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BENDROJI DALIS 

 

ŽINIOS APIE BIBLIOTEKĄ 
 

Ataskaitiniais metais SVB vykdė steigėjo jai priskirtas funkcijas, tikslus ir uždavinius, 
vadovaudamasi Šilutės rajono savivaldybės 2004-02-22 d. sprendimu Nr. 123 „Dėl Šilutės 
rajono bibliotekų programos 2001-2010 metams strategijos patvirtinimo“, rajono 
savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-1564 „Dėl Šilutės rajono 
savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų naujos redakcijos 
patvirtinimo“ ir 2010 m. veiklos programa. SVB direktorė ir specialistai rengė ir įgyvendino 
viešųjų paslaugų vartotojams ilgalaikę strategiją bei einamąsias programas, rengė projektinio 
finansavimo paraiškas ir jas įgyvendino, per Kultūros skyrių teikė bibliotekos Savininkui 
teisinių sprendimų projektus, atstovavo bibliotekai ieškant partnerių, rėmėjų, mecenatų, 
integruojantis į nevyriausybinių organizacijų sektoriaus, bendrojo lavinimo ir neformalaus 
ugdymo įstaigų, Vilniaus bei Klaipėdos universitetų, Mokslų akademijos ir kitų Pamario, 
Lietuvos bei užsienio bendruomenių intelektualiąją aplinką. 

 
Sėkmingi 2010 metų veiklos akcentai 

 F. Bajoraičio viešoji biblioteka parengė Šilutės miesto 500 metų jubiliejui skirtą 
reprezentacinį sieninį metų kalendorių „Šilutė 500”. Kalendoriuje minimos Šilutės raidos 
svarbios datos, jam būdingas originalus meninis vaizdas, kurį sukūrė dailininkas Andrius 
Sirtautas.     

 SVB kartu su Šilutės pirmoji gimnazija vykdė projektą „Fridrichas Bajoraitis ir 
Paleičiai”, kuriuo siekta įamžinti Fridricho Bajoraičio vardą. Bibliotekos atstovai bei 
gimnazistai vyko į ekspediciją po Paleičių kaimą, užrašė senųjų kaimo gyventojų atsiminimus, 
rinko vaizdinę medžiagą. 

 Surengta F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 65-erių metų gimtadienio šventė, 
pavadinta „Durys, atviros visiems!”. Šventėje apsilankė gausus būrys svečių, tarp kurių buvo ir 
Šilutės rajono savivaldybės atstovai. Šia proga Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje 
surengtas koncertas „Giesmė ir žodis Tavo šlovei”.  

 F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengta tarptautinė vaikų knygos mugė „Mes iš 
Baltijos valstybių 2010“. Bibliotekoje lankėsi svečiai iš Klaipėdos universiteto, Kaliningrado 
(Rusija) A. P. Gaidaro srities vaikų bibliotekos ir Bauskės (Latvija) centrinės bibliotekos. 
Susirinkusieji į renginį galėjo pabendrauti su užsienio bei Lietuvos rašytojais, pristačiusiais 
savo kūrybą.  

 Ketvirtą kartą F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvyko Vilniaus universiteto dienos 
Šilutėje „Vilniaus universitetas ir visuomenė”, kurių metu susitikta su Vilniaus universiteto 
dekanais bei kitais universiteto atstovais. Pašnekesių metu aptartos įvairios temos – nuo 
aukštojo mokslo Lietuvoje reformos iki Vilniaus universiteto reorganizavimo į viešąją įstaigą. 

 Penktą kartą minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną SVB buvo surengtas 
nuotaikingas renginys „Pamario ožkos”, kuriame dalyvavo rajono politikai, verslininkai, 
savivaldybės darbuotojai ir spaudos atstovai. 

 2 VB bibliotekininkai vyko į studijinę kelionę, kurios metu kartu su kitais Lietuvos 
bibliotekininkais lankėsi Olandijos sostinės Amsterdamo viešojoje bibliotekoje, dalyvavo 
oficialiuose susitikimuose Europos Parlamente, Europos komisijoje bei Lietuvos atstovybėje 
(Briuselyje).  

 Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, vykdydama Šilutės 500 
metų jubiliejaus programą „Šilutė – miestas, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą“, paskelbė 
akciją „Penkių šimtmečių kolekcija“, kurios metu bibliotekai yra dovanojamos itin vertingos 
knygos, žymimos specialiai pagamintu knygos spaudu. 
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 Suburta aktyvi, komunikabili ir veikli viešosios bibliotekos komanda su direktore bei 
stipriais bibliotekos struktūrinių padalinių vadovais 2010 m. išlaikė aukštą 
bibliotekininkystės paslaugų vartotojams lygį, gebėjo kurti konstruktyvius ir dalykiškus 
santykius, užtikrinti tinkamą savivaldos ir šalies fondų projektinio finansavimo lygį, kurti ir 
propaguoti bibliotekų naudą individams, partnerystės struktūras ir bendras iniciatyvas.  

    Minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną SVB direktorei 
Daliai Užpelkienei LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
Riterio kryžių.  

 

           
 

 Tradiciškai surengta bibliotekininkų dienai skirta šventė. Geriausia Pamario krašto 
2009 m. bibliotekininke, už nuoširdų indėlį skatinant mažuosius šilutiškius skaityti, išrinkta 
Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėja Vita 
Gerulienė.  

 F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistams, minint F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos įkūrimo 65-metį (2010 10 15), įteikti įvertinimai: vyr. bibliotekininkei Sandrai 
Jablonskienei – Kultūros ministerijos padėkos raštas, Fondo organizavimo skyriaus vedėjai 
Danutei Šernienei – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko padėkos raštas, 
vyr. bibliotekininkei Danei Freitakaitei – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
gen. direktoriaus padėkos raštas, Ž. Naumiesčio filialo vyr. bibliotekininkei Nijolei Rimkienei 
ir Grabupių filialo bibliotekininkei Sonatai Mockienei – rajono Savivaldybės Administracijos 
direktoriaus padėkos raštai, Kintų filialo vyr. bibliotekininkei Ramutei Mačiulaitienei – 
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkos raštas.  

 Viešojoje bibliotekoje apsilankė Gruzijos Chašurio miesto bibliotekos vadovė Diana 
Gelašvili. Įvyko pokalbis „Nuo tradicijos link modernumo”, pristatyta virtuali paroda 
„Tarptautinės partnerystės tiltas „Šilutė – Gori (1972–2003)”.  

 Už interaktyvių paslaugų plėtrą ir didžiausią interneto seansų skaičių (51.243 
prisijungimai) F. Bajoraičio viešoji biblioteka pripažinta „Lietuvos skaitlingiausia‘2010 
biblioteka“.  

 Nacionalinėje akcijoje „Atgimimo istorija“, skirtoje  Lietuvos krašto enciklopedijai 
rašyti, F. Bajoraičio viešoji biblioteka pripažinta Lietuvos viešųjų bibliotekų nugalėtoja ir 
apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos diplomu bei atminimo dovana (2010-
10-15).  

 Nacionalinio projekto „Bibliotekos pažangai“ konkurse „Tavo gyvenimą pakeitė 
internetas?“ nugalėtoju pripažintas Grabupių filialas ir šio kaimo gyventojos Silvos Toliušytės 
istorija, nuskambėjusi Lietuvos televizijos laidose.  

 Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimų centro istorikais paskelbė akciją „Padovanok bibliotekai knygą iš 
svarbaus sąrašo“.  

 Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Sandra Jablonskienė išrinkta šauniausia 
Lietuvos 2010 m. bibliotekininke (2010-12-12).  
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 Šilutės rajono bibliotekininkų draugija pripažinta geriausiu Lietuvos bibliotekininkų 
draugijos skyriumi. Įteiktas diplomas ir vilniečių firmos „Sintagma“ prizas. 

 Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka buvo apdovanota diplomu už aktyvų 
dalyvavimą akcijoje „Atgimimo istorija“ ir indėlį pildant internetinę krašto enciklopediją 
„Graži tu mano“ (www.grazitumano.lt). 

 Pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ dvidešimt F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 
filialų specialistų dalyvavo mokymuose Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui gauti ir 
gavo ECDL Start pažymėjimus.  

 Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkai tapo pilotinio projekto 
„Bibliotekų interneto svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“ 
laimėtojais. 

 Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka yra finansuojama iš 
dviejų šaltinių – Savivaldybės ir Valstybės biudžetų; papildomai – per rajono, regiono, šalies ir 
užsienio fondus bei programas. Iš Savivaldybės biudžeto – SVB veiklai priskirtoms funkcijoms 
vykdyti, iš Valstybės biudžeto – naujiems dokumentams ir elektroninėms laikmenoms bei 
kompiuterinei programinei įrangai įsigyti. Papildomos bibliotekinės veiklos yra 
finansuojamos rajono, regiono ir kitų šalies fondų bei programų per SVB specialistų parengtus 
projektus.  

 Steigėjo lėšos 2010 m. sudarė 1531,0 tūkstančio Lt. 
 Valstybės finansavimas SVB naujoms knygoms komplektuoti siekė tik 35219 Lt. arba 

12211 Lt. mažiau nei 2009-aisiais metais. 
 Bibliotekinės veiklos projektams vykdyti pritraukta 61509,57 Lt., iš jų kultūrinei 

veiklai: 31509,57 Lt. – per Šilutės rajono savivaldybės Kultūros plėtros programą; 300000 Lt. 
– per šalies fondus ir programas.  

 

MISIJA 
 

Užtikrinant atvirą prieigą prie informacijos resursų, teikti vartotojams visavertes 
interaktyvias bei tradicines žinių, informacijos bei mokymosi visą gyvenimą paslaugas, 
skatinti naujovių įžvalgas, racionalius pokyčius, didinti bibliotekininkystės sektoriaus 
paslaugų prieinamumą. 

 
Bibliotekos veiklos tikslas 

Sukurti modernią, atvirą žinioms ir inovacijoms bibliotekų sistemą su nuolat kintančiu ir 
su vartotojų reikmes atitinkančiu viešųjų paslaugų spektru. 

 
Bibliotekos veiklos uždaviniai 

1. Veiksmingai propaguojant bibliotekos vaidmenį, kaupti, sisteminti ir skleisti 
leidybiniuose dokumentuose, pavelde, elektroninėse laikmenose užfiksuotas žinias, idėjas, 
faktus, skatinti nuolatinį mokymąsi, pažinimą, viešųjų kultūros erdvių laisvalaikio užimtumą. 

2. Tobulinant bibliotekos paslaugų vartotojams prieinamumą, diegti Lietuvos integralią 
bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS) visuose VB padaliniuose, miesteliuose bei kaimuose, 
išlaikyti nemokamą kompiuterių ir interneto prieigą viešosios interneto prieigos taškuose. 

3. Aktualizuojant rašytinį žodžio ir knygos paveldą, bibliotekos Knygos muziejuje, 
Pamario kraštiečių renginiuose, elektroninėse laikmenose aktualinti knygininkų tradicijas bei 
šiandienos kultūrą, išryškinti asmenybes, dariusias ir darančias įtaką europietiškai Lietuvos 
bei Pamario kultūrai. 

4. Vykdant bibliotekos specialistų atestaciją, ugdyti motyvuotą, kompetentingą, 
novatorišką, aktyvų ir su bendruomene mobilizuotai komunikuojantį bibliotekininką. 

    

http://www.grazitumano.lt/
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BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

BIBLIOTEKŲ SKAIČIUS 
 

2010 m. rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas liko nepakitęs. Rajono teritorijoje 
yra 11 seniūnijų, jose veikia Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka ir 23 filialai, 9 iš jų vykdo ir 
mokyklų bibliotekų funkcijas. Mokyklų bibliotekų tinklą sudaro LR 20 Švietimo ir mokslo 
ministerijai priklausančių bibliotekų, iš jų 2 – vidurinių mokyklų, 4 – gimnazijų, 7 – 
pagrindinių mokyklų, 3 – pradinių mokyklų, 1 – neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, 1 – 
specialiosios mokyklos, 1 – sanatorinės mokyklos ir 1 – vaikų globos namų bibliotekos. Rajone 
yra 2 kitų žinybų bibliotekos. 

