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2016 m. veiklos ataskaita

BENDROJI DALIS
Bibliotekos misija:
Mažinant savivaldybės gyventojų socialinę atskirtį, ugdant kūrybišką, pilietišką visuomenę,
biblioteka privalo:
- suteikti lankytojams atvirą prieigą prie informacijos šaltinių;
- teikti kokybiškas bibliotekinės veiklos paslaugas;
- kurti informacinę bei žinių visuomenę;
- skatinti skaitymą, kaip pamatinę žmogaus intelektinės veiklos vertybę, siekiant kultūringos,
išsilavinusios tautos kūrimo;
- skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją;
- aprūpinant krašto bibliotekas naujausiomis informacinių technologijų priemonėmis;
- užtikrinti krašto gyventojų visaapimančius informacinius poreikius.
Bibliotekos tikslas:
Įgyvendinant ES, Lietuvos Respublikos bei Pagėgių savivaldybės kultūros politikos nuostatas,
siekiant įgyvendinti žinių ir informacinės visuomenės kūrimo idėją, sukurti Pagėgių savivaldybėje
modernią bibliotekų sistemą, sumažinti gyventojų socialinę atskirtį ir atstumtį, suteikti galimybes
visiems krašto gyventojams naudotis bibliotekos tradiciniais bei elektroniniais informaciniais
ištekliais, naudotis bibliotekos teikiamomis nemokamomis bei mokamomis paslaugomis.
Bibliotekos uždaviniai:
- įgyvendinti skaitymo skatinimo programą, t.y. krašto bibliotekas aprūpinti naujausia,
pažangiausia lietuvių literatūra bei užsienio autorių kūriniais;
- šviečiant bei mokant krašto gyventojus tęsti krašto informacinės visuomenės kūrimo plėtrą;
- vykdyti krašto bibliotekų modernizaciją dalyvaujant LR Kultūros ministerijos, Nacionalinės
M. Mažvydo bibliotekos, „Bibliotekos pažangai 2“ projektuose;
- vykdyti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą (stacionariuose mokymuose, nuotoliniu
būdu);
- kaupti ir saugoti tradicinius ir elektroninius bibliotekos dokumentų fondus;
- teikti gyventojams informacines, kultūrines paslaugas.
Bibliotekos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui vadovaujamasi LR Bibliotekų įstatymu,
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatais, patvirtintais 2009 m. rugsėjo 24 d. Pagėgių
savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-696, standartais LST EN 2789:2005 „Informacija ir
dokumentai – tarptautinė bibliotekų statistika“, ISO 11620:2008 „Informacija ir dokumentai.
Bibliotekos veiklos rodikliai“, LR Kultūros ministro įsakymais, Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos, kaip šalies bibliotekų tiriamosios ir metodinės veiklos koordinavimo centro bei
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Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) centro rekomendacijomis ir
reikalavimais, LR Seimo ir Vyriausybės priimtais teisės aktais;
Įgyvendinant bibliotekos misiją ir tikslus, Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka išlieka
svarbiausiu krašto informacijos ir bibliotekinės kraštotyros centru. 2016 m. buvo tęsiami darbai renkami, apdorojami, kaupiami dokumentai, sisteminta ir skaitmeninta medžiaga krašto istorijos,
kultūros, visuomeniniais, bendruomenių gyvenimo, kitais klausimais. Šie dokumentų fondai pristatyti
ir atskleisti visuomenei, suteiktos galimybės lankytojams jais pasinaudoti mokslo ir savišvietos
tikslais;
2016 m. visose krašto bibliotekose išlaikyta interneto prieiga ir teiktos lankytojams plataus
spektro paslaugos: nuo informacijos paieškos internete iki įvairių deklaracijų pildymo, e
bankininkystės, gyventojų mokymų ir savarankiško nuotolinio mokymosi poreikių tenkinimo;
Pagėgių savivaldybės gyventojams buvo teiktas bibliotekinis aptarnavimas knyga, naujausia
informacija teisiniais, švietimo, mokslo, kultūros klausimais, organizuoti knygos, edukacijos renginiai
vaikams, jaunimui, suaugusiems;
Išsaugotas optimalus Pagėgių savivaldybės bibliotekų tinklas. 2016 m. vasario mėnesį,
pasibaigus remonto darbams, duris lankytojams atvėrė moderni, įvairaus amžiaus ir socialinių grupių
skaitytojų poreikius bei lūkesčius visiškai išpildanti Vilkyškių filialo biblioteka, kurioje įrengtos
šiuolaikiškos erdvės meno, kraštotyros ir literatūros darbų ekspozicijoms, žaislotekai, knygų ir
periodikos fondams, prieigai prie interneto ir kt.
2016 m. biblioteka atliko uždavinius, kurie priartino biblioteką, jos teikiamas paslaugas prie
kiekvieno krašto žmogaus:
- Įdiegus elektroninę skaitytojų aptarnavimo sistemą krašto bibliotekų lankytojai be vargo
internetu gali pateikti bibliotekai užklausą jiems rūpimu klausimu, susirasti bibliotekos
prenumeruojamose informacinėse duomenų bazėse informaciją teisiniais, mokslo, kitais
klausimais, turėdami vieningą skaitytojo bilietą gali naudotis Lietuvos viešųjų bibliotekų
fondais;
- Bibliotekoje krašto gyventojas visada gali gauti kvalifikuotą pagalbą jam rūpimais klausimais.
Elektroninės paslaugos, įvairių deklaracijų pildymas, darbo paieška, smulkaus verslo vystymo,
socialiniais klausimais – šių lankytojų poreikių tenkinimas – bibliotekininkų kasdienybė.
Biblioteka tampa vaikų ir paauglių laisvalaikio leidimo vieta, kur graži aplinka, nuolat
veikiančios meno parodos, renginiai ir paslaugūs darbuotojai teigiamai ugdo probleminį
socialinį lankytojų sluoksnį.
- Viešoji biblioteka išlieka patraukliu krašto kultūros traukos centru, kuris šešias darbo dienas
per savaitę atviras krašto gyventojams, svečiams, lankytojams iš visos Lietuvos ir užsienio
šalių;
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- Iš savivaldybės renginių programos 2016 m. bibliotekos renginiams skirta – 2 000,00 eurų;
- Darbuotojai organizavo kultūrinius knygos renginius, 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, Bičiulystėje ir kt.

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų skaičius
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji (Centrinė) biblioteka ir 8 kaimo
filialai. Visose Pagėgių krašto bibliotekose skaitytojai gali naudotis laisva prieiga prie interneto, tad
visiems – skirtingo amžiaus, išsilavinimo, įvairių socialinių sluoksnių, tautybių ir kt. – asmenims yra
sudarytos visos galimybės nevaržomai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka aptarnauja visos savivaldybės, t. y. penkių seniūnijų
gyventojus, paslaugos yra teikiamos Lietuvos ar užsienio šalių piliečiams ne tik tradiciniu bet ir
nuotoliniu būdu: internetu, telefonu, pašto ir fakso ryšiais.
Piktupėnų ir Žukų filialai yra sujungti su mokyklų bibliotekomis. Nuo 2016 m. vasario 1 d., po
pustrečių metų dėl renovacijos darbų trukusios pertraukos, duris skaitytojams vėl atvėrė Vilkyškių
filialas.
Nestacionarinis aptarnavimas
Knygnešiai
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)

1 lentelė

Knygnešių skaičius
Bibliotekos
Pagėgių VB
Lumpėnų fil.
Natkiškių fil.
Piktupėnų fil.
Stoniškių fil.
Šilgalių fil.
Vėlaičių fil.
Vilkyškių fil.
Žukų fil.
Viso:

2015
m.
33
9
8
14
10
6
6
0
3
89

2016
m.
19
9
7
10
11
8
7
4
3
78

Skirtumas
-14
0
-1
-4
+1
+2
+1
+4
0
-11

2015
m.
393
115
17
85
28
38
171
0
102
949

Knygų
2016
m.
114
157
18
44
32
50
119
13
82
629

Skirtumas
-279
+42
+1
-41
+4
+12
-52
+13
-20
-320

Išduotis
Periodikos
2015
2016
m.
m.
3 224
3 059
528
504
23
25
12
12
302
316
513
689
142
148
0
17
430
303
5 174
5 073

Skirtumas
-165
-24
+2
0
+14
+176
+6
+17
-127
-101

2015
m.
3 617
643
40
97
330
551
313
0
532
6 123

Viso
2016
m.
3 173
661
43
56
348
739
267
30
385
5 702

Skirtumas
-444
+18
+3
-41
+18
+188
-46
+30
-147
-421

Pagėgių mieste ir seniūnijose gyvena žmonių, kurie dėl senyvo amžiaus, neįgalumo, gyvenimo
atokiuose Pagėgių savivaldybės kaimuose, negali patys atvykti į bibliotekas, tačiau nori naudotis jos
paslaugomis. Todėl specialių poreikių turintiems asmenims Pagėgių krašto bibliotekos teikia
papildomą paslaugą – knygnešystę, t.y. šiuos vartotojus aptarnauja knygnešiai savanoriai, bibliotekos
6
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leidinius jie pristato skaitytojams į namus. 2016 m., analogiškai kaip ir 2015 m., daugiausiai knygnešių
turėjo didžiausius gyventojų srautus aptarnaujančios Pagėgių krašto bibliotekos. Tai: Viešoji
(Centrinė) biblioteka, Stoniškių, Piktupėnų bei Lumpėnų filialai.
2016 m. visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje knygnešių skaičius, lyginant
su 2015 m., sumažėjo 11 asmenų arba 12,4%. Tai sąlygojo dėl filialų darbuotojų ligų daugiau negu
kelis mėnesius trukusio nedarbo periodo susilpnėjusi knygnešių telkimo veikla. Pagėgių savivaldybės
viešojoje (Centinėje) bibliotekoje, lyginant su 2015 m. duomenimis, 42,4% sumenko knygnešių
skaičius. Pagrindinė to priežastis – nuo 2016 m. pradžios Viešosios (Centrinės) bibliotekos Vaikų
literatūros skyriaus vedėjos nedarbo periodas dėl sunkios ligos, o nuo 2016 m. gegužės 1 d. – šios
darbuotojos netekimas. Nauja darbuotoja aukščiau minėtas pareigas bibliotekoje užėmė tik 2016 m.
rudenį. To pasekoje 2016 m., lyginant su 2015 m., Viešosios (Centrinės) bibliotekos Vaikų literatūros
skyriuje vaikų ir jaunimo sutelktumas knygnešystės veiklų įgyvendinimui sumažėjo net 70,0%. Nors
jaunosios kartos atstovai visada pasižymėjo gausiomis knygnešių – savanorių gretomis.
2016 m. specialiųjų poreikių asmenims išduotų dokumentų dalis sudarė 10,0% (2015 m. – 9,6%)
viso per 2016-uosius metus Pagėgių krašto bibliotekų skaitytojams išduotų dokumentų skaičiaus.
Einamaisiais metais vienam knygnešiui vidutiniškai teko 73,1 dokumento, o tai 4,3 dokumento
daugiau negu 2015 m.
Atsižvelgiant į Lietuvoje vis aktualėjančią gyventojų senėjimo ir įvairiapusės pagalbos teikimo
senjorams problemą ir į tai, jog Pagėgių savivaldybės bibliotekų sistemoje yra įregistruota beveik
aštuoniasdešimt knygnešių, kurie per 2016 m. metus neįgaliems, senyviems krašto gyventojams
pristatė daugiau ne pusšešto tūkst. vnt. įvairių spaudinių, galima teigti, jog knygnešių veikla yra
reikšminga, reikalinga, aktuali ir būtina mažinant informacinę atskirtį.

II. FONDO FORMAVIMAS
Fondo būklė
2016 m. Viešosios bibliotekos fonduose sukaupta 101 143 įvairūs dokumentai: knygos,
periodiniai leidiniai, garsiniai, regimieji ir kiti elektroniniai dokumentai. Bendras fondas sumažėjo 1
025 spaudiniais ir padidėjo 528 pavadinimais. Kaimo filialuose fondas sumažėjo 1 721 dokumentu ir
183 pavadinimais. Einamaisiais metais buvo gauta mažiau naujų leidinių ir daugiau dokumentų
nurašyta, todėl bendras fondas sumažėjo.
69,7% fondo sudaro grožinė literatūra, šakinės literatūros fondą sudaro 27,5% ir periodikos –
2,8% nuo turimo viso fondo.
Naujiems dokumentams Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2016 m. skyrė 10 216,00 Eur,
o tai – 1 357,00 Eur daugiau negu 2015 m. Nors lėšų buvo skirta daugiau naujiems dokumentams
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įsigyti, jų nepakako atnaujinti bibliotekas reikiamais informaciniais leidiniais bei kita nauja, aktualia
literatūra. Kiekvienais metais didėja ir knygų kainos, vidutinė vienos knygos kaina buvo 7,42 Eur
(2015 m. vidutinė vienos knygos kaina buvo 6,65 Eur).
Iš viso savivaldybės viešosios bibliotekos fonde yra dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Dokumentų skaičius
Biblioteka
2015 m.
2016 m.
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

102 168
34 034
68 134

2 lentelė
Pavadinimai
Skirtumas

101 143
34 730
66 413

-1 025
+696
-1 721

2015 m.

2016 m.

19 067
19 067
9 738

19 595
19 595
9 555

Skirtumas
+528
+528
-183

Bendras fondas sumažėjo 1 025 dokumentais ir padidėjo 528 pavadinimais. Kaimo filialuose
bendras fondas sumažėjo 1 721 dokumentu. Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje fondas padidėjo 696
dokumentais. Bendrą fondo dydžio sumažėjimą lėmė didesnis dokumentų nurašymas filialuose ir
mažesnis periodikos gavimas. Bendras fondo dydžio pavadinimų skaičius padidėjo, nes nebuvo
nurašyta dokumentų Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje (tik periodika).
Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra grožinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Biblioteka

3 lentelė
Dokumentų skaičius

2015 m.

2016 m.

71 041
23 650
47 391

70 534
24 129
46 405

Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

Skirtumas

% nuo bendro fondo

-507
+479
-986

69,7
69,5
69,9

Grožinės literatūros fondai Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose pasipildė 1 515
dokumentų, o tai sudaro 45,0% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. Bendras fondo sumažėjimas
susijęs su didesniu grožinės literatūros nurašymu.
Iš viso Viešojoje bibliotekoje yra šakinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Biblioteka
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

4 lentelė
Dokumentų skaičius

2015 m.

2016 m.

27 925
9 375
18 550

27 771
9 683
18 088

Skirtumas

% nuo bendro fondo

-154
+308
-462

27,5
27,9
27,2
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Šakinės literatūros fondai Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose pasipildė 598 vnt., tai
sudaro 17,8% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. Šakinės literatūros fondo sumažėjimas susijęs su
didesniu šakinės literatūros nurašymu.
Iš viso bibliotekose yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių):
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Dokumentų skaičius
Biblioteka
2015 m.
2016 m.
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

3 202
1 009
2 193

2 838
918
1 920

5 lentelė
Skirtumas

% nuo bendro fondo

-364
-91
-273

2,8
2,6
2,9

Periodikos leidinių fondai Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose pasipildė 1 253
dokumentais, tai sudaro 37,2% nuo bendro gautų leidinių skaičiaus. 2016 m. gauti 28 pavadinimų
prenumeruojami periodiniai leidiniai (2015 m. – 34 pavadinimų). Nors ir buvo skirta daugiau lėšų
periodikos prenumeratai – 3499,00 Eur (2015 m. – 3 024,00 Eur), pabrangus spaudai ir po renovacijos
vėl pradėjusiam veikti Vilkyškių filialui jų nepakako užprenumeruoti daugiau spaudinių.
Aprūpinimas dokumentais
2016 m. bibliotekos komplektavimo šaltiniai buvo UAB „Alma littera sprendimai“, Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, UAB „VIPsupply“, UAB „Baltų lankų leidyba“, UAB „Tyto alba“, UAB
„Patogu pirkti“. Dokumentai buvo perkami ir tiesiogiai iš autorių bei mažesnių leidyklų.
Dokumentai Viešajai (Centrinei) bibliotekai ir filialams užsakomi vadovaujantis leidyklų, knygų
autorių, knygynų atsiųstais pasiūlymais.
Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Mikrorajonas
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

1 gyventojui
2015 m. 2015 m. Skirtumas
11,7
12,6
+0,9
16,4
18,3
+1,9
10,2
10,9
0,7

6 lentelė
2015 m.
49,1
41,6
54,0

1 vartotojui
2016 m. Skirtumas
47,0
-2,1
41,0
-0,6
50,1
-3,9

Vienam gyventojui tenkantis knygų kiekis 2016 m. padidėjo 0,9 dokumento, nes sumažėjo
mikrorajono gyventojų skaičius – 730. Einamaisiais metais vienam gyventojui teko 12,6 Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos fonduose esančios knygos, Pagėgių savivaldybės
Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje – 18,3, kaimo filialuose – 10,9 leidinio.

9
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Knygų kiekis 1 vartotojui sumažėjo 2,1 leidinio, nes 2016 m. bendras mikrorajono vartotojų
skaičius padidėjo – 74. Vienam vartotojui teko 47,0 knygos, Pagėgių savivaldybės viešojoje
(Centrinėje) bibliotekoje – 41,0, kaimo filialuose – 50,1 leidinio.
Vienam gyventojui 2016 m. teko 2,4 naujai gauto dokumento, Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje
– 1,6, kaimo filialuose – 2,9 leidinio.
Per 2016 m. gauta 17 garsinių ir regimųjų dokumentų. Iš viso fonde yra 108 garsiniai, regimieji
ir elektroniniai dokumentai.
Per 2016 m. biblioteka įsigijo 3 366 dokumentus: 2 113 knygų (528 pav.) ir 1 253 periodinius
leidinius (28 pav.).
Knygų įsigijimo šaltiniai
UAB „Alma littera sprendimai”
Dovanos paramos keliu
UAB „Tyto alba“
UAB „Baltų lankų“ leidyba
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
UAB „VIPsupply“
Pirkimo-pardavimo sutartys
UAB „Morkūnas ir Ko“
Vietoj pamestų knygų
UAB „Patogu pirkti“
Kiti įvairūs tiekėjai
Iš viso:

7 lentelė
Įsigytų leidinių kiekis:
800
699
214
112
76
39
38
33
38
18
46
2 113

2016 m. Viešosios (Centrinės) bibliotekos bei filialų fondai pasipildė ne tik iš LR Kultūros
ministerijos skirtų lėšų naujų dokumentų įsigijimui, bet ir paramos, dovanos keliu iš įvairių šaltinių
gautais leidiniais už 3 836,68 Eur. (2015 m. – už 2 342,00 Eur).
2016 m. nemokamai leidinių gauta iš Lietuvos Kultūros tarybos, bibliotekos skaitytojų ir svečių,
renginių dalyvių. 2016 m. parama knygomis gauta iš leidyklos UAB „Alma littera sprendimai“, K.
Mickevičiaus leidyklos „Briedis“, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos skyriaus ir kt.
2016 m. knygas bibliotekai dovanojo LR seimo narys Paulius Saudargas (Vilnius),
fotomenininkė, žurnalistė Lilija Valatkienė (Vilnius), kultūrologas Vytautas Jonas Juška (Vilnius),
Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen (Šveicarija), „Vorutos“ vyr.
redaktorius Juozas Vercinkevičius (Trakai), Vydūno draugija (pirmininkas Tomas Stanikas), Sovetsko
miesto muziejaus direktorė Andželika Špiliova (Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija), filosofas,
Vydūno kūrybos tyrėjas doc. dr. Vacys Bagdonavičius (Vilnius), knygų autorius Arūnas Jonuškis
(Klaipėda), rašytojas Audrius Šikšnius (Šilutė), rašytojas Leonas Balčiūnas (Kaunas), rašytoja Teresė
Ūksienė (Šilalė). Knygas dovanojo ir nuolatiniai bibliotekos skaitytojai: Lina Vaičikauskienė,
10
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Romualda Virginija Idzelytė, Danutė Žemaitaitienė, Ligita Verygienė, Algirdas Naikus, Gražina
Rumšienė, Elena Sauspreikšaitienė, Gintautas Petrauskas ir kt.
2016 m. fondai pasipildė ir dovanotais periodiniais leidiniais. Jau kelinti metai iš eilės
periodinius leidinius šalies bibliotekoms (tame tarpe ir Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai)
prenumeruoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (46 pavadinimų žurnalų ir 5 pavadinimų
laikraščių). Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos
narė Jūratė Caspersen siuntė bibliotekai žurnalus „Pasaulio lietuvis“ ir „Šveicarijos žinios“. Pagėgių
savivaldybės Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius bibliotekai užprenumeravo
žurnalus „Lututė“ ir „Žurnalas apie gamtą“.
Dokumentų gautis
Iš viso per metus įsigyta dokumentų savivaldybės bibliotekose:
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
2015 m.
Biblioteka Dokumentų
Pavadinimų
skaičius
Viso:
3 527
434
Viešoji
biblioteka
Kaimo
filialai

8 lentelė
Dokumentų
skaičius

2016 m.
SkirtuPavadinimų
mas

Skirtumas

3 366

-161

528

+94

1 294

434

1 218

-76

528

+94

2 233

176

2 148

-85

279

+103

2016 m. įsigyta 3 366 dokumentai, t. y. 161 dokumentu mažiau nei 2015 m. (nors knygų 2016 m.
gauta daugiau, sumažėjimą lėmė mažesnis periodikos gavimas).
Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 269 leidinius ir 155 pavadinimų dokumentų. Vilkyškių
filialas gavo 365 naujus dokumentus, Stoniškių filialas – 302, Piktupėnų filialas – 284 leidinius,
Lumpėnų filialui teko 283 leidiniai, Šilgalių filialui – 274, Natkiškių filialui – 272, Vėlaičių filialui –
234, Žukų filialui – 134 dokumentai.
Per metus įsigyta Viešojoje bibliotekoje ir filialuose grožinės literatūros dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Biblioteka
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

Grožinės literatūros
dokumentų skaičius
Skirtu2015 m.
2016 m.
mas
1 522
1 515
-7
530
486
-44
992
1 029
+37

9 lentelė
Pavadinimai
2015 m.

2016 m.

283
283
148

302
302
176

Skirtumas
+19
+19
+28
11
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Didesniąją dalį naujai įsigytų dokumentų 2016 m. sudarė grožinė literatūra, kurios gauta 1 515
leidinių. Tai sudaro 45,0% nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus. Vidutiniškai vienas kaimo filialas
gavo 129 knygas.
Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta šakinės literatūros:
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Šakinės literatūros dokumentų
skaičius
Biblioteka
Skirtu2015 m. 2016 m.
mas
Viso:
388
598
+210
Viešoji biblioteka
242
301
+59
Kaimo filialai
146
297
+151

10 lentelė
Pavadinimai
2015 m.

2016 m.

151
151
28

226
226
103

Skirtumas
+75
+75
+75

Šakinės literatūros fondas pasipildė 598 naujais dokumentais, arba 17,8% nuo bendro dokumentų
gavimo. Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 75 dokumentus.
2016 m. gauta 210 dokumentų bei 75 pavadinimais daugiau negu 2015 m. Didesnė šakinės
literatūros gautis buvo gavus daugiau naujų dokumentų.
Per metus gauta periodinių leidinių:
11 lentelė
Biblioteka
Viso:
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai

Leidinių skaičius
1 253
431
822

Pavadinimai
28
28
9

2016 m. gauta 1 253 vnt. ir 28 pavadinimų periodiniai leidiniai, kas sudaro 37,2% nuo bendro
dokumentų gavimo. Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 9 pavadinimų periodinius leidinius.
Einamaisiais metais iš Pagėgių savivaldybės biudžeto periodikos prenumeratai buvo skirta 3 499,00
Eur (2015 m. – 3 024,00 Eur). Nors lėšų periodikos prenumeratai buvo skirta daugiau, pabrangus
spaudai ir po renovacijos vėl pradėjus dirbti Vilkyškių filialui, buvo užprenumeruota mažiau
periodinių leidinių.
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje naujai gautų dokumentų procentas dokumentų
fonde:
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Leidinių skaičius
Biblioteka
2015 m. 2016 m. Skirtumas
Viso:
3 527
3 366
-161
Viešoji biblioteka
1 294
1 218
-76
Kaimo filialai
2 233
2 148
-85

12 lentelė
% nuo bendro fondo
2015 m.
2016 m.
Skirtumas
3,4
3,3
-0,1
3,8
3,5
-0,3
3,3
3,2
-0,1
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2016 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dokumentų gauta 3,3% nuo viso
dokumentų fondo, tai 0,1% mažiau, nei 2015 m. Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje dokumentų gauta
3,5% nuo viso dokumentų fondo, tai 0,3% mažiau negu 2015 m. Kaimo filialuose dokumentų gauta
3,2% nuo viso dokumentų fondo, tai 0,1% daugiau, nei 2015 m. Bendras naujai gautų dokumentų
procento sumažėjimas yra dėl to, kad 2016 m. gauta mažiau dokumentų nei 2015 m. (gauta mažiau
periodinių leidinių).
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:
Pagrindiniai lėšų šaltiniai naujiems dokumentams įsigyti 2016 m. buvo Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija (knygoms ji skyrė 10 216,00 Eur) ir Pagėgių savivaldybė, periodikai skyrusi
3 499,00 Eur.
Iš viso valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis 13 715,00 Eur 2016 m. nupirkta vienam
gyventojui naujų leidinių už 1,71 Eur (2015 m. – 1,35 Eur).
Iš LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam savivaldybės gyventojui nupirkta dokumentų už
1,28 Eur (2015 m. – 1,01 Eur), iš Savivaldybės biudžeto vienam gyventojui nupirkta leidinių už 0,44
Eur (2015 m. – 0,34 Eur).
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui spaudiniams įsigyti padidėjo todėl, kad 730 gyventojais
sumažėjo bendras mikrorajono gyventojų skaičius, o Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2016
m. skyrė daugiau lėšų naujiems leidiniams įsigyti (10 216,00 Eur) negu 2015 m. Taip pat daugiau lėšų
buvo skirta ir iš Pagėgių savivaldybės periodikos prenumeratai – 3 499,00 Eur (2015 m. – 3 024,00
Eur).
Dokumentų nurašymas
2016 m. nurašyta 4 391 dokumentas, iš jų 1 617 – senų, susidėvėjusių periodinių leidinių, 38 –
vartotojų prarasti dokumentai ir 2 736 susidėvėję bei vartotojų sugadinti dokumentai. Bendras
nurašymo rodiklis siekia 4,3% nuo bendro fondo kiekio.
Iš viso per metus bibliotekose nurašyta dokumentų:
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
2015 m.
Biblioteka
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
Viso:
4 311
620
Viešoji biblioteka
1 451
620
Kaimo filialai
2 860
601

2016 m.
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
4 391
589
522
0
3 869
589

13 lentelė
Skirtumas
Dokumen- Pavaditų skaičius
nimai
-80
+31
+929
+620
-1 009
+12
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Nurašymo priežastys:


seni periodiniai leidiniai, nurašyta – 1 617 (1,6% nuo turimo fondo);



susidėvėję ir vartotojų sugadinti, nurašyta – 2 736 (12,7% nuo turimo fondo);



vartotojų prarasti dokumentai – 38 (0,04% nuo turimo fondo).

Pagrindinę nurašytų dokumentų dalį sudaro susidėvėję ir neaktualūs spaudiniai bei seni periodiniai
leidiniai.
Fondo panaudojimas
Bendras fondo apyvartos rodiklis yra – 0,6.


Viešojoje bibliotekoje – 0,5;



Kaimo filialuose – 0,6.

Grožinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,38.


Viešojoje bibliotekoje – 0,43;



Kaimo filialuose – 0,35.

Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,13.


Viešojoje bibliotekoje – 0,15;



Kaimo filiale – 0,13.

Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas – 25,0.


Viešojoje bibliotekoje – 25,2;



Kaimo filialuose – 24,8.
Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2016 m. buvo 0,6. Lyginant su 2015 m., šis rodiklis

nesikeitė.
Grožinės literatūros bendras naudojimo koeficientas 2016 m. – 0,38 (2015 m. – 0,37).
Koeficiento padidėjimą lėmė po renovacijos vėl dirbti pradėjęs Vilkyškių filialas. Šakinės literatūros
bendras naudojimo koeficientas – 0,13 (2015 m. – 0,14). Koeficiento sumažėjimą lėmė mažesnė
šakinės literatūros išduotis. Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas yra 25,0 (2015 m. –
22,5). Fondo panaudojimo koeficiento padidėjimą vėlgi nulėmė po renovacijos pradėjęs dirbti
Vilkyškių filialas.

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
1. Regiono gyventojų skaičius
2016 m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje įregistruota 8 013 statistinių regiono gyventojų: 1 893
– gyventojai mieste ir 6 120 – kaimuose. Gyventojų skaičius, lyginant su 2015 m. duomenimis,
14
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sumažėjo 730 gyventojų. Didžiausias, apie tris šimtus (20,1%) siekiantis, gyventojų padaugėjimas
užfiksuotas Stoniškių seniūnijoje.
2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
Iš viso regione – 26,9%
Viešojoje bibliotekoje – 10,6%
Kaimo filialuose – 21,4%

(Lyginamoji analizė su 2015 m)
Biblioteka ir jos
aptarnaujamas
mikrorajonas
Pagėgių viešoji
(Centrinė) biblioteka
– Pagėgių savivaldybė
Lumpėnų filialas –
Lumpėnų seniūnija
Natkiškių filialas –
Natkiškių seniūnija
Piktupėnų filialas –
Piktupėnų seniūnaitija
Stoniškių filialas –
Stoniškių seniūnija
Šilgalių filialas –
Šilgalių seniūnaitija
Vėlaičių filialas –
Kentrių seniūnaitija
Vilkyškių filialas –
Vilkyškių seniūnija
Žukų filialas –
Žukų seniūnaitija

Gyventojų skaičius

14 lentelė
Regiono gyventojų sutelkimo
procentas

2015 m.

2016 m.

Skirtumas

2015 m.

2016 m.

