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BENDROJI DALIS 
 

 2012 – ieji paženklinti įvykiu, svarbiu ne tik bibliotekos bendruomenei, bet ir visai krašto 

visuomenei – atidarytas naujas Kultūros centras, kuriame įkurdinta ir svarbiausioji krašto informacijos 

institucija – savivaldybės viešoji biblioteka. 

Bibliotekos veiklą reglamentuoja LR Bibliotekų įstatymas, Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos nuostatai, patvirtinti 2009 m. rugsėjo 24 d. Pagėgių savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 

T-696, standartais LST EN 2789:2005 „Informacija ir dokumentai – tarptautinė bibliotekų statistika“ 

bei ISO 11620:2008 „Informacija ir dokumentai. Bibliotekos veiklos rodikliai“.  

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka išlieka informacijos ir bibliotekinės kraštotyros centru, 

kuriam privalu rinkti, apdoroti, kaupti, sisteminti ir skaitmeninti medžiagą krašto istorijos, kultūros, 

visuomeniniais, bendruomenių gyvenimo, kitais klausimais. Privalu šiuos fondus ne tik pristatyti ir 

atskleisti visuomenei, bet būtina parengti juos, suskaitmeninti ir suteikti galimybes lankytojams jais 

pasinaudoti. 

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. 

Biblioteka 2012 m. organizavo savivaldybės gyventojų bibliotekinį aptarnavimą knyga, rengė 

knygos renginius. Savivaldybės renginių programa finansavo tradicinius bibliotekos renginius -  

parodas, knygų pristatymus, susitikimus su rašytojais, dailininkais, aktoriais, vaikų ir senjorų 

renginius, ypatingai populiarios tapo ekskursijos po biblioteką. Per devynis 2012-ųjų metų mėnesius 

bibliotekoje apsilankė per 500 ekskursijų. 

Viešosios bibliotekos darbuotojai rengė kraštotyros darbus, nuolat apie savo veiklą teikė 

informaciją bibliotekos svetainėje www.pagegiusvb.lt, savivaldybės ir Lietuvos internetinėje erdvėje, 

rašė straipsnius ir juos publikavo žiniasklaidos priemonėse: Šilokarčemoje, Pamaryje, Tauragės 

kurjeryje, Vorutoje, Valstiečių laikraštyje, Ūkininko patarėjuje, Savivaldybės žiniose, Tarp knygų ir kt.  

 2012-aisiais bibliotekos darbuotojai ir toliau tobulino bibliotekinius automatizavimo procesus, 

plėtojo  teikiamų elektroninių paslaugų įvairovę, pastoviai ir kruopščiai kūrė elektroninį katalogą 

pildydami jį  naujais bibliografinais įrašais.  

Svarbią vietą viešosios bibliotekos gyvenime užėmė bibliotekos pristatymas svečiams iš Lietuvos ir 

užsienio šalių bibliotekų, delegacijoms iš krašto ir šalies mokyklų, įvairių institucijų. Naujose patalpose 

veikianti biblioteka tapo visuomenės informacijos ir kultūros centru. Čia savo laisvalaikį leidžia ir maži ir 

dideli: senjorai praveda šachmatų turnyrus, skaityklose buriasi Lietuvai pagražinti draugijos, literatų 

sambūrio ir moterų klubo „Pagėgių vaivorykštė“ nariai, edukacinės pamokos vyksta specialiai  vaikams 

įrengtoje patalpoje „Suopio paunksmė“. Nuo pat pirmos įsikūrimo dienos akį traukia bibliotekoje 

eksponuojamos profesionalaus meno ir tautodailės parodos, renginių lankytojai džiaugiasi susitikimais su 
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žinomais ir garsiais Lietuvos žmonėmis – rašytojais, poetais, visuomenininkais, aktoriais. Bibliotekoje 

vyksta įvairūs seminarai, konferencijos, mokymai, tai leidžia bibliotekos biudžetą papildyti papildomomis 

lėšomis. 

Bibliotekos veikla ir 2012-aisiais tarnavo  Pagėgių krašto išskirtinumo garsinimui – naujuose 

bibliotekos namuose darbuotojų parengtos ekspozicijos pristato krašto istorijos raidą ir kultūros 

vertybes, žymių krašto šviesuolių veiklą ir jų intelektinį palikimą,  atskleidžia bibliotekos sukauptų 

dokumentų fondus ir parengtą medžiagą įvairiais klausimais tiek tradicinėse, tiek skaitmeninėse 

laikmenose. Bibliotekos bendruomenė, disponuodama itin minimaliais finansiniais ištekliais, 

sistemingai ir kantriai renka, sistemina, saugo  ir pristato skaitytojams dokumentus apie Pagėgių 

kraštą, apie kraštą,  kuriuo gali didžiuotis čia gyvenantieji, čia dirbantys ir čia kuriantys žmonės. 

Bibliotekos bendruomenė tikisi, kad šiuo kraštu susidomės ir juo žavėsis atvykę turistai ar krašto 

svečiai, naujai pažins savo kraštą išeivijos žmonės, o jaunoji karta jį atras kaip naują, dar nepažintą 

Žemę. Puoselėti ir saugoti krašto intelektinį, kultūrinį, istorinį palikimą  privalu ne tik bibliotekos 

bendruomenei, bet visai krašto visuomenei, atsakingai už šį savitą, unikalų kampelį – Pagėgių kraštą.   

Žvelgiant į ateitį, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė vykdys savo misiją: 

kaups ir saugos dokumentus, tarnaus savo krašto žmonių informacinių poreikių ugdymo ir šių poreikių 

patenkinimo srityje, teiks plataus spektro paslaugas visų amžiaus ir socialinių sluoksnių gyventojams, 

plėtos ir puoselės ryšius su bibliotekos lankytojais, krašto įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, suteiks galimybę susitikti bibliotekoje su žinomais ir garsiais Lietuvos žmonėmis, 

sudarys sąlygas susipažinti su pripažintais menininkais ir jų darbais. 

Apibendrinant bibliotekos veiklą naujose patalpose per  nepilnus 2012-uosius metus, galime 

drąsiai teigti, kad naujoji biblioteka pateisino visus visų lūkesčius: vaikai džiaugiasi šiltomis ir 

jaukiomis, tik jiems skirtomis patalpomis ir užsiėmimais, senjorai ir įvairių klubų nariai rado vietą 

pasimatymams, veiklai ir susibūrimams, įvairios įstaigos ir organizacijos čia rengia seminarus ir 

mokymus, savivaldybės vadovai į biblioteką dažnai palydi savo garbius svečius ar delegacijas, kuriems 

visada pristatoma ir biblioteka, ir Pagėgių kraštas per bibliotekos parengtas ekspozicijas. 

Bibliotekos bendruomenė viliasi ir toliau sulaukti vietos valdžios – bibliotekos steigėjo – 

dėmesio, kuris lemia ir užtikrina viešosios bibliotekos ir filialų tinkamą funkcionavimą. 
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

Bibliotekų skaičius 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji (Centrinė) biblioteka ir 8 kaimo 

filialai. 

Nuo 2012 m. kovo mėnesio Centrinė biblioteka skaitytojus pasitinka naujose, specialiai 

bibliotekos veiklai ir atliekamoms funkcijoms pritaikytose patalpose, esančiose rekonstruotame 

Pagėgių savivaldybės kultūros centre (Jaunimo g. 3, Pagėgiai). „Naujai atgimusioje“ erdvioje 

bibliotekoje įrengti modernūs ir jaukūs kampeliai, pritaikyti skirtingoms lankytojų amžiaus grupėms 

bei įvairioms jų reikmėms. Visi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūriniai padaliniai yra 

atviri ir prieinami įvairaus amžiaus bei išsilavinimo, skirtingų tautybių, religinių bei politinių pažiūrų, 

socialinių sluoksnių asmenims. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka aptarnauja visos savivaldybės, 

t. y. penkių seniūnijų gyventojus. 

 Bibliotekinio pobūdžio paslaugos yra teikiamos ir kitiems Lietuvos gyventojams ar užsienio 

šalių piliečiams ne tik jiems apsilankius bibliotekoje, bet ir nuotoliniu būdu: internetu, telefonu, pašto 

ir fakso ryšiais. 

Piktupėnų ir Žukų filialai yra sujungti su mokyklų bibliotekomis. 

Nestacionarinis aptarnavimas  
Knygnešiai 

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)          1 lentelė 

Bibliotekos 

Knygnešių skaičius 
Išduotis 

Knygų Periodikos Viso 

2011 

m. 

2012 

m. 

Skir- 

tumas 

2011 

m. 

2012 

m. 

Skir- 

tumas 

2011 

m. 

2012 

m. 

Skir- 

tumas 

2011 

m. 

2012 

m. 

Skir- 

tumas 

Pagėgių VB 50 43 -7 792 1 021 +229 4 112 3 705 -407 4 904 4 726 -178 

Lumpėnų fil. 8 9 +1 81 111 +30 650 550 -100 731 661 -70 

Natkiškių fil. 11 12 +1 34 52 +18 56 34 -22 90 86 -4 

Piktupėnų fil. 20 15 -5 116 130 +14 8 76 +68 124 206 +82 

Stoniškių fil. 28 20 -8 115 95 -20 545 590 +45 660 685 +25 

Šilgalių fil. 13 5 -8 140 155 +15 2 105 1 442 -663 2 245 1 597 -648 

Vėlaičių fil. 10 8 -2 105 66 -39 127 102 -25 232 168 -64 

Vilkyškių fil. 30 31 +1 590 257 -333 1 379 1 713 +334 1 969 1 970 +1 

Žukų fil. 6 6 0 270 265 -5 750 755 +5 1 020 1 020 0 

Viso: 176 149 -27 2 243 2 152 -91 9 732 8 967 -765 1 1975 1 1119 -856 

Pagėgių mieste ir seniūnijose gyvena žmonių, kurie dėl tam tikrų priežasčių – senyvo amžiaus, 

neįgalumo, gyvenimo atokiuose Pagėgių savivaldybės kaimuose, sunkių sveikatos sutrikimų ar ligų – 

negali patys atvykti į bibliotekas, tačiau nori naudotis šiose socialinės komunikacijos įstaigose 

saugomais dokumentais. Todėl specialių poreikių turintiems asmenims Pagėgių krašto bibliotekos 

teikia papildomą paslaugą – knygnešystę, reiškiančią, kad šiuos vartotojus aptarnauja knygnešiai 

savanoriai, pagal individualius skaitytojų pageidavimus parenkantys bibliotekoje komplektuojamus 

literatūros darbus bei periodinius leidinius ir pristatantys skaitytojams juos tiesiai į namus. Ir 2012 m. 

daugiausiai knygnešių turinčiomis Pagėgių krašto bibliotekomis išliko Viešoji biblioteka, Vilkyškių 

bei Stoniškių filialai (šiose teritorijose didžiausias gyventojų skaičius).  



7 

 

 

2012 m. visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje sumažėjo knygnešių 

skaičius. Tai nulėmė menkesnį išduotų dokumentų kiekį. Pagrindinės šiuos pokyčius nulėmusios 

priežastys būtų: knygnešystės paslauga besinaudojusių krašto bibliotekų skaitytojų persikėlimas 

gyventi (darbo, mokymosi ir kitais tikslais) į kitą Lietuvos miestą ar užsienio šalį, aptarnaujamos 

teritorijos gyventojų (ir tuo pačiu – bibliotekų lankytojų) demografinė kaita. 2012 m. specialiųjų 

poreikių asmenims išduotų dokumentų dalis sudarė 12% viso per 2012-uosius metus Pagėgių krašto 

bibliotekų skaitytojams išduotų dokumentų skaičiaus. 2012 m. vienam knygnešiui vidutiniškai teko 

74,6 dokumento, o tai 6,6 dokumento daugiau negu 2011 m.  Remiantis minėtais faktais, galima daryti 

išvadą apie šios bibliotekų teikiamos paslaugos reikalingumą, aktualumą ir būtinumą, tuo mažinama 

pažeidžiamiausių socialinių grupių asmenų kultūrinė bei informacinė atskirtis. 

Atsižvelgiant į tai, jog Pagėgių savivaldybės bibliotekų sistemoje yra įregistruota apie pusantro 

šimto knygnešių, kurie per 2012 m. metus neįgaliems, senyviems krašto gyventojams pristatė daugiau 

kaip vienuolika tūkstančių įvairių spaudinių, galima teigti, jog knygnešių veikla yra reikšminga 

įvairiapusiam aptarnaujamos bendruomenės informacinių, rekreacinių, edukacinių poreikių 

patenkinimui, o knygnešystės svarba nepaliaujamai auga. 

 

II. FONDO FORMAVIMAS 
 

Fondo būklė 
 

2012 m. Viešosios bibliotekos fonduose sukaupta 101 363 įvairūs dokumentai: knygos, 

periodiniai leidiniai, garsiniai, regimieji ir kiti elektroniniai dokumentai. Bendras fondas padidėjo 1180 

spaudinių ir 150 pavadinimų. Kaimo filialuose fondas padidėjo 649 dokumentais ir 146 pavadinimais. 

Einamaisiais metais buvo gauta daugiau naujų leidinių, todėl padidėjo ir bendrasis fondas. 

69,4% fondo sudaro grožinė literatūra, šakinės literatūros fondą sudaro 28,3% ir periodikos – 

2,3% nuo turimo viso fondo.  

Naujiems dokumentams Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2012 m. skyrė 32 400,00 Lt, o 

tai - 11 550,00 Lt daugiau negu 2011 m. 2012 m. vidutinė vienos knygos kaina buvo 24,22 Lt (2011 m. 

apie 23,00 Lt), tačiau ir daugiau gautų lėšų nepakako bibliotekas aprūpinti reikiamais informaciniais 

leidiniais bei kita nauja, aktualia literatūra. 

 

Iš viso savivaldybės viešosios bibliotekos fonde yra dokumentų: 

 

 (Lyginamoji analizė su 2011 m.)        2 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius 
Skirtumas 

Pavadinimai 
Skirtumas 

2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 

Viso: 100 183 101 363 +1 180 19 004 19 154 +150 

Viešoji biblioteka 32 989 33 520 +531 19 004 19 154 +150 

Kaimo filialai 67 194 67 843 +649 9 571 9 717 +146 
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Bendras fondas padidėjo 1 180 dokumentų ir 150 pavadinimų. Kaimo filialuose bendras fondas 

padidėjo 649 dokumentais ir 146 pavadinimais. Viešojoje bibliotekoje fondas padidėjo 531 

dokumentu.  

Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra grožinės literatūros dokumentų: 

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        3 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų  skaičius 
Skirtumas % nuo bendro fondo 

2011 m. 2012 m. 

Viso: 69 906 70 363 +457 69,4 

Viešoji biblioteka 23 401 23 627 +226 70,4 

Kaimo filialai 46 505 46 736 +231 68,9 
 

Grožinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 1 243  dokumentais, o tai 

sudaro 48% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus, t. y. 123 dokumentais daugiau negu 2011 m. 

Grožinės literatūros fondo padidėjimas susijęs su mažesniu dokumentų nurašymu.  

 

Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra šakinės literatūros dokumentų: 

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        4 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius 
Skirtumas % nuo bendro fondo 

2011 m. 2012 m. 

Viso: 28 354 28 689 +335 28,3 

Viešoji biblioteka 8 859 9 118 +259 27,3 

Kaimo filialas 19 495 19 571 +76 28,8 
 

Šakinės literatūros fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 621 vnt., tai sudaro 24% 

nuo bendro gautų leidinių skaičiaus, t. y. 170 leidinių mažiau, nei 2011 m. Šakinės literatūros fondo 

sumažėjimas susijęs su didesniu grožinės literatūros gavimu. 

Iš viso bibliotekose yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių)  

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        5 lentelė 
 

Biblioteka 

 

Dokumentų skaičius 
Skirtumas % nuo bendro fondo 

2011 m. 2012 m. 

Viso: 1 923 2 311 +388 2,3 

Viešoji biblioteka 729 775 +46 2,3 

Kaimo filialas 1 194 1 536 +342 2,3 

Periodikos leidinių fondai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pasipildė 726 dokumentais, tai 

sudaro 28% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. 2012 m. gauta 30 prenumeruojamų periodinių 

leidinių pavadinimų. 

Aprūpinimas dokumentais 

2012 m. bibliotekos komplektavimo šaltiniai buvo UAB „Šviesa“, A. Vereckio įmonė „Nieko 

Rimto“, UAB „Baltų lankų leidyba“, „Tyto alba“ ir kt.   
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Dokumentai Viešajai bibliotekai ir filialams užsakomi vadovaujantis leidyklų, knygų autorių, 

knygynų atsiųstais pasiūlymais. 

 

Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų: 
 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        6 lentelė 

Mikrorajonas 
1 gyventojui 1 vartotojui 

2011 m. 2012 m. Skirtumas 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Viso: 9,4 10,9 +1,5 28,2 30,3 +2,1 

Viešoji biblioteka 9 16,1 +7,1 24 24,9 +0,9 

Kaimo filialas 9,6 9,4 -0,2 30,9 33,9 +3,0 
   

Vienam gyventojui tenkantis knygų kiekis 2012 m. padidėjo 1,5 dokumento, nes 1 334 

gyventojais sumažėjo mikrorajono gyventojų skaičius. Einamaisiais metais vienam gyventojui teko 

10,9 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos fonduose esančios knygos, Pagėgių 

savivaldybės Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje –  16,1, kaimo filialuose – 9,4 leidinio. 

Knygų kiekis 1 vartotojui padidėjo 2,1 leidinio, nes 2012 m. bendras mikrorajono vartotojų 

skaičius sumažėjo 200. Vienam vartotojui teko 30,3 knygų, Pagėgių Viešojoje bibliotekoje – 24,9, 

kaimo filialuose – 33,9 leidinio.  

Vienam gyventojui 2012 m. teko 3,6 naujai gauto dokumento, Viešojoje bibliotekoje – 1,9, 

kaimo filialuose – 4,8 leidinio. 

Per 2012 m. gauta 11 garsinių ir regimųjų dokumentų. Iš viso fonde yra 61 garsinis, regimasis  ir 

elektroninis dokumentas. 

Per 2012 metus biblioteka įsigijo 2 590 dokumentų: 1 864 knygas (397 pav.) ir 726 

periodinius leidinius (30 pav.). 

    7 lentelė 

Knygų įsigijimo šaltiniai Įsigytų leidinių kiekis: 

UAB „Šviesa” 544 

Dovanos paramos keliu 507 

A. Vereckio įmonė „Nieko rimto” 284 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 185 

UAB „Tyto alba“ 170 

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras 94 

Pirkimo-pardavimo sutartys 44 

Kiti įvairūs tiekėjai 36 

Iš viso:  1 864 

 

2012 m. Viešosios bibliotekos bei filialų fondai pasipildė ir paramos, dovanos keliu iš įvairių 

šaltinių gautais leidiniais už 10 300,00 Lt. (2011 m. už 13 013,28 Lt).  

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

kalbos komisija, projektas „Bibliotekos pažangai“,  bibliotekos skaitytojai,  renginių dalyviai. 2012 m. 
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parama knygoms gauta iš leidyklų UAB „Nieko rimto“, UAB „Šviesa“, Skaitymo ir kultūrinio 

raštingumo asociacijos ir kt. 

Nuolatiniai bibliotekos bičiuliai bei svečiai dosnūs buvo ir šiais metais, dovanodami knygas 

bibliotekai – tai Pagėgių savivaldybės administracija, prof. habil. dr. Domas Kaunas (Vilnius), 

Benjaminas Kondratas (Vilnius), Rimantas Greičius (Prienai), Aldona Ruseckaitė (Kaunas), Jadzė 

Gaupšienė (Kelmė), Vytauto Didžiojo universitetas (Vilnius), Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarija, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių 

skyrius. Knygas dovanojo bibliotekos lankytojai ir knygos mylėtojai: J. ir A. Naikai, N. Gluškova, V. 

Zdanevičienė, T. Šabasevičienė ir kt.  

Fondai pasipildė ne tik knygomis, bet ir periodiniais leidiniais. Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondas, vykdydamas projektą, 2012 m. visoms Lietuvos bibliotekoms (taip pat ir Pagėgių 

savivaldybės viešajai bibliotekai) užprenumeravo po 37 kultūros žurnalus ir 9 savaitraščius. Ne pirmus 

metus Pagėgių krašto draugija „Sandora“ visoms bibliotekoms dovanojo metinę „Vorutos“ 

prenumeratą, o Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen siuntė bibliotekai 

žurnalą „Pasaulio lietuvis“. 

Dokumentų gautis 
 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų savivaldybės bibliotekose:  
   

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        8 lentelė 

Biblioteka 

2011 m. 2012 m. 

Dokumentų 

skaičius 
Pavadinimų 

Dokumentų 

skaičius 

Skirtu

-mas 
Pavadinimų 

Skirtu- 

mas 

Viso: 2 249 407 2 590 +341 397 -10 

Viešoji 

biblioteka 
1 043 407 1 085 +42 397 -10 

Kaimo 

filialai 
1 206 136 1 505 +299 166 +30 

 

2012 m. įsigyta 2 590 dokumentų, t. y. 341 dokumentu daugiau nei 2011 m. (2012 m. gauta 

daugiau lėšų naujiems dokumentams įsigyti). 

Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 188 leidinius,  240 pavadinimų dokumentų. Daugiausiai 

naujų leidinių gavo Vilkyškių (212 leidinių) ir Stoniškių (215 leidinių) filialai, turintys didžiausius 

aptarnaujamus mikrorajonus. Piktupėnų filialas gavo 240 leidinių (daugiau gauta paramos keliu), 

Lumpėnų filialui teko 185 leidiniai, Natkiškių filialui – 181, Šilgalių filialui – 193, Vėlaičių filialui – 

138, Žukų filialui – 141 dokumentas. 
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Per metus įsigyta Viešojoje bibliotekoje ir filialuose grožinės literatūros dokumentų: 

 (Lyginamoji analizė su 2011 m.)        9 lentelė 

Biblioteka 

Grožinės literatūros 

dokumentų skaičius 
Pavadinimai 

2011 m. 2012 m. 
Skirtu- 

mas 
2011 m. 2012 m. 

Skirtu- 

mas 

Viso: 1 120 1 243 +123 249 256 +7 

Viešoji biblioteka 437 502 +65 249 256 +7 

Kaimo filialai 683 737 +54 95 129 +34 
 

Didesniąją dalį naujai įsigytų dokumentų 2012 m. sudarė grožinė literatūra, kurios gauta 1 243 

leidiniai. Tai sudaro 48% nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus. Vidutiniškai vienas kaimo filialas 

gavo 92 knygas. 

Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta šakinės literatūros: 

 (Lyginamoji analizė su 2011 m.)         10 lentelė 

Biblioteka 

Šakinės literatūros dokumentų 

skaičius 
Pavadinimai 

2011 m. 2012 m. 
Skirtu-

mas 
2011 m. 2012 m. 

Skirtu-

mas 

Viso: 791 621 -170 158 141 -17 

Viešoji biblioteka 364 295 -69 158 141 -17 

Kaimo filialai 427 326 -101 41 37 -4 
 

Šakinės literatūros fondas pasipildė 621 nauju dokumentu, arba 24% nuo bendro dokumentų gavimo. 

Vidutiniškai kaimo filialas gavo 41 dokumentą.  

2012 m. gauta 170 dokumentų, 17 pavadinimų mažiau, negu 2011 m. Mažesnė šakinės literatūros 

gautis buvo gavus daugiau grožinės literatūros paramos keliu. 