 
Savivaldybės viešųjų, Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančių bendrojo lavinimo ir specialiųjų 

mokyklų bei kitų žinybų bibliotekų išsidėstymo schema 

 
F. Bajoraičio 

VB ir filialai 

Švietimo ir mokslo ministerijai 
priklausančios bendrojo lavinimo ir 

specialiųjų mokyklų bibliotekos 
Kitų žinybų bibliotekos 

Šilutės mieste 
 Šilutės rajono 

savivaldybės 
Fridricho 
Bajoraičio 
viešoji 
biblioteka 
Šilutės miesto 
fil. 

 Šilutės Vydūno gimnazijos 
 Šilutės pirmosios gimnazijos 
 Šilutės Pamario pagr. m-klos 
 Šilutės Martyno Jankaus pagr. 
m-klos 

 Šilutės prad. m-klos 
 Šilutės Žibų prad. m-klos 
 Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų 
mokymo centro 

 Šilutės meno m-klos 

Šilutės turizmo ir paslaugų 
verslo m-klos 
 

Seniūnijose 
Šilutės Grabupių 

Laučių 
Pagrynių 
Traksėdžių 

 Šilutės žemės ūkio m-klos 

Rusnės Rusnės  Rusnės specialiosios m-klos  

Ž. Naumiesčio Ž. Naumiesčio 
Degučių 

 Ž. Naumiesčio gimnazijos 
 Degučių pagr. m-klos 
 Ž. Naumiesčio darželio-m-klos 

 

Vainuto Bikavėnų 
Kivylių 
Vainuto 

 Vainuto vid. m-klos 
 

 

Gardamo Gardamo 
Ramučių 
Šylių 

  

Juknaičių Juknaičių 
Pašyšių 

 Juknaičių pagr. m-klos 
 

 

Usėnų Usėnų  Usėnų pagr. m-klos  
Kintų Kintų   
Saugų Saugų 

Vilkyčių 
 Saugų J. Mikšo pagr. m-klos 
 Saugų vaikų globos namų 

 

Švėkšnos Švėkšnos 
Inkaklių 

 Švėkšnos „Saulės“ vid. m-klos 
 Švėkšnos sanatorinės m-klos 

 

Katyčių Katyčių  Katyčių pagr. m-klos  
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Rajono savivaldybės viešųjų, Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančių bendrojo 
lavinimo ir specialiųjų mokyklų bei kitų žinybų bibliotekų tinklas 2010 12 31 d. 

 
 
 
Bibliotekų skaičius:  
Savivaldybės viešųjų bibliotekų iš viso – 24: 
viešoji biblioteka – 1; 
miesto filialas – 1; 
kaimo filialai – 22; 
iš jų 9 filialai vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas (Bikavėnų, Gardamo, Grabupių, Šylių, 
Kintų, Pašyšių, Traksėdžių, Vilkyčių, Rusnės). 
 
Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančių bendrojo lavinimo ir specialiųjų mokyklų 
bibliotekų iš viso –20: 
vidurinių mokyklų bibliotekos – 2; 
gimnazijų bibliotekos – 4; 
pagrindinių mokyklų bibliotekos – 7; 
pradinių mokyklų bibliotekos – 3; 
neformaliojo vaikų švietimo (dailės, meno) mokyklų bibliotekos – 1; 
specialiosios mokyklos biblioteka – 1; 
sanatorinių mokyklų biblioteka – 1; 
vaikų globos namų biblioteka – 1; 
Kitų žinybų bibliotekų iš viso – 2: 
profesinių mokyklų bibliotekos – 2; 

- viešoji biblioteka
- filialai
- filialai, vykdantys ir mokyklų bibliotekų funkcijas
- bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekos

ialiųjų mokyklų ir kitų žinybų bibliotekos
- gimnazijų bibliotekos
- vidurinių mokyklų bibliotekos 

- spec
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TINKLO POKYČIAI 
 

SVB tinklas, suformuotas seniūnijų centruose ir didesniuose kaimuose yra prieinamas 
skaitytojams ir informacijos vartotojams, tenkina rajono gyventojų poreikius, todėl 2010 m. 
jis nepakito – nebuvo nei atidarytų, nei uždarytų filialų. 9 viešosios bibliotekos filialai, kaip ir 
2009 m., vykdo ir mokyklos bibliotekos funkcijas. Rajone gyvena 51161 gyventojai (2009 – 
52566), vienai universaliai bibliotekai vidutiniškai tenka 2132 (2009 – 2190) gyventojų. 
Palyginus su 2009 m., rajono gyventojų skaičius sumažėjo 1405.  
 