Skirtumas

8 743

8 013

-730

9,3

10,6

+1,3

1 134

1 106

-28

26,9

27,4

+0,5

857

844

-13

11,0

10,3

-0,7

595

616

+21

37,6

34,6

-3,0

1 380

1 103

-277

17,5

19,9

+2,4

683

483

-200

27,7

36,4

+8,7

305

284

-21

25,9

26,1

+0,2

1 007

992

-15

0

9,3

+9,3

713

692

-21

18,4

20,7

+2,3
15
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Viso Pagėgių
savivaldybės
viešosios bibliotekos
sistemoje:

8 743

8 013

-730

23,8

26,9

+3,1

Atlikus 2015-2016 m. aptarnaujamo mikrorajono gyventojų skaičiaus ir gyventojų sutelkimo
procento lyginamąją analizę, nustatyta, kad 2016 m. 3,1% padidėjo bendrasis Pagėgių savivaldybės
gyventojų sutelkimo procentas: 1,3% jis pakilo Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir 2,5% – kaimo
filialuose. Esminis šį pakilimą sąlygojęs faktorius – Vilkyškių filialo, visuomet aptarnavusio vienus
gausiausių gyventojų srautų Pagėgių savivaldybėje, atidarymas po ne vienerius metus užsitęsusios
pertraukos. Taipogi gyventojų telkimas padidėjo Šilgalių (+8,7%) bei Žukų (+2,3%) filialuose. Kaip
vieną iš tokio pozityvaus pokyčio priežasčių būtų galima įvardinti ypač aktyviai šiuose filialuose
plėtojamą kultūrinę veiklą. Einamaisiais metais ženkliausiai gyventojų sutelkimo procentas smuktelėjo
Piktupėnų filiale (-3%). Tai sąlygojo ne vieną mėnesį užsitęsęs šio filialo darbuotojos nedarbo periodas
dėl sveikatos problemų.
Vartotojai
Iš viso regione – 2 155 vartotojai; Viešojoje bibliotekoje – 847; Kaimo filialuose – 1 308.

Vartotojų pasiskirstymas
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Bibliotekos
Pagėgių viešoji biblioteka
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas

15 lentelė
2015 m.

2016 m.

Skirtumas

817
305
94
224
242

847
303
87
213
220

+30
-2
-7
-11
-22
16

2016 m. veiklos ataskaita
Šilgalių filialas
Vėlaičių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas
Viso:

189
79
0
131
2 081

176
74
92
143
2 155

-13
-5
0
+12
+74

Bendrasis Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) paslaugomis
besinaudojančių vartotojų skaičius, lyginant su 2015 m. duomenimis, padidėjo 74 asmenimis (3,6%):
Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje jis išaugo 30 asmenų (3,7%), o kaimo filialuose – 44 (3,5%). Tokį
prieaugį būtų galima pagrįsti vėl pradėjusiu funkcionuoti Vilkyškių filialu bei lankytojams patogia
Centrinės bibliotekos vieta – miesto centre, naujose, specialiai bibliotekai pritaikytose patalpose
Jaunimo gatvėje bei vis gausėjančiu bibliotekininkų aptarnaujamai bendruomenei teikiamų paslaugų ir
vykdomų veiklų spektru. Didžiulės įtakos vartotojų sumažėjimui turėjo Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos filialų darbuotojų ligos (tuomet kaimo bibliotekos neveikė) ir gyventojų emigracija.

Vartotojų sudėtis
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)

Viso regione
Vaikai, jaunimas
Studentai
Dirbantieji
Bedarbiai
Senjorai ir neįgalieji

16 lentelė
Vartotojų sudėtis
2015 m.
2016 m.
2 081
2 155
935
930
131
143
516
537
274
280
225
265

Skirtumas
+74
-5
+12
+21
+6
+40
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2016 m. iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje besilankančių socialinių gupių
tarpo 40 asmenų pagausėjo senjorų ir neįgaliųjų gretos, t. y., lyginant su 2015 m. duomenimis, šiai
grupei priskiriamų atstovų krašto bibliotekose padaugėjo 17,8%. Šalyje vis augant leidybinės
produkcijos ir telekomunikacijų bendrovių teikiamų paslaugų kainoms, vis daugiau nedideles pajamas
gaunančių asmenų dažnai renkasi nemokamas, bibliotekose teikiamas leidinių skolinimo į namus,
meno ekspozicijų lankymo, nemokamos prieigos prie interneto bei bibliotekininkų vedamų
interaktyvių mokymų paslaugas.
Vartotojų sudėties pokyčiai
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
VB
Vartotojų sudėtis
2015 m.
Vaikai, jaunimas
360
Studentai
53
Dirbantieji
212
Bedarbiai
113
Senjorai,
79
neįgalieji
Viso:
817

17 lentelė
Kaimo fil.
2016 m.
576
82
303
164

VB
2016 m.
354
61
234
116

Kaimo fil.
2015 m.
575
78
304
161

82

146

183

847

1 264

1 308

Apsilankymų skaičius
Apsilankymų skaičius: viso – 78 699
Viešojoje bibliotekoje – 49 559
Kaimo filialuose – 29 140
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Apsilankymų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)

18 lentelė

Bibliotekos

2015 m.

2016 m.

Skirtumas

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

52 172
6 117
5 445
3 789
5 221
3 903
1 943
0
3 975
82 565

49 559
6 125
4 082
2 178
4 693
3 758
2 844
2 482
2 978
78 699

-2 613
+8
-1 363
-1 611
-528
-145
+901
+2 482
-997
-3 866

2016 m., lyginant su 2015 m., beveik keturiais tūkstančiais arba kitaip 4,7% sumažėjo
apsilankymų Pagėgių krašto bibliotekose skaičius. 2016 m. 5,0% sumažėjo ir Pagėgių savivaldybės
viešosios (Centrinės) bibliotekos lankytojų skaičius. Pagrindinės šiuos negatyvius pokyčius lėmusios
priežastys – bibliotekininkų ligos ir darbuotojų kaita Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje bei filialuose:
Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje pasikeitė darbuotojas Vaikų literatūros skyriuje, o ilgus metus Žukų
filiale dirbusi bibliotekininkė perėjo dirbti į Vilkyškių filialą. Darbui Žukų filiale priimtas naujas
žmogus.
Be to, taipogi verta atkreipti dėmesį į tai, jog Pagėgių kraštui (kaip ir visai Lietuvai) būdingos
demografijos problemos (gyventojų senėjimas, mažas gimstamumas), gyventojų migracija į kitus
Lietuvos ir užsienio valstybių miestus ir kt.

Lankomumas
Bendras lankomumo rodiklis: 2015 m. – 39,7
2016 m. – 36,5
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(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai
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2015 m.

2016 m.

Skirtumas

63,8
24,0

58,5
22,3

-5,3
-1,7

Pagrindinės 2016 m. sumažėjusio Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos
lankomumo priežastys jau išvardintos aukščiau. Būtų galima išskirti dar vieną svarbų lankytojų
sumažėjimą Centrinėje bibliotekoje 2016 m. lėmusį veiksnį, tai – lyginant su ankstesniais metais
(bibliotekos įsikūrimo naujose patalpose pradžios periodu) sumažėjęs ekskursijų po biblioteką ir jų
dalyvių skaičius.
Dokumentų išduotis
Išduota dokumentų:
Iš viso regione – 56 980 fiz. vnt.
Viešojoje bibliotekoje – 17 040 fiz. vnt.
Kaimo filialuose – 39 940 fiz. vnt.

Išduotis
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
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Bibliotekos

2015 m.

2016 m.

Skirtumas

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

19 028
9 489
4 307
6 019
5 960
5 651
2 832
0
10 400
63 686

17 040
9 561
3 523
4 354
5 100
5 026
3 399
2 020
6 957
56 980

-1 988
+72
-784
-1 665
-860
-625
+567
+2 020
-3 443
-6 706
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Dokumentų išduotis 2016 m., palyginus su 2015 m., Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos sistemoje sumažėjo daugiau negu pusseptinto tūkstančio išduotų spaudinių, t. y. 10,5%.
Didžiausias sumažėjimas pastebimas Žukų (dėl šį filialą palietusių darbuotojų pokyčių leidinių
išdavimas sumenko 33,1%) ir Piktupėnų (dėl šio filialo bibliotekininkės sveikatos problemų,
iššaukusių nedarbo periodą, išduota 27,7% mažiau spaudinių negu 2015 m.) filialuose. Dėl darbuotojų
kaitos 10,4% leidinių išduoties sumažėjimas neaplenkė ir Viešosios (Centrinės) bibliotekos.
Išduota dokumentų į namus ir vietoje
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
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Išduota į namus
Išduota vietoje
Biblioteka
2015 m. 2016 m.
Skirtumas 2015 m. 2016 m.
Skirtumas
Viešoji biblioteka
14 167
12 061
-2 106
4 861
4 979
+118
Kaimo filialai
34 342
31 078
-3 264
10 316
8 862
-1 454
Viso: 48 509
43 139
-5 370
15 177
13 841
-1 336
2016 m., lyginant su 2015 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje (Centrinėje
ir filialuose) išduoties į namus sumažėjimas siekė 11,1%, o vietoje – 8,8%. To priežastis: maža naujų
dokumentų gautis, 8,3% sumenkęs Pagėgių savivaldybės gyventojų ir 4,7 % sumažėjęs krašto
bibliotekų lankytojų skaičius. Svarbiausias vietoje skaitomų ir į namus išduodamų leidinių sumažėjimą
lėmęs veiksnys – laikinas kaimo filialų veiklos sustabdymas dėl bibliotekininkių ligų: 2016 m. kaimo
filialuose į namus išduotų leidinių kiekis sumenko 9,5%, o skaitytų vietoje – 14,1%. Į namus
neišduodamų bei vietoje skaitomų dokumentų grupę sudaro žinynai, žodynai, enciklopedijos,
rajoniniai periodiniai spaudiniai bei kraštotyriniai darbai.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2016 m. užfiksuotas vienintelis išduoties pakilimas, siekiantis 2,4%,
priklauso Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje vietoje skaitomų dokumentų grupei. Tai sietina su 2016
m. suaktyvėjusiu senjorų ir neįgaliųjų naudojimusi bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir jų prioriteto
teikimu bibliotekos leidinius skaityti vietoje bei tuo pačiu pabendrauti nūdienos visuomenės ir
literatūros aktualijų klausimais. Be to, bibliotekos persikėlimas į naujas patalpas (Jaunimo g. 3,
Pagėgiuose) ir naujų erdvių sukūrimas, patogių darbo vietų įvairaus amžiaus ir poreikių bibliotekos
skaityklų lankytojams įrengimas lėmė jos veiklos įvairovę. Biblioteka tapo Pagėgių krašto gyventojų
mielai lankomu traukos centru.

Dokumentų išduotis
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(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Išduota iš viso:

Biblioteka
Viešoji
biblioteka
Kaimo
filialai
Viso:
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Šakinės
literatūros

2015 m.

2016 m.

2015 m.

2016 m.

19 028

17 040

1 035

714

44 658

39 940

1 476

63 686

56 980

2 511

Skirtumas

Grožinės
literatūros

Skirtumas

2015 m.

2016 m.

-321

6 022

5 147

-875

1 361

-115

10 631

9 839

-792

2 075

-436

16 653

14 986

-1 667

2016 m. (lyginant su 2015 m.) Pagėgių krašto bibliotekose 10,5% sumažėjo bendroji literatūros
išduotis. To priežastis – bibliotekininkių ligų sutrikdytas skaitytojų aptarnavimo darbas, su darbuotojų
kaita bei to pasekoje naujų darbuotojų apmokymu susiję darbo su skaitytojais netolygumai. Grožinės
literatūros išduotis Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) sistemoje, lyginant
su 2015 m., sumažėjo 17,4%, o šakinės – 10,0%. Aptarnaujamos bendruomenės nariai vis dažniau
renkasi istorinio bei geografinio pobūdžio grožinės literatūros knygas atsipalaidavimo, malonaus
laisvalaikio praleidimo, savišvietos tikslais.
Iš viso išduota šakinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 3,6
Viešojoje bibliotekoje – 4,2
Kaimo filialuose – 3,4
Iš viso išduota grožinės literatūros procentais nuo visos išduoties:
Regione – 26,3
Viešojoje bibliotekoje – 30,2
Kaimo filialuose – 24,6
Iš viso išduota periodinių leidinių:
Iš viso išduota regione – 39 919
Viešojoje bibliotekoje – 11 179
Kaimo filialuose – 28 740
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Biblioteka
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:

Iš viso:
19 028
44 658
63 686
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2015 m.
Periodikos
11 971
32 551
44 522

%
62,9
72,9
69,9

Iš viso:
17 040
39 940
56 980

2016 m.
Periodikos
11 179
28 740
39 919

%
65,6
72,0
70,1

Periodinių leidinių išduotis, lyginant su 2015 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
sistemoje sumažėjo daugiau negu puspenkto tūkstančio, t. y. nukrito 10,3%. Einamaisiais metais
periodinių leidinių išdavimo procentas sudarė 70,1% visų per 2016 m. išduotų leidinių ir, lyginant su
2015 m., pakilo 0,2%. Šiuos rodiklius galima paaiškinti tuo, jog periodinių leidinių populiarumas,
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paklausa ir skaitomumas Pagėgių krašto bibliotekoje yra išties didelis, tačiau jų išduotį riboja maža
periodikos gautis: 2016 m. Pagėgių savivaldybės viešajai (Centrinei) bibliotekai buvo prenumeruojami
tik 28 pavadinimų periodiniai leidiniai (6 pavadinimais mažiau negu 2015 m.), o vidutinė kaimo filialų
periodikos gautis siekė 9 pavadinimų periodinius leidinius (1 mažiau negu 2015 m.).
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų tarpe Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pasižymi
labai maža gaunamų periodinių leidinių įvairove. Dėl nepakankamo finansavimo periodinių leidinių
stygių siekiama kompensuoti bibliotekų lankytojams pasiūlant periodiką skaityti internete.

Skaitomumas (vieno skaitytojo per metus perskaitomų spaudinių kiekis):
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Biblioteka
Viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:
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Skaitomumas
2015 m.
23,3
35,3
30,6

2016 m.
20,1
30,5
26,4

Skirtumas
-3,2
-4,8
-4,2

(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Kaimo filialai
Lumpėnų
Natkiškių
Piktupėnų
Stoniškių
Šilgalių
Vėlaičių
Vilkyškių
Žukų

25 lentelė
Skaitomumas
2015 m.
31,1
45,8
26,9
24,6
29,9
35,8
0
79,4

2016 m.
31,6
40,5
20,4
23,2
28,6
45,9
22,0
48,7

Skirtumas
+0,5
-5,3
-6,5
-1,4
-1,3
+10,1
+22,0
-30,7

Einamaisiais metais užfiksuotas 30,7 dokumento siekiantis skaitomumo sumažėjimas Žukų
filiale, kurį sąlygojo savaiminiai procesai: darbuotojų kaita, nemažai laiko sąnaudų pareikalavę naujo
šio filialo darbuotojo apmokymai ir kt. Lyginant su 2015 m., Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos lankytojų skaitomumas 2015 m. sumažėjo 4,2 per metus kiekvieno skaitytojo perskaitomo
dokumento. 2016 m. skaitomumas labiausiai išaugo Vilkyškių (padidėjo 22 dokumentais, kadangi
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2015 m. šis filialas skaitytojų neaptarnavo ir 2016-ieji tapo šio filialo darbo pradžios tašku) bei
Vėlaičių (pakilo 10,1 dokumento) filialuose. Šiuos teigiamus pokyčius būtų galima pagrįsti vis
kylančiomis spaudinių kainomis, dėl kurių aptarnaujamos bendruomenės nariai vis aktyviau skolinasi
leidinius iš Pagėgių krašto bibliotekų užuot juos įsigiję savo lėšomis. Taipogi Pagėgių savivaldybės
viešojoje bibliotekoje (Centrinėje ir filialuose) skaitytojams yra sudarytos patogios bei jaukios ne tik
skaitymo, bet ir perskaitytų leidinių aptarimų sąlygos bei erdvės, nuolat suburiančios bendruomenės
narius pasidalinimui perskaitytų knygų įspūdžiais ar diskutavimui apie periodiniuose leidiniuose
publikuojamas nūdienos aktualijas.
Informacinės užklausos
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Informacinių užklausų
iš viso:
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Lumpėnų filialas
Natkiškių filialas
Piktupėnų filialas
Stoniškių filialas
Šilgalių filialas
Vėlaičių filialas
Vilkyškių filialas
Žukų filialas

Viso:
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2016 m.

2015 m.

2016 m.

Skirtumas

Teminės

Faktografinės

Adresinės

Tikslinamosios

Iš to
skaičiaus
vaikams

2 288
246
52
52
61
122
33
0
161
3 015

3 072
235
33
50
65
117
37
90
108
3 807

+784
-11
-19
-2
+4
-5
+4
+90
-53
+792

1 792
209
18
31
46
38
20
87
108
1 235

330
0
0
7
12
1
0
0
0
350

547
0
7
7
0
51
12
3
0
627

403
26
8
5
7
27
5
0
0
481

1 264
150
22
24
29
47
24
47
56
1 663

2016 m. iš viso gautos 3 807 užklausos – beveik aštuoniais šimtais (26,3%) daugiau negu 2015
m. Einamaisiais metais Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje gautos 3 072; kaimo filialuose – 735
užklausos. Vidutinis vienam bibliotekininkui tenkantis užklausų skaičius – 346,1 (2015 m. – 301,5)
užklausos, t. y, vidutiniškai padidėjo 44,6 užklausos. Lyginant su 2015 m, 2016 m. net 784
užklausomis (34,3%) padidėjo Centrinėje bibliotekoje gautų ir atsakytų užklausų skaičius. Tai rodo
neslūgstantį aptarnaujamos bendruomenės ir krašto svečių domėjimąsi biblioteka, jos vykdomomis
veiklomis ir siūlomų paslaugų spektru. Viena iš naujausių itin didelio skaitytojų susidomėjimo
sulaukusių bibliotekos funkcijų – interaktyvių edukacijų organizavimas vaikams bei suaugusiems.
Svarbu yra tai, jog LR bibliotekose užklausų vidurkis – 328,7 užklausos, tenkančios vienam
bibliotekininkui, Pagėgių Viešosios (Centrinės) bibliotekos vidurkis – 1024,0 vienam bibliotekininkui
(3,1 karto daugiau už Respublikos vidurkį). Tad Pagėgių krašto bibliotekininkams skaitytojų pateiktų
užklausų gausa rodo aptarnaujamos bendruomenės pasitikėjimą biblioteka kaip patikimos informacijos
atrankos, kaupimo bei sklaidos įstaiga, o bibliotekininkais – kaip informacijos laikmenų bei sistemų
24

2016 m. veiklos ataskaita
žinovais, kompetentingais konsultantais informacijos paieškos bei panaudos klausimais tradiciniuose
spausdintiniuose ir moderniuose elektroniniuose informacijos šaltiniuose.

Darbo vietos
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius:
Iš viso – 127;
Viešojoje bibliotekoje – 67;
Kaimo filialuose – 60.
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
Iš viso – 42;
Viešojoje bibliotekoje – 19;
Kaimo filialuose – 23.
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų ir prie interneto prijungtų darbo vietų skaičius
Iš viso – 42;
Viešojoje bibliotekoje – 19;
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.
2016 m., lyginant su 2015 m. analogiškais duomenimis, Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos sistemoje įrengtų darbo vietų skaičius ir jų ypatumai išliko nepakitę. Iš visų Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) sistemoje esančių darbo vietų 57 (40,1%) yra
kompiuterizuotos ir prijungtos prie interneto: 42 skirtos Pagėgių krašto bibliotekų lankytojams ir 15 –
darbuotojams. 2016 m. Pagėgių krašto bibliotekų lankytojų reikmėms įrengtų darbo vietų skaičius
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sudarė 89,4% visų Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Centrinėje ir filialuose) esančių darbo
vietų.
Tačiau nors Viešoji (Centrinė) biblioteka ir filialai aprūpinti informacinėmis – komunikacinėmis
technologijomis ir sistemomis, tačiau ši įranga sparčiai sensta, genda ir nusidėvi jos detalės. Todėl
būtinos svarios investicijos įrangos atnaujinimui.
Vartotojų orientavimas ir apmokymas
2016-aisiais metais šalyje minint Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metus, Pagėgių savivaldybės
viešojoje bibliotekoje (Centrinėje ir filialuose) prioritetas teiktas inovatyvių kultūrinės ir edukacinės
veiklos formų, skirtų įvairaus amžiaus bei skirtingų socialinių grupių aptarnaujamos bendruomenės
nariams, diegimui. Tuo tikslu organizuoti įvairūs Vietos bendruomenių ir Nevyriausybinių
organizacijų forumai, virtualios edukacijos, praktinės pažinties su bibliotekininko profesija popietės,
interaktyvios knygų iliustravimo bei kt. pamokos, žinių dvikovos ir protų varžybos, virtualaus
bibliotekos metraščio demonstracijos, trimačių objektų kūrimo užsiėmimai, infodienos ir kt.
Einamaisiais metais ypatingas dėmesys skirtas visuomenės supažindinimui su Klaipėdos regiono
bibliotekininkų ir Pagėgių krašto gyventojų kūrinija, atskleidžiant ją per Viešojoje (Centrinėje)
bibliotekoje ir filialuose eksponuotas meno, kraštotyros darbų parodas bei jų pristatymus. Pagėgių
krašto ir Mažosios Lietuvos kultūros, gamtos, raštijos, istorijos savitumo sklaida vystyta įvairių
vaikams, jaunimui, suaugusiems bei senjorams skirtų literatūrinių – kultūrinių veiklų ir informacinių –
edukacinių programų metu. Daug dėmesio buvo skiriama bibliotekos lankytojų skaitymo kultūros
ugdymui, supažindinimui su tradicinės spausdintos bei interaktyvios (elektroninėje erdvėje
pateikiamos) informacijos paieškos bei atrankos kriterijais.
Viešoji (Centrinė) biblioteka taipogi suteikė galimybę kiekvieną mėnesį lankyti individualius ir
grupinius įvairias temas apėmusius darbo kompiuteriu užsiėmimus bei mokamas 10-ies ir 20-ies
valandų trukmės informacinių įgūdžių lavinimui skirtas kompiuterinio raštingumo pamokas.
Nuo pat 2012 m. pavasario – Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos perkėlimo į
naujas, erdvias patalpas – bibliotekoje yra suplanuota patalpa mokymų klasės įrengimui, kuri yra itin
reikalinga mažinant socialinę atskirtį pažeidžiamiausių, jautriausių aptarnaujamos bendruomenės
socialinių sluoksnių tarpe. Tačiau tenka apgailestauti, kad šios idėjos įgyvendinimui stinga
materialinių išteklių kompiuterinei įrangai įsigyti.
Prieiga ir sąlygos
Viešoji biblioteka dirba:
darbo dienomis – nuo 800 iki 1700 val.;
šeštadieniais – nuo 900 iki 1600 val.
Poilsio diena – sekmadienis.
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Filialų darbo laikas:
Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių – darbo dienomis nuo 900 iki 1600 val.;
Šilgalių ir Vėlaičių – darbo dienomis nuo 1000 iki 1630 val.;
Vilkyškių (nuo vasario 1 d.) – darbo dienomis nuo 900 iki 1600 val.;
Žukų – darbo dienomis nuo 930 iki 1600 val.
Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.
Renginiai
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Bibliotekos
Viešoji biblioteka
Renginiai
Žodiniai
Vaizdiniai
Kompleksiniai
Iš jų parodos
Viso:
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Kaimo filialai

Viso:

2015 m.

2016 m.

Skirtumas

2015 m.

2016 m.

Skirtumas

2015 m.

2016 m.

Skirtumas

52
90
50
33
192

49
79
57
21
185

-3
-11
+7
-12
-7

39
211
50
20
300

56
255
64
25
375

+17
+44
+14
+5
+75

91
301
100
53
492

105
334
121
46
560

+14
+33
+21
-7
+68

Pagrindinės renginių formos ir tematika
2016-aisiais, šalyje minint Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metus, Pagėgių krašto
bibliotekos savo organizuotais knygos, edukaciniais, informaciniais renginiais įsiliejo į bendrą šalies
renginių pynę, siekė gražios draugystės ir bendrystės su įvairaus amžiaus bibliotekų lankytojais.
Visose Pagėgių krašto bibliotekose Bibliotekų metų paminėjimui organizuotos edukacinės
skaitymo populiarinimo popietės, ekskursijos po biblioteką, atvirų durų dienos, praktinės pažinties su
bibliotekininko profesija valandėlės, interaktyvios knygų iliustravimo pamokos, infodienos, forumai,
virtualaus bibliotekos metraščio demonstracijos, literatūrinės apvaliojo stalo diskusijos, kūrybinės
dirbtuvės, Pagėgių krašto bei Mažosios Lietuvos kūrėjų raštijos ir meno darbų pristatymai, gerosios
profesinės patirties sklaidos susitikimai su Klaipėdos regiono bibliotekinės bendruomenės nariais,
įvairios jaunųjų bibliotekininkų būrelio veiklos, bibliotekos dokumentų ekspozicijos bei kiti
suaugusiems ir vaikams skirti literatūriniai, kraštotyriniai, edukaciniai renginiai. Taipogi organizuoti
įvairūs Pagėgių krašto bei Mažosios Lietuvos savitumą atskleidžiantys renginiai: edukacinės paskaitos,
plenerai, teatralizuoti literatūriniai – etnografiniai susitikimai su kūrėjais bei atlikėjais iš kitų Lietuvos
regionų, literatūros ir meno vakarai, virtualios IT laboratorijos, interaktyvios edukacijos, tautosakinės
popietės ir kt.
2016 m., kaip ir kasmet, Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka (Centrinė ir filialai) dalyvavo
jau gražia tradicija tapusioje respublikinėje literatūrinėje akcijoje „Metų knygos rinkimai“
(organizatoriai:

Lietuvos

nacionalinis radijas

ir

televizija,

Lietuvos

Respublikos

kultūros

ministerija, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka bei Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija
(nuo 2010 m.)), kurios metu buvo teikiamos paraiškos geriausių 2016 m. knygų (Vaikų, Suaugusiųjų ir
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Poezijos kategorijose) gavimui ir jų pristatymui visuomenei. Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius bei Natkiškių filialas pelnė suaugusiems skirtų
knygų rinkinius, o Vaikų literatūros skyrius, Vėlaičių bei Žukų filialai – vaikų knygų komplektus.
2016 m. ekskursijose po Pagėgių savivaldybės viešąją (Centrinę) biblioteką dalyvavo
savivaldybės vadovų lydimos svečių iš Azerbaidžano bei Ukrainos delegacijos, LR Seimo narys
Bronius Pauža ir laikraščio „Ūkininko patarėjas“ redakcijos darbuotojai, istorinės atminties ekspedicijų
„Kraslagas‘12“, „Vorkuta‘13“, „Broliai: Lietuva-Ukraina‘14“, „Karlagas‘15“ dalyviai ir vadovas, LR
Seimo narys Paulius Saudargas, Lietuvos savivaldybių asociacijos Švietimo ir kultūros komiteto
(Vilnius) nariai, LR kultūros ministerijos atstovai, Jurbarko rajono savivaldybės Dokumentų ir viešųjų
ryšių skyriaus bei Šilalės rajono savivaldybės Personalo ir ūkio skyriaus specialistai, Tauragės regiono
plėtros tarybos nariai bei svečiai, AB „Swedbank“ Tauragės klientų aptarnavimo centro darbuotojai,
Tauragės moksleivių kūrybos centro dailės klasių mokytojai. 2016 m. biblioteka taipogi buvo gausiai
lankoma žurnalistų, rašytojų, tautodailininkų, mokslininkų, menininkų, pedagogų, atvykusių iš įvairių
Lietuvos vietovių.
Iš viso einamaisiais metais suorganizuotos 29 ekskursijos, kuriose dalyvavo 402 žmonės.
Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje, daugiausiai – Tyliojoje skaitykloje
„Nepraeik pro šalį, Tamsta!“, 2016 m. suorganizuoti 68 vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų
inicijuoti įvairaus pobūdžio seminarai, posėdžiai, susirinkimai, informaciniai – edukaciniai susitikimai,
akcijos. Tai rodo bibliotekos svarbą krašto visuomeniniame gyvenime ir atkleidžia glaudaus
bendradarbiavimo bei naujų viešųjų ryšių, partnerysčių užmezgimo su kitomis Lietuvos
organizacijomis tradicijų plėtojimą, tuo drauge skatinant ir bibliotekos veiklos krypčių įvairovę.

Ekskursija po biblioteką Azerbaidžano
savivaldybių asociacijos pirmininko Tofik
Gasanov vadovaujamai svečių delegacijai
iš Azerbaidžano.

Ekskursija svečių iš Ukrainos delegacijai,
lydimai Pagėgių savivaldybės vadovų.
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Tauragės regiono plėtros tarybos posėdžio narių
bei svečių, lydimų Pagėgių savivaldybės vadovų,
viešnagė bibliotekoje.

Pažintinės valandos su biblioteka dalyviai –
LR kultūros ministerijos ir regionų kultūros
atstovai, lydimi Pagėgių savivaldybės mero
Virginijaus Komskio ir Pagėgių savivaldybės
kultūros centro darbuotojų.

Pažintis su biblioteka Jurbarko rajono
savivaldybės Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus
bei Šilalės rajono savivaldybės Personalo ir ūkio
skyriaus specialistams, lydimiems Pagėgių
savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vedėjo pavaduotojos
Loretos Razutienės.

Ekskursija Lietuvos savivaldybių asociacijos
Švietimo ir kultūros komiteto (Vilnius)
nariams, lydimiems Pagėgių savivaldybės
vadovų.