Per metus gauta periodinių leidinių: 
11 lentelė 

Biblioteka Leidinių skaičius Pavadinimai 

Viso: 726 30 

Viešoji biblioteka 288 30 

Kaimo filialai 438 8 
  

2012 m. gauta 726 vnt. ir 30 pavadinimų periodinių leidinių, kas sudaro 28% nuo bendro 

dokumentų gavimo. Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 8 pavadinimų  periodinių leidinių.  

Einamaisiais metais iš Pagėgių savivaldybės biudžeto periodikos prenumeratai buvo skirta 10 500,00 

Lt, todėl Viešajai bibliotekai ir filialams buvo užprenumeruota daugiau periodinių leidinių. 

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde: 
 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)         12 lentelė 

Biblioteka 
Leidinių skaičius % nuo bendro fondo 

2011 m. 2012 m. Skirtumas 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Viso: 2 249 2 590 +341 2,2 2,6 +0,4 

Viešoji biblioteka 1 043 1 085 +42 3,1 3,2 +0,1 

Kaimo filialai 1 206 1 505 +299 1,8 2,2 +0,4 
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2012 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dokumentų gauta 2,6% nuo viso 

dokumentų fondo, tai 0,4% daugiau, nei 2011 m. Viešojoje bibliotekoje dokumentų gauta 3,2% nuo 

viso dokumentų fondo, tai 0,1% daugiau negu 2011 m. Kaimo filialuose dokumentų gauta 2,2% nuo 

viso dokumentų fondo, tai 0,4% daugiau, nei 2011 m. Bendras naujai gautų dokumentų procento 

padidėjimas yra dėl to, kad 2012 m. gauta daugiau dokumentų nei 2011 m. 

 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 

Pagrindiniai lėšų šaltiniai naujiems dokumentams įsigyti 2012 m. buvo Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija (knygoms ji skyrė 32 400,00 Lt.) ir Pagėgių savivaldybė, periodikai skyrusi 10 

500,00 Lt.  

Iš viso valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis (42 900,00 Lt) 2012 m. nupirkta vienam 

gyventojui naujų leidinių už 4,60 Lt. (2011 m. –  2,64 Lt). 

Iš LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam savivaldybės gyventojui nupirkta dokumentų  už 

3,48 Lt (2011 m. – 1,95 Lt),  iš savivaldybės biudžeto vienam gyventojui nupirkta leidinių  už 1,13 Lt. 

(2011 m. – 0,68 Lt). 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui spaudiniams įsigyti padidėjo todėl, kad 1 334 gyventojais 

sumažėjo bendras mikrorajono gyventojų skaičius, o Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2012 

m. skyrė daugiau lėšų naujiems leidiniams įsigyti (32 400,00 Lt. ) negu 2012 m. 

 

Dokumentų nurašymas 
 

2012 metais nurašyta 1 410 dokumentų, iš jų 338 – seni, susidėvėję periodiniai leidiniai ir 1072 

susidėvėję bei vartotojų sugadinti dokumentai. Bendras nurašymo rodiklis siekia 1,4% nuo bendro 

fondo kiekio.  

 

Iš viso per metus bibliotekose nurašyta dokumentų: 
 

 (Lyginamoji analizė su 2011 m.)         13 lentelė 

Biblioteka 

2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Dokumen- 

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Dokumen-

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Dokumen-

tų skaičius 

Pavadi- 

nimai 

Viso: 2 811 503 1 410 247 -1 401 -256 

Viešoji biblioteka 740 0 554 247 -186 -247 

Kaimo filialai 2 071 503 856 114 -1 215 -389 
 

Nurašymo priežastys: 

 seni periodiniai leidiniai, nurašyta  –  338 (0,3% nuo turimo fondo); 

 susidėvėję ir vartotojų sugadinti, nurašyta  –  1 012 (1% nuo turimo fondo); 

 praradę aktualumą dokumentai - 60 (0,06% nuo turimo fondo). 

Pagrindinę dalį nurašytų dokumentų sudaro susidėvėję ir neaktualūs spaudiniai, periodiniai leidiniai.  
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Fondo panaudojimas 

 

Bendras fondo apyvartos rodiklis yra – 0,92. 

 Viešojoje bibliotekoje – 0,67; 

 Kaimo filialuose – 1,04. 

Grožinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,41. 

 Viešojoje bibliotekoje – 0,55; 

 Kaimo filialuose – 0,37. 

Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,13. 

 Viešojoje bibliotekoje – 0,15; 

 Kaimo filiale – 0,12. 

Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas – 29,39. 

 Viešojoje bibliotekoje – 24,87; 

 Kaimo filialuose – 30,87. 

Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2012 m. buvo 0,92. Lyginant su 2011 m. (fondo 

panaudojimo koeficientas buvo 1,01), šis rodiklis sumažėjo. 

Grožinės literatūros bendras naudojimo koeficientas 2012 m. – 0,41 (2011 m. – 0,43), o šakinės 

literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,13 (2011 m. – 0,14). Periodinių leidinių  bendras 

naudojimo koeficientas yra 29,39 (2011 m. – 34,8). Fondo panaudojimo koeficientas sumažėjimą lėmė 

sumažėjęs bendras vartotojų skaičius – 200 ir išduotis – 8 806 egz. 

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

Vartotojų telkimas 

1. Regiono gyventojų skaičius 

 

2012 m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje įregistruota 9 319 statistinių regiono gyventojų. 

Gyventojų skaičius, lyginant su 2011 m. duomenimis, sumažėjo 1 334 gyventojais. Didžiausias 

gyventojų skaičiaus nuosmukis užfiksuotas Pagėgių mikrorajone (2012 m. čia gyveno maždaug 

pusantro tūkstančio mažiau žmonių negu 2011 m.), o pakilimas - Lumpėnų (lyginant su 2011 m. 

statistine informacija, 2012 m. šiame administraciniame vienete įregistruota beveik pustrečio šimto 

gyventojų daugiau). Vienai bibliotekai 2012 m. vidutiniškai teko 1 035,4 gyventojo, t. y. 29,9 

gyventojo mažiau negu praėjusiais 2011 m. 

 

2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 
 

Iš viso regione – 35,9% 

Viešoji biblioteka – 14,5% 

Kaimo filialai – 27,6% 
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(Lyginamoji analizė su 2011 m)        14 lentelė 
 

Biblioteka ir jos 

aptarnaujamas 

mikrorajonas 

 

Gyventojų skaičius 
Regiono gyventojų sutelkimo 

procentas 

2011 m. 2012 m. Skirtumas 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Pagėgių viešoji 

(Centrinė) biblioteka 

– Pagėgių savivaldybė 

10 653 9 319 -1 334 12,9% 14,5% +1,6% 

Lumpėnų filialas –  

Lumpėnų seniūnija 
990 1 235 +245 31,7% 25,5% -6,2% 

Natkiškių filialas –  

Natkiškių seniūnija 
930 922 -8 19,1% 16,1% -3,0% 

Piktupėnų filialas –  

Piktupėnų seniūnaitija 
747 747 0 34,0% 32,0% -2,0% 

Stoniškių filialas –  

Stoniškių seniūnija 
1 463 1 484 +21 27,5% 26,8% -0,7% 

Šilgalių filialas – 

Šilgalių seniūnaitija 
773 745 -28 29,0% 30,1% +1,1% 

Vėlaičių filialas –  

Kentrių seniūnaitija 
342 342 0 43,3% 35,4% -7,9% 

Vilkyškių filialas –  

Vilkyškių seniūnija 
989 996 +7 51,9% 41,7% -10,2% 

Žukų  filialas –  

Žukų seniūnaitija 
770 770 0 18,4% 18,4% 0% 

Viso Pagėgių 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

sistemoje: 

10 653 9 319 -1 334 33,3% 35,9% +2,6% 

 

Atlikus 2011-2012 m. aptarnaujamo mikrorajono gyventojų skaičiaus ir gyventojų sutelkimo 

procento lyginamąją analizę, matoma, jog 2012 m. 1 334 asmenimis sumažėjo Pagėgių savivaldybės 
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gyventojų skaičius, tačiau 1,6% pakilo gyventojų sutelkimo procentas Centrinėje bibliotekoje. Šis 

pakilimas turėjo didelę įtaką bendrojo gyventojų sutelkimo visoje Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos sistemoje padidėjimui 2,6%. Tokį teigiamą pokytį galima pagrįsti tuo, jog Viešosios 

(Centrinės) bibliotekos perkėlimas į naujas patalpas sudarė palankias sąlygas Pagėgių savivaldybės 

viešąją biblioteką (Jaunimo g. 3, Pagėgiai) paversti patrauklia, modernumą ir tradicijas jungiančia 

informacijos – komunikacijos įstaiga, telkiančia bendruomenės narius individualiai bei grupinei 

kultūrinei, pažintinei, edukacinei, savišvietos, informacinei ir kitai veiklai. 

 

VARTOTOJAI 

 

Iš viso regione – 3 350 vartotojų; Viešojoje bibliotekoje – 1 348; Kaimo filialuose – 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartotojų pasiskirstymas 

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        15 lentelė 

Bibliotekos 2011 m. 2012 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 1 375 1 348 -27 

Lumpėnų filialas 314 315 +1 

Natkiškių filialas 178 148 -30 

Piktupėnų filialas 254 239 -15 

Stoniškių filialas 402 398 -4 

Šilgalių filialas 224 224 0 

Vėlaičių filialas 148 121 -27 

Vilkyškių filialas 513 415 -98 

Žukų filialas 142 142 0 

Viso: 3 550 3 350 -200 
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičius, 

lyginant su praėjusiųjų 2011 m. duomenimis, sumažėjo 200 asmenų. Šį negatyvų pokytį būtų galima 

sieti su visoje Lietuvoje įsigalėjusiomis socialinėmis, demografinėmis, ekonominėmis problemomis, 

iššaukiančiomis vis mažesnį gimstamumą, lietuvių emigracijos proceso suintensyvėjimą, vis 

didėjančią tautiečių apatiją pamatinėms visuomenės ir valstybės vertybėms. Pagėgių savivaldybė - ne 

išimtis (2012 m. gyventojų skaičiaus nuosmukis šioje teritorijoje siekė daugiau negu 1300). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartotojų sudėtis 
 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        16 lentelė 

 Vartotojų sudėtis 
Skirtumas 

2011 m. 2012 m. 

Viso regione 3 550 3 350 -200 

Vaikai, jaunimas 2 080 1 948 -132 

Bedarbiai 420 410 -10 

Dirbantieji 590 564 -26 

Pensininkai ir neįgalieji 244 247 +3 

Studentai 216 181 -35 

 

2012 m. iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje besilankančių socialinių gupių 

tarpo labiausiai sumenko vaikų ir jaunimo gretos. Savivaldybės bibliotekose besilankančių vaikų ir 

jaunuolių skaičiaus sumažėjimą 2012 m. lėmė objektyvios priežastys: šeimos emigracija į kitą 

valstybę, išvykimas tęsti mokslus į kitus Lietuvos miestus, kasmet mažėjantis gimstamumas, 

išvykimas studijuoti ar dirbti į užsienio šalis. 
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Vartotojų sudėties pokyčiai 
 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        17 lentelė 
 

Vartotojų sudėtis 
VB 

2011 m. 

VB 

2012 m. 

Kaimo fil.  

2011 m. 

Kaimo fil.  

2012 m. 

Vaikai, jaunimas 880 880 1 200 1 068 

Bedarbiai 151 146 269 264 

Dirbantieji 202 199 388 365 

Pensininkai,  

neįgalieji 
67 69 177 178 

Studentai 75 54 141 127 

Viso: 1 375 1 348 2 175 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apsilankymų skaičius 

 

Apsilankymų skaičius: viso – 106 796 

Viešojoje bibliotekoje – 50 280 

Kaimo filialuose – 56 516 
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Apsilankymų skaičius 

 
 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        18 lentelė 

Bibliotekos 2011 m. 2012 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 48 677 50 280 +1 603 

Lumpėnų filialas 6 112 6 137 +25 

Natkiškių filialas 8 042 7 662 -380 

Piktupėnų filialas 5 114 4 865 -249 

Stoniškių filialas 9 158 9 182 +24 

Šilgalių filialas 7 119 6 383 -736 

Vėlaičių filialas 2 950 2 736 -214 

Vilkyškių filialas 14 592 14 603 +11 

Žukų filialas 4 935 4 948 +13 

Viso: 106 699 106 796 +97 
 

2012 m. (lyginant su 2011 m.) išaugo apsilankymų Pagėgių krašto bibliotekose skaičius. 

Daugiausiai lankytasi Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje. Išskiriami pagrindiniai 

tokio gausaus lankymosi Centrinėje bibliotekoje veiksniai a) lankytojams sukurtos patogios ir savitos 

erdvės darbui, poilsiui, bendravimui bei savišvietai; b) išplėsti bibliotekos darbo ir veiklos barai, 

integruojant naujas kryptis (pvz.: bendradarbiavimas ir įvairių formų renginių - seminarų, apskritojo 

stalo diskusijų, šventinių minėjimų ir kt. - organizavimas su Pagėgių savivaldybės ir Lietuvos 

valstybinėmis, visuomeninėmis įstaigomis bei organizacijomis; c) naujų erdvių, kuriose vyksta 

nuolatinių ir periodiškai keičiamų tradicinių ir netradicinių parodų eksponavimas – Tyliosios 

skaityklos „Nepraeik pro šalį, Tamsta!“, Krašto raštijos ir Kraštotyros fondų, pasakų kambario 

„Suopio paunksmė“, retro kampelio „Kai Tavo tėvelis mažas buvo...“ (1946-1990 m.) - įkūrimas. 
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Lankomumas 
 

Bendras lankomumo rodiklis: 2011 m. – 30,0 

2012 m. – 31,9 

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        19 lentelė 

Bibliotekos 2011 m. 2012 m. 

 

Skirtumas 
 

Viešoji biblioteka 35,4 37,3 +1,9 

Kaimo filialai 26,7 28,2 +1,5 
 

Dokumentų išduotis 

Išduota dokumentų: 
 

Iš viso regione – 93 207 fiz. vnt. 

Viešojoje bibliotekoje – 22 509 fiz. vnt. 

Kaimo filialuose – 70 698 fiz. vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Išduotis 

(Lyginamoji analizė su 2011  m.)        20 lentelė 

Bibliotekos 2011 m. 2012 m. 
 

Skirtumas 
 

Pagėgių viešoji biblioteka 25 503 22 509 -2 994 

Lumpėnų filialas 10 904 10 049 -855 

Natkiškių  filialas 5 285 4 772 -513 

Piktupėnų filialas 10 046 8 297 -1 749 

Stoniškių filialas 13 105 13 326 +221 

Šilgalių filialas 7 876 6 897 -979 

Vėlaičių filialas 3 597 2 757 -840 

Vilkyškių filialas 13 062 11 960 -1 102 

Žukų filialas 12 635 12 640 +5 

Viso: 102 013 93 207 -8 806 
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Dokumentų išduotis 2012 m., palyginus su 2011 m., Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos sistemoje sumažėjo. Didžiausias sumažėjimas pastebimas Centrinėje bibliotekoje ir 

Piktupėnų filiale. To priežastys: daugiau negu mėnesį trukę Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) 

bibliotekos persikėlimo į naujas patalpas darbai, dėl kurių nebuvo aptarnaujami skaitytojai, bei pusmetį 

trukęs kapitalinis Piktupėnų filialo patalpų remontas, dėl kurio sulėtėjo esminiai bibliotekinio darbo su 

lankytojais procesai. 

 

Išduota dokumentų į namus ir vietoje 
 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        21 lentelė 

Biblioteka 
Išduota į namus Išduota vietoje 

2011 m. 2012 m. Skirtumas 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Viešoji biblioteka 19 124 17 980 -1 144 6 379 4 529 -1 850 

Kaimo filialai 58 700 54 895 -3 805 17 810 15 803 -2 007 

Viso: 77 824 72 875 -4 949 24 189 20 332 -3 857 
 

2012 m. pastebimas itin didelis bendrosios dokumentų išduoties sumažėjimas, kurio skirtumas, 

lyginant su 2011 m., siekia apie devynis tūkstančius dokumentų: 2012 m. į namus išduota beveik 

penkis, o vietoje - beveik keturis tūkstančius mažiau dokumentų negu 2011 m. To priežastis: maža 

naujų dokumentų gautis, 12,5% sumažėjęs Pagėgių savivaldybės gyventojų skaičius ir 5,6% sumažėjęs 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų skaičius. 

 Į namus neišduodamų bei vietoje skaitomų dokumentų grupę sudaro žinynai, žodynai, 

enciklopedijos, rajoniniai periodiniai spaudiniai bei kraštotyros darbai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso išduota dokumentų 
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(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        22 lentelė 

Biblioteka 
Išduota iš viso: Šakinės literatūros Skirtu- 

mas 

Grožinės literatūros Skirtu- 

mas 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 

Viešoji 

biblioteka 
25 503 22 509 924 942 +18 9 463 8 685 -778 

Kaimo 

filialai 
76 510 70 698 2 966 2 478 -488 21 189 18 036 -3 153 

Viso: 102 013 93 207 3 890 3 420 -470 30 652 26 721 -3 931 
 

2012 m. (lyginant su 2011 m. analogiškais duomenimis) tiek Centrinėje bibliotekoje, tiek kaimo 

filialuose sumažėjo grožinės literatūros išduotis. Tačiau Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje padidėjo 

šakinės literatūros išduotis, studentai noriai ir intensyviai naudojosi Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos fonduose sukauptais informaciniais, moksliniais veikalais, mokslo žinių, savišvietos, 

profesinės kvalifikacijos kėlimo literatūros leidiniais. Populiariausios - psichologijos, sociologijos, 

teisės, istorijos mokslų knygos. 

 

Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties: 

Regione – 3,7 

Viešojoje bibliotekoje – 4,2 

Kaimo filialuose – 3,5 

 

Iš viso išduota grožinės literatūros procentais nuo visos išduoties: 

Regione – 28,7 

Viešojoje bibliotekoje – 38,6 

Kaimo filialuose – 25,5 

 

Iš viso išduota periodinių leidinių:  

Iš viso išduota regione – 63 066 

Viešojoje bibliotekoje – 12 882 

Kaimo filialuose – 50 184 

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        23 lentelė 

Biblioteka 
2011 m. 2012 m. 

Iš viso: Periodikos % Iš viso: Periodikos % 

Viešoji biblioteka 25 503 15 116 59,3 22 509 12 882 57,2 

Kaimo filialai 76 510 52 355 68,4 70 698 50 184 71,0 

Viso: 102 013 67 471 66,1 93 207 63 066 67,7 

 

Periodinių leidinių išduotis, lyginant su 2011 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

sistemoje sumažėjo net 4 405 fiz. vnt. Viešojoje bibliotekoje šis sumažėjimas siekė 2,1%, o kaimo 

filialuose - 2,6%. Didžiausią įtaką šiam neigiamam statistiniam faktoriui turėjęs veiksnys yra menka 

periodikos gautis: 2012 m. Pagėgių savivaldybės viešajai (Centrinei) bibliotekai buvo prenumeruojami 

tik 30-ties pavadinimų periodiniai leidiniai, o vidutinė kaimo filialų periodikos gautis siekė tik 6 

pavadinimų periodinius leidinius.  
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Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų tarpe, Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pasižymi 

labai maža gaunamų periodinių leidinių įvairove. Šalies viešųjų bibliotekų sistemos mastu lyginant, 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistema aprūpinta itin menka ir nenuoseklia periodikos 

tematine, žanrine, rūšine bei kiekine sudėtimi. Periodinių leidinių stygių siekiama bent jau dalinai 

kompensuoti Pagėgių krašto bibliotekų lankytojams pasiūlant periodiką skaityti elektroninėje erdvėje – 

internete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitomumas (vieno skaitytojo per metus perskaitomų spaudinių kiekis): 
  
(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        24 lentelė 

Biblioteka 
Skaitomumas 

Skirtumas 
2011 m. 2012 m. 

Viešoji biblioteka 18,5 16,7 -1,8 

Kaimo filialai 35,2 35,3 +0,1 

Viso: 28,7 27,8 -0,9 

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        25 lentelė 

Kaimo filialai 
Skaitomumas 

Skirtumas 
2011 m. 2012 m. 

Lumpėnų 34,7 31,9 -2,8 

Natkiškių 29,6 32,2 +2,6 

Piktupėnų 39,5 34,7 -4,8 

Stoniškių 32,6 33,5 +0,9 

Šilgalių 35,7 30,8 -4,9 

Vėlaičių 24,3 22,8 -1,5 

Vilkyškių 25,5 28,8 +3,3 

Žukų 89,0 89,0 0 

 

Lyginant su praėjusiais metais, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojų 

skaitomumas pakito gan nežymiai. Kaimo filialuose skaitomumas, lyginant su 2011 m., pakilo, tačiau 



23 

 

 

Viešojoje bibliotekoje smuktelėjo dėl 2012 m. vasario - kovo mėnesiais vykdytų Viešosios (Centrinės) 

bibliotekos perkėlimo į naujas patalpas darbų, dėl kurių buvo trumpam sustojęs bibliotekos lankytojų 

aptarnavimo procesas. 

 

Informacinės užklausos 
 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        26 lentelė 

Bibliotekos 

Informacinių užklausų iš 

viso: 
2012 m. 

2011 m. 2012 m. 
Skir- 

tumas 

Temi- 

nės 

Faktolo 

ginės 

Adresi- 

nės 

Tiksli- 

namosios 

Iš to 

skaičiaus 

vaikams 

Viešoji 

biblioteka 

1 493 1 969 +476 1 196 206 276 291 731 

Lumpėnų 

filialas 

256 290 +34 258 0 0 32 200 

Natkiškių 

filialas 

102 78 -24 38 0 34 6 59 

Piktupėnų 

filialas 

88 90 +2 77 6 3 4 53 

Stoniškių 

filialas 

210 228 +18 179 22 10 17 111 

Šilgalių filialas 115 117 +2 62 0 44 11 87 

Vėlaičių filialas 125 110 -15 53 1 44 12 79 

Vilkyškių 

filialas 

400 425 +25 268 64 43 50 216 

Žukų filialas 267 271 +4 263 0 8 0 144 

Viso: 3 056 3 578 +522 2 394 299 462 423 1 680 

 

 

2012 m. iš viso gautos 3 578 užklausos: Viešojoje bibliotekoje – 1 969; Kaimo filialuose – 1 609. 

Vidutinis vienam bibliotekininkui tenkantis užklausų skaičius – 325,3 (2011 m. - 277,8) užklausos,  

t. y., 47,5 užklausos daugiau negu 2011 m. Šie duomenys rodo vis kylantį aptarnaujamos 

bendruomenės pasitikėjimą biblioteka kaip patikimos informacijos kaupimo, sklaidos ir teikimo 

įstaiga, o bibliotekininkais - kaip informacijos laikmenų bei sistemų žinovais. 

Lankytojų informacinių interesų patenkinimui Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

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

vartotojų pateiktas informacines užklausas, pasitelkiamas bibliotekos spausdintų ir elektroninių 

informacijos išteklių fondas. Kaip ir 2011 m., 2012 m. skaitytojams, priklausomai nuo informacinio 

poreikio pobūdžio, teiktos individualios bei grupinės konsultacijos įvairiais (pvz., informacijos 

paieškos bibliotekos fonduose, kataloguose, internete būdai bei strategijos) klausimais.  
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Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius: 

 Iš viso – 111; 

 Viešojoje bibliotekoje – 58;  

 Kaimo filialuose – 53. 
 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

 Iš viso – 41; 

 Viešojoje bibliotekoje – 18; 

 Kaimo filialuose – 23. 
 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų ir prie interneto prijungtų darbo vietų skaičius 

 Iš viso – 41; 

 Viešojoje bibliotekoje – 18; 

 Kaimo filialuose – 23. 
 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams 

 Iš viso – 15; 

 Viešojoje bibliotekoje – 7; 

Kaimo filialuose – 8. 
 

Darbuotojams skirtų kompiuterizuotų ir prijungtų prie interneto darbo vietų skaičius 

 Iš viso – 15; 

 Viešojoje bibliotekoje – 7; 

 Kaimo filialuose – 8. 
 

 2012 m. Viešojoje bibliotekoje įsteigta 18 (31,0%) vartotojams skirtų darbo vietų daugiau negu 

2011 m.: Bibliografijos – informacijos ir Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriuose vartotojų 

reikmėms skirtų darbo vietų skaičius padidėjo iki 14 (30,4%), o Vaikų literatūros skyriuje – 4 (33,3%). 

Lyginant su 2011 m., 2012 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje vartotojams 

skirtų kompiuterizuotų ir prie interneto tinklo prijungtų darbo vietų skaičius padidėjo 8 -iomis 

(44,4%): Bibliografijos – informacijos skyriuje – 6-iomis (46,2%), o Vaikų literatūros skyriuje – 2  

(40%).  

Kiekvienam Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūros bibliotekininkui taipogi yra 

įsteigta kompiuterizuota darbo vieta su prieiga prie interneto. Pagrindinė daugiau negu trečdaliu 

padidėjusio Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos darbo vietų skaitytojams kiekio 
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priežastis – bibliotekos perkėlimas į specialiai bibliotekai suprojektuotas patalpas Jaunimo g. 3, 

Pagėgiuose. Naujųjų bibliotekos patalpų plotas siekia per 800 m
2
., kai tuo tarpu senosios patalpos 

siekė tik 380 m
2
. Tai sudarė sąlygas  įrengti patogias individualias interneto prieigos, skaityklų darbo 

vietas lankytojams, nuo šiol biblioteka yra pajėgi vaikų ir suaugusiųjų bibliotekos lankytojų 

auditorijoms atskleisti turimus interaktyviuosius ir   spausdintinius išteklius bei vienu metu patenkinti 

kur kas daugiau vartotojų poreikių negu senajame pastate (Vytauto g. 1, Pagėgiai). 

Dalyvavimas įvairiuose respublikinės bei tarptautinės reikšmės projektuose suteikė galimybę 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemon įdiegti 56 kompiuterizuotas ir prie interneto 

prijungtas darbo vietas: 41 – Pagėgių krašto bibliotekų lankytojams ir 15 – darbuotojams su 

kompiuterinės įrangos saugojimui ir panaudai skirtais baldais. Tačiau nors Viešoji biblioteka ir filialai 

aprūpinti moderniomis informacinėmis – komunikacinėmis technologijomis ir sistemomis, būtina 

reguliariai atnaujinti programinę įrangą, kompiuterinę techniką, tam reikalingos svarios investicijos. 

 

Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

2012 m. organizuoti individualūs ir grupiniai informaciniai – edukaciniai užsiėmimai Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojams. Mokomųjų dalykų programa apėmė tokias temas kaip: 

 efektyvaus naudojimosi krašto bibliotekų fonduose sukauptais informacijos šaltiniais 

taisyklės,  

 elektroninių ir spausdintų dokumentų rengimas bei tvarkymas, 

  kompiuterinių komunikacinių programų (el. paštas, interaktyvus radijas, video 

konferencijos, transliacijos, socialiniai tinklai) panaudos privalumai bei trūkumai, 

  spausdintų ir elektroninių bibliografijos priemonių (kartotekų, katalogų, rodyklių, 

sąvadų, duomenų bazių ir kt.) panauda,  

 saugaus darbo internete nuostatos,  

 informacijos paieškos elektroninėje erdvėje strategijos,  

 interneto forumų, pokalbių svetainių, dienoraščių teigiamos ir neigiamos pusės bei 

naudojimosi šiomis elektroninėmis paslaugomis ypatumai,  

 asmeninių fotoknygų elektroninėje erdvėje kūrimo procesas,  

 kompiuterių virusų samprata ir apsaugos nuo jų būdai.  

Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos naujosiose patalpose yra suplanuota patalpa 

mokymų klasės įrengimui, tačiau tenka apgailestauti, kad šios idėjos įgyvendinimui stinga materialinių 

išteklių. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė viliasi, jog ši problema ateityje bus 

išspręsta. 
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Siekiant bibliotekos skaitytojams visapusiškai atskleisti Pagėgių kraštą ir Mažąją Lietuvą, 2012 

m. buvo organizuojamos pažintinės – kraštotyrinės valandėlės, kurių metu skaitytojai buvo 

supažindinami su informaciją apie Pagėgių kraštą ir Mažosios Lietuvos regioną publikuojančiomis 

interneto svetainėmis ir orientavimosi jose taisyklėmis. Centrinėje bibliotekoje (Jaunimo g. 3, 

Pagėgiai) ir kaimo filialuose buvo rengiami informaciniai užsiėmimai, kurių dalyviai galėjo pasinerti į 

virtualias ekskursijas po įžymiausius šalies architektūrinius ansamblius bei medžiaginį, rašytinį, etninį 

lietuvių tautos paveldą atskleidžiančius objektus. Daug dėmesio buvo skiriama bibliotekos lankytojų 

skaitymo kultūros ugdymui, supažindinimui su spausdintos bei elektroninėje erdvėje pateikiamos 

informacijos atrankos kriterijais. 

Viešojoje biblioteka taipogi suteikė galimybę lankyti mokamas 10-ies ir 20-ies valandų trukmės 

kompiuterinio raštingumo pamokas, skirtas informacinių įgūdžių 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 užsiėmimai 

yra naudingi bei reikalingi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojams. 

 

Prieiga ir sąlygos 
 

Viešoji biblioteka dirba: 

 darbo dienomis – 8
00

-17
00

 val.; 

šeštadieniais – 9
00

-16
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.; 

Žukų – kasdien nuo 9
30 

iki 16
00

 val. 

 

RENGINIAI 

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        27 lentelė 

       Bibliotekos 

 

Renginiai 

Viešoji biblioteka Kaimo filialai Viso: 

2011 

m. 

2012 

m. 

Skir- 

tumas 

2011 

m. 

2012 

m. 

Skir- 

tumas 

2011 

m. 

2012 

m. 

Skir- 

tumas 

Žodiniai 60 70 +10 85 89 +4 145 159 +14 

Vaizdiniai 68 76 +8 280 307 +27 348 383 +35 

Kompleksiniai 39 41 +2 42 42 0 81 83 +2 

Iš jų parodos 27 21 -6 77 72 -5 104 93 -11 

Viso: 167 187 +20 407 438 +31 574 625 +51 

 

Pagrindinės renginių formos ir tematika 
 

2012 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje organizuotos kultūrinės – 

edukacinės veiklos priemonių įvairovė apėmė skirtingų formų, pobūdžio bei struktūros renginius: 

literatūros, meno, kūrybos ir muzikos vakarus, įvairaus žanro parodų pristatymus, socialines akcijas, 

profesinius susitikimus - seminarus, literatūrines – diskusines valandėles, knygų mainų muges, 
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etnografines vakarones, teminius vakarus, ekskursijas ir kt. 2012 m. Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Vilkyškių ir Žukų filialuose buvo 

minimos kraštotyrinių knygų - lituanisto, literatūros kraštotyrininko, publicisto, rašytojo Benjamino 

Kondrato (Vilnius) knygos „Kūrėjų pėdsakais: Pagėgių kraštas“ (2011 m.) ir reprezentacinio leidinio 

„Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“ (2011 m.) - sutiktuvės. Viešajai bibliotekai persikėlus į naujas 

patalpas Jaunimo gatvėje, 3 (Pagėgiai), atsirado galimybių atskirų bibliotekos fondų įsteigimui bei 

netradicinių, inovatyvių erdvių bibliotekoje sukūrimui. Nuo 2013 m. kovo 19 d. bibliotekos lankytojai 

gali apžiūrėti kraštotyrines ekspozicijas Kraštotyros fonde, bibliotekos fondų atskleidimui skirtas 

parodas Krašto raštijos fonde ir istorinę ekspoziciją „Kai Tavo tėvelis mažas buvo...“ (1946-1990 m.) 

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriuje. Bibliotekoje įrengtos erdvės, sukurtos siekiant tenkinti 

bendruomenės kultūrines, rekreacines, edukacines, komunikacines ir kt. reikmes. Tai: jaunimui ir 

suaugusiems skirta biblioterapinė zona balkone, senjorų poilsio ir skaitymo zona Suaugusiųjų 

skaitytojų aptarnavimo skyriuje, stebuklų ir išminties kambarys, kuriame mielai lankosi ir vaikai, ir 

suaugusieji – „Suopio paunksmė“. 

2012 m. spalio 21-ąją minėtinos 150-osios Maironio gimimo metinės, o birželio 28-ąją - 80-osios 

jo mirties metinės, Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu, 2012-ieji paskelbti Maironio metais. 

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka Maironio metams paminėti rengė literatūrines parodas, 

literatūrines, muzikines, improvizacines popietes, Maironio poezijos skaitymus, literatūrines 

dainuojamosios poezijos valandėles, literatūrinius – pažintinius vakarus ir kt. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės bibliotekos, Jaunimo g. 3, Pagėgiai)  

patalpose 2012 m. nuolatos veikė ir kiekvieną mėnesį buvo keičiamos profesionalaus ir mėgėjų meno 

menininkų darbų ekspozicijos, su kurių autoriais Pagėgių krašto bendruomenės nariai galėjo 

susipažinti bibliotekos organizuojamų renginių – parodų pristatymų, ekskursijų ir kt. – metu. Pagėgių 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje eksponuoti meno ir raštijos darbai sulaukė ypatingo pagėgiškių, 

moksleivių bei miesto svečių susidomėjimo ir lankytojų gausos. 2012 m. Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos bendruomenės surengtose pažintinėse valandose su biblioteka dalyvavo  Pagėgių 

savivaldybės švietimo įstaigų mokytojai, kaimų bendruomenės nariai, Tauragės fotografų klubo 

„Fotojūra“ nariai, Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ organizuotų seminarų dalyviai, Švedų 

humanitarinės organizacijos „Pagalba Lietuvai: Tikėjimas, Viltis, Meilė“ atstovai, Rietavo Oginskių 

kultūros istorijos muziejaus darbuotojai, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 

darbuotojai, fotografijos meistrai iš Tauragės, Šilalės, Marijampolės, Šakių ir kt. miestų,  vyresniųjų 

klasių moksleiviai iš Vokietijos, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovų 

delegacija. Ekskursijose dalyvavo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokytojai, 

Tauragės, Šilutės rajonų pedagogai, žurnalistai, kultūros ir meno darbuotojai, mokiniai, studentai.  
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialų 2012 m. organizuotų renginių prioritetu išliko 

renginių kokybė, o ne jų kiekybė. Kadangi bibliotekų lankytojų poreikiai laisvalaikio užimtumui ir 

savišvietai vis kinta, mažėja poreikis žodiniams, knygos renginiams, tad ir bibliotekoms tenka 

nepaliaujamai ieškoti naujų renginių planavimo, organizavimo ir realizavimo sprendinių. 

2012 m. bibliotekoje (daugiausiai - tyliojoje skaitykloje „Nepraeik pro šalį, Tamsta!“) 

suorganizuota daugiau negu 30 vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų inicijuotų įvairaus 

pobūdžio seminarų, popiečių, paskaitų, apskritojo stalo diskusijų, susitikimų, konferencijų, mokymų. 

 

Įsimintini viešosios bibliotekos renginiai 

 

2012 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Jaunimo g. 3, Pagėgiai) organizuoti  

Pagėgių savivaldybės raštijos veikėjų kūrybos pristatymai, autoriniai kraštiečių meninės kūrybos 

vakarai, poeto Maironio bei Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metams paminėti 

Rietavo Oginskių kultūros istorijos 

muziejaus darbuotojų viešnagė bibliotekoje. 

Ekskursija vyresniųjų klasių moksleiviams 

iš Vokietijos 

Pažintinės valandos su biblioteka dalyviai - 

Pagėgių savivaldybės bei Šilutės rajono rusų 

kalbos mokytojai. 

Vokiečių delegacijos apsilankymas Pagėgių 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje  
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skirtos literatūrinės, muzikinės, informacinės popietės, etnografinės kultūros puoselėjimui skirtų 

parodų pristatymai, profesiniai ir pažintiniai susitikimai – seminarai.  

Svarbiausias bibliotekos plėtojamos kultūrinės veiklos tikslas – ugdyti meilę ir pagarbą 

lietuviškai knygai, gimtajai kalbai ir tėvynei, supažindinti visuomenę su Pagėgių krašto tradicijomis, 

papročiais, atskleisti šį kraštą per raštiją, jame ir visoje Mažojoje Lietuvoje gyvenančius ir kuriančius 

žmones. Kraštiečių susidomėjimą savo gimtosiomis vietomis ir jų unikalumu siekta skatinti  per šalies 

rašytojų ir kraštotyrininkų darbų Pagėgių krašto savitumo tematika pristatymus vietos bendruomenei.  

Svarbesniųjų renginių fragmentai: 

2012 m. sausio 19 d. – literatūrinė – muzikinė popietė „Šviesaus gyvenimo viltis“, skirta 

Maironio metų paminėjimui bei supažindinimui su Pagėgių krašto kūrėjais ir menininkais. Maironio 

poezijos posmus renginio dalyviams skaitė Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 8c kl. moksleivės 

Gabija Bergner ir Guoda Kariniauskaitė (auklėtoja – Tatjana Laukžemienė). Popietės metu pristatyta 

kraštiečio, fotografo iš Būbliškių Roberto Šnaidaraičio fotografijos - grafikos darbų paroda „Berlynas: 

akimirka“. 

Muzikinį dainuojamosios poezijos pasirodymą, kurio metu Maironio ir kitų visuomenei žinomų 

lyrikų eilės virto gitaros akordų palydimomis dainomis, kurias atliko 2011 m. televiziniame projekte 

„Chorų karai“ dalyvavusio Tauragės krašto „Ugnies“ choro narys Artūras Ambarcumian 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akimirkos iš literatūrinės – muzikinės popietės „Šviesaus gyvenimo viltis“ 
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2012 m. kovo 19-21 d. - Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos naujojo pastato 

atidarymo ir bibliotekos 75-čio šventė. Šia proga pasveikinti krašto bibliotekininkių ir apžiūrėti 

naujosios bibliotekos buveinės skubėjo Pagėgių savivaldybės vadovai, bibliotekos rėmėjai ir 

geradariai, krašto įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendruomenės, kolegos iš Klaipėdos 

regiono viešųjų bei akademinių bibliotekų, žymūs raštijos, visuomenės veikėjai iš Klaipėdos, 

Panevėžio, Šilutės, Vilniaus, žiniasklaidos atstovai, Viešosios bibliotekos skaitytojai ir lankytojai. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos jubiliejinės šventės metu gėlėmis ir reprezentaciniu 

leidiniu „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“ pagerbtos daugelį savo gyvenimo metų bibliotekinei 

veiklai atidavusios buvusios bibliotekos darbuotojos. Savivaldybės Mero Virginijaus Komskio 

padėkos raštu už ilgametį, nepriekaištingą darbą apdovanota Stoniškių filialo bibliotekininkė Zofija 

Genutienė, dėkota Piktupėnų bei Šilgalių filialų bibliotekininkėms Nijolei Jogienei ir Tatjanai 

Biliūnienei. Nuoširdi padėka išreikšta bibliotekos rėmėjams Broniui Būdvyčiui, Remigijui Kelneriui, 

Tadui Girčiui, Laimutei Komskienei, Pagėgių seniūnijos vadovams, Algimanto Mackaus gimnazijos 

mokiniams - savanoriams, kompozicijos „Skaitantis žmogus“ dalyviams ir jų auklėtojai Tatjanai 

Laukžemienei. Šventinį koncertą susirinkusiesiems dovanojo dainų autorius bei atlikėjas Sigitas 

Stankūnas (Panevėžys). 

Antroji bibliotekos atidarymo diena buvo skirta vaikams ir jaunimui. Viešosios bibliotekos 

direktorės padėkomis buvo apdovanoti jaunieji bibliotekos bičiuliai. Nepakartojamą koncertą su 

skambiomis dainomis, siautulingais šokiais, raiškiai skaitovų skaitomais eilėraščiais, solo atliekamais 

muzikos kūriniais bibliotekai dovanojo Piktupėnų pagrindinės mokyklos jaunieji artistai. 

Trečioji bibliotekos atidarymo diena (kovo 21-oji) – Knygos diena – Viešojoje bibliotekoje buvo 

paskirta šviesaus atminimo kraštietės poetės, prozininkės, Pagėgių himno „Mano miestas – Pagėgiai 

žali“ autorės, 2002-aisiais metais tapusios Pagėgių krašto „Metų žmogumi“, Bronės Savickienės 

jubiliejaus paminėjimui, mat 2012 m. kovo 12 d. ji būtų sutikusi gražią 90-ies metų sukaktį. 

Prisiminimų apie Bronę Savickienę popietėje dalyvavo rašytojos anūkas Remigijus su žmona Lina, 

Pagėgių krašto visuomeninių – kultūrinių sambūrių – bendrijos „Vaivorykštė“ ir literatų klubo 

„Atidengsiu Tau žodį it širdį...“, kurių nare ši raštijos veikėja buvo ilgus metus, atstovai. 

Per tris šventines bibliotekos įkurtuvių dienas Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) 

bibliotekoje suorganizuotos dešimtys ekskursijų vaikams ir suaugusiems, krašto gyventojams bei 

svečiams, pristatytos meno darbų ekspozicijos, literatūros ir bibliotekos dokumentų parodos, 

atskleistas Pagėgių krašto bei Mažosios Lietuvos raštijos aruodas. 
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos naujojo pastato atidarymo ir bibliotekos 75-čio 

šventės akimirkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš dešinės: LR Seimo narys K. Komskis, 

Pagėgių savivaldybės administracijos 

direktorius V. Bendaravičius, meras  

V. Komskis perkerpa bibliotekos atidarymo 

juostelę.  

Algimanto Mackaus gimnazijos 

mokiniai - savanoriai, kompozicijos 

„Skaitantis žmogus“ dalyviai. 
 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

atidarymo momentas. 

Iškilmių svečiai ir bibliotekos lankytojai. 

2012 m. kovo 19-oji 

Teatralizuotas ir linksmas kolegų – Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

bendruomenės – pasveikinimas. 

2012 m. kovo 19-oji 

 

2012 m. kovo 19-oji. 

Gražaus ir prasmingo darbo linki Klaipėdos 

universiteto Komunikacijos katedros lektorė 

dr. Janina Pupelienė. 

2012 m. kovo 19-oji 
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Dainų autorius ir atlikėjas Sigitas Stankūnas 

(Panevėžys). 

2012 m. kovo 19-oji 

Pagerbtos buvusios bibliotekos darbuotojos, 

atidavusios šiai įstaigai ne vieną dešimtmetį. 

2012 m. kovo 19-oji 

 

 

Bibliotekos atidarymo šventė mažiesiems 

bibliotekos lankytojams. 

2012 m. kovo 20-oji 

 

 

Bibliotekos atidarymo akimirka. 

2012 m. kovo 20-oji 

 

 

Bibliotekos atidarymo šventės – Knygos 

diena. 

2012 m. kovo 21-oji 

 

 

Pagėgių krašto literatų sambūris. 

2012 m. kovo 21-oji 
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2012 m. balandžio 5 d. - architekto, Mažosios Lietuvos ir jos kultūros paveldo tyrinėtojo dr. 

Martyno Purvino knygos „Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai“ pristatymo vakaras. 

Renginio svečiai - architektė Marija Purvinienė, leidėjas, istorijos laikraščio „Voruta“ vyriausiasis 

redaktorius Juozas Vercinkevičius („Vorutos“ fondas išleido šį leidinį), Lietuvos Respublikos 

konsulato Sovetsko mieste  Ministras patarėjas, profesorius Bronius Makauskas. 

Pristatydamas leidinį autorius sakė, jog knygoje aprašomi 39 Mažosios Lietuvos dalies – Pagėgių 

savivaldybės, Jurbarko, Klaipėdos, Šilutės ir Tauragės rajonų – kaimai, pristatoma jų istorija, 

gyventojų verslai, jų gyvensenos ypatumai, kaimų raida. Gausu Pagėgių krašto kaimų raidos, plėtros ir 

kaimų, pastatų, sodybų sunykimo faktų... 

Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijos moterų ansamblis, vadovaujamas Edvino Palioko, 

atliko puikių kūrinių, skambėjo visų vakaro dalyvių atliekamas miesto himnas „Mano miestas Pagėgiai 

žali“,  „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. 

 

Dr. Martyno Purvino knygos „Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai“ pristatymas 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginio svečiai Marija ir Martynas 

Purvinai, Juozas Vercinkevičius, dainuoja 

moterų ansamblis  

 

 

 

Renginio žiūrovai 

 

Naujuoju leidiniu džiaugiasi Pagėgių 

savivaldybės Mero pavaduotojas  

Vytautas Stanišauskas 

 

Leidinį pristato leidėjas  

Juozas Vercinkevičius 
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2012 m. balandžio 23-29 d. minėta 12-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 

„Biblioteka: spausk Patinka!“, kuri Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje pradėta parodomis iš 

bibliotekos fondų, pasidžiaugta fotomenininko Vyto Karaciejaus (Klaipėda) bibliotekai dovanotu 

albumu „Klaipėda. Laiko ženklai“, jo aptarimas vyko bibliotekos bendruomenėje. 

Šiomis dienomis biblioteka sulaukė itin daug garbių svečių – organizacijos „Pagalba Lietuvai: 

Tikėjimas, Viltis, Meilė“ nariai (Švedija), rašytojas Benjaminas Kondratas (Vilnius), Šilutės  

savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojos, kurios į Pagėgių savivaldybės 

viešąją biblioteką atlydėjo viešnias, Kaliningrado srities Černiachovsko miesto kultūros skyriaus ir 

centrinės bibliotekos darbuotojas.  

 

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės „Biblioteka: spausk Patinka!“ paminėjimui skirtų 

renginių Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje akimirkos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgiškius sveikina LR konsulato 

Sovetsko mieste  Ministras patarėjas, 

profesorius Bronius Makauskas 

 

Gardžios dr. Marijos Purvinienės vaišės, 

jomis vaišinosi  visi žiūrovai 
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2012 m. gegužės 10 d. – Pagėgių krašto mokyklų bibliotekininkų ir Viešosios bibliotekos 

darbuotojų profesinis susitikimas – seminaras. Jo metu kolegoms buvo pristatyta naujoji viešoji 

biblioteka, aptartos bendros problemos, dalintasi gerąja profesine patirtimi. 

 

Akimirkos iš Pagėgių krašto mokyklų bibliotekininkų ir Viešosios bibliotekos darbuotojų 

profesinio susitikimo – seminaro 
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2012 m.  birželio 5 d. – Pagėgių pradinės mokyklos mokytojos – metodininkės Irenos 

Ubartienės knygelės „Miuziklai pradinukams“ pristatymo popietė. Autorės teigimu, šis leidinys – 

tai metodinė priemonė muzikos ir pradinių klasių mokytojams, skirta muzikos pagrindų ugdymo 

programos tobulinimui ir netradicinių muzikos bei integruotų pamokų rengimui. 

 

Irenos Ubartienės knygelės „Miuziklai pradinukams“ pristatymo akimirkos 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. birželio 8 d. – Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus veiklos 10-mečio 

šventinis paminėjimas „Tėviškės keliais takeliais...“, suorganizuotas Lietuvai pagražinti draugijos 

Pagėgių skyriaus (jo būstinė – viešojoje bibliotekoje) ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

iniciatyva. Renginio metu pristatytas leidinys „Tėviškės keliais takeliais...“ ir skaitytas pranešimas 

„Draugijos veiklos 10-metis: žmonės, darbai.“, kuriame apžvelgta Lietuvai pagražinti draugijos 

Pagėgių skyriaus istorija. Susirinkusius sveikino LR Seimo narys Kęstas Komskis, Pagėgių 

savivaldybės vadovai, draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis (Vilnius), valdybos nariai, 

Lietuvai pagražinti draugijos Tauragės, Veliuonos skyrių atstovai, Pagėgių savivaldybės seniūnijų, 

krašto nevyriausybinių organizacijų atstovai, bendraminčiai, skyriaus nariai.  
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Meninę programą vakaro svečiams dovanojo poetas Jonas Šėla (Vilnius), Stoniškių pagrindinės 

mokyklos mokytojų ansamblis (vadovė – Zosė Židackienė) bei Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių 

skyriaus ansamblis „Žilvitis“ (vadovas – Viktoras Poška). 

 

Akimirkos iš Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus veiklos 10-mečio šventinio 

paminėjimo „Tėviškės keliais takeliais...“  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pagėgių skyriaus draugijos „krikštamotę“  

dr. Teresę Šabasevičienę sveikina „Lietuvai 

pagražinti draugijos“ Valdybos pirmininkas 

Juozas Dingelis. 
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2012 m. rugsėjo 13 d. - susitikimas su pedagogu, žurnalistu, rašytoju, visuomenininku, 

Prienų rajono laikraščio „Krašto vitrina“ redaktoriumi Rimantu Greičiumi ir jo autobiografinės 

knygos „Man nereikia likimo kito“ pristatymas. 

Literatūrinio – muzikinio vakaro metu knygos „Man nereikia likimo kito“ autorius Rimantas 

Greičius Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai perdavė ir ką tik pasirodžiusią, Peterburge išleistą 

šią knygą rusų kalba. Autorius bibliotekai padovanojo nuotraukas, dokumentus iš šeimos archyvo, 

šachmatų lentą, kuri su ištremtąja Greičių šeima keliavo iš Pagėgių į Sibiro platybes ir po daugiau nei 

šešiasdešimt metų grįžo atgal į Pagėgius. Mokytojos Onos Ragauskienės sukurtas kaklaraištis, Jono 

Greičiaus atsiminimų, užrašytų dar 1972-aisiais, sąsiuvinis (jis dedikuotas „Pagėgių kraštotyros 

būreliui“), laikraščiai, žurnalų segtuvai, susiūti rašytojo tėvelio rankomis – tai dovanos, davusios 

pradžią dar vienam Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros fondo skyriui. 

Nuoširdžiai ir nostalgiškai skambėjo Stoniškių pagrindinės mokyklos mokytojų atliekamos 

dainos, o vadovės Zosės Židackienės ir Rimanto Greičiaus duetu atliekamą  „Oi, užkylokit vartelius...“ 

gausiais aplodismentais palydėjo visi susirinkę į šį susitikimą... 

 

Susitikimo su Rimantu Greičiumi (Prienai) ir jo autobiografinės knygos „Man nereikia likimo 

kito“ pristatymo akimirkos 
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2012 m. spalio 8 d. – Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos mecenatės, literatūrinės 

premijos steigėjos, Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdybos narės, Šveicarijos lietuvių 

bendruomenės pirmininkės, pagėgiškės Jūratės Jablonskytės-Caspersen ir Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus direktorės, poetės, prozininkės Aldonos Ruseckaitės viešnagė bibliotekoje, 

skirta Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms ir Maironio metams paminėti.  

Susitikimo metu pristatyta Aldonos Ruseckaitės naujausioji knyga „Šešėlis JMM“. Vakaro metu 

jau ketvirtą kartą įteikta Jūratės Jablonskytės-Caspersen įsteigta literatūrinė premija. Šiemet, pirmą 

kartą iš pačios premijos steigėjos rankų, už ilgametę veiklą puoselėjant krašto literatų kūrybą ir 

atskleidžiant kraštotyros veikėjų darbus, už Stoniškių seniūnijos politinių kalinių ir tremtinių rašytinio 

palikimo išsaugojimą, už bibliotekinę - kultūrinę veiklą ir literatūrinių renginių organizavimą, už 

Pagėgių krašto žmonių labui skirtus gyvenimo darbus, ji įteikta Stoniškių bibliotekos bibliotekininkei 

Zofijai Genutienei, kuri šioje bibliotekoje dirba nuo 1975 metų. 

 

Akimirkos iš Jūratės Jablonskytės-Caspersen ir Aldonos Ruseckaitės viešnagės bibliotekoje 
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2012 m. lapkričio 7 d. - Tauragės rajono fotoklubo „Fotojūra“ narių Ingridos Mockutės-

Pocienės ir Tado Zakarausko fotografijos darbų parodos „Tas saldus žodis – teatras“ 

pristatymas. Renginio svečiams naujausią kūrybinį repertuarą dovanojo Edvino Palioko 

vadovaujamas Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijos moterų ansamblis „Rambynas“. 

 

Ingridos Mockutės-Pocienės ir Tado Zakarausko fotografijos darbų parodos  

„Tas saldus žodis – teatras“ pristatymo akimirkos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

2012 m. gruodžio 13 d. - dailininkės, poetės, knygų iliustratorės, Šilutės pirmosios 

gimnazijos dailės mokytojos, kraštietės Kristinos Blankaitės kūrybos vakaras „Sielos 

monologai...“. Vakaro metu pristatyta jungtinė Kristinos Blankaitės ir jos mokinės, dailininkės, 

žurnalistės Loretos Mcivor tapybos darbų paroda „Sielos monologai“ (Pamąstymai Dekalogo tema). 

Drauge su parodos autorėmis į Viešąją biblioteką atvyko Klaipėdos universiteto menų fakulteto vyr. 

koncertmeisterė Žydronė Malinauskaitė ir Neringos parapijos kunigas Rimvydas Adomavičius. Jie 

renginio dalyviams atliko šviesių, melodingų ir šiltų adventinių - kalėdinių muzikos kūrinių, sukurtų 

remiantis poeto Bernardo Brazdžionio ir kitų Lietuvos lyrikų eilėmis. 
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 Kristinos Blankaitės kūrybos vakaro „Sielos monologai...“ akimirkos 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Įsimintini filialų renginiai 
 

Lumpėnų filialas. „Per knygą – į krašto pažinimą“ – 2012 m. sausio 17 d. vykusi  literatūrinė 

- muzikinė popietė, skirta Pagėgių krašto pažinimo ir domėjimosi juo skatinimui. Jos metu 

lumpėniškiams pristatyti du kraštotyriniai leidiniai – lituanisto, literatūros kraštotyrininko, publicisto, 

rašytojo Benjamino Kondrato (Vilnius) knyga „Kūrėjų pėdsakais: Pagėgių kraštas“ ir reprezentacinis 

leidinys „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“. B. Kondrato naujausioji knyga – tai tęstinis, jau 

septintasis serijos apie Lietuvos kūrėjus leidinys, kuriame pristatomi Pagėgių krašto raštijos veikėjai. 

Prie šio leidinio sudarymo prisidėjo ir Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, autoriui pateikusi 

šiandien Pagėgių krašte gyvenančių ir kuriančių žmonių biogramas. Bibliotekos išleistas leidinys 

„Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“ išleistas dviejų tūkstančių egzempliorių tiražu, keturiomis 

kalbomis ir gausiai iliustruotas, čia publikuojami mokslininkų doc. dr. Silvos Pocytės (Klaipėdos 

universitetas) ir prof. habil. dr. Domo Kauno (Vilniaus universitetas) straipsniai, pristatantys krašto 

istoriją, raštijos, knygos ir spaudos verslą Pagėgių krašte, pristatyti kultūros, gamtos, architektūros 

objektai, kuriuos siūloma aplankyti krašto svečiams.  
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Akimirkos iš literatūrinės – muzikinės popietės „Per knygą – į krašto pažinimą“  

Lumpėnų filiale 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoniškių filialas. 2012 m. gruodžio 6 d. - Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nario, 

respublikinio poezijos konkurso „Žydinti vyšnios šakelė“ (2009 m.) ir literatūrinės Fridricho 

Bajoraičio premijos (2012 m.) laureato, šilutiškio Audriaus Šikšniaus naujausios poezijos 

rinktinės „Atsivėrimai“ sutiktuvės. Atvykstantį poetą renginio dalyviai pasitiko garsiai skaitydami jo 

posmus. Poetą į Stoniškius atlydėjo jo autorinės knygos „Atsivėrimai“ redaktorė, Šilutės rajono 

Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Morkevičienė, kurios fotografijos darbų paroda 

„Gėlės“ šio literatūrinio renginio metu puošė Stoniškių biblioteką. Dalyvavusieji naujausios Audriaus 

Šikšniaus poezijos knygos sutiktuvėse turėjo galimybę įsigyti šį leidinį ir gauti autoriaus autografą bei 

palinkėjimą, susipažinti šio poeto 50-mečiui ir rašytinės kūrybos puoselėjimui parengta literatūrine 

paroda „Neprašykit poetų kalbėti...“. 

Audriaus Šikšniaus knygos  „Atsivėrimai“ –sutiktuvių akimirkos 
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Vilkyškių filialas. „Šneka vardai apie Tave“ – 2012 m. balandžio 20 d. suorganizuota naujų 

leidinių apie Pagėgių kraštą – reprezentacinio leidinio „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“ ir 

Benjamino Kondrato (Vilnius) knygos „Kūrėjų pėdsakais: Pagėgių kraštas“ – pristatymo popietė, 

skirta Pagėgių krašto savitumo atskleidimui. Projekto vadovė, reprezentacinės knygos „Pagėgiai. Šis 

kraštas kaip muzika...“  sudarytoja Elena Stankevičienė kalbėjo, kad mintis išleisti knygą apie Pagėgių 

kraštą širdyje brendo jau seniai. Šis projektas pradėtas įgyvendinti pasitelkus Vietos veiklos grupės 

„Pagėgių kraštas“ administracijos pagalbą bei gavus finansavimą iš Europos  Sąjungos  fondo. 

Akimirkos iš literatūrinės – muzikinės popietės „Šneka vardai apie Tave“  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Parodos. Parodų formos ir tematika 
 

Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai persikėlus į naujas, modernias, specialiai bibliotekos 

funkcijoms pritaikytas patalpas, numatytos  galimybės parodų rengimui. Parengtos naujos nuolatinės 

ekspozicijos: 

 Kraštotyros fonde:  

a) rašytojai, Pagėgių miesto himno „Mano miestas – Pagėgiai žali“ autorei, pedagogei, 

Pagėgių krašto „Metų žmogaus“ (2002 m.) nominantei Bronei Savickienei skirta 

ekspozicija: laiškai, dokumentai, fotografijos, rankraščiai, memuarai ir kt. jos giminaičių 

perduoti dokumentai; 



44 

 

 

b) Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos istorijos įamžinimui, Pagėgių Kristijono Donelaičio 

gimnazijos direktoriaus J. Greičiaus atminimui skirta ekspozicija. Ją sudaro J. Greičiaus 

sūnaus, rašytojo Rimanto Greičiaus (Prienai) Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai iš 

šeimos archyvo padovanotų fotografijų, dokumentų, relikvijos;  

c) Pagėgių krašto pažinimo skatinimui skirta Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojų parengta fotografijos darbų paroda „Senieji Pagėgiai“. 

 Krašto raštijos fonde: 

a) autografuotų ir bibliotekai dedikuotų leidinių paroda; 

b) bibliotekai dovanotų leidinių kolekcijų ekspozicija; 

c) krašto raštijos veikėjų fotoportretų ir medžiagos apie juos ekspozicija; 

d) senų ir retų bibliotekos leidinių paroda. 

2012 m. kiekvieną mėnesį Centrinėje bibliotekoje ir kaimo filialuose organizuotos kraštotyros, 

literatūros, bibliotekos dokumentų, tapybos, dailės, fotografijos, tautodailės ir kitų meno krypčių 

parodos. prioritetinis dėmesys buvo telkiamas į Klaipėdos regiono, Pagėgių krašto atmintinų datų 

įprasminimą, etnografinės kultūros puoselėjimą, lietuviškosios literatūros ir šalies rašytojų 

populiarinimą. Naująją biblioteką aplankė ekskursijų grupės ir oficialiosios delegacijos ne tik iš 

Pagėgių krašto, Klaipėdos regiono, bet ir iš įvairių Lietuvos miestų, miestelių bei užsienio šalių: 

Rusijos, Švedijos, Vokietijos ir kitų. 

 

Įsimintinos Viešosios bibliotekos parodos 
 

Meno parodos: 

1. Roberto Šnaidaraičio (Būbliškės, Pagėgių savivaldybė) fotografijos – grafikos darbų paroda 

„Berlynas: akimirka“, skirta sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai paminėti; 

2. Lietuvos fotografijos meno sąjungos nario, Tarptautinės fotomeno federacijos pirmininko, 

Meno kūrėjo Vyto Karaciejaus (Klaipėda) meninės fotografijos darbų paroda „Būties 

miražai“. 

3. Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus narių rankdarbių paroda „Žalią ranką Tau 

tiesia Velykos...“, skirta Šv. Velykų šventei; 

4. Pirmoji asociacijos „Pagėgių krašto liaudies meno draugija“ narių tautodailės darbų paroda, 

skirta etninės kultūros puoselėjimui; 

5. Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario, meno kūrėjo, tradicinių amatų meistro Klaido 

Navicko (Vilnius) karpinių paroda „Senieji mūsų dievai, dievybės ir mitinės būtybės“, skirta 

tautinių tradicijų ir etnografinės kultūros puoselėjimui; 
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6. Dailininko Aurimo Liekio (Šilutė) tapybos darbų paroda „Pa(si)mąstymai ir 

pa(si)stebėjimai“, skirta Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, filosofo, rašytojo, publicisto 

Vydūno atminimui pagerbti; 

7. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengta fotografijos darbų paroda 

„Senieji Pagėgiai“, skirta Pagėgių krašto medžiaginės kultūros istorijos puoselėjimui; 

8. Lietuvos fotomenininkų sąjungos nario, Meno kūrėjo, Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ 

nario, spaudos fotografo, režisieriaus, kultūros ir visuomenės veikėjo, kraštiečio Sigito 

Kancevyčiaus (Tauragė) fotografijos darbų paroda „Paryžius. Žmonės“, skirta Pasaulinei 

fotografijos dienai paminėti; 

9. Tauragės rajono fotografų klubo „Fotojūra“ narių Ingridos Mockutės-Pocienės ir Tado 

Zakarausko fotografijos darbų paroda „Tas saldus žodis – teatras...“, skirta Lietuvos mėgėjų 

teatrų populiarinimui; 

10.  Ramunės Vakarės (Ramunės Palekaitės, Laukėsa, Tauragės raj.) tapybos darbų paroda 

„Matymai“; 

11. Šereitlaukio kaimo bendruomenės „Šereiklaukis“ iniciatyva  parengta istorinių fotografijų 

paroda „Iš Šereitlaukio dvaro istorijos“, skirta Pagėgių krašto kultūros istorijos puoselėjimui; 

12. Šilutės rajono Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktorės Birutės Morkevičienės fotografijos 

darbų paroda „Gėlės“; 

13. Šilutės rajono Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktorės Birutės Morkevičienės fotografijos 

darbų paroda „Medžių simfonija“, skirta rašytojo, gamtininko, profesoriaus Tado Ivanausko 

130-osioms gimimo metinėms; 

14. Dailininkės, poetės, knygų iliustratorės, kraštietės Kristinos Blankaitės ir Loretos Mcivor 

(Šilutė) tapybos darbų paroda „Sielos monologai...“ (Pamąstymai Dekalogo tema). Iš ciklo 

„Šereitlaukis ir jo žmonės“, skirta Advento laikotarpiui paminėti. 

 

Literatūrinės parodos: 

 

1. „Atlaikę baimę – įžengę į laisvę“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti; 

2. ,,Mažosios Lietuvos laiko knygon įamžinta“, skirta Ievos Simonaitytės 115-osioms gimimo 

metinėms; 

3. „Dvasinių galių motina – knyga“, skirta poeto Justino Marcinkevičiaus pirmosioms mirties 

metinėms; 

4.  „Ateinu iš tolimos namų kertės“, skirta poeto Algimanto Mackaus 80-osioms gimimo 

metinėms paminėti; 

5. „Aušros spinduliais apšvietęs kelią laisvėn“, skirta visuomenės veikėjo, pirmojo laikraščio 

„Aušra“ redaktoriaus, vieno svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininko, gydytojo Jono 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Au%C5%A1ra_(laikra%C5%A1tis)
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Basanavičiaus 85-osioms mirties metinėms ir Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti; 

6. „Nutiesęs lietuviškos minties tiltą“, skirta vokiečių rašytojo Johaneso Bobrovskio 95-osioms 

gimimo metinėms; 

7. „Mažos valstybės didi gimto žodžio galia“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai 

paminėti; 

8. „Į saugią ir stiprią valstybę – karaliaus Mindaugo išgrįstu keliu“, skirta Valstybės 

(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti; 

9. Minties šilko verpėjas“, skirta rašytojo, dramaturgo, prozininko, Kovo 11-osios Akto 

signataro, vaikų literatūros kūrėjo Kazio Sajos 80-osioms gimimo metinėms; 

10. „Gyvų širdžių grandinė“, skirta Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai paminėti; 

11. „Rambynas – upeliais išpintas, eilėmis ir sakmėmis padabintas“, skirta Pagėgių krašto 

gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimui; 

12. „Pagėgių krašto atodangos“, skirta Pagėgių savivaldybės istorijos ir kultūros savitumo 

atskleidimui; 

13. „Giedojau meilę, jauną viltį“, skirta poeto Maironio 150-osioms gimimo metinėms;  

14. „Jau Maža Lietuva prie Didžios Lietuvos“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti; 

15.  „Širdies paslaptis“, skirta poeto, vertėjo Eugenijaus Matuzevičiaus 95-osioms gimimo 

metinėms. 

 

Įsimintinos filialų parodos: 

 

Meno parodos: 

1. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengta kraštotyrinė fotografijos darbų 

paroda „Senieji Pagėgiai“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos 

akto dienai paminėti (Lumpėnų ir Stoniškių filialai); 

2. Virginijaus Buivydo (Žukai) tapybos darbų paroda ,,Grožis tekant saulei...“, skirta Kultūros 

dienai paminėti (Lumpėnų ir Žukų filialai); 

3. Elvyros Šulcienės (Natkiškiai) mezginių paroda „Rankų darbo puošmena“, skirta 

etnografinio meno ir tautinių tradicijų puoselėjimui (Natkiškių filialas); 

4. Juzefos Palubinskienės (Balčiai, Šilutės rajono savivaldybė) dailės darbų paroda „Mano 

mintys spalvomis pražydo“, skirta Kultūros dienai paminėti (Natkiškių filialas); 

5. Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 9 kl. mokinės Giedrės Ūselytės dailės 

darbų paroda „Mano jaunystės svajingas pasaulis“, skirta Tarptautinei jaunimo dienai 

paminėti (Natkiškių filialas); 
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6. Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 10 kl. mokinės Gintarės Marozaitės  

dailės darbų paroda „Auksinis rudenėlis – naujų žinių nešėjas“, skirta Mokslo ir žinių dienai 

paminėti (Natkiškių filialas); 

7. Elvyros Šulcienės (Natkiškiai, Pagėgių savivaldybė) nėrinių paroda „Atverkime vartus į 

grožio klėtį“, skirta Mažosios Lietuvos etnografinės kultūros puoselėjimui (Natkiškių filialas); 

8. Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių dailės olimpiados darbų paroda „Sparnai. Nuo 

vėjo malūnų iki...“, skirta Pasaulinei spaudos laisvės dienai paminėti bei vaikų ir jaunimo 

kūrybiškumo ugdymui (Natkiškių, Stoniškių ir Šilgalių filialai); 

9. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vėlaičių filialo bibliotekininkės Nijolės 

Žilinskienės (Kentriai) rankdarbių paroda „Mintis ir siūlas - visada šalia“, skirta Naujųjų 

Metų ir Saulėgrįžos laikotarpiui paminėti (Piktupėnų filialas); 

10. Rambyno regioninio parko direkcijos parengta fotografijos darbų paroda „Tėviškės grožio 

puoselėtojai“, skirta Pagėgių krašto gamtovaizdžio atskleidimui (Piktupėnų filialas); 

11. Nijolės Žilinskienės (Kentriai) rankdarbių paroda „Atrask save naujam kely“, skirta 

Tarptautinei moters dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

12. Šilgalių pagrindinės mokyklos mokytojos Danguolės Norkienės karpinių paroda „Dėkoju 

Tau už kasdienybės vingius...“, skirta Motinos dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

13. Šilgalių pagrindinės mokyklos mokytojos Danguolės Norkienės karpinių paroda „Tu 

pakylėjai mus nuo žemės...“, skirta Tėvo dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

14. Šilgalių pagrindinės mokyklos mokytojos Danguolės Norkienės karpinių paroda „Žiemos 

puslapiai“, skirta vaizduojamojo etnografinio meno puoselėjimui ir informacijos apie jį 

sklaidai (Šilgalių filialas); 

15. Šilgalių pagrindinės mokyklos mokytojos Danguolės Norkienės karpinių paroda „Karpytų 

raštų žavesys “, skirta vaizduojamojo etnografinio meno puoselėjimui ir Užgavėnių šventei 

(Šilgalių filialas); 

16. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vėlaičių filialo bibliotekininkės Nijolės 

Žilinskienės (Kentriai) rankdarbių paroda „Spalvų harmonija“, skirta Šv. Velykų šventei 

(Šilgalių filialas); 

17. Šilgalių pagrindinės mokyklos mokytojos Danguolės Norkienės karpinių paroda „Kūryba 

kaip graži svajonė“, skirta etnografinės kultūros puoselėjimui (Šilgalių filialas); 

18. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos įvairių klasių moksleivių dailės darbų paroda 

„Rambyno apylinkių dvarai“, skirta Pagėgių krašto kultūros paveldo atskleidimui bei 

išsaugojimui (Šilgalių filialas); 
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19. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengta fotografijos darbų paroda 

,,Skubėk namo, vaikeli... vanduo pareina...“, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti ir 

supažindinimui su Pagėgių krašto vietovėmis (Žukų filialas); 

20. Virginijaus Buivydo (Žukai) tapybos paroda ,,Gamta – tai Išminties knyga“, skirta 

Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai paminėti (Žukų filialas); 

21. Virginijaus Buivydo (Žukai) tapybos darbų paroda „Susikaupimo ir apmąstymų meto 

gamtoje belaukiant...“, skirta Advento laikotarpiui paminėti (Žukų filialas). 

 

Literatūrinės parodos: 

1. „Po ilgaamžiškumo stogu“, skirta rašytojos, prozininkės, vertėjos, pedagogės Marijos 

Pečkauskaitės (Šatrijos Ragana) 135-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai 

paminėti (Lumpėnų filialas); 

2. „Kūryboje – žmogaus dvasinis turtas“, skirta rašytojo, dramaturgo, prozininko, Kovo 11-

osios Akto signataro Kazio Sajos 80-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas); 

3. „Gyvenimo kelyje atradęs save“, skirta Vinco Krėvės-Mickevičiaus 130-osioms gimimo 

metinėms (Lumpėnų filialas); 

4. „Iš sidabro amžiaus lyrikos“, skirta poeto Jurgio Baltrušaičio 130-osioms gimimo metinėms 

(Natkiškių filialas); 

5. „Rytmetinė mistika“, skirta kraštietės poetės Aldonos Gustas 80-osioms gimimo metinėms ir 

Pasaulinei poezijos dienai paminėti (Natkiškių filialas); 

6. „Plunksnos vitražai“, skirta prozininko, dramaturgo, dailininko Romualdo Lankausko  

80-osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas); 

7. „Išblaškytos kartos balsas“, skirta poeto Algimanto Mackaus 80-osioms gimimo metinėms 

(Piktupėnų filialas); 

8. „Skaidrus krištolinis poezijos balsas“, skirta poetės Bronės Savickienės 90-osioms gimimo 

metinėms ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 

9.  „Lietuvių literatūros kritikos eskizai“, skirta lietuvių literatūros tyrinėtojos, kritikės, 

eseistės, profesorės Vandos Zaborskaitės 90-osioms gimimo metinėms (Piktupėnų filialas); 

10.  „Dienų trumpėjančių tėkmėj...“, skirta poeto, vertėjo Aleksio Churgino 100-osioms gimimo 

metinėms (Stoniškių filialas); 

11. „Slėpinys knygos antraštėje“, skirta 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės 

akto signataro, lietuvių literatūros, kultūros bei tautosakos istorijos tyrinėtojo Mykolo Biržiškos 

130-osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas); 

12. „Ties laiko upėmis“, skirta poeto, publicisto, vertėjo, literatūros tyrinėtojo, profesoriaus Tomo 

Venclovos 75-rių metų sukakčiai paminėti (Stoniškių filialas); 
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13. „Gyvenu taip, lyg skaityčiau gyvenimą...“, skirta poeto, prozininko, eseisto, vertėjo Jurgio 

Kunčino 65-osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas); 

14. „Talentas išlikti savimi“, skirta rašytojo, publicisto, kultūros, visuomenės bei politikos 

veikėjo Jono Avyžiaus 90-osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas); 

15. „Aš noriu Tau židiniu šviesti“, skirta poetės, vertėjos Juditos Vaičiūnaitės 75-osioms gimimo 

metinėms (Šilgalių filialas); 

16.  ,,Skausmas, pražydęs viltimi“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

17.  ,,Gyvenimas supiltas į paliktus posmus“, skirta poeto, redaktoriaus, kultūros veikėjo Kazio 

Bradūno 95-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas); 

18.  ,,Tolimi ir artimi at(si)vėrimai“, skirta prozininko, dramaturgo, eseisto Vytauto Bubnio  

80-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas); 

19.  „Lietuvininkų krašto rašto karalienė“, skirta Ievos Simonaitytės 115-osioms gimimo 

metinėms (Vilkyškių filialas); 

20. „Gyvenimas vardan tikėjimo ir lietuvybės“, skirta visuomenės veikėjo Jurgio Mikšo 150-

osioms gimimo metinėms bei Knygnešio dienai paminėti (Vilkyškių filialas); 

21.  „Šviesos ir šešėlių poezija“, skirta vokiečių rašytojo Johaneso Bobrovskio 95-osioms gimimo 

metinėms (Vilkyškių filialas); 

22.  ,,Gyvenkime nepriklausomybės šviesoje“, skirta Jono Basanavičiaus 85-osioms mirties 

metinėms ir Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (Žukų filialas); 

23. ,,Tik viltis suteikė jėgų ir tvirtybės...“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti (Žukų filialas); 

24. „Išgyvenimo ir gamtos spalvų sutapimas E. Matuzevičiaus poezijoje“, skirta poeto ir 

vertėjo Eugenijaus Matuzevičiaus 95-osioms gimimo metinėms (Žukų filialas). 

 

Bibliotekos teikiamos paslaugos 

 

NEMOKAMOS PASLAUGOS: 

1. prieiga prie interneto; 

2. mokslinių ir grožinių dokumentų išduotis į namus; 

3. naujausių laikraščių bei žurnalų 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 užklausas; 

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

7. galimybė apsilankyti bibliotekos organizuojamuose renginiuose; 

8. turizmo galimybių Pagėgių krašte atskleidimas; 

9. supažindinimas su Pagėgių krašto švietimo institucijomis; 
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10. informavimas apie jaunimo užimtumu besirūpinančias Pagėgių savivaldybės organizacijas; 

11. žinių apie teisinės pagalbos galimybes Pagėgių krašte suteikimas; 

12. supažindinimas su kultūrine Pagėgių krašto veikla ir informavimas apie Pagėgių savivaldybės 

žmonių užimtumu besirūpinančias įstaigas; 

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

14. supažindinimas su Pagėgių krašto Nevyriausybinėmis organizacijomis;  

15. supažindinimas su Pagėgių krašto istorija; 

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

atskleidimas ir naudojimosi ja mokymai; 

17. supažindinimas su Pagėgių krašto bendruomenei nusipelniusiais žmonėmis; 

18. 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 slaptažodžius. 

 

MOKAMOS PASLAUGOS: 

1. spaudinių kopijavimas A3 ir A4 puslapių formatais; 

2. bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias užklausas 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; 

17. darbo su kompiuteriu pamoka grupėje ir individualiai; 

18. dokumento įrišimas terminiu būdu; 
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19. dokumentų perrišimas ir restauravimas; 

20. analitinių apžvalgų rengimas ir atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą; 

21. fakso priėmimas; 

22. fakso išsiuntimas Lietuvoje ir į kitas šalis; 

23. pranešimo informacijos – medžiagos informacijos - komunikacijos temomis – pagal užsakymą 

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. Viešoji biblioteka turi prieigą prie interneto. 2012 m.  vyko 

rekatalogavimo darbai Vaikų literatūros skyriuje. Kadangi  didžioji fondo dalis jau suvesta į 

elektroninį katalogą, skyrius pasiruošęs dirbti su skaitytojų aptarnavimo posisteme. 

2012 m. pabaigoje elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose biblioteka turi 

įvestus 38 211 įrašus. Iš viso katalogas pasipildė 21 641, 2012 metais – 2 132 naujais kompiuteriniais 

įrašais. 

Informacinis fondas 

Informacinį fondą Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje sudaro 1 315 dokumentai (1 067 

pavadinimai). 2012 m. fondas pasipildė 58 dokumentais (30 pavadinimų), tai informaciniai leidiniai, 

enciklopedijos, žodynai, žinynai.  

Informacinį fondą Viešosios bibliotekos filialuose sudaro 2 096 dokumentai. Vidutinis kaimo 

filialo fondo dydis – 262 dokumentai. Didžiausius informacinius fondus turi Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos Vilkyškių (328 vnt.) ir Stoniškių (261 vnt.) filialai.    

2012 m. daugiausiai informacinių leidinių gavo Viešoji biblioteka. Kaimo filialų fondai pasipildė 

negausiai - vidutiniškai po 3 dokumentus vienai bibliotekai.  

Kaimo filialų Mažosios Lietuvos fondai ir Viešosios (Centrinės) bibliotekos Krašto raštijos ir 

Kraštotyros fondai pasipildė šiais naujais ir paramos keliu gautais leidiniais: „Pagėgiai. Šis kraštas kaip 

muzika...“, „Gyvųjų teatras“ (A. Juozaitis), „Mano vardas – Marytė“ (A. Šlepikas), „Man nereikia 

likimo kito“ (R. Greičius) lietuvių ir rusų kalbomis, „Martynas Jankus Mažosios Lietuvos patriarchas“ 
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(P. Alšėnas), „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas“, „Kūrėjų pėdsakais“ Kn. 7 (B. Kondratas), 

„Garbusis Šilokarčiamos pilietis“, „Gyvumo žodžiai“ (F. Bajoraitis), „Mažosios Lietuvos veidai ir 

vaizdai“ (D. Kaunas), „Mažosios Lietuvos enciklopedija“ T. 1-4,  „Minjotų donkichotas“ (A. 

Petraitytė) ir kt. 

 

 Komplektavimas 

Kultūros ministerija 2012 m. skyrė 42,7 tūkst. lt. naujiems dokumentams įsigyti, tačiau jų 

nepakanka Viešosios bibliotekos ir kaimo filialų fondus atnaujinti naujais informaciniais leidiniais. 

Brangsta ir knygos vertė: 2012 m. knygos kaina buvo 24,22 Lt (2011 m. apie 23,00 Lt.). Kaip ir 

kiekvienais metais, 2012 m. buvo sudaromas trūkstamos literatūros sąrašas studentams, moksleiviams 

ir pagal galimybes stengiamasi užsakyti trūkstamus leidinius. 

 

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 pažangai“. 
 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų internetinio ryšio taškų išsidėstymo 

geografinės koordinatės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=184168&Condition2=
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Pagrindinis interneto ryšio tiekėjas Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai, Vaikų literatūros 

skyriui, Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Vėlaičių, Vilkyškių ir Žukų filialams - AB TEO. 

Šilgalių filialas naudojasi AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ teikiamu interneto ryšiu „Erdvės“. 

 

Viešosios bibliotekos ir filialų  kompiuterizuotos darbo vietos  

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)      28 lentelė 

Biblioteka 

Iš viso Iš jų 

2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

darbuotojams 

skaičius 

Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

vartotojams 

skaičius 

Kompiuterių 

darbo vietų 

prijungtų prie 

interneto 

skaičius 

Pagėgių VB 17 25 +8 7 18 25 

Kaimo filialai 31 31 0 8 23 31 

Viso: 48 56 +8 15 44 56 

 

Nuo 2002 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje veikia Interneto skaitykla. 

2012 m. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka perkelta į naujas, modernias, bibliotekos funkcijų 

vykdymui specialiai pritaikytas patalpas, kuriose įrengtos skaityklos įvairių bibliotekos lankytojų ir 

skaitytojų poreikių tenkinimui. Naujajame bibliotekos pastate įsikūrusioje Interneto skaitykloje yra 

įrengta 10 darbo vietų lankytojams ir 1 darbo vieta su programine įranga, skirta silpnaregiams bei 

akliesiems (JAWS, MAGIC, lietuviškas sintezatorius). 

Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos ir aštuonių kaimo filialų Interneto 

skaityklų vartotojų bei  lankytojų registracinės apskaitos ir apsilankymo dažnių rodikliai:  

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.  29 lentelė 

 

Biblioteka 

 

Registruoti 

vartotojai 

 

Skirtumas 
Lankytojai 

 

Skirtumas 

2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 

Pagėgių VB 642 654 +12 19 614 22 922 +3 308 

Kaimo filialai 471 536 +65 22 435 28 614 +6 179 

Viso: 1 113  1 190 +77 42 049 51 536 +9 487 

 

Pagėgių krašto bibliotekų lankytojai gali naudotis Interneto skaityklomis, laikydamiesi nustatytų 

naudojimosi internetu taisyklių. Naudojimasis internetu yra nemokamas. Neturintiems darbo 

kompiuteriu įgūdžių rengiami mokymai. Bibliotekos lankytojams prieinamos Lietuvos ir pasaulio 

visatekstės elektroninės duomenų bazės, kurias prenumeruoja Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka. 

Viešosios (Centrinės) bibliotekos darbuotojos sistemingai ugdo vartotojų informacinio 

raštingumo įgūdžius, reikalingus norint efektyviai naudotis moderniausiomis elektroninėmis 

paslaugomis: elektronine bankininkyste, dokumentų persiuntimo sistemomis, teleteksto teikiamomis 

galimybėmis, elektroninio pašto mobilumu.  
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Informacinės paslaugos  vartotojams: 

Pagrindinis bibliotekos informacinės veiklos tikslas – įgyvendinti ir plėtoti aptarnaujamos 

bendruomenės narių mokymo programą, kurią pasitelkus sprendžiamos daugelio bendruomenės narių 

problemos, pasiteisina skaitytojų bibliotekai keliami lūkesčiai, pagerinama kaimo žmonių gyvenimo 

kokybė ir tuo būdu sumažėja socialinė atskirtis, suaktyvinama ir praturtinama jaunimo bei suaugusiųjų 

veikla, o užimtumas įgauna naują kokybę.  

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka organizuoja Interneto skaityklos lankytojų, baigusių 

skaitmeninio raštingumo mokymus, susitikimus, kurie labai naudingi ir bibliotekos darbuotojams: 

tokiu būdu tiriama mokymų nauda ir analizuojama planuojamų tolesnių mokomųjų kursų paklausa. 

Tokio pobūdžio diskusiniai susitikimai stiprina bendruomenės ir bibliotekos bendradarbiavimą, 

populiarina bibliotekos paslaugas, stiprina gerąją bibliotekinio darbo patirtį. Pvz.: Pagėgių 

savivaldybės gyventojai neseniai baigė bibliotekos inicijuotą mokymų kursą „Mes norime nedaug - 

kad Jūs žinotumėte daug... “ ir: 

 sužinojo, kas yra techninė kompiuterio įranga, bei kokie pagrindiniai įtaisai ją sudaro; 

 išsiaiškino, kas yra kompiuterio programinė įranga, kokios jos rūšys ir paskirtis; 

 išsiugdė darbo kompiuteriais, kuriuose įdiegta lituanizuota operacinė sistema Windows 7, 

gebėjimus; 

 išmoko naudotis interneto naršykle, elektroninio pašto sistema, elektroninio bendravimo 

programa „Skype“ ir saugiai dirbti internete. 

 Analizuojant jau vykdytų projektų „Bibliotekos pažangai“, ,,Viešųjų interneto prieigos  taškų 

tinklo plėtra“ (VIPT), „Langas į ateitį“ rezultatus ir mokymų dalyvių atsiliepimus bei 

pasisakymus apie mokomųjų kursų suteiktą naudą ir mokomosios programos plėtotės 

perspektyvas, tiriamas mokymų aktualumas ir jų paklausa . Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos (Jaunimo g. 3, Pagėgiai) darbuotojai pastebi nuolat augantį mokymų poreikį. Tad 

visi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dirbantys bibliotekininkai nuolat 

organizuoja individualius bei grupinius mokomuosius užsiėmimus ir nuolat plečia jų 

tematiškumą bei kryptingumą. 

Nuo 2005 m. Pagėgių krašto bibliotekos reguliariai vykdo pavienius bei grupinius gyventojų 

kompiuterinio raštingumo mokymus, teikia konsultacijas. Tad per septynerių metų (2005-2012 m.) 

laikotarpį apmokyta apie 5 000 vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonių. 2012 m. įgyvendinant tarptautinį 

trišalį projektą „Bibliotekos pažangai“, bibliotekininkai taipogi aktyviai organizavo kompiuterinio 

raštingumo mokymus savivaldybės gyventojams. Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose buvo skirta 

150 valandų 358 vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymams. Mokymus Pagėgių savivaldybės 

viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje lankė ne tik miesto, bet ir aplinkinių kaimų bei miestelių 

bendruomenės nariai. Mokomųjų kursų dalyviai turėjo galimybę įgyti darbo kompiuteriu pradmenis, 
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išmokti naudotis elektroninėmis paslaugomis ir susipažinti su kitomis interneto teikiamomis 

galimybėmis. Taip pat buvo surengti elektroninio deklaravimo, Microsoft Word 2007 mokymai. 

2012 m. daug dėmesio skirta vartotojų konsultavimui tikslingo informacinių sistemų panaudos 

klausimais. Suteikta 5 870 konsultacijų apie kompiuterio sandarą ir priežiūrą, elektroninių šaltinių 

naudojimą, elektroninio pašto dėžutės sukūrimą ir t. t.  

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai nuolat dalyvauja mokymuose, jų 

profesinės kompetencijos ir gebėjimai nuolat auga, o projekto „Bibliotekos pažangai“ paruošta 

metodinė mokymų medžiaga naudojasi ne tik bibliotekininkai, bet ir bibliotekos lankytojai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didėjant gyvenimo tempui, aptarnaujamos bendruomenės nariai skiria vis mažiau laiko 

informacijos paieškai bibliotekoje, tad šias funkcijas dažnai atlieka bibliotekos darbuotojai. Kasmet 

daugėja krašto bibliotekų lankytojų, besinaudojančių šiose įstaigose teikiamomis elektroninėmis 

paslaugomis.  

 

Skatinant bibliotekos lankytojus naudotis informacinėmis technologijomis, 2012 m. – Europos 

aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais – ypatingas dėmesys buvo skiriamas vyresniojo amžiaus 

ir socialinę atskirtį patiriančių žmonių, kuriems sunkiau integruotis į informacinę visuomenę, 
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informacinių – edukacinių poreikių tenkinimui. Išaugęs interneto vartotojų skaičius rodo, kad vis 

mažiau gyventojų pajėgia įsigyti asmeninį kompiuterį ir įsirengti interneto ryšį savo namuose. 

Kompiuterinės technikos atnaujinimas bibliotekose pagerino ne tik paslaugų kokybę, bet ir krašto 

bibliotekų įvaizdį visuomenėje. 

2012 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje (Jaunimo g. 3, Pagėgiai) sulaukta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos bei Bilo ir Melindos Geitsų fondo 

įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai“ 

vadovo Kęstučio Juškevičiaus vizito, kuris 

domėjosi kaip Pagėgių krašto bibliotekoms sekasi 

įgyvendinti projekto „Bibliotekos pažangai“ 

reikalavimus. 

Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ne viena paslauga skaitytojams teikiama 

nuotoliniu būdu. Neišeidamas iš namų vartotojas gali perskaityti Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos naujienas bibliotekos tinklalapyje, pakomentuoti jas, pasinaudoti bibliotekos informacijos 

ištekliais, gauti reikiamą informaciją. 

Skaitytojai gali naudotis šiais virtualiais Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ištekliais: 

 bibliotekos interneto svetaine www.pagegiusvb.lt; 

 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir prenumeruojamomis 

duomenų bazėmis;  

 užsisakyti ar rezervuoti leidinį iš namų el. paštu;  

2012 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos (Centrinės ir filialų) Interneto 

skaityklų lankytojai turėjo nevaržomą prieigos laisvę prie valstybinių duomenų bazių (toliau - DB), 

tokių kaip bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių DB. Taipogi biblioteka prenumeruoja 

EBCO Publishing eIFL.net 10, Oxford Reference Online – Premium Collection, Oxford Art Online, 

Oxford Music Online ir INFOLEX. Praktikos su integruota teisės aktų paieška DB paketus. 

Naudojimasis šiomis duomenų bazėmis bibliotekų skaitytojams yra nemokamas. EBSCO ir OXFORD 

duomenų bazėmis Pagėgių krašto bibliotekų lankytojai gali naudotis ir iš namų kompiuterių, prieš tai 

iš bibliotekininkų gavę prisijungimui prie duomenų bazių reikalingą informaciją. 2012 m., kaip ir 

ankstesniais, populiariausia tarp Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojų buvo 

INFOLEX. Praktikos su integruota teisės aktų paieška duomenų bazė. 

http://www.pagegiusvb.lt/
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų interneto seansų – vartotojų prisijungimo 

prie virtualios informacinės sistemos iš bibliotekoje įsteigtų kompiuterizuotų darbo vietų - skaičius 

2012 metais: 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)         30 lentelė 
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VIPT 

 

2011 m. 10450 0 1594 1975 1463 2446 2715 729 0 680 22052 

2012 m. 10 555 0 1834 2646 1638 3697 1973 1232 0 6902 28614 

Skirtumas +105 0 +240 +671 +175 +1251 -742 +503 0 
+ 

6222 

+ 

6562 

B-tekos 

pažangai 

2011 m. 12926 7000 0 0 0 0 0 0 1952 0 21878 

2012 m. 12966 7080 0 0 0 0 0 0 8692 0 28738 

Skirtumas +40 +80 0 0 0 0 0 0 
+ 

6740 
0 

+ 

6860 

DB 
INFOLEX 

2011 m. 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 

2012 m. 3169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3169 

Skirtumas 
+ 

2916 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 

2916 

DB 

EBSCO 

2011 m. 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 

2012 m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skirtumas -84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84 

DB 
OXFORD 

2011 m. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

2012 m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skirtumas -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 

Viso: 

60 521 

(+ 

16242) 
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Kraštotyrinės informacijos sklaida: 

2012 m. publikacijas, skirtas Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos pristatymui, 

periodiniuose leidiniuose Bičiulis, Draugas, Pamarys, Savivaldybių žinios, Šilainė, Šilokarčema, Tarp 

knygų, Tauragės kurjeris, Ūkininko patarėjas, Voruta, bei internetiniuose tinklapiuose 

www.pagegiai.lt; www.silaine.lt; www.mazoji-lietuva.lt; www.voruta.lt; www.siluteszinios.lt;  

http://www.klavb.lt/; www.vipt.lt; www.bibliotekospazangai.lt; www.pagegiskis.lt ir kt. skelbė 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, metodininkė - skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Vitkutė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dalė Mačienienė, 

Piktupėnų filialo bibliotekininkė Nijolė Jogienė, Šilgalių filialo bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė, 

Vilkyškių filialo bibliotekininkė Irena Pranaitienė.  

 

Publikacijos. Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

 

    (Lyginamoji analizė su 2011 m.)                                                                        31 lentelė 

Publikuota: 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

- Respublikinėje spaudoje 28 30 +2 

- Vietinėje spaudoje 84 95 +11 

- Internetiniuose portaluose 227 235 +8 

Skelbta: 

- Tauragės kabelinėje televizijoje 10 5 -5 

- TV laidoje „Gimtoji žemė“ 0 4 +4 

- Lietuvos radijuje 15 25 +10 

Iš viso: 364 394 +30 

Bibliotekos darbuotojų straipsniai: 

- respublikinėje spaudoje 19 25 +6 

- vietinėje spaudoje 25 40 +15 

- internetiniuose portaluose 91 110 +19 

Iš viso: 135 175 +40 

 

Informacijos apie Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklą sklaida vyko įstaigose, 

organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, tarp pavienių asmenų ir bibliotekos lankytojų, 

bendruomenių. 

Profesionalių bibliotekininkų ir ne bibliotekos darbuotojų straipsnių apie bibliotekos veiklą 

bibliografinis sąrašas pateiktas tinklapyje http://www.pagegiusvb.lt  (nuoroda - „Naujienos”, skyrius -

„Biblioteka spaudoje”). 

 

Krašto raštijos fondas: 

 

Krašto raštijos fondą Viešojoje bibliotekoje sudaro 1 212 dokumentai (987 pavadinimai). 

Periodiškai rengiamos literatūrinės, kraštotyrinės parodos bei nuolatinės ekspozicijos: autografuotų ir 

bibliotekai dovanotų bei dedikuotų leidinių kolekcijų paroda, krašto raštijos veikėjų fotoportretų ir 

medžiagos apie juos ekspozicija. Nuolat veikia nedidelės, bet vertingos fondo dalies - senų knygų, 

http://www.pagegiai.lt/
http://www.silaine.lt/
http://www.mazoji-lietuva.lt/
http://www.voruta.lt/
http://www.siluteszinios.lt/
http://www.klavb.lt/
http://www.vipt.lt/
http://www.bibliotekospazangai.lt/
http://www.pagegiskis.lt/
http://www.pagegiusvb.lt/
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kurių chronologinė apimtis - XIX a. pradžia - XX 

a., vidurys - ekspozicija. Krašto raštijos fonde 

saugomi 31 pavadinimo Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos veiklos dokumentai ir 

parengta gausi archyvinė kraštotyrinė informacija 

apie krašto istoriją, kultūrą, tradicijas ir 84 žymių 

asmenų -  kraštiečių, išeivių, pagėgiškių –

gyvenimą bei veiklą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojams ir visai bibliotekinei bendruomenei 

reikalingus leidinius dovanoja tokie įžymūs asmenys, 

kaip: 

 Dr. Vacys Bagdonavičius (Vilnius); 

 Jūratė Jablonskytė-Caspersen (Šveicarija); 

 Prof. Vytautas Juodkazis (Vilnius); 

 Prof. Domas Kaunas (Vilnius) 

 Klaidas Navickas (Vilnius); 

 Dr. Martynas Purvinas ir dr. Marija Purvinienė 

(Kaunas); 

 Dr. Silva Pocytė (Klaipėda); 

 Rašytojas Rimantas Greičius (Prienai); 

 Aldona Ruseckaitė (Maironio literatūros muziejaus direktorė, Kaunas); 

 Rašytojas Benjaminas Kondrotas (Vilnius) ir kt. 
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Kraštotyros fondas: 

2012 m. pagrindiniai Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros fondo veiklos 

tikslai buvo kaupti, sisteminti, analizuoti, saugoti ir populiarinti rašytinio, rankraštinio paveldo 

dokumentus bei duomenis elektroninėse ir tradicinėse spausdintinėse laikmenose.  

Kiti Kraštotyros fonde saugomi informacinio pobūdžio dokumentai:  

 teminiai kraštotyros aplankai, kraštotyros kartoteka; 

 rankraščių fondas; 

 Pagėgių rajono laikraščio „Raudonasis artojas“ archyvas (1950-1965 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.); 

 Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) elektroninė kraštotyros įrašų 

duomenų bazė (nuo 2001 m.); 

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

laikas“, „Juozo Šikšnelio kūryba“, Bernardas Brazdžionis „Per pasaulį keliauja žmogus“ ir kt. 

Kraštotyros fondas nuolatos pildomas vis naujesniais leidiniais, kuriuose publikuojama 

informacija apie Mažosios Lietuvos ir 

Pagėgių krašto istoriją, kultūrą, raštiją. 

Kraštotyros fondą sudaro daugiau negu 

1 169 leidiniai. Dalis jų yra dovanoti 

kraštiečių, gyvenančių Pagėgių savivaldybėje, 

Mažojoje Lietuvoje ir užsienyje.  

Taipogi jau pradėtos rengti trumpos 

abėcėline asmenvardžių seka suklasifikuotos 

kraštiečių biografijos ir jų veiklos apžvalgos. 

Surinkta informacinė medžiaga skelbiama 

bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt (nuoroda „Veikla“, „Kraštotyra“, „Žymūs 

kraštiečiai“). 

Kraštotyros fonde saugomi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos renginių aprašymai: 

švenčių, naujų knygų pristatymų, literatūros vakarų, kraštiečių sueigų ir kt. dokumentai. 

http://www.pagegiusvb.lt/
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VB filialų bibliotekininkai reguliariai ir sistemingai pildo kraštotyros kartotekas iškarpomis ir 

kopijomis iš įvairių kraštotyrinių leidinių, rengia aplankalus apie aptarnaujamų miestelių ir kaimų 

istoriją, seniūnijas, žmones, kultūros ir švietimo įstaigas ir kt.  

 

Bibliotekos parengtų darbų kraštotyros tema fondas 

Kraštotyros dokumentų fonde sukauptas 

gausus fotonuotraukų archyvas, kuriame – ne 

vieno dešimtmečio Pagėgių krašto ir Pagėgių 

savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos 

bei jos filialų kultūrinio gyvenimo atspindžiai. 

Dauguma renginių įamžinti vaizdajuostėse.  

Kraštotyros fonde veikia nuolatinės 

ekspozicijos. Tai: rašytojo, žurnalisto, pedagogo, 

visuomenininko Rimanto Greičiaus (Prienai) 

Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai iš 

šeimos archyvo padovanotų fotografijų, dokumentų, relikvijų paroda; Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos darbuotojų parengta istorinių 

fotografijų paroda „Senieji Pagėgiai“ ir 

ekspozicija, skirta Pagėgių miesto himno autorės, 

rašytojos, mokytojos Bronės Savickienės 

šviesiam atminimui pagerbti.  

Kiekvieną mėnesį Kraštotyros fonde ir 

Bibliografijos - informacijos skyriuje rengiamos 

literatūrinės – kraštotyrinės parodos, skirtos 

Pagėgių kraštui ir Mažajai Lietuvai svarbių 

įvykių įamžinimui, istorinių datų minėjimui ar Pagėgiams ir Klaipėdos kraštui, jo istorijai, kultūrai, 

mokslui, raštijai nusipelniusių asmenybių gimimo metinių minėjimui. 

 

Įsimintinos literatūrinės - kraštotyrinės parodos: 

 

1. „Pagėgių krašto atodangos“, skirta Pagėgių savivaldybės istorijos ir kultūros istorijos 

savitumo atskleidimui; 

2. „Pagėgių krašto motutė – Mažoji Lietuva“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido 

dienai paminėti; 

3. „Mes norime nedaug - kad Jūs žinotumėte daug...“, skirta kompiuterinio raštingumo 

ugdymui; 



62 

 

 

4. „Pagėgių krašto rašytinio žodžio takais“, skirta Pagėgių krašto knyginės kultūros 

puoselėjimui; 

5. „Manyje – mažlietuvių kraujas ir dvasia“, skirta prozininkės, psichologės, radijo žurnalistės 

Astridos Petraitytės 60-osioms gimimo metinėms; 

6. „Kalėdų sriuba Pagėgiuose: akimirkos“, skirta tradicinės Pagėgių krašto Gerumo akcijos 

akimirkų įamžinimui. 

Bibliotekų kompiuterizavimas atvėrė galimybes šiandienos renginių akimirkas perkelti į 

skaitmenines laikmenas. Kraštotyros fonde saugomi studentų diplominiai darbai Pagėgių krašto 

savitumo išryškinimui aktualia tematika, renkama medžiaga apie Pagėgių krašto menininkus, literatus, 

visuomenės veikėjus ir kt. Visose Pagėgių krašto bibliotekose rašomos bibliotekų istorijos, metraščiai, 

renkama medžiaga apie bendroves, užrašomi senų žmonių prisiminimai. Šiame fonde saugomi Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengti darbai. Jais gali naudotis moksleiviai, studentai, 

visi besidomintys krašto kultūra, istorija, asmenybėmis. 

Segtuvų, kuriuose sisteminama ir kaupiama medžiaga apie įvairias valstybines ir kalendorines 

šventes, atmintinas dienas, apie žymius raštijos, kultūros ir visuomenės veikėjus, seniūnijų kultūrinę, 

visuomeninę ir politinę veiklą, kartotekas rengia visi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

filialai. 

Atsakyta į bibliografines užklausas 2012 m. : 

 
(Lyginamoji analizė su 2011 m.)                                                                           32 lentelė
  

Bibliotekos 

Temos 
Pagėgių VB Kaimo filialai Viso:  

Teminės 

2011 m. 725 520 1 245 

2012 m.  727 467 1 194 

Skirtumas +2 -53 -51 

Faktinės 

2011 m. 120 145 265 

2012 m. 141 38 179 

Skirtumas +21 -107 -86 

Adresinės 

2011 m. 15 35 50 

2012 m. 85 119 204 

Skirtumas +70 +84 +154 

Tikslinės 

2011 m. 125 230 355 

2012 m. 133 58 191 

Skirtumas +8 -172 -164 

Iš viso: 1768 

(- 147) 

 

2012 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojai daugiausia užklausų pateikė iš 

tautosakos, etnografijos sričių, teiravosi apie įvairias kalendorines šventes, liaudies papročius, tautinius 
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drabužius. Didžioji dalis užklausų susijusios su Pagėgių savivaldybės istorija bei žymiais šio krašto 

žmonėmis. Daugiausia kraštotyrinio pobūdžio užklausų pateikė vyresniųjų klasių moksleiviai. 

Skaitytojai domėjosi psichologijos, filosofijos, verslo vadybos, archeologijos, istorijos, socialinio 

darbo, medicinos, geografijos, globalizacijos, tautinių papročių buhalterinės apskaitos, teisės, sveikatos 

temomis, projektų rašymo metodika, įvairių ligų gydymu vaistažolėmis, kūrybos analize, istorijos 

raidos etapais, istorinių asmenų biografijomis, papročių aprašymais, pasaulio tautų nacionaliniais 

drabužiais, valgiais ir kitais klausimais.  

Atsakant į kraštotyrinio pobūdžio užklausas, naudotasi bibliotekos Kraštotyros fondu bei 

kraštotyros duomenų archyvu. Tais atvejais, kai reikėjo pateikti išsamesnę informaciją, susijusią su 

konkrečiais faktais ar įvairios tematikos statistikos duomenimis, jos ieškota įvairiuose interneto 

tinklapiuose, enciklopedijose, žinynuose. 

Dirbant bibliografinį - informacinį darbą, dažnai pasitaikė užklausų apie kokį nors konkretų 

dalyką, įvykį, asmenį, faktą ir kt. Keblumų iškildavo, kai bibliotekos lankytojai pageidaudavo gauti su 

tam tikru istoriniu laikotarpiu susijusius tikslius statistinius duomenis. Statistinių duomenų stoką būtų 

galima įvardinti kaip problemą, leidžiančią tik iš dalies atsakyti į kai kurias užklausas. Priklausomai 

nuo užklausos pobūdžio, teko naudotis atitinkamais informacijos šaltiniais: enciklopedijomis, žinynais, 

informaciniais vadovais, duomenų bazėmis. 

Ryšiai su įžymiais žmonėmis, kitomis 

šalimis 

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka 

ir 2012 m. palaikė ryšius su bibliotekos 

draugais, bičiuliais:  

 Temple Universiteto (JAV, Filadelfija) 

profesoriumi Vytautu J. Černiumi, 

  kraštiečiu, Vilniaus universiteto 

profesoriumi Vytautu Juodkaziu, 

 Švedų humanitarine organizacija 

„Tikėjimas. Viltis. Meilė“ ir jos vadove 

Kerstin Lindquist bei Tadu Girčiumi; 

 Fotografų klubu ,,Fotojūra“ (Tauragė);  

 Mažosios Lietuvos enciklopedijos kūrėjais Marija ir Martynu Purvinais ir dr. Vaclovu 

Bagdonavičiumi; 

  rašytojais Benjaminu Kondratu (Vilnius) ir Rimantu Greičiumi, Audriumi Šikšniumi ir Jonu Šėla ir 

kt.; 

 Šveicarijos Lietuvių bendruomenės valdybos pirmininke, pagėgiške Jūrate Jablonskyte-Caspersen.  
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V. METODINĖ VEIKLA 

 

2012 m. pagrindinės metodinės veiklos kryptys buvo:  

a) Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvo nuolatinio profesinės kvalifikacijos, ir 

kompetencijos lygio kėlimo siekimas; 

b) naujų pažangių darbo ir veiklos metodų Pagėgių krašto bibliotekų darbuotojų plėtojamose 

kultūros, informacijos, švietimo srityse diegimo skatinimas;  

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato atstovų delegacijai 

suorganizuota ekskursija po biblioteką. 

Pagėgių savivaldybės meras  

Virginijus Komskis (dešinėje). 

Švedų humanitarinė organizacija 

„Tikėjimas. Viltis. Meilė“ ir jos vadove 

Kerstin Lindquist bei Tadas Girčius su 

Pagėgių viešosios bibliotekos 

bendruomene. 

Teatro, televizijos, kino aktorė, skaitovė 

Virginija Kochanskytė prie bibliotekos 

„vizitinės kortelės“ – sienos, kuri dekoruota 

Pagėgių krašto poetų eilėmis 

 

Iš kairės: LR Seimo Pirmininko 

pavaduotojas Kęstas Komskis ir Pagėgių 

Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas Vytautas 

Gedvainis Pagėgių savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje 
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c) prioritetinio dėmesio teikimas Pagėgių krašto gyventojų reikmių bibliotekose tenkinimui.  

Šių tikslų įgyvendinimui pasitelkta:  

1) reguliarus, nuoseklus ir intensyvus informacinis – edukacinis darbas su Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos filialų darbuotojomis: 

 konsultacijos bibliotekų atliekamų paslaugų įforminimo bei apskaitos tvarka; 

  literatūros, bibliotekos dokumentų ir meno darbų ekspozicijų organizavimo ir pateikimo 

visuomenei metodika; 

  bibliotekos veiklos viešinimui ir visuomenės informavimui apie bibliotekos veiklą skirtų 

informacinių priemonių (skrajučių, skelbimų, lankstinukų, kvietimų ir kt.) parengimo 

metodika; 

  naujausi archyvavimo, dokumentavimo, raštvedybos nuostatų pakitimai ir papildymai; 

  straipsnių apie bibliotekos veiklą rašymo taisyklės; 

  elektroninių paslaugų lankytojams teikimas ir kt. 

2) Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos įvaizdžio formavimo ir populiarinimo tikslais, 

siekta organizuoti įvairių formų ir žanrų renginių – seminarų, ekskursijų, apskritojo stalo diskusijų, 

meno, literatūros bei muzikos vakarų, konferencijų, pažintinės istorijos popiečių, informacinių – 

edukacinių valandėlių, socialinių akcijų, įvairaus meno kryptims atstovaujančių parodų, infosavaičių, 

kt. – bei skatintas bibliotekininkų dalyvavimas kituose savivaldybės, regiono ar šalies mastu 

organizuotuose renginiuose, o esant galimybei – bibliotekai net tampant šių renginių informacine 

rėmėja.  

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo reikšminguose renginiuose ir 

išvykose kaip: rašytojo Johaneso Bobrovskio 95-osioms gimimo metinėms skirtas informacinis – 

muzikinis renginys Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje; paminklo, skirto Prūsų lietuvių 

ainiams, atidengimo iškilmės Bitėnų – Šilėnų kapinėse ir žurnalo (Nr.4) ir laikraščio (Nr.11) 

„Rambynas“ pristatymas Bitėnų Martyno Jankaus muziejuje; Skaudvilėje vykusi respublikinė poezijos 

ir muzikos šventė „Pašaukimai“; Klaipėdos regiono bibliotekininkų pažintinė – profesinė 

komandiruotė maršrutu: Kroatija, Juodkalnija, Bosnija – Hercegovina ir kt. Dalyvauta seminaruose ir 

mokymuose: Pagėgių savivaldybės Jaunimo problemų sprendimo plano pristatyme – diskusijoje; 

mokomuosiuose seminaruose „Dokumentacijos plano elektroninėje sistemoje ruošimas“, „Gyventojų 

perspėjimo ir informavimo sistema“ bei  „Viešųjų pirkimų organizavimas“, kurie vyko Pagėgių 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 

2012 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje plėtotas tarpbibliotekinis 

bendradarbiavimas: Pagėgių krašto mokyklų bibliotekininkais, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkais, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities 

Černiachovsko centralizuotos bibliotekų sistemos bibliotekininkais.  
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2012-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu buvo paskelbti poeto Maironio  bei 

Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Pagėgių savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje įvairiomis literatūros ir meno parodomis bei renginiais visus metus vyko informacijos 

sklaida apie Maironį, kartų sanglaudos temomis. Siekta skatinti aktyvų Pagėgių krašto gyventojų 

susidomėjimą tėvynės valstybingumo kūrimo, lietuvių kalbos formavimosi, skirta daug dėmesio už 

tautos laisvę ir identitetą paaukojusiųjų savo gyvybes ir paskyrusių gyvenimą lietuvių atminimo 

įamžinimui. Šiais tikslais bendradarbiauta su įvairiomis krašto, regiono bei šalies kultūros, švietimo, 

nevyriausybinėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir privačiais asmenimis.  

 

2012 m. bibliotekininkų kvalifikacijos kursai ir bibliotekos organizuoti seminarai.  

Darbuotojų išvykos 

 

33 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Data Užsiėmimo pavadinimas Dalyviai Organizatoriai 

Renginio  

vieta 

1. 2012 m. 

vasario 16 

d. 

Rekonstruotų Pagėgių 

savivaldybės Kultūros 

centro namų 

atidarymas  

Visi darbuotojai Pagėgių 

savivaldybės 

Kultūros 

centras 

Pagėgių 

savivaldybės 

Kultūros 

centras  

2. 2012 m. 

kovo 11 d. 
Jubiliejinis renginys 

„Pagėgių savivaldybės 

Kultūros centrui - 65-

eri“ 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

A. Andrulienė, 

S. Vitkutė, 

N. Šedienė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

Kultūros 

centras 

Pagėgių 

savivaldybės 

Kultūros 

centras 

3. 2012 m. 

kovo 30 d. 
Lietuvai pagražinti 

draugijos Pagėgių 

skyriaus narių 

ataskaitinis 

susirinkimas 

E. Stankevičienė Lietuvai 

pagražinti 

draugijos 

Pagėgių 

skyrius 

Viešoji 

biblioteka 

4. 2012 m. 

balandžio 

14 d. 

Rašytojo Johaneso 

Bobrovskio 95-osioms 

gimimo metinėms 

skirtas informacinis – 

muzikinis renginys 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

I. Pranaitienė. 

 

Vilkyškių 

evangelikų 

liuteronų 

parapija, 

Vietos veiklos 

grupė 

„Pagėgių 

kraštas“,  

J. Bobrovskio 

draugija 

(Vilkyškiai) 

Vilkyškių 

evangelikų 

liuteronų 

bažnyčia 

5. 2012 m. 

gegužės 3 d. 
Knygyno „Pegasas“ 

diena Pagėgiuose 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

S. Vitkutė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė, 

R. Vaitkuvienė 

 

Knygynas 

„Pegasas“ 

(Šilutė)  

Viešoji 

biblioteka 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Au%C5%A1ra_(laikra%C5%A1tis)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Au%C5%A1ra_(laikra%C5%A1tis)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Au%C5%A1ra_(laikra%C5%A1tis)


67 

 

 

6. 2012 m. 

gegužės 3 d. 
Švento Florijono, 

Gaisrų sergėtojo, dienos 

minėjimas Pagėgiuose 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė, 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė. 

Pagėgių 

savivaldybės 

Priešgaisrinė 

gelbėjimo 

tarnyba. 

Informacinė 

rėmėja – 

viešoji 

biblioteka 

Kultūros 

centras 

7. 2012 m. 

gegužės 12 

d. 

Paminklo, skirto Prūsų 

lietuvių ainiams, 

atidengimo iškilmės 

Bitėnų – Šilėnų kapinėse;  

žurnalo (Nr.4) ir  

laikraščio (Nr.11) 

„Rambynas“ pristatymas 

R. Vaitkuvienė Lietuvininkų 

bendrija 

„Mažoji 

Lietuva“, 

Bitėnų kaimo 

bendruomenė, 

Rambyno 

regioninio 

parko direkcija 

Bitėnų 

Martyno 

Jankaus 

muziejus 

 

8. 2012 m. 

gegužės 18 

d. 

Muziejų naktis 

„Bitnaktis“ 

E. Stankevičienė, 

D. Mačienienė,  

J. Eidikaitienė, 

S. Vitkutė. 

Bitėnų 

Martyno 

Jankaus 

muziejus 

 

Bitėnų 

Martyno 

Jankaus 

muziejus 

 

9. 2012 m. 

gegužės 28 

d. 

Jaunimo politikos 

kokybės Pagėgių 

savivaldybėje vertinimo 

ataskaitos pristatymas 

T. Biliūnienė, 

Z. Genutienė, 

N. Jogienė, 

D. Jonelienė, 

I. Pranaitienė, 

N. Žilinskienė. 

Jaunimo 

reikalų 

departamentas 

prie Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

Viešoji 

biblioteka 

10. 2012 m. 

liepos 6 d. 
Valstybės (Lietuvos 

karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienos 

minėjimas Pagėgiuose. 

E. Stankevičienė, 

D. Mačienienė. 

 Pagėgių 

miesto 

parkas 

11. 2012 m.  

liepos 26 d. 

 

Respublikinė poezijos ir 

muzikos šventė 

„Pašaukimai“ 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

krašto literatai 

Skaudvilės 

kultūros namų 

literatų klubas 

„Laiko lašai“ 

 

Skaudvilės 

kultūros 

namai  

12. 2012 m. 

rugsėjo  

22 d. 

Tradicinė Pagėgių krašto 

šventė „Pagėgiai laiko 

labirintuose“ (tema - 

„Dvarų atodangos“) 

Visi darbuotojai Pagėgių 

savivaldybės 

administracija 

Pagėgių 

miestas  

13. 2012 m. 

rugsėjo 28 

d. – spalio  

7 d. 

Klaipėdos regiono 

bibliotekininkų pažintinė 

– profesinė komandiruotė 

maršrutu: Kroatija, 

Juodkalnija, Bosnija – 

Hercegovina 

R. Vaitkuvienė Klaipėdos 

apskrities I. 

Simonaitytės 

viešoji 

biblioteka 

 

Kroatija, 

Juodkalnija, 

Bosnija – 

Hercegovina 

14. 2012 m. 

spalio 4 d. 

 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 

egzaminas 

E. Stankevičienė Pagėgių 

savivaldybės 

Bendrasis ir 

Viešoji 

biblioteka 
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juridinis 

skyrius 

15. 2012 m. 

spalio 11 d. 

Susitikimas su Liaudies 

medicinos ekspertu, 

profesoriumi, 

farmacininku, žolininku 

Virgilijumi 

Skirkevičiumi (Šilutė) 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė, 

S. Vitkutė. 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

Visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Viešoji 

biblioteka 

16. 2012 m. 

spalio 26 d. 

Seminaras „Vietos 

veiklos grupės įvaizdžio 

formavimas“ 
 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė, 

A. Andrulienė, 

J. Eidikaitienė, 

D. Mačienienė. 

Vietos veiklos 

grupė 

„Pagėgių 

kraštas“ 

Viešoji 

biblioteka 

17. 2012 m. 

spalio 27 d. 

Seminaras „Vietos 

veiklos grupės įvaizdžio 

formavimas“ 
 

E. Stankevičienė, 

R. Vaitkuvienė. 

Vietos veiklos 

grupė 

„Pagėgių 

kraštas“ 

Viešoji 

biblioteka  

18. 2012 m. 

spalio 31 d. 
Jaunimo problemų 

sprendimo plano 

pristatymas – diskusija 

S. Vitkutė Jaunimo 

reikalų 

departamentas 

prie LR 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

Pagėgių 

savivaldybės 

Kultūros 

centras 

 

19. 2012 m. 

lapkričio  

13 d. 

Mokomasis seminaras 

„Dokumentacijos plano 

elektroninėje sistemoje 

ruošimas“ 

R. Vaitkuvienė Pagėgių 

savivaldybės 

Kalbos ir 

archyvo 

tvarkytoja 

Viešoji 

biblioteka 

20. 2012 m. 

lapkričio  

15 d. 

Seminaras „Gyventojų 

perspėjimo ir 

informavimo sistema“ 

R. Vaitkuvienė Pagėgių 

savivaldybės 

Civilinės ir 

priešgaisrinės 

saugos skyrius  

Viešoji 

biblioteka 

21. 2012 m. 

lapkričio  

16 d. 

 

Psichologijos paskaita 

„Konfliktiško elgesio 

priežastys“ 

E. Stankevičienė, 

A. Andrulienė, 

R. Vaitkuvienė, 

D. Mačienienė. 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

Visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Viešoji 

biblioteka 

22. 2012 m. 

gruodžio  

7-8 d. 

Mokymai „Viešųjų 

pirkimų 

organizavimas“ 

R. Vaitkuvienė Vietos veiklos 

grupė 

„Pagėgių 

kraštas“ 

Viešoji 

biblioteka 

23. 2012 m. 

gruodžio  

21 d. 

 

Žemės ūkio 

kooperatyvo (ŽŪK) 

„Lumpėnų Rambynas“ 

20-metis 

R. Vaitkuvienė, 

S. Vitkutė. 

Žemės ūkio 

kooperatyvas 

(ŽŪK) 

„Lumpėnų 

Rambynas“ 

Lumpėnai 
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VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 
 

Pagėgių krašto bibliotekininkų vykdomas mokslinio tyrimo darbas: 

a) bibliotekinio pobūdžio tyrimai: 

 formuliarų analizė naudojama siekiant nustatyti bibliotekos šaltinių teminę 

paklausą, konkrečių autorių raštijos darbų populiarumą, skaitomumą bibliotekoje 

arba tam tikrų šalių, tautybių rašytojų kūrinių paklausą; 

 užklausų analizė padeda išsiaiškinti bibliotekos komplektuojamo dokumentų fondo 

spragas ir bibliotekos dokumentų fondo atnaujinimo galimybes; 

 bibliotekos vartotojų ir apsilankymų skaičiaus pokyčių stebėjimai. Atsižvelgiant į 

šio tyrimo rezultatus nustatomas bibliotekos darbuotojų vykdomos veiklos 

efektyvumas ir nauda.   

b) bendrojo kultūrinio pobūdžio tyrimai: 

 priemonių ir būdų, pasitelkiamų kultūrinės veiklos tobulinimui, analizė, naudojama 

siekiant biblioteką paversti patrauklia, įdomia, savita, kaskart maloniai stebinančia 

kiekvieną visuomenės narį.  

Į tiriamojo darbo rezultatus atsižvelgiama formuojant bibliotekos paslaugų pasiūlą, numatant 

bibliotekos veiklos ateities perspektyvas, sudarant strateginius planus. Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt yra pateikiami pilnateksčiai bibliotekos 

darbuotojų parengti mokslinio pobūdžio darbai informacijos bei komunikacijos mokslų tematika. 

 

VII. PERSONALAS  
 

Darbuotojų skaičius 

2012 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos darbo personalą sudarė 17 

darbuotojų -  14 bibliotekininkų ir 3 techniniai darbuotojai, Viešojoje bibliotekoje dirba 6 

bibliotekininkai ir 3 techniniai darbuotojai, o kaimo filialuose - 8 bibliotekininkai. 4 Viešojoje 

bibliotekoje dirbančios bibliotekininkės yra profesionalios, t. y., turinčios bibliotekinį – informacinį 

išsilavinimą, darbuotojos (3 turi įgijusios aukštąjį, o 1 - aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą). 2 

biliotekininkės turi įgijusios aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą ir ilgą laiką dirbdamos 

bibliotekinį darbą, praktinės patirties įgijo bibliotekoje. Visos Viešosios bibliotekos bibliotekininkės ir 

1 techninė darbuotoja – valytoja – dirba pilną darbo dieną, kiti 2 Centrinės bibliotekos techniniai 

darbuotojai – informacinių technologijų specialistas ir darbininkas – dirba po 0,5 etato. 

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. 

http://www.pagegiusvb.lt/
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Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas  

Visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūroje dirba 6 (35,3%) darbuotojai, 

turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Trys darbuotojos – Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, direktorės pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė ir metodininkė 

– skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Vitkutė – yra įgijusios aukštąjį komunikacijos – 

informacijos  mokslų srities 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 (35,3%) bibliotekininkės: 1 Viešosios bibliotekos darbuotoja ir 5 filialų darbuotojos. Iš jų 4 

bibliotekininkės turi specialų bibliotekinį išsilavinimą. Kitą išsilavinimą turi 5 (29,4%) Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dirbantys asmenys: 3 kaimo filialų bibliotekininkės ir 2 

Viešosios bibliotekos techniniai darbuotojai.  

Darbuotojų kaitos problemos 

2012 m. ženklių pakitimų Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos etatinėse pareigybėse 

neįvyko, išskyrus tai, kad bibliotekoje panaikintas kūriko etatas, nauji bibliotekos pastatai apšildomi 

centrinio šildymo sistema. 

 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 2012 m. 

Vartotojų skaičius, tenkantis vienam Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

bibliotekininkui – 304,5 vartotojo (Respublikos vidurkis – 236,1) 

Lankytojų skaičius, tenkantis vienam Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

bibliotekininkui – 9 708, 7 lankytojo (Respublikos vidurkis – 3 994,6) 

Išduotų dokumentų skaičius, tenkantis vienam Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

bibliotekininkui – 9 320,7 (Respublikos vidurkis – 6 847,5) 

Suorganizuotų renginių skaičius, tenkantis vienai Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

struktūroje esančiai bibliotekai – 69,4 renginio (Respublikos vidurkis – 32,5) 

Iš pateiktų statistinių duomenų, teigtina, kad bibliotekinio darbo krūvis, tenkantis 1 Pagėgių 

savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojui, lyginant su LR savivaldybių viešųjų bibliotekų 

vidurkiu, yra labai didelis. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (ir filialų) darbuotojui tenkantis 

lankytojų skaičius net 2,4 karto, išduoties ir vartotojų sutelkimo po 1,4 karto viršija vidutinį Lietuvos 

skaičių, per metus suorganizuotų renginių skaičiaus vidurkis 2,1 karto didesnis už Lietuvos 

analogiškos veiklos srities vidurkį.  

Pateikta faktinė informacija leidžia daryti išvadą, jog visuomenės narių motyvacija naudotis 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis nuolat auga. Tad Pagėgių krašto 
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bibliotekininkai privalo nuolat kelti savo profesinę kompetenciją ir asmeninę erudiciją bei, 

atsižvelgdami į aptarnaujamos bendruomenės kintančius ir sudėtingus  informacinius poreikius, plėsti 

vykdomos bibliotekinės veiklos barus.  

Šiuolaikinis bibliotekininkas - informologas - plataus profilio informacijos vadybininkas, 

gebantis profesionaliai valdyti informacinius procesus įvairiose institucijose ir specialiose informacijos 

struktūrose, kuriantis, diegiantis ir eksploatuojantis informacines sistemas, pateikiantis informaciją 

visuomenei, formuojantis ir realizuojantis vietos informacijos politiką. Jis turi būti itin universalus: 

dalyvauti projektų kūrimo ir jų vykdymo darbe, organizuoti įvairių formų renginius, kultūros paveldo 

išsaugojimo darbus, išmanyti informacinių – komunikacinių technologijų sandarą bei panaudą, vystyti 

bibliotekų vadybą ir pozityvius ryšius su visuomene, užtikrinti socialinį bendruomeniškumą, plėtoti 

švietėjišką veiklą ir kt. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai tiesiog fiziškai 

nepajėgia atlikti daugelio šios veiklos procesų. Ne mažiau aktuali adekvataus apmokėjimo už 

bibliotekinį darbą problema: augant pragyvenimo kaštams, atlygis bibliotekininkams išlieka 

minimalus. 

VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS  
 

Skaitytojų telkimas 

 

Pagėgių savivaldybės gyventojų skaičius, kaip ir visoje Lietuvoje kasmet mažėja. Remiantis 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Pagėgių savivaldybės vienai bibliotekai  2011 m. teko  

186,7 skaitytojo vaiko, o 2012 m. - 172,5 skaitytojo vaiko,   t. y.,  14 vaikų mažiau. 

Vaikų sutelkimo procentas 

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)         34 lentelė 

Pavadinimas 
Gyventojų vaikų skaičius Sutelkimo procentas 

2011 m. 2012 m. Skirtumas 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje 

bibliotekoje 
592 543 -49 43,5 42,8 -0,7 

Kaimo filialuose 1 088 1 010 -78 90,8 87,1 -3,7 

Viso: 1 680 1 553 -127 85,6 82,7 -2,9 

 

Dėl gyventojų vaikų skaičiaus mažėjimo, vaikų sutelkimo procentas Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos sistemoje 2012 m. taip pat nežymiai sumažėjo. Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos teikiamomis paslaugomis naudojasi ne tik Pagėgių seniūnijos, bet ir visos Pagėgių 

savivaldybės vaikai. 

Vartotojų vaikų skaičius 

 

 (Lyginamoji analizė su 2011 m.)        35 lentelė 

Pavadinimas 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 730 665 -65 

Kaimo filialuose 988 880 -108 

Viso: 1 718 1 545 -173 
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2012 m. bendras vartotojų vaikų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo. Tai lėmė 

jau minėtos, būdingos visai Lietuvai priežastys: kasmet mažėjantis gimstamumas, didėjanti emigracija. 

Tapo realybe, kad naudojimasis kompiuteriu užima daug daugiau laiko jaunosios kartos gyvenime 

negu knygų skaitymas. Mokiniai maloniau leidžia laiką žaisdami  kompiuterinius žaidimus, virtualiai 

bendraudami ir naudodamiesi visomis kitomis šiuolaikinių informacinių technologijų teikiamomis 

galimybėmis negu domėdamiesi literatūra. Dauguma Pagėgių savivaldybėje gyvenančių vaikų 

namuose turi kompiuterius, todėl į biblioteką užsuka rečiau.  

 

Apsilankymų skaičius  

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        36 lentelė 

Pavadinimas 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 25 007 26 709 +1 002 

Kaimo filialuose 31 156 32 702 +1 546 

Viso: 56 763 59 441 +2 548 

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        37 lentelė 

Pavadinimas 
Lankomumas Skaitomumas (egz.) 

2011 m. 2012 m. Skirtumas 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje 

bibliotekoje 
34,2 40,2 +6,0 11,3 10,8 -0,5 

Kaimo filialuose 32,1 37,2 +5,1 26,3 25,9 -0,4 

Viso: 33,0 38,4 +5,4 19,9 19,4 -0,5 
 

2012 m. žymiai padidėjo vaikų apsilankymų skaičius Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) 

bibliotekoje ir kaimo filialuose. Tai nulėmė Viešosios (Centrinės) bibliotekos perkėlimas į naujas, 

specialiai bibliotekos reikmėms pritaikytas patalpas. Šviesią, erdvią  biblioteką, joje įkurtus 

Kraštotyros ir Krašto raštijos fondus bei edukacijos kambarį ,,Suopio paunksmė“ aplankė didelis būrys 

vaikų iš visos Pagėgių savivaldybės, kitų šalies miestų ir miestelių bei svečių šalių.  

Išduotis 

(Lyginamoji analizė su 2012 m.)        38 lentelė 

Pavadinimas 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Pagėgių viešojoje bibliotekoje 8 236 7 220 -1 016 

Kaimo filialuose 26 011 22 811 -3 200 

Viso: 34 247 30 031 -4 216 

 

Dokumentų išduotis 2012 m., lyginant su 2011 m., sumažėjo 4216 egzempliorių. Pagėgių 

savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje jauniesiems skaitytojams buvo išduota mažiau 

dokumentų negu 2011 m. todėl, kad 2 mėnesius sirgo Viešosios (Centrinės) bibliotekos Vaikų 

literatūros skyriaus bibliotekininkė. Tuo laikotarpiu biblioteka nedirbo, nes dėl etatų stokos nebuvo 

pavaduojančio darbuotojo. Taipogi 2012 m. vasario - kovo mėnesiais vyko Pagėgių savivaldybės 

viešosios bibliotekos perkėlimo į naujas patalpas darbai, dėl kurių skaitytojai nebuvo aptarnaujami. 
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Sumažėjusį išduodamų dokumentų skaičių lėmė ir tai, kad reikiamą informaciją skaitytojai suranda 

internete. 

Išduota pagal dokumentų paskirtį 

 

(Lyginamoji analizė su 2011 m.)        39 lentelė 

Bibliotekos 

Šakinės literatūros Grožinės literatūros Periodikos 

2011 

m. 

2012 

m. 

Skir- 

tumas 

2011 

m. 

2012 

m. 

Skir- 

tumas 

2011 

m. 

2012 

m. 

Skir- 

tumas 

Viešoji biblioteka 601 321 -280 6 212 5 140 -1 720 1 423 1 759 +336 

Lumpėnų filialas 105 125 +20 1 023 1 064 +41 978 965 -13 

Natkiškių filialas 22 16 -6 695 675 -20 1 361 1 476 +115 

Piktupėnų filialas 663 361 -302 3 625 2 441 -1 184 2 549 1 584 -965 

Stoniškių filialas 124 124 0 3 269 2 052 - 1 217 957 2 299 -1 342 

Šilgalių filialas 53 58 +5 1 112 979 -133 788 918 +130 

Vėlaičių filialas 52 23 -29 553 456 -97 291 82 -209 

Vilkyškių filialas 143 107 -36 1 143 1 227 +84 3 895 3 404 -491 

Žukų filialas 205 175 -30 1 203 1 175 -28 1 002 1 025 -177 

Viso: 1968 1310 -658 18835 15209 -3 626 13444 13512 +68 

 

Užklausų tematika 

Paaiškinimai:  Teminė užklausa – dokumentų pagal turinį (temą, problemą, šaką) paieška. 

Faktografinė užklausa – faktų (datų, vietų, vardų ir pan.) pateikimas. 

Adresinė užklausa – dokumento saugojimo vietos nustatymas. 

Tikslinamoji užklausa – leidinio bibliografinio įrašo duomenų tikslinimas. 

(Lyginamoji analizė su 2011  m.)        40 lentelė 

Bibliotekos 

Viso užklausų 2012 m. 

2011 m. 2012 m. Skirtumas Teminių Faktogra 

finių 

Adresinių Tikslina 

mųjų 

Viešoji biblioteka 765 731 -34 392 139 102 98 

Lumpėnų filialas 183 200 +17 175 0 0 25 

Natkiškių filialas 68 59 -9 34 0 21 4 

Piktupėnų filialas  53 53 0 46 2 2 3 

Stoniškių filialas 115 111 -4 106 2 1 2 

Šilgalių filialas 65 87 +22 49 0 29 9 

Vėlaičių filialas 51 79 +28 43 0 35 1 

Vilkyškių filialas 212 216 +4 137 32 21 26 

Žukų filialas 153 148 -5 144 0 4 0 

Viso: 1 665 1 684 +19 1 126 175 215 168 

 

2012 m. vaikų skaitytojų grupės pateiktų užklausų spektras labai įvairus. Iš visų bibliografinių 

užklausų tarpo, teminių užklausų gauta 2 kartus daugiau negu yra visas bendras kitų trijų gautų 

užklausų rūšių – faktografinių, tikslinamųjų bei adresinių - kiekis. Darytina išvada, jog vaikai 
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informacijos - komunikacijos srities specialistams – bibliotekininkams – dažniausiai užduota 

klausimus tam tikromis įvairiuose informacijos šaltiniuose plėtojamomis temomis.  

 

Įsimintinos viešosios bibliotekos ir filialų parodos vaikams 
 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius 

 

Meno parodos: 

 

1. Pagėgių krašto  mokyklų moksleivių dailės darbų paroda ,,Gražiausi darbeliai – laisvoj 

gimtoj šalelėj“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti; 

2. Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių dailės olimpiados darbų paroda ,,Sparnai. Nuo 

vėjo malūnų iki...“, skirta vaikų ir jaunimo kūrybiškumo, meniškumo ugdymui bei vaizduotės 

ir fantazijos lavinimui; 

3. Šilutės 1-osios gimnazijos moksleivės Ingridos Kiltinavičiūtės dailės darbų paroda 

„Besivejant sapnus“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti; 

4. Martyno Jankaus muziejuje (Bitėnai, Pagėgių sav.) vykusio tradicinio dailės plenero darbų 

paroda ,,Bitėnai 2012“, skirta Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo, spaustuvininko, 

publicisto Martyno Jankaus 154-osioms gimimo metinėms ; 

5. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos įvairių klasių moksleivių dailės darbų paroda 

,,Rambyno apylinkių dvarai“, skirta Pasaulinei architektūros dienai paminėti, Pagėgių krašto 

kultūros paveldo atskleidimui ir išsaugojimui; 

6. Bibliotekos fotografijų paroda „Žvilgsnis į mūsų metraštį“, skirta Nacionalinei Lietuvos 

bibliotekų savaitei paminėti; 

7. Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 10 kl. moksleivės Gintarės  Marozaitės 

dailės darbų paroda „Spalvų šokis“, skirta jaunosios kartos fantazijos, kūrybiškumo ir 

meninių gebėjimų ugdymui. 

Literatūrinės parodos: 
 

1. ,,Būkime ištikimi Tėvynės laisvei“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti; 

2. ,,Sveiki, atvykę į svečius pas Pūkuotuką“, skirta anglų rašytojo Aleno Aleksanderio Milno  

130-osioms gimimo metinėms; 

3. „Paglostykim vėją – linksmybių nešėją“, skirta prozininko, vaikų literatūros kūrėjo 

Algimanto Zurbos 70-ies metų sukakčiai paminėti; 

4. ,,Toks nuostabus pasaulis“, skirta rašytojo, publicisto, vaikų literatūros kūrėjo, kultūros, 

visuomenės bei politikos veikėjo Jono Avyžiaus 90-osioms gimimo metinėms; 

5. ,,Imk mano ranką, brolau“, skirta vaikų rašytojo, kino ir teatro režisieriaus Vytauto V. 

Landsbergio 50-osioms gimimo metinėms; 
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6. ,,Sibiras – praeityje, Sibiras - atmintyje“, skirta Vilties ir Gedulo dienai paminėti; 

7. ,,Vienas žodis - Lietuva“, skirta Valstybės (Mindaugo karūnavimo dienai) paminėti; 

8. ,,Po dangaus kepure“, skirta poetės, aktorės Meilės Marijos Kudarauskaitės 80-osioms 

gimimo metinėms; 

9. „Apie mokslą, mokytoją ir mokinį“, skirta Mokslo ir žinių dienai paminėti; 

10.  ,,Ko tik nebūna... “, skirta poeto, prozininko Sigito Poškaus 55-rių  metų sukakčiai paminėti; 

11.  ,,Gal tiesa, gal legenda...“, skirta prozininko, dramaturgo, lietuvių literatūros klasiko, 

literatūrinio folklorizmo pradininko, istorinių veikalų kūrėjo, profesoriaus, politinis veikėjo 

Vinco  Krėvės-Mickevičiaus 130-osioms gimimo metinėms;  

12.  ,,Astridos Lindgren pasaulis“, skirta švedų rašytojos Astridos Lindgren 105-osioms gimimo 

metinėms; 

13.  ,,Patikėti stebuklu“, skirta vokiečių rašytojo, poeto Vilhelmo Haufo 210-osioms gimimo 

metinėms; 

14.  ,,Pašauktas gamtos“, skirta rašytojo, gamtininko Tado Ivanausko 130-osioms gimimo 

metinėms. 

Vaikų piešinių parodos: 

1. Tradicinė Pagėgių krašto moksleivių piešinių paroda  ,,Bundant gimtinei“, skirta Šv. Velykų 

šventei; 

2. Jaunųjų bibliotekos lankytojų piešinių paroda ,,Piešiame vaikystę“, skirta Tarptautinei 

agresijos prieš vaikus  dienai paminėti; 

3. Pagėgių vaikų lopšelio – darželio ikimokyklinės grupės vaikų  piešinių paroda „Stebuklingos 

raganaitės portretas“, skirta fantazijos, kūrybiškumo ugdymui; 

4. Tradicinė Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių piešinių paroda ,,Kalėdiniai linkėjimai“, 

skirta Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms; 

Filialų parodos 

 

Literatūrinės parodos: 

 

1. „Rašytojo kūrybos kraitis“, skirta prozininko, redaktoriaus, vaikų rašytojo Vytauto Račicko 

60-osioms gimimo metinėms. (Lumpėnų filialas); 

2. „Ištiesk knygai ranką, kad ji atvertų pasaulį“, skirta Knygnešio dienai paminėti  

(Lumpėnų filialas); 

3. „Gražiausios Haufo pasakos“, skirta vokiečių rašytojo, poeto, vaikų literatūros kūrėjo 

Vilhelmo Haufo 210-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas); 

4. „Maža širdelė stipriai plaka“, skirta Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti 

(Lumpėnų filialas); 
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5. ,,Žvėrelių pamokos paklausius“, skirta vaikų rašytojo, publicisto, novelisto Kosto Kauko 85-

osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas); 

6.  „Baltasparniai malūnėliai“, skirta rašytojo, dailininko  Leonardo Gutausko 75-osioms 

gimimo metinėms (Natkiškių filialas); 

7. „Džiaugiamės vasaros takais sugrįžusiu rugsėju“, skirta  Mokslo ir Žinių dienai  paminėti 

(Natkiškių filialas); 

8. „Kur išplaukia ilgaausiai“, skirta prozininko, vaikų literatūros kūrėjo Algimanto Zurbos  

70-osioms gimimo metinėms  (Piktupėnų filialas); 

9.  „Veiklai tarnavusi šviesos pasauliui“, skirta rašytojos, prozininkės, vertėjos, pedagogės 

Marijos Pečkauskaitės (slap. - Šatrijos Ragana) 135-osioms gimimo metinėms  (Piktupėnų 

filialas); 

10.  „Antano Vienuolio kūrybos takais“, skirta rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo Antano 

Vienuolio 130-osioms gimimo  metinėms  (Piktupėnų filialas); 

11. „Su knyga ir meškere“, skirta rašytojo eseisto, dramaturgo Vlado Dautarto 85-osioms gimimo 

metinėms (Stoniškių filialas); 

12.  „Knyga – žmogaus veiklos paminklas”, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

paminėti (Stoniškių filialas); 

13.  „Vaikai – dar neatrastos sielos“, skirta poeto, rašytojo, teatro ir kino režisieriaus Vytauto V. 

Landsbergio 50-osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas); 

14.  „Aš svajojau  rasti Eldoradą...“, krašto rašytojos, pedagogės Bronės Savickienės, 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti (Šilgalių filialas); 

15.  ,,Gražiausios vaikystės pasakos“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti  

(Šilgalių filialas); 

16.  „Dovanoju Tau širdelę“, skirta Motinos dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

17.  ,,Su plunksna rankoje“, skirta rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, publicisto, redaktoriaus, 

žurnalisto Edvardo Uldukio 80-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas); 

18.  ,,Europa – mano namai“, skirta Europos dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 

19.  „Obuolių sėklų magija“, skirta rašytojo, dramaturgo, prozininko, Kovo 11-osios Akto 

signataro, vaikų literatūros kūrėjo Kazio Sajos 80-osioms gimimo metinėms  

(Vilkyškių filialas); 

20.   „Ant karalių kelio – tūkstantis raidelių“, skirta poetės, aktorės Meilės Kudarauskaitės  

80-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių filialas); 

21.  „Neįtikėtinas, bet visada šviesus ir jaukus pasaulis“, skirta poeto Sigito Poškaus 55-rių 

metų sukakčiai paminėti  (Žukų filialas); 
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22.  ,,Be tolerancijos – nebus draugystės...“, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti 

(Žukų filialas). 

 

Vaikų piešinių parodos: 

1. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos 9-10 kl. mokinių piešinių paroda „Skelbkim 

vardą valstybės laisvos - Lietuvos“, skirta Vasario 16-ajai - Lietuvos valstybės atkūrimo  

dienai  (Lumpėnų filialas);  

2. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos 2-5 kl. mokinių piešinių paroda 

„Pramintais rugsėjo takais“, skirta Mokslo ir žinių dienai paminėti (Lumpėnų filialas);  

3. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos 8-10 kl. mokinių piešinių paroda „Minint 

spalio 25 –ąją, Konstitucijos dieną“, skirta Konstitucijos dienai paminėti (Lumpėnų filialas);  

4. Natkiškių  Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 10 kl. moksleivės Gintarė Marozaitės 

piešinių paroda ,,Auksinis rudenėlis – naujų žinių nešėjas“, skirta Mokslo ir Žinių dienai 

paminėti (Natkiškių filialas); 

5. Piktupėnų pagrindinės mokyklos 1-8 kl. mokinių piešinių paroda ,,Papuošiu gimtą kraštą“, 

skirta Tarptautinei knygos dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 

6. Piktupėnų pagrindinės mokyklos 6-8 kl. mokinių iliustracinių dailės darbų paroda ,,Radau 

žodį ir knygą“, skirta Spaudos ir Knygos dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 

7. Piktupėnų pagrindinės mokyklos 1-8 kl. mokinių piešinių paroda ,,Jau niekas tavęs taip 

nemylės“, skirta Tėvo, Senelio dienai paminėti (Piktupėnų filialas); 

8. Stoniškių pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda ,,Lietuva lyg siūlais išverpė 

man kelią“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

9. Stoniškių pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių  piešinių paroda  ,,Mano spalvos – Tavo 

laisvei“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

10.  Stoniškių pagr. mokyklos 8-10 kl. mokinių piešinių paroda „Ten lankos žaliuoja, ten svyra 

rugiai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (Stoniškių filialas); 

11.  Šilgalių pagrindinės mokyklos 1-5 kl. mokinių piešinių paroda ,,Dovanoju Tau širdelę“, 

skirta Motinos dienai paminėti (Šilgalių filialas); 

12.  7-14 m. bibliotekos lankytojų piešinių paroda ,,Žalioji šventės karalienė“, skirta  Šv. Kalėdų 

ir Naujųjų metų šventėms (Šilgalių filialas); 

13.  Piktupėnų pagrindinės mokyklos 1-4 kl. mokinių piešinių paroda ,,Vaivorykštės spalvomis 

pasidabinusi gamta“, skirta Šv. Velykų dienai paminėti  (Vėlaičių filialas); 

14.  8-12 m. bibliotekos lankytojų piešinių paroda ,,Laisvė – tai it paukščio skrydis“, skirta 

Laisvės dienai paminėti (Vėlaičių filialas); 
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15.  Vilkyškių vidurinės mokyklos 1-4 kl. mokinių piešinių paroda ,,Neužmirštami meškiuko 

nuotykiai“, skirta poeto Bernardo Brazdžionio 105-osioms gimimo metinėms  (Vilkyškių 

filialas); 

16.  Vilkyškių vidurinės mokyklos 2-5 kl. mokinių piešinių paroda ,,Žemė – mano gimtieji 

namai“, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti ir Vilkyškių gyvenvietės paminėjimo 

istoriniuose šaltiniuose 470-osioms metinėms (Vilkyškių filialas); 

17.  Jaunųjų bibliotekos lankytojų piešinių paroda „Tu it krikštolo lašelis trapaus likimo 

lopšyje“, skirta Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti (Žukų filialas). 

 

Įsimintini viešosios bibliotekos ir filialų renginiai vaikams 

 
Pagrindinis Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) vykdomos veiklos su 

jaunąja karta tikslas – sužadinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą knyga, skaitymu, ugdyti skaitymo 

kultūrą. Siekiama patenkinti aptarnaujamos vaikų  informaciniai, kultūriniai, laisvalaikio, skaitymo 

poreikius. Sudarytos visos sąlygos jų ugdymui, mokymuisi, tobulėjimui ir kūrybiniams ieškojimams. 

Biblioteka siekia būti atvira visuomenei: vaikams, jų tėveliams, moksleiviams, ugdymo įstaigų 

darbuotojams, studentams. Tai - erdvė visiems ir kiekvienam, kurioje siekiama, kad biblioteka ir 

skaitymas taptų neatsiejama vaiko ar jauno žmogaus gyvenimo dalimi ir ne tik teiktų malonumą, bet ir 

skatintų dvasinį brendimą, pasirengimą studijoms aukštosiose mokyklose. 

2012-ieji buvo paskelbti lietuvių poeto Maironio metais, todėl dauguma popiečių, parodų, 

literatūrinių – edukacinių užsiėmimų, garsinio skaitymo valandėlių buvo skirta šios asmenybės 

atminimo įprasminimui ir įamžinimui. 

Siekiant sužadinti sumažėjusį vaikų  susidomėjimą  knyga, skaitymu,  kiekvienoje savivaldybės 

bibliotekoje buvo rengiami naujų knygučių pristatymai ,,Skaitantis žino daugiau“, ,,Knygų 

džiunglėse“, ,,Aš ir knyga“. Taip pat jaunieji skaitytojai dalyvavo rinkimuose ,,Metų knyga 2012“, 

skaitė ir aptarinėjo akcijoje dalyvavusias knygas, balsavo už labiausiai patikusius kūrinius. Vaikų 

vasaros atostogų metu vyko garsinio skaitymo popietės ,,Skaitome drauge“. 2012 m. pačius naujausius 

ir gražiausius leidinius vaikai galėjo apžiūrėti nuolat atnaujinamoje „Naujų knygų“ lentynoje.      

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, įsikūrusi naujose patalpose, tapo turiningo laisvalaikio 

praleidimo vieta ne tik suaugusiems, bet ir jauniesiems pagėgiškiams bei visiems Pagėgių savivaldybės 

vaikams. Jie gali bibliotekoje pasirinkti įdomią knygą ar naują žurnalą, naudotis nemokama prieiga 

prie interneto, grožėtis meninėmis ir literatūrinėmis parodomis, įsijungti į klubų veiklą, susitikti su 

draugais, surengti savo darbelių ar piešinėlių parodą. Be to, jie gali dalyvauti dažnai vykstančiose 

įvairiose literatūrinėse - muzikinėse valandėlėse, konkursuose, šventinėse popietėse, akcijose. 

Viešosios (Centrinės) bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje veikia klubai ,,Jaunasis 

bibliotekininkas“, ,,Smalsutis“, ,,Antri namai“, literatūros klubas „Žiniukas“ Šių sambūrių tikslas - 
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sudaryti sąlygas vaikams tobulėti, lavinti kūrybiškumą, suteikti galimybes turiningai leisti laisvalaikį, 

vystyti bendravimo įgūdžius, supažindinti su naujomis knygutėmis, paskatinti jaunąją kartą dalintis 

įspūdžiais apie perskaitytus leidinius su draugais. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros skyrius plėtoja partnerystę ir bičiulystę su Pagėgių krašto mokyklomis, Pagėgių lopšeliu – 

darželiu, Pagėgių savivaldybės papildomojo ugdymo mokykla, Pagėgių vaikų globos namais, Pagėgių 

savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriumi, Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centru. 

Partnerystės ir gražios bičiulystės tarp krašto bibliotekų ir visuomeninių – socialinių įstaigų bei 

organizacijų pagrindu vyksta vaikų su negalia vasaros stovyklų užsiėmimai, bendruose projektuose 

dalyvauja globos namų auklėtiniai, organizuojamos krašto moksleivių rankdarbių, piešinių, dailės ir 

meno darbų parodos bei jų pristatymai.  

Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai persikėlus į naujas patalpas, sulaukta ekskursijų iš visų 

Pagėgių savivaldybės  mokyklų, darželių bei kitų ugdymo įstaigų. Vaikai ir jaunimas turėjo galimybę 

apžiūrėti modernią, erdvią, skaitytojų poreikiams pritaikytą biblioteką,  susipažinti su Krašto raštijos, 

Kraštotyros fondais, aplankyti mažųjų bibliotekos bičiulių ypač pamėgtą edukacijos kambarį ,,Suopio 

paunksmė“ . 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius  

,,Suopio paunksmė“ - naujai įsikūrusioje Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Jaunimo 

g. 3, Pagėgiai) duris mažiesiems lankytojams atvėrė edukacijos kambarys - ,,Suopio paunksmė“. Tai - 

patalpa, kurioje nuolat vyksta edukaciniai - literatūriniai užsiėmimai, garsinio kūrinių skaitymo 

valandėlės, pasakų inscenizavimai ir vaidinimai, švenčiami vaikų gimtadieniai. Iš anksto 

užsiregistravusius ,,Suopio paunksmės“ lankytojus pasitinka raganaitė Vanda (jos vardą rinko 

savivaldybės vaikai), kuri visą pamokėlę bendrauja su vaikais – menamos mįslės, pravedamos 

viktorinos ir žinių konkursai, demonstruojama  senoji geroji animacija – animaciniai filmai be smurto, 

kur gėris visada nugali blogį, dainuojamos dainelės. Įspūdingiausia ,,Suopio paunksmės“ vieta – 

svajones ir norus pildantis išminties ir laimės šulinys. 

Šį paslapčių pilną kambarį pamėgo ne tik mažieji bibliotekos lankytojai, bet ir suaugusieji. Jame 

pabuvojo apie tūkstantis lankytojų, visiems jiems Suopis „įteikė“ savo nuotrauką su gražiu 

palinkėjimu.  

Edukacinio kambario ,,Suopio paunksmė“ kasdienybė 
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,,Nauja biblioteka - vaikams“. Naujos bibliotekos atidarymas tapo dideliu įvykiu jauniesiems 

pagėgiškiams bei visiems Pagėgių savivaldybės mažiesiems knygų mylėtojams. 

Antra bibliotekos atidarymo diena - 2012 m. kovo 20-oji - buvo skirta vaikams ir jaunimui. Nuo 

pat ryto rinkosi grupės lankytojų ekskursijoms po biblioteką. Vėliau prasidėjo vaikų bibliotekos 

atidarymo šventė. Susirinko gausus būrys žiūrovų bei dalyvių, norinčių būti šio žymaus įvykio 

liudininkais. Skambėjo sveikinimai ir linkėjimai bibliotekininkėms, Viešosios bibliotekos direktorės 

padėkomis buvo apdovanoti jaunieji bibliotekos bičiuliai: Domantas Bukauskas, Andrius Denisovas, 

Andrius Gudas, Laurutė Klymantaitė, Viktorija Maksimova, Neringa Rindokaitė ir Gabija Verygaitė. 

Prisiminimais apie vaikystėje skaitytas knygas ir bibliotekos reikšmę gyvenime pasakojo pagėgiškė 

rašytoja Stasė Valužienė. Koncertą su skambiomis dainomis, siautulingais šokiais, raiškiai skaitovų 

skaitomais eilėraščiais, solo atliekamais muzikos kūriniais dovanojo Piktupėnų pagrindinės mokyklos 

jaunieji artistai.  

Akimirkos iš bibliotekos atidarymo šventės ,,Nauja biblioteka – vaikams“ 
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,,Paduok knygai ranką“ – balandžio 25 d. vykusi literatūrinė - šventinė popietė, skirta 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei paminėti. Šventės dalyviams koncertavo jaunosios Pagėgių 

savivaldybės Papildomojo ugdymo mokyklos pianistės Kamilė Gudaitytė ir Iveta Steponavičiūtė. 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė pasveikino visus apsilankius 

bibliotekoje – knygų šventovėje ir palinkėjo, kad knyga ir biblioteka taptų nuolatinėmis gyvenimo 

palydovėmis. 

Popietės metu buvo apdovanoti rašinių konkurso ,,Aš esu bibliotekos draugas“ nugalėtojai.  Jais 

tapo Laura Klymantaitė (3 kl.), Aistė Stanislavičiūtė (5 kl.) ir Auksė Tautrimaitė (8 kl.). Vaikai savo 

rašinėliuose linkėjo bibliotekai daug lankytojų ir skaitytojų, o bibliotekininkėms – kantrybės. Visi labai 

didžiavosi, kad yra tikri bibliotekos draugai. Pagrindinis konkurso prizas atiteko Gretai  Dilbaitei (10 
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kl.), nes ji ne tik parašė įdomų rašinėlį, bet ir nupiešė savo Svajonių Biblioteką. Jai buvo įteikti 

originaliausio rašinio konkurso prizai - Diplomas ir knyga, o visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti 

padėkos Raštais bei saldžiais prizais. 

Pažymint Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, tradiciškai buvo pagerbti geriausi bibliotekos 

skaitytojai. Metų Skaitytojo Diplomai įteikti Karolinai Jociutei (6 kl.), Emai Mikutytei (6 kl.) ir 

Robertai Overlingaitei (9 kl.). 

Akimirkos iš literatūrinės - šventinės popietės ,,Paduok knygai ranką“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Rašto ir knygos atsiradimas“ - 2013 m. gegužės 3 dieną Pagėgių pradinės mokyklos pradinių 

klasių moksleiviams organizuota ,,Pegasiuko“ pamokėlė ,,Rašto atsiradimas“. Pamokėles vedė Šilutės 

,,Pegaso“ knygyno vadovė Jurgita Mikalauskienė. Vaikai susidomėję klausėsi pasakojimo apie raidžių, 

rašto, knygos atsiradimą, žiūrėjo filmuką apie įvairiais laikmečiais ir įvairios šalyse egzistavusius 
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rašymo būdus. Mokiniai patys galėjo užrašyti savo vardą runomis – akmenėliais, ant kurių išraižyti 

tam tikri raides simbolizuojantys ženklai. Vaikai susidomėję dalyvavo žaidimuose, atlikinėjo įvairias 

užduotis, susijusias su raidžių, rašto, knygų atsiradimu. 

Pasibaigus pamokėlei, visiems dalyviams buvo įteikti ,,Pegaso“ diplomai ir vaišintasi saldžiomis 

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos paruoštomis vaišėmis. 

Akimirkos iš ,,Pegasiuko“ pamokėlės ,,Rašto ir knygos atsiradimas“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filialų renginiai: 

 

Lumpėnų filialas. ,,Kur Tu, manoji knygele?“. Paskutinę  pavasario savaitę į biblioteką 

sugūžėjo būrelis Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos ketvirtokėlių, lydimų auklėtojos 

Rolandos Rakauskienės. Bibliotekininkė jiems buvo suruošusi literatūrinę valandėlę „Kur tu, manoji 

knygele?“. Popietė skirta vaikų rašytojo, kino ir teatro režisieriaus Vytauto V. Landsbergio 50-ies metų 

sukakčiai paminėti. 
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Valandėlei įpusėjus,  iš klasės būrio atsirado trys drąsuoliai – Karina Butavičiūtė, Aurelija 

Dargytė ir Dovydas Dargys –, kurie nutarė perskaityti Vytauto V. Landsbergio „Tinginių pasakas“. 

Jaunuosius klausytojus prajuokino apsakymėlis apie tortadienį.  Įsilinksminę vaikai paprašė 

bibliotekininkės Nijolės piešimo lapų bei spalvinimo priemonių ir ėmė piešti „tinginių“ herojus. 

Valandėlei artėjant į pabaigą, bibliotekai liko moksleivių piešiniai, kuriais ir pasipuošė 

biblioteka. 

Literatūrinės valandėlės ,,Kur Tu, manoji knygele?“ akimirka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piktupėnų filialas. ,,Prabėgo pro šalį kaip marių vilnis“ - 2012 m. spalio 2, 9, 15, 23, 30 

dienomis vykusios literatūros kūrinių garsinio skaitymo valandėlės. Pagėgių savivaldybės viešosios 

bibliotekos Piktupėnų filiale kiekvieną spalio mėnesio antradienį linksmai šurmuliuodavo mažieji 

knygų bičiuliai, jaunimas  poeto Maironio eilių mylėtojai , mat literatūriniai skaitymai  buvo skirti 

Maironio metams paminėti. 

Maironio posmus klausytojams dovanojo Piktupėnų pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniai, 

kurių daugelis aktyviai dalyvauja įvairiuose raiškiojo skaitymo konkursuose.  Bibliotekoje svečiavosi 

Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Žemgulienė, lietuvių 

kalbos mokytoja Audronė Norkaitytė bei Piktupėnų kaimo gyventojai. Skambant muzikai, lietuvių 

kalbos mokytoja Audronė popietės svečiams papasakojo apie poeto Maironio gyvenimo ir kūrybos 

kelią, išsakė įvairius literatūrinius apmąstymus šio lyriko poezijos savitumo ir išskirtinumo tema bei 

perskaitė poemą „Trakų pilis“.  Maironio eiles deklamavo mokiniai: Mantas Arnašius, Laura 

Čepaitytė, Gabrielė Stungurytė ir Deividas Vismantas. Direktoriaus pavaduotojos Laimos Žemgulienės 

padeklamavo eilėraštį „Nuo Birutės kalno“. Pabaigai visi vieningai sudainavo dainą „Oi neverk, 

motušėle“, parašytą Maironio eilėmis. 
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Literatūrinių renginių ciklo ,,Prabėgo pro šalį kaip marių vilnis“ akimirkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šilgalių filialas. ,,Vaikai, knyga ir pavasaris“ – 2012 m. balandžio 23-29 dienomis Šilgalių 

bibliotekoje vykusių Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Biblioteka: spausk Patinka!“ skirtų 

renginių ciklas, kurį sudarė perskaitytų knygų aptarimai, literatūros ir rankdarbių parodos, mįslių 

įminimo viktorinos, piešimo konkursai, rengtos įvairios tematikos popietės ir kita. 

Balandžio 23 d. jaunieji bibliotekos skaitytojai dalyvavo garsinio skaitymo popietėje „Pasaulį 

glaudęs prie širdies“, skirtoje Maironio Metų  paminėjimui. Vaikai skaitė šio rašytojo eilėraščius apie 

meilę tėvynei, gamtai ir žmogui. 

Balandžio 25 d. Šilgalių pagrindinės mokyklos pradinukai susirinko į nuotaikingą, Šilgalių 

bibliotekoje jau tradicine tapusią pavasarinę literatūrinę – muzikinę šventę „Daug skaitau - viską 

žinau“. Pagrindinė šio renginio mintis - jei nuo mažens pamilsi knygą, daug ką išmoksi ir sužinosi, tau 

niekada nebus liūdna. Popietėje buvo pagerbti geriausi skaitytojai. Popietės metu vaikai sprendė 

kryžiažodžius, bibliotekininkės Tatjanos Biliūnienės paruoštas literatūrines užduotėlės, rinko 

skaitomiausią bibliotekos knygą, linksmai žaidė. 
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Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Biblioteka: spausk Patinka!“  skirtų renginių ciklas 

,,Vaikai, knyga ir pavasaris“ akimirkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka persikėlė į naujas, erdvias patalpas, darbuotojai turi puikias 

darbo sąlygas, o bibliotekos lankytojai ir krašto bendruomenė – kultūros ir meno traukos centrą. 

Bibliotekininkai kasdieną girdi nuoširdžius ir gražius žodžius už puikiai atrodančias erdves, iškilių 

menininkų parodas, organizuojamus renginius ir susitikimus su žymiais Lietuvos žmonėmis. Tačiau 

bibliotekos darbuotojai „serga“ dėl: 

 Sparčiai senstančios kompiuterinių priemonių įrangos, kurią būtina atnaujinti; 

 Bibliotekos spaudinių, dokumentų ekspozicinės įrangos stokos; 

 Įgarsinimo įrangos stokos; 

 Vilkyškių filialo prastos patalpų būklės (reikalingas remontas); 

 Vėlaičių filialo perkėlimo į bendruomenės namus būtinybės; 
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 Bibliotekai reikalingas automobilis: būtina vykdyti kompiuterinės įrangos priežiūros ir 

profilaktinius darbus filialuose, pristatyti naujas knygas, vykdyti bibliotekinės veiklos planines 

patikras, mokyti ir konsultuoti bibliotekos darbuotojus vietose, vykdyti bibliotekos darbuotojų 

kvalifikacijos ir dalyvavimo mokymuose programas (Klaipėdoje, Vilniuje, kt, Lietuvos 

vietovėse), dalyvauti bibliotekų organizuojamuose renginiuose Lietuvoje, užsienyje. 

 

X. FINANSAVIMAS 

 

Bibliotekos lėšos (pajamos, išlaidos) 

41 lentelė 

 

 2011 m. 2012 m. 

 Gauta lėšų Išlaidos Gauta lėšų Išlaidos 

Iš viso (tūkst. Lt.): 459,7 459,5 399,5 398,6 

Iš savivaldybės:  368,4 425,7 344,2 355,9 

Darbo užmokesčiui 237,1 237,1 294,0 295,2 

Periodikos įsigijimui 7,3 7,3 10,5 10,5 

Kitos išlaidos 181,3 181,3 50,2 50,2 

Iš Kultūros ministerijos 33,8 33,8 42,7 42,7 

Už mokamas paslaugas 0,5  1,4  

Fizinių asmenų parama 13,2  11,2  

Programų, projektų 43,8  0  

 

Deja, dėl lėšų stygiaus (2012 m. bibliotekų renginiams buvo skirta tik 5 tūkst. lt., 1 bibliotekai 

per mėnesį – 41,6 lt.)  geresniems laikams teko atidėti suplanuotus renginius, sustabdyti leidybinius 

projektus, bibliotekos lankytojai neteko galimybės susitikti su mylimais rašytojais, leidėjais, Lietuvos 

ir Pagėgių krašto literatais. Negalime tinkamai reprezentuoti savo krašto Respublikiniuose, apskričių 

rengiamuose renginiuose, šventėse, Lietuvos bibliotekų bendruomenėje.  

 

XI. IŠVADOS  

 

Pasiekimai: 
 

 Didžiausiu pasiekimu laikytinas bibliotekos perkėlimas į naujas, bibliotekos reikmėms 

pritaikytas patalpas; 

 Bibliotekos bendruomenės pastangomis naujosios bibliotekos patalpos optimaliai išnaudotos ir 

pritaikytos krašto raštijos, istorijos, kultūros bei žinomų asmenybių pristatymui bibliotekos 

lankytojams, krašto svečiams. Biblioteka tapo krašto kultūros traukos centru, kuriame 

radosi vietos įvairaus amžiaus ir socialinių sluoksnių lankytojams. 

 Informacija apie bibliotekos veiklą nuolat viešinama bibliotekos svetainėje www.pagegiusvb.lt, 

kitose visuomenės informavimo priemonėse; 

http://www.pagegiusvb.lt/
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 Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka išlieka viena svarbiausia kultūros įstaiga savivaldybėje 

individualiai aptarnaujanti lankytojus, ji atvira ir prieinama visiems krašto gyventojams,  

teikia plataus spektro informacines paslaugas, mokymus, patraukli įvairaus amžiaus ir 

pomėgių lankytojams, dirbanti 6 dienas per savaitę; 

 

Problemos: 

 Ekonominės problemos koregavo bibliotekų veiklą ir 2012 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; 

 Biblioteka negali įsigyti kompiuterijos atnaujinimo priemonių (spausdintuvų, kopijuoklių, 

dokumentų identifikavimo kodų nuskaitytuvų ir kt. ) – tam neskiriamos lėšos; 

 Taisytina patalpų ir pastatų padėtis Vėlaičių ir Vilkyškių filialuose; 

 Biblioteka neturi automobilio; 

 Bibliotekoje dirbančių darbuotojų darbo užmokestis neadekvatus išsilavinimui, darbo krūviams 

ir atliekamoms papildomoms funkcijoms. Viešosios bibliotekos pagrindinių funkcijų vykdymui 

nėra žmogiškųjų išteklių – 1 darbuotojui tenka 4-5 darbuotojų darbo krūvis, lyginant su kolegų, 

dirbančių Šilutės, Tauragės, Šilalės, Jurbarko ir kt. savivaldybių bibliotekose.  

 

Nepaisant sunkumų, bibliotekos bendruomenė viliasi, kad veikla, renginiai, paslaugų spektras, 

kasdieninis darbas ir pastangos garsina biblioteką, Pagėgių kraštą, tinkamai pristato šio krašto 

unikalumą, išskirtinumą Lietuvoje ir užsienyje. Čia laukiami visi, norintys mokytis, šviestis, siekti 

žinių, o informacinės visuomenės kūrimas, socialinės atskirties mažinimas ir toliau išlieka viešosios 

bibliotekos prioritetine veiklos sritimi, tam susitelkusi ir pasirengusi bibliotekos bendruomenė. 

 

 

 

Direktorė          E. Stankevičienė 

 

 

 