NESTACIONARINIS APTARNAVIMAS 
 

Knygnešių skaičius (lyginamoji analizė su 2009 m.) 
Filialo 

pav. 
Knygnešių skaičius Aptarnauja vartotojų Literatūros išduotis 

2009 2010 Skirt. 2009 2010 Skirt. 2009 2010 Skirt. 
VB 6 5 -1 6 7 +1 189 352 +163 
MF 3 4 +1 3 6 +3 565 850 +285 
KF 247 192 -55 346 281 -65 8244 5954 +2290 
Iš viso: 256 201 -55 355 294 -61 8998 7156 -1336 

 
Knygnešių, jų aptarnaujamų vartotojų ir literatūros išduoties rodikliai, palyginus su 

2009 m., yra žymiai sumažėję. Keičiantis bibliotekų paslaugų spektrui, vis daugiau skaitytojų 
lankosi stacionarinėse bibliotekose, todėl sumažėjo nestacionarinio skaitytojų aptarnavimo 
rodikliai: knygnešių aptarnaujamų vartotojų ir literatūros išduoties skaičius. 2010 m. šia 
paslauga naudojosi 7 viešosios bibliotekos vartotojai. Vidutiniškai vienam filialui rajone tenka 
8,5 (2009 – 11,1) knygnešių. Knygnešiai aptarnauja atokių kaimų gyventojus, senyvo amžiaus 
žmones, neįgaliuosius ir ligonius. Vienas knygnešys vidutiniškai aptarnavo 1,5 skaitytojo 
(2009 – 1,3) ir išnešė skaityti 35,6 (2009 – 35,1) knygų bei periodinių leidinių. Bibliotekinių 
išdavimo punktų rajone neturime. 

2010 m. 97,4 % (2009 – 97,6 %) VB ir filialų skaitytojų buvo aptarnaujami 
stacionariniuose abonementuose, tai yra, patys lankėsi viešojoje bibliotekoje ir filialuose, ir tik 
2,6 % (2009 – 2,4 %) skaitytojų buvo aptarnaujami nestacionarinio aptarnavimo formomis: 
knygnešyste ir bibliotekininkų lankomi namuose.  

 
NEĮGALIŲ IR SENYVO AMŽIAUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 
SVB skaitė 831 neįgalūs ir pensinio amžiaus skaitytojai (2009 – 786), tai sudaro 7,3 % 

nuo bendro rajono skaitytojų skaičiaus (2009 – 6,8 %). Negalintiems atvykti į biblioteką dėl 
judėjimo sutrikimų skaitymo paslaugos buvo teikiamos namuose, nunešant knygas ir 
periodinius leidinius. Viešosios bibliotekos ir filialų bibliotekininkai teikė skaitymo paslaugas, 
kartą per mėnesį nunešant knygas ir periodinius leidinius į namus, 14 senyvo amžiaus ir 
neįgaliems skaitytojams, negalintiems atvykti į bibliotekas dėl judėjimo sutrikimų ar 
nepalankių oro sąlygų. Jie per 2010 metus perskaitė 173 fiz. vnt. spaudinių.  

2010 metais VB paslaugomis naudojosi 281 neįgalūs ir pensinio amžiaus skaitytojai 
(2009 - 258), tai sudaro 7,3 % nuo bendrojo skaitytojų skaičiaus. VB filialuose skaito 550 
(2009 – 528) neįgalūs ir pensinio amžiaus skaitytojai, tai sudaro 7,3 % nuo bendro filialų 
skaitytojų skaičiaus. Siekiant pagerinti aprūpinimą garso knygomis akluosius ir silpnaregius, 
bendradarbiauta su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, skolinantis iš jų spaudinius. 
Paslauga naudojosi 3 Šilutės mieste gyvenantys šios grupės skaitytojai, jiems išduota 27 fiz. 
vnt. dokumentų. VB periodikos skaitykloje įrengtos 3 darbo vietos senyvo amžiaus žmonėms, 
skirtos atlikti paiešką ir skaityti periodiką, o Informacijos skyriuje yra 1 kompiuterizuota 
darbo vieta žmonėms su negalia. Mažinant socialinę atskirtį VB ir filialuose organizuoti 
renginiai, skirti žmonėms su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. Buvo palaikomi nuolatiniai 



Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka Veiklos ataskaita‘2010 

 

 
 

9 
 

  

ryšiai su įstaigomis ir organizacijomis, jungiančiomis šių socialinių grupių žmones, kurie yra 
nuolatiniai bibliotekoje vykstančių knygos renginių lankytojai, čia sudaroma erdvė jų meninei 
saviraiškai. Per metus buvo organizuotas knygos renginių ciklas „Mus jungianti kūrybos 
šviesa“, kurio metu neįgalūs žmonės pristatė savo kūrybą, paminėjo atitinkamas datas. (žr. sk. 
Renginių formos ir tematika). 

 
STRUKTŪROS TOBULINIMAS IR POKYČIAI SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 

 

VB skyrių struktūra ir bibliotekos personalo modelis 
Administracija Direktorė, pavaduotoja bibliotekininkystei, pavaduotoja ūkio 

reikalams, sekretorė-referentė 
Skaitytojų aptarnavimo skyrius Vedėja, vyr. bibliotekininkas (2), bibliotekininkas  
Bibliotekininkystės ir kraštotyros 
skyrius 

Vedėja, vyr. bibliotekininkas knygotyrai, vyr. bibliotekininkas 
kraštotyrai 

Informacijos skyrius Vedėja, vyr. bibliotekininkas (3), bibliotekinių procesų 
automatizavimo inžinierius 

Vaikų aptarnavimo skyrius Vedėja, vyr. bibliotekininkas, bibliotekininkas 
Fondo organizavimo skyrius Vedėja, vyr. bibliotekininkas (2), bibliotekininkas 
Buhalterija Vyr. buhalterė, operatorius kompiuterinėms programoms (0,5) 
Ūkio skyrius Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai (0,5), pagalbinis 

darbininkas-stalius (0,5), archyvaras (0,5),valytoja (3,75), 
vairuotojas, dailininkas-apipavidalintojas, knygrišys  

VB miesto filialas Bibliotekininkas (2), valytoja (0,25) 
VB miestelių ir kaimų filialai (22) Bibliotekininkas (27), valytoja (6,25) 

 
FONDO Viešosios bibliotekos darbuotojų pareigybių sąrašas 2010 m. nežymiai 

pasikeitė. SVB jungia 1 miesto ir 23 miestelių ir kaimų filialus. 9 viešosios bibliotekos (2009 – 
9) filialai vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas (Bikavėnų, Kintų, Gardamo, Grabupių, Šylių, 
Pašyšių, Rusnės, Traksėdžių, Vilkyčių). 

 

FORMAVIMAS 
 

FONDO BŪKLĖ 
 

Iš viso sistemoje – 288052 fiz. vnt. įvairių dokumentų, 43798 pavadinimų. Iš jų: 
 VB – 67669 fiz. vnt., 45077 pavad.; 
 MF – 10469 fiz. vnt., 6833 pavad.; 
 KF – 209914 fiz. vnt.,15219 pavad. 
Turimų fonduose dokumentų paskirstymas pagal dokumentų rūšis: 
 knygų ir serialinių leidinių – 284584 fiz. vnt.; 
 natų – 752 fiz. vnt.; 
 garsinių dokumentų – 2063 fiz. vnt.; 
 mišrių garsinių – 283 fiz. vnt.; 
 regimųjų – 1 fiz. vnt.; 
 kartografinių dokumentų – 20 fiz. vnt.; 
 vaizdinių dokumentų – 18 fiz. vnt.; 
 kompiuterinių dokumentų – 331 fiz. vnt. 
Lyginant su 2009 metais, centralizuotos bibliotekų sistemos dokumentų fondas 

sumažėjo 27544 fiz. vnt. Fondo mažėjimą lėmė sumažintas (tik 35.2 tūkst. Lt.) finansavimas 
naujiems dokumentams įsigyti. Ataskaitiniais metais bibliotekų fondai papildyti tik 8226 fiz. 
vnt. 1634 pavadinimų leidinių. 

Iš viso sistemoje yra 165726 fiz. vnt. grožinės literatūros, tai sudaro 57,5 % nuo turimo 
knygų fondo. Iš jų: 
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 VB – 20450 fiz. vnt., 30,2 % nuo turimo knygų fondo; 
 MF – 6440 fiz. vnt., 61,5 % nuo turimo knygų fondo; 
 KF – 138836 fiz. vnt., 66,1 % nuo turimo knygų fondo. 
Iš viso sistemoje yra 98026 fiz. vnt. šakinės literatūros, tai sudaro 34,0 % nuo turimo 

knygų fondo. Iš jų: 
 VB – 42572 fiz. vnt., 63,0 % nuo turimo knygų fondo; 
 MF – 2705 fiz. vnt., 25,9 % nuo turimo knygų fondo; 
 KF – 52749 fiz. vnt., 25,1 % nuo turimo knygų fondo.  
Viešosios bibliotekos ir filialų fonduose apskaityta 24300 fiz. vnt. periodinių leidinių, tai 

sudaro 8,5 % nuo turimo dokumentų fondo. Iš jų: 
 VB – 4647 fiz. vnt., 6,8 % nuo turimo knygų fondo; 
 MF – 1324 fiz. vnt., 12,6 % nuo turimo knygų fondo; 
 KF – 18329 fiz. vnt., 8,8 % nuo turimo knygų fondo. 

 
APRŪPINIMAS DOKUMENTAIS 

 
Vienam rajono gyventojui tenka 5,63 fiz. vnt. dokumentų. Iš jų: 
 mieste – 3,83 fiz. vnt.; 
 kaime – 6,81 fiz. vnt. 
Vienam vartotojui rajone tenka 25,2 fiz. vnt. dokumentų. Iš jų: 
 VB – 17,46 fiz. vnt.; 
 MF – 16,23 fiz. vnt.; 
 KF – 31,02 fiz. vnt. 
Per 2010 metus įsigyta 8226 fiz. vnt. 2577 pavadinimų įvairių dokumentų (naujų – 1634 

pavad.), iš jų knygų ir kitų inventorinamų dokumentų – 6499 fiz. vnt. (1634 naujų 
pavadinimų) už 101553,92 Lt. ir 1727 fiz. vnt. periodinių leidinių už 48841 Lt. 

 Iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų įsigyta 1481 fiz. vnt. (687 pavad.) už 35219 Lt. 
 Iš bibliotekos specialiųjų lėšų įsigyta 42 fiz. vnt. (3 pavad.) už 1814,49 Lt. 
 Iš mokinio krepšelio skirtų lėšų įsigyta 7 fiz. vnt. (7 pavad.) už 124,05 Lt. 
Dengiant skaitytojų prarastus dokumentus gauta 549 fiz. vnt. (537 pavad.) dokumentų, 

įvertintų 5283,47 Lt. 
Paramos keliu gauta 4235 fiz. vnt. (1370 pavad.) dokumentų, įvertintų 55953,91 Lt. 
Periodinių leidinių gauta 1727 fiz. vnt.(75 pavad.) dokumentų, įvertintų 48841 Lt. 
Naujai gauti dokumentai 2010 metais paskirstyti ir apskaityti tokia tvarka:  
 VB – 2687 fiz. vnt. (1547 pavad.); 
 MF – 255 fiz. vnt. (156 pavad.); 
 KF – 5284 fiz. vnt. (898 pavad.). 
Per metus įsigyta 3469 fiz. vnt., 820 pavad. (42,21 % ) grožinės literatūros, iš jų: 
 VB – 1106 fiz. vnt.; 
 MF – 117 fiz. vnt.; 
 KF – 2246 fiz. vnt. 
Per metus įsigyta 4757 fiz. vnt. 814 pavad. (57,8%) šakinės literatūros, iš jų: 
 VB – 1581 fiz. vnt.; 
 MF – 138 fiz. vnt.; 
 KF – 3038 fiz. vnt. 
Naujai gauti dokumentai pagal dokumentų rūšis: 
 knygos – 6308 fiz. vnt. (1530 pavad.); 
 garsiniai – 58 fiz. vnt. (49 pavad.); 
 garsiniai regimieji – 28 fiz. vnt. (20 pavad.); 
 vaizdiniai – 1 fiz. vnt. (1 pavad.); 
 natos – 6 fiz. vnt. (5 pavad.); 
 kartografija – 10 fiz. vnt. (2 pavad.); 
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 kompiuteriniai – 12 fiz. vnt. (12 pavad.); 
 tęstiniai – 76 fiz. vnt. (15 pavad.); 
 periodiniai leidiniai – 1727 fiz. vnt. 
Naujai gauti dokumentai pagal paskirtį: 
 ikimokykliniam amžiui – 239 fiz. vnt.; 
 moksleiviams – 1532 fiz. vnt.;  
 jaunimui – 980 fiz. vnt.;  
 suaugusiems – 5475 fiz. vnt. 
Viešosios bibliotekos ir filialų fondai papildyti nauja mokomąja literatūra (98 fiz. vnt.), 

žodynais (16 fiz. vnt.), žinynais (133 fiz. vnt.), informacine literatūra (14 fiz. vnt.), 
bibliografiniais leidiniais (55 fiz. vnt.). 

Didelę naujai gautų dokumentų dalį sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama. Gauta 
4235 fiz. vnt. 1370 pavadinimų (iš jų 823 – naujų pavad.), dokumentai, įkainoti 55953,91 Lt., 
tai sudaro 51,4% nuo bendro naujai gautų dokumentų kiekio. Paramos keliu gauti 
dokumentai: 

 VB –1077 fiz. vnt. (781 naujų pavad.); 
 MF – 122 fiz. vnt. (48 naujų pavad.); 
 KF – 3036 fiz. vnt. (401 naujų pavad.). 
Paramos keliu gauti dokumentai pagal dokumento rūšį: 
 spaudiniai – 4137 fiz. vnt. (750 pavad.); 
 muzikos įrašai – 52 fiz. vnt. (44 pavad.); 
 garso įrašai – 3 fiz. vnt. (3 pavad.); 
 vaizdo įrašai – 19 fiz. vnt. (11 pavad.); 
 žemėlapiai – 9 fiz. vnt. (1 pavad.); 
 natos – 5 fiz. vnt. (4 pavad); 
 kompiuterinės priemonės – 10 fiz. vnt. (10 pavad.). 
Bibliotekas knygomis rėmė: Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas, projektas 

„Bibliotekos pažangai”, VŠĮ Europos parkas, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarija, VŠĮ Iniciatyvos fondas, knygų autoriai, Kaliningrado 
apskrities A. Gaidaro vaikų biblioteka, Klaipėdos Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, Šilutės 
rajono savivaldybės Kultūros skyrius, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos nepriklausomybės Akto 
signatarai, projektas „Knyga iš tavo rankų”, Punsko lietuvių bendruomenė, L. Rono Habbardo 
darbų leidėjas, spaustuvė „Morkūnas ir Ko”, leidyklos „Alma littera”, „Šviesa”, „Druka”, „Aidai”, 
„Eglė”, „Kalendorius”, „Katalikų pasaulis”, „Petro ofsetas”, dienraščiai „Valstiečių laikraštis”, 
„Šilokarčema”, Vilniaus universitetas, Šilutės muziejus, bibliotekos lankytojai ir kt. UAB 
„Ecoservice” (Vilnius) generalinis direktorius Saulius Budrevičius.  

2010 metais naudojant valstybės biudžeto skirtas lėšas, pagrindinis tiekėjas buvo UAB 
„Šviesa“. Iš šio tiekėjo įsigyta 1481 fiz. vnt., 687 pavadinimų įvairių dokumentų už 35219 Lt. 
(1 dokumento vid. kaina 23,78 Lt.). 

Bibliotekų dokumentų fondai papildyti 42 fiz. vnt., panaudojant bibliotekos specialiąsias 
lėšas (1844,49 Lt.). 

Periodinių leidinių prenumeratai 2010 metais buvo skirta ir panaudota 48841 Lt., 
prenumeruota 75 pavadinimų periodiniai leidiniai, iš jų – 30 pavadinimų laikraščių ir 45 
pavadinimų – žurnalai. 

2010 metais biblioteka vykdė projektą „Knyga – pažinimo džiaugsmas. Dalinkimės“, 
finansuotą Šilutės rajono savivaldybