
 

 

 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
 

 

 

 

 

Vytauto g. 1 

LT – 99290, Pagėgiai 

Tel.: (8~441) 57328, 56040 

El. p. pagegiusvb@takas.lt 

El. svetainė: www.pagegiusvb.lt 
 

 

 

 

 

 

 

VEIKLOS  ATASKAITA 
(2010) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pagėgiai, 2011 m. 
 

 

 

mailto:pagegiusvb@takas.lt


 

 

 Ataskaitą parengė: 
 

Elena Stankevičienė          (8 – 441) 56 040 
Pagėgių savivaldybės  

viešosios bibliotekos direktorė; 

    

Sonata Vitkutė                                                           (8 – 441) 57328 
Metodininkė – skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vedėja; 

 

Jolanta Eidikaitienė                          (8 – 441) 57328       
Fondo organizavimo  

skyriaus vedėja; 

 

Asta Andrulienė                                     (8 – 441) 57328       

Bibliografijos-informacijos 

Skyriaus vedėja. 

 
 Duomenis teikė: 
 

Ramutė Vaitkuvienė, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja; 

Dalė Mačienienė, Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja; 

Nijolė Šedienė, Lumpėnų filialo bibliotekininkė; 

Danutė Jonelienė, Natkiškių filialo bibliotekininkė; 

Nijolė Jogienė, Piktupėnų filialo bibliotekininkė; 

Zofija Genutienė, Stoniškių filialo bibliotekininkė; 

Tatjana Biliūnienė, Šilgalių filialo bibliotekininkė; 

Nijolė Ţilinskienė, Vėlaičių filialo bibliotekininkė; 

Irena Pranaitienė, Vilkyškių filialo bibliotekininkė; 

Laima Norbutienė,  Ţukų filialo bibliotekininkė. 

 
Tekstus redagavo: 

Elena Stankevičienė 

 
Ataskaitą spausdino: 

Asta Andrulienė 

 

 

 

 

                                    Vytauto g. 1 

                        LT – 99292, Pagėgiai 

 

                        pagegiusvb@takas.lt               

                        www.pagegiusvb.lt              

 

 

 



 

Turinys 
 

 

BENDROJI DALIS............................................................................................................................4 

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS................................................................................................5 

II FONDO FORMAVIMAS..............................................................................................................6 

 Fondo būklė..............................................................................................................................6

 Aprūpinimas dokumentais........................................................................................................8 

Dokumentų gautis..................................................................................................................10 

 Dokumentų nurašymas...........................................................................................................12 

 Fondo panaudojimas...............................................................................................................12 

III.  VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS.........................................................................................13 

 Vartotojai................................................................................................................................14 

 Apsilankymų skaičius.............................................................................................................16 

 Dokumentų išduotis................................................................................................................18 

 Informacinės uţklausos..........................................................................................................22 

 Darbo vietos vartotojams........................................................................................................23 

Renginiai................................................................................................................................24 

 Įsimintini Viešosios bibliotekos renginiai............................................................................. 25

 Įsimintini filialų renginiai.......................................................................................................40 

 Parodos...................................................................................................................................42 

 Bibliotekos teikiamos paslaugos........................................................................................... 47 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA..................................................................49 

 Informacinis fondas................................................................................................................49 

             Bibliotekos vykdomi interneto prieigos plėtros projektai......................................................51 

 Viešosios bibliotekos ir filialų kompiuterizuotos darbo vietos..............................................52 

 Vartotojų orientavimas ir apmokymas...................................................................................52 

 Kraštotyrinės informacijos sklaida.........................................................................................55 

 Publikacijos. Bibliotekos įvaizdţio formavimas....................................................................55 

 Atsakyta į bibliografines uţklausas........................................................................................58 

 Ryšiai su įţymiais ţmonėmis, kitomis šalimis.......................................................................58 

V. METODINĖ VEIKLA................................................................................................................59 

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS..........................................................................................63 

VII. PERSONALAS.........................................................................................................................64 

VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS...........................................................................66 

 Parodos vaikams.....................................................................................................................69 

 Renginiai vaikams..................................................................................................................71 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ.............................................................................................................77 

X. FINANSAVIMAS......................................................................................................................  78 

XI. IŠVADOS....................................................................................................................................78 

 

Tekste naudotos santrumpos: 

 

VB – Viešoji biblioteka 

Fil. – filialas 

KF – kaimo filialas 

Vnt. – vienetas 

Egz. – egzempliorius 

KM – Kultūros ministerija 

 

 

 



 

4 
 

BENDROJI DALIS 
 

 2010 m. biblioteka teikė plataus spektro nemokamas informacines paslaugas vartotojams. 

Vaikų literatūros skyriuje (Vytauto g. 2) įrengtas interneto prieigos taškas, tad visos krašto 

bibliotekos turi interneto prieigą ir teikia lankytojams plataus spektro paslaugas: nuo informacijos 

paieškos internete iki įvairių deklaracijų pildymo, e bankininkystės ir savarankiško nuotolinio 

mokymosi poreikių tenkinimo. 

 Viešoji biblioteka yra informacijos ir bibliotekinės kraštotyros centras, renkantis, 

apdorojantis ir kaupiantis medţiagą krašto istorijos, kultūros, visuomeniniais, bendruomenių 

gyvenimo ir kitais klausimais. Kol Pagėgių savivaldybės struktūroje nėra skyriaus ar asmens, 

atsakingo uţ kultūros įstaigų veiklos koordinavimą, materialinės bazės gerinimo uţtikrinimą, 

kultūros formavimo politiką, viešoji biblioteka yra pagrindinė įstaiga savivaldybės teritorijoje, 

uţtikrinanti valstybinių bibliotekininkystės programų ir vietos savivaldos sprendimų bibliotekų 

klausimais įgyvendinimą. 

 2010 m. biblioteka, turėdama menkus finansinius išteklius perkėlė Natkiškių filialą į kitas, 

Pagrindinės mokyklos patalpas, pritaikytas bibliotekos reikmėms. Nors bibliotekos bendras plotas ir 

sumaţėjo, tačiau privalumų daug: pagaliau išspręsta bibliotekos šildymo problema (iki perkėlimo 

biblioteka buvo šildoma elektra, brangu ir neefektinga), bibliotekoje įrengta higienos patalpa, 

perkeltas Viešasis interneto taškas  – teigiamus poslinkius pajuto bibliotekos lankytojai, vietos 

bendruomenės nariai, šilti ir malonūs jų atsiliepimai apie biblioteką.  

Biblioteka ir 2010 m. 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 – 9-ąjį literatūrinį Pagėgių pavasarį „Atidengsiu Tau ţodį it širdį“, 

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. 

 Viešosios bibliotekos darbuotojai 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.  

2010 m. naujos bibliotekos statybos nepajudėjo, pastatas uţkonservuotas. 
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Darbuotojų struktūroje pasiektas kompromisas – atsisakius Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

bibliotekininko 0,75 etato pareigybės, įvestas pilnas Informacinių technologijų specialisto etatas.  

 

 

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

Bibliotekų skaičius 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos tinklą sudaro: Pagėgių miesto viešoji biblioteka 

ir 8 kaimo filialai.  

Centrinė biblioteka įsikūrusi strategiškai geroje vietoje – miesto centre plytinčiame parke, 

kuriame labai palankios sąlygos ir plačios galimybės įvairaus pobūdţio renginių: dainuojamosios 

poezijos popiečių, parodų, muzikos vakarų, rašytinės bei meninės kūrybos pristatymų ir kitų, skirtų 

suaugusiems ir vaikams, organizavimui. Pagėgių miesto viešoji biblioteka ir kaimų bibliotekos 

atviros ir prieinamos įvairaus amţiaus bei išsilavinimo grupių, tautybių, religijų, socialinių 

sluoksnių asmenims. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka aptarnauja visos savivaldybės, t. y. 

penkių seniūnijų gyventojus. Taipogi bibliotekines paslaugas teikiamos ir kitiems Lietuvos ar 

uţsienio šalių piliečiams. 

Piktupėnų ir Ţukų filialai yra sujungti su mokyklų bibliotekomis.  

 

Nestacionarinis aptarnavimas  
 

Knygnešiai 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                                   1 lentelė 
Bibliotekos Knygnešių skaičius Išduotis 

Knygų Periodikos Viso 

 2009 

m. 

2010 

m. 

Skir 

tumas 

2009 

m. 

2010 

m. 

Skir 

tumas 

2009 

m. 

2010 

m. 

Skir 

tumas 

2009 

m. 

2010 

m. 

Skir 

tumas 

Pagėgių VB 40 47 +7 1 363 940 -423 1 804 2 492 +688 3 167 3 432 +265 

Lumpėnų fil. 9 8 -1 86 74 -12 615 633 +18 701 707 +6 

Natkiškių fil. 13 11 -2 105 82 -23 308 250 -58 413 332 -81 

Piktupėnų fil. 23 17 -6 145 109 -36 25 88 +63 170 197 +27 

Stoniškių fil. 35 28 -7 170 140 -30 690 485 -205 860 625 -235 

Šilgalių fil. 15 13 -2 219 171 -48 3 168 2 341 -827 3 387 2 512 -875 

Vėlaičių fil. 11 11 0 81 130 +49 195 155 -40 276 285 +9 

Vilkyškių fil. 29 30 +1 520 595 +75 1 400 1 370 -30 1 920 1 965 +45 

Ţukų fil. 6 6 0 260 266 +6 740 745 +5 1 000 1 011 +11 

Viso: 181 171 -10 2 949 2 507 -442 8 945 8 559 -386 1 1894 11066 -828 

 

Pagėgių mieste ir seniūnijose gyvena ţmonių, kurie dėl tam tikrų prieţasčių – senyvo 

amţiaus, neįgalumo, sunkių sveikatos sutrikimų ar ligų – negali patys atvykti į bibliotekas, tačiau 

nori naudotis šiose informacijos ir komunikacijos įstaigose saugomais dokumentais. Todėl specialių 

poreikių turintiems asmenims Pagėgių krašto bibliotekos teikia ekstensyvią (papildomą) paslaugą – 

knygnešystę, reiškiančią, kad šiuos vartotojus aptarnauja knygnešiai savanoriai, pagal individualius  
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skaitytojų pageidavimus parenkantys bibliotekoje komplektuojamus literatūros darbus bei 

periodinius leidinius ir pristatantys skaitytojams juos tiesiai į namus. Daugiausiai knygnešių turi 

Viešoji biblioteka, Vilkyškių bei Stoniškių filialas, nes šiose teritorijose didţiausias gyventojų 

skaičius. Didţiausią kiekį leidinių 2010 m. skaitytojams pristatė Viešosios bibliotekos, Šilgalių ir 

Vilkyškių filialų knygnešiai. Akcentuotina tai, jos maţiausiai iš visų bibliotekų – tik 6 knygnešius - 

turinti Ţukų kaimo biblioteka sugebėjo specialiųjų poreikių vartotojų grupei pristatyti į namus net 

1011 dokumentų, t. y, 1 knygnešys per metus pristatė net 168,5 dokumento. Pagal išduotį ši 

biblioteka tarp devynių bibliotekų uţima 2-ąją vietą (1-ojoje – Šilgalių filialas). 

2010 m. visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje sumaţėjo knygnešių 

skaičius. Tai atitinkamai nulėmė maţesnę dokumentų išduotį. Šių pakitimų pagrindinėmis 

prieţastimis būtų galima laikyti vis intensyvėjančią gyventojų emigraciją bei dėl sudėtingos 

Lietuvos ir viso pasaulio ekonominės situacijos ţenkliai sumaţėjusį Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos gaunamų dokumentų skaičių. 

Vidutiniškai vienam knygnešiui 2010 m. teko 64,7 dokumento, o tai tik 1 dokumentu 

maţiau nei 2009 m. Atsiţvelgiant į tai, jog Pagėgių savivaldybės bibliotekų sistemoje yra 

įregistruota apie 200 knygnešių, kurie per 2010 m. metus neįgaliems, senyviems ar tam tikrų 

sveikatos sutrikimų turintiems krašto gyventojams pristatė daugiau nei 11 tūkstančių įvairių 

spaudinių, galima teigti, jog knygnešių veikla vis dar išlieka reikšminga, aktuali, naudinga bei 

reikalinga. 

 

II. FONDO FORMAVIMAS 
    

Fondo būklė 

 
 

2010 metais Viešosios bibliotekos fonduose sukaupta 100 745 įvairių dokumentų: knygų, 

periodinių leidinių, garsinių, regimųjų ir kitų elektroninių dokumentų. Bendras fondas padidėjo 576 

spaudiniais ir 366 pavadinimais. Kaimo filialuose fondas padidėjo 41 dokumentu ir 121 

pavadinimu. Nors einamais metais buvo gauta maţiau naujų leidinių, bendras fondas padidėjo 

maţesniu nurašymu. 

68,4 % fondo sudaro groţinė literatūra, šakinės literatūros fondą sudaro 27,9 % ir periodika – 

3,7 % nuo turimo viso fondo.  

Naujiems dokumentams Kultūros ministerija 2010 metais skyrė 16 837,00 Lt, tai 1 140,00 Lt 

maţiau, nei 2009 metais. Šių lėšų nepakako bibliotekas aprūpinti reikiamais informaciniais 

leidiniais bei kita nauja, aktualia literatūra. 
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Iš viso savivaldybės viešosios bibliotekos fonde yra dokumentų: 

                                                                                                          

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                               2 lentelė 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius Skirtumas Pavadinimai Skirtumas 

2009 m. 2010 m. 2009 m. 2010 m. 

Viso: 100 169 100 745 +576 18 231 18 597 +366 

Viešoji biblioteka 32 151 32 686 +535 18 231 18 597 +366 

Kaimo filialai 68 018 68 059 +41 9 314 9 435 +121 
 

  

Bendras fondas padidėjo 576 dokumentais ir 366 pavadinimais. Kaimo filialuose bendras 

fondas padidėjo 41 dokumentu ir 121 pavadinimu. Viešojoje bibliotekoje fondas padidėjo 535 

dokumentais.  

 

Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra groţinės literatūros dokumentų: 

                                                                    

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                               3 lentelė 

Biblioteka 

 

Dokumentų  skaičius Skirtumas % nuo bendro fondo 

2009 m. 2010 m. 

Viso: 68 378 69 000 +622 68,4 

Viešoji biblioteka 22 683 22 987 +304 70,3 

Kaimo filialai 45 695 46 013 +318 67,6 
 

 

Groţinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 909  dokumentais,  tai 

sudaro 24,3 % nuo bendro gautų leidinių skaičiaus, t.y. 622 dokumentais daugiau negu 2009 metais. 

Padidėjimas susijęs su maţesniu dokumentų nurašymu. 

 

Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra šakinės literatūros dokumentų : 

                                                                     

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                              4 lentelė 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius Skirtumas % nuo bendro fondo 

2009 m. 2010 m. 

Viso: 27 093 28 018 +925 27,9 

Viešoji biblioteka 8 113 8 472 +359 26 

Kaimo filialas 18 980 19 546 +566 28,7 
 

 

Šakinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 686 vnt., tai sudaro 

18,4 % nuo bendro gautų leidinių skaičiaus, t.y. 925 leidiniais daugiau, nei 2009 m. Padidėjimas 

taip pat susijęs su maţesniu dokumentų nurašymu. 
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Iš viso bibliotekose yra periodinių leidinių (ţurnalų ir laikraščių):                                                                                                                               

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                             5 lentelė 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius Skirtumas % nuo bendro fondo 

2009 m. 2010 m. 

Viso: 4 698 3 727 - 961 3,7 

Viešoji biblioteka 1 355 1 227 - 128 3,7 

Kaimo filialas 3 343 2 500 - 843 3,7 
 

Periodikos leidinių fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 2 142 dokumentais, tai 

sudaro 57,3 % nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. 2010 metais gauta 28 periodinių leidinių 

pavadinimų (37 pavadinimais maţiau, nei 2009 m.). 

 

Aprūpinimas dokumentais 

2010 metais bibliotekos komplektavimo šaltiniai buvo UAB „Šviesa“, A. Vereckio įmonė 

„Nieko Rimto“, UAB „Patogu pirkti“, UAB „Baltų lankų leidyba“, spaustuvė „Morkūnas ir Ko“ ir 

kt.   

Dokumentai Viešajai bibliotekai ir filialams uţsakomi vadovaujantis informaciniu leidiniu 

„Ekspresinformacija“ ir leidyklų atsiųstais pasiūlymais. 

 

 

Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų: 
 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                               6 lentelė 

Mikrorajonas 1 gyventojui 1 vartotojui 

2009 m. 2010 m. Skirtumas 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

Viso: 8,9 9 +0,1 28,2 28,6 +0,4 

Viešoji biblioteka 8,5 8,4 -0,1 24,7 24,6 -0,1 

Kaimo filialas 9,1 9,4 +0,3 30,3 31 +0,7 
   

Knygų kiekis vienam gyventojui 2010 m. padidėjo  0,1 dokumento, nes 94 gyventojais 

sumaţėjo mikrorajono gyventojų skaičius. Vienam gyventojui tenka 9 knygos, Pagėgių Viešojoje 

bibliotekoje –  8,4, kaimo filialuose – 9,4 leidinio. 

Knygų kiekis 1 vartotojui padidėjo  0,4 leidinio, nes 2010 m. sumaţėjo bendras mikrorajono 

vartotojų skaičius – 19. Vienam vartotojui tenka 28,6 knygų, Pagėgių Viešojoje bibliotekoje – 24,6, 

kaimo filialuose – 31 leidinys.  

Vienam gyventojui tenka 3 naujai gauti dokumentai, Viešojoje bibliotekoje – 2,7, kaimo 

filiale – 3,1 leidinio. 

Garsinių ir regimųjų dokumentų per metus gauta  - 12, o iš viso fonde yra 43 garsinių, 

regimųjų  ir elektroninių dokumentai. 
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Per 2010 metus biblioteka įsigijo 3 737 dokumentus: 1 595  knygas (366 pav.) ir 2 142 

periodinius leidinius. 

                                                           7 lentelė 

Knygų įsigijimo šaltiniai Įsigytų leidinių kiekis: 

UAB „Šviesa” 457 

Dovanos paramos keliu                                              809 

Lietuvos nac. M.Maţvydo b-ka, Leidybos sk. 17 

A.Vereckio įmonė „Nieko rimto”                              24 

Kiti, įvairūs tiekėjai                                                        80 

UAB sp. „MORKŪNAS IR Ko”                          45 

UAB „Patogu pirkti”                                             69 

UAB „Baltų lankų“ leidykla                                  48 

Pirkimo-pardavimo sutartys 46 

Iš viso: 1 595 
 

 2010 m. Viešosios bibliotekos bei filialų fondai pasipildė ir gautais leidiniais paramos, 

dovanos keliu iš įvairių šaltinių (viso gauta uţ 10 400,00 Lt).  

Kaip ir kiekvienais metais nemokamai leidinių skyrė Kultūros ministerija, Valstybinės lietuvių 

kalbos komisija,  bibliotekos vartotojai,  renginių dalyviai. 

Taip pat bibliotekai knygas dovanoja nuolatiniai bibliotekos bičiuliai: dr. Algirdas 

Matulevičius, dr. Vacys Bagdonavičius, Benjaminas Kondratas, dr. Vytenis Almonaitis, Klaipėdos 

universiteto mokslininkai dr.Silva Pocytė ir Arūnė Arbušauskaitė, poetas Audrius Šikšnius, Pagėgių 

savivaldybės administracija. Leidinius bibliotekai dovanojo ir Klaipėdos apskrities viešosios 

I.Simonaitytės biblioteka, Lietuvos knygnešio draugija, Almos Adamkienės labdaros ir paramos 

fondas, LR Seimo kanceliarija, Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamţinimo skyrius. Fondai 

pasipildė ne tik knygomis, bet ir periodiniais leidiniais. Pagėgių krašto draugija „Sandora“ visoms 

bibliotekoms dovanojo metinę „Vorutos“ prenumeratą, „Ūkininko patarėjo“ redakcija dovanojo 

„Kaimo laikraščio“ prenumeratą antram pusmečiui, VŠĮ Kultūros idėjų centras dovanojo ţurnalą 

„Aplinka: Darna. Atsakomybė. Apsauga“, Viešajai bibliotekai Pagėgių Neįgaliųjų draugija 

dovanojo ţurnalo „Bičiulystė“ prenumeratą, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė 

Caspersen siunčia bibliotekai ţurnalą „Pasaulio lietuvis“. 
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Dokumentų gautis 
 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų savivaldybės bibliotekose:  
   

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                       8 lentelė 

Biblioteka 2009 m. 2010 m. 

Doku- 

mentų 

skaičius 

Pavadi- 

nimų 

Doku- 

mentų 

skaičius 

Skirtu- 

mas 

Pavadi- 

nimų 

Skirtu- 

mas 

Viso: 13 895 5920 3 737 -10 158 366 -5 554 

Viešoji biblioteka 10 653 5920 1 403 -9 250 366 -5 554 

Kaimo filialai 3 242 124 2 334 -908 137 +13 

2010 metais įsigyta 3 737 dokumentai, t.y. 10 158 dokumentais maţiau nei 2009 m. Kadangi 

2009 m. Panemunės miesto fondas buvo perduotas Viešajai bibliotekai, todėl dokumentų gauties 

skirtumas yra toks didelis – 10 158. 

Vidutiniškai kaimo filialas gavo 292 leidinius,  137 pavadinimų dokumentų. Daugiausiai 

naujų leidinių gavo Vilkyškių (346 leidinius) ir Stoniškių (327 leidinius) filialai, turintys 

didţiausius aptarnaujamus mikrorajonus. Lumpėnų filialui teko 304 leidiniai, Natkiškių filialui – 

285, Piktupėnų filialui – 311, Šilgalių filialui – 286, Vėlaičių filialui – 213, Ţukų filialui – 262 

dokumentai. 

 

Per metus įsigyta Viešojoje bibliotekoje ir filialuose groţinės literatūros dokumentų: 

 (Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                         9 lentelė 

Biblioteka Groţinės literatūros  

dokumentų skaičius 

Pavadinimai 

2009 m. 2010 m. Skirtu- 

mas 

2009 m. 2010 m. Skirtu- 

mas 

Viso: 8 311 909 -7 402 4 482 219 -4 263 

Viešoji biblioteka 7 801 333 -7 468 4 482 219 -4 263 

Kaimo filialai 510 576 +66 77 88 +11 
 

Didesniąją dalį naujai įsigytų dokumentų sudaro groţinė literatūra, kurios gauta 909 leidiniai, 

tai sudaro 24,3 % nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus. Vidutiniškai kaimo filialas gavo – 72 

knygas. 

Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta šakinės literatūros: 

 (Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                     10 lentelė 

Biblioteka Šakinės literatūros 

dokumentų skaičius 

Pavadinimai 

2009 m. 2010 m. Skirtu- 

mas 

2009 m. 2010 m. Skirtu- 

mas 

Viso: 2 471 686 -1 785 1 438 147 -1 291 

Viešoji biblioteka 1 984 330 -1 654 1 438 147 -1 291 

Kaimo filialai 487 356 -131 47 49 +2 
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Šakinės literatūros fondas pasipildė 686 naujais dokumentais, arba 18,4 % nuo bendro 

dokumentų gavimo. Vidutiniškai kaimo filialas gavo 44,5 dokumentus.  

2010 metais gauta 1 785 dokumentai, 1 291 pavadinimu maţiau. negu 2009 m. Didesnė 

šakinės literatūros gautis buvo perdavus Panemunės miesto fondą Viešajai bibliotekai. Kaip ir 

kiekvienais metais trūksta naujų leidinių studijuojantiems ir besimokantiems vartotojams. 

 

Per metus gauta periodinių leidinių:                                                                                                                                                           
                                                                                                                                          11 lentelė 

Biblioteka Leidinių skaičius Pavadinimai 

Viso : 2 142 28 

Viešoji biblioteka 740 28 

Kaimo filialai 1 402 6 
  

2010 metais gauta 2 142 vnt. ir 28 pavadinimai periodinių leidinių, kas sudaro 57,3 % nuo 

bendro dokumentų gavimo. Vidutiniškai kaimo filialas gavo 6 pavadinimų  periodinius leidinius.  

Šiais metais iš savivaldybės biudţeto periodikos prenumeratai buvo skirta tik 6 000,00 Lt (2009 m. 

– 15 000,00 Lt), todėl Viešajai bibliotekai ir filialams buvo uţprenumeruota tiek maţai leidinių. 

 

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde: 
 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                      12 lentelė 

Biblioteka Leidinių skaičius % nuo bendro fondo 

2009 m. 2010 m. Skirtumas 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

Viso : 13 895 3 737 -10 158 13,9 3,7 -10,2 

Viešoji biblioteka 10 653 1 403 -9 250 33,1 4,3 -28,2 

Kaimo filialai 3 242 2 334 -908 4,8 3,4 -1,4 
 

2010 metais bibliotekų sistemoje dokumentų gauta 3,7 % nuo viso dokumentų fondo, tai 10,2 

% maţiau, nei 2009 metais. Viešojoje bibliotekoje dokumentų gauta 4,3 % nuo viso dokumentų 

fondo, tai 28,2 % maţiau negu 2009 metais. Kaimo filialuose dokumentų gauta 3,4 % nuo viso 

dokumentų fondo, 1,4 % maţiau nei 2009 metais. Bendras naujai gautų dokumentų procento 

sumaţėjimas yra dėlto, kad 2009 m. Viešajai bibliotekai buvo perduotas Panemunės miesto fondas. 

 
 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 

Pagrindiniai lėšų šaltiniai naujiems dokumentams įsigyti buvo Kultūros ministerija -  

knygoms ji skyrė 16 837,00 Lt - ir Pagėgių savivaldybė, periodikai skyrusi 6 000,00 Lt.  

Iš viso valstybės ir savivaldybės biudţeto lėšomis (22 837,00 Lt) 2010 m. nupirkta vienam 

gyventojui naujų leidinių uţ 2,04 Lt. (2009 m. – 2,95 Lt). 
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Iš LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam savivaldybės gyventojui nupirkta dokumentų  

uţ 1,51 Lt.,  iš savivaldybės biudţeto vienam gyventojui nupirkta leidinių  uţ 0,53 Lt. 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui spaudiniams įsigyti sumaţėjo todėl, kad Kultūros 

ministerija 2010 m. skyrė maţiau lėšų - 16 837,00 Lt ir Pagėgių savivaldybė skyrė maţiau lėšų 

periodikos prenumeratai – 6 000,00 Lt. 

 

 

Dokumentų nurašymas 
 

2010 metais nurašytas 3 161 dokumentas, iš jų 3 113 – seni, susidėvėję periodiniai leidiniai ir 

48 susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai. Bendras nurašymo rodiklis siekia 3,1 % nuo 

bendro fondo kiekio. 

 

Iš viso per metus bibliotekose nurašyta dokumentų: 
 

 (Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                          13 lentelė 

Biblioteka 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

Dokumen- 

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Dokumen-

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Dokumen-

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Viso: 13 393 5 804 3 161 38 -10 232 -5 766 

Viešoji biblioteka 1 329 32 868 0 -461 -32 

Kaimo filialai 2 845 183 2 293 38 -552 -145 
 

Nurašymo prieţastys : 

 seni periodiniai leidiniai, nurašyta  –  3 113 (3% nuo turimo fondo); 

 susidėvėję ir vartotojų sugadinti, nurašyta  –  48  (0,04 % nuo turimo fondo); 

Pagrindinę dalį nurašytų dokumentų sudaro susidėvėję ir neaktualūs spaudiniai, periodiniai 

leidiniai.  

 

Fondo panaudojimas 

 

Bendras fondo apyvartos rodiklis yra – 1,04.  

   Viešojoje bibliotekoje  – 0,77; 

   Kaimo filialuose  –  1,18. 

Groţinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas –  0,39. 

 Viešojoje bibliotekoje –  0,52; 

 Kaimo filialuose  –  0,35. 

Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas –  0,11. 

 Viešojoje bibliotekoje – 0,12; 

 Kaimo filiale  –  0,10. 
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Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas –  18,9. 

 Viešojoje bibliotekoje – 16,16; 

 Kaimo filialuose  –  19,72. 

Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2010 metais  - 1,04. Lyginant su 2009 m. (fondo 

panaudojimo koeficientas buvo 1,08), šis rodiklis sumaţėjo. 

Groţinės literatūros bendras naudojimo koeficientas 2010 metais – 0,39 (jis išliko toks pat, 

kaip ir 2009 m.), o šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,11 (0,01 maţesnis nei 

2009 m.). Periodinių leidinių  bendras naudojimo koeficientas yra 19,72 (didesnis, nei 2009 m. – 

14,76). 

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

Vartotojų telkimas 

1. Regiono gyventojų skaičius 

2010 m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje įregistruoti 11 131 statistinis regiono gyventojas. 

Gyventojų skaičius lyginant su 2009 m. sumaţėjo 94 gyventojais. Vienai bibliotekai 2010 m. 

vidutiniškai teko 1 113,1 gyventojo, t.y., 9,4 gyventojo maţiau nei praėjusiais metais.  

 

2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 

Iš viso regione – 31,6% 

Viešoji biblioteka – 34,2%                                         

Kaimo filialai – 30,3% 
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Mikrorajono gyventojų skaičius 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                             14 lentelė 

Mikrorajonas 

 
Gyventojų skaičius Regiono gyventojų 

sutelkimo procentas 

2009 m. 2010 m. 2009 m. 2010 m. 

Pagėgiai 3 768 3 877 34,5% 34,2% 

Lumpėnai 1 064 1 051 28,6% 29,0% 

Natkiškiai 989 956 25,8% 19,6% 

Piktupėnai 728 684 29,2% 29,1% 

Stoniškiai 1 540 1 509 26,1% 26,6% 

Šilgaliai 881 850 24,5% 25,9% 

Vėlaičiai 342 342 41,8% 43,3% 

Vilkyškiai 1 111 1 072 44,8% 47,8% 

Ţukai 802 777 17,3% 18,1% 

                                  Viso: 11 225 11 131 31,6% 31,6% 

 

Lyginant su praėjusiais metais 2009-aisiais metais matome, kad sumaţėjo bendras Pagėgių 

savivaldybės gyventojų skaičius, tačiau padidėjo gyventojų sutelkimo procentas Viešojoje 

bibliotekoje, o bendras visų krašto bibliotekų gyventojų sutelkimo procentas 2010 m. nei 

trupučiu nepakito nuo 2009 m. Šie duomenys rodo, kad Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos teikiamos paslaugos krašto gyventojams yra reikalingos., o plėtojama veikla – 

naudinga. 

VARTOTOJAI 

Iš viso regione – 3 524 vartotojai. 

      Viešoji biblioteka – 1 328 

Kaimo filialuose – 2 196 
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Vartotojų pasiskirstymas 

  (Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                         15 lentelė 

Bibliotekos 2009 m. 2010 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 1 301 1 328 +27 

Lumpėnų filialas 304 314 +10 

Natkiškių filialas 256 187 -69 

Piktupėnų filialas 269 271 +2 

Stoniškių filialas 402 402 0 

Šilgalių filialas 216 220 +4 

Vėlaičių filialas 143 148 +5 

Vilkyškių filialas 513 513 0 

Ţukų filialas 139 141 +2 

                 Viso: 3 543 3 524 -19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vartotojų skaičius 
 

Vartotojų skaičius, lyginant su praėjusiais 2009 metais, neţymiai sumaţėjo. Šį pokytį galima 

paaiškinti sumaţėjusiu visos Pagėgių savivaldybės gyventojų skaičiumi. 

 

Vartotojų sudėtis 

 (Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                         16 lentelė 

 Vartotojų sudėtis Skirtumas 

2009 m. 2010 m. 

Viso regione 3 543 3 524 -19 

Vaikai, jaunimas 2 212 2 101 -111 

Bedarbiai 334 414 +80 

Darbininkai ir tarnautojai 555 559 +4 

Pensininkai ir neįgalūs 262 269 +7 

Studentai 180 181 +1 
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2010 m. ţymiai pagausėjo Pagėgių krašto bibliotekas lankančių bedarbių gretos. Esant 

nemaţam šalies nedarbingumo lygiui, darbo neturintys asmenys daţnai lankosi  bibliotekų interneto 

skaityklose, ieškodami virtualioje erdvėje skelbiamų darbo pasiūlymų, registruodamiesi Lietuvos 

darbo birţos interneto svetainėje arba bibliotekos abonemento salėje skaitydami leidinius asmeninės 

savišvietos tikslu, perţiūrinėdami periodikoje publikuojamus skelbimus. Savivaldybės bibliotekose 

besilankančių vaikų ir jaunuolių skaičiaus sumaţėjimą lemia objektyvios prieţastys: išvykimas tęsti 

mokslus į kitus Lietuvos miestus, kasmet maţėjantis gimstamumas, išvykimas dirbti į uţsienio šalis. 

 

Vartotojų sudėties pokyčiai 
 

 (Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                        17 lentelė 

 
VB 

2009 m. 

VB 

2010 m. 

Kaimo fil.  

2009 m. 

Kaimo fil.  

2010 m. 

Vaikai, jaunimas 882 890 1 330 1 211 

Bedarbiai 125 145 209 269 

Darbininkai, 

tarnautojai 

178 172 377 387 

Pensininkai,  

neįgalieji 

57 62 205 207 

Studentai 59 59 121 122 

               Viso: 1 301 1 328 2 242 2 196 

 

Apsilankymų skaičius 

 

Apsilankymų skaičius: viso – 105 713 

Viešojoje bibliotekoje – 46 842 

Kaimo filialuose – 58 871 
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Apsilankymų skaičius 

                                                                                                                                                   

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                           18 lentelė 

Bibliotekos 2009 m. 2010 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 43 916 46 842 +2 926 

Lumpėnų filialas 6 042 6 080 +38 

Natkiškių filialas 6 956 7 280 +324 

Piktupėnų filialas 7 025 7 048 +23 

Stoniškių filialas 8 944 9 024 +80 

Šilgalių filialas 5 986 6 954 +968 

Vėlaičių filialas 2 676 2 991 +315 

Vilkyškių filialas 14 566 14 570 +4 

Ţukų filialas 4 788 4 924 +136 

Viso: 100 899 105 713 +4 814 
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2010 m. bibliotekų lankomumas didėjo tiek viešojoje bibliotekoje, tiek filialuose. Tai lėmę 

svarbiausi veiksniai yra bibliotekos teikiamų paslaugų asortimento plėtra ir nuolatinis jų kokybės 

kėlimas, vartotojams kuriama jauki bibliotekos atmosfera bei patraukli, patogi darbo aplinka. 

Filialuose didelės įtakos lankytojų pagausėjimui turėjo suteikta galimybė nemokamai naudotis 

šiuolaikinių informacinių technologijų siūlomomis galimybėmis bei bibliotekos darbuotojų 

organizuojami individualūs ir grupiniai interneto skaityklų vartotojų mokymai, skirti kompiuterinio 

pradţiamokslio ugdymui, informacinių įgūdţių tobulinimui, supaţindinimui su e. periodika, e. 

valdţia, e. paslaugomis ir kt. 

 

Lankomumas 

 

Bendras lankomumo rodiklis:   2009 m. – 28,5 

                                            2010 m. – 30,0 

 

 

 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                            19 lentelė 

Bibliotekos 2009 m. 2010 m. 

 

Skirtumas 
 

Viešoji biblioteka 33,7 35,3 +1,6 

Kaimo filialai 25,4 26,8 +1,4 

 

Dokumentų išduotis 

Išduota dokumentų: 

 

Iš viso regione – 105 549 fiz. vnt. 

Viešojoje bibliotekoje – 25 174 fiz. vnt. 

Kaimo filialuose – 80 375 fiz. vnt. 
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Išduotis 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                            20 lentelė 

Bibliotekos 2009 m. 2010 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 25 100 25 174 +74 

Lumpėnų filialas 11 082 11 092 +10 

Natkiškių  filialas 8 956 6 049 -2 907 

Piktupėnų filialas 12 618 12 645 +27 

Stoniškių filialas 13 085 13 100 +15 

Šilgalių filialas 8 179 8 190 +11 

Vėlaičių filialas 3 599 3 622 +23 

Vilkyškių filialas 13 046 13 047 +1 

Ţukų filialas 12 624 12 630 +6 

Viso: 108 289 105 549 -2 740 

Dokumentų išduotis 2010 m., palyginus su 2009 m., nors ir neţymiai dėl maţesnės 

dokumentų gauties į abonemento fondus, tačiau padidėjo visoje Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos sistemoje, išskyrus Natkiškių filialą. Pagrindinė didţiulį išduotų dokumentų Natkiškių 

bibliotekoje sumaţėjimą lėmusi prieţastis yra kelis mėnesius trukęs šio filialo perkėlimas į kitas 

patalpas.  

 

Išduota dokumentų į namus ir vietoje 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                             21 lentelė 

 Išduota į namus Išduota vietoje 

 
2009 m. 2010 m. 

Skirtu 

mas 
2009 m. 2010 m. 

Skirtu 

mas 

Viešoji biblioteka 16 612 15 610 -1 002 8 488 9 564 +1 076 

Kaimo filialai 69 108 57 761 +11 347 14 081 22 614 +8 533 

Viso: 85 720 73 371 +12 349 22 569 32 178 +9 609 

2010 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos kaupiamų dokumentų skolinimosi į 

namus ir jų skaitymo Pagėgių krašto bibliotekų skaityklose rodikliai išaugo maţdaug po 10 

tūkstančių. egzempliorių kiekvienoje grupėje. Į namus neišduodami bei vietoje skaitomi yra šie  

dokumentai: ţinynai, ţodynai, enciklopedijos, rajoniniai periodiniai spaudiniai bei kraštotyros 

darbai. 
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Iš viso išduota dokumentų 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                             22 lentelė 

Biblioteka Išduota iš viso: 
Šakinės 

literatūros Skirtu- 

mas 

Groţinės 

literatūros Skirtu- 

mas  2009  

m. 

2010  

m. 

2009  

m. 

2010 

m. 

2009 

m. 

2010 

m. 

Viešoji 

biblioteka 

25 100 25 174 947 819 -128 9 294 9 294 0 

Kaimo filiale 83 189 80 375 2 658 2 514 -144 20 279 19 190 -1 089 

Viso: 108 289 105 549 3 605 3 333 -272 29 573 28 484 -1 089 
 

Knygų išduotis 2010 m. sumaţėjo visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

sistemoje. Itin ţenkliai sumaţėjo groţinės literatūros išduotis filialuose. Viešojoje bibliotekoje 

groţinės literatūros išduoties tendencijos nepakito nuo 2009 m. Visose bibliotekose sumaţėjo 

šakinės literatūros išduotis. Tam įtakos turėjo tai, kad labai sumaţėjo vaikų ir jaunuolių, kurie 

uoliausiai naudojosi bibliotekose saugomais moksliniais leidiniais, skaičius. 

Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties: 

Regione – 3,1 

Viešojoje bibliotekoje  - 3,2 

Kaimo filialuose – 3,1 

 

Iš viso išduota groţinės literatūros procentais nuo visos išduoties: 

Regione – 27,0 

Viešojoje bibliotekoje – 36,9 

Kaimo filialuose – 23,9 

 

Iš viso išduota periodinių leidinių:  

Iš viso išduota regione – 73 729 

Viešojoje bibliotekoje – 15 058 

Kaimo filialuose – 58 671 

 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                             23 lentelė 

Biblioteka 2009 m. 2010 m. 

 Iš viso: Periodikos % Iš viso: Periodikos % 

Viešoji biblioteka 25 100 14 859 59,2 25 174 15 058 59,8 

Kaimo filialai 83 189 60 252 72,4 80 375 58 671 73,0 

Viso: 108 289 75 111 69,4 105 549 73 729 69,8 

 

Periodinių leidinių išduotis padidėjo lyginant su 2009 m. nes gaunant maţą skaičių periodinių 

leidinių pavadinimų, naujausi spaudiniai buvo prieinami tik bibliotekos skaitykloje, buvo apribotos 

šių leidinių išsinešimo į namus galimybės. Šis periodikos išduoties suintensyvėjimas leidţia spręsti, 

jog krašto bibliotekų gaunami periodiniai leidiniai vis dar išlieka vienais populiariausių bei 

reikalingiausių dokumentų. Senesni periodinių leidinių numeriai vartotojams skolinami į namus. 

Taipogi lankytojams pasiūloma periodiką skaityti elektroninėje erdvėje – internete. 
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Skaitomumas (vienas skaitytojas perskaito spaudinių per metus): 
  
(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                           24 lentelė 

Biblioteka Skaitomumas 
Skirtumas 

 2009 m. 2010 m. 

Viešoji biblioteka 19,3 18,9 -0,4 

Kaimo filialai 37,1 36,6 -0,5 

Viso: 30,6 29,9 -0,7 
 

 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                            25 lentelė 

Kaimo filialai Skaitomumas 
Skirtumas 

 2009 m. 2010 m. 

Lumpėnų 36,4 34,0 +2,4 

Natkiškių 35,0 40,3 +5,3 

Piktupėnų 47,4 49,7 +2,3 

Stoniškių 32,5 32,6 +0,1 

Šilgalių 37,9 37,2 -0,7 

Vėlaičių 25,2 24,5 -0,7 

Vilkyškių 25,4 25,4 0 

Ţukų 90,8 89,6 -1,2 

 

Lyginant su praėjusiais metais, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojų 

skaitomumas kito labai neţymiai: jo sumaţėjimas nesiekia net vieneto. Bibliotekos vartotojų bei 

dokumentų išduoties sumaţėjimas atitinkamai paveikė ir bendrąjį visos Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos 2010 m. skaitomumo rodiklį. 
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Informacinės uţklausos 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                         26 lentelė 

Bibliotekos 

Informacinių uţklausų 

iš viso: 
2009 m. 

2009 

m. 

2010 

m. 

Skir- 

tumas 

Temi- 

nės 

Fakti- 

nės 

Adresi- 

nės 

Tiksli- 

nės 

Iš to 

skaičiaus 

vaikams 

Viešoji biblioteka 1 159 1 263 +104 802 177 170 114 567 

Lumpėnų filialas 223 271 +48 265 0 0 6 195 

Natkiškių filialas 187 480 +293 273 1 157 49 322 

Piktupėnų filialas 189 223 +34 160 23 18 22 159 

Stoniškių filialas 190 208 +18 145 36 4 23 102 

Šilgalių filialas 95 110 +15 45 3 50 12 77 

Vėlaičių filialas 173 324 +151 164 13 100 47 221 

Vilkyškių filialas 398 400 +2 311 25 32 32 198 

Ţukų filialas 391 264 -127 236 0 28 0 189 

Viso: 3 005 3 543 +538 2 401 278 559 307 2 030 

 

Iš viso gauta 3 543 uţklausos: Viešojoje bibliotekoje – 1 263; Kaimo filialuose – 2 280. 

Vidutinis uţklausų skaičius tenkantis vienam bibliotekininkui – 322,1 uţklausos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lankytojų informacinių interesų patenkinimui Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojos skiria prioritetinį dėmesį. Siekiant tiksliai bei išsamiai atsakyti į Pagėgių krašto 

bibliotekų vartotojų pateiktas informacines uţklausas, pasitelkiamas bibliotekos spausdintų ir 

elektroninių informacijos išteklių fondas. Skaitytojams, priklausomai nuo poreikio, teikiamos 

individualios bei grupinės konsultacijos įvairiais (pvz., informacijos paieškos bibliotekos fonduose, 

kataloguose, internete būdai bei strategijos) klausimais. Bibliotekininkams uţduodamų informacinių 

klausimų pobūdis labai įvairus. Didţiąją dalį uţklausų – net 
2
/3 visų uţklausų – pateikia vaikai bei 

jaunuoliai. Tai rodo jaunosios kartos ţingeidumą bei smalsumą. 
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Darbo vietos vartotojams 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius: 

 Iš viso – 93; 

 Viešojoje bibliotekoje – 40;  

 Kaimo filialuose – 53. 
 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

 Iš viso – 33; 

 Viešojoje bibliotekoje – 10; 

 Kaimo filialai – 23. 
 

Kompiuterizuotų darbo vietų (skirtų vartotojams) skaičius, prijungtų prie interneto 

 Iš viso – 33; 

 Viešoji biblioteka – 10; 

 Kaimo filialai – 23. 
 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams 

 Iš viso – 15; 

 Viešoji biblioteka – 7; 

             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 moderniomis informacinėmis technologijomis bei 

sistemomis. Kiekvienam Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūros bibliotekininkui yra 

įsteigta kompiuterizuota darbo vieta su prieiga prie interneto. Dalyvavimas įvairiuose respublikinės 

bei tarptautinės reikšmės projektuose suteikė galimybę Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

sistemon įdiegti 48 prijungtas prie interneto darbo vietas: 33 – Pagėgių krašto bibliotekų 

lankytojams ir 15 – darbuotojams su kompiuterinės įrangos saugojimui ir panaudai skirtais baldais.  

Viešojoje bibliotekoje vartotojams yra skirta 10 kompiuterizuotų darbo vietų (6 – suaugusiųjų 

interneto skaitykloje, 4 – Vaikų bibliotekoje), o darbuotojams – 7 (6 – miesto Viešojoje bibliotekoje 

ir 1 – Vaikų literatūros skyriuje). Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriui dalyvaujant 

tarptautiniu trišaliu susitarimu vykdomame  projekte „Bibliotekos paţangai“, 2010 m. buvo gauti 3 

kompiuteriai su prieiga prie interneto (1 skirtas darbuotojai ir dar 2 – vartotojams). Tačiau vis dar 

jaučiamas kompiuterizuotų darbo vietų Viešojoje bibliotekoje stygius, nes naudojimosi kompiuterių 

paslaugomis paklausa yra labai intensyvi ir interneto skaitykloje daţnai stinga laisvų darbo vietų. 

Papildomos kompiuterinės įrangos naujų darbo vietų lankytojams įsteigimui biblioteka gali gauti 

vykdydama projektus, tačiau realizuoti šią galimybę kliudo patalpų ir lėšų projektinei veiklai 

stygius. 
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Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojai nuolatos mokomi efektyvaus 

naudojimosi krašto bibliotekų fonduose  sukauptais informacijos šaltiniais taisyklių, konsultuojami 

elektroninių bei spausdintų dokumentų rengimo bei tvarkymo klausimais, informuojami apie 

kompiuterinių komunikacinių programų (el. paštas, video konferencijos, socialiniai tinklai)  

panaudos privalumus bei trūkumus, teikiamos konsultacijos bibliografijos priemonių panaudos 

klausimais. Viešojoje bibliotekoje organizuojamos mokamos 10-ies ir 20-ies valandų trukmės 

kompiuterinio raštingumo pamokos, skirtos informacinių įgūdţių lavinimui. Šių edukacinių kursų 

metu įgyta darbo su šiuolaikinėmis kompiuterinėmis technologijomis patirtis kai kuriems mokymų 

dalyviams padėjo įsitvirtinti darbo rinkoje. Todėl galima daryti išvadą, jog šie mokomieji 

uţsiėmimai yra naudingi bei reikalingi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojams. 

 

Prieiga ir sąlygos 

Viešoji biblioteka dirba: 

 darbo dienomis - 8
00

-17
00

 val., 

             šeštadieniais - 8
00

-15
00

 val. 

 Poilsio diena- sekmadienis. 

 Filialų darbo laikas: 

 Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Vilkyškių - kasdien nuo 9
00 

 iki 16
00

 val., 

            Šilgalių – kasdien nuo 10
30 

iki 17
00

 val., 

 Vėlaičių - kasdien nuo 10
00  

iki 16
30

 val.,  

             Ţukų – kasdien nuo 9
30 

iki 16
00

 val. 

Kaimo filialai šeštadieniais ir sekmadieniais nedirba. 

 

RENGINIAI 

 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                     27 lentelė 

       Bibliotekos 

 

Renginiai 

Viešoji biblioteka Kaimo filialai Viso: 

2009 

m. 

2010 

m. 

Skir- 

tumas 

2009 

m. 

2010 

m. 

Skir- 

tumas 

2009 

m. 

2010 

m. 

Skir- 

tumas 

Ţodiniai 31 20 -11 94 121 +27 125 141 +16 

Vaizdiniai 87 104 +17 286 309 +23 373 413 +40 

Kompleksiniai 21 29 +8 26 42 +16 47 71 +24 

Iš jų parodos 25 20 -5 105 63 -42 130 83 -47 

Viso: 139 153 +14 406 472 +66 545 625 +80 
 

 

Pagrindinės renginių formos ir tematika 
 

2010 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusių renginių formų spektras labai 

įvairus: organizuoti literatūriniai, meno, kūrybos ir muzikos vakarai, sveikatos pamokos, meno 

parodų pristatymai, muzikos, dramos bei literatūros popietės, Pagėgių krašto literatų kūrybos 

pristatymai, seminarai, ekskursijos, informaciniai uţsiėmimai, edukacinės – paţintinės valandėlės, 

socialinės akcijos. Pagėgių miesto viešosios bibliotekos abonemento - skaityklos salėje nuolatos  
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eksponuojamos fotografijos, tapybos, dailės, etnografijos, juvelyrikos, medţio droţinių bei 

technologijų dirbinių, literatūros, bibliotekos dokumentų, tekstų parodos, su kurių autoriais Pagėgių 

krašto bendruomenė gali susipaţinti bibliotekos organizuojamų renginių metu. Ekspozicijos yra 

nuolatos gausiai lankomos pagėgiškių, moksleivių bei miesto svečių. 

2010 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje tradicine forma organizuotų renginių 

grupė, kurią sudarė kūrybos ir įvairių parodų pristatymai, susitikimai, popietės, buvo plečiama, 

atsiţvelgiant į vis intensyviau bibliotekų veiklon diegiamas naujas informacines sistemas ir 

paslaugas bei vis kylantį jų poreikį visuomenėje. Šiuo tikslu Viešosios bibliotekos ir filialų 

suaugusiems lankytojams bei vaikams buvo rengiami informaciniai uţsiėmimai, paţintinės – 

edukacinės valandėlės, skirtos kompiuterinio pradţiamokslio ugdymui, informacinio raštingumo 

lavinimui, supaţindinimui su privačių duomenų apsauga virtualioje erdvėje ir kt. 

 

Įsimintini viešosios bibliotekos renginiai: 
 

Pagrindinės renginių temos – Pagėgių savivaldybės raštijos veikėjų kūrybos pristatymai, 

visuotinai švęstinų istorinių, kultūrinių bei savo kraštui, Maţajai Lietuvai svarbių datų minėjimai. 

Renginių metu siekta populiarinti bibliotekos paslaugas, informuoti visuomenę apie bibliotekos 

darbuotojų atliekamas funkcijas, puoselėti meilę tėvynei ir gimtajai kalbai, atskleisti nacionalinės 

istorijos svarbą, skleisti informaciją apie etnografinę kultūrą, akcentuoti raštijos svarbą ţmogaus 

gyvenime, supaţindinti visuomenę su krašto tradicijomis, papročiais, savitumu, pristatyti vietos 

bendruomenės narių kūrybą. 

Pateikiame  keleto renginių fragmentus: 

2010 m. sausio 15 d. - Klaipėdos sukilimo 87-ųjų metinių paminėjimas „Klaipėdos 

sukilimui 87-eri“. 1923 m. sausio 15 d. įvykęs Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos 

Respublikos Pagėgių savivaldybės ţmonėms turi ypatingą reikšmę, mat kraštietis, spaustuvininkas, 

publicistas Martynas Jankus taipogi dalyvavo to meto įvykiuose. Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos istorijos mokytoja Kristina Darguţienė susirinkusiesiems perskaitė mokslinį pranešimą  

„1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos sukilimas ir jo reikšmė Lietuvai“. Apie šio sukilimo reikšmę 

kalbėjo renginio svečiai –istorikas dr.  KVDU doc. Vytenis Almonaitis, Klaipėdos universiteto 

atstovai - vertėja, germanistė Justina Daunorienė, profesorė daktarė Vanda Ţekonienė, doc. dr. 

Algirdas Gavenauskas, architektai Martynas ir Marija Purvinai, istorijos laikraščio „Voruta“ 

redaktorius Juozas Vercinkevičius (Vilnius). Šia proga bibliotekoje pristatytas ir Rambyno 

regioninio parko leidţiamas ţurnalas „Rambynas“ (2 numeris), parko kultūrologė Giedrė Skipitienė 

pagėgiškiams ir renginio svečiams papasakojo apie ţurnalo – almanacho straipsnių tematiką, šio 

leidinio paskirtį, leidybinius ypatumus. Renginio metu pristatytos net dvi parodos - medţio droţinių  
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paroda „Lietuvininkų darbai pagal Kristijono Donelaičio „Metus“,  šių dirbinių autoriai – droţėjas 

bei poetas Albinas Drukteinis ir Vytautas Budvytis. Apskrities laikraščio „Tauragės kurjeris“ 

ţurnalistas Eugenijus Skipitis paminėjimo šventės dalyviams nuotaikingai pristatė savo personalinę 

fotografijos darbų parodą  “Gyvenimas po Bitėnų dangumi“. Renginys iškiliai uţbaigtas Maţosios 

Lietuvos dainomis, kurias atliko Papildomo ugdymo mokyklos mergaičių vokalinis ansamblis. 

 

Akimirkos iš Klaipėdos sukilimo 87-ųjų metinių paminėjimui skirtos popietės 

„Klaipėdos sukilimui 87-eri“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 m. sausio 21 d. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Maţosios Lietuvos 

enciklopedijos 4-ojo tomo sutiktuvės. Šis spaudinys - tai išeivijos bei lietuvių mokslininkų išleista 

enciklopedija, skirta Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų kultūrai bei istorijai. Pagėgiuose, Maţosios 

Lietuvos enciklopedijos paskutiniojo – 4-ojo - tomo pristatyme dalyvavo Mokslo ir Enciklopedijų 

leidybos instituto direktoriaus pavaduotoja Aldona Stanelienė, Maţosios Lietuvos enciklopedijos 

rengėjai – vyriausiasis redaktorius doc. dr. Vacys Bagdonavičius, rengimo ir leidybos grupės 

vedėjas, ţurnalistas, literatūrinės Ievos Simonaitytės premijos laureatas Vytautas Kaltenis, leidinio 
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 Istorijos skyriaus vedėjas dr. Algirdas Matulevičius, Kultūrinio visuomeninio sąjūdţio ir draugijų 

skyriaus vedėjas Algirdas Ţemaitaitis, redaktorė Virginija Budrikienė, straipsnių autoriai doc. dr. 

Arūnė Liucija Arbušauskaitė, dr. Silva Pocytė, Vasilijus Safronovas, Šilutės savivaldybės 

administracijos direktorius Šarūnas Lauţikas, Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė, 

Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės atstovai, Tilţės krašto mokyklose lietuvių kalbą 

dėstantys mokytojai. Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, įteikdamas specialų šio 

krašto ţenklą su gegute, kaip atminimo simbolį Enciklopedijos vyriausiajam redaktoriui doc. dr. 

Vaciui Bagdonavičiui, palinkėjo nepaliauti mylėjus Pagėgių, o administracijos direktoriaus 

pavaduotoja Dainora Butvydienė - Enciklopedijos apţvalginio straipsnio „Gyvenimas prie 

Rambyno“ autorė - dėkojo svečiams uţ nuveiktus kilnius darbus, puoselėjant regiono istoriją bei 

raštiją. 

 

Akimirkos iš Maţosios Lietuvos enciklopedijos 4-ojo tomo pristatymo 
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2010 m. vasario 4 d. - poeto Audriaus Šikšniaus (Šilutė) kūrybos vakaras „Gyvenimas – 

kelionė į namus...“. Dviejų knygų ,,Toli nuo dangaus“ ir ,,Namų link“ autorius savo kūrybą pristatė 

ir Pagėgių krašto gyventojams. Į susirinkusiųjų širdis krito eilės apie tėvynę, apie prarastus, obels 

ţiedais kvepiančius namus, mylimą mamą. Posmai pakerėjo savo giliu prasmingumu, tikrumu ir 

nuoširdumu. Šio susitikimo laukė ir pasiklausyti poeto eilių atėjo Audriaus Šikšniaus kraštietė, 

Pagėgių krašto literatų sambūrio narė Stasė Valuţienė. Poetai dalijosi prisiminimais apie tada 

buvusį, abiems mielą kaimą, prisiminė bendrus, senus  paţįstamus, vienas kitam įteikė savo kūrybos 

knygą su autografu. Susitikimo dalyviai rašytoją apibėrė klausimais, į kuriuos Audrius atsakinėjo su 

humoru, nuoširdţiai, dalijosi ateities planais. Popietės metu skambėjo Pagėgių papildomojo 

ugdymo mokyklos mokinių (mokytoja Virginija Bubelienė) lietuvių liaudies dainos. 

 

Akimirkos iš poeto Audriaus Šikšniaus (Šilutė) kūrybos vakaro  

„Gyvenimas – kelionė į namus...“ 
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2010 m. kovo 6 d. - tradicinis 9-asis literatūrinis pavasaris Pagėgiuose „Atidengsiu Tau 

ţodį it širdį...“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui ir Pagėgių savivaldybės 

įsteigimo 10-mečiui paminėti. Šia iškilia proga krašto literatai savo poeziją, maţosios prozos 

kūrinius, literatūrines miniatiūras skyrė Lietuvai, gimtinei, savo kraštui. Renginio pradţioje, 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė trumpai apţvelgė krašto 

literatų veiklą per devynerius metus, pasidţiaugė, kad pagėgiškiai kūrėjai ţinomi respublikos 

poezijos ir raštijos mylėtojams, priminė, kad dalyvauta poezijos šventėse Tauragėje, Šilalėje, 

Šilutėje, Bijotuose, Laukesoje, Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje, Punske, Tilţėje ir kt. Kasmet pilnėja ir 

krašto literatų kūrybos kraitė: produktyviausia krašto rašytoja Bronė Savickienė išleido septynias 

knygas, Stasė Valuţienė -  dvi, atskirais leidiniais savo kūrybą pristatė Laima Mickevičienė, 

Salomėja Oz, Bronius Bagdonas, Marija Stancikienė, Pagėgių viešoji biblioteka parengė ir išleido 

krašto poetų kūrybos rinktinę „Poezijos pilnatis“, pagėgiškių eilės spausdintos Tauragės apskrities 

literatų kūrybos rinktinėje „Esame“. Apie Pagėgių ţodţio meistrus rašo periodinė spauda, jų kūrybą 

noriai spausdina internato svetainės „Bernardinai“, „Maţoji Lietuva“ , „Šilainė“, Šilutės ţinios“, 

„Voruta“ ir kt. Graţiai apie Pagėgių literatų kūrybą atsiliepė poetai Mykolas Karčiauskas, 

Valentinas Sventickas, Sigitas Birgelis. Savo kūrybos darbus Pagėgių bendruomenei ir svečiams 

skaitė Lina Ambarcumian, Bronius Bagdonas, Veronika Mockienė, Salomėja Ozgirdaitė, Eugenijus 

Skipitis, Marytė Sūdţienė, Stasė Valuţienė.  

 Uţ literatūrinį debiutą atminimo ţenklas „Vieversys“ ir diplomas įteiktas Danutei 

Bardauskienei, uţ ilgametį Pagėgių krašto raštijos puoselėjimą  statulėlėmis „Sparnai“ bei 

diplomais apdovanotos  Marija Stancikienė ir Stasė Valuţienė. Specialusis apdovanojimas – 

pagėgiškės Jūratės Jablonskytės - Caspersen paramos fondo (Šveicarija) piniginė premija bei 

diplomas – uţ ilgametį kraštotyrinės medţiagos apie Pagėgių kraštą kaupimą ir sklaidą, uţ krašto 

raštijos puoselėjimą atiteko kraštotyrininkui, eiliuotojui, Pagėgių krašto literatų sambūrio nariui, 

buvusiam bibliotekininkui Broniui Bagdonui. Specialiuoju simboliu „Bičiulystė“ bei diplomu uţ 

ilgametę paramą Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai bei Pagėgių krašto literatų veiklai 

apdovanotas Pagėgių Verslininkų asociacijos pirmininkas, UAB „Meliovesta“ direktorius 

Bronislovas Budvytis. Padėkos raštais ir gėlėmis uţ ilgametę paramą literatų sambūriui dėkota - 

Pagėgių savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Seimo nario Kęsto Komskio paramos ir 

labdaros fondui, UAB „Lavirga“, UAB „Riklaiva“, parduotuvei „Nora“, Lumpėnų ŢŪK 

„Rambynas“, Jūratės Jablonskytės - Caspersen (Šveicarija) paramos fondui. Ovacijomis sutiktas 

garsus Lietuvoje romansų klubas „Juodoji roţė“ (Vilnius). 
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Tradicinio 9-ojo literatūrinio Pagėgių pavasario „Atidengsiu tau ţodį it širdį...“ 

akimirkos 
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2010 m. balandţio 7-17 d. – Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kvietė visus Pagėgių 

krašto ţmones į šventinę dekadą „Dešimt metų su Pagėgiais, Pagėgiuose, Pagėgiams“, skirtą 

paminėti Pagėgių savivaldybės įsteigimo dešimtmetį. Šia tikslu Viešojoje bibliotekoje vyko 

informacinis dešimtadienis, kurio metu visi norintieji galėjo artimiau susipaţinti su Pagėgių krašto 

istorija, kultūros institucijomis, Nevyriausybinėmis organizacijomis, gauti informacijos apie 

viliojančias turizmo, teisinės pagalbos Pagėgių savivaldybėje galimybes, išgirsti konsultacijų 

Pagėgių krašto lankytinų vietų, kultūros, raštijos, gamtos paminklų, senųjų dvarų klausimais. 

Pagėgių savivaldybės pradinės mokyklos 1-4 klasių moksleiviams rengtos edukacinės - paţintinės 

valandėlės apie Pagėgių krašto praeitį, lankytinas vietas, įţymius savivaldybės asmenis bei raštijos 

veikėjus. Šiuo dešimties dienų laikotarpiu Viešosios bibliotekos skaitytojai aplankė bibliotekininkių 

paruoštas Pagėgių krašto literatų kūrybos, Pagėgių paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose bei 

fotografijos darbų, kuriuose įamţinti Pagėgių savivaldybės praeities ir dabarties vaizdai, laiškų ir 

sveikinimų bibliotekai, bibliotekos renginių afišų parodas. Pagėgių savivaldybei itin svarbios 

sukakties proga pagėgiškiams dalintos Viešosios bibliotekos darbuotojų pagamintos šventinės 

skrajutės. 

Akimirkos iš šventinės dekados „Dešimt metų su Pagėgiais, Pagėgiuose, Pagėgiams“ 
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2010 m. balandţio 23-30 d. – Pagėgių krašto bibliotekos minėjo jubiliejinę 10-ąją 

Lietuvos nacionalinę bibliotekų savaitę, kurios šių metų devizu tapo šūkis „Biblioteka yra 

Tavo“. Ši visuotinė bibliotekininkystės atstovų šventė itin dţiugiai sutikta Pagėgių krašto 

bibliotekose: lankytojams organizuotos paţintinės ekskursijos, informacinės konsultacijos, įvairios 

akcijos, edukaciniai uţsiėmimai, laisvieji knygų mainai, vyko atlaidai skolininkams, literatūriniai 

garsiniai skaitymai vaikams, skirti skaitymo skatinimui, jaunosios kartos kūrybingumo ugdymui.. 

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kvietė visus norinčius išbandyti nuotolinio bendravimo 

teikiamas galimybes, prisiminti graţiausias bibliotekos veiklos akimirkas, įamţintas kraštotyros 

filmų cikle. Siekiant atskleisti biblioteką siejančius taurios partnerystės saitus su kitomis 

organizacijomis ir iškiliais visuomenės atstovais, Pagėgių ţmones artimiau supaţindinti su 

Viešosios bibliotekos istorija, nuveiktais darbais, sėkmingai įgyvendintais kultūriniais sumanymais, 

gausiai eksponuotos kraštotyros darbų, bibliotekos renginių afišų, laiškų bei sveikinimų bibliotekai 

parodos. Šį šventinį laikotarpį visose Pagėgių krašto bibliotekose taipogi buvo galima pasigroţėti 

dailės kūrinių, fotografijos darbų ekspozicijomis.  

10-ąją Lietuvos nacionalinę bibliotekų savaitę vainikavo Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos darbuotojų ir šio krašto literatų išvyka į Respublikinę poezijos šventę „Apkabinu 

eilėraštį kaip draugą“, kuri šiemet buvo rengiama Tauragės rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje. Čia Pagėgių krašto plunksnos virtuozų kūryba susilaukė šiltų ir palankių įvertinimų.  
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Akimirkos iš 10-osios Lietuvos nacionalinės bibliotekų savaitės „Biblioteka yra Tavo“ 

paminėjimui skirto renginių ciklo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 m. rugsėjo 24 d. – Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos įsteigimo dešimtmečio 

paminėjimo šventė „Su meile knygai ir kraštui“. Šia svarbia proga rugsėjo 24 d. nuo pat ryto 

miesto parke vyko gausybė renginių: bibliotekos dokumentų paroda „Dešimt metų su Jumis ir 

Jums“, vaikų piešinių paroda „Myliu knygą, miestą ir pasaulį“, instaliacijų parodos „Dedikacija 

krašto ţinianešiams...“ atidarymas, rankdarbių ir smulkių daiktų turgus „Blusa blusa, krutink ūsą!”, 

knygų mainų kiemelis „Skaitau, ţinau, mėgaujuosi...“, arbatos degustacija „Eilėraštį geriu it pienių 

vyną...“, krašto bibliotekų kiemelio prisistatymas bendruomenei, tapybos ant veidų konkursas 

„Tyliau! Piešia mamos!”, kurio metu koncertavo Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos mokiniai, 

Tauragės fotomenininkų klubo „Fotojūra“ narės Ingridos Mockutės-Pocienės fotografijos ir 

juvelyrės Neringos Poškaitės darbų parodos „Gyvenimas–ţaidimas“ atidarymas, Muzikos ir 

poezijos vakaras „Mano draugams...“, kuriame: klubo „Vakarutė“ (Laukėsa, Tauragės raj.) 

programa, ansamblio „Kamana“ tarpukario romansai, Pagėgių krašto dainuojamosios poezijos  
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atlikėjų, Papildomojo ugdymo mokyklos mokytojų trio, Mildos Jašinskaitės ir kt. pasirodymai. 

Renginys vainikuotas savivaldybės vadovų sveikinimo ţodţiais ir dovanomis skaitytojams, 

bibliotekininkams, šventės svečiams. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos įsteigimo dešimtmečio paminėjimo šventės 

„Su meile knygai ir kraštui“ akimirkos 
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2010 m. spalio 19 d. – popietė „Kultūrinės, konfesinės tradicijos ţenklai senosiose 

Klaipėdos krašto kapinėse“. Šio paţintinio – informacinio renginio metu Klaipėdos universiteto 

mokslininkai – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė doc. dr. Silva Pocytė, 

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Arūnė 

Liucija Arbušauskaitė, vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. dr. Rimantas Sliuţinskas bei 
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 Teologijos katedros vedėjas doc. dr. Arūnas Baublys – Pagėgių krašto bendruomenei ir svečiams 

pristatė 2010 m. organizuotų mokslinių ekspedicijų po senąsias Klaipėdos krašto kapines  

apţvalginius rezultatus. Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje Viktoras Kovšovas akcentavo 

senųjų regiono kapinių istorinį svarumą ir būtinybę jas priţiūrėti. Renginio metu skambėjo 

Aksaveros Mikšienės bei Pagėgių kultūros centro folkloro ansamblio „Kamana“ atlikėjų atliekamos 

dainos bei giesmės apie Maţąją Lietuvą. – visos Lietuvos kultūros bei raštijos lopšį. 

 

Akimirkos iš popietės „Kultūrinės, konfesinės tradicijos ţenklai senosiose Klaipėdos 

krašto kapinėse“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 m. lapkričio 11 d. – surengtas poeto, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos 

nario, poezijos konkurso „Ţydinčios vyšnios šakelė“ laureato Audriaus Šikšniaus (Šilutė) 

kūrybos vakaras „Visai šalia širdies...“. Drauge su poetu savo meninius pasirodymus 

susirinkusiems ţiūrovams taipogi dovanojo Lietuvos teatro legenda, aktorius, reţisierius 

Ferdinandas Jakšys (Vilnius), Šilutės kamerinio dramos teatro aktorius Vygantas Paldauskas, 

Lietuvos „Bardų klubo“ nariai, dainų autoriai bei atlikėjai Darius Leveckis ir Rytas Germanavičius  
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(Raseiniai). Renginys buvo paţenklintas naujos poeto Audriaus Šikšniaus eiliuotų ir prozinių 

pasakojimų rinktinės „Kur keliai po rugius išsivaikšto“ pristatymu. Tai – jau trečioji šio autoriaus 

kūrybos rinktinė. Garsusis teatro aktorius bei reţisierius Ferdinandas Jakšys padovanojo Audriui 

Šikšniui ţymaus Lietuvos bibliografo ir dokumentotyrininko Vaclovo Birţiškos trijų tomų knygų 

rinkinį „Aleksandrynas“. Baigiantis poetinės, prozinės ir muzikinės kūrybos vakarui, šilutiškis 

rašytojas Audrius Šikšnius vakaro svečiams atskleidė maţytę paslaptį, jog yra rengiama ir netrukus 

dienos šviesą išvys jau ketvirtoji jo autorinė knyga – poezijos rinktinė „Ilgesio vaikai“ bei paskaitė 

keletą eilėraščių iš būsimosios knygos. 

 

Akimirkos iš Audriaus Šikšniaus (Šilutė) kūrybos vakaro „Visai šalia širdies...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 m. gruodţio 3 d. - pagėgiškiai rinkosi į Gerumo akciją „Kalėdinė sriuba 

Pagėgiuose“. Šiais metais, skanaujant Kalėdų sriubą, buvo renkamos lėšos Pagėgių savivaldybėje 

gyvenančiai sunkia onkologine liga sergančiai moteriai, kuri taipogi viena augina du mokyklinio 

amţiaus vaikus. Per tris akcijos valandas, aukotojų skaičius viršijo keturis šimtus. Gerumo akcijos  
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organizatoriai: Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė, restorano „Peronas“ darbuotojai, 

Kęsto Komskio paramos ir labdaros fondas. 

 

Gerumo akcijos „Kalėdinė sriuba Pagėgiuose“ akimirkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 m. gruodţio 16 d. - Adventinis vakaras Pagėgiuose, kurio svarbiausiąja dalimi tapo 

Pagėgių krašto bei Šilutės mokyklų jaunųjų dailininkų plenero Bitėnuose darbų parodos „Dingusi 

Bitėnų istorija“ atidarymas. Plenero sumanytoja, organizatorė bei parodos kuratorė Kristina Ţilytė-

Komskienė supaţindino susirinkusiuosius su paveikslų autoriais: dviem Šilutės ir šešiais Pagėgių 

krašto moksleiviais. Tai: Artūr Ambarciumian („Istorijos link“), Eglė Grabauskaitė („Senoji Bitėnų 

gyvenvietė“), Ovidijus Kraučiūnas („Rojaus kelias“), Martyna Kubiliūtė („Bitėnų šaknys“), Akvilė  
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Litvinovaitė („Senoji Ragainės knyga“), Nojus Mockus („Miegantis namas“), Monika Šertvytytė 

(„Kelias į mokyklą“), Monika Ubartaitė („Po gandro sparnu“). Kristina Ţilytė-Komskienė 

akcentavo, jog jaunųjų dailininkų tapyti paveikslai atskleidė jų meninius gebėjimus, šis projektas 

paskatino jaunus ţmones domėtis ne tik savo krašto, bet ir visos Maţosios Lietuvos istorija, jos 

kultūra, čia gyvenusiais asmenimis. Vakaro programą nuskaidrino Klaipėdos universiteto 

edukologijos katedros studentės Mildos Jašinskaitės Advento giesmių koncertas. 

  

Adventinio vakaro Pagėgiuose akimirkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsimintini filialų renginiai 
 

Natkiškių filialas. 2010 m. lapkričio 18 d. iškilmingai paminėtos Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos Natkiškių filialo įkurtuvės Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 

pastate, pirmame aukšte su atskiru įėjimu bibliotekos lankytojams. Vaikučiams į biblioteką atviros 

durys iš vidaus – jiems nebereiks lakstyti per lauką, knygeles pasikeisti suskubs ir pertraukėlių  
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metu. Įkurtuvių šventės metu Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Remigijus Špečkauskas 

sakė, kad šios bibliotekos perkėlimas išpildė daugelio Natkiškių gyventojų lūkesčius – dirbti, 

skaityti, naudotis internetu šiltoje, jaukioje bibliotekoje. Seniūnė Vilyta Sirtautienė dţiaugėsi, kad 

kaime atsirado dar vienas šviesos ir kultūros ţidinys, linkėjo bibliotekininkei išmokti profesijos 

paslapčių, dirbti miestelio bendruomenės labui.  

Graţių ir prasmingų darbų bibliotekos bendruomenei linkėjo Pagėgių savivaldybės Pagėgių 

savivaldybės Tarybos narys Vincas Sudeikis, Natkiškių bendruomenės pirmininkas Valdas 

Armonas, Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorė Genovaitė Švalkūnienė.  

Piktupėnų filialas. „Karalienės Luizės laiškai“ – šventinis renginys, skirtas Prūsijos 

karalienės Luizės 200-osioms gimimo metinėms, Piktupėnų kaimo ţymiems ţmonėms atminti bei 

Pagėgių savivaldybės  bei viešosios bibliotekos įkūrimo 10-mečiui paminėti. Ši istorijos ir meno 

popietė vyko Pagėgių viešosios bibliotekos kiemelyje. Karalienės Luizės laiškus, parašytus vyrui 

Friedrichui Wilhelmui III, sūnui Friedrichui, Napoleonui, Rusijos imperatoriui Aleksandrui I, skaitė 

Piktupėnų pagrindinės mokyklos moksleiviai Gerda Abromikaitė ir Dovydas Voveris. Apie 

karalienės Luizės šeimos viešnagę Piktupėnuose, jos kilnią dvasią ir misiją, pasiruošimą deryboms 

su Napoleonu,  ištraukas iš J. Kasperavičiūtės knygos „Prūsijos karalienė Luizė Klaipėdoje“ skaitė 

bibliotekininkė N. Jogienė, laiškų kopijos išdalintos visiems renginio svečiams. Keletas laiškų 

ištraukų: 1807m.liepos 4 d. Karalienė Luizė rašė vyrui prieš vykdama deryboms su Napoleonu „... 

negaliu parodyti Tau jokio didesnio mano meilės ir atsidavimo kraštui, kuriame gyvenu, įrodymo, 

kaip tik vykdama tenai, kur nenorėčiau būti palaidota...“ 1807 m. po derybų su Napoleonu 

keliautojas P. Rozenvalis paliko tokį liudijimą „....Napoleonas karalienės Luizės grožio ir įgimto 

kilnumo sukrėstas, jis nebežinojo, kaip jai įtikti, tad pareiškė norą, kad ši iš jo ko nors paprašytų. 

Atsakymas buvo vertas karalienės: “Kaip karalienei,-pasakė kilnioji ponia,-man nėra ko prašyti. 

Kaip savo tautos motina, aš prašau Magdeburgo. Tironas į tai mandagiai atsakė, tačiau norėdamas 

pasirodyti dosnus, kitą dieną atsiuntė žemėlapį, kuriame Silezija buvo apjuosta auksine grandine, 

pritvirtinta prie auksinės širdies...“. 

Stoniškių filialas. „Gimtojo krašto dešimtmetis“ – literatūros ir muzikos popietė, skirta 

Pagėgių savivaldybės įsteigimo 10-mečiui paminėti. Renginys prasidėjo kraštotyrininko, poeto, 

bibliotekininko Broniaus Bagdono eilėmis, dedikuotomis seniūnijos vietovėms, gamtai bei 

kraštiečiams. Posmus skaitė Stoniškių pagrindinės mokyklos moksleivės, aktyviausios  bibliotekos 

organizuojamų renginių dalyvės. Sveikinimo ţodį tarė Stoniškių seniūnas Stanislovas Bagdonas, 

trumpai papasakojęs apie Stoniškių seniūnijos pasiekimus per pastaruosius 10 metų. Seniūnaitė 

Dalė Lukošienė dţiaugėsi Stoniškių ţmonių graţiais ir svarbiais darbais gimtinei. Bibliotekininkė 

Zofija Genutienė apţvelgė bibliotekos istoriją bei veiklą, dėkojo entuziastingiausioms bibliotekos  
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lankytojoms ir geriausioms skaitytojoms - Bernardai Eţerskienei, Vidai Vismantienei, Eugenijai 

Puţienei, Virginijai Genutienei - ir kitiems, vos ne kasdien minantiems taką į biblioteką. 

Vilkyškių filialas. „Biblioteka tarnauja Jūsų gerovei“. 2010 metų balandţio 30 dieną 

Vilkyškių bibliotekoje įvyko skaitymo ir bendravimo valandėlė, skirta 10-ajai Lietuvos nacionalinei 

bibliotekų savaitei paminėti. Į popietę susirinko 20 ištikimiausių bibliotekos lankytojų.  Prie kavos 

puodelio renginio dalyviai dalinosi mintimis apie pačias mylimiausias savo knygas. Bibliotekininkė 

I. Pranaitienė papasakojo apie biblioteką, jos atliekamas funkcijas, apie bibliotekoje sukauptų 

leidinių tematinę įvairovę, supaţindino su tradicine profesine Lietuvos bibliotekininkų švente – 

Lietuvos Nacionaline bibliotekų savaite, kurią kasmet paskelbia Lietuvos bibliotekininkų draugija. 

Renginyje dainavo bei gitaros stygų akordais susirinkusiųjų širdis virpino Vilkyškių vidurinės 

mokyklos moksleivė Giedrė Jurkšaitytė. 

Skambėjo posmai apie knygą, biblioteką. Bibliotekininkė apdovanojo aktyviausius bibliotekos 

lankytojus: Eleną Venskaitienę,  Mortą Samoškienę, Algimantą bei Nijolę Karnauskus, Aušrelę 

Streleckienę, Stanislavą Mankienę.  

 

 

Parodų formos ir tematika 
 

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose ruošiamos kraštotyros, literatūros, 

įvairių meno krypčių parodos. 2010 m. Pagėgių miesto bibliotekos skaitykloje surengta nemaţai 

įvairių bibliotekai priklausančių dokumentų – laiškų, sveikinimų, renginių afišų, metraščių, 

oficialiųjų dokumentų ir kt. – parodų. Pagėgių savivaldybės gyventojai ir miesto svečiai šias 

ekspozicijas noriai ir gausiai lankė.  

Kiekvieną mėnesį centrinėje bibliotekoje ir kaimų filialuose organizuojamos parodos, 

skirtos paminėti ţymių Lietuvos bei uţsienio šalių raštijos, kultūros veikėjų gimimo metines, senojo 

Klaipėdos regiono – Maţosios Lietuvos – bei Pagėgių krašto atmintinas datas, Valstybinės reikšmės 

šventes ar tarptautines visuotinai minimas, švęstinas dienas, nepamirštant bibliotekos veiklos 

prioritetinio kryptingumo į etniškumą. Tenka apgailestauti, jog vietos stoka neleidţia lankytojams 

išsamiau ir plačiau pristatyti bibliotekos fondų. Tikimasi, jog ši problema išsispręs Viešajai 

bibliotekai persikėlus į naujas patalpas. 
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Įsimintinos Viešosios  bibliotekos parodos 
 

Meno parodos: 

1.  Eugenijaus Skipičio (Bitėnai) fotografijos darbų paroda ,,Po Bitėnų dangumi“; 

2. Albino Drukteinio (Vilkyškiai) ir Vytauto Budvyčio (Vizgiriai) medţio dirbinių paroda 

„Lietuvininkų darbai pagal  Kristijono Donelaičio „Metus“ (Martyno Jankaus muziejaus 

projektas); 

3. Pagėgių krašto tautodailininkų darbų paroda, skirta Uţgavėnių šventei; 

4. fotografijos darbų paroda „Vardan vienos Lietuvos“ II dalis, skirta visuomenės ir kultūros 

veikėjo Martyno Jankaus garbei ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui paminėti; 

5. Pagėgių savivaldybės gyventojų karpinių paroda „Pavasariui bundant“, skirta Šventų Velykų 

šventei; 

6. Jūratės Bytautės (Tauragė) dailės darbų paroda „Tikėjimo trupiniai“; 

7. Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovo Sigito Stonio (Vilkyškiai) 

fotografijos darbų paroda „Pagėgių krašto spalvos. Ruduo-Ţiema“; 

8. Elenos Stankienės (Tauragė) tapybos darbų paroda „Šereitlaukis ir jo ţmonės“, skirta 

jubiliejiniams Šereitlaukio metams paminėti; 

9. Tauragės fotomenininkų klubo „Fotojūra“ narės Ingridos Mockutės-Pocienės fotografijos darbų 

ir juvelyrės Neringos Poškutės darbų parodos „Gyvenimas – ţaidimas“, skirtos Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos įsteigimo 10-mečiui paminėti; 

10.  Virgio Rusecko (Kaunas) tapybos darbų paroda; 

11. Lietuvos Neįgaliųjų draugijos fotografų plenero darbų paroda „Mano krašto ţmonės“. 

 

Bibliotekos dokumentų parodos: 

1. Laiškų bibliotekai paroda (2000-2010 m.)  „Prieteliaus gromatėlė – širdţiai dovanėlė“, skirta 

10-ajai Lietuvos nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti; 

2. Sveikinimų bibliotekai paroda (2000-2010 m.) „Mus sveikino, mums linkėjo“, skirta 10-ajai 

Lietuvos nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti; 

3. Bibliotekos renginių afišų paroda (2000-2010 m.) „Atmintis – laiptai į ateitį“, skirta 10-ajai 

Lietuvos nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti; 

4. Bibliotekos dokumentų – metraščių, metinių veiklos ataskaitų, bibliotekos išleistų spaudinių - 

paroda „Dešimt metų su Jumis ir Jums“, skirta Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

įsteigimo dešimtmečiui paminėti. 
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Literatūrinės parodos: 

 

1.  ,,Atmintis“, .skirta Lietuvos vėliavos dienai paminėti; 

2.  ,,Pėdsakas laike“, skirta rašytojo Jokūbo Skliutausko 85- osioms gimimo metinėms, 

3.  ,,Laisvės dvasia gyva“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti; 

4.  ,,Birutė“- pirmoji tautinė lietuvių draugija“ skirta pirmosios tautinės lietuvių draugijos 

,,Birutė“ 125-rių metų sukakčiai paminėti; 

5.  ,,Ţmogaus atmintis“, skirta poeto Algimanto Baltakio 80-osioms gimimo metinėms; 

6.   ,,Pagaliau ateina metas...“, skirta Lietuvos  valstybės atkūrimo dienai paminėti; 

7.  ,,Rašytojo vertybės“, skirta poeto, dramaturgo, prozininko, vertėjo Justino Marcinkevičiaus 80-

osioms gimimo metinėms; 

8.   ,,Tėvynės istorijos vingiuose“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui 

paminėti; 

9.   ,,Gero ţmogaus darbai toli girdisi“, skirta prozininko, dramaturgo, skulptoriaus Juozo 

Šikšnelio 60-osioms gimimo metinėms; 

10. ,,Iki ir po knygos“, skirta Knygnešio dienai paminėti; 

11. „Vieškeliu pro gyvenimą“, skirta prozininko, eseisto Vytauto Girdzijausko 80-osioms gimimo 

metinėms; 

12. ,,Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“, skirta poeto, vertėjo Henriko Radausko 100-osims gimimo 

metinėms; 

13. „Ţodis – širdin, knyga – atmintin“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir   knygos dienai 

paminėti; 

14. „Europos tautų horizontai“, skirta Europos dienai paminėti; 

15. „Martynas Maţvydas - tautinės atminties sergėtojas", skirta rašytojo, pirmosios lietuviškos 

knygos autoriaus Martyno Maţvydo 500-osioms gimimo metinėms; 

16. „Tiesa glūdi ţmogiškume“, skirta prozininko, dramaturgo, publicisto Vytauto Petkevičiaus 80-

ies metų sukakčiai paminėti; 

17. „Jausmais nuspalvintos gyvenimo fotografijos“, skirta rašytojos Ţemaitės (Julijos 

Beniuševičiūtės–Ţymantienės) 165-osioms gimimo metinėms; 

18. „Ţvakelės šviesoje – viltis gyventi“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti; 

19. „Aš Jums išsaugojau tėviškę“, skirta lietuvininkų savimonės, etninių tradicijų puoselėtojos 

Elenos Kondratavičienės–Grigolaitytės 100-osioms gimimo metinėms; 

20. „Tautinio atgimimo šauklys“, skirta Maţosios Lietuvos spaudos ir visuomenės veikėjo 

Martyno Jankaus 152-osioms gimimo metinėms; 

21. „Laiko lašai“, skirta poeto Pauliau Širvio 90-osioms gimimo metinėms; 
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22. „Kai ţodis paţadina tylą“, skirta poeto, kritiko, Nacionalinės kultūros ir meno premijos 

laureato Aido Marčėno 50-ties metų sukakčiai paminėti; 

23. „Lietuvybę saugančios širdys“, skirta Maţosios Lietuvos fondo - mokslo ir kultūros leidinius 

finansuojančios visuomeninės organizacijos, veikiančios JAV ir Kanadoje -įkūrimo 25-mečiui 

paminėti; 

24. „Gimtinės apsupty“, skirta Maţosios Lietuvos politinio, visuomenės ir kultūros veikėjo, 

teologijos daktaro, profesoriaus Viliaus Gaigalaičio 140-osioms gimimo metinėms; 

25. „Lyrikos būtis“, skirta Lietuvos literatūros tyrinėtojos, habilituotos humanitarinių mokslų 

daktarės Viktorijos Daujotytės-Pakerienės 65-osioms gimimo metinėms; 

26. „Atmintie karti, būk saldi“, skirta poetės, prozininkės, vertėjos, literatūrologės bei habilituotos 

humanitarinių mokslų daktarės Birutės Baltrušaitytės-Masionienės 70-ties metų sukakčiai 

paminėti; 

27. „Liaudies ţodţio menininkė“, skirta tautosakininkės, dainininkės Anelės Čepukienės-

Čenkutės 30-osioms mirties metinėms; 

28. Mintis liečiu ir širdimi, ir pirštais“, skirta bibliotekininko, poeto Juozo Kinderio 80-osioms 

gimimo metinėms; 

29. „Vieningoje Lietuvoje – tauri tautos dvasia“, skirta Maţosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didţiosios Lietuvos akto dienai paminėti; 

30. „Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“, skirta kalbininko, bendrinės lietuvių kalbos 

gramatikos mokslo kūrėjo Jono Jablonskio 150-osioms gimimo metinėms; 

31. „Atminimo cukrus“, skirta prozininko, dramaturgo bei scenaristo Sauliaus Šaltenio 65-rių 

metų sukakčiai paminėti. 

 

Įsimintinos filialų parodos: 

 

1. „Kur vingiavo lietuvybės takai?, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui 

paminėti (Lumpėnų filialas); 

2. „Gyvenimo ir kūrybos metraštis“, skirta prozininkės, vertėjos Halinos Korsakienės 100-mečiui 

paminėti (Lumpėnų filialas); 

3. „Gyvenimas lyg srauni upė“, skirta prozininkės, humoristės, kultūros veikėjos Vytautės 

Ţilinskaitės 80-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas); 

4.  „Sielos jauduly, kalboje Tu esi“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti 

(Natkiškių filialas) 

5. „Gyvenimą paliesti širdimi“, skirta poeto, prozininko, dramaturgo, vertėjo Justino 

Marcinkevičiaus 80-osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas); 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEoji_Lietuva
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kult%C5%ABra
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6.  „Prie Nemuno - mano šalis“, skirta poeto Pauliaus Širvio 90-osioms gimimo metinėms 

(Natkiškių filialas); 

7.   ,,Istorijos tiltai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 

8.  „Uţmaršties sūpuoklių gijose“, skirta prozininko, Lietuvos politinio bei visuomenės veikėjo 

Algirdo Pociaus 80-osioms gimimo metinėms (Piktupėnų filialas); 

9.  „Eilės nuo mėlynųjų Sartų“, skirta poeto Pauliaus Širvio  90-osioms gimimo metinėms 

(Piktupėnų filialas); 

10. „Karalienės Luizės laiškai“, skirta Prūsijos karalienės Luizės 200–osioms mirties metinėms ir 

Piktupėnų kaimo įţymių ţmonių atminimui pagerbti (Piktupėnų filialas); 

11. „Iš kur atkeliavai, Rūpintojėli?“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

12. ,,Geri patarimai – tai vertingas palikimas”, skirta kalbininko, pedagogo Jono Kazlausko 80-

osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas); 

13. „Maţoji lyrikos teorija“, skirta Lietuvos literatūros tyrinėtojos, habilituotos humanitarinių 

mokslų daktarės Viktorijos Daujotytės-Pakerienės 65-rių metų sukakčiai paminėti (Stoniškių 

filialas); 

14. ,,Kūryba man - kalbėjimas su ţmogumi“, skirta poeto, dramaturgo, prozininko, vertėjo 

Justino Marcinkevičiaus 80-osioms gimimo metinėms 

15. „Poezija – dvasios terapija“, skirta poetės Aldonos Puišytės 80-osioms gimimo metinėms 

(Šilgalių filialas); 

16. „Eilėraščių sparnais pakylam puošti ţemės“, skirta poeto Vytauto Petro Bloţės 80–osioms 

gimimo metinėms (Šilgalių filialas); 

17. „Gintarinė šalis Lietuva Europos glėbyje“, skirta Europos dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

18. ,,Rašytojo ţodis – skaitytojo širdies penas“, skirta vokiečių rašytojo ir kritiko Tomo Mano 

135-erių metų sukakčiai paminėti (Vėlaičių filialas); 

19. „Išminties ieškojimas slypi pageltusiuose knygos lapuose“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos 

ir knygos dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

20. „Dovas Zaunius ir Morta Zauniūtė – lietuvybės puoselėtojai Maţojoje Lietuvoje“,  skirta 

Maţosios Lietuvos visuomenės veikėjų Dovo Zauniaus 165-osioms ir  Mortos Zauniūtės 135-

osioms gimimo metinėms (Vilkyškių filialas); 

21. „Knyga – pasaulį girdanti upė“, skirta 10-ajai Lietuvos nacionalinei bibliotekų savaitei 

paminėti (Vilkyškių filialas); 

22. „Turiu aš širdį - ne vaško, karštą lyg iš plieno...“, skirta prozininkės, vertėjos Halinos 

Korsakienės 100-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių filialas); 
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23. „Poezijos ambasadoriaus vaikystės medus“, skirta Pagėgių krašto poeto, vertėjo Vytauto 

Bakaičio 70-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių filialas); 

24. „Aš – lietuvis ţalių gojų“, skirta poeto Pauliaus Širvio 90-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių 

filialas); 

25. ,,Esu bekraštis – sau„„, skirta poeto, prozininko Roberto Keturakio 75-osioms gimimo 

metinėms (Ţukų filialas); 

26. ,,Istoriją nešam savy...“, skirta prozininko, eseisto Vytauto Girdzijausko 80-osioms gimimo 

metinėms (Ţukų filialas); 

27. „Nuo palaimingos vaikystės apkerėtas Tėvynės“, skirta prozininko, eseisto, Lietuvos didţiojo 

kunigaikščio Gedimino ordino kavalieriaus Juozo Kralikausko 100-osioms gimimo metinėms  

(Ţukų filialas). 

 

Bibliotekos teikiamos paslaugos 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai aktyviai įsitraukę į kultūros įstaigų 

paslaugų rinkodaros tendencijų apţvalginius tyrinėjimus bei sistemingai atlieka vartotojų 

pageidavimų analizinius tyrimus. Jais remiantis yra sudarytas platus šios bibliotekos teikiamų 

nemokamų ir mokamų (šių paslaugų įkainius tvirtina Pagėgių savivaldybės Taryba) paslaugų  

sąrašas. Svarbiausios iš jų: 

 

NEMOKAMOS PASLAUGOS: 

1. prieiga prie interneto; 

2. mokslinių ir groţinių dokumentų išduotis į namus; 

3. naujausių laikraščių bei ţurnalų išduotis vietoje, senesnių – išduotis į namus; 

4. informacijos paieška tradiciniuose spausdintuose ir elektroniniuose informacijos   masyvuose 

padedant bibliotekininkui; 

5. atsakymai į tikslinamąsias, faktografines, temines, adresines vartotojų uţklausas; 

6. galimybė aplankyti fotografijos, tapybos, dailės, tautodailės, literatūros, etc. parodų    

ekspozicijas; 

7. galimybė apsilankyti bibliotekos organizuojamuose renginiuose; 

8. turizmo galimybių Pagėgių krašte atskleidimas; 

9. supaţindinimas su Pagėgių krašto švietimo institucijomis; 

10. informavimas apie jaunimo uţimtumu besirūpinančias Pagėgių savivaldybės organizacijas; 

11. ţinių apie teisinės pagalbos galimybes Pagėgių krašte suteikimas; 

 



 

48 

12. supaţindinimas su kultūrine Pagėgių krašto veikla ir informavimas apie rekreaciniu   Pagėgių 

savivaldybės ţmonių uţimtumu besirūpinančias įstaigas; 

13. informacijos suteikimas apie Pagėgių krašto ţmonių labiausiai propaguojamas sporto sritis; 

14. supaţindinimas su Pagėgių krašto bendrijomis ir organizacijomis, Pagėgių savivaldybės 

ūkininkų draugijomis, sporto, medţiotojų ir ţvejų klubais; 

15. informavimas apie viešųjų paslaugų asortimentą Pagėgių savivaldybėje; 

16. supaţindinimas su Pagėgių krašto istorija; 

17. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos paieškos sistemos (IPS) galimybių 

atskleidimas ir naudojimosi ja mokymai; 

18. supaţindinimas su Pagėgių krašto bendruomenei nusipelniusiais ţmonėmis; 

19. prieigos prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių galimybė. Pagėgių savivaldybės 

viešoji biblioteka prenumeruoja šias duomenų bazes: INFOLEX, EBSCO Publishing eIFL.net, 

OXFORD Music Online, Oxford Referente Online, Oxford Art Online. Šiomis duomenų 

bazėmis gali naudotis bibliotekos vartotojai Informacijos skyriuje arba namuose, gavę iš 

bibliotekos darbuotojo prisijungimo prie duomenų bazių slaptaţodţius. 

 

MOKAMOS PASLAUGOS: 

1. spaudinių kopijavimas A3 ir A4 puslapių formatais; 

2. bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias uţklausas sudarymas, redagavimas; 

3. informacijos spausdinimas A4 puslapio formatu; 

4. teksto surinkimas ir atspausdinimas (atlieka bibliotekininkas); 

5. spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (tarpbibliotekinio abonemento paslaugos); 

6. lankstinuko, kvietimo, vizitinės kortelės, diplomo maketavimas; 

7. prekyba leidybine produkcija; 

8. bibliotekos patalpų ir įrangos nuoma; 

9. firmų ir jų paslaugų, atitinkančių bibliotekos veiklos specifiką, reklama bibliotekos patalpose; 

10. laiško išsiuntimas elektroniniu paštu (atlieka bibliotekininkas); 

11. A4 formato 1 lapo teksto spausdinimas spalvotu spausdintuvu; 

12. A4 formato teksto su grafiniu vaizdu (piešinys, nuotrauka) spausdinimas spalvotu 

spausdintuvu; 

13. informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas; 

14. informacijos įrašymas į bibliotekoje įsigytas skaitmenines laikmenas; 

15. dokumento įrišimas A4 formatu (iki 50 ir iki 100 lapų), A3 formatu (iki 50 ir iki 100 lapų); 

16. dokumento skenavimas; 
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17. darbo su kompiuteriu pamoka grupėje ir individualiai; 

18. dokumento įrišimas terminiu būdu; 

19. dokumentų perrišimas ir restauravimas; 

20. analitinių apţvalgų rengimas ir atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal uţsakymą; 

21. fakso priėmimas; 

22. fakso išsiuntimas Lietuvoje ir į kitas šalis; 

23. pranešimo informacijos – medţiagos komunikacijos temomis – pagal uţsakymą parengimas; 

24. seminarų, konferencijų, parodų ir kitokių renginių pravedimas; 

25. bibliotekų veiklą atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas; 

26. leidybos paslaugos; 

27. leidybinės bei suvenyrinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla, su bibliotekos atributika 

platinimas; 

28. bibliotekų veiklą atitinkančios gidų ir ekskursijų vadovų paslaugos. Galima rinktis 

individualias ir grupines, dalyvaujant vertėjui ir be jo ekskursijas. 

 

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,  dėl 

darbuotojų trūkumo vis dar nedirbama su skaitytojų aptarnavimo posisteme. 

2010 metų pabaigoje elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose biblioteka turi 

įvestus 30 739 įrašus. Iš viso katalogas pasipildė 14 169, 2010 metais – 1 002 naujais 

kompiuteriniais įrašais. 

 

Informacinis fondas 

Informacinį fondą Viešojoje bibliotekoje sudaro 1 212 fiziniai vienetai, 1 012 pavadinimų 

dokumentai. 2010 metais fondas pasipildė 42 dokumentais (25 pavadinimais). Fondas papildytas 

kalbotyros, sociologijos, filosofijos, psichologijos, informaciniais leidiniais bei enciklopedijomis ir 

ţinynais:  „Maţosios Lietuvos enciklopedija“ (T. 4), „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ (T. 17), 

„Tauragės kraštas“, „Šilutės ir Pagėgių krašto dvarai“, „Lietuvos dvarai“, „Lietuvos valdovai“, 

„Kelias į Nepriklausomybę: Lietuos Sąjūdis 1988-1991“, „Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija“, 

„Lietuvos baţnyčios“, F. Marcinkas „Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas“, A. Hobbs  
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„Pasaulio šalių ţinynas“, „Lietuva. Kelių atlasas“, „Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, jį 

lydintys teisės aktai, komentarai“, „Lietuva“ (T. 1)  ir kt. 

Informacinį fondą Viešosios bibliotekos filialuose sudaro 2 058 dokumentai. Vidutinis kaimo 

filialo fondo dydis – 257 dokumentai. Didţiausius informacinius fondus turi Vilkyškių (320 vnt.) ir 

Stoniškių (253 vnt.) filialai.    

Daugiausiai 2010 m. informacinių leidinių gavo Viešoji biblioteka, kaimo filialų fondai 

pasipildė negausiai, vidutiniškai po 4 dokumentus vienai bibliotekai.  

Maţosios Lietuvos fondas pasipildė šiais leidiniais: E. Barauskienė „Amţinasis keleivis iš 

Kulvos“, R. Flick „Šiaurės Sachara“, „Maţoji Lietuva: lietuvininkų kovos“, D. Kšanienė „Muzika 

Maţojoje Lietuvoje“, „Praeities reginiai iš Rytų Prūsijos konservatoriaus archyvo“, „Prisiminimai ir 

pamąstymai apie Vydūną“, J. Sembritzki „Šilokarčemos apskrities istorija“, R. Krupavičiūtė 

„Prūsijos karalienė Luizė Klaipėdoje“, G. Milerytė „Maţosios Lietuvos lietuvių egziliniai likimai, 

1944-1959“ ir kt. 

  

 Komplektavimas 

2010 metais buvo nurašyta maţiau dokumentų, todėl bendras fondas padidėjo – 576 

dokumentais. Pagrinde buvo nurašyti seni ir susidėvėję periodiniai leidiniai. Fondus atnaujinti nauja 

informacine, šakine literatūra su kiekvienais metais vis maţėja, nes ne tik Kultūros ministerija skiria 

vis maţiau lėšų naujiems leidiniams įsigyti, bet ir kiekvienais metais brangsta vidutinė vienos 

knygos kaina (2009 m. vidutinė vienos knygos kaina 18,75 Lt, 2010 m. – 22,00 Lt).  Daugiausiai 

lėšų skiriama atnaujinant Viešosios bibliotekos fondą, todėl labiausiai nukenčia kaimo filialų 

fondai, gaunantys po kelis informacinius leidinius per metus. 

 

 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. Taip pat vis papildoma 

naujais bibliografiniais aprašais kraštotyros kartoteka. 
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Bibliotekos vykdomi interneto prieigos plėtros projektai 

Biblioteka nuo 2003 m. dalyvauja viešųjų interneto prieigos taškų steigimo bibliotekose 

projektuose: 

 „Langas į ateitį“; 

 „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 - 2013 metų programa“; 

 VIPT - projektas ,,Viešųjų interneto prieigos  taškų tinklo plėtra“; 

            -   „Bibliotekos paţangai“. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų internetinio ryšio taškų išsidėstymo 

geografinės koordinatės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinis interneto ryšio tiekėjas Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai, Vaikų literatūros 

skyriui ir Vilkyškių filialui  - AB TEO, kaimo filialams interneto prieigą suteikia AB Lietuvos 

radijo ir televizijos centras. 

 

 

 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=184168&Condition2=
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Viešosios bibliotekos ir filialų  kompiuterizuotos darbo vietos  

 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                             28 lentelė 

 

Biblioteka 

Iš viso Iš jų 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

Kompiuterizuo- 

tų darbo vietų 

darbuotojams 

Kompiuterizuo- 

tų darbo vietų 

vartotojams 

Kompiuterių 

darbo vietų 

prijungtų prie 

interneto 

Pagėgių VB 17 17 0 7 10 17 

Kaimo filialai 31 31 0 8 23 31 

Viso: 48 48 0 15 33 48 

 

Pagėgių savivaldybės Vaikų literatūros skyrius, dalyvaujantis  projekte „Bibliotekos 

paţangai“, 2010 m. pabaigoje aprūpintas programine ir kompiuterine įranga su pagrindiniais 

priedais uţ 15 778,40 Lt. Šiame skyriuje įsteigtos 3 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto 

prieiga: 1 – darbuotojai ir 2 – vartotojams. Pagėgių miesto viešojoje bibliotekoje nuo 2002 m. 

veikia Interneto skaitykla. Šiuo metu skaitykloje yra 6 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams ir 

1 darbo vieta su programine įranga, skirta silpnaregiams bei akliesiems. (JAWS, MAGIC, 

lietuviškas sintezatorius). 

 

Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir aštuonių jos filialų interneto skaityklų vartotojų 

bei  lankytojų registracinės apskaitos ir apsilankymo daţnių rodikliai:  

 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                             29 lentelė 

 

Biblioteka 

 

Registruoti 

vartotojai 

 

Skirtumas 

Lankytojai  

Skirtumas 

2009 m. 2010 m. 2009 m. 2010 m. 

Pagėgių VB 451 547 +96 12 310  18 002 +5 692 

Kaimo filialai 297 462 +165 12 631  20 680 +8 049 

Viso: 748  1 009 +261 24 941  38 682 +13 741 

 

Lankytojai gali naudotis interneto skaitykla, laikydamiesi nustatytų naudojimosi internetu 

taisyklių. nemokantiems naudotis paieška internete, rengiami mokymai. Naudojimasis internetu yra 

nemokamas. Vartotojams prieinamos Lietuvos ir pasaulio visatekstės elektroninės duomenų bazės, 

kurias prenumeruoja biblioteka. 

Viešosios bibliotekos darbuotojos ugdo vartotojų įgūdţius naudotis moderniausiomis 

elektroninėmis paslaugomis: elektronine bankininkyste, dokumentų persiuntimo sistemomis, 

teleteksto teikiamomis galimybėmis, elektroninio pašto mobilumu.  
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Paslaugos  vartotojams: 

 Mokymai dirbti kompiuteriu; 

 SKYPE paslauga: galimybė bendrauti 

raštu, ţodţiu ir vaizdu;  

 Faksogramų siuntimas; 

 Elektroninis paštas ir kt. 

  Interneto ryšys; 

 Vartotojui reikalingos informacijos 

perkėlimas į skaitmenines laikmenas; 

 Dokumentų spausdinimas, skenavimas; 

2010 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. Kasmet daugėja vartotojų, 

besinaudojančių elektroninėmis bibliotekos paslaugomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išaugęs interneto vartotojų skaičius rodo, kad vis maţiau gyventojų pajėgia įsigyti asmeninį 

kompiuterį ir įsirengti interneto ryšį savo namuose. Kompiuterinės technikos atnaujinimas 

bibliotekose pagerino ne tik paslaugų kokybę, bet ir bibliotekų įvaizdį visuomenėje. 

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 478 val. Šiuose apmokymuose, pamokėlėse, konsultacijose 

dalyvavo daugiau negu 260 internetinės skaityklos lankytojų. 
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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 mokymosi, 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, EBCO, OXFORD ir LITLEX-Internet integruota teisės aktų DB.  

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų interneto seansų – vartotojų prisijungimo 

prie virtualios informacinės sistemos iš bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos - 

skaičius 2010 metais: 
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                  Bibliotekos 

Seansų 
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Ţ
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fi
li

a
la

s 

V
is

o
: 

 

VIPT 

 

2009 m. 5448 - 1975 1020 1075 1836 1627 1043 - 540 
+ 

14 564 

2010 m. 9510 - 2204 1789 1410 2628 2526 1260 - 672 
+ 

21 999 

Skirtumas 
+ 

4062 
- 

+ 

229 

+ 

769 

+ 

335 

+ 

792 

+ 

899 

+ 

217 
- 

+ 

132 

+ 

7 435 

B-tekos 

paţangai 

2009 m. 2903 - - - - - - - 480 - 
+ 

3 383 

2010 m. 6275 291 63 - - 71 - 61 1733 - 
+ 

8 494 

Skirtumas 
+ 

3372 

+ 

291 

+ 

63 
- - 

+ 

71 
- 

+ 

61 

+ 

1253 
- 

+ 

5 111 

DB 
INFOLEX 

2009 m. 231 - - - - - - - - - 
+ 

231 

2010 m. 250 - - - - - - - - - 
+ 

250 

Skirtumas 
+ 

19 
- - - - - - - - - 

+ 

19 

DB 

EBSCO 

2009 m. - - - - - - - - - - - 

2010 m. 82 - - - - - - - - - 
+ 

82 

Skirtumas 
+ 

82 
- - - - - - - - - 

+ 

82 

DB 
OXFORD 

2009 m. - - - - - - - - - - - 

2010 m. 11 - - - - - - - - - 
+ 

11 

 

Skirtumas 
+ 

11 
- - - - - - - - - 

+ 

11 

Viso: 

+ 

30 836 
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Kraštotyrinės informacijos sklaida: 

2010 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.pagegiai.lt;  www.bibliotekos.lt; www.mazoji-lietuva.lt;  www.voruta.lt;  www.kontrastai.lt; 

www.zemaitijosgidas.lt;  www.vipt.lt; www.bibliotekospazangai.lt; ir kt. skelbė Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, metodininkė - skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vedėja  Sonata Vitkutė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dalė Mačienienė. 

 

Publikacijos. Bibliotekos įvaizdţio formavimas 
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Publikuota: 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

Respublikinėje spaudoje 29 26 -3 

Vietinėje spaudoje 74 76 +2 

Internetiniuose portaluose 120 134 +14 

Iš viso: 223 236 +13 

Bibliotekos darbuotojų straipsniai    

- respublikinėje spaudoje 15 16 +1 

- vietinėje spaudoje 16 18 +2 

      -     internetiniuose portaluose 88 89 +1 

Iš viso: 119 123 +4 

 

Bibliografinių – informacinių leidinių fondas: 

 

Informacinį fondą Viešojoje bibliotekoje 

sudaro 1 212 fiziniai vienetai, 987 pavadinimų 

dokumentai. Tai: 

Enciklopedijos: 

 Visuotinė Lietuvių enciklopedija; 

 Maţosios Lietuvos enciklopedija;  

 Medicinos enciklopedija; 

 Lietuvių kalbos enciklopedija ir kt. 

 

 

Ţodynai: 

 Šilutės kraštas; 

 Medicinos, fizikos, chemijos ir kt. mokslų terminų ţodynai; 

http://www.pagegiai.lt/
http://www.bibliotekos.lt/
http://www.mazoji-lietuva.lt/
http://www.voruta.lt/
http://www.kontrastai.lt/
http://www.zemaitijosgidas.lt/
http://www.vipt.lt/
http://www.bibliotekospazangai.lt/
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 Dabartinis Lietuvių kalbos ţodynas;  

 Tarptautinių ţodţių ţodynas; 

 Vokiečių, anglų, prancūzų, ispanų ir kt. kalbų 

ţodynai  

Ţinynai:  

 Iliustruotas enciklopedinis ţinynas;  

 Metzlerio filosofų ţinynas;  

 Europos Sąjungos enciklopedinis ţinynas; 

 Pasaulio šalių ţinynai; 

Kiti informacinio pobūdţio dokumentai: 

 teminiai kraštotyros aplankai, kraštotyros kartoteka; 

 rankraščių fondas; 

 Pagėgių rajono laikraščio „Raudonasis artojas“ archyvas nuo 1950 iki 1965 m.; 

 Šilutės rajoninio laikraščio „Komunistinis darbas“ archyvas nuo 1955 m.; 

 laikraščio „Pamarys“ archyvas nuo 1999 m.; 

 laikraščio „Šilokarčema“ archyvas nuo 1999 m.; 

 laikraščio „Tauragės kurjeris“ archyvas nuo 2003 m.; 

 bibliotekos parengtas fotografijų archyvas; 

 LIBIS elektroninė kraštotyros įrašų duomenų bazė nuo 2001 m. 

 Skaitmeniniai dokumentai: CD – „Paminklai Lietuvos knygnešiams ir Daraktoriams“, „Lino 

laikas“, „Juozo Šikšnelio kūryba“, Bernardas Brazdţionis „Per pasaulį keliauja ţmogus“ ir kt. 

Skyriaus fondas pasipildo vis naujesniais leidiniais Maţosios Lietuvos ir Pagėgių krašto istorijos, 

kultūros, raštijos tematika.  

 

Kraštotyros leidinių fondas: 

 

Kraštotyros fonde saugomi Pagėgių krašto laikraščiai nuo 1950 metų iki dabar. Kraštotyros 

fondą sudaro daugiau negu 1 169 leidiniai. Dalis jų yra dovanoti mūsų kraštiečių, gyvenančių 

Pagėgių krašte, Lietuvoje ir uţsienyje.  

Bibliotekai svarbius ir vartotojui reikalingus leidinius dovanoja tokie įţymūs asmenys, kaip: 

 Prof. Vytautas Černius (Maţosios Lietuvos fondas, Čikaga, JAV); 

 Prof. Vytautas Juodkazis (Vilnius); 

 Dr. Martynas Purvinas ir dr. Marija Purvinienė (Kaunas); 
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 Dr. Vacys Bagdonavičius; 

 Dr. Vytenis Almonaitis (Kaunas); 

 Dr. Algirdas Matulevičius (Vilnius); 

 Prof. Zigmas Zinkevičius (Vilnius); 

 Prof. Domas Kaunas (Vilnius); 

 Albertas Juška (Klaipėda); 

 Vytautas Kaltenis (Vilnius); 

 Dr. Silva Pocytė (Klaipėda); 

 Sigitas Birgelis (Punskas, Lenkija); 

 Jūratė Jablonskytė-Caspersen (Šveicarija). 

 

Bibliotekos parengtų darbų kraštotyros tema fondas: 

 Pagėgių krašto poetų eilėraščių rinktinės „Poezijos pilnatis„ 2003“; „Poezijos pilnatis„ 

2004“;  

 Broniaus Bagdono „Savas takas“ (eilėraščiai);  

 Marijos Stancikienės „Einu į Jūsų širdis...“(eilėraščiai);  

 Salomėjos Ozgirdaitės „Įsiklausymai“ (eilėraščiai);  

 Lankstukas  „Natkiškių biblioteka“; 

 Atvirukų komplektas ,,Pagėgių viešajai bibliotekai – 70“;  

 Pagėgių krašto jaunimo kūrybos almanachas „Mes nešam visa, kas graţu...“;  

 Pagėgių krašto politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai „Mūsų Godos...“ ir kt. 

Kraštotyros dokumentų fonde sukauptas gausus fotonuotraukų archyvas, kuriame – ne vieno 

dešimtmečio Pagėgių krašto ir Viešosios bibliotekos bei jos filialų kultūrinio gyvenimo atspindţiai. 

Dauguma renginių įamţinti vaizdajuostėse.  

Bibliotekų kompiuterizavimas atvėrė galimybes šiandienos renginių akimirkas perkelti į 

skaitmenines laikmenas. Bibliografijos - informacijos skyriuje saugomi studentų diplominiai darbai, 

renkama medţiaga apie Pagėgių krašto menininkus, literatus, visuomenės veikėjus ir kita. Visose 

Pagėgių krašto bibliotekose rašomos bibliotekų istorijos, metraščiai, renkama medţiaga apie 

bendroves, uţrašomi senų ţmonių prisiminimai.  

Šiame skyriuje saugomi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengti 

darbai, jais gali naudotis moksleiviai, studentai, visi besidomintys krašto kultūra, istorija, 

asmenybėmis. 
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Atsakyta į bibliografines uţklausas: 
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Bibliotekos 

Temos 

Pagėgių VB Kaimo filialai Viso:  

Teminės 2009 m. 542 396 938 

2010 m.  622 415 10 37 

Skirtumas +80 +19 +99 

Faktinės 2009 m. 130 89 219 

2010 m. 91 129 220 

Skirtumas -39 +40 +1 

Adresinės 2009 m. 1 9 10 

2010 m. 3 25 28 

Skirtumas +2 +16 +18 

Tikslinės 2009 m. 123 153 276 

2010 m. 83 198 281 

Skirtumas -40 +45 +10 

 

2010 m. 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, kitomis šalimis 

Biblioteka ir 2010 m. palaikė ryšius su bibliotekos draugais, bičiuliais: susirašinėja su Temple 

Universiteto (JAV, Filadelfija) profesoriumi Vytautu J. Černiumi,  su kraštiečiu, VU profesoriumi 

Vytautu Juodkaziu, su poetu, fotomenininku, vertėju, knygų sudarytoju ir redaktoriumi, Lietuvos 

rašytojų sąjungos nariu, Lenkijos lietuvių leidinio ,,Aušra“ vyr. redaktoriumi Sigitu Birgeliu 

(Punskas, Lenkija), su Švedų humanitarine organizacija „Tikėjimas. Viltis. Meilė“ ir jos vadove 

Kerstin Lindquist bei kitais organizacijos nariais; su Fotografų klubu ,,Fotojūra“ (Tauragė), su 

Lietuvos nacionalinės Martyno Maţvydo bibliotekos komplektavimo skyriaus vedėju Vytautu 

Albertu Gocentu, su Maţosios Lietuvos enciklopedijos kūrėjais, leidėjais: Marija ir Martynu 

Purvinais, akademiku Zigmu Zinkevičiumi, Vytautu Kalteniu, Dr. Vaclovu Bagdonavičiumi, su 

Šveicarijos Lietuvių bendruomenės valdybos pirmininke, pagėgiške  Jūrate Jablonskyte-Caspersen, 

su mokytoju-ekspertu, rašytoju Benjaminu Kondrotu ir kt.  
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V. METODINĖ VEIKLA 

 

2010 m. pagrindinės metodinės veiklos kryptys buvo:  

a) Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvo nuolatinio profesinio tobulėjimo 

siekimas (bibliotekose dirba neprofesionalūs bibliotekininkai);  

b) bibliotekos technologinės, kultūrinės, informacinės, šviečiamosios paţangos skatinimas;  

c) orientacija į Pagėgių krašto gyventojų poreikius, jų kaitą, bibliotekos veiklos ir darbo 

tobulinimo galimybes. Šių tikslų įgyvendinimui pasitelkta:  

1) nuolatinis informacinis - edukacinis darbas su Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

filialų darbuotojomis. Filialų bibliotekininkėms Viešosios bibliotekos darbuotojos teikė 

konsultacijas tokiais klausimais kaip naujausios raštvedybos taisyklės, bibliotekinių dokumentų 

rengimo bei tvarkymo metodika, efektyvus kultūrinės veiklos (parodų, renginių) organizavimas, 

bibliotekos lankytojų kompiuterinio raštingumo mokymai, naujausiųjų informacinių technologijų 

sandara ir panauda;  

2) bibliotekos populiarinimo bei jos naudos visuomenei tikslais, siekta suorganizuoti kuo 

įvairesnio ţanrų bei formų renginių: seminarų, ekskursijų, meno bei muzikos vakarų, 

dainuojamosios poezijos popiečių, informacinių – edukacinių valandėlių, teatralinių vakarų, 

seminarų, susitikimų – diskusijų, naujo pobūdţio parodų (instaliacijų, įvairiarūšių bibliotekos 

dokumentų parodos), infosavaičių ir kt. 

2010-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo buvo paskelbti Ţalgirio mūšio metais, kadangi 

2010 m. liepos 15 d. sukako 600 metų nuo Lietuvos ir Lenkijos pergalės Ţalgirio mūšyje. Šios 

istorinės lietuvių tautai pergalės proga, Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvairiomis 

parodomis bei renginiais visus metus vyko informacijos sklaida apie šlovingą Lietuvos praeitį, 

siekta skatinti aktyvų Pagėgių krašto gyventojų susidomėjimą tėvynės istorija. Viena iš šiam tikslui 

pasitelktų priemonių buvo Lietuvos tūkstantmečio istorijos pamokų, kurias dėstė istorijos mokslo 

ţinovai, ciklas „Kas tu esi, manoji Lietuva?“.  

Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai vystant kultūrinę, edukacinę, informacinę, socialinę 

veiklą buvo pasitelktas bendradarbiavimas su įvairiomis kultūros, švietimo, nevyriausybinėmis, 

tarptautinėmis organizacijomis ir privačiais asmenimis. Bibliotekos darbuotojai vysto viešųjų ryšių 

palaikymo bei plėtros galimybes dalyvaudami kitų Pagėgių savivaldybės viešojo visuomeninio 

sektoriaus įstaigų organizuojamuose renginiuose. 

Siekiant didinti bibliotekinio darbo, o ypač jo prioritetinės srities – lankytojų aptarnavimo - 

kokybę, skatinamas nuolatinis bibliotekos darbuotojų profesinės kvalifikacijos ir bendrojo  
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išprusimo kėlimas. Šis uţdavinys realizuojamas vykstant į įvairius kvalifikacijos kėlimo kursus, 

dalyvaujant bibliotekos organizuotuose seminaruose ar rengiant kultūrines, informacines išvykas. 

Kadangi bibliotekininkai yra vieni pagrindinių tarpininkų tarp informacijos šaltinių ir jų 

vartotojų, jiems būtina išmanyti naudojimosi naujausiomis ţinių bei informacijos perdavimo 

priemonėmis ypatumus. Šiuo tikslu 2010 m. spalio – lapkričio mėnesiais Pagėgių savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Bibliotekos paţangai“ organizuoti mokymai Pagėgių krašto 

bibliotekininkėms. 78 valandų mokomąją programą sudarė du kursai: „Kompiuterinis raštingumas 

paţengusiems“ bei „Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos“. Mokomųjų paskaitų metu 

nagrinėtos tokios bibliotekiniam darbui itin aktualios temos kaip kompiuterio naudojimas ir bylų, 

tekstų tvarkymas, naujos bibliotekų paslaugos, elektroninio bendravimo ypatumai, paieškos 

internete įrankiai ir strategija. Taipogi supaţindinta su pagrindinėmis informacinių technologijų 

sąvokomis, viešos interneto prieigos programine ir technine įranga, virtualaus mokymosi 

privalumais, kultūrine, bendruomenine, švietimo, laisvalaikio informacija.  

Visoms mokomąją programą išklausiusioms Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojoms įteikti specialūs projekto „Bibliotekos paţangai“ parengti paţymėjimai. Taipogi 

Pagėgių krašto bibliotekininkės šiuose mokymuose įgytas ţinias išbandė laikydamos europinio 

lygmens keturių modulių apimties egzaminus, uţ kurių sėkmingą išlaikymą pelnė Europos 

kompiuterio vartotojo pradmenų paţymėjimus. Egzaminus išlaikė ir šiuos tarptautinius 

„Informacinių technologijų instituto“ patvirtintus sertifikatus gavo Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, direktorės pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė, 

metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Vitkutė, bibliografijos - informacijos 

skyriaus vedėja Asta Andrulienė, vaikų literatūros skyriaus vedėja Dalė Mačienienė, Piktupėnų 

bibliotekininkė Nijolė Jogienė, Stoniškių bibliotekininkė Zofija Genutienė, Šilgalių bibliotekininkė 

Tatjana Biliūnienė, Vilkyškių bibliotekininkė Irena Pranaitienė bei Ţukų bibliotekininkė Laima 

Norbutienė. 

Projekto „Bibliotekos paţangai“ organizuotų mokymų metu Pagėgių savivaldybės 

bibliotekų darbuotojos suţinojo daug naujo apie kompiuterinių technologijų panaudos galimybes, 

įgudo dirbti su naujausiomis informacijos sklaidos programomis. Visa ši bibliotekininkių įgyta 

geroji patirtis bus panaudota svarbiausiam bibliotekos prioritetiniam tikslui – bibliotekos lankytojų 

mokymui bei jų aptarnavimo kokybės kėlimui. 

2010 m. rudenį projektas „Bibliotekos paţangai“ pradėjo vykdyti kampaniją „Saugus ir 

draugiškas internetas bibliotekose“, skirtą trims tikslinėms gyventojų grupėms: moksleiviams, 

tėvams bei pradedantiesiems vartotojams. Siekiant bibliotekų specialistus supaţindinti su šios 

kampanijos metodine medţiaga, 2010 m. gruodţio mėnesį Pagėgių savivaldybės viešojoje  
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bibliotekoje vyko mokymai krašto bibliotekininkėms „Suaugusiųjų mokymo pagrindai bibliotekų 

darbuotojams“. Paskaitų bibliotekininkams tikslas – ugdyti bibliotekų darbuotojų, teikiančių 

mokomąsias konsultacijas suaugusiems, kompetenciją. Mokomosios programos dėstymo metu 

nustatyti reikalavimai suaugusiųjų mokytojui šiuolaikiniame mokymo procese, aptarti sėkmingo 

bendravimo suaugusiųjų auditorijoje principai ir suaugusiojo mokinio ypatybės, išsiaiškinta, kokiais 

būdais veiksmingiausiai skatinama suaugusiųjų motyvacija mokytis, analizuoti mokymo bei 

mokymosi metodai.  

 

2010 m. bibliotekininkų kvalifikacijos kursai ir bibliotekos organizuoti seminarai.  

Darbuotojų išvykos 

                                                                                                                                               33 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Data Uţsiėmimo pavadinimas Dalyviai Organizatoriai Vyksmo 

vieta 

1. 2010 m. 

geguţės 4 

d. 

Etninės kultūros globos 

tarybos susirinkimas 

E. Stankevičienė 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

Etninės kultūros 

globos taryba 

Bitėnai 

2. 2010 m. 

geguţės 6 

d. 

Susitikimas - diskusija 

„Naujoviška biblioteka 

Tauragės regione – kurkime ją 

patys“ 

E. Stankevičienė 

A. Andrulienė 

Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

Tauragė 

3. 2010 m. 

geguţės 20 

d. 

Seminaras – mokymai 

„Interaktyvių elektroninių 

paslaugų, skirtų leidiniams ir 

publikacijoms uţsakyti ir gauti 

viešosiose bibliotekose, 

plėtra“ 

J. Eidikaitienė 

 

Lietuvos 

nacionalinė 

Martyno 

Maţvydo 

biblioteka 

Klaipėda 

4. 2010 m. 

liepos 27 

d. 

Seminaras „Lygių galimybių 

darbe ir šeimoje derinimas“  

E. Stankevičienė 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

socialinių 

paslaugų centras 

Pagėgiai 

5. 2010 m. 

liepos 27 

d. 

Audriaus Šikšniaus knygos 

pristatymas „Kur keliai po 

rugius išsivaikšto“ 

E. Stankevičienė 

R. Vaitkuvienė 

 

Knygynas 

„Pegasas“  

Šilutė 

6. 2010 m. 

liepos 30 

d. 

Benjamino Kondrato knygos 

„Kūrėjų pėdsakais“ 

pristatymas. 

E. Stankevičienė 

R. Vaitkuvienė 

A. Andrulienė 

Skaudvilės 

literatų klubas 

„Laiko lašai“ 

Skaudvilė 

7. 2010 m. 

rugpjūčio 

7 d. 

Sueiga pas Martyną Jankų 

Bitėnuose 

E. Stankevičienė 

R. Vaitkuvienė 

J. Eidikaitienė 

S. Vitkutė 

A. Andrulienė 

D. Mačienienė 

Pagėgių 

savivaldybės 

administracija, 

Martyno Jankaus 

muziejus bei 

Kęsto Komskio 

labdaros ir 

paramos fondas 

Bitėnai 

8. 2010 m. 

rugsėjo 12-

16d. 

Paţintinė kelionė į Europos 

Parlamentą ir Europos 

komisiją Briuselyje 

E. Stankevičienė 

 

Europos 

Parlamento 

informacijos 

biuras Lietuvoje 

 

Briuselis 
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9. 2010 m. 

rugsėjo 17 

d.  

Poezijos vakaras „Paukštis 

visaip“ 

E. Stankevičienė 

R. Vaitkuvienė 

A. Andrulienė 

S. Vitkutė 

Klubas 

„Vakarutė“ 

Laukėsa 

Tauragės 

raj.  

10. 2010 m. 

rugsėjo 20 

d. 

Nuotolinio mokymosi kursas 

„Viešieji ryšiai 

bibliotekininkams“ 

T. Biliūnienė Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

Pagėgiai 

11. 2010 m. 

rugsėjo 23 

d. 

Konferencija „Bibliotekos  

gyventojams: elektroninio 

raštingumo ir saugumo 

internete mokymai“ 

Tatjana Biliūnienė 

Nijolė Jogienė 

Nijolė Šedienė 

Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

 

Klaipėda 

 

12. 2010 m. 

spalio 13, 

14, 20, 21, 

27, 28 d. 

 

lapkričio  

3,4,9,10 d. 

Kursai: 

„Kompiuterinis raštingumas“ 

56 ak. val. 

„Interneto ištekliai ir naujos 

bibliotekų paslaugos“ 

22 ak. val. 

Europos kompiuterinio 

vartotojo paţymėjimui gauti 

(ECDL) 

E. Stankevičienė 

R. Vaitkuvienė 

J. Eidikaitienė 

S. Vitkutė 

A. Andrulienė 

D. Mačienienė 

N. Šedienė 

D. Jonelienė 

N. Jogienė 

Z. Genutienė 

T. Biliūnienė 

L. Norbutienė 

N. Ţilinskienė 

I. Pranaitienė 

Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

 

Pagėgiai 

13. 2010 m. 

spalio 22-

23 d. 

Mokymai „Viešųjų pirkimų 

organizavimas. Civilinių 

sutarčių sudarymas“ 

R. Vaitkuvienė Vietos veiklos 

grupė „Pagėgių 

kraštas“ 

Vilkyškiai 

14. 2010 m. 

lapkričio 9 

d.  

Klaipėdos regiono bibliotekų 

pasitarimas „Dėl regiono 

bibliotekų metodinio centro“ 

S. Vitkutė Klaipėdos 

apskrities viešoji 

Ievos 

Simonaitytės 

biblioteka 

Klaipėda 

15. 2010 m. 

lapkričio 

16 d. 

Susitikimas su tarptautine 

ekspertų vertinimo grupe, 

atliekančia Komunikacijos ir 

informacijos krypties studijų 

programos „Informologija“ 

išorinį kokybės vertinimą 

E. Stankevičienė 

R. Vaitkuvienė 

 

Klaipėdos 

universiteto 

Socialinių mokslų 

fakulteto 

Komunikacijos 

katedra 

Klaipėda 

16. 2010 m. 

lapkričio 

24-26 d. 

Mokymai  

„OS Windows 7 naujovės ir 

Windows serverių saugumas“ 

E. Pleskevičius Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

 

Vilnius 

17. 2010 m. 

gruodţio 

8, 9, 15, 16 

d. 

Mokymai „Suaugusiųjų 

mokymo pagrindai bibliotekų 

darbuotojams“ 

S. Vitkutė 

A. Andrulienė 

D. Mačienienė 

N. Šedienė 

D. Jonelienė 

N. Jogienė 

Z. Genutienė 

T. Biliūnienė 

L. Norbutienė 

N. Ţilinskienė 

I. Pranaitienė 

 

Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“ 
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18 2010 m. 

gruodţio 

17 d. 

Kvalifikacijos tobulinimosi 

seminaras „Sveikatos 

stiprinimo ir mokymo 

aktualijos“  

E. Stankevičienė 

R. Vaitkuvienė 

A. Andrulienė 

S. Vitkutė 

J. Eidikaitienė 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Pagėgiai 

  

 

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 
 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūros darbuotojos, Pagėgių savivaldybės 

administracijai pareiškus poreikį, visada mielai bendradarbiauja ir teikia kultūros srities informaciją 

savivaldybės lygmeniu organizuojamų projektų vykdymui, strateginių planų kūrimui. Kasmet 

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka teikia savivaldybės vadovams renginių ir veiklos planus, 

strateginių bibliotekinio darbo krypčių planus, rengia metines veiklos ataskaitas, kuria skaitytojų 

ugdymo ir skaitymo skatinimo programas. 

Kadangi Pagėgių kraštas priskiriamas Lietuvos istoriniam penktajam – Maţosios Lietuvos – 

regionui, kuris yra ne tik įvairių raštijos kūrinių ţanrų, bet taip pat organizacijų, kurių nebuvimas 

šiandieninės visuomenės gyvenime sunkiai įsivaizduojamas, pradininkas, Pagėgių savivaldybės 

viešoji biblioteka, rūpindamasi krašto kultūros istorijos puoselėjimu ir sklaida, savivaldybės 

etnografijos tradicijomis, kiekvienais metais parengia daug kraštotyrinio istorinio pobūdţio darbų 

apie Pagėgių ir drauge viso Klaipėdos regiono istoriją, lankytinas vietas, ţymias ir visuotinai 

nusipelniusias asmenybes. Šie kraštotyros darbai publikuojami Klaipėdos apskrities viešosios Ievos 

Simonaitytės bibliotekos elektroninės svetainės skiltyje „Etnokultūros lobiai“ 

http://www.klavb.lt/EL_LEIDINIAI/KRASTOTYRA/index.htm. Galimybė informuoti Lietuvos 

visuomenę apie Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos plėtojamą veiklą, teikiamas paslaugas, 

vykdomus projektus, atliekamas funkcijas, leidybinį darbą ir kt. itin prasiplėtė 2010 m. sukūrus 

individualią Pagėgių savivaldybės interneto svetainę www.pagegiusvb.lt, kurioje taipogi skelbiami 

pilnateksčiai bibliotekos darbuotojų parengti darbai informacijos bei komunikacijos mokslų 

tematika. 

Biblioteka nuo 2003 m. dalyvauja viešųjų interneto prieigos taškų steigimo bibliotekose 

projektuose: „Langas į ateitį“, „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų 

programa“, VIPT - projektas ,,Viešųjų interneto prieigos  taškų tinklo plėtra“, „Bibliotekos 

paţangai“. 2010 m. dalyvavimo projekte „Bibliotekos paţangai“, kurio svarbiausias tikslas – 

stiprinant ir panaudojant visus galimus viešųjų bibliotekų išteklius, suteikti Lietuvos gyventojams 

galimybę įgyti puikių naudojimosi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis įgūdţių, dėka 

Pagėgių savivaldybės Vaikų literatūros skyriuje buvo įsteigtos 3 kompiuterizuotos darbo vietos su 

interneto prieiga: 1 – darbuotojai ir 2 – vartotojams. 

http://www.klavb.lt/EL_LEIDINIAI/KRASTOTYRA/index.htm
http://www.pagegiusvb.lt/
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=184168&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=184168&Condition2=
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Siekdamos ţengti koja kojon su šiuolaikinės visuomenės narių gyvenimo tempu bei patenkinti 

vis besikeičiančius jų informacinius lūkesčius, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojos rengia nuolatinius vartotojų tyrimus. Idant tyrimų rezultatai būtų objektyvūs ir tikslūs, 

pasitelkiami kompleksiniai tyrimai: formuliarų analizė (naudojama siekiant suţinoti, kokio ţanro 

knygos labiausiai skaitomos, kokių autorių darbai yra populiariausi ir pan.), uţklausų analizė 

(siekiant išsiaiškinti, kokių konkrečių leidinių labiausiai pasigenda Pagėgių krašto bibliotekų 

skaitytojai  bei kokio pobūdţio informacinių darbų dar reikėtų parengti vartotojams, t.y., išsiaiškinti 

poreikį). Taipogi atliekamos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojų apklausos raštu 

bei ţodţiu, kurių atsakymai gelbsti plečiant bibliotekos teikiamų paslaugų spektrą ir jas tobulinant. 

 

VII. PERSONALAS  
 

Darbuotojų skaičius 

 

Viso Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dirba 17 darbuotojų: 15 

bibliotekininkų ir 2 techninai darbuotojai. Viešojoje bibliotekoje dirba 7 bibliotekininkai ir 2 

techniniai darbuotojai, kaimo filialuose - 8 bibliotekininkai. 3 Viešojoje bibliotekoje dirbančios 

bibliotekininkės yra profesionalios darbuotojos (2 turi įgijusios aukštąjį, o 1 - aukštesnįjį 

bibliotekinį išsilavinimą). 1 Viešosios bibliotekos darbuotoja studijuoja bibliotekininkystės (dabar 

šios studijos pervadintos informologija) specialybę Klaipėdos universitete, trečiame kurse, dar 2 

biliotekininkės turi įgijusios aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą ir ilgą laiką dirbdamos 

bibliotekinį darbą, yra pasisėmusios daug šios profesijos ţinių bei praktinės patirties.  

8 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialų darbuotojos yra bibliotekininkės, 

dirbančios nepilną darbo dieną (0,75 etato). Trys iš jų yra profesionalios – Stoniškių, Šilgalių bei 

Vilkyškių filialuose dirbančios bibliotekininkės turi aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą. 

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas  

Visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūroje dirba 5 (33,3%) darbuotojai, 

turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Dvi bibliotekininkės – Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė ir direktorės pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė – yra 

įgijusios aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą Klaipėdos universitete. Bibliografijos – informacijos 

skyriaus vedėja Asta Andrulienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dalė Mačienienė turi aukštąjį 

universitetinį pedagoginį išsilavinimą. Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu bibliotekoje dirba 

Informacinių technologijų specialistas Ernestas Pleskevičius. Aukštesnįjį išsilavinimą yra įgijusios 

6 (40,0%) bibliotekininkės: 1 Viešosios bibliotekos darbuotojas ir 5 filialų darbuotojos. Iš jų 4 

bibliotekininkės turi specialų bibliotekinį išsilavinimą. Kitą išsilavinimą turi 4 (33,3%)  
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bibliotekininkės. Viena dirba Viešojoje ir kitos trys - kaimų bibliotekose. Metodininkė – 

skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Vitkutė studijuoja Klaipėdos universitete 

bibliotekininkystės specialybės dalykus, yra trečiakursė. 

Darbuotojų kaitos problemos 

2010 m. įvyko pakitimų Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos etatinėse pareigybėse. Iš 

darbo išėjus metodininkei – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Astai Čepukienei, jos pareigas 

uţėmė bibliotekininkė darbui su suaugusiais skaitytojais Sonata Vitkutė. Patvirtintas informacinių 

technologijų specialisto etatas: vietoj buvusio 0,25 etato įsteigtas pilnas darbo etatas ir į šias 

pareigybes priimtas naujas darbuotojas Ernestas Pleskevičius, baigęs Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto inţinerinės informatikos studijas. Viešoji biblioteka atsisakė bibliotekininko su 

suaugusiais skaitytojais etato, kad uţtektų lėšų priimti pilnu etatu dirbantį informacinių technologijų 

specialistą, kuris rūpintųsi automatizuotų bibliotekinių procesų prieţiūra, jų koordinavimu bei 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemon įdiegtais kompiuterinės technikos 

mechanizmais. 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų 

darbuotojų veiklos efektyvumo rodiklių 2009 m. lyginamoji analizė 
3 

                                                                                                                                                              34 lentelė 

Bibliotekos Vartotojų skaičius 1 

bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 1 

bibliotekininkui 

Išduotis 1 

bibliotekininkui 
Pagėgių savivaldybės 

viešoji biblioteka 
322 9 173 9 845 

Kelmės rajono 

savivaldybės Ţemaitės 

viešoji biblioteka 

206 2 398 5 724 

Kretingos rajono 

savivaldybės M. 

Valančiaus viešoji 

biblioteka 

229 3 493 7 994 

Maţeikių rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

222 3 726 6 888 

Raseinių rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

236 3 075 5 976 

Skuodo savivaldybės 

viešoji biblioteka 
243 4 671 7 940 

Šilalės rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 
185 2 977 5 070 

Širvintų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

154 2 477 4 846 

Tauragės rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

158 1 495 3 225 

Išvados: 

Vidurkis: 204, t.y., 

Pagėgiuose – 1,6 

karto daugiau. 

Vidurkis: 3 039, t.y., 

Pagėgiuose – 3,0 karto 

daugiau. 

Vidurkis: 5 958, t.y., 

Pagėgiuose – 1,7 karto 

daugiau. 
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Iš pateiktų statistinių duomenų  išryškėja didelio Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojų krūvio problema: vartotojų ir dokumentų išduoties skaičius, tekęs vienam Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkui 2009 m., buvo daugiau kaip pusantro karto, o 

lankytojų skaičius – net tris kartus didesnis uţ bendrą kitų savivaldybių viešųjų bibliotekų šių 

rodiklių vidurkį. Be to, Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka ţenkliai lenkia kitas Lietuvos 

Respublikos viešąsias bibliotekas 2009 m. organizuotų renginių gausa (bendras šalies viešosiose 

bibliotekose 2009 m. organizuotų renginių vidurkis buvo 30,3, o Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos sistemoje jis siekė net 60,6 (2010 m. – 69,4), t.y., ţvelgiant šalies mastu,  Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dirbantys bibliotekininkai turi dvigubą darbo krūvį, 

organizuojant įvairius renginius. 

 

Pagėgių savivaldybės darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 2010 m. 

Vartotojų skaičius, tenkantis vienam bibliotekininkui – 320,4 vartotojo (2009 m. – 322,1). 

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui – 9 610,3 lankytojo (2009 m. – 9 172,6). 

Išduotis vienam darbuotojui – 9 595,4 dokumento (2009 m. – 9 844,5). 

Sprendţiant iš pateiktų statistinių duomenų, teigtina, kad lankytojų skaičius ir visuomenės 

narių poreikis informacijai bei paklausa bibliotekos siūlomoms paslaugoms nuolat sistemingai auga.  

Tai didina bibliotekininkų profesinę atsakomybę ir reikalauja vis daugiau ţmogiškojo darbo 

sąnaudų, įpareigoja didinti veiklos našumą, reguliariai kelti kvalifikaciją bei intensyviai gilintis į 

bibliotekininkystės naujoves. 2010 m. vis dar aktyviai tebeskatinamas nuolatinis  bibliotekos 

darbuotojų mokymasis, intelektinis tobulėjimas. 

 

VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS  
 

Skaitytojų telkimas 

 

Statistiškai patvirtinta, jog Pagėgių savivaldybės gyventojų skaičius kasmet maţėja. Remiantis 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis,  Pagėgių savivaldybės vienai bibliotekai 2009 m. 

vidutiniškai teko 223,7 vaiko, o 2010 m. - 218,6 vaiko, t.y., net 5,1 vaiko maţiau. 

Vaikų sutelkimo procentas 

 

 (Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                          35 lentelė 

Pavadinimas 
Gyventojų skaičius Sutelkimo procentas 

2009 m. 2010 m. Skirtumas 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje 

bibliotekoje 

508 687 +179 90,0 102,6 +12,6 

Kaimo filialuose 1506 1281 -225 70,0 76,3 +6,3 

Viso: 2014 1968 -46 86,2 85,5 -0,7 
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Ryšium su gyventojų vaikų skaičiaus maţėjimu, maţėja ir bibliotekos vartotojų-vaikų 

skaičius. Dėl šių veiksnių atitinkamai smunka ir  vaikų sutelkimo procentas. 

 

Vartotojų vaikų skaičius  

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                       36 lentelė 

Pavadinimas 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 682 705 +23 

Kaimo filialuose 1 055 978 -77 

Viso: 1 737 1683 -54 

 

Bendras vartotojų vaikų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumaţėjo daugiau kaip 

pusšimčiu. Tai lėmusios prieţastys: Pagėgių krašto šeimų migracija į uţsienio valstybes, vis 

maţėjantis gimstamumas Pagėgių savivaldybėje bei dėl Lietuvą uţklupusios ekonominės krizės 

ţenkliai sumaţėjęs vaikams ir paaugliams skirtų periodinių leidinių, knygų  gavimas ir dėl to 

suprastėjusi bibliotekos komplektuojamų dokumentų pasiūla skaitytojams. 

 

Apsilankymų skaičius  

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                        37 lentelė 

 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 23 717 23860 +143 

Kaimo filialuose 33 821 34500 +679 

Viso: 57 538 58360 +822 

 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                         38 lentelė 

 Lankomumas Skaitomumas (egz.) 

2009 m. 2010 m. Skirtumas 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje 

bibliotekoje 

34,8 % 33,8 -1 13,7 13,2 -0,5 

Kaimo filialuose 32,0 % 35,3 +3,3 26,9 27,6 +0,7 

Viso: 33,1 % 34,7 +1,6 21,7 21,5 -0,2 
 

2010 m. bendras vaikų lankytojų skaičius padidėjo visose bibliotekose, tam didelės įtakos 

turėjo Viešojoje bibliotekoje, Vaikų literatūros skyriuje bei kaimų bibliotekose įsteigtos modernios 

naudojimosi kompiuterinėmis technologijomis darbo vietos, teikiamų informacinių, paţintinių, 

edukacinių paslaugų įvairovė. Tačiau sumaţėjo skaitomumas, kadangi dauguma vaikų pirmenybę 

teikia naudojimuisi kompiuteriu, o ne skaitymui. 

Išduotis 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                        39 lentelė 

 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 9 322 9302 -20 

Kaimo filialuose 28 345 26957 -1388 

Viso: 37 667 36259 -1408 
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Dokumentų išduotis 2010 m., lyginant su 2009 m., sumaţėjo 1 408 egzemplioriais. Tai lėmė 

vis didėjanti informacinių technologijų įtaka šių dienų visuomenėje vykstantiems procesams, o ypač 

– šiuolaikinės jaunosios kartos gyvenimo būdui: informacijos mokslo tikslams ar savišvietai vaikai 

daţniausiai ieško internete, laisvalaikio pramogoms jie taip pat mieliau pasitelkia elektroninės 

erdvės teikiamas paslaugas. Vienu svarbiausių veiksnių, dėl kurių jauniesiems skaitytojams buvo 

išduota maţiau dokumentų negu 2009 m., galima būtų laikyti dėl lėšų stokos itin sulėtėjusią 

bibliotekos fondo kaitą ir menką jo pasipildymą naujais dokumentais. 

Išduota pagal skyrius 

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                             40 lentelė      

Bibliotekos 

Šakinės literatūros Groţinės literatūros Periodikos 

2009 

m. 

2010 

m. 

Skir 

tumas 

2009 

m. 

2010 

m. 

Skir 

tumas 

2009 

m. 

2010 

m. 

Skir 

tumas 

Viešoji biblioteka 890 846 -44 6386 6642 -256 2046 1814 -232 

Lumpėnų filialas 87 76 -11 1147 1010 -137 940 972 +32 

Natkiškių filialas 85 49 -36 1394 960 -434 1792 985 -807 

Piktupėnų filialas  791 575 -216 2330 2601 +271 4085 4056 -29 

Stoniškių filialas 63 120 +57 2151 2028 -123 1247 1858 +611 

Šilgalių filialas 70 54 -16 838 693 -145 916 1082 +166 

Vėlaičių filialas 64 49 -15 425 584 +159 333 452 +119 

Vilkyškių filialas 193 221 +28 1511 1726 +215 3472 3230 +242 

Ţukų filialas 135 139 +4 2605 1716 -889 1671 1723 +52 

Viso: 2378 2129 -249 18787 17960 -827 16502 16170 -332 

 

 

Uţklausų tematika  

(Lyginamoji analizė su 2009 m.)                                                                                             41 lentelė 

Bibliotekos 
Viso uţklausų 2010 m. 

2009 m. 2010 m. Skirtumas Teminių Faktinių Adresinių Tikslinių 

Viešoji biblioteka 617 567 -50 350 72 57 88 

Lumpėnų filialas 153 195 +42 189 0 6 0 

Natkiškių filialas 148 322 +174 187 0 103 32 

Piktupėnų filialas  168 159 -9 128 12 10 9 

Stoniškių filialas 91 102 +11 89 6 0 7 

Šilgalių filialas 69 77 +8 26 3 39 9 

Vėlaičių filialas 111 221 +110 117 0 85 19 

Vilkyškių filialas 185 198 +13 157 14 15 12 

Ţukų filialas 318 189 -131 161 0 28 0 

Viso: 1 860 2030 +170 1404 107 343 176 

 

 

2010 m. vaikų skaitytojų grupės pateiktų uţklausų spektras labai įvairus. Teminių uţklausų 

gauta netgi visu tūkstančiu daugiau negu faktinių, adresinių ar tikslinių. Darytina išvada, jog vaikai 

informacijos specialistams – bibliotekininkams – daţniausiai uţduota klausimus apie tam tikrų 

informacijos šaltinių tematiką. Poreikis suţinoti tam tikrus duomenis (pvz., datas, vietas, vardus) –  
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faktinė uţklausa, pasitikslinti dokumento autorių, antraštę ir kt. – tikslinamoji uţklausa ar nustatyti 

dokumento saugojimo vietą – adresinė uţklausa nėra toks didelis lyginant su teminių uţklausų 

pateikimo intensyvumu. 

 

Įsimintinos viešosios bibliotekos ir filialų parodos vaikams 

 

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius 

 

Meno parodos: 

 

1. Tradicinė Pagėgių krašto mokyklų moksleivių rankdarbių paroda ,,O darbelių graţumėlis...“, 

skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai; 

2. Linos Zakaraitės (Natkiškiai) grafikos darbų paroda ,,Iš širdies į širdį“; 

3. Pagėgių papildomojo ugdymo, Pagėgių krašto mokyklų moksleivių, Pagėgių vaikų darţelio 

auklėtinių darbelių paroda ,,Ţibintai Šventam Martynui“; 

4. Bitėnuose vykusio Pagėgių krašto jaunųjų dailininkų plenero tapybos darbų paroda ,,Saulės 

šokis“; 

5. Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos moksleivių dailės darbų paroda ,,Spalvos prieš 

demonus“, skirta Uţgavėnėms; 

6. Eivilės Kaţukauskaitės (Piktupėnai) dailės darbų paroda ,,Akys“; 

7. Kauno verslo ir paslaugų kolegijos studentų floristikos darbų paroda ,,Gėlės ir atjauta“, skirta 

Vėlinėm; 

8. Draugijos ,,Lietuvai pagraţinti“(Pagėgiai) pagamintų velykinių margučių paroda ,,Ritasi 

margutis iš vaikystės ţemės“; 

9. Ramutės Kavaliauskaitės (Pagėgių vaikų globos namai) karpinių paroda ,,Popieriaus lapo 

diktantas“. 

 

Literatūros parodos: 
 

1. ,,Po lino ţiedu“, skirta poetės Aldonos Puišytės 80–osioms gimimo metinėms; 

2. ,,Dienoraštis iš paukščio tako“, skirta rašytojo Rimanto Budrio 80-ties metų sukakčiai paminėti; 

3. ,,Grybų generolas“, skirta dramaturgo, poeto, vertėjo Justino Marcinkevičiaus 80-osioms 

gimimo metinėms; 

4. ,,Amţinoji priesaika Knygai“, skirta Knygnešio dienai paminėti; 

5. ,,Sprindis, Kodėlčius ir šypsena“, skirta rašytojo Vytauto Petkevičiaus 80-ties metų sukakčiai 

paminėti; 
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6. ,,Uţburianti Maţojo Princo paslaptis“, skirta prancūzų rašytojo Antuano de Sent Egziuperi 

110–osioms gimimo metinėms; 

7. ,,Laiškas ant šalpusnio lapo“, skirta rašytojo Algirdo Pociaus 80–osioms gimimo metinėms; 

8. ,,Pasakėlės vaikams, vanagams ir sliekams“, skirta rašytojo Rymanto Černiausko 60 –osioms 

gimimo metinėms; 

9. ,,Tik niekam nesakyk“, skirta prozininkės, humoristės Vytautės Ţilinskaitės 80- ties metų 

sukakčiai paminėti. 

Filialų parodos: 

 

1. „Saulės ir knygos - vienoda lemtis: šviesti ir šildyti“, skirta Knygnešio dienai paminėti 

(Lumpėnų filialas);; 

2. „Piliakalnio legenda“, skirta prozininko, Lietuvos politinio bei visuomenės veikėjo Algirdo 

Pociaus 80-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas); 

3.  „Knygų uţdangą praskleidus...“, skirta italų rašytojo ir ţurnalisto Dţanio Rodario 90-osioms 

gimimo metinėms (Lumpėnų filialas); 

4.  „Šaunioji mano šeimynėlė“, skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti (Natkiškių filialas); 

5. „Kai ateina  laimė“, skirta vokiečių rašytojos Mirjam Pressler 70-ties metų gimimo sukakčiai 

paminėti (Natkiškių filialas); 

6. „Sniego angelo giesmė“, skirta Šventų Kalėdų šventei (Natkiškių filialas); 

7. „Meilė tėvynei – tai vilčių vandenynas“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui 

paminėti (Piktupėnų filialas); 

8. „Mąstančiojo meldo paslaptys“, skirta dramaturgės, prozininkės, dramaturgės, literatūros 

kritikės Renatos Šerelytės 40-osioms gimimo metinėms (Piktupėnų filialas); 

9. „Šešėlių ţaismas fantastikoje“, skirta amerikiečių rašytojo Rėjaus Bredberio 90-ties metų 

sukakčiai paminėti (Piktupėnų filialas); 

10.. ,,Ko prašyti deivės Ţemynėlės?“, skirta rašytojos Pranės Dundulienės 100-osioms gimimo 

metinėms (Stoniškių filialas); 

11. „Ir švietė kaip ţvaigţdės lietuviškos raidės“, skirta Knygnešio dienai paminėti (Stoniškių 

filialas); 

12. ,,Trapių akimirkų spalvos“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti (Stoniškių 

filialas); 

13. „Eilėraščiai pasaulį padaro geresniu“, skirta poetės Almos Karosaitės, 65–osioms gimimo 

metinėms (Šilgalių filialas); 
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14. „Kai ţodţiai pradeda švelniai skambėti...“, skirta poeto Pauliaus Širvio 90–osioms gimimo 

metinėms (Šilgalių filialas); 

15. „Šoka snaigės valsą“, skirta ţiemos švenčių – Šv. Kūčių, Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų – 

sutiktuvėms (Šilgalių filialas); 

16. ,,Šiandiena tu laisva, Tėvyne mylima!“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-čiui 

paminėti (Vėlaičių filialas); 

17. „Vaivorykštės spalvom nusėta ţemė“, skirta Ţolinių šventei (Vėlaičių filialas); 

18. „Fantazijos gramatika“, skirta italų rašytojo ir ţurnalisto Dţanio Rodario 90-osioms gimimo 

metinėms (Vėlaičių filialas); 

19. „Į eilėraštį brendu lyg į sapną...“, skirta poeto, dramaturgo, prozininko, vertėjo Justino 

Marcinkevičiaus 80-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių filialas); 

20. „Vaikystės delnuos - knygos pasaulis“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti 

(Vilkyškių filialas); 

21. „Mokytojas – kasdienybės šviesa“, skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti (Vilkyškių 

filialas); 

22. ,,Su Nemunu pateka saulė...“, skirta poeto Pauliaus Širvio 90-osioms gimimo metinėms (Ţukų 

filialas); 

23. „Neįveikiama jėga – protas, ryţtas ir drąsa“, skirta anglų rašytojo, novelisto Roberto Luiso 

Stivensono 160-ties metų sukakčiai paminėti (Ţukų filialas); 

24. ,,Martynas Maţvydas – lietuvių raštijos istorijos panoramoje...“, skirta rašytojo, pirmosios 

lietuviškos knygos autoriaus Martyno Maţvydo 500-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, kultūrinius, laisvalaikio, skaitymo bei kitus visų skirtingo 

amţiaus vaikų skaitytojų poreikius. Vaikams bibliotekoje sudarytos sąlygos tobulėti dvasiškai, 

lavinti kūrybiškumą, patenkinti skaitymo poreikį, susipaţinti ir įsisavinti kompiuterinio raštingumo, 

naudojimosi internetu gudrybes. 

,,Pagėgių krašto literatų aruodas“ – kampelis kiekvienoje Pagėgių savivaldybės bibliotekoje, 

kuriame vaikai gali susipaţinti su Pagėgių krašto rašytojų, poetų kūryba. Taip pat yra nuolat 

atnaujinama ,,Naujų knygų“ lentyna, supaţindinanti jaunuosius lankytojus su naujausiomis 

bibliotekon atkeliavusiomis knygelėmis. Vaikučių meninių gabumų ugdymui specialiai sukurtos 

ţaislotekos, kuriose maţieji gali kurti, ţaisti, piešti, kurti rankdarbius, ţiūrėti filmus, klausyti 

muzikos, surasti naujų draugų ir sutikti senus bičiulius. 
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    2010 m. gruodţio mėnesį projektas ,,Bibliotekos paţangai“ įdiegė tris kompiuterizuotas 

darbo vietas Pagėgių savivaldybės vaikų literatūros skyriuje. Bibliotekos lankytojai gali nemokamai 

naudotis  geru ir greitu interneto ryšiu, išmokti dirbti kompiuteriu, ţaisti elektroninius ţaidimus, 

virtualiai bendrauti, operatyviai susirasti norimą informaciją. Taip pat įdiegtas daugiafunkcinis 

įrenginys, kuriuo galima kopijuoti, skenuoti, atsispausdinti norimą informaciją. Šios paslaugos yra 

mokamos. 

    Bibliotekoje veikiantis klubas ,,Jaunasis bibliotekininkas“ vienija vaikus, kurie myli knygą, 

domisi bibliotekos veikla, nori prisidėti prie parodų bei renginių organizavimo. Jaunieji 

bibliotekininkai atlieka knygnešių darbą, klijuoja knygas, savo darbeliais ir piešinėliais puošia 

biblioteką. Į klubą ,,Smalsutis“ kviečiami vaikai, kurie nori išmokti dirbti kompiuteriu ir to išmokyti 

savo draugą. Klubas ,,Antri namai“ kviečia 1-6 klasių moksleivius bibliotekoje ruošti namų darbus. 

Jiems padeda daugybė enciklopedijų, ţinynų, informaciją iš viso pasaulio suteikia internetas. Taip 

pat visada mielai talkina bibliotekininkė Įvairaus amţiaus moksleivių grupėms bibliotekoje 

organizuojamos edukacinės – paţintinės ekskursijos ,,Knyga – tavo draugas“. 

Vaikų biblioteką sieja graţūs partnerystės ryšiai su Pagėgių krašto mokyklomis, Pagėgių 

vaikų globos namais, Pagėgių neįgaliųjų, socialinės paramos įstaigomis, Pagėgių papildomojo 

ugdymo mokykla, Pagėgių lopšeliu – darţeliu. Bibliotekoje vyksta vaikų su negalia vasaros 

stovyklų uţsiėmimai, bendruose projektuose dalyvauja globos namų auklėtiniai, organizuojamos 

krašto moksleivių rankdarbių, piešinių, dailės ir meno darbų parodos bei jų pristatymai. 

 2010 metais vyko tradiciniai vaikų bibliotekos renginiai: Tarptautinės vaikų gynimo dienos 

šventė, Pagėgių miesto šventinis rytmetis, balionų fiesta ,,Linkėjimai miestui ir pasauliui“, geriausio 

Metų skaitytojo pagerbimas ,,Skaitanti ţino daugiau“, Europos dienos paminėjimo popietė, 

Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimui skirta šventė, piešinių ant asfalto konkursas, Lietuvos 

Nacionalinės bibliotekų savaitės akcijos. Taipogi organizuoti skaitymo skatinimo renginiai: vasaros 

literatūrinės stovyklos ,,Pagėgių vaikai skaito drauge“, kalėdinių skaitymų pavakariai ,,Pusnynų 

pasaka“, naujų knygučių gimtadieniai – sutiktuvės ,,Knygų kamarėlėje“, „Metų knygos-2010“ 

rinkimai. 

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius „Knyguoliukė“: 

 

,,Biblioteka yra Tavo“ –  savaitę trukęs renginių ciklas, skirtas Lietuvos Nacionalinei 

bibliotekų savaitei, kuris prasidėjo parodos ,,Mūsų šventės ir darbai“ atidarymu. Tai - visų praėjusių 

vaikų bibliotekos ,,Knyguoliukė“ veiklos metų fotografijų, skelbimų, kvietimų, publikacijų paroda.  

Taipogi surengta fotografijos darbų paroda „Akimirkos iš Knyguoliukės gyvenimo“, kurioje 

įamţinti šios vaikų bei jaunimo pamėgtos bibliotekos darbai ir šventės. Pasisemti ţinių jaunieji 

lankytojai galėjo apţiūrinėdami informacinių leidinių parodą „Enciklopedija – ţinių lobynas“. Ypač  
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gausiai ir aktyviai maţieji Pagėgių krašto gyventojai dalyvavo bibliotekos „Knyguoliukė“ 

paskelbtose akcijose „Jus aptarnauja jaunieji bibliotekininkai“ bei „Grąţink seniai paimtą knygą – 

padėkosime“. 

Geriausių bibliotekos skaitytojų pagerbimo popietę „O knyga laukia...“ vedė jaunosios 

bibliotekininkės Viktorija Maksimova ir Neringa Rindokaitė. Jos trumpai pakomentavo parodą, 

papasakojo, kad vaikų biblioteka kasmet tobulėja, darosi įdomesnė, patrauklesnė, joje apsilanko vis 

daugiau vaikų. Metų skaitytojo diplomais buvo apdovanoti geriausi bibliotekos draugai – sesutės 

Justina, Aistė ir Judita Stanislavičiūtės, Mintaras Sabeckas. Taip pat buvo pagerbta ,,Knyguoliukės“ 

bičiuliai – Pagėgių vaikų globos namų 7 ir 2 šeimynos. Popietę tęsė jaunųjų bibliotekininkų 

valandėlė: vyko viktorinos, eilėraščių apie biblioteką konkursas, ţaidimai, apdovanojimai.  

Renginių ciklo „Biblioteka yra Tavo“ akimirkos 
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Geguţės 6 dieną vaikų biblioteka „Knyguoliukė“ sukvietė jaunuosius Pagėgių krašto 

europiečius  į Europos dienos paminėjimo šventę ,,Gerų darbų pamokos“. Į renginį atvyko 

raganaitė Lilė iš Briuselio, kuri šios linksmosios popietės dalyviams dėstė gerumo pamokėles. 

Vaikai turėjo padėti pasakų herojams įveikti blogojo burtininko uţkeikimus, pasakydami kuo 

daugiau graţių ţodţių ir atlikti daugybę kitų uţduočių. Renginio svečiai varţėsi viktorinoje 

,,Pagėgiai, Lietuva, Europos Sąjunga“. Popietės dalyvius linksmino Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos gitarisčių Guodos Gečaitės ir Aurelijos Katalynaitės duetas. Šventės pabaigoje buvo 

apdovanoti viktorinos nugalėtojai, visi vaišinosi raganaitės Lilės iškeptu pyragu. 

Akimirkos iš Europos dienos paminėjimo šventės „Gerų darbų pamokos“ 
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,,Myliu knygą, miestą ir pasaulį“ - taip buvo pavadintas šventinis rytmetis vaikams, skirtas 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos įsteigimo  10–mečiui paminėti. Pagėgių parką  papuošė 

vaikų bibliotekos skaitytojų dailės darbų  paroda ,,Pagėgiai – vaikų šypsenų miestas“, kurioje 

jaunieji piešimo virtuozai atskleidė, kuo juos ţavi Pagėgiai, kodėl jiems čia smagu gyventi ir kaip 

jie įsivaizduoja šį miestą  ateityje. Taip pat vyko palinkėjimų bibliotekai rašymas bei piešimas  ant 

asfalto. Vaikų mamos galėjo parodyti savo kūrybinius  sugebėjimus piešimo ant veidų konkurse 

,,Tyliau – piešia mamos“. Šventė baigėsi prizais, siurprizais ir saldainių lietučiu. 

 

Šventinio renginio „Myliu knygą, miestą ir pasaulį“ akimirkos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

Filialų renginiai: 

 

      Lumpėnų filialas. Rugpjūčio mėnesio porinėmis savaitės dienomis vyko tradicinės 

pamirštų knygelių skaitymo bibliotekos kiemelyje popietės vaikams „Atostogaudamas neliūdţiu, 

nes knygelę rankoje turiu!“, skirtos skaitymo ir savišvietos skatinimui. Maţiesiems skaitytojams 

bibliotekos kiemelyje yra sukurta speciali vietelė maloniems vasaros pasiskaitymams, kuri 

pavadinta  „Smalsumėliu“. Čia susirinkę vaikai skaitė knygeles iš serijų „Smalsutis“, „Vyturiukas“, 

„Ţelmenėliai“. Kiekvienam maţyliui perskaičius po kūrinėlį, buvo renkamas įdomiausias ir, 

vaikams pasiskirsčius vaidmenimis, stengtasi jį suvaidinti. Šiose literatūros popietėse dalyvavo 

gausus pačių maţiausiųjų bibliotekos bičiulių būrys. 

Piktupėnų filialas. „Velykinis margučių ţaismas“ - edukacinė popietė, skirta Šv. 

Velykoms. Eksponuota margučių paroda, su marginimo pagrindais supaţindino Piktupėnų 

pagrindinės mokyklos pedagogės Jadvyga Putnynienė ir Dalia Kuisienė. Vaikai domėjosi 

senoviniais kiaušinių daţymo būdais, tokiais kaip ţelmenų, svogūnų lukštų, šieno pakratų nuovirai. 

Šiuos kiaušinių marginimo metodus maţyliai noriai išbandė patys, sukdami, vyniodami kiaušinius į 

įvairius audinius bei smalsiai laukė savo kūrybos rezultatų. Popietės kulminacija tapo margučių 

ridenimo varţybos, sukėlusios daug juoko ir šurmulio. Visi popietės dalyviai apdovanoti 

saldumynais. 

„Spalvų kelionės po senąjį ţemyną“ – edukacinė – meninė popietė, skirta Europos dienai 

paminėti. Dalyvavo Piktupėnų pagrindinės mokyklos dailės būrelio moksleiviai (vadovė - mokytoja 

Dalia Kuisienė) ir kiti bibliotekos lankytojai. Su senojo ţemyno valstybėmis, Europos dienos švente 

supaţindino bibliotekininkė Nijolė Jogienė. Popietės dalyviai improvizavo būdingiausius kiekvienai 

šaliai bruoţus: Čekija ţymi tiltais, Prancūziją pasaulyje garsina šioje valstybėje stūksantis Eifelio 

bokštas, Latvija išsiskiria sostinės Rygos vaizdais. Neuţmiršta ir Lietuva, kurios kultūros paminklus 

- Trakų pilį bei Gedimimo kalną – kiekvienais metais aplanko minios turistų. Visi piešiniai 

eksponuoti bibliotekoje geguţės mėnesį. Renginio dalyviai apdovanoti knygelėmis apie Europos 

Sąjungą. 

Šilgalių filialas. Literatūrinė popietė „Skaitymo suţavėti“. 2010 m. balandţio 23-30 d. 

Šilgalių bibliotekoje vyko jubiliejinei 10-ajai Lietuvos Nacionalinei bibliotekų savaitei „Biblioteka 

yra Tavo“ skirtų renginių ciklas. Balandţio 26 d.  bibliotekon sugūţėjo Šilgalių pagrindinės 

mokyklos moksleivių būrys. Renginio pradţioje bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė papasakojo 

vaikams apie knygų įvairovę ir skaitymo naudą. Diskutuota apie mėgstamiausias vaikų ir paauglių 

knygas. Suorganizuota viktorina, kurią sudarė klausimai apie lietuvių liaudies pasakas. Renginio 

dalyviai pasidalino į dvi komandas, turėjusias. atsakinėti į įvairius literatūrinius klausimus, spręsti 
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 mįsles. Pralaimėjusiųjų nebuvo: surinkus vienodą taškų skaičių, viktorina baigėsi lygiosiomis. 

Šventinės popietės pabaigoje padėkos raštus bei maţas dovanėles gavo geriausi bibliotekos 

skaitytojai. Šiais metais uţ uolų ir aktyvų skaitymą pagirtos tik mergaitės: Ernesta Baltutytė, Neilita 

Budnikaitė bei Gabrielė Korţinkaitė . 

Ypač didelio susidomėjimo sulaukė Lietuvos nacionalinės bibliotekų savaitės proga surengta 

kraštotyrinė paroda „Mūsų krašto kaimai ir dvarai“, kurioje eksponuotos nuotraukos iš bibliotekos 

istorijos bei įvairūs kraštotyros darbai. Visą mėnesį jaunieji bibliotekos bičiuliai noriai dalyvavo 

knygelių bibliotekai dovanojimo akcijoje „Padovanok knygai antrą gyvenimą“. 

Vėlaičių filialas. ,,Švyturys, vedantis į skaitytojų širdis“ – diskusinė – edukacinė popietė, 

skirta Knygnešio dienai paminėti. Bibliotekoje buvo paruošta literatūrinė paroda, skirta supaţindinti 

jaunuomenę su knygnešystės nuopelnais gimtinei, ţymiausiais knygnešiais, jų darbais bei gyvenimo 

ypatumais. Popietėje svečiavosi senjorų grupės skaitytoja Zenaida Sodeikienė, kuri vaikams 

papasakojo apie uţdraustų knygų atkeliavimo iki skaitytojų kelius, draudţiamos lietuviškos spaudos 

platinimo būdus. Vaikai, mintimis nusikėlėme į praeitus laikus, susidomėję klausėsi pasakojimų ir 

padarė išvadą, kad dabar gyventi gera, kai knygos pačios ateina pas skaitytojus. Tik reikia mokėti 

tausoti, įvertinti laisvo ţodţio prasmę. Po renginio niekas nenorėjo eiti namo: :vieni piešė, kiti 

ţaidė, treti grojo pianinu. 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

Bibliotekos pastatai, jų būklė: 

 

 

 2010 m. Natkiškių biblioteka perkelta į mokyklos pastatą. Bibliotekos ploto sumaţėjimą 

atperka patogumai – biblioteka šildoma centralizuotai, įrengtos higieninės patalpos, 

biblioteka yra patogioje vietoje su  atskiru įėjimu į bibliotekos patalpas; 

 Vaikų literatūros skyriuje įdiegtas Viešasis interneto prieigos taškas. Tam reikėjo sutvarkyti 

elektros instaliaciją, atitinkančią projekto „Bibliotekos paţangai“ reikalavimus; 

 Viešojoje bibliotekoje seni, supuvę mediniai langai pakeisti plastikiniais; 

Taisytina padėtis yra Vilkyškių ir Vėlaičių bibliotekose. Vilkyškių filiale: 

- Būtina sutvarkyti elektros instaliaciją; 

- Pakeisti langus; 

- Atlikti einamąjį remontą (išdaţyti sienas, balinti lubas, pakeisti grindų dangą). 

- Vėlaičių bibliotekoje reikia kapitalinio remonto, seniai remontuotose patalpose šalta, 

šildomas elektra tik viena patalpa, kur yra interneto skaitykla, tad savivaldybės ir bibliotekos 

vadovai svarsto galimybę biblioteką perkelti į Kentrių kaimo bendruomenės namus, kai bus 

baigtas šių namų remontas. 
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 2010 m. bibliotekai skirtas automobilis; 

 Iš papildomo finansavimo, skirto bibliotekai, įsigytas skaitmeninis fotoaparatas, skirtas 

darbo reikmėms; 

 Iš bibliotekos lėšų įsigytas konferencijų stovas bibliotekos vykdomiems darbuotojų 

mokymams ir lankytojų uţsiėmimams. 

Ekonominė krizė vis dar neleidţia pilnai atsitiesti – darbuotojai ėjo nemokamų atostogų taip 

taupydami lėšas, nebuvo įsigyta kanceliarinių ir sanitarinių prekių, uţtikrinančių visavertį krašto 

bibliotekų finansavimą. 

 

X. FINANSAVIMAS 

 

BIBLIOTEKOS LĖŠOS (PAJAMOS, IŠLAIDOS) 

42 lentelė 

1. Gauta lėšų (litais) per 2010 m. Iš viso (tūkst.. lt.): 2009 m. 2010 m. 

   418, 3 371,1 

     

  Iš savivaldybės 352, 1 342,9 

  Iš Kultūros ministerijos 17, 9 16,6 

  Uţ mokamas paslaugas 0,2 1,0 

  Fizinių asmenų parama 0,6 10,6 

     

2. Išlaidos (litais) per 2010 m. Iš viso: 370,0 370,9 

  Darbo uţmokesčiui 288, 0 202,8 

  Dokumentų įsigijimui 33, 1 33,2 

  Kitos išlaidos 48, 9 134,9 

 

 

 

XI. IŠVADOS 

Pasiekimai: 

 

 Natkiškių filialas perkeltas į kitas, bibliotekai pritaikytas patalpas; 

 Vaikų literatūros skyriuje įrengtas viešasis interneto prieigos taškas; 

 Viešojoje bibliotekoje pakeisti langai; 

 Bibliotekai skirtas automobilis; 

 Iš papildomo finansavimo, skirto bibliotekai, įsigytas skaitmeninis fotoaparatas, skirtas 

darbo reikmėms; 

 Įsigyta konferencijų lenta, skirta darbuotojų ir lankytojų mokymui, konferencijoms; 

 Įvestas pilnas Informacinių technologijų specialisto etatas, dirba aukštos kvalifikacijos 

specialistas, tenkinantis visos bibliotekų sistemos poreikius informacinių technologijų 

diegimo ir palaikymo srityje; 
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 Visos bibliotekos darbuotojos kėlė kvalifikaciją kursuose, organizuotuose Viešojoje 

bibliotekoje ir įgijo Europos kompiuterio vartotojo paţymėjimus, kurie suteikia teisę 

bibliotekos darbuotojoms mokyti bibliotekos lankytojus dirbti kompiuteriu; 

 Krašto bibliotekų darbuotojoms buvo suteikta galimybė lankyti mokymus, organizuotus 

projekto „Bibliotekos paţangai“; 

 2010 m. biblioteka kaupia ir skaitmenina medţiagą oficialiai įstaigos interneto svetainei, 

2011 m. pradţioje numatoma ją pristatyti bibliotekos lankytojams; 

 Visos krašto bibliotekos turi prieigą prie interneto, kas įgalina teikti e. paslaugas krašto 

gyventojams 100 procentų. 

 

 Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka išlieka viena 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: 

 

 2010 m. dar maţėjo valstybės skiriamas finansavimas naujiems dokumentams įsigyti; 

                                                                                                           43 lentelė 

Metai Kultūros ministerijos 

lėšos spaudiniams 

(Tūkst. Lt.) 

Įsigyta spaudinių 

(vnt.) 

2010 m. 16,6  765 

2009 m. 18,0 958 

2008 m. 49,2 2 722 

 

 Ekonominės problemos koregavo bibliotekų veiklą 2010 metais – dėl lėšų stokos atsisakyta 

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; 

 Taisytina patalpų ir pastatų padėtis Vėlaičių, Vilkyškių, Viešojoje bibliotekoje ir vaikų 

literatūros skyriuje; 
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 Vis dar išlieka nekvalifikuotų darbuotojų mokymo problema – mokant kolegą, nukenčia 

paties mokytojo darbas, didėja neatlygintinas darbo krūvis; 

 2011 m. bibliotekos bendruomenė tikisi persikelti į naujas, bibliotekai skirtas patalpas.  

 

 

 

Direktorė                                                                                                           E. Stankevičienė        

 

 