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka visada buvo ir yra atvira naujoms kūrybinėms
iniciatyvoms. Norint įsimintiną savo gyvenimo įvykį įamžinti, jį galima užfiksuoti įvairių fotosesijų
bibliotekoje metu. Pagėgių savivaldybės viešąją biblioteką aplankę jaunavedžiai Jolita ir Modestas
Pečiokai savo ypatingos dviejų širdžių jungtuvių šventės akimirkas panoro įamžinti būtent
bibliotekoje. Tad jaunavedžių pageidavimu, jų šventės žavesys atskleistas Pagėgių savivaldybės
viešosios (Centrinės) bibliotekos erdvėse.
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Jaunavedžių
Jolitosbibliotekos
ir Modesto Pečiokų
fotosesijos
Viešosios
renginiai
Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje akimirkos.
(Nuotraukos iš J. ir M. Pečiokų šeimos archyvo.
Fotografas – Romualdas Vaitkus (Tauragė))

2016 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje plėtojant kultūrinę veiklą, prioritetas
teiktas prasmingam, įsimintinam ir gražiam Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metų paminėjimui,
Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos rašytinės kūrybos skatinimui bei jau sukaupto literatūrinio fondo
gausinimui naujais kūriniais. Šių tikslų įgyvendinimui pasitelktos įvairios renginių formos: 2016 m.
Mažosios Lietuvos ir visos šalies rašytojų bei mokslininkų išleistų knygų sutiktuvės, kraštotyrinių
meno darbų parodų pristatymai, žymių Lietuvos rašytojų gyvenimo ir kūrybos kelią atskleidžiančių
paskaitų skaitymai, krašto bibliotekų suburtų knygnešių – savanorių pagerbimo popietės.
Svarbiausiu bibliotekos kultūrinės veiklos tikslu išliko meilės ir pagarbos lietuviškai knygai,
etninei kultūrai, gimtajai kalbai ir tėvynei ugdymas, domėjimosi lietuvių literatūros klasikų kūryba
skatinimas, visuomenės supažindinimas su Pagėgių krašto tradicijomis, papročiais, kultūros,
architektūros, istorijos ir gamtos paveldu, šio krašto atskleidimas per raštiją, jame ir visoje Mažojoje
Lietuvoje gyvenančius bei kuriančius žmones.
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Viešosios (Centrinės) bibliotekos renginiai
Svarbesniųjų Viešosios (Centrinės) bibliotekos renginių fragmentai:
2016 m. sausio 28 d. – Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų
gyventojų bei Dienos užimtumo centro lankytojų rankdarbių parodos „Ant kūrybos sparnų“
pristatymas, kuriame dalyvavę tapybos, nėrimo, mezgimo, dailės, aplikacijos, dekupažo ir kitokio
meninio žanro darbų autoriai žiūrovams pristatė savo kūrinius, atskleidė kai kurias mažas jų
pagaminimo paslaptis, kalbėjo apie savo kūrybinį kelią.

(Iš kairės) Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos
ir senelių globos namų direktorė Regina Narušienė
dėkoja bibliotekos direktorei Elenai Stankevičienei
ir visoms bibliotekininkėms už pagalbą
suorganizuojant parodą.

Vienas iš parodos autorių Petras Staronovičius
žiūrovams pristato savo kūrinį.

Popietės dalyviai ir svečiai apžiūri
rankdarbių parodą „Ant kūrybos sparnų“.

Lietuvai pagražinti draugijos
Pagėgių skyriaus pirmininkė Ona Poškienė
sveikina parodos autorius.

2016 m. vasario 16 d. – šventinis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas bei
Bibliotekų metų atidarymas Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Šventinio

minėjimo

metu

pristatyta

Rusijos

dailininkų

sąjungos

nario,

tarptautinės

vaizduojamojo meno asociacijos prie UNESCO nario, daugybės apdovanojimų bei premijų laureato
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Levo Šerstianojaus (Sovetsko m., Rusijos Federacija) grafikos darbų paroda „Prūsiškoji elegija“. Iš
Sovetsko muziejaus fonduose saugomų Levo Šerstianojaus darbų kolekcijos parengtą šio kūrėjo
parodą „Prūsiškoji elegija“ pristatė šio muziejaus direktorė Anželika Špiliova. Viešnia bibliotekai
padovanojo savo vadovaujamos įstaigos išleistą knygą „Tilžė pašto atvirukuose“ bei skaitmeninę
laikmeną, kurioje – rašytojo Johaneso Bobrovskio poezija. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos
konsulato Ministras patarėjas, laikinai atliekantis vadovo funkcijas Bronius Makauskas.
Renginio taip pat sutiktas 2015 m. išleistas Pagėgių krašto Garbės piliečio vardo nominanto, doc.
dr. Martyno Purvino leidinys „Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais. I knyga“. Šį susitikimą
iniciavo, knygą išleidusio VšĮ „Vorutos“ fondo steigėjas bei Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio
„Voruta“ vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius.
Doc. dr. Martynas Purvinas bibliotekos skaitytojams padovanojo renginio metu pristatytą leidinį.

LR konsulato Sovetske vadovas, ministras
patarėjas Bronius Makauskas sveikina renginio
dalyvius bei svečius su Tėvynės švente.

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis
dėkoja pagėgiškiams, kurie siekia, dirba,
kuria ir gražina gimtąjį kraštą.
.

Parodos pristatymo akimirka.

Nuotrauka atminčiai su Pagėgių krašto Garbės
piliečiu doc. dr. Martynu Purvinu
ir jo žmona Marija Purviniene.
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2016 m. kovo 31 d. – balandžio 1 d. – 13-oji Pagėgių literatūrinio pavasario šventė
„Atidengsiu Tau žodį it širdį...“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Šio
renginio programą sudarė dvi dienas vykęs literatūrinių renginių ciklas.
Pirmąją šventės dieną į Viešąją (Centrinę) biblioteką rinkosi Pagėgių krašto literatų sambūrio
nariai. Pagėgių krašto dainuojamosios poezijos atlikėjai Kęstutis Bytautas ir Robertas Maziliauskas
vakarą skaidrino dainomis, šmaikščiu literatūriniu debiutu maloniai nustebino ilgametė bibliotekos
bičiulė, skaitytoja Albina Jokubauskienė. Skambėjo pagėgiškių – Zinos Budginienės, Bernardos
Ežerskienės, Svetlanos Jašinskienės, Ingridos Jokšienės, Albinos Jokubauskienės, Onos Poškienės –
skaitomų eilių popuri. Literatai pristatė savo naujausią kūrybą, o sulaukę gražių gyvenimo sukakčių
Pagėgių krašto raštijos kūrėjai pagerbti simbolinėmis dovanėlėmis bei bendra, visų renginio dalyvių
vieningai atlikta, „Ilgiausių kūrybos metų!“ daina.
Antroji, pagrindinė literatūrinio pavasario šventės diena prasidėjo poetišku Kauno valstybinio
dramos teatro aktoriaus, režisieriaus, viešosios įstaigos „Teatro projektai“ įkūrėjo bei direktoriaus
Petro Venslovo programa. Renginio dalyviai grožėjosi šventės metu pristatytu pagėgiškės, bibliotekos
mecenatės, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narės, Kultūros komisijos pirmininkės bei
Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Jūratės Caspersen (Jablonskytės) Pagėgių savivaldybės
viešajai bibliotekai dovanotu fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) kūriniu „Mingės kaimas
prieš karą“. Šventės metu žiūrovams savo literatų „komandas“ pristatė jų vadovai arba atstovai:
šilališkius – Stefa Minutaitė, skuodiškius – Dalia Zabitienė, tauragiškius – Eugenijus Šaltis, Pagėgių
literatus – Elena Stankevičienė. Skambėjo Pagėgių savivaldybės kultūros centro vokalinio ansamblio
atliekamos dainos. Skuodiškiai literatai pristatė 2015 m. Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos
išleistą skaitinių knygelę žemaičių kalba „Cirulielis“, kurią padovanojo ir Pagėgių savivaldybės
viešajai bibliotekai. Savos kūrybos rinktines Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai ir jos
skaitytojams įteikė Šilalės krašto poetė Teresė Ūksienė. Buvo sulaukta rekordinio kūrinių skaičiaus
tradiciniam anoniminio eilėraščio konkursui, kurio tema „Jei versi meluot savo širdį, pavirsi ir pats
pelenais...“. Konkurso prizas – reprezentacinis leidinys „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“ – įteiktas
net keliems literatams.
13-ojo Pagėgių literatūrinio pavasario kulminacija – „Pagėgių krašto garsintojo“ vardo suteikimo
ceremonija. „Pagėgių krašto garsintojo“ vardas suteiktas ir devintoji Jūratės Caspersen (Jablonskytės)
(Šveicarija) asmeninio fondo piniginė premija paskirta poetui, žurnalistui, fotografui, dailininkui
Eugenijui Skipičiui. Laureatą sveikino Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, plunksnos
broliai, artimieji, kolegos bei bičiuliai, o atlikėja Milda Jašinskaitė-Jasevičienė jam padovanojo
klasikinių lyrinių dainų puokštę.
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Pagėgių savivaldybės kultūros centro
vokalinis ansamblio muzikinis pasirodymas.

Savo eiles skaito pagėgiškė, Lietuvos kaimo
rašytojų sąjungos ir Pagėgių krašto literatų
sambūrio narė Stasė Valužienė.

Poezijos mylėtojai.

Literatūrinio pavasario šventės „Atidengsiu Tau
žodį it širdį...“ svečiai ir dalyviai. Iš kairės:
Pagėgių savivaldybės meras Virginijus
Komskis, „Pagėgių krašto garsintojas 2016“
Eugenijus Skipitis, Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė Elena
Stankevičienė, Jūratės Caspersen fondo atstovė
Jovita Kubilinskienė, Kauno valstybinio dramos
teatro aktorius Petras Venslovas.

2016 m. balandžio 5 d. – Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos, Šv. Kazimiero ordino
bei „Lietos“ labdaros fondo organizuotas renginys „Vyskupo Motiejaus Valančiaus žingsnių
aidas Vilniaus krašte“, skirtas paminėti vyskupo Motiejaus Valančiaus 215-os metų gimimo
sukaktį. Renginio metu pristatytas garbės svečias, susitikimo iniciatorius, skulptorius, dievdirbys,
poetas, filosofas, etninės kultūros puoselėtojas, vienas iš „Lietos“ labdaros fondo sumanytojų ir
steigėjų Gediminas Radzevičius. Susitikimo su menininku metu vyko filmo „Žemaitijos vyskupo
žingsnių aidai“ (scenarijaus autorius ir režisierius Stasys Arnašius) peržiūra. Šiame dokumentiniame
filme įamžintos autorinio Gedimino Radzevičiaus kūrinio – šešių metrų aukščio ąžuolinio
koplytstulpio, skirto vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo pagerbimui ir jo 205-osioms gimimo
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metinėms, pašventinimo iškilmės Dieveniškių (Šalčininkų rajono savivaldybė) Švč. Mergelės Marijos
Rožančinės bažnyčios šventoriuje.
Lietuvos laisvėjimo ir augimo kelio įprasminimui Gediminas Radzevičius subrandino ir
pagėgiškiams renginio metu pristatė monumento „Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ statybos idėją,
kurią planuojama įgyvendinti 2018 m., minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

Skulptorius Gediminas Radzevičius keliauja
po šalį ir skleidžia žinią apie projektą
„Pasaulio lietuvių vienybės karūna“.

Atminčiai – bendra renginio dalyvių nuotrauka
su skulptoriumi, monumento „Pasaulio lietuvių
vienybės karūna“ statybos idėjos autoriumi
Gediminu Radzevičiumi.

2016 m. balandžio 12 d. – literatūros ir meno popietė „Mokomės gyventi“, skirta Kultūros
dienai bei Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai paminėti. Pagrindinis renginio akcentas –
susitikimas su dviem iš Šilalės kilusiomis kūrėjomis – dailininke Daiva Dašenkoviene (Klaipėda) bei
rašytoja, biologe, chemike, pedagoge, sveikos gyvensenos propaguotoja Regina Balsevičiene
(Gargždai).
Renginio pirmojoje dalyje pristatyta bibliotekos erdves papuošusi Daivos Dašenkovienės tapybos
darbų paroda „Žmogaus egzistenciniai matmenys laike ir erdvėje“. Antrojoje popietės dalyje ilgo,
sveiko, natūralaus bei laimingo gyvenimo paslaptimis su pagėgiškiais dalinosi ilgametė sveikuolė,
televizijos laidų dalyvė, rašytoja Regina Balsevičienė. Jau ne vieną knygą išleidusi viešnia Pagėgių
krašto gyventojams pristatė naujausią savo sveikos gyvensenos patirtį atskleidžiantį darbą – 2015 m.
dienos šviesą išvydusią knygą „Dievo vaistas“.

35

2016 m. veiklos ataskaita

(Iš kairės): Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė
pagėgiškiams pristato dailininkę Daivą
Dašenkovienę (sėdi pirma iš kairės).

Rašytoja Regina Balsevičienė.

Dailininkė Daiva Dašenkovienė pristato
savo tapybos darbų parodą.

Rašytoja Pagėgių krašto gyventojams pristato
naujausią savo knygą „Dievo vaistas“.

2016 m. balandžio 23-27 d. – Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės minėjimas, kurio
metu Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė pasitiko savo lankytojus bei skaitytojus
įvairiais renginiais, meno parodomis ir įvykiais, svarbiais visai vietos bendruomenei.
Balandžio 26 d. vykusių renovuoto Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkyškių filialo
atidarymo iškilmių metu kraštiečiams ir miestelio svečiams pristatytos remontuotos Vilkyškių
bibliotekos patalpos, atsinaujinę knygų fondai, meno, kraštotyros, literatūros darbų ekspozicijos.
Vilkyškių bibliotekos atidarymo ceremoniją vainikavo dainuojamosios poezijos atlikėjo, rašytojo,
žurnalisto, literatūrinės Jono Aisčio premijos laureato Jono Endrijaičio (Vilnius) naujausios knygos
„Meilės subrandinti“ sutiktuvės, gražiausių eilėraščių ir dainų apie meilę pristatymas.
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės ir Bibliotekų metų proga Pagėgių savivaldybės viešoji
biblioteka pasipuošė Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktoriaus Juozo
Šikšnelio mažosios plastikos darbų paroda „Baibokai ir jų lazdos“ bei Šilutės rajono savivaldybės
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Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos parengta tarptautine ekslibrisų „Kuršių marių vėtrungės –
praėjusių amžių „feisbukas“ darbų paroda.
Visose Pagėgių krašto bibliotekose Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu
organizuotos edukacinės skaitymo populiarinimo popietės, ekskursijos po biblioteką, atvirų durų
dienos, praktinės pažinties su bibliotekininko profesija valandėlės, bibliotekos dokumentų
ekspozicijos, renginiai suaugusiems ir vaikams. Bibliotekos darbuotojai dalyvavo Šilutės rajono
savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuotame projekto „Bendruomenės
„HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“ pristatymo renginyje. Jame Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos – projekto partnerės – atstovai pristatė Pagėgių savivaldybės
viešojoje bibliotekoje organizuojamus įvairius saviraiškos užsiėmimus bei neformalaus švietimo
veiklas skirtingų amžiaus grupių ir poreikių aptarnaujamos bendruomenės nariams.
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga „Vyturio“ leidykla suteikė galimybę Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų skaitytojams nemokamai naudotis skaitmenine „Vyturio“
biblioteka visą gegužės mėnesį.

Iškilminga Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos Vilkyškių filialo atidarymo
akimirka.

Tauragės apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos darbuotojai teikia gyventojams
pajamų deklaravimo paslaugas.

Rašytojo Jono Endrijaičio (Vilnius)
literatūrinė-muzikinė programa.

Bibliotekos erdves puošianti Juozo Šikšnelio
(Klaipėda) mažosios plastikos darbų paroda
„Baibokai ir jų lazdos“.
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2016 m. gegužės 4 d. – Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro ir Pagėgių
savivaldybės viešoji bibliotekos organizuotas susitikimas su liaudies medicinos ekspertu,
profesoriumi, farmacininku, žolininku Virgilijumi Skirkevičiumi (Šilutė). Šio informacinio
renginio metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas natūralių gydymosi būdų bei sveikatingumo
palaikymo priemonių aptarimui, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, dalijimuisi gerąja patirtimi
liaudies medicinos receptų panaudos srityje ir kt.
Susitikimo metu prof. Virgilijus Skirkevičius pagėgiškiams skaitė paskaitą apie sveiką mitybą.

Prof. Virgilijus Skirkevičius
sveikina pagėgiškius.

Prof. Virgilijus Skirkevičius (stovi kairėje)
ir susitikimo dalyviai bei žiūrovai.

Prof. Virgilijus Skirkevičius skaito paskaitą
apie sveiką mitybą.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
direktorės Elenos Stankevičienės įteiktos gėlės
žolininkui Virgilijui Skirkevičiui.

2016 m. gegužės 9 d. – Pagėgių krašto Vietos bendruomenių ir Nevyriausybinių
organizacijų forumas „Pažinsi bendruomenę – atrasi Europą“, fotografijos darbų parodos
„Pagėgiai – Mažosios Lietuvos perlas“ pristatymas, skirtas Europos dienai bei Vietos
bendruomenių ir Bibliotekų metams paminėti. Forumo „Pažinsi bendruomenę – atrasi Europą“
pavadinimu Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka vykdė projektą, kurį finansavo Europos komisijos
atstovybė Lietuvoje bei Pagėgių savivaldybės administracija. Projekto vadovė, Pagėgių savivaldybės
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viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė supažindino forumo dalyvius su projekto tikslu,
apžvelgė projekto veiklas.
Susirinkusiems pristatyta penkiolikos jaunųjų Pagėgių krašto fotografų plenero darbų paroda
„Pagėgiai – Mažosios Lietuvos perlas“, kurioje užfiksuoti 2004-2016 m. Europos Sąjungos lėšomis
renovuoti objektai Pagėgių savivaldybės teritorijoje. Ypač aktyviai šiame plenere dalyvavo ir daugumą
nuotraukų parodos parengimui pateikė Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus gimnazijos IV g
klasės gimnazistai (12 kl. moksleiviai), vadovaujami mokytojo Valdo Gečo. Fotografijos plenero
darbų autoriai apdovanoti Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos išleistomis poezijos rinktinėmis.
Pranešimą – virtualią apžvalgą „Vietos plėtros 2007-2013 m. strategija: viešųjų pastatų /
patalpų atnaujinimas bei pritaikymas mažinti socialinę atskirtį ir tenkinti kitus bendruomenių plėtros
poreikius“ pristatė Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ projekto administratorė Rasa Stonienė.
Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta
Razutienė forumo dalyviams bei svečiams skaitė pranešimą tema „Pagėgių savivaldybės vaidmuo
remiant bendruomenių projektinę veiklą ir prisidedant prie veiklos aktyvinimo“.
Forume dalyvavę Pagėgių krašto bendruomenių pirmininkai apžvelgė, kaip jų gyvenamosiose
vietovėse pakilo gyvenimo kokybė ir kaip Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis nuo 2004-ųjų
– Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą metų – buvo pagerinta jų gyvenamosios teritorijos būklė
švietimo, turizmo, kultūros, socialinio gerbūvio ir kitose srityse.
Šviesią, šiltą bei spalvingą forumo nuotaiką kūrė Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijos
ansamblio „Rambynas“ (vadovas – Edvinas Paliokas) atliekamos dainos.

Forumą pradeda Elena Stankevičienė –
Pagėgių viešosios bibliotekos direktorė.

Forumo dalyviai.
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Forumo dalyvius sveikina Pagėgių
savivaldybės mero pavaduotojas
Sigitas Stonys.

Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo
ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojos
Loretos Razutienės skaitomas pranešimas.

Pranešimą-virtualią apžvalgą pristato Vietos
veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ projekto
administratorė Rasa Stonienė.

Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijos
ansamblio „Rambynas“ (vadovas – Edvinas
Paliokas) narių atliekamų dainų popuri.

2016 m. birželio 8 d. – popietė „Dėkoju Tau, mano mielas Drauge“, skirta atsisveikinimui ir
išlydėjimui į užtarnautą poilsį ilgametę Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę
Eleną Stankevičienę. Renginyje dalyvavę Pagėgių savivaldybės vadovai – meras Virginijus Komskis,
administracijos direktorė Dainora Butvydienė bei administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvidas
Einikis – dėkojo bibliotekos vadovei už nepriekaištingą, nenuilstamą, entuziastingą darbą Pagėgių
krašto bei Mažosios Lietuvos raštijos puoselėjimo, gausinimo, populiarinimo bei išsaugojimo ateities
kartoms vardan, už etnokultūros plėtotę bibliotekinio darbo baruose, aktyvią visuomeninę, kultūrinę,
organizacinę veiklą krašto bendruomenės gyvenime. Elena Stankevičienė buvo apdovanota suvenyrine
Amžinosios Rambyno kalno knygos kopija.
Renginyje skambėjo įvairių Pagėgių savivaldybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų vadovų
bei atstovų, Pagėgių krašto bibliotekinės bendruomenės narių sveikinimo žodžiai, dalintasi ilgų
bendrystės metų eigoje išgyventomis gerosios patirties akimirkomis, nostalgiškais prisiminimais.
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Gražių, jautrių dainų puokštę Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vadovei dovanojo Pagėgių
savivaldybės Meno ir sporto mokyklos mokytoja Regina Pilkionienė.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
direktorę Eleną Stankevičienę sveikina ir jai
dėkoja Pagėgių savivaldybės vadovai.

Bibliotekos vadovė Elena Stankevičienė
apdovanojama suvenyrine Amžinosios
Rambyno kalno knygos kopija.

Ilgametę bibliotekos direktorę Eleną
Stankevičienę sveikina jos vadovaujamos
įstaigos darbuotojai.

Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto
mokyklos mokytojos Reginos Pilkionienės
atliekamos dainos.

Renginio dalyviai ir svečiai.
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2016 m. birželio 17 d. – susitikimas su Vokiečių karių kapų globos tautinės sąjungos
(Vokietija) atstovais, kurio metu žinomas Vokietijos aktorius ir skaitovas Herbert Tennigkeit
skaitė įvairius literatūrinius tekstus. Vokiečių delegacijos narių bendravimui su Pagėgių krašto
gyventojais talkininkavo ir vertėjavo VšĮ „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ direktorė
Ilona Meirė. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė svečiams atminčiai ir artimesnei
pažinčiai su Pagėgių kraštu įteikė reprezentacinį leidinį „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika...“.

Vokietijos aktorius ir skaitovas
Herbert Tennigkeit skaito literatūros kūrinius.

Renginio dalyviai ir svečiai.

Bibliotekos direktorės pavaduotoja Ramutė
Vaitkuvienė įteikia svečiams leidinį „Pagėgiai.
Šis kraštas kaip muzika...“.

Bendra renginio dalyvių, svečių
ir bibliotekininkų nuotrauka atminčiai.

2016 m. liepos 7 d. – susitikimas su Klaipėdos miesto klubo „Kelias į save“ vadovu,
straipsnių ir knygų sveikatingumo tematika autoriumi, energinės jogos bei meditacijų praktiku
Arūnu Jonuškiu (Klaipėda). Renginio metu svečias pagėgiškiams skaitė paskaitą „Paprasta ir
efektyvi su džok terapija“ ir pristatė savo autorinę penkių knygų seriją „Su džok – gamtos dovanotas
gydytojas“. Rašytojo teigimu, „su džok terapijos pavadinime yra užšifruota jos esmė (lietuviškai „su“
reiškia delnas, o „džok“ – pėda), kadangi tai – korėjietiškas gydymo metodas, kurio metu atliekamas
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taškinis delnų ir pėdų masažas.“ Kiekvienas renginio dalyvis turėjo galimybę praktiškai išmėginti su
džok terapiją ir gauti individualią šios gydymo sistemos žinovo Arūno Jonuškio konsultaciją.
Arūnas Jonuškis Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai padovanojo savo knygų serijos „Su
džok – gamtos dovanotas gydytojas“ pirmąsias dvi knygas.

Rašytojas Arūnas Jonuškis skaito paskaitą
„Su džok – gamtos dovanotas gydytojas“
ir pristato savo autorines knygas.

Individuali su džok gydymo
terapijos konsultacija.

Arūnas Jonuškis supažindina pagėgiškius su taškinio delnų masažo ypatumais.

2016 m. rugpjūčio 11 d. – susitikimas su Vydūno draugijos nariais, 2016 m. draugijos
išleistų leidinių – knygelės „Vydūnas apie meilę“ bei Vydūno knygos „Tauresnio žmoniškumo
užtekėjimas: (kada karų nebebus)“ – pristatymas. Vydūno draugijos Garbės pirmininkas, 2010 m.
Pagėgių krašto Garbės pilietis doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius supažindino pagėgiškius su draugijos
įsikūrimo istorija bei veikla. Draugijos pirmininkas Tomas Stanikas pristatė 2016 m. draugijos išleistus
veikalus. Naujų Vydūno ir apie jį leistų knygų sutiktuvės Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje
palydėtos Vydūno draugijos narių a cappella atliktomis Mažosios Lietuvos dainomis.
Renginį papuošė Vydūno draugijos nario, Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejaus
(Ustronės k., Panevėžio raj. sav.) muziejininko Audriaus Daukšos skaityta poezija iš lietuvių
literatūros klasiko Justino Marcinkevičiaus eilėraščių ciklo „Pavasario balsai Pasandravy“ bei šio
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poeto eilėraštis „1989 m. Vasario 16-oji“. Už vydūniškąja gyvenimo filosofija alsuojančią popietę
Vydūno draugijos nariams ir pirmininkui Tomui Stanikui įteiktos simbolinės dovanos.

Vydūno idėjinį ir kūrybinį palikimą pristato
Pagėgių krašto Garbės pilietis
doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius.

Vydūno draugijos išleistų knygų mylėtojai.

Vydūno draugijos narių atliekamos
Mažosios Lietuvos dainos.

Vydūno draugijos nariai su pagėgiškiais
ir Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos bendruomene.

2016 m. rugsėjo 23 d. – literatūros ir meno vakaras ,,Mykolo Kleopo Oginskio metus
išlydėjus...“, skirtas tradicinei Pagėgių krašto šventei ,,Pagėgiai - laiko labirintuose“ bei rašytojo,
kompozitoriaus, diplomato Mykolo Kleopo Oginskio metų ir jo 250-ųjų gimimo metinių
palydėtuvėms. Renginį pradėjo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos muzikos skyriaus
moksleivės Ivetos Steponavičiūtės (mokytoja – Marina Dvarvitene) pianinu skambintas Mykolo
Kleopo Oginskio sukurtas polonezas d-moll Nr. 10. Vakaro viešnia Lilija Valatkienė savo autorinę
fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų parodą ,,Ar spėjome pažinti Mykolą Kleopą
Oginskį?“. Du savo meninės fotografijos darbus Lilija Valatkienė įteikė Pagėgių savivaldybės viešajai
bibliotekai. Informatyvią, išsamią autentiškų informacijos šaltinių pagrindu parengtą paskaitą
„Mykolas Kleopas Oginskis – politikas, diplomatas ir kompozitorius bei jo sąlytis su Mažąja Lietuva“
pagėgiškiams skaitė kultūrologas Vytautas Jonas Juška.
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Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių, šalyje minėtų 2015-aisiais, palydėtuvių
vakaras paženklintas literatūrine gaida – 2015 m. išleistos knygos ,,Mykolas Kleopas Oginskis: sielos
ir minčių tėvynė – Lietuva“ (sudarytoja – Laima Budzinauskienė, fotografijų autorė – Lilija
Valatkienė) sutiktuvėmis. Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis dėkojo Lilijai Valatkienei
bei Vytautui Jonui Juškai už vakaro metu nutiestus istorinės atminties tiltus, nukėlusius į Mykolo
Kleopo Oginskio gyventą laikmetį ir įteikė svečiams gėlių bei savo patarėjos Mildos JašinskaitėsJasevičienės vaikams parašytą, iliustruotą ir sudarytą knygelę „Pagėgių krašte su mažąja Rambyno
kalno laume Erda“.
Svečiams įteikti reprezentaciniai Pagėgių krašto leidiniai. Lilija Valatkienė ir Vytautas Jonas
Juška bibliotekos bendruomenę ir skaitytojus nudžiugino vertinga literatūrine dovana – 2015 m.
išleistu Alfonso Čepausko sudarytu tarptautinės konkursinės ekslibrisų parodos katalogu „Mykolas
Kleopas Oginskis–250“ bei 1995 m. išleistu lituanistikos ir Lietuvos studijų darbus Tasmanijos
universitete (Australija) publikuojančio žurnalo „Lithuanian Papers“ 9-uoju numeriu.

Lyrišką muzikinį pasirodymą dovanoja
Iveta Steponavičiūtė.

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis
Lilijai Valatkienei bei Vytautui Jonui Juškai
įteikia knygelę „Pagėgių krašte su mažąja
Rambyno kalno laume Erda“.

Fotomenininkė Lilija Valatkienė dovanoja
bibliotekai savo meninės fotografijos darbus.

Paskaitą apie Mykolą Kleopą Oginskį skaito
ir žurnalo „Lithuanian Papers“ 9-ąjį numerį
dovanoja kultūrologas Vytautas Jonas Juška.
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Svečiams įteikiamos Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos dovanos.

Bendra renginio dalyvių, svečių
ir bibliotekininkų nuotrauka atminčiai.

2016 m. rugsėjo 29 d. – poeto, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nario,
respublikinio poezijos konkurso „Žydinčios vyšnios šakelė“ (2009 m.) ir Fridricho Bajoraičio
literatūrinės premijos (2012 m.) laureato Audriaus Šikšniaus (Šilutė) kūrybos vakaras. Renginio
metu pristatyta jau devintoji, 2016 m. išleista naujausia Audriaus Šikšniaus knyga – romanas
„Žiemojantis angelas“.
Jaukią literatūrinio vakaro nuotaiką kūrė Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio
gimnazijos III g klasės mokinės Gabijos Kriaučiūnaitės gitaros stygų melodijos bei atliekamos dainos.
Šilutės kamerinio dramos teatro aktorius Vygantas Paldauskas žiūrovus ir svečius džiugino
improvizuotomis ištraukomis iš vakaro metu pristatyto Audriaus Šikšniaus romano. Rašytojas Audrius
Šikšnius padėkos žodžių puokštę skyrė šiame renginyje, deja, negalėjusiems dalyvauti, tačiau didžias
pastangas knygos „Žiemojantis angelas“ rengimui bei leidybai skyrusiems geradariams: knygos
mecenatui – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojui Kęstui Komskiui ir leidinio
redaktoriams – Šilutės rajono Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktorei Birutei Morkevičienei bei
Šilutės ir Pagėgių krašto laikraščio „Pamarys“ redaktoriui Petrui Skutului.
Renginio svečiams įteiktos atminimo dovanos.

Šilutės kamerinio dramos teatro aktorius
Vygantas Paldauskas skaito Audriaus Šikšniaus
kūrybos tekstus.

Literatūrinio meninio žodžio mylėtojai –
pagėgiškiai...
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Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso
Bobrovskio gimnazijos III g klasės mokinės
Gabijos Kriaučiūnaitės muzikinis pasirodymas.

Rašytojas Audrius Šikšnius (viduryje)
su soliste, gitariste Gabija Kriaučiūnaite
ir jos tėveliu Eligijumi Kriaučiūnu.

2016 m. spalio 1 d. – Pagėgių ir Tauragės kuriančių žmonių pleneras „Ruduo Pagėgiuose“.
Plenero garbės svečiai – ne vieną savo tapybos, grafikos, skulptūros darbų parodą įvairiuose Lietuvos
miestuose bei miesteliuose eksponavusios ir pristačiusios Tauragės suaugusiųjų dailės studijos,
vienijančios dailės mėgėjus – neprofesionalus, nariai. Šios ilgą gražaus kūrybinio darbo patirtį
sukaupusios studijos ir kuriančius pagėgiškius bei tauragiškius subūrusio plenero vadovės – Tauragės
moksleivių kūrybos centro dailės mokytojos Jurgita Navickienė ir Vida Karbauskienė. Plenere dirbę ir
maži, ir dideli meno mylėtojai bibliotekos kiemelį papuošė ryškiaspalvių, įvairiausia ornamentika
išpieštų kūrybos darbų ekspozicija po atviru dangumi.
Renginio baigiamuoju akordu tapo plenero veiklų apibendrinimo ir kūrybinių idėjų pasidalinimo
valanda prie arbatos puodelio. Renginio dalyviams įteiktos simbolinės, kraštą reprezentuojančios
dovanos.

Plenero dalyvius sveikina jo vadovės –
dailės pedagogės Vida Karbauskienė
ir Jurgita Navickienė (Tauragė).

Aktyvios plenero dalyvės – Lietuvai
pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus narės
ir pirmininkė Ona Poškienė
(antroji iš dešinės).

47

2016 m. veiklos ataskaita

Plenero dalyviai kūrybinių veiklų įkarštyje.

Bendra plenero „Ruduo Pagėgiuose“
nuotrauka atminčiai.

2016 m. lapkričio 11 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti skirtas
Šveicarijos lietuvių bendruomenės (trump. ŠLB) kilnojamosios fotografijos darbų parodos
„Lietuvių Šveicarija“ pristatymas, dalyvaujant parodos koordinatorei, pagėgiškei, Šveicarijos
lietuvių bendruomenės pirmininkei, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narei, Kultūros
komisijos pirmininkei, „Pagėgių krašto garsintojo“ premijos steigėjai Jūratei Caspersen
(Jablonskytei).
Pagėgių savivaldybės Vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė perdavė Jūratei Caspersen
renginyje, deja, negalėjusio dalyvauti mero Virginijaus Komskio sveikinimus bei simbolines dovanas.
Lietuvių liaudies dainomis vakarą nuspalvino premijos „Pagėgių krašto garsintojas 2014“ laureatas –
Pagėgių savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Kamana“, vadovaujamas etnografės
Aksaveros Mikšienės.
Gėlių žiedus, sveikinimo bei padėkos žodžius Jūratei Caspersen dovanojo jos įsteigtos „Pagėgių
krašto garsintojo“ premijos laureatai, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Pagėgių komiteto nariai
bei mokslo keliu šią šviesuolę vedę krašto pedagogai. Viešniai įteiktos atminimo dovanos.
Iškilios parodos „Lietuvių Šveicarija“ atidarymo Pagėgiuose iškilmes vainikavo šilta bendrystės
valanda neformalioje aplinkoje, pagėgiškiams apžiūrint Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
darbuotojų parengtą Jūratės Caspersen gyvenimą, veiklą ir gražius ryšius su Pagėgių krašto
bibliotekomis atspindinčią literatūrinę parodą bei skanaujant viešnios renginio dalyviams ir svečiams
dovanotas šveicariškas vaišes.
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Parodą „Lietuvių Šveicarija“ pristato kraštietė,
Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė
Jūratė Caspersen (Jablonskytė).

Pagėgių savivaldybės kultūros centro folkloro
ansamblio „Kamana“ muzikinis pasirodymas.

Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio
sveikinimo žodžius ir atminimo dovaną perduoda
Vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė.

Bendra nuotrauka atminčiai su Jūrate Caspersen
(sėdi iš kairės antra), jos šeimos nariais,
bičiuliais ir Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos bendruomene.

2016 m. gruodžio 9 d. – Gerumo popietė „Kalėdų sriuba Pagėgiuose“. Popietės iniciatorius –
Kęsto Komskio paramos ir labdaros fondas. Organizatoriai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka
bei restoranas „Peronas“.
Gerumo popietės „Kalėdų sriuba Pagėgiuose“ akimirkos
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Filialų renginiai
Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka (Centrinė ir filialai) palaiko glaudžius bendradarbiavimo
bei partnerystės ryšius kultūrinės, visuomeninės ir kraštotyrinės veiklos srityse su krašto
bendruomenėmis. Tad 2016 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose ypatingas
dėmesys skirtas Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metų paminėjimui skirtų renginių organizavimui.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose prioritetai taipogi tradiciškai teikti Pagėgių
kraštui, Mažajai Lietuvai ir šalies bibliotekininkystei svarbių istorinių, kultūrinių įvykių bei M.
Lietuvos regiono raštijai nusipelniusių šviesuolių jubiliejinių datų paminėjimui. Keletas įsimintiniausių
renginių:
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1. Vilkyškių filialas. Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metams paminėti skirtas
teatralizuotas etnografinis susitikimas su Skuodo rajono kultūros centro Ylakių skyriaus
folkloro ansambliu „Alda“, vykęs 2016 m. birželio 18 d. Svečių paruoštame repertuare vyravo
žemaičių krašto dainos, šokiai, žaidimai ir smulkiosios tautosakos skaitymai. Svečiai iš
Žemaitijos su savimi atsivežė ir renginio dalyviams demonstravo daug senoviškų įrankių. Šią
pažintinę-edukacinę tradicinių lietuvių liaudies amatų-audimo staklėmis, lininių siūlų verpimo,
žlugto skalbimo ir kt. – demonstraciją folkloro ansamblio atlikėjai palydėjo skambiomis
dainomis. Įsisukę į etnografinių žaidimų ir liaudies šokių sūkurį, kolektyvo nariai kvietė prie jų
prisijungti ir žiūrovus. Gausiai susirinkę kraštiečiai mielai dalyvavo visose renginio programos
dalyse.
Skuodo rajono kultūros centro Ylakių skyriaus folkloro ansamblio ,,Alda“ nariai Vilkyškių
bibliotekai padovanojo savo pačių išaustų servetėlių. Svečiams įteiktos atminimo dovanos.
Svečių viešnagė vainikuota Vilkyškių seniūnijos seniūno Dariaus Jurkšaičio jiems padovanota
pažintine ekskursija po Pagėgių kraštą.

Skuodo rajono kultūros centro Ylakių skyriaus
folkloro ansamblio „Alda“ atliekamos dainos.

Atminimo dovanėlę Skuodo rajono kultūros
centro Ylakių skyriaus folkloro ansambliui
„Alda“ įteikia Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos Vilkyškių filialo bibliotekininkė
Laima Norbutienė.

Linksmo žemaitiško šokio sūkury...

Svečiai ir renginio organizatoriai prie Pagėgių
savivaldybės Vilkyškių miške augančios
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2. Vilkyškių filialas. Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metų palydėtuvių bei advento
laikotarpio sutiktuvių popietė ,,Gerumo šiluma žemės dosnume...“. 2016 m. gruodžio 8 d.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkyškių filialo ir LR Žemės ūkio rūmų savivaldos
organizatorės Pagėgių savivaldybėje organizuoto renginio pagrindinis akordas – Lietuvos
Respublikos Žemės ūkio rūmų įkūrimo 90-mečio bei atkūrimo 25-mečio jubiliejinis minėjimas.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkyškių filialo bibliotekininkė Laima Norbutienė,
sveikindama šventinės popietės dalyvius bei svečius, pristatė tradicinius advento papročius.
Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė daug garbingų svečių: Pagėgių savivaldybės mero
pavaduotojas Sigitas Stonys, Pagėgių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Algirdas Uselis, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių seniūnas Darius Jurkšaitis, Pagėgių
savivaldybės Vilkyškių Šv. Onos parapijos klebonas Kęstutis Pajaujis, Tauragės Martyno
Mažvydo evangelikų liuteronų parapijos klebonas Mindaugas Dikšaitis. Šviesią ir pakilią
popietės nuotaiką kūrė Tauragės gospel choro „Gloria“ (vadovė – Rasa Levickaitė-Šerpytienė)
atliekamos adventinės giesmės. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė
Pagėgių savivaldybėje Gitana Šimkienė trumpai supažindino su LR Žemės ūkio rūmų istorija.
LR Žemės ūkio rūmų veikla atskleista renginio metu demonstruotame trumpametražiniame filme
,,Kartos keičiasi – vertybės išlieka“ (autorė – LR Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė
Kėdainių rajone Jūratė Jodeikienė). LR Žemės ūkio rūmų vardu, Gitana Šimkienė dėkojo
visiems renginio geradariams ir įteikė padėkos dovanas.

Popietės pradžios akordas –
adventinės žvakės uždegimas.

Popietės dalyvius ir svečius sveikina
Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas
Sigitas Stonys.
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Tauragės gospel choro „Gloria“
atliekamos adventinės giesmės.

Bendra nuotrauka atminčiai.

3. Žukų filialas. Bibliotekų metų paminėjimui ir Žukų kaimo istorijos įamžinimui skirta
literatūrinė- kraštotyrinė popietė „...ir neradau gražesnio krašto...“, vykusi 2016 m. gegužės
7 d. Popietėje dalyvavo ir susirinkusiuosius sveikino Pagėgių savivaldybės administracijos
Vilkyškių seniūnas Darius Jurkšaitis su šeima bei Žukų kaimo bendruomenės pirmininkė
Anastazija Kubilienė. Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos IV g kl.
(12-tos klasės) moksleiviai renginio dalyviams ir svečiams padovanojo literatūrinę-kūrybinę
programą – šokių, dainų bei skaitomų eilių popuri. Savo kūrybos eilėraštį „Žukietis“ deklamavo
Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja –
metodininkė Donata Šaulytė su dukrele Ema. Renginio dalyviai ir svečiai turėjo galimybę
apžiūrėti bibliotekininkės Virginijos Kanovienės parengtą senųjų kraštotyrinių fotografijų
ekspoziciją „Atgyjanti istorija“. Prie arbatos puodelio Žukų gyventojai dalinosi prisiminimais bei
pasakojimais apie tai, kaip jie atvyko gyventi į šį kaimą, kokie yra žukiškių gyvenimo būdo
kitados ir dabar ypatumai, kaip kūrėsi šeimos ir buvo auginami vaikai, kokie amatai buvo
plėtojami. Aptarti ir užrašyti senosiose kraštiečių iki šių dienų išsaugotose fotografijose
užfiksuoti įvykiai bei jų datos. Popietė baigta linksma gaida – karaokė dainų „paradu“.

Popietės dalyviai ir svečiai.

Aprašomos senosios kraštotyrinės fotografijos.
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Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso
Bobrovskio gimnazijos IV g klasės moksleivių
muzikinis pasirodymas.

Šoka Pagėgių savivaldybės
Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos
IV g klasės moksleiviai.

Parodos. Parodų formos ir tematika
2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu buvo paskelbti Bibliotekų ir Vietos
bendruomenių metais. Būtent šios temos atspindėjimui Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
bendruomenė teikė prioritetinį dėmesį organizuodama vaizdinius renginius – parodas. Einamaisiais
metais Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) erdves puošė ekspozicijos,
išsiskiriančios ne tik savo rengėjų geografine (Rusija, Šveicarija), bet taipogi ir profesine aprėptimi:
Bibliotekų metų proga bibliotekoje eksponuotos Klaipėdos regiono bibliotekininkystės atstovų
parengtos fotografijos, grafikos, mažosios plastikos darbų parodos. Minint Bibliotekų ir Vietos
bendruomenių metus, Pagėgių krašto bibliotekose eksponuotos įvairioms meno kryptims bei žanrams
priskiriamos Pagėgių krašto gyventojų kūrybos darbų parodos. Taipogi organizuotos Pagėgių krašto,
Mažosios Lietuvos ir visos šalies architektūrinį, kultūrinį, istorinį, literatūrinį savitumą atspindinčios
ekspozicijos.
Bibliotekininkų rengtų dokumentų parodų tematika apėmė Pagėgių kraštui, Mažosios Lietuvos
regionui ir visai šaliai svarbius istorijos ir kultūros įvykius, iškilių raštijos veikėjų garbias jubiliejines
sukaktis.
Pagėgių savivaldybės viešoji (Centrinė) biblioteka kvietė aplankyti parengtas nuolatines
ekspozicijas, kurios 2016 m. buvo nuolat pildomos naujais eksponatais. Tai:
Kraštotyros fonde:
a) Pagėgių savivaldybės administracijai Lenkijos Respublikos Ilavos ir Myslakowice
savivaldybių vadovybės dovanotų šios kaimyninės šalies etnografinio meno reliktų ir reprezentacinių
leidinių ekspozicija;
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b) rašytojos, ilgametės Pagėgių krašto literatų sambūrio „Atidengsiu Tau žodį it širdį“ narės,
Pagėgių miesto himno „Mano miestas – Pagėgiai žali“ autorės, pedagogės, Pagėgių krašto „Metų
žmogaus“ (2002 m.) nominantės Bronės Savickienės šviesiam atminimui pagerbti skirta ekspozicija,
sudaryta iš laiškų, fotografijų, rankraščių, memuarų ir kt. jos giminaičių bibliotekai perduotų
dokumentų;
c) Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos istorijos įamžinimui, Pagėgių Kristijono Donelaičio
gimnazijos direktoriaus Jono Greičiaus atminimui skirta ekspozicija. Ją sudaro Jono Greičiaus sūnaus,
rašytojo Rimanto Greičiaus (Prienai) Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai iš šeimos archyvo
padovanotų fotografijų, dokumentų, relikvijos;
d) 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.
Su šiomis Pagėgių krašto bibliotekose eksponuotomis parodomis susipažino ne tik bibliotekos
skaitytojai, renginių dalyviai, bet ir gausiai ekskursijose po biblioteką dalyvavę įvairių Lietuvos miestų
ir miestelių gyventojai, svečiai iš kaimyninių valstybių, oficialiosios valstybės pareigūnų delegacijos,
pavieniai keliautojai ir turistų grupės.
Viešosios (Centrinės) bibliotekos parodos
Meno parodos:
1. Rusijos dailininkų sąjungos nario ir tarptautinės vaizduojamojo meno asociacijos prie
UNESCO nario Lev Sherstyanoy grafikos darbų paroda „Prūsiškoji elegija“. Paroda parengta
iš Sovetsko muziejaus fonduose saugomų dailininko darbų kolekcijos. Parodos kuratorė –
Sovetsko miesto istorijos muziejaus direktorė Anzhelika Shpilyova;
2. Dailininkės Daivos Dašenkovienės (Klaipėda) tapybos darbų paroda „Žmogaus egzistenciniai
matmenys laike ir erdvėje“, skirta Klaipėdos krašto dienai paminėti;
3. Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų gyventojų bei Dienos užimtumo
centro lankytojų rankdarbių paroda „Ant kūrybos sparnų“, skirta kraštiečių kūrybiškumo
atskleidimui;
4. Tauragės miškų urėdijos Šilinės girininkijos girininko Bronislovo Ambrozo (Tauragė)
fotografijos darbų paroda „Mažas didelis miško pasaulis“, skirta Lietuvos gamtos paveldo
atskleidimui;
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5. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos, bendradarbiaujant su
Lietuvos dailininkų sąjunga (Vilnius), 2014 m. organizuoto tarptautinio ekslibrisų konkurso
„Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ darbų paroda, skirta Mažosios
Lietuvos kultūros paveldo puoselėjimui ir atskleidimui;
6. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktoriaus, skulptoriaus,
rašytojo Juozo Šikšnelio mažosios plastikos darbų paroda „Baibokai ir jų lazdos“, skirta
Bibliotekų metams paminėti;
7. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengta Pagėgių krašto jaunųjų
fotografų plenero darbų paroda „Pagėgiai – Mažosios Lietuvos perlas“, skirta Europos dienai,
Vietos bendruomenių ir Bibliotekų metams paminėti;
8. Dailininkės Daivos Dašenkovienės (Klaipėda) tapybos darbų paroda „Nuostabos galia“,
skirta vaizduojamojo meno sklaidai;
9. Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Juoda – balta“, skirta
tradicinei Pagėgių krašto šventei ,,Pagėgiai - laiko labirintuose“;
10. Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės
fotografijos darbų paroda ,,Ar spėjome pažinti Mykolą Kleopą Oginskį?“, skirta rašytojo,
kompozitoriaus, diplomato Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimo ir veiklos atskleidimui, jo
palikimo pristatymui;
11. Pagėgių ir Tauragės kuriančių žmonių plenero „Ruduo Pagėgiuose“ darbų ekspozicija
bibliotekos kiemelyje po atviru dangumi, skirta Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metams
paminėti;
12. Tauragės suaugusiųjų dailės studijos (vadovės – dailės mokytojos Jurgita Navickienė ir Vida
Karbauskienė) tapybos, grafikos ir skulptūros darbų paroda „Kasdienybės labirintai“, skirta
meninės savimonės ugdymui;
13. Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ nario Tado Zakarausko fotografijos darbų paroda
„Krantai Nemunėlio“, skirta 2014 m. Lietuvos dainų šventės Ansamblių vakaro koncerto
„Krantai Nemunėlio“ akimirkų įamžinimui;
14. Šveicarijos lietuvių bendruomenės parengta kilnojamoji fotografijos darbų paroda „Lietuvių
Šveicarija“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Parodos koordinatorė –
Jūratė Caspersen (Jablonskytė) (Šveicarija);
15. Asociacijos „Tauragės Trečiojo amžiaus universitetas“ steigėjo bei rektoriaus Romualdo
Ozgirdo ir jo dukters Paulinos Ozgirdaitės (Tauragė) dailės darbų paroda, skirta
vaizduojamojo meno sklaidai.
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Literatūrinės parodos:
1. „Lietuva laisvės skrydyje“, skirta Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui ir Klaipėdos krašto dienai
paminėti;
2. „Iš „Suaugusiųjų Metų knygų 2015“ puslapių – į išminties taupyklę“, skirta akcijos „Metų
knygos rinkimai 2015“ populiarinimui ir informacijos apie ją sklaidai;
3. IN MEMORIAM Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus pirmininkei Valentinai
Zdanevičienei (1950-12-12-2016-01-22);
4. „Knygnešystės pradininko gyvenimo peizažai“, skirta lietuvių beletristikos ir knygnešystės
pradininko Motiejaus Valančiaus 215-osioms gimimo metinėms;
5. „Mažosios Lietuvos tyrinėtojų, architektų Martyno ir Marijos Purvinų pėdomis Pagėgių
krašte...“, skirta architektų Martyno ir Marijos Purvinų raštijos darbų atskleidimui;
6. „Mintimis priglust prie Tėvynės“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti;
7. „Knygos ženkluose – gyvenimo panorama“, skirta Pasaulinei knygos ir autorinių teisių
dienai paminėti;
8. IN MEMORIAM Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus
vedėjai Dalei Mačienienei (1962-12-23- 2016-05-01);
9. „Per laiką ir erdvę – su Knyga“, skirta Bibliotekų metams, Pasaulinei spaudos laisvės dienai
bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti;
10. „Prisiminimų susitikimai“, skirta Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir genocido dienai
paminėti;
11. „Kiekviena valstybė – pasaulio vertybė“, skirta Valstybės dienai ir Pasaulio lietuvių vienybės
dienai paminėti;
12. „Laisvės grandis, sujungusi tautų viltis“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai
paminėti;
13. „Dvasios turtas – žiniose“, skirta Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo dienai
paminėti;
14. „Iš bibliotekos fondų“, skirta rašytojo Audriaus Šikšniaus (Šilutė) kūrybos atskleidimui;
15. „Mažosios Lietuvos netekčių atvaizdai“; skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai
paminėti;
16. „Iš bibliotekos fondų“, skirta pagėgiškės, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės
Jūratės Caspersen (Jablonskytės) plėtojamos visuomeninės, kultūrinės bei literatūrinės veiklos
atskleidimui;
17. „Gyvenimo tikslas – Lietuva ir jos tauta“, skirta Nepriklausomybės akto signataro, etnologo,
tautosakos rinkėjo, gydytojo Jono Basanavičiaus 165-osioms gimimo metinėms;
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18. „Kai širdyje – vienintelis žodis LIETUVA“, skirta Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto,
rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, gydytojo, publicisto Kazio Griniaus 150-osioms
gimimo metinėms ir Prezidento Kazio Griniaus metams paminėti.
Filialų parodos
Meno parodos:
1. Dailininkės

Daivos

Dašenkovienės

(Klaipėda)

tapybos

darbų

paroda

„Formos

daiktiškumas“, skirta vaizduojamojo meno sklaidai (Lumpėnų filialas);
2. Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Juoda – balta“, skirta
Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metams paminėti bei Pagėgių krašto pažinimo skatinimui
(Lumpėnų ir Stoniškių filialai);
3. Tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Pagėgių kraštas laiko
tėkmėje“, skirta Klaipėdos krašto dienai paminėti (Lumpėnų, Natkiškių, Vilkyškių filialai);
4. Danguolės Miklovės (Šilgaliai, Pagėgių savivaldybė) karpinių paroda „Mintimis su
Gimtine“, skirta Vietos bendruomenių metams ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti
(Piktupėnų filialas);
5. Danguolės Miklovės (Šilgaliai, Pagėgių savivaldybė) karpinių paroda „Pavasaris žolę jau
kelia...“, skirta Kultūros dienai paminėti (Piktupėnų filialas);
6. Danguolės Miklovės (Šilgaliai, Pagėgių savivaldybė) karpinių paroda „Vasaros dvelksmas“,
skirta Joninių (Rasos) šventei (Piktupėnų filialas);
7. Marijos Venckienės (Būbliškė, Pagėgių savivaldybė) ir Joanos Komskienės (Birštoniškiai,
Pagėgių savivaldybė) rankdarbių paroda „Iš Pagėgių krašto gyventojų palikimo“, skirta
Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metams paminėti (Piktupėnų filialas);
8. Dailininkės Daivos Dašenkovienės (Klaipėda) tapybos darbų paroda „Pažinimo patirtis“,
skirta vaizduojamojo meno sklaidai (Piktupėnų filialas);
9. Angelijos Macaitienės (Stoniškiai, Pagėgių savivaldybė) siuvinėtų darbų paroda „Laisvalaikis
spalvom pražydo“, skirta Vietos bendruomenių metams ir kraštiečių kūrybos sklaidai
(Stoniškių filialas);
10. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengta Pagėgių krašto jaunųjų
fotografų plenero darbų paroda „Pagėgiai – Mažosios Lietuvos perlas“, skirta Europos dienai,
Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metams paminėti (Stoniškių, Šilgalių, Vilkyškių filialai);
11. Dailininkės Daivos Dašenkovienės (Klaipėda) tapybos darbų paroda „Nuostabos galia“,
skirta Bibliotekų metams ir vaizduojamojo meno sklaidai (Šilgalių filialas);
12. Poeto, fotomenininko, literato, žurnalisto, krašto tyrinėtojo, tapytojo, visuomenininko
Eugenijaus Skipičio (Bitėnai, Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Vydūnas. Laikas ir
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žmonės“, skirta Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metams paminėti (Vilkyškių ir Žukų
filialai);
13. Dailininkės

Daivos

Dašenkovienės

(Klaipėda)

tapybos

darbų

paroda

„Akimirka

kasdienybei“, skirta vaizduojamojo meno sklaidai (Vilkyškių ir Žukų filialai).
Literatūrinės parodos:
1. „Žaliame laiko vingyje“, skirta prozininko, novelisto, publicisto, vertėjo Juozo Apučio
80-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas);
2. „Du keliai į Tiesą“, skirta prozininkės, eseistės, dramaturgės, dailininkės Jurgos Ivanauskaitės
55-osioms gimimo metinėms (Lumpėnų filialas);
3. „Po Europos Sąjungos vėliava“, skirta Europos dienai ir Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą
dienai paminėti (Lumpėnų filialas);
4. „Pokalbis su rugpjūčiu“, skirta poeto, vertėjo Vacio Reimerio 95-erių metų sukakčiai
paminėti (Lumpėnų filialas);
5. „Atgimimo saulės apšviestu keliu“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti
(Natkiškių filialas);
6. „Laisvės sąskambiai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (Natkiškių
filialas);
7. „Išpintas žodžių žiedas“, skirta poeto, kunigo Antano Vienažindžio 175-osioms gimimo
metinėms (Natkiškių filialas);
8. „Atminties akimirkoje – amžinybė“, skirta Visų šventųjų dienai paminėti bei Vėlinėms
(Natkiškių filialas);
9. „Auginti žodį – Tėvynės sėklą“, skirta prozininkės, publicistės, literatūros kritikės Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės 155-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti
(Piktupėnų filialas);
10. „Knyga – gyvenimo išminties graviūra“, skirta Bibliotekų metams, Pasaulinei spaudos
laisvės dienai bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti (Piktupėnų filialas);
11. „Rankose stiprybė – širdyje vienybė“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti
(Piktupėnų filialas);
12. „Įvairiapusis kūrybinis kelias“, skirta rašytojo Juozo Marcinkevičiaus 70-ies metų sukakčiai
paminėti (Piktupėnų filialas);
13. „Žodžių akrobatika“, skirta poeto, prozininko, vertėjo Vytauto Sirijos Giros 105-osioms
gimimo metinėms (Stoniškių filialas);
14. „Dievo vasarėlėj – mylimų tėvynėj“, skirta poeto, prozininko, vertėjo, dramaturgo, aktoriaus
Kazio Inčiūros 110-osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas);
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15. „Tėvynės vardas kaip karšta ugnis“, skirta prozininko, dramaturgo Juozo Grušo 115-osioms
gimimo metinėms (Stoniškių filialas);
16. „Viešnagė pas Kukutį“, skirta poeto, literatūros kritiko, dramaturgo, eseisto, vertėjo
Marcelijaus Martinaičio 80-osioms gimimo metinėms (Stoniškių filialas);
17. „Skaidri svajonė posme užkerėta“, skirta poeto, prozininko, literatūros kritiko, vertėjo
Antano Venclovos 110-osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas);
18. „Epochos įvykių metraštininkas“, skirta poeto, prozininko, dramaturgo, teatrologo,
literatūros ir tautosakos tyrinėtojo Balio Sruogos 120-osioms gimimo metinėms
(Šilgalių filialas);
19. „Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės idealų versmėse“, skirta rašytojos, dramaturgės, poetės,
vertėjos, literatūros ir meno kritikės Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės 130-osioms gimimo
metinėms ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti (Šilgalių filialas);
20. „Kazys Grinius – valstybės didžiavyris“, skirta Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto,
rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, gydytojo, publicisto Kazio Griniaus 150-osioms
gimimo metinėms ir Prezidento Kazio Griniaus metams paminėti (Šilgalių filialas);
21. ,,Istorijos pramintais takais“, skirta istoriko, pedagogo Adolfo Šapokos 110-osioms gimimo
metinėms (Vėlaičių filialas);
22. ,,Gimtoji kalba: laike, žmonėse, ženkluose“, skirta knygnešio, rašytojo, publicisto Jurgio
Bielinio 170-osioms gimimo metinėms ir Knygnešio dienai paminėti (Vėlaičių filialas);
23. ,,Biblioteka – gidas gyvenimo kelionėje“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei ir
Bibliotekų metams paminėti (Vėlaičių filialas);
24. ,,Netilo dainos, negeso laužai...“, skirta Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui (Vėlaičių filialas);
25. „Margas Motiejaus Valančiaus prozos pasaulis“, skirta lietuvių beletristikos ir knygnešystės
pradininko, istoriko, švietėjo Motiejaus Valančiaus 215-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių
filialas);
26. „Dienų miražai dangaus lede“, skirta poeto Vytauto Mačernio 95-osioms gimimo metinėms
(Vilkyškių filialas);
27. „Pagėgių kraštas – Europos dalelė“, skirta Europos dienai ir Lietuvos įstojimo į Europos
Sąjungą dienai paminėti (Vilkyškių filialas);
28. ,,Nepajudinamas lietuviškumas – Jono Basanavičiaus gyvenimo vedlys“, skirta Lietuvos
visuomenės ir valstybės veikėjo, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, etnologo,
tautosakos rinkėjo, gydytojo Jono Basanavičiaus 165-osioms gimimo metinėms (Vilkyškių
filialas);
29. „Lietuvos amžių aidas“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai
paminėti (Žukų filialas);
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30. „Tikrovės ir fantazijos dvasingumas“, skirta prozininko, dramaturgo, eseisto Jurgio Jankaus
110-osioms gimimo metinėms (Žukų filialas);
31. „Aš už Lietuvą, nors aš ne Lietuvoj“, skirta Pasaulio lietuvių vienybės dienai paminėti
(Žukų filialas);
32. „Laisvosios minties portretas“, skirta sociologo, publicisto, aušrininko, literatūros istoriko ir
kritiko, gydytojo Jono Šliūpo 155-osioms gimimo metinėms (Žukų filialas).
Bibliotekos teikiamos paslaugos
28 lentelė
Eil.
Neatlygintinų paslaugų sąrašas
Nr.
1. Prieiga prie interneto.
2. Mokslinių ir grožinių dokumentų išduotis į namus.
3. Naujausių laikraščių bei žurnalų išduotis vietoje, senesnių – išduotis į namus.
Informacijos paieška tradiciniuose spausdintuose ir elektroniniuose informacijos masyvuose
4.
padedant bibliotekininkui.
5. Atsakymai į tikslinamąsias, faktografines, temines, adresines vartotojų užklausas.
6. Galimybė aplankyti fotografijos, tapybos, dailės, tautodailės, literatūros, parodų ekspozicijas.
7. Galimybė apsilankyti bibliotekos organizuojamuose renginiuose.
8. Turizmo galimybių Pagėgių krašte atskleidimas.
9. Supažindinimas su Pagėgių krašto švietimo institucijomis.
10. Informavimas apie jaunimo užimtumu besirūpinančias Pagėgių savivaldybės organizacijas.
11. Žinių apie teisinės pagalbos galimybes Pagėgių krašte suteikimas.
Supažindinimas su kultūrine Pagėgių krašto veikla ir informavimas apie Pagėgių
12.
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.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos paieškos sistemos (IPS) galimybių
16.
atskleidimas ir naudojimosi ja mokymai.
17. Supažindinimas su informacija apie Pagėgių krašto bendruomenei nusipelniusius žmones.
Prieigos prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių galimybė. Pagėgių savivaldybės
viešoji biblioteka prenumeruoja šias duomenų bazes:
- EBSCO Publishing eIFL.net (Viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazė:
humanitariniai, socialiniai mokslai, medicina, sveikatos apsauga ir kt.);
- Naxos Music Library (Muzikos duomenų bazė: pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio
tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai, kompozitorių ir atlikėjų
biografijos, muzikos terminų žodynas, daugiau nei 700 operų apžvalgos ir libretai bei
kita informacija);
18.
- Credo Online Reference Service (Duomenų bazėje pateikiama informacija įvairių mokslų
temomis. Čia sukaupta per 3 mln. viso teksto įrašų iš daugiau nei 600 žinynų, žodynų,
enciklopedijų. Duomenų bazėje galima rasti su ieškoma tema ar asmeniu susijusių
straipsnių, apibrėžimų, vaizdų, vaizdo ir garso medžiagos, naujienų, taip pat – nuorodų į
įvairius interneto šaltinius, prenumeruojamas duomenų bazes, LNB elektroninį katalogą,
atvirosios prieigos ar kitus išteklius).
Šiomis duomenų bazėmis gali naudotis bibliotekos vartotojai Informacijos skyriuje arba
namuose, gavę iš bibliotekos darbuotojo prisijungimo prie duomenų bazių slaptažodžius.
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29 lentelė
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Atlygintinų paslaugų sąrašas
Spaudinių kopijavimas A3 ir A4 formatais.
Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias užklausas sudarymas, redagavimas.
Informacijos spausdinimas A4 formatu.
Teksto surinkimas ir atspausdinimas (atlieka bibliotekininkas) A4 formatu.
Teksto spausdinimas spalvotu spausdintuvu A4 formatu.
Teksto su grafiniu vaizdu (piešinys, nuotrauka) spausdinimas spalvotu spausdintuvu
A4 formatu.
Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (tarpbibliotekinio abonemento paslaugos).
Lankstinukų, kvietimo, vizitinės kortelės, diplomo maketavimas.
Prekyba leidybine produkcija.
Bibliotekos patalpų ir įrangos nuoma.
Meno, foto parodų eksponavimas bibliotekos patalpose.
Firmų ir jų paslaugų, atitinkančių bibliotekos veiklos specifiką, reklama bibliotekos
patalpose.
Laiško išsiuntimas elektroniniu paštu (atlieka bibliotekininkas).
Fakso priėmimas.
Fakso išsiuntimas: Lietuvoje ir į kitas šalis.
Informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas.
Dokumento skenavimas.
Dokumento įrišimas A4 formatu (iki 50 ir iki 100 lapų), A3 formatu (iki 50 ir iki 100 lapų).
Dokumento įrišimas terminiu būdu (iki 30 lapų) A4 formatu.
Dokumentų perrišimas ir restauravimas: A4 ir A5 formatais.
Darbo su kompiuteriu pamoka: grupėje ir individualiai.
Analitinių apžvalgų rengimas ir atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą.
Pranešimo informacijos – komunikacijos temomis medžiagos pagal užsakymą parengimas.
Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių organizavimas.
Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių pravedimas.
Bibliotekų veiklą atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas.
Leidybos paslaugos.
Leidybinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla ir suvenyrinės produkcijos su
bibliotekos atributika platinimas.
Gidų ir ekskursijų vadovų paslaugos, atitinkančios bibliotekų veiklą. Galima rinktis
individualias ir grupines, dalyvaujant vertėjui ir be jo ekskursijas.
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) vieningo skaitytojo
pažymėjimo ir jo dublikato išdavimas (kai kurių socialinių grupių nariams šis pažymėjimas
išduodamas nemokamai).

Atlygintinų paslaugų sąrašas patvirtintas Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d.
sprendimu Nr. T-185.

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
LIBIS PĮ diegimas
2004 m. įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) programa. 2011-2012
m. Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje vyko rekatalogavimo darbai, į elektroninį katalogą suvesta
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didžioji dalis fondo. 2013 m. biblioteka pradėjo dirbti su skaitytojų aptarnavimo posisteme, skaitytojai
aptarnaujami automatizuotai, taikant Lietuvos vieningą apskaitos sistemą. LIBIS komplektavimo bei
skaitytojų aptarnavimo posistemė yra įdiegtos ir veikia tik Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje. Su
LIBIS naujomis programomis supažindina ir įvairiais klausimais konsultuoja UAB „Asseco Lietuva“
(Vilnius) darbuotojai.
2016 m. pabaigoje elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose biblioteka turi
įvestus 43 270 įrašų. Iš viso katalogas pasipildė 26 700, 2016 m. – 1 270 naujų kompiuterinių įrašų.
Informacinis fondas
Informacinį fondą Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose sudaro 3 710 fizinių vienetų,
1 198 pavadinimų dokumentai.
Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje informacinį fondą sudaro 1 510 fizinių vienetų, 1 198
pavadinimų dokumentai. 2016 m. fondas pasipildė 28 dokumentais (18 pavadinimų). Fondas
papildytas informaciniais leidiniais, enciklopedijomis, žodynais, žinynais.
Informacinį fondą Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose sudaro 2 200
dokumentų. Vidutinis vieno kaimo filialo fondo dydis – 275 dokumentai. Didžiausius informacinius
fondus turi Vilkyškių (330 vnt.) ir Stoniškių (273 vnt.) filialai.
2016 m. daugiausiai informacinių leidinių gavo Viešoji (Centrinė) biblioteka. Kaimo filialų
fondai pasipildė negausiai, vidutiniškai teko po 1 dokumentą vienai bibliotekai.
Kraštotyros fondas
Kraštotyros fondą Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose sudaro 2 328 fiz. vnt.
spausdintų kraštotyros leidinių, aplankų ir kitų kraštotyros darbų bei dokumentų.
Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje kraštotyros fondą sudaro 1 613 fiz. vnt. ir 1 064 pavadinimų
dokumentai. Fondas papildytas 56 fiz. vnt. ir 31 pavadinimo dokumentais apie Mažąją Lietuvą ir
Pagėgių kraštą.
Kraštotyros fondą bibliotekos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose sudaro 715
fiz. vnt. dokumentų. Vidutinis kaimo filialo kraštotyros fondo dydis – 89 fiz. vnt. dokumentai.
Komplektavimas
Kaip ir kasmet, kylant leidinių kainoms, pagrindinė komplektavimo problema – Kultūros
ministerijos skiriamas nepakankamas finansavimas naujų dokumentų įsigijimui. Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos ir filialų knygų fondai kiekvienais metais sensta, todėl vis sunkiau įsigyti ir
papildyti juos naujais informaciniais leidiniais bei kita aktualia literatūra.
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Bibliotekos vykdoma projektinė veikla
2016 m. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo šiuose projektuose:
-

„Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programa“ (Lietuvos Respublikos Kultūros
ministerija);

-

„Elektroninių leidinių pateikimas skaitytojams“ (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka);

-

„Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra – VIPT2“;

-

„Medijų raštingumas: dalyvauk, sužinok, pasidalink“ (asociacija „Viešieji interneto
prieigos taškai“);

-

„Bibliotekos pažangai 2“ (Bilo ir Melindos Geitsų fondas, Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka);

-

„Pažinsi bendruomenę – atrasi Europą“ (Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje).

Nuo 2015 m. gegužės 10 d. iki 2016 m. spalio 30 d. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka
partnerio teisėmis dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos
parengtame projekte „Bendruomenės HUB‘as bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“. Šį projektą
rėmė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamas projektas „Bibliotekos
pažangai 2“, finansuojamas Bilo ir Melindos Geitsų fondo (angl. Bill & Melinda Gates Foundation) ir
iš dalies Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.
Projekto metu Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo organizuojamas įvairiapusis
bendruomenės narių neformalus švietimas, rengiami įvairūs saviraiškos užsiėmimai (saviraiškos kodai)
skirtingų amžiaus grupėms ir poreikių aptarnaujamiems bendruomenės nariams.
Su viena iš tokių projekto „Bendruomenės HUB‘as bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“
veiklų – Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos rengiamais
„Modeliavimo kodo“ užsiėmimais – 2016 m. spalio 24 d. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
bendruomenė pakvietė susipažinti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos III g klasių gimnazistus,
lydimus vyresniųjų technologijų mokytojų Valdo Gečo bei Jurijaus Vasiljevo. Interaktyvaus
mokomojo renginio lektorius – Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos
Informacijos skyriaus bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Donatas Dobilinskas.
Interaktyvių užsiėmimų su trimatėmis modeliavimo programomis ir 3D spausdintuvu metu
kiekvienas mokymų dalyvis, naudodamasis specialia elektronine modeliavimo programa „Solidwork“,
virtualiai projektavo savitus ir originalius suvenyrinius modelius. Visi kūriniai buvo atspausdinti 3D
spausdintuvu bei įteikti jų autoriams kaip atminimo dovanos. Vieną iš tokių 3D spausdintuvu sukurtų
trimačių objektų – Lietuvos valstybės herbo Vyčio figūrą – Donatas Dobilinskas padovanojo ir
Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai.
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Pagėgių bibliotekoje – trimačių objektų kūrimo užsiėmimai.

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, drauge su Šilutės rajono savivaldybės Fridricho
Bajoraičio bei Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosiomis bibliotekomis, vykdydama
projektą ,,Bendruomenės ,,HUB'as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“ parengė ir savo
interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt publikuoja virtualią enciklopediją „Pagėgių krašto šimtmečio
žmonės“, sudarytą iš Lietuvai nusipelniusių žymių raštijos, spaudos, kultūros, mokslo atstovų, nuo
1918 m. iki dabar gyvenusių, besimokiusių ar dirbusių Pagėgių krašte, biografijų.
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Pirmajame šios kraštotyrinės duomenų bazės rengimo etape – personalijų, kurios bus įtrauktos į
šią virtualią enciklopediją, atrankoje – prioritetas teiktas pretendentų atliktų darbų išliekamajai vertei,
pasiekimams, pelnytiems visuomeninio pripažinimo ženklams (įvertinimams, apdovanojimams),
gyvenimo nuopelnams Pagėgių krašto, Mažosios Lietuvos, tautos bei šalies labui. Remiantis šiomis
nuostatomis, sudarytas Pagėgių krašto žymių asmenybių, kurių gyvenimo aprašymus ketinta paskelbti
virtualioje Pagėgių krašto enciklopedijoje „Pagėgių krašto šimtmečio žmonės“, sąrašas.
Sekantis etapas – patikimų, autoritetingų informacijos šaltinių (žinynų, enciklopedijų, mokslinių
publikacijų ir kt.), kurie turėtų būti pasitelkiami biografijų sudarymui, paieška, atranka, duomenų
analizavimas, lyginimas, sisteminimas bei sintetinimas.
Šiuo metu yra parengta ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainėje
www.pagegiusvb.lt (nuoroda „Veikla“ – „Kraštotyra“ – „Pagėgių krašto šimtmečio žmonės“ –
„Pagėgių krašto garsintojai“), paskelbta 20 žymių Pagėgių krašto žmonių (Jono Aušros, Broniaus
Bagdono, Anelės Čepukienės-Čenkutės, Vytauto Daujočio, Liudviko Fetingio, Elenos GrigolaitytėsKondratavičienės, Aldonos Gustas, Antano Ilčiuko, Enzio Jagomasto, Elzės Jankutės, Evos Mildos
Jankutės-Gerolos, Viktoro Kiaukos, Osvino Kybranco, Rūtos Leonovos-Daujotaitės, Aloyzo Masolo,
Henriko Nagio, Aldonos Irenos Nasvytytės-Augustinavičienės, Martyno Purvino, Marijos Purvinienės
bei Ernsto Rogos) išsamios biografijos, kuriose aprašomų asmenybių gyvenimo ir veiklos faktai yra
išdėstyti chronologine seka. Projekto ,,Bendruomenės ,,HUB'as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos
kodą“ įgyvendinimo metu Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuotų „Žinių kodo“
įgyvendintų veiklų pagrindu virtuali Pagėgių krašto enciklopedija „Pagėgių krašto šimtmečio žmonės“
buvo nuosekliai ir sistemingai pildoma vis naujomis biografijomis. Tai atliko Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos darbuotojos: metodininkė-Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata
Vitkutė, Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja Asta Andrulienė, Vaikų literatūros skyriaus
vedėja a.a. Dalė Mačienienė bei Pagėgių krašto gyventojai.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengta kandidatūrų virtualiai anketai
„Pagėgių krašto šimtmečio žmonės“ teikimui skirta anketa bei detali informacija apie „Žinių kodo“
užsiėmimus skelbta visose Pagėgių krašto bibliotekose bei Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt.
Šio projekto nauda:
 naujos technologinės erdvės sukūrimas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mokymosi kokybės
gerinimui;
 partnerystės su Klaipėdos regiono viešosiomis bibliotekomis išplėtojimas ir sutvirtinimas;
 bendruomenės narių informacinių-komunikacinių kompetencijų ugdymas;
 neformalaus Pagėgių krašto gyventojų lavinimo plėtotė;
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 virtualios enciklopedijos „Pagėgių krašto šimtmečio žmonės“ sukūrimas ir publikavimas
Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų internetinio ryšio taškų išsidėstymo
geografinės koordinatės

Vienintelis interneto ryšio tiekėjas Pagėgių savivaldybės viešajai (Centrinei) bibliotekai,
Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Stoniškių, Šilgalių, Vėlaičių, Vilkyškių, Žukų filialams yra AB
„TELIA LIETUVA“.
Viešosios (Centrinės) bibliotekos ir filialų kompiuterizuotos darbo vietos,
įrenginiai bei kita technika
30 lentelė
Įrangos pavadinimas
Kompiuteriai su interneto prieiga
Daugiafunkciniai įrenginiai
Elektroninės knygų skaityklės.
Planšetiniai kompiuteriai
Interaktyvus ekranas
Vaizdo aparatūra (multimedija)
Televizorius
Fotoaparatas
Magnetola

Biblioteka
Viešoji biblioteka
Filialai
Viešoji biblioteka
Filialai

Skaičius
26
31
6
8

Viešoji biblioteka

3

Viešoji biblioteka
Viešoji biblioteka
Viešoji biblioteka
Viešoji biblioteka
Viešoji biblioteka

1
1
1
1
1

Nuo 2002 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje veikia Interneto
skaityklos, kuriose yra įrengta 19 kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams: 6 vaikams ir 13
suaugusiems, iš kurių 1 darbo vieta yra su programine įranga, skirta silpnaregiams bei akliesiems
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(JAWS, MAGIC, lietuviškas sintezatorius). Interneto prieiga yra įdiegta visuose Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos filialuose. 2016 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir
filialų) Interneto skaityklose apsilankė 31 224 lankytojai. Krašto bibliotekų lankytojai gali nemokamai
naudotis interneto prieiga, laikydamiesi nustatytų naudojimosi internetu taisyklių.
Informacinės paslaugos vartotojams

Ūkininkė Laima Aleknavičienė internetu
deklaruoja savo žemės plotus.

Senjorė Albina Jokubauskienė bibliotekoje
gilina kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Bibliotekos teikiamų informacinių paslaugų pagrindu sprendžiamos daugelio bendruomenės
narių problemos, tenkinami skaitytojų lūkesčiai, gerinama kaimo žmonių gyvenimo kokybė. To
pasekoje mažinama Pagėgių krašto gyventojų socialinė atskirtis, aktyvinama jaunimo bei suaugusiųjų
veikla, o užimtumas įgauna naują kokybę. Neturintiems darbo kompiuteriu įgūdžių rengiami mokymai
bei teikiamos konsultacijos. 2016-aisiais Pagėgių
krašto bibliotekos didelį dėmesį skyrė senjorų ir
socialinės

rizikos

asmenų

integravimui

į

informacinę (žinių) visuomenę. Pagėgių krašte
nėra įstaigų, kurios teiktų prieigos prie interneto
bei naudojimosi kompiuteriais paslaugą. Šias
paslaugas

nemokamai

teikia

tik

Pagėgių

savivaldybės viešoji (Centrinė) biblioteka ir
filialai. 2016 m. suteikta 1 016 konsultacijų.
Einamaisiais metais organizuoti įvairaus teminio
pobūdžio informaciniai-edukaciniai užsiėmimai

Bibliotekoje vyksta bendravimas tiesioginėmis
žinutėmis, balso arba vaizdo skambučiais.

bibliotekos lankytojams. Mokomųjų dalykų programa apėmė tokias temas kaip:
 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių turinys ir
panauda;
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 leidinių paieškos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge kriterijai;
 kompiuterinių komunikacinių programų (el. paštas, interaktyvus radijas, video konferencijos,
transliacijos, socialiniai tinklai) panaudos privalumai bei trūkumai;
 virtualių ekskursijų / apžvalgų galimybės;
 spausdintų ir elektroninių bibliografijos priemonių (kartotekų, katalogų, rodyklių, sąvadų,
duomenų bazių ir kt.) panauda;
 saugaus darbo internete nuostatos;
 elektroninių periodinės spaudos leidinių įvairovė;
 registracijos internetu į sveikatos priežiūros įstaigas etapiškumas;
 įstatyminių aktų paieška elektroninėje erdvėje;
 informacijos paieškos elektroninėje erdvėje strategijos;
 elektroninių įvairių kalbų žodynų ir tekstų vertėjų panaudos galimybės;
 elektroninių knygų privalumai, trūkumai ir naudojimosi jomis taisyklės;
 interneto forumų, pokalbių svetainių, dienoraščių teigiamos ir neigiamos pusės bei naudojimosi
šiomis elektroninėmis paslaugomis ypatumai;
 kompiuterių virusų samprata ir apsaugos nuo jų būdai.
Pastebima, jog kasmet vis daugėja Pagėgių krašto senjorų, noriai besimokančių šiuolaikinių
informacinių technologijų paslapčių. Taipogi jau susiklostė graži tradicija, kad senjorų įgyti
kompiuterinio raštingumo įgūdžiai yra sistemingai tobulinami lankantis krašto bibliotekose ir
naudojantis jose teikiamomis paslaugomis.

Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje vyksta susitikimai su AB „Swedbank“ darbuotojais,
kurių metu gyventojams atsakoma į jiems aktualius klausimus apie banko teikiamas paslaugas.

2016 m. Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir filialuose tradiciškai teikta
galimybė lankyti mokamas 10-ies ir 20-ies valandų trukmės informacinių įgūdžių lavinimui skirtas
kompiuterinio raštingumo pamokas.
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2016 m. įgyvendinant tarptautinį trišalį projektą „Bibliotekos pažangai 2“, Pagėgių krašto
bibliotekininkai aktyviai organizavo kompiuterinio raštingumo mokymus Pagėgių savivaldybės
gyventojams. Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir kaimo filialuose bibliotekininkai 472 val. skyrė
468 vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymams. Projekto „Bibliotekos pažangai“ paruošta
metodine mokymų medžiaga naudojosi ne tik bibliotekininkai, bet ir bibliotekos lankytojai. Pagėgių
savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
darbuotojai teikė gyventojams pajamų deklaravimo paslaugas.

Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų teikiamos
konsultacijos Pagėgių krašto gyventojams pajamų deklaravimo klausimais.

Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ne viena paslauga skaitytojams teikiama
nuotoliniu būdu. Neišeidamas iš namų skaitytojas gali perskaityti Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos

naujienas

bibliotekos

tinklalapyje,

pasinaudoti

kitais

elektroniniais

bibliotekos

informacijos ištekliais, gauti reikiamą informaciją, virtualiai pasikonsultuoti su bibliotekininku.
Skaitytojai gali naudotis šiais virtualiais Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ištekliais:


bibliotekos interneto svetaine www.pagegiusvb.lt;
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir prenumeruojamomis
duomenų bazėmis;



bibliotekos leidinių užsakymu ar rezervavimu neišeinant iš namų – telefonu arba el. paštu;



galimybe bibliotekininkui pateikti elektronines užklausas ir gauti virtualias konsultacijas.

Bibliotekos skaitytojai vis dažniau naudojasi e. paslaugomis.

2016 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) Interneto skaityklų
lankytojai ir skaitytojai turėjo prieigą prie įvairių duomenų bazių (DB): INFOLEX.Praktika su
integruota teisės aktų paieška (DB), EBSCO Publishing (DB), Naxos Music Library (DB), Credo
Online Reference Service (DB) ir kitų. Naudojimasis šiomis duomenų bazėmis bibliotekose
užsiregistravusiems skaitytojams yra nemokamas.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) interneto seansų, t.y. vartotojų
prisijungimo prie duomenų bazių (DB) iš bibliotekoje esančios kompiuterizuotos darbo vietos, ir
virtualių nuotolinių apsilankymų skaičius:
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)

31 lentelė

Seansų pavadinimai
Bibliotekos pažangai

Metai
2015 m.
2016 m.
Skirtumas

VIPT
(Viešųjų interneto prieigos taškai)

INFOLEX
Duomenų bazė
EBSCO
Duomenų bazė
NAXOS MUSIC
Duomenų bazė

2015 m.
2016 m.
Skirtumas
2015 m.
2016 m.
Skirtumas
2015 m.
2016 m.
Skirtumas
2015 m.
2016 m.
Skirtumas

Prisijungimo seansų skaičius
bibliotekose
7 236
8 831
+1 595
8 933
1 959
-6 974
0
3 547
+3 547
526
1 201
+675
25
7
-18
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Bibliotekos interneto svetainė
(Virtualūs apsilankymai)

2015 m.
2016 m.
Skirtumas

11 837
11 777
-60

Džiugus faktas, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos bibliotekoms vėl pradėta centralizuotai
prenumeruoti INFOLEX duomenų bazė (trump. – DB) (DB prenumeruojamos iš Kultūros ministerijos
lėšų), tad Pagėgių krašto bibliotekų lankytojai po vienerių metų pertraukos vėl turėjo galimybę
pasinaudoti šioje aptarnaujamos bendruomenės narių tarpe populiariausioje DB saugoma informacija.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė bendradarbiauja su Pagėgių Algimanto
Mackaus gimnazijos bendruomene organizuojant įvairias edukacines, literatūrines, kultūrines veiklas.
Šios gimnazijos moksleiviai drauge su vyresniaisiais technologijų mokytojais Jurijumi Vasiljevu ir
Valdu Geču sudalyvavo 2016 m. lapkričio 15 d. Pagėgių Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje vykusioje
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bei asociacijos „Langas į ateitį“ (Vilnius)
organizuotoje tiesioginėje transliacijoje „Tautiškumo ir pilietiškumo santykis Lietuvoje“ (lektoriai –
portalo Bernardinai.lt vyriausiasis redaktorius Donatas Puslys ir Valstybingumo studijų centro
(Vilnius) politologas Dovilas Petkus).

Pagėgių bibliotekoje – tiesioginė transliacija apie tautiškumą ir pilietiškumą.
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Kraštotyrinės informacijos sklaida
Informacija

apie

Pagėgių

savivaldybės

viešosios bibliotekos fondus ir renginius, skirtus
Pagėgių krašto, jo kultūros, raštijos ir istorijos
atskleidimui publikuojama ir nuolat atnaujinama
bibliotekos tinklapyje www.pagegiusvb.lt. 2016 m.
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos
atskleidimui skirtos publikacijos buvo skelbtos
periodiniuose leidiniuose „Bičiulis“, „Bičiulystė“,
„Draugas“, „XXI amžius“, „Pamarys“, „Pasaulio
Lietuvis“, „Savivaldybių žinios“, „Šilokarčema“,

Pagėgių bibliotekai knygas dovanoja bibliotekos
bičiulis prof. habil. dr. Rolandas Vitalius Idzelis.

„Tarp knygų“, „Tauragės kurjeris“, „Ūkininko patarėjas“, „Voruta“ bei interneto tinklapiuose:
http://www.biciulyste.lt/;

http://www.klavb.lt/;

www.kurjeris.lt;

www.mazoji-lietuva.lt;

www.pagegiai.lt; www.pagegiskis.lt; www.pamarys.eu; www.silaineskrastas.lt; www.silokarcema.lt;
www.siluteszinios.lt; http://3erdve.lt; http://www.vipt.lt; www.voruta.lt; http://www.zemaitija.lt/ ir kt.
Įvairią informaciją skelbė Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė,
metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Vitkutė, Vaikų literatūros skyriaus
vedėja Liudmila Fetingienė, Piktupėnų filialo bibliotekininkė Nijolė Jogienė, Stoniškių filialo
bibliotekininkė Zofija Genutienė, Šilgalių filialo bibliotekininkė Tatjana Biliūnienė, Vilkyškių filialo
bibliotekininkė Laima Norbutienė, Žukų filialo bibliotekininkė Virginija Kanovienė.
Publikacijos. Bibliotekos įvaizdžio formavimas
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)

32 lentelė

Žiniasklaidos atstovų publikuota informacija
Publikuota:
- Respublikinėje spaudoje
- Vietinėje spaudoje
- Interneto portaluose
- TV laidoje „Gimtoji žemė“
- Lietuvos radijuje
- Žinių radijuje
Iš viso:

2015 m.
49
101
269
3
30
0
452

2016 m.
51
111
278
1
35
2
472

Skirtumas
+2
+10
+9
-2
+5
+2
+26

Bibliotekos darbuotojų publikuota informacija
- Respublikinėje spaudoje
- Vietinėje spaudoje
- Interneto portaluose
Iš viso:

36
57
127
220

45
78
225
348

+9
+21
+98
+128
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Informacijos apie bibliotekos vykdomą veiklą sklaida vyko įstaigose, organizacijose,
nevyriausybiniame sektoriuje, tarp bendruomenių, pavienių asmenų ir bibliotekos lankytojų.
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 fonde periodiškai ruošiamos
literatūrinės, kraštotyrinės parodos bei nuolatinės
ekspozicijos: autografuotų ir bibliotekai dovanotų
bei dedikuotų leidinių kolekcijų paroda, krašto
raštijos veikėjų fotoportretų ir medžiagos apie
juos ekspozicija. Nedidelė, bet vertinga fondo
dalis – senos knygos, kurių chronologinė apimtis
– XIX a. pradžia – XX a. vidurys. Krašto raštijos
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
Krašto raštijos fondo ekspozicijos.

fonde

saugomi

savivaldybės

41

viešosios

pavadinimo
bibliotekos

Pagėgių
veiklos

dokumentai ir išsamūs archyvinės, kraštotyrinės, informacinės medžiagos rinkiniai apie 90 Pagėgių
kraštui nusipelniusių asmenų bei šio krašto ir viso Mažosios Lietuvos regiono istoriją, kultūrą, raštiją,
tradicijas.

(Iš kairės): Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė Elena
Stankevičienė su LR Seimo nariu
Pauliumi Saudargu.

Biblioteka – skaitymo centras, traukte traukiantis
savo plėtojama dinamiška veikla. Tuo įsitikinusi
bibliotekos bičiulė Teresė Šabasevičienė.
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Kraštotyros fondas
2016

m.

pagrindiniai

Pagėgių

savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros
fondo veiklos tikslai buvo kaupti, sisteminti,
analizuoti,

saugoti

ir

populiarinti

ikonografijos, rašytinio, rankraštinio paveldo
dokumentus bei duomenis elektroninėse ir
tradicinėse spausdintose laikmenose. Šiame
fonde yra saugomi patys vertingiausi leidiniai.
Kai kurie jų yra vieninteliai egzemplioriai
bibliotekoje.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
Kraštotyros fondo ekspozicijos.

Siekiant Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojams visapusiškai atskleisti Pagėgių
kraštą ir Mažąją Lietuvą, 2016 m. buvo organizuojamos pažintinės-kraštotyrinės valandėlės, kurių
metu skaitytojai buvo supažindinami su informaciją apie Pagėgių kraštą ir Mažosios Lietuvos regioną
publikuojančiomis interneto svetainėmis, virtualioje erdvėje pateikiama archyvine, reta medžiaga.

LR kultūros ministerijos ir regionų kultūros atstovai,
lydimi Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus
Komskio (dešinėje), viešnagė bibliotekos
Kraštotyros fonde.

Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos direktorė Elena
Stankevičienė (viduryje) ir bibliotekos
svečiai – AB „Swedbank“ atstovai.

2016 m. daug dėmesio buvo skiriama bibliotekos lankytojų skaitymo kultūros ugdymui,
supažindinimui su spausdintos bei elektroninėje erdvėje pateikiamos informacijos atrankos kriterijais.
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Kraštotyros fonde saugomi informacinio pobūdžio dokumentai:
 teminiai kraštotyros aplankai, kraštotyros kartoteka;
 rankraščių fondas;
 laikraščio „Pamarys“ archyvas (nuo 1999 m.);
 laikraščio „Šilokarčema“ archyvas (nuo 1999 m.);
 laikraščio „Tauragės kurjeris“ archyvas (nuo 2003
m.);
 Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“
archyvas (nuo 1989 m.);
 bibliotekos parengtas fotografijų archyvas.
Kraštotyros
naujesniais

fondas

leidiniais,

nuolatos
kuriuose

pildomas

vis

publikuojama

informacija apie Mažosios Lietuvos ir Pagėgių krašto

Metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vedėja Sonata Vitkutė lankytojams pristato
vertingiausias bibliotekoje esančias knygas.

istoriją, kultūrą, raštiją. Dalis šiame fonde esančių dokumentų yra dovanoti mūsų kraštiečių,
gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje.
Kraštotyros fonde saugomi bibliotekos renginių aprašymai: švenčių, naujų knygų pristatymų,
literatūros vakarų, kraštiečių sueigų ir kt. dokumentai, reguliariai bei sistemingai iškarpomis ir
kopijomis iš įvairių kraštotyrinių leidinių pildomos kraštotyros kartotekos, rengiami aplankai apie
aptarnaujamų miestelių ir kaimų istoriją, seniūnijas, žmones, kultūros, švietimo įstaigas ir kt.
Dokumentų fonde sukauptas gausus fotonuotraukų archyvas, kuriame – ne vieno dešimtmečio Pagėgių
krašto ir Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos bei jos filialų kultūrinio gyvenimo
atspindžiai.
Bibliotekų kompiuterizacija atvėrė galimybes šiandienos renginių akimirkas perkelti į
skaitmenines laikmenas. Kraštotyros fonde saugoma suskaitmeninta medžiaga apie Pagėgių krašto
menininkus, literatus, visuomenės veikėjus ir kt. Šiame fonde taipogi saugomi Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos darbuotojų parengti kraštotyriniai darbai. Jais gali naudotis moksleiviai, studentai
bei visi, besidomintys krašto kultūra, istorija, asmenybėmis.
Visose Pagėgių krašto bibliotekose rašomos bibliotekų istorijos, metraščiai, renkama medžiaga
apie šioje teritorijoje kitados veikusias ir dabar gyvuojančias bendroves, įtaigas, visuomenines
organizacijas, užrašomi senų žmonių prisiminimai.
Dauguma renginių įamžinti Viešosios (Centrinės) bibliotekos audio ir video laikmenose.
Kiekvieną mėnesį Kraštotyros fonde ir Bibliografijos-informacijos skyriuje bei filialuose rengiamos
literatūrinės-kraštotyrinės parodos.
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Viešosios (Centrinės) bibliotekos literatūrinės-kraštotyrinės parodos:
1. „Lietuvninkai mes esam gimę!“, skirta Mažosios Lietuvos poeto, poligloto Jurgio Zauerveino
185-osioms gimimo mėtinėms;
2. „Bočių šalį krūtinėj nešiosiu!“, skirta folkloristo, poeto, profesoriaus Liudviko Martyno
Rėzos 240-osioms gimimo metinėms;
3. „Lietuvos glėby – Pagėgiai žali“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti;
4. „Praeities ieškojimuose“, skirta Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojo, eiliuotojo Kristupo
Danieliaus Hasenšteino 260-osioms gimimo metinėms;
5. Pagėgių krašto literatų sambūrio narių kūrybos darbų paroda „Gyvenimo džiazas poezijoje“,
skirta Pasaulinei poezijos dienai paminėti;
6. „Knygnešystė – gyvosios istorijos liudytoja“, skirta knygnešio, rašytojo Jurgio Bielinio
170-osioms gimimo metinėms ir Knygnešio dienai paminėti;
7. „Mažosios Lietuvos istorijos akvarelės“, skirta Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo
organizatoriaus Adomo Brako 130-osioms gimimo metinėms;
8. „Lietuviškosios raštijos lopšy“, skirta Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojo Gotfrido
Ostermejerio 300-osioms gimimo metinėms;
9. „Žodis it malda, lūposna įdėta“, skirta Mažosios Lietuvos raštijos kūrėjo, leidėjo Jono Rėzos
440-osioms gimimo metinėms;
10. „Joninės po Vydūno ženklu“, skirta Joninės (Rasos) šventės tradicijų Pagėgių krašte istorijos
atskleidimui;
11. „Mažosios Lietuvos laiškai“, skirta kalbininkės, habilituotos humanitarinių mokslų daktarės,
Klaipėdos krašto tyrinėtojos Audronės Kaukienės-Jakulienės 75-erių metų sukakčiai paminėti;
12. „Mažoji Lietuva laiko lašelyje“, skirta Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjo,
bibliotekininko Jokūbo Stiklioriaus 145-osioms gimimo metinėms;‘
13. „Biblioteka bendruomenės gyvenimo kelyje: akimirkos“, skirta Bibliotekų ir Vietos
bendruomenių metams bei Pasaulinei fotografijos dienai paminėti.
14. „Mažoji Lietuva tautos likimo kryžkelėse“, skirta Tarptautinei tautos dienai paminėti;
15. „Mažosios Lietuvos kultūros šviesoje“, skirta filosofo, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojo,
humanitarinių mokslų daktaro Vaclovo Bagdonavičiaus 75-erių metų sukakčiai paminėti;
16. „Lietuvininkų žemės sūnui atminti“, skirta kultūros darbuotojo, Mažosios Lietuvos istoriko,
socialinių mokslų daktaro Alberto Juškos 85-osioms gimimo metinėms;
17. „Lietuvininkų žemės žodžio aruoduose“, skirta Mažosios Lietuvos rašytojo, visuomenės
veikėjo Jono Elijošaičio 130-osioms gimimo metinėms;
18. „Mažosios Lietuvos raštija vertybių dermėje“, skirta Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojo,
kunigo Karolio Gotardo Keberio 260-osioms gimimo metinėms;
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19. „Mažosios Lietuvos amžių įvykių metraštininkui atminti“, skirta Mažosios Lietuvos
lietuviškos spaudos ir kultūros istoriko, rašytojo, tautosakininko, aušrininko Anso Bruožio
140-osioms gimimo metinėms bei Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos
akto dienai paminėti;
20. „Vardan lietuvybės ir lietuvininkų“, skirta Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojo,
visuomenės veikėjo Jurgio Lapino 160-osioms gimimo metinėms;
21. „Iš Mažosios Lietuvos didžiavyrių lobyno...“, skirta Mažosios Lietuvos istoriko, kalbininko,
kraštotyrininko, Tilžės akto signataro Jono Užpurvio 125-osioms gimimo metinėms;
22. „Iš lietuvininkų kultūros žiedyno“, skirta Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, publicisto
Mikelio Ašmio 125-osioms gimimo metinėms.
Filialų literatūrinės-kraštotyrinės parodos:
1. „Mažosios Lietuvos kultūros riteris“, skirta Mažosios Lietuvos tyrinėtojo, doc. dr. Vaclovo
Bagdonavičiaus 75-erių metų sukakčiai paminėti (Lumpėnų filialas);
2. „Mažoji Lietuva laiko vėtrose“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai paminėti
(Lumpėnų filialas);
3. „Laisvės kelias – Gyvybės kelias“, skirta Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui ir Klaipėdos krašto
dienai paminėti (Natkiškių filialas);
4. „Adomo Brako kultūrino palikimo atodangos“, skirta Mažosios Lietuvos kultūrinio
gyvenimo organizatoriaus Adomo Brako 130-osioms gimimo metinėms (Natkiškių filialas);
5. „Mažosios Lietuvos istorijos tiltai“, skirta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai
paminėti (Natkiškių filialas);
6. „Mūsų tvirtybė – vienybėje“, skirta Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui ir Klaipėdos krašto
dienai paminėti (Piktupėnų filialas);
7. „Vydūno idėjų takais“, skirta filosofo, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojo, humanitarinių
mokslų daktaro Vaclovo Bagdonavičiaus 75-erių metų sukakčiai paminėti (Piktupėnų filialas);
8. „Mažojoje Lietuvoje – lietuviškos raštijos karūna“, skirta Mažosios Lietuvos prisijungimo
prie Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti (Piktupėnų filialas);
9. „Suliepsnok, atminimo ugnie...“, skirta Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui ir Klaipėdos krašto
dienai paminėti (Stoniškių filialas);
10. „Mažosios Lietuvos himno kūrėjui atminti“, skirta Mažosios Lietuvos poeto, poligloto
Jurgio Zauerveino 185-osioms gimimo mėtinėms (Stoniškių filialas);
11. „Puoselėkim kalbą, mūs gimtinės dovanotą...“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai,
Lietuvių kalbos dienoms ir kalbininko, prof. habil. dr. Arnoldo Piročkino 85-erių metų
sukakčiai paminėti (Stoniškių filialas);
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12. „Vydūno palikimas tautai ir jos ateičiai“, skirta filosofo, Mažosios Lietuvos kultūros
tyrinėtojo, doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 75-erių metų sukakčiai paminėti (Šilgalių filialas);
13. „Pagėgių kraštas Lietuvos atgimimo atodangose“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti (Vilkyškių filialas);
14. „Pagėgių kraštas – Europos dalelė“, skirta Europos dienai ir Lietuvos įstojimo į Europos
Sąjungą dienai paminėti (Vilkyškių filialas);
15. ,,Pagėgiškiai Baltijos kelio sąšaukoje“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai bei
Laisvės dienai paminėti (Vilkyškių filialas);
16. „Iš kartos į kartą: tautinės vertybės“, skirta filosofo, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojo,
humanitarinių mokslų daktaro Vaclovo Bagdonavičiaus 75-erių metų sukakčiai paminėti
(Vilkyškių filialas);
17. ,,Iš Klaipėdos krašto praeities“, skirta Mažosios Lietuvos istoriko, raštijos darbuotojo,
tautosakos rinkėjo Jono Zembrickio 160-osioms gimimo metinėms (Žukų filialas);
18. „Laisvosios minties portretas“, skirta aušrininko Jono Šliūpo 155-osioms gimimo metinėms
(Žukų filialas);
19. „Johaneso Bobrovskio poezijos vertimai“, skirta Bibliotekų metams, Pasaulinei spaudos
laisvės dienai bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti (Žukų filialas);
20. „Vardan Mažosios Lietuvos ir lietuvybės“, skirta Mažosios Lietuvos tyrinėtojo, doc. dr.
Vaclovo Bagdonavičiaus 75-erių metų sukakčiai paminėti (Žukų filialas).
Atsakyta į bibliografines užklausas
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Bibliotekos
Temos
2015 m.
Teminės

Pagėgių VB

Kaimo filialai

Viso:

487

561

1 048

297

319

616

-190

-242

-432

2015 m.

266

16

282

2016 m.
Skirtumas

192

6

198

-74

+10

-84

2015 m.

66

102

168

2016 m.

67

34

101

+1

-68

-67

2015 m.

119

48

167

2016 m.

119

41

160

0

-7

-7

2016 m.
Skirtumas

Faktinės

Adresinės

Skirtumas
Tikslinės

33 lentelė

Skirtumas
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2016 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojai daugiausia užklausų pateikė
tautosakos, etnografijos temomis, teiravosi apie įvairias kalendorines šventes, liaudies papročius,
tautinį kostiumą, domėjosi psichologijos, filosofijos, verslo vadybos, archeologijos, istorijos, socialinio
darbo, medicinos, geografijos ir kitais klausimais. Daugiausia šio pobūdžio užklausų pateikė
moksleiviai. Lyginant su 2015 m., užklausų sumažėjo. Šį neigiamą pokytį būtų galima pagrįsti
sumažėjusiu visos Pagėgių savivaldybės gyventojų skaičiumi bei filialų darbuotojų sveikatos
problemomis, ko pasekoje, filialuose dirbant po 1 bibliotekininką, šios bibliotekos skaitytojų
neaptarnauja.
Atsakant į kraštotyrinio pobūdžio užklausas, 2016 m. naudotasi bibliotekos Kraštotyros fonde bei
kraštotyros duomenų archyve sukaupta informacine medžiaga, įvairiais interneto tinklapiais.
Pagrindinė užklausų sumažėjimo priežastis – reikalingos literatūros trūkumas. Trūko beveik visų
sričių naujausios literatūros, be to, gauta labai mažai periodinių leidinių. Skaitytojams reikalingos
literatūros viena ar kita tema daugeliu atvejų tegalima pateikti tik bibliografinį sąrašą. Padėtį šiek tiek
gerina visatekstės mokslinių straipsnių interneto svetainės, tokios kaip www.eperiodika.lt,
www.elaba.lt, http://scholar.google.lt.
Bibliotekos ryšiai su įžymiais žmonėmis, įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis
34 lentelė
Eil.
Bibliotekos partneriai
Nr.
1.
Kęsto Komskio labdaros ir paramos fondas. Įkūrėjas – Kęstas Komskis.
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Direktorė – doc. dr.
2.
Silva Pocytė.
Lietuvos Respublikos konsulatas Sovetske (Rusijos Federacija). Ministras patarėjas, laikinai
3.
atliekantis konsulato vadovo funkcijas – Bronius Makauskas.
4.
Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejus. Direktorė – Aldona Ruseckaitė.
Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA), kurios skyrius įsteigtas Pagėgių
5.
savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Skyriaus pirmininkė – Elena Stankevičienė.
6.
Lietuvos XXVII knygų mylėtojų draugija (Kaunas).
7.
Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD).
8.
Lietuvos dailininkų sąjunga.
9.
Lietuvos rašytojų sąjunga.
10. Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga.
11. Lietuvai pagražinti draugija. Pirmininkas Juozas Dingelis (Vilnius); LPD skyriai rajonuose.
12. Švedijos humanitarinė organizacija „Pagalba Lietuvai – Tikėjimas, Viltis, Meilė“.
13. Fotografų klubas ,,Fotojūra“ (Tauragė).
14. Tauragės krašto muziejus.
15. Tauragės kultūros centras.
16. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariatas.
17. Tauragės suaugusiųjų dailės studija. Vadovės – Jurgita Navickienė ir Vida Karbauskienė.
18. Tauragės moksleivių kūrybos centro dailės skyrius.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pagėgių rinktinė.
Salos etnokultūros ir informacijos centras (Rusnė, Šilutės rajono savivaldybė). Direktorė –
Birutė Servienė.
Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“.
Vydūno draugija.
Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Šilutės Hugo Šojaus muziejus.
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka.
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.
Klaipėdos rajono Juozo Lankučio viešoji biblioteka.
Jurbarko, Neringos, Palangos, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Skuodo rajonų viešosios bibliotekos.
Pasaulio lietuvių bendruomenė.
Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė,
Kultūros komisijos pirmininkė, „Pagėgių krašto garsintojo“ premijos steigėja Jūratė
Jablonskytė-Caspersen.
Jurbarko, Klaipėdos, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Skaudvilės literatų sambūriai.
Pagėgių krašto literatų sambūris. Vadovė Elena Stankevičienė.
Pagėgių moterų bendrija „Pagėgių vaivorykštė“.
Pagėgių savivaldybės seniūnijos.
Pagėgių savivaldybės nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės.
Pagėgių krašto kultūros įstaigos – Kultūros centras, M. Jankaus muziejus, VšĮ „Pagėgių krašto
turizmo informacijos centras“.
Pagėgių savivaldybės mokyklos.
AB „Swedbank“.

Tarptautinės dienos be automobilio minėjimo
proga Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro direktorė Virginija Vaivadaitė
(antra iš kairės) sveikina Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos bendruomenę.

Bibliotekininkės su Švedijos humanitarinės
organizacijos „Pagalba Lietuvai – Tikėjimas, Viltis,
Meilė“ (viduryje) atstovais Kerstin Lindquist
(Kerstin Lindkvist) ir Tadu Girčiumi.
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Bibliotekos bičiulis, Lietuvos gretutinių teisių
asociacijos AGATA (Vilnius) Tarybos narys,
muzikantas Aras Žvirblys bibliotekos
\
Suaugusiųjų
skaitytojų aptarnavimo skyriuje.

Pagėgiškės Kauno kultūros centre „Tautos namai“
vykusiame Lietuvos universitetų moterų asociacijos
(LUMA) respublikiniame visuotiniame susirinkime –
konferencijoje „Šviestis ir šviesti“.

Skaitykite daugiau:
http://www.15min.lt/vardai/naujiena/eurovizija/arasV. METODINĖ
zvirblys-atlikejai-eurovizijoje-jeigu-kazkam-iratstovauja-tai-tik-ne-lietuvai-1058-286334 Aras
2016 m. pagrindinės
Žvirblys metodinės veiklos kryptys

VEIKLA
– bibliotekos kolektyvo nuolatinio profesinės

kvalifikacijos ir kompetencijos lygio kėlimas, dalyvavimas regioniniu ir nacionaliniu mastu vykdomų
bibliotekinių, edukacinių, kultūrinių projektų veikloje, naujų pažangių darbo ir veiklos metodų
diegimas krašto bibliotekose, prioritetinis dėmesys krašto gyventojų reikmių bibliotekose tenkinimui.
Šių tikslų įgyvendinimui pasitelktas reguliarus darbas su Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
filialų darbuotojomis. Tai: išsamus konsultavimas bibliotekų veiklos įforminimo bei apskaitos
klausimais, renginių žanrų ir formų kaitos, jų organizavimo, ir pateikimo visuomenei metodika,
bibliotekos veiklos viešinimui skirtų informacinių priemonių parengimo metodika, naujausi
archyvavimo, dokumentavimo, raštvedybos nuostatų pakitimai ir papildymai, publikacijų apie
bibliotekos veiklą rašymo taisyklės, naujausių regiono ir Lietuvos bibliotekininkystės gairių sklaida,
inovatyvių darbo metodų taikymo profesinėje veikloje galimybių pristatymas, elektroninių paslaugų
lankytojams teikimo nuostatos ir kt.
Pagėgių savivaldybės viešosios (Centrinės) bibliotekos darbuotojos 2016 m. gilino ir plėtė savo
bibliotekininkystės žinias išvažiuojamųjų profesinio tobulinimosi edukacijų, seminarų, konferencijų ir
kt. renginių metu. Vienas iš įsimintiniausių informacinių-edukacinių renginių – asociacijai „Viešieji
interneto prieigos taškai“ (Vilnius) vykdant Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Medijų
raštingumas: dalyvauk, sužinok, pasidalink“ (projekto partnerė – Pagėgių savivaldybės viešoji
biblioteka) 2016 m. lapkričio 17-18 d. Pagėgių savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje
suorganizuoti 16 akademinių valandų trukmės interaktyvūs mokomieji kursai bibliotekininkams
„Informacinis raštingumas ir saugumas virtualioje erdvėje“. Vienas iš pagrindinių šio projekto bei
mokomosios programos tikslų – viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinio raštingumo žinių
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gilinimas, įgūdžių tobulinimas bei informacinių gebėjimų praktikavimo skatinimas tarp visuomenės
narių, ypač – tarp kaimiškose vietovėse gyvenančių vyresniojo amžiaus žmonių ir jaunimo.
Mokomąją programą sudarė dvi dalys: Interneto žiniasklaidos asociacijos (Vilnius) pirmininkės,
Vilniaus bei Mykolo Romerio universitetų lektorės Aistės Žilinskienės vesti mokymai „Informacinis
medijų raštingumas“ ir komunikacijos specialistės Lauros Grinevičiūtės (Vilnius) vesta edukacija
„Saugumas virtualioje erdvėje“. Kursuose „Informacinis raštingumas ir saugumas virtualioje erdvėje“
dalyvavusioms

Pagėgių

savivaldybės

viešosios

bibliotekos

darbuotojoms

įteikti

specialūs,

įgyvendinant projektą „Medijų raštingumas: dalyvauk, sužinok, pasidalink“ parengti, mokomosios
programos išklausymą ir dalyvavimą šiuose profesiniuose kursuose patvirtinantys pažymėjimai.

Interneto žiniasklaidos asociacijos (Vilnius)
pirmininkės, Vilniaus bei Mykolo Romerio
universitetų lektorės Aistės Žilinskienės vedami
mokymai „Informacinis medijų raštingumas“.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vedėja Sonata Vitkutė įteikia lektorei Laurai
Grinevičiūtei reprezentacinį leidinį „Pagėgiai. Šis
kraštas kaip muzika...“.

Komunikacijos specialistės Lauros
Grinevičiūtės (Vilnius) vedama edukacija
„Saugumas virtualioje erdvėje“.

Bendra mokymų dalyvių ir lektorių
nuotrauka atminčiai.

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka visada atvira gerosios profesinės, kultūrinės, edukacinės
patirties sklaidai, susitikimams, seminarams su Lietuvos ir užsienio bibliotekų specialistais, kitų
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bibliotekininkystės profesijai giminingų veiklos sričių atstovais. 2016-ieji metai Pagėgių savivaldybės
viešajai bibliotekai buvo turtingi gražiais susitikimais su kolegomis iš įvairių Lietuvos bibliotekų.
Įsimintiniausi susitikimai:
2016 m. gegužės 31 d. – susitikimas su Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus
viešosios bibliotekos darbuotojais Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Svečiams
suorganizuota literatūrinė-kraštotyrinė programa, kurios metu pristatyta Pagėgių bibliotekos istorija,
veikla, aplankytos ekspozicijos ir papasakota apie jų autorius, aprodytos įvairaus amžiaus ir poreikių
bibliotekos skaitytojams sukurtos erdvės, atskleistas Pagėgių krašto kultūros, raštijos, spaudos, gamtos
paveldas.

Kretingos bibliotekininkų viešnagės Pagėgių
bibliotekoje pradžia – pažintis su
Tyliąja skaitykla.
.

Gausios kretingiškių delegacijos ir Pagėgių
bibliotekininkų fotografija atminčiai.
.

2016 m. gegužės 31 d. – Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos
bendruomenės viešnagė Pagėgių krašte. Susitikimo metu kolegos iš Rietavo supažindinti su Pagėgių
savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykdoma kultūrine, projektine, kraštotyrine, literatūrine edukacine,
klubine veikla. Ekskursijos po biblioteką metu svečiams pristatyti įvairūs fondai, skirtingoms
lankytojų amžiaus grupėms bei individualių skaitytojų reikmių patenkinimui bibliotekoje įkurti
kampeliai.
Kolegų iš Rietavo viešnagę vainikavo pažintinė – kraštotyrinė ekskursiją po lankytinas Pagėgių
krašto vietas: Mažosios Lietuvos panteonu vadinamas Bitėnų kapinaites, legendomis bei sakmėmis
apipintą Rambyno kalną ir kt.
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Rietavo bibliotekininkai
Vaikų literatūros skyriuje.

Rietavo bibliotekininkai ir Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė Elena
Stankevičienė (pirmoji iš dešinės) ant legendinio
Rambyno kalno (Bitėnai, Pagėgių savivaldybė).

2016 m. rugpjūčio 4 d. – susitikimas su Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko
viešosios bibliotekos darbuotojais. Skuodiškių bibliotekininkų viešnagės Pagėgiuose metu pristatytos
bibliotekos erdvės, ekspozicijos, aptartos kultūrinio bendradarbiavimo galimybės bei perspektyvos,
dalintasi gerąja profesine patirtimi.

Skuodiškiai Kraštotyros fonde.

Svečiai iš Skuodo krašto raštijos fonde.

2016 m. kvalifikacijos kursai, krašto organizacijų, įstaigų, institucijų renginiai, seminarai
ir konferencijos, kuriose dalyvavo bibliotekos darbuotojai
35 lentelė
Eil.
Nr.
1.

2.

Data

Užsiėmimo pavadinimas

01.08

Lietuvai pagražinti draugijos
atkūrimo 20-mečio ir draugijos
valdybos pirmininko Juozo
Dingelio 70-mečio jubiliejaus
minėjimas
25-ųjų Sausio 13-osios metinių
minėjimas „Laisvės naktyje“

01.1213

Dalyviai

Organizatoriai

E. Stankevičienė,
A. Andrulienė.

Lietuvai
pagražinti
draugijos valdyba
(Vilnius)

Renginio
vieta
Vilniaus įgulos
karininkų
ramovė
(Vilnius)

E. Stankevičienė,
A. Andrulienė,

Pagėgių sav.
kultūros centras

Pagėgių sav.
kultūros
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R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė.
E. Stankevičienė,
A. Andrulienė,
R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė.

centras

3.

01.13

Visuotinė pilietinė iniciatyva
„Atmintis gyva, nes liudija“

Tarptautinė
komisija nacių
ir sovietinio
okupacinių
režimų
nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti
(Vilnius)
Lietuvos
universitetų
moterų asociacija
(LUMA)
ir Kauno kultūros
centras „Tautos
namai“
Pagėgių sav.
Stoniškių
pagrindinės
mokyklos Šilgalių
mokykla –
daugiafunkcis
centras

4.

01.30

Lietuvos universitetų moterų
asociacijos (LUMA) respublikinis
visuotinis susirinkimas konferencija „Švieskis ir šviesk“

E. Stankevičienė,
R. Vaitkuvienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
S. Vitkutė,
N. Jogienė.

5.

02.12

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
paminėti skirtas renginys „Lietuva
– mano tėvynė“

T. Biliūnienė.

6.

02.16

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
minėjimas

Pagėgių sav.
kultūros centras

7.

02.23

Užgavėnių šventė

E. Stankevičienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
S. Vitkutė,
N. Šedienė,
N. Jogienė,
Z. Genutienė,
T. Biliūnienė,
N. Žilinskienė,
L. Norbutienė,
V. Kanovienė.
N. Šedienė.

8.

03.03

03.11

E. Stankevičienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
S. Vitkutė.
E. Stankevičienė.

Pagėgių sav.
kultūros centras

9.

Istorinės atminties ekspedicijos
„Karlagas‘15“ į lietuvių tremties ir
įkalinimo vietas Kazachstano
stepėse pristatymas
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimas

10.

03.18

Klaipėdos regiono viešųjų
bibliotekų Tarybos posėdis

E. Stankevičienė,
A. Andrulienė.

Šilalės raj. sav.
viešoji biblioteka

11.

04.15

Pagėgių sav. kultūros centro,

E. Stankevičienė,

Pagėgių sav.

Lumpėnų kaimo
bendruomenė

Pagėgių sav.
kultūros centras

Pagėgių sav.
viešoji
biblioteka

Kauno
kultūros
centras
„Tautos
namai“
(Kaunas)
Pagėgių sav.
Stoniškių
pagrindinės
mokyklos
Šilgalių
mokykla –
daugiafunkcis
centras
Pagėgių sav.
kultūros
centras

Kerkutviečių
kaimo
(Pagėgių sav.)
laisvalaikio
aikštelė
Pagėgių sav.
kultūros
centras
Pagėgių sav.
kultūros
centras
Klaipėdos
apskr. viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka ir
Šilalės raj. sav.
viešoji
biblioteka
Pagėgių sav.
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konkurse iškovojusio „Geriausio
Lietuvos kultūros centro
(II kategorija)“ titulą, šventinė
apdovanojimo ceremonija
Seminarų ciklas „Etninė kultūra
bendruomenių gyvenime –
tradicijos, šiandiena 2016“
etnografiniuose regionuose

R. Vaitkuvienė,
A. Andrulienė,
S. Vitkutė,
J. Eidikaitienė.
E. Stankevičienė,
R. Vaitkuvienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė.

E. Stankevičienė,
R. Vaitkuvienė.

kultūros centras

kultūros
centras

Etninės kultūros
globos taryba,
LR Žemės ūkio
ministerija,
Aleksandro
Stulginskio
universitetas,
Rambyno
regioninio parko
direkcija
Pagėgių sav.
Meno ir sporto
mokykla
Šilutės raj. sav.
F. Bajoraičio
viešoji biblioteka

Rambyno
regioninio
parko
direkcija,
Lankytojų
centras
(Bitėnai,
Pagėgių sav.)

12.

04.22

13.

04.22

14.

04.27

Pagėgių savivaldybės meno ir
sporto mokyklos įkūrimo 15-os
metų sukakties minėjimas
Projekto „Bendruomenės
„HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask
savo saviraiškos kodą“ pristatymo
šventė

15.

04.29

Šventinis Motinos dienos
minėjimas

T. Biliūnienė.

Pagėgių sav.
Stoniškių
pagrindinės
mokyklos Šilgalių
mokykla –
daugiafunkcis
centras

16.

04.30

Motinos dienos minėjimas
„Atverkim kraičio skrynią“

N. Jogienė.

17.

05.04

Profesiniai mokymai
bibliotekininkams „Kūrybinis
skaitymo skatinimas: vaikų ir
jaunimo knygų klubai“

T. Biliūnienė,
Z. Genutienė.

18.

05.19

Lietuvos savivaldybių asociacijos
Švietimo ir kultūros komiteto
(Vilnius) išvažiuojamasis posėdis

E. Stankevičienė.

19.

05.20

E. Stankevičienė,
J. Eidikaitienė.

20.

05.21

LR Seimo vicepirmininko Kęsto
Komskio susitikimas su Pagėgių
savivaldybės gyventojais
Tarptautinė muziejų naktis „Rožės
pražydėjimas tamsoj“

21.

05.31

Pagėgių sav.
Piktupėnų pagr.
mokykla
Klaipėdos apskr.
viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka ir
Lietuvos kultūros
taryba (Vilnius)
Pagėgių sav.
administracija ir
Lietuvos
savivaldybių
asociacija
(Vilnius)
LR Seimo
vicepirmininkas
Kęstas Komskis
Pagėgių sav.
M. Jankaus
muziejus
Pagėgių sav.
Vilkyškių
J. Bobrovskio
gimnazijos
Lumpėnų

Tarptautinės šeimos dienos
minėjimas „Sveiki sugrįžę“

R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė,
Z. Genutienė.

E. Stankevičienė,
A. Andrulienė,
S. Vitkutė.
N. Šedienė.

Pagėgių sav.
kultūros
centras
Šilutės raj.
sav.
F. Bajoraičio
viešoji
biblioteka
Pagėgių sav.
Stoniškių
pagrindinės
mokyklos
Šilgalių
mokykla –
daugiafunkcis
centras
Piktupėnų
bendruomenės
namų salė
Klaipėdos
apskr. viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka
Pagėgių sav.
viešoji
biblioteka

Pagėgių sav.
kultūros
centras
Pagėgių sav.
M. Jankaus
muziejus
Lumpėnų
laisvalaikio
salė
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22.

06.04

Tėvo, Senelio dienos minėjimas
„Ant tavo rankų“

N. Jogienė.

23.

06.23

Joninių šventė „Tradicijų pynė
pagal Vydūną“

24.

07.06

Tarptautinis vargonų muzikos
festivalio „Vargonų muzika
Vilkyškiuose-2016“ koncertas
„Panis Angelicus“

R. Vaitkuvienė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė;
N. Šedienė.
J. Eidikaitienė.

25.

07.06

Lietuvos Valstybės dienos ir
asociacijos „Pagėgių bendruomenė“
įkūrimo 15-os metų sukakties
paminėjimas

R. Vaitkuvienė,
A. Andrulienė.

26.

07.22

Susitikimas su LR Ministru
Pirmininku Algirdu Butkevičiumi
(Vilnius)

R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė.

27.

07.2224

Vilkyškių miestelio šventė

J. Eidikaitienė.

28.

07.29

Lumpėnų seniūnijos šventė
„Nenumaldoma laiko tėkmė...“

R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė,
N. Šedienė.

29.

08.05

Sueiga pas Martyną Jankų

R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė,
A. Andrulienė.

30.

08.14

31.

08.24

Žukų bendruomenės ir Žolinės
šventė
Paskutiniai 2016 m. gandro
pavakariai (Palaunagė) Bitėnuose

A. Andrulienė,
V. Kanovienė.
R. Vaitkuvienė.

E. Jagomasto
pagrindinio
ugdymo skyrius
Piktupėnų kaimo
bendruomenė
Pagėgių sav.
kultūros centras
Vilkyškių
evangelikų
liuteronų parapija
ir Lietuvos
evangeliškos
bažnytinės
muzikos
sandrauga
Asociacija
„Pagėgių
bendruomenė“

LR Ministras
Pirmininkas
Algirdas
Butkevičius
Pagėgių sav.
Vilkyškių
seniūnija,
Vilkyškių
bendruomenė,
Vilkyškių Šv.
Onos bažnyčia,
Vilkyškių
evangelikų
liuteronų
bažnyčia
Pagėgių sav.
Lumpėnų
seniūnija ir
Lumpėnų kaimo
bendruomenė
Pagėgių sav.
M. Jankaus
muziejus (Bitėnai,
Pagėgių sav.)
Žukų kaimo
bendruomenė
Rambyno
regioninio parko

Piktupėnų
kaimas
(Pagėgių sav.)
Pagėgių sav.
kultūros
centras
Vilkyškių
evangelikų
liuteronų
bažnyčia

Pagėgių
miesto parkas,
prie
skulptūros,
skirtos
Didžiosios ir
Mažosios
Lietuvos
susijungimui
Pagėgių sav.
kultūros
centras
Vilkyškiai
(Pagėgių sav.)

Lumpėnai
(Pagėgių sav.)

Pagėgių sav.
M. Jankaus
muziejus
(Bitėnai,
Pagėgių sav.)
Žukai
(Pagėgių sav.)
Rambyno
regioninio
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direkcija ir Bitėnų
kaimo
bendruomenė

32.

08.31

33.

09.22

34.

09.25

35.

10.14

36.

10.15

37.

10.22

38.

10.26

39.

11.17

40.

11.18

Klaipėdos apskr. viešosios I.
Simonaitytės bibliotekos 20152016 m. įgyvendinto projekto
„Bendradarbiaujančios ir kuriančios
bendruomenės – krašto pažinimui“
pabaigos renginys ir Regiono
bibliotekų tarybos posėdis
Akcija „Tarptautinė diena be
automobilio“

Teatralizuota programa „Istorijos
laiko mašinos kelionė“
Regioninis kvalifikacijos
tobulinimo seminaras „Viešųjų
bibliotekos fondų ir informacijos
išteklių: kūrimas, sauga, apskaita ir
sauga“
Vydūno palaikų perlaidojimo
25-mečio sukakties paminėjimas

Pagėgių savivaldybės kultūros
centro folkloro ansamblio
„Kamana“ 30-ties metų veiklos
jubiliejus.
Profesinio orientavimo pamokos
bibliotekininkystės specialybės
tema Pagėgių A. Mackaus
gimnazijos 8b, 11a (III ag) ir 11b
(III bg) kl. mokiniams (mokyt. J.
Vasiljevas ir V. Gečas)
Projekto „Medijų raštingumas:
dalyvauk, sužinok, pasidalink“
pagrindu organizuoti mokymai
bibliotekininkams „Informacinis
medijų raštingumas“

Projekto „Medijų raštingumas:
dalyvauk, sužinok, pasidalink“
pagrindu organizuoti mokymai
bibliotekininkams „Saugumas

R. Vaitkuvienė.

Klaipėdos apskr.
viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka

parko
Lankytojų
centras
(Bitėnai,
Pagėgių sav.)
Klaipėdos
apskr. viešoji
I. Simonaitytės
biblioteka

R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė,
A. Andrulienė,
L. Fetingienė,
J. Eidikaitienė.
A. Andrulienė,
V. Kanovienė.
S. Vitkutė,
J. Eidikaitienė,
L. Fetingienė.

Šilutės raj. sav.
Visuomenės
sveikatos biuras

Pagėgių sav.
viešoji
biblioteka

Plaškių kaimo
bendruomenė
Klaipėdos raj.
sav. J. Lankučio
viešoji biblioteka

R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė,
A. Andrulienė,
L. Fetingienė.

Vydūno draugija
ir Pagėgių sav. M.
Jankaus muziejus

R. Vaitkuvienė.

Pagėgių sav.
kultūros centras

Plaškiai
(Pagėgių sav.)
Klaipėdos raj.
sav.
J. Lankučio
viešoji
biblioteka
Vilkyškių
evangelikų
liuteronų
bažnyčia,
Bitėnų
kapinės,
Pagėgių sav.
M. Jankaus
muziejus
Pagėgių sav.
kultūros
centras

S. Vitkutė.

Pagėgių A.
Mackaus
gimnazija ir
Pagėgių sav.
viešoji biblioteka

Pagėgių
A. Mackaus
gimnazija

R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,
N. Šedienė,
T. Biliūnienė,
N. Žilinskienė,
L. Norbutienė,
V. Kanovienė.
R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė,
A. Andrulienė,
J. Eidikaitienė,

Asociacija
„Viešieji interneto
prieigos taškai“
(Vilnius) ir
Pagėgių sav.
viešoji biblioteka

Pagėgių sav.
viešoji
biblioteka

Asociacija
„Viešieji interneto
prieigos taškai“
(Vilnius) ir

Pagėgių sav.
viešoji
biblioteka
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virtualioje erdvėje“

N. Šedienė,
T. Biliūnienė,
N. Žilinskienė,
L. Norbutienė,
V. Kanovienė.
R. Vaitkuvienė,
S. Vitkutė,
A. Andrulienė.
R. Vaitkuvienė.

41.

11.30

Tilžės akto dienos paminėjimas

42.

12.07

Mokymai „Kaip atpažinti ir
nepasiduoti propagandai?“

43.

12.08

Šventinis renginys „Tikėk
stebuklu...“

Z. Genutienė.

44.

12.14

Lumpėnų seniūnijos kalėdinės
eglutės įžiebimo šventė

N. Šedienė.

Pagėgių sav.
viešoji biblioteka

Pagėgių sav.
M. Jankaus
muziejus
Lietuvos
kariuomenės
Strateginės
komunikacijos
departamentas
Pagėgių sav.
Stoniškių
pagrindinė
mokykla,
Stoniškių
seniūnija,
Stoniškių kaimo
bendruomenė
Pagėgių sav.
Lumpėnų
seniūnija ir
Pagėgių sav.
Vilkyškių
J. Bobrovskio
gimnazijos
Lumpėnų
E. Jagomasto
pagrindinio
ugdymo skyrius

Pagėgių sav.
M. Jankaus
muziejus
Pagėgių sav.
kultūros
centras
Pagėgių sav.
Stoniškių
seniūnijos
kultūros namai

Lumpėnų
laisvalaikio
salė

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS
2016 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė bendradarbiavo su Klaipėdos
regiono bibliotekų metodikos centru – Klaipėdos apskrities viešąja Ievos Simonaitytės biblioteka,
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) centru, Jaunimo reikalų departamentu
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Pagėgių savivaldybės administracija atlikdama
įvairių bibliotekinio darbo krypčių profesinius tyrimus, tarp kurių:
 Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos parengtas tyrimas „Elektroninių
paslaugų situacija Klaipėdos regiono savivaldybių viešosiose bibliotekose“, skirtas Klaipėdos
regiono viešųjų bibliotekų lankytojų požiūrio ir pageidavimų teikiamoms bibliotekų el.
paslaugoms išsiaiškinimui bei bibliotekų teikiamų el. paslaugų paklausos lankytojų tarpe
nustatymui;
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 Leidinių panaudos bibliotekose tyrimas, kurio duomenis sistemina ir analizuoja Lietuvos autorių
teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA). Tyrimą koordinuoja Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos (LIBIS) centras (Vilnius);
 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas jaunimo
problematikos tyrimas, skirtas išsiaiškinti jaunuomenės požiūrį į santykius su šeima, išsilavinimą,
laisvalaikį ir užimtumą, draugų ratą, gyvenimo sąlygas ir kt.;
 Pagėgių savivaldybės administracijos parengtas klausimynas su jaunimu dirbančioms Pagėgių
savivaldybės jaunimo organizacijoms ir įstaigoms, skirtas įgyvendinti efektyvią ir faktais bei
žiniomis grįstą jaunimo politiką;
Vietiniai (Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (Centrinės ir filialų) sistemos masto)
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.
Vietiniai 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
2016 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemos darbo personalą sudarė 17
darbuotojų – 14 bibliotekininkų ir 3 techniniai darbuotojai: 1 bibliotekininku daugiau negu 2015 m.,
kadangi po renovacijos darbų einamaisiais metais skaitytojams duris vėl atvėrė Vilkyškių filialas. Tad
2016 m. Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje dirbo 6 bibliotekininkai ir 3 techniniai darbuotojai, o
kaimo filialuose – 8 bibliotekininkai.
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Ataskaitiniais metais Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje dirbo 14
profesinionalių bibliotekininkų – 6 Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir 8 Kaimo filialuose.
Einamaisiais metais 4 Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje dirbusios bibliotekininkės turėjo įgijusios
bibliotekinį – informacinį išsilavinimą: 3 – aukštąjį, o 1 – aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą.
Visos Viešosios (Centrinės) bibliotekos bibliotekininkės ir 1 techninė darbuotoja – valytoja –
dirba pilną darbo dieną. 2 Centrinės bibliotekos (Jaunimo g. 3, Pagėgiai) techniniai darbuotojai –
darbininkas ir informacinių technologijų specialistas – dirba pusę darbo dienos (0,5 etato).
8 Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialų darbuotojos yra bibliotekininkės, dirbančios
nepilną darbo dieną (0,75 etato).
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos struktūroje dirba 6 (35,3%) darbuotojai,
turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 3 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. Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Liudmila Fetingienė turi aukštąjį neuniversitetinį kultūrinės veiklos vadybos išsilavinimą, o
Bibliografijos – informacijos skyriaus vedėja Asta Andrulienė – aukštąjį universitetinį pedagoginį
išsilavinimą. Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu bibliotekoje dirba Informacinių technologijų
specialistas Ernestas Pleskevičius. Aukštesnįjį išsilavinimą yra įgijusios 5 (29,4%) bibliotekininkės: 1
Viešosios bibliotekos darbuotoja ir 4 filialų darbuotojos. Iš jų 3 bibliotekininkės turi specialų
bibliotekinį išsilavinimą. Kitą išsilavinimą turi 6 darbuotojai (35,3%): 4 kaimo filialų bibliotekininkės
ir 2 Viešosios bibliotekos techniniai darbuotojai.
Darbuotojų kaitos problemos
Einamaisiais metais vasario 1 d. po renovacijos darbų atidarytame Vilkyškių filiale pradėjus
dirbti iki tol Žukų filialo bibliotekininke buvusiai Laimai Norbutienei, bibliotekiniam darbui į Žukų
filialą priimta nauja darbuotoja - Virginija Kanovienė.
2016 m. gegužės 1 d. netekus Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriaus vedėjos Dalės Mačienienės, rugsėjo mėnesį šias pareigas užėmė kultūrinės veiklos vadybos
aukštąjį išsilavinimą turinti jauna bei perspektyvi darbuotoja Liudmila Fetingienė.
2016 m. birželio 10 d. iš darbo išėjo pensinio amžiaus sulaukę 2 darbuotojai: Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė ir darbininko pareigas ėjęs
Algimantas Stankevičius. Iki 2016 m. pabaigos šie etatai laikinai liko neužimti.
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Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)

Veiklos rodikliai
Registruotų vartotojų skaičius,
tenkantis vienam
bibliotekininkui
Lankytojų skaičius, tenkantis
vienam bibliotekininkui
Išduotų dokumentų skaičius,
tenkantis vienam
bibliotekininkui
Suorganizuotų renginių
skaičius, tenkantis vienam
bibliotekininkui

36 lentelė
Pagėgių
Pagėgių
Viešoji
Viešoji
(Centrinė) (Centrinė)
biblioteka biblioteka
2015 m.
2016 m.

Skirtumas

Centrinė Centrinė
biblioteka biblioteka
ir filialai
ir filialai
2015 m.

2016 m.

Skirtumas

272,3

282,3

+10,0

208,1

195,9

-12,2

17 390,7

16 519,7

-871,0

8 256,5

7 154,5

-1 102

9 514,0

8 520,0

-994,0

7 076,2

5 698,0

-1 378,2

64,0

61,7

-2,3

49,2

50,9

+1,7

Analizuojant 2015-2016 m. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos efektyvumo
rodiklius, pastebimas vartotojų skaičiaus augimas Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje ir suorganizuotų
renginių padaugėjimas visoje Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje. Einamaisiais
metais, palyginus su 2015 m. duomenimis, tiek Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje, tiek visose Pagėgių
krašto bibliotekose sumenko vienam bibliotekininkui tenkantys lankytojų bei dokumentų išduoties
rodikliai. Šiuos neigiamus pokyčius 2016 m. sąlygojo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
(Centrinės bei filialų) darbuotojų sveikatos ir kaitos problemos, sumenkusi periodinių leidinių gautis,
sumažėjęs ekskursijų skaičius, gyventojų migracija į kitus Lietuvos ir užsienio miestus.

VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
Vaikų sutelkimo procentas
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Gyventojų vaikų skaičius
Pavadinimas
2015 m. 2016 m. Skirtumas
Pagėgių viešoji
1 224
1 250
+26
biblioteka
Kaimo filialai
928
855
-73
Viso:
1 224
1 250
+26

37 lentelė
Sutelkimo procentas
2015 m.
2016 m.
Skirtumas
17,8

17,1

-0,7

43,8
51,0

48,0
49,9

+4,2
-1,1

Lyginant su 2015 m., einamaisiais metais gyventojų vaikų skaičius Pagėgių savivaldybės
viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje padidėjo. Nors kaimo filialuose aptarnaujamų vaikų skaičius
sumažėjo, tačiau 2016 m. vaikų sutelkimo procentas kaimo filialuose didesnis negu buvo 2015 m.
Viešosios (Centrinės) bibliotekos paslaugomis naudojasi visos Pagėgių savivaldybės vaikai.
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Vartotojų vaikų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Pavadinimas
Pagėgių viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:

2015 m.
218
406
624

38 lentelė
Skirtumas
-4
+4
0

2016 m.
214
410
624

Einamaisiais metais bendras vartotojų vaikų skaičius, lyginant su 2015 m., nekito. Vartotojų
vaikų skaičius šiek tiek sumažėjo Viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje. Išskirtinos tokios pagrindinės
sumažėjimą lėmusios priežastys kaip šalyje (neišskiriant ir Pagėgių krašto) vis didėjanti emigracija,
darbuotojų kaita. Kaimo filialuose vaikų skaitytojų skaičius padidėjo 4-iais vartotojais.
Apsilankymų skaičius
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Pavadinimas
Pagėgių viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:

2015 m.
23 539
13 686
37 225

39 lentelė
Skirtumas
+34
+651
+685

2016 m.
23 573
14 337
37 910

(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Pavadinimas
Pagėgių viešoji
biblioteka
Kaimo filialai
Viso:

2015 m.

40 lentelė
Lankomumas
2016 m. Skirtumas

2015 m.

Skaitomumas (egz.)
2016 m.
Skirtumas

108,0

110,0

+2,0

21,0

10,8

-10,2

33,7
59,6

35,0
60,7

+1,3
+1,1

30,8
27,4

23,6
19,3

-7,2
-8,1

Nekintant bendram vartotojų skaičiui ir apsilankymų skaičius kinta nežymiai. Tiek Pagėgių
savivaldybės viešojoje (Centrinėje) bibliotekoje, tiek kaimo filialuose apsilankymų skaičius, lyginant
su 2015 m., padidėjo. Deja, skaitomumas sumažėjo, tad galima daryti prielaidą, jog šiuolaikinės
technologijos užima vis tvirtesnes pozicijas visuomenės narių kasdieniame gyvenime. Ypač tai ženklu
jaunuomenės tarpe. Tad vaikai vis dažniau pirmenybę teikia ypač greitai įvairios informacijos bei
literatūros paieškai elektroninėje erdvėje.
Išduotis
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Pavadinimas
Pagėgių viešoji biblioteka
Kaimo filialai
Viso:

2015 m.
4 576
12 498
17 074

2016 m.
2 319
9 696
12 015

41 lentelė
Skirtumas
-2 257
-2 802
-5 059
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Dokumentų išduotis 2016 m., lyginant su 2015 m., sumažėjo 5 059 egzemplioriais (29,6%).
Sumažėjusį išduodamų dokumentų skaičių nulėmė tai, kad jaunosios kartos atstovai vis daugiau laiko
praleidžia naudodamiesi išmaniųjų komunikacijos priemonių (kompiuterių, planšečių ir kt.)
teikiamomis greitos informacijos paieškos galimybėmis.
Išduota pagal dokumentų paskirtį
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Šakinės literatūros
Bibliotekos
2015
2016 Skirm.
m.
tumas
Viešoji bibl.
197
52
-145
Lumpėnų fil.
102
109
+7
Natkiškių fil.
4
1
-3
Piktupėnų fil.
298
233
-65
Stoniškių fil.
67
43
-24
Šilgalių fil.
42
76
+34
Vėlaičių fil.
15
9
-6
Vilkyškių fil.
0
6
+6
Žukų fil.
52
31
-21
Viso: 777
560
-217

Grožinės literatūros
2015
2016
Skirm.
m.
tumas
1 990
1 414
-576
795
764
-31
748
538
-210
1 591
1 047
-544
579
404
-175
663
624
-39
364
467
+103
0
394
+394
1 203
832
-371
7 933
6 484
-1 449

2015
m.
2 389
1 134
1 159
1 410
684
926
147
0
515
8 364

42 lentelė
Periodikos
2016
Skirm.
tumas
853
-1 536
1 009
-125
664
-495
659
-751
561
-123
598
-328
220
+73
180
+180
227
-288
4 971 -3 393

Užklausų tematika
Paaiškinimai:
Teminė užklausa – dokumentų pagal turinį (temą, problemą, šaką) paieška.
Faktografinė užklausa – faktų (datų, vietų, vardų ir pan.) patelkimas.
Adresinė užklausa – dokumento saugojimo vietos nustatymas.
Tikslinamoji užklausa – leidinio bibliografinio įrašo duomenų tikslinimas.
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
Viso užklausų
Bibliotekos
2015
2016
Skirtumas Teminių
m.
m.
Viešoji biblioteka
659
1 264
+605
774
Lumpėnų filialas
171
150
-21
131
Natkiškių filialas
35
22
-13
14
Piktupėnų filialas
26
25
-1
13
Stoniškių filialas
28
29
+1
27
Šilgalių filialas
46
47
+1
17
Vėlaičių filialas
11
24
+13
14
Vilkyškių filialas
0
47
+47
47
Žukų filialas
63
56
-7
56
Viso: 1 039 1 664
+625
1 093

43 lentelė
2016 m.
Faktografinių
192
0
0
4
1
1
0
0
0
198

Adresinių

Tikslinamųjų

154
0
2
4
0
18
10
0
0
188

144
19
6
4
1
11
0
0
0
185
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2016 m. vaikų skaitytojų pateiktų užklausų skaičius, lyginant su 2015 m., pakilo 625
užklausomis (60,2%). Šis faktas leidžia daryti išvadą, jog vaikai, dar neturėdami informacijos paieškos
tiek tradiciniuose, tiek elektroniniuose šaltiniuose įgūdžių, konsultavimo tikslais vis dažniau kreipiasi į
bibliotekininką. Einamaisiais metais didžiausią dalį (65,7%) visų gautų užklausų sudarė teminės
užklausos, kurių viso einamaisiais metais būta daugiu negu tūkstantis. Darytina išvada, jog vaikai
bibliotekininkams dažniausiai užduota klausimus tam tikromis įvairiuose informacijos šaltiniuose
plėtojamomis temomis.

Įsimintinos Viešosios (Centrinės) bibliotekos ir filialų parodos vaikams
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus parodos
Meno parodos:
1. Dailininkės, vaikų literatūros kūrėjos Sigutės Ach (Vilnius) kūrybinių darbų paroda
,,Spalvotos nuotaikos. Pažertos ant dirbtuvių stalo“, skirta jaunosios kartos meniniam
lavinimui;
2. Kerstin Lindquist (Kerstin Lindkvist) (Švedija) kūrybinių darbų nuotraukų paroda „Mano
dirbiniai fotografijoje“, skirta jaunosios kartos meninio suvokimo ugdymui;
3. Šilutės rajono vaikų meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų kūrybinių darbų
paroda ,,Prabėgę metai“, skirta vaikų bei jaunimo kūrybiškumo atskleidimui;
4. Tauragės moksleivių kūrybos centro Dailės klasių mokinių (mokyt. Jurgita Navickienė ir
Vida Karbauskienė) kūrybinių darbų paroda „Kūrybos medis“, skirta jaunosios kartos
meninių gebėjimų ugdymui;
5. Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų
kūrybinių darbų paroda „Pabaiga yra visko pradžia“, skirta Tarptautinei jaunimo dienai
paminėti;
6. Tauragės Žalgirių gimnazijos gimnazistų kūrybinių darbų paroda (dailės mokytojos
metodininkės – Neringa Stašaitienė ir Jūratė Černeckytė), skirta jaunosios kartos meninių
gebėjimų ugdymui.
Literatūrinės parodos:
1. „Vaikų Metų knygos ir Paauglių Metų knygos rinkimuose 2015“ dalyvaujančių leidinių
ekspozicija įvairaus amžiaus vaikams „Skaityk! Svajok! Balsuok!“, skirta dalyvavimo
literatūriniuose balsavimuose „Metų knygos rinkimai 2015“ skatinimui;
2. „Žalio miško istorikas“, skirta gamtininko, rašytojo Selemono Paltanavičiaus 60-ies metų
sukakčiai paminėti;
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3. „Šviesk, knygute, tarsi saulutė“, skirta dramaturgo Viktoro Miliūno 100-osioms gimimo
metinėms;
4. „Knyga vaikystės žemėje“, skirta Knygnešio dienai ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti;
5. „Knygos sapnas“, skirta vaikų literatūros kūrėjo Marcelijaus Martinaičio 80-osioms gimimo
metinėms;
6. „Pasivaikščiojimas apsakymų girioj“, skirta rašytojos Liudvikos Didžiulienės-Žmonos
160-osioms gimimo metinėms;
7. „Kai mintys tarsi upės teka...“, skirta prozininko, poeto Antano Vaičiulaičio 110-osioms
gimimo metinėms;
8. „Kai bėga šypsena – juokiasi Knyga“, skirta poetės Dalios Kudžmaitės-Balsienės 60-ies
metų sukakčiai paminėti;
9. „Tautosaka fantastikoje“, skirta rašytojo Jurgio Jankaus 110-osioms gimimo metinėms;
10. „Knyga – geriausia laiko mašina“, skirta anglų rašytojo Herberto Džordžo Velso 150-osioms
gimimo metinėms;
11. „Eilėraščių knyga – žvėrelių pilna“, skirta poetės Ramutės Skučaitės 85-erių metų sukakčiai
paminėti.
Vaikų piešinių parodos:
1. Tradicinė Pagėgių krašto mokyklų moksleivių piešinių paroda ,,Snaigė mano delne“, skirta
Trijų Karalių šventei;
2. Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus mokinių piešinių paroda „Ir
žiemos pėdos gali žydėti...“, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti;
3. Pagėgių savivaldybės Pagėgių vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinės „Bitučių“ grupės
ugdytinių piešinių paroda „Pavasarėlio sugrįžtuvės“, skirta pavasario pradžiai pažymėti;
4. Pagėgių savivaldybės Antikorupcijos komisijos organizuota Pagėgių savivaldybės mokyklų
moksleivių piešinių ir plakatų paroda – konkursas „Aš taip suprantu korupciją“, skirta
Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti;
5. Tradicinė Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių dailės darbų paroda „Blizgančios snaigės
baltam patale...“, skirta Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.
Filialų parodos
Literatūrinės parodos:
1. „Kalboje ir knygoje – tūkstančiai pasaulių“, skirta Bibliotekų metams bei Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti (Lumpėnų filialas);
2. „Protėvių pašauktas“, skirta amerikiečių rašytojo Džeko Londono 140-osioms gimimo ir
100-osioms mirties metinėms (Lumpėnų filialas);
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3. „Atskleisk kompiuterio paslaptis bibliotekoje!“, skirta Pasaulinei informacinių technologijų
plėtros dienai paminėti (Lumpėnų filialas);
4. „Milžinų keliais – legendų raistais“, skirta poeto Balio Sruogos 120-osioms gimimo
metinėms (Natkiškių filialas);
5. „Kai riestainiais lijo“, skirta poeto Juozo Marcinkevičiaus 70-ies metų sukakčiai paminėti
(Natkiškių filialas);
6. „Fantastiškame Knygos pasaulyje“, skirta anglų rašytojo, pasaulinio garso mokslinės
fantastinės literatūros kūrėjo Herberto Džordžo Velso 150-osioms gimimo metinėms (Natkiškių
filialas);
7. „Snaigių muzika“, skirta poeto Vytauto Mačernio 95-osioms gimimo metinėms
(Piktupėnų filialas);
8. „Kai apysakos apsakymus veja...“, skirta prozininkės, dramaturgės Liudvikos DidžiulienėsŽmonos 160-osioms gimimo metinėms (Piktupėnų filialas);
9. „Skaidrūs tautosakos lašeliai“, skirta rašytojos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės
130-osioms gimimo metinėms ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti (Piktupėnų filialas);
10. „Knygų spinduliuos – knygnešių keliuos“, skirta knygnešio, rašytojo Jurgio Bielinio
170-osioms gimimo metinėms ir Knygnešio dienai paminėti (Stoniškių filialas);
11. „Knygų galaktikos“, skirta rašytojo, bibliotekininko Kazio Jankausko 110-osioms gimimo
metinėms (Stoniškių filialas);
12. „Kviečiu į gamtą“, skirta prozininko, gamtininko, fotografo Selemono Paltanavičiaus 60-ies
metų sukakčiai paminėti (Stoniškių filialas);
13. „Šalis, kur tęsiasi vaikystė“, skirta vokiečių rašytojo Ernsto Teodoro Amadėjaus Hofmano
240-osioms gimimo metinėms (Šilgalių filialas);
14. „Jūros šnekos besiklausant...“, skirta rašytojo Viktoro Miliūno 100-osioms gimimo metinėms
(Šilgalių filialas);
15. „Eilėraštukų namučiai“, skirta poetės, dramaturgės Ramutės Skučaitės 85-erių metų
sukakčiai paminėti (Šilgalių filialas);
16. „Bėga pasakaitė per stebuklingą giraitę“, skirta prozininko, dramaturgo Jurgio Jankaus
110-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas);
17. „Triušelio Petriuko nuotykiai pasakų labirintuose“, skirta anglų rašytojos Beatričės Poter
150-osioms gimimo metinėms (Vėlaičių filialas);
18. „Vaikai – gyvenimo sparnai“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei
agresijos prieš vaikus dienai paminėti (Vėlaičių filialas);
19. ,,Gražiausi vaikystės išgyvenimai“, skirta rašytojo Marcelijaus Martinaičio 80-osioms
gimimo metinėms (Vilkyškių filialas);
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20. „Kur slypi mokslo paslaptys..?“, skirta Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo
dienai paminėti (Vilkyškių filialas);
21. „Nuo vilnies, nuo bangelės...“, skirta poeto, vertėjo Vacio Reimerio 95-erių metų sukakčiai ir
Tarptautinei jaunimo dienai paminėti (Vilkyškių filialas);
22. „Europos kalbų skraistė bibliotekoje“, skirta Bibliotekų metams ir Europos kalbų dienai
paminėti (Žukų filialas);
23. „Tėvynės saulė – gintaro saujoj“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti (Žukų filialas);
24. Gerumo takučiu žengiu drauge su Pinokiu“, skirta italų rašytojo Karlo Lorencijaus Kolodžio
190-osioms gimimo metinėms (Žukų filialas).
Vaikų piešinių parodos:
1. Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos Lumpėnų Enzio Jagomasto
pagrindinio ugdymo skyriaus 8-10 kl. mokinių piešinių paroda „Pavasario spalvom nušvitę
Lumpėnai“, skirta Šv. Velykų šventei ir Vietos bendruomenių metams paminėti
(Lumpėnų filialas);
2. Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos Lumpėnų Enzio Jagomasto
pagrindinio ugdymo skyriaus 8-10 kl. mokinių piešinių paroda „Aš ir mano spalvos pavasario
erdvėje“, skirta Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai paminėti (Lumpėnų filialas);
3. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 5-8 kl. mokinių
piešinių paroda „Motutės rankos“, skirta Motinos dienai paminėti (Natkiškių filialas);
4. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių
piešinių paroda „Svajonės mano piešiniuose“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir
Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti (Natkiškių filialas);
5. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda
„Žiemos mozaikos“, skirta Trijų Karalių šventei ir Naujųjų metų pradžiai pažymėti (Piktupėnų
filialas);
6. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Kalėdinės magijos žaismas“,
skirta Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms (Šilgalių filialas);
7. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Gintarinė Lietuva – mano
Tėvynė mylima“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (Šilgalių filialas);
8. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 4-6 kl. mokinių piešinių paroda „Žinių
takučiu drauge su Mokytoju einu“, skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti
(Vėlaičių filialas);
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9. 1-6 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Mano svajonių knygos herojus“,
skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti (Vėlaičių filialas);
10. Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos ikimokyklinės grupės
„Šypsenėlės“ ugdytinių piešinių paroda „Mūsų gerieji draugai“, skirta Pasaulinei gyvūnų
globos dienai paminėti (Vilkyškių filialas);
11. Tradicinė Pagėgių savivaldybės mokyklų įvairių klasių moksleivių piešinių paroda „Gamtos
spalvos“, skirta Kultūros dienai paminėti (Žukų filialas);
12. Jaunųjų žukiškių Emos Besingytės (5 m.), Deimantės Jankauskaitės (6 m.) ir Gabijos
Jankauskaitės (8 m.) piešinių paroda „Aš – maža lietuvaitė“, skirta Tarptautinei tautos dienai
paminėti (Žukų filialas);
13. 3-7 metų bibliotekos lankytojų pirštais tapytų piešinių paroda „Velykėlių raštai“, skirta
Atvelykiui bei Kultūros dienai paminėti (Žukų filialas).
Įsimintini Viešosios (Centrinės) bibliotekos ir filialų renginiai vaikams
Pagrindinis veiklos su vaikais ir jaunimu tikslas – sužadinti jaunosios kartos susidomėjimą
knyga, skaitymu, ugdyti skaitymo kultūrą, patenkinti vaikų informacinius, kultūrinius, rekreacinius,
edukacinius, literatūrinius, pažintinius poreikius. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje
sudarytos visos sąlygos jų ugdymui, mokymuisi, tobulėjimui ir kūrybiniams ieškojimams. 2016-ieji
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu buvo paskelbti Bibliotekų bei Vietos bendruomenių metais,
todėl dauguma einamaisiais metais Pagėgių krašto bibliotekose vaikams organizuotų literatūrinių,
kūrybinių, mokomųjų popiečių, parodų, edukacijų, garsinio skaitymo valandėlių ir kt. buvo skirta
šiems metams pažymėti.
Viešosios (Centrinės) bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje veikia šie klubai: ,,Jaunasis
bibliotekininkas“, ,,Smalsutis“, ,,Antri namai“. Bibliotekos patalpose įsikūręs pasakų kambarys
,,Suopio paunksmė“ džiugina mažuosius skaitytojus teatralizuotomis ir garsinio skaitymo popietėmis,
linksmomis

viktorinomis,

vaikučių

gimtadienių

šventėmis.

Literatūriniuose-edukaciniuose

užsiėmimuose dalyvauja moksleiviai ne tik iš Pagėgių mokyklų, bet ir iš kitų Pagėgių savivaldybės
ugdymo įstaigų. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius plėtoja
partnerystę ir bičiulystę su Pagėgių krašto mokyklomis, Pagėgių savivaldybės Pagėgių vaikų lopšeliudarželiu, Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokykla, Pagėgių vaikų globos namais, Pagėgių
savivaldybės socialinių paslaugų centru. Čia vyksta vaikų vasaros stovyklų užsiėmimai, bendruose
projektuose dalyvauja globos namų auklėtiniai, organizuojamos krašto moksleivių darbų parodos bei
jų pristatymai.
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Vaikų literatūros skyriaus renginiai
2016 m. sausio – gruodžio mėn. – interaktyvių pamokų ciklas, apimantis įvairius
mokomuosius dalykus: „Ritės Bitės“ muzikos pamokėles, gamtos, biologijos, istorijos,
matematikos lietuvių bei anglų kalbų žinių gilinimui skirtus kompleksinius interaktyvius
užsiėmimus. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kartu su Šilutės rajono savivaldybės Fridricho
Bajoraičio

viešąja

biblioteka

ir

Klaipėdos

rajono

savivaldybės

Jono

Lankučio

viešąja

biblioteka vykdydama projektą „Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos
kodą“, organizavo „Multimedijos kodo“ veiklas įvairias klases lankantiems mokiniams „Mokausi
interaktyviai“.
Vyresniųjų klasių mokiniai turėjo galimybę pasinaudoti nauju moderniu interaktyviu ekranu ir
taipogi pagilinti savo žinias gamtos, biologijos bei istorijos mokslų srityse atlikdami įvairias
kompleksines užduotis. Šviečiamuosiuose renginiuose „Anglų kalba“, „Liga“, „Senovės Rytų
religijos“ dalyvavo Pagėgių vaikų globos namų „Voriukų“, „Spindulio“ bei „Išdykėlių“ šeimynų
globotiniai. 2016 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos
1-4 klasių mokiniai stengėsi įminti muzikos mokslo paslaptis drauge su „Rite Bite“, o šias pamokėles
vedė mokytoja – ekspertė Irena Ubartienė. Lapkričio 21 d. Pagėgių viešoji (Centrinė) biblioteka
organizavo virtualią edukaciją „Apie mokslą – interaktyviai, žaismingai, linksmai!“ Pagėgių
savivaldybės

Vilkyškių

Johaneso

Bobrovskio

gimnazijos

4-5

kl.

mokiniams,

lydimiems

bibliotekininkės Lauros Grodeckienės.

Apie Senovės Rytų religijas mokytasi kitaip –
interaktyviai.

Interaktyvios pamokos „Veidrodžiai atspindi
pasaulį“ dalyviai.
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Interaktyvių pamokų ciklo „Liga“ akimirka.

„Pagėgių žiniukų“ ir „Talentukų“ interaktyvių
protų varžybų įkarštyje...

Interaktyvių „Ritės Bitės“ muzikos pamokų ciklą
veda Pagėgių pradinės mokyklos muzikos
mokytoja – ekspertė Irena Ubartienė.

Virtualios edukacijos „Apie mokslą –
interaktyviai, žaismingai, linksmai!“ dalyvių
bendra nuotrauka atminčiai.

2016 m. rugsėjo 12-16 d. – kūrybinės dirbtuvėlės-konkursas įvairaus amžiaus vaikams
„Dovana gimtajam kraštui“, skirtas tradicinei Pagėgių krašto šventei ,,Pagėgiai - laiko
labirintuose“. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kartu su Šilutės rajono savivaldybės Fridricho
Bajoraičio viešąja biblioteka ir Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešąja biblioteka vykdė
projektą „Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“ ir jo „Kūrybiškumo
kodo“ veiklas. Sudalyvauti šiose veiklose buvo pakviesti Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės
mokyklos 1-4 klasių mokiniai su mokytojomis: Žana Bandzine, Dalia Kuisiene, Birute Kairiene,
Laima Kuizinaite, Vida Martišauskiene bei Lina Rimkuviene.
Mokiniai noriai lavino savo kūrybinius gebėjimus tradicinei Pagėgių krašto šventei „Pagėgiai laiko labirintuose“ skirtų kūrybinių- edukacinių dailės, lipdymo bei aplikacijos užsiėmimų metu. Jie
piešė pieštukais, guašu, akvarele, spalvino flomasteriais. Mokiniai stropiai kūrė aplikacijas plėšydami
ar karpydami spalvotą popierių, kurį klijavo ant savo piešinuko, iš plastilino ir modelino lipdė įvairius
gyvūnėlius, augalus bei kitas gamtos gėrybes. To rezultatas – spalvingi, originalūs ir išraiškingi
lipdiniai. Visi mažųjų auksarankių pagaminti rankdarbiai taipogi dalyvavo Pagėgių savivaldybės
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viešosios bibliotekos organizuojamame Pagėgių krašto vaikų kūrybos konkurse ,,Dovana gimtajam
kraštui“.

Pagėgių pradinės mokyklos trečiokai,
padedami mokytojos Vidos Martišauskienės,
spalvina pastelinėmis spalvomis.

Pagėgių pradinės mokyklos antrokai drauge su
mokytoja Birute Kairiene piešia
bei lipdo aplikacijas.

Bendra renginio dalyvių bei mokytojų
nuotrauka.

Kūrybinių dirbtuvėlių-konkurso dalyviai
lipdo darbelius iš plastilino.

2016 m. rugsėjo 24 d. – Pagėgių krašto šventės „Pagėgiai – laiko labirintuose“ metu
šventinis rytmetis įvairaus amžiaus vaikams Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio ir
AB „Vilkyškių pieninė“ generalinio direktoriaus Gintaro Bertašiaus inicijuotoje ir finansuotoje
iniciatyvoje ,,Juodojo katino kiemas“, kur Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė
vaikučius, tėvelius ir senelius į šventinę popietę „Rudens margi sparnai“. Renginį pradėjo svečių iš
Žemaitijos regiono išskirtinai Pagėgių krašto šventei parengta literatūrinė- etnografinė programa „Mes
žemaitėjės vākā“. Jos atlikėjai – Skuodo rajono bei viso Žemaitijos regiono žemaitiškų skaitymų
nugalėtojai, liaudies kūrybą atliekantys moksleiviai, konkurso „Tramtatulis“ dalyviai, savo gimtąja
žemaičių tarme kurianti jaunuomenė (vadovė – literatūrologė, nepriklausomo Skuodo rajono laikraščio
„Mūsų žodis“ valdybos pirmininkė – redaktorė Dalia Zabitienė).
Popietės metu pristatyta „Juodojo katino kiemą“ puošusi Pagėgių savivaldybės viešosios
bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto vaikų kūrybos konkurso „Dovana gimtajam kraštui“ darbų
paroda. Šiame konkurse vykusių įvairių kūrybinių – edukacinių dirbtuvėlių cikle aktyviai dalyvavo
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mažieji kraštiečiai. Renginio metu pagerbti patys energingiausi ir aktyviausi konkurso „Dovana
gimtajam kraštui“ dalyviai, kuriais tapo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos
ikimokyklinio ugdymo grupės bei 1-4 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų Žanos Bandzinės,
Dalios Kuisienės, Birutės Kairienės, Laimos Kuizinaitės, Vidos Martišauskienės bei Linos
Rimkuvienės. Už darbelių originalumą bei gausumą, mažieji menininkai buvo apdovanoti saldžiais
prizais, o šventiškais padėkos raštais Pagėgių pradinės mokyklos bendruomenei – direktorei Loretai
Chasijevai, mokytojoms bei mokiniams.
Šventės kulminacija tapo Tauragės kultūros centro Dacijonų skyriaus vaikų teatro studijos
„Šurum burum“ (vadovė – Dacijonų skyriaus kultūrinių renginių organizatorė Rasa Didorienė)
suvaidintas spektaklis „Bitė Maja arba Didžiojo Atradimo istorija“. Mažieji pagėgiškiai dėmesingai
stebėjo talentingųjų jaunųjų aktorių pasirodymą, vaizdžiai bei įsimintinai „papasakojusį“ margaspalvę
bitutės Majos gyvenimo istoriją.

Savo gimtąja žemaičių tarme kuriančios Skuodo
jaunuomenės (vadovė – literatūrologė
Dalia Zabitienė) atliekama programa
„Mes žemaitėjės vākā“.

Kūrybinės-edukacinės veiklos
„Juodojo katino kieme“.

Tauragės kultūros centro Dacijonų skyriaus
vaikų teatro studija „Šurum burum“ (vadovė –
Rasa Didorienė) vaidina spektaklį „Bitė Maja
arba Didžiojo Atradimo istorija“.

Pagėgių krašto vaikų kūrybos konkurso
„Dovana gimtajam kraštui“ darbų paroda.

2016 m. spalio 24 d. – teatralizuotas rytmetis Pagėgių savivaldybės Pagėgių vaikų lopšeliodarželio „Drugelių“ grupės ugdytiniams (auklėtoja Danutė Zakarienė bei auklytė Nijolė
Jankauskienė) „Stebuklingi Raudonkepuraitės nuotykiai“, skirtas Bibliotekų metams ir
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Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Linksmą teatralizuotą „kelionę“ po biblioteką mažiesiems
pagėgiškiams vedė viena garsiausių pasaulio pasakų herojų Raudonkepuraitė, kurią įkūnijo Pagėgių
savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Liudmila Fetingienė.
Visiems renginio dalyviams Raudonkepuraitė skaitė gražiausias pasakas iš vaikų literatūros
lobyno. Vaikai su smalsumu savo norus patikėjo „Suopio paunksmėje“ stūksančiam stebuklingajam
svajones išpildančiam išminties bei laimės šuliniui. Visiems jiems suopis „įteikė“ savo nuotrauką su
gražiu palinkėjimu.

Pasakų heroję Raudonkepuraitę įkūnijusi
bibliotekos darbuotoja Liudmila Fetingienė
skaito pasakas...

Bendra Raudonkepuraitės ir renginio dalyvių
nuotrauka atsiminimui.

2016 m. gruodžio 13 d. – šventinis literatūrinis-kūrybinis rytmetis ikimokyklinio amžiaus
vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „Po Kalėdų eglute gimsta pasaka nauja...“, skirtas Šv. Kalėdų
šventei bei Bibliotekų metams paminėti. Renginyje dalyvavo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės
Petraitienės pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai bei 1 klasės mokiniai,
lydimi mokytojų Nijolės Noreikienės ir Gražinos Noreikaitės.
Kelionės po biblioteką metu mažieji smalsuoliai aplankė Vaikų literatūros skyrių bei kitus
bibliotekos fondus bei skyrius. Mažieji natkiškiečiai buvo supažindinti su Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos Krašto raštijos fondu, kuriame eksponuojamos literatūrinės bei kraštotyrinės
parodos, krašto raštijos veikėjų fotoportretų ir medžiagos apie juos ekspozicija.
Vaikus pradžiugino stebuklingasis pasakų kambarys „Suopio paunksmė“ ir jo šeimininkas
Suopis. Taip pat vaikai turėjo galimybę susipažinti bibliotekos tylioje skaitykloje „Nepraeik pro šalį,
Tamsta!“ esančiu interaktyviu ekranu ir turėjo galimybę atlikti keletą žaismingų bei linksmų virtualių
užduočių, liečiant išmanųjį ekraną. Sveikindami vieni kitus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, mažieji
svečiai gamino šventines dekoracijas bei piešė įvairiaspalviais žaislais pasidabinusias kalėdines
eglutes.
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Mažieji skaitytojai susipažįsta su Vaikų
literatūros skyriuje esančiomis knygelėmis.

Renginio svečiai apžiūrinėja
bibliotekos knygų fondus.

Bendra renginio dalyvių nuotrauka

Vaikai susipažįsta su „Suopio paunksmės“
šeimininku Suopiu.

Filialų renginiai
1. Piktupėnų filialas. Kūrybinių-edukacinių dailės užsiėmimų ciklas 1-4 kl. mokiniams ,,Subėgo
spalvelės vienon krūvelėn“, vykęs 2016 m. rugsėjo 7 d., minint Mokslo ir žinių dieną, Tarptautinę
raštingumo dieną bei vykdant projekto „Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo
saviraiškos kodą“ veiklas. Užsiėmimuose dalyvavo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės
mokyklos 1-3 klasių mokiniai su mokytoja Janeta Vidraite-Maroziene. Bibliotekon susirinkę
vaikučiai naujų mokslo metų pradžią nutarė įprasminti viename dideliame popieriaus lape kurdami
lietuvių tautosakoje stiprybės bei galybės simboliu tituluojamą ąžuolą, tapydami jį savo mažais
piršteliais. Tik šis ąžuolas išskirtinis: kamienas sudarytas iš įvairiausių žinių atvaizdavimo, o
medžio šakelėse šlama margų margiausias ir įdomių įdomiausias pasaulio knygeles iliustruojantys
lapeliai.
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Bibliotekos skaitytojai su savo sukurtais
darbeliais.

Vaikai piešia ir kuria „žinių“ medį.

2. Piktupėnų filialas. Kūrybinė-edukacinė vilnos verpimo pamokėlė ir tautosakinė viktorina 1-4
kl. mokiniams „Oi sukas sukas mįslių ratelis“, vykusi 2016 m. vasario 25 d., minint Tarptautinę
gimtosios kalbos dieną, lietuvių kalbos dienas bei vykdant projektą ,,Bendruomenės ,,HUB'as“
bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“. Renginyje dalyvavo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų
pagrindinės mokyklos 3 klasės mokiniai, lydimi mokytojos Eugenijos Budvytienės.
Apie vilnos kelią iki mezgėjos rankų pasakojo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vėlaičių
filialo bibliotekininkė Nijolė Žilinskienė. Mokiniai mėgino susukti gražią siūlo giją, mynė verpimo
ratelio pakoją ir tuo pačiu metu spėliojo mįsles. Susipažinę su bibliotekoje parengta literatūrine
paroda „Mintys apie gimtąją kalbą“, skaitytojai atskirame „Minčių“ stende rašė savo pamąstymus,
ką jiems reiškia gimtoji kalba.

Renginio dalyviai ir svečiai.

Bibliotekininkė Nijolė Žilinskienė moko verpti
verpimo rateliu.

3. Stoniškių filialas. Edukacinių-kūrybinių lankstymų popietė 5-7 kl. mokiniams „Fantazijos
žvaigždele, įsižiebk..“, vykusi 2016 m. balandžio 26 d., minint Nacionalinę Lietuvos bibliotekų
savaitę „Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“ bei vykdant projektą ,,Bendruomenės ,,HUB‘as“
bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“.
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Renginyje dalyvavo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos jaunųjų bibliotekininkų
būrelio nariai, vadovaujami mokyklos bibliotekininkės Gitanos Baužaitės. Apžiūrėję literatūrinę
ekspoziciją bei išklausę trumpą Stoniškių bibliotekos veiklos apžvalgą, jaunieji svečiai kibo į
bibliotekininkės Zofijos Genutienės jiems paruoštas užduotis, kurias vainikavo popierinių gėlių
lankstymo pamokėlės.
Bibliotekininkė Gitana Baužaitė taipogi atsivežė lankstinių pavyzdžių, kuriuos išstudijavus,
„prisijaukinti“ popierių sekėsi vis geriau ir geriau. Penktos klasės mokiniai Skaistė Rupšytė bei
Erikas Žymantas renginio dalyviams bei svečiams skaitė kūrinėlius iš knygos „Nepamirštamos
pasakos. Pasaka veja pasaką“.

Kūrybinio įkvėpimo sūkuryje...

Bendra nuotrauka atminčiai.

4. Šilgalių filialas. Edukacinė skaitymo populiarinimo popietė 1-6 kl. mokiniams „Vaikystės
auksiniai sapnai“, vykusi 2016 m. balandžio 5 d., skirta poeto Juliaus Janonio 120-osioms
gimimo metinėms, Tarptautinei vaikų knygos dienai ir Bibliotekų metams paminėti. Pagerbiant
poeto atminimą, buvo skaitomi jo eilėraščiai, diskutuojama apie šio rašytojo kūryboje
atsispindinčias idėjas ir akcentuojamas vertybes. Popietės metu buvo išrinkta ir apdovanota
„Aktyviausia Šilgalių bibliotekos jaunoji skaitytoja 2016“. Šioje nominacijoje nugalėtoja tapo
Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos – daugiafunkcio centro
ketvirtos klasės mokinė Justina Žymantaitė, perskaičiusi net 22 knygas. Mergaitei įteiktos
atminimo dovanos – padėkos raštas ir piešimo albumas.
Renginio metu kurti atvirukai artėjančios Motinos dienos proga. Vaikai entuziastingai deklamavo
savo mamytėms dedikuotus eilėraščius, kuriuos vėliau užrašė ir į savo rankų darbo atvirukus.

Pati aktyviausia skaitytoja Justina
Žymantaitė su renginio dalyviais.

Vaikai lipdo ir lanksto atvirukus
savo mamytėms.
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5. Šilgalių filialas. Kūrybiniai-edukaciniai dailės ir aplikacijos užsiėmimai „Vaivorykštės paletė
bibliotekoje“, vykę 2016 m. rugsėjo 14 d., minint Bibliotekų metus. Užsiėmimuose dalyvavo
Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos – daugiafunkcio centro
1-3 klasių mokiniai su mokytoja Meilute Mišeikiene. Renginys organizuotas Pagėgių savivaldybės
viešajai bibliotekai kartu su Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešąja biblioteka ir
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešąja biblioteka vykdant projektą „Bendruomenės
„HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“.
Jaunieji auksarankiai ant kūrybiniam darbui paruoštų popieriaus lapų piešė ir lipdė drugelius, tokiu
būdu nutiesdami spalvingą prisiminimų vaivorykštę į šiltas, saulės spinduliais nuauksintas vasaros
dienas. Baigiamąja kūrybinių-edukacinių dailės ir aplikacijos užsiėmimų nata tapo projekto
„Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“ metu įgyvendintų
kūrybinių veiklų pagrindu parengtos ir bibliotekos erdvėse eksponuojamos vaikų rankdarbių
parodos „Spalvotasis knygų drugeli...“ pristatymas.

Vaikų kūrybos valandėlė.

Mažieji auksarankiai savo sukurtų
ryškiaspalvių darbelių fone.

6. Žukų filialas. Šventinė popietė 1-6 k. mokiniams „Nusagstysim karpinėlių perlais Kalėdas“,
vykusi 2016 m. gruodžio 5 d., minint Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventes. Šiame jaunimo klubo
„Žukų skalviai“ salėje vykusiame renginyje ypač aktyviai dalyvavo mažieji Žukų bibliotekos
skaitytojai, jų tėveliai, pedagogai, moksleivija. Renginio salę puošė Pagėgių savivaldybės
Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos priešmokyklinės ugdymo grupės auklėtinių (mokytoja
– Deimantė Kerpė) sukurtos karpinių girliandos. Renginio metu įžiebta Kalėdų eglutė.
Vakaro kulminacija tapo teatralizuota Ledo šalies princesės Elzos, kurią įkūnijo animatorė Ingrida
Jankauskaitė (Tauragė), viešnagė. Pasakų herojė puikiai leido laiką su vaikučiais: pasakojo jiems
Ledo šalies istorijas, žaidė įvairiausius žaidimus, margino piešinukus, lipdė nosį princesės Elzos
geriausiam draugui besmegeniui Olafui. O po smagiųjų kūrybinių dirbtuvėlių, Ledo šalies princesė
mažuosius smaližius pradžiugino saldžiąja cukraus vata.

109

2016 m. veiklos ataskaita

Renginio dalyviai klijuoja nosį
besmegeniui Olafui.

Teatralizuota Ledo šalies princesės Elzos,
kurią įkūnija animatorė Ingrida
Jankauskaitė (Tauragė), viešnagė.

IX. MATERIALINĖ BAZĖ
 Pastatai, patalpos
Biblioteka pagal panaudos sutartis disponuoja 9 pastatais ar patalpomis, kuriose yra įrengtos
bibliotekos, rūpinasi jų šildymu, interneto, telefono ryšiu, paslaugų lankytojams kokybišku teikimu.
Tad privalu laikytis sanitarijos ir higienos normų, apibrėžtų įstatymais ir taikomų kultūros įstaigoms.
Natūralu, kad šių patalpų priežiūrai būtinos ir lėšos, kurių, deja, nepakanka.
Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai persikėlus į naujas, erdvias patalpas, darbuotojai turi
puikias darbo sąlygas, o bibliotekos lankytojai ir krašto bendruomenė – kultūros ir meno traukos
centrą. Už puikiai atrodančias erdves, iškilių menininkų parodas, organizuojamus renginius,
susitikimus su žymiais Lietuvos žmonėmis, teikiamas paslaugas, kultūringą ir paslaugų aptarnavimą
bibliotekininkų darbą vertina lankytojai – tai didelė paskata siekti dar geresnių rezultatų.
2015 m. pabaigoje pasirengta bibliotekos atidarymui Vilkyškiuose. Užsakyti nauji baldai,
atnaujintas interneto, telefono ryšio teikimas. 2016 m., po pastato renovacijos, Vilkyškių filiale vėl
aptarnaujami skaitytojai. Tačiau tenka pripažinti, jog Vėlaičių filiale situacija anaiptol nėra tokia gera,
jis jau nebeatitinka bibliotekoms keliamų reikalavimų: pastatas senas, langai nesandarūs, žiemą
bibliotekoje labai šalta, todėl būtinas patalpų remontas. Dar vienas pasikeitimas – į daugiafunkcį
pastatą perkeltas Šilgalių filialas.
 Techninė įranga
Nors bibliotekos informacinių technologijų bazė atnaujinama pasitelkus projektines lėšas, tačiau
to nepakanka, kad bibliotekos išliktų modernios. Įranga sparčiai sensta, ją būtina atnaujinti. 2015 m.
įsigyti 2 spausdintuvai, tačiau vis dar trūksta lėšų pagrindinėms bibliotekos veiklos priemonėms –
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identifikacijos (brūkšninių) kodų nuskaitytuvų, ausinių ir kt. Viešosios bibliotekos darbuotojų pastangų
dėka nuo 2002 m. buvo nuolat ieškoma fondų bei galimybių teikti paraiškas ir gauti finansavimą
kompiuterinei įrangai įsigyti. Tuo būdu buvo aprūpintos visos krašto bibliotekos kompiuteriais,
spausdintuvais, kita technika. 2016 m. įrangos atnaujinimui buvo pateiktos paraiškos Kultūros
ministerijai, Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ir Bilo ir Melindos Geitsų fondui, Bibliotekų
renovavimo ir modernizacijos programai, „Bibliotekos pažangai“ projektui. Gauto projektų
finansavimo lėšomis buvo įsigytas interaktyvus ekranas už 4 980,00 Eur. Savivaldybės biudžeto
skirtomis lėšomis įsigyta įrangos už 869,00 Eur.
X. FINANSAVIMAS
(Lyginamoji analizė su 2015 m.)
2015 m.
Gauta lėšų (Eur) Išlaidos (Eur)
Iš viso (Eur):
123 262,00
123 175,00
Iš savivaldybės:
120 829,00
120 829,00
Darbo užmokesčiui
88 450,00
88 450,00
Periodikos įsigijimui
4 344,00
4 344,00
Kitos išlaidos
19 549,00
19 549,00
8 975,00
Iš Kultūros
8 975,00
ministerijos
Už mokamas
492,00
492,00
paslaugas
Fizinių ir juridinių
1 854,00
1 854,00
(leidiniais)
(leidiniais)
asmenų parama
87,00
0
(2% nuo gyventojų
pajamų mokesčio)

Programų,
projektų lėšos
Kompiuterinei
įrangai

44 lentelė
2016 m.
Gauta lėšų (Eur) Išlaidos (Eur)
145 944,00
145 944,00
138 458,00
138 458,00
78 185,00
78 185,00
3 024,00
3 024,00
47 685,00
47 685,00
8 859,00
8 859,00
70,00

70,00

2 342,00

2 342,00

(leidiniais)

(leidiniais)

94,00

0

(2% nuo gyventojų
pajamų mokesčio)

0

0

4 980,00

4 980,00

0

0

869,00

869,00

XI. IŠVADOS
Bibliotekos pripažinimas ir pasiekimai:


Bibliotekos veiklą sąlygoja finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, bet sutelktos ir pozityvios

bibliotekos bendruomenės dėka, bibliotekos misija sėkmingai vykdoma – darbuotojai teikia
kokybiškas bibliotekinės veiklos paslaugas, kuria informacinę ir žinių visuomenę, skatina skaitymą ir
skleidžiant mokymosi visą gyvenimą idėją, užtikrina krašto gyventojų visaapimančius informacinius
poreikius;
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Pagėgių savivaldybėje kuriama moderni bibliotekų sistema, mažinama gyventojų socialinė

atskirtis suteikiant galimybes visiems krašto gyventojams naudotis bibliotekos tradiciniais bei
elektroniniais informaciniais ištekliais;


Organizuojant knygos renginius, sėkmingai įgyvendinama skaitymo skatinimo programa;



Krašto gyventojai nuolat mokomi kompiuterinio raštingumo, jiems teikiamos konsultacijos,

atsakoma į reikiamas užklausas;


Darbuotojai kvalifikaciją kelia nuotoliniu būdu, savišvieta ir dalyvaudami organizuojamuose

mokymuose;


Biblioteka – Pagėgių savivaldybės kraštotyros centras, kaupiantis ir saugantis išliekamąją vertę

turinčius dokumentus;


Kuriamos vietinės duomenų bazės įvairiomis temomis: krašto įvykiai, renginiai, ekonominiai

pokyčiai, pasiekimai, istorijos, kultūros, švietimo, socialinio gyvenimo klausimais;


Biblioteka išlieka vienu svarbiausiu krašto kultūros traukos centru, kuriame vyksta aktyvus

visuomenės

gyvenimas:

organizacijos

bibliotekos

erdves

naudoja

įvairiems

seminarams,

konferencijoms, dalykiniams susitikimams, renginiai suburia krašto bendruomenę turiningam
laisvalaikiui, interneto skaityklos – prevencija ir atsvara vaikų ir jaunimo negatyviai elgsenai;


Informacija apie bibliotekos veiklą nuolat viešinama bibliotekos svetainėje www.pagegiusvb.lt,

kitose visuomenės informavimo priemonėse, bibliotekos teikiamos paslaugos tenkina plačius
gyventojų sluoksnius, bibliotekininkai krašto visuomenės vertinami ir gerbiami.
Problemos:
Finansinės problemos iš dalies lemia, koreguoja bibliotekų veiklą:
 dėl lėšų stokos atsisakyta kai kurių renginių organizavimo, susitikimų su raštijos veikėjais;
 ribojami leidybiniai projektai;
 yra ribotos galimybės darbuotojams kelti kvalifikaciją Lietuvos kultūros darbuotojų
tobulinimosi centro ar kituose seminaruose, mokymuose;
 nepakanka lėšų bibliotekos periodinių leidinių (laikraščių ir žurnalų) prenumeratai;
 per menkai vyksta bibliotekų informacinių technologijų ir priemonių atnaujinimas;
 taisytina patalpų ir pastatų padėtis Vėlaičių bibliotekoje: bibliotekos patalpos jau nebeatitinka
bibliotekoms keliamų reikalavimų;
 vis dar išlieka autotransporto poreikis patogiam susisiekimui tarp filialų, parodų pervežimui iš
šalies bibliotekų ir pan.
Pagėgių

savivaldybės

viešosios

bibliotekos
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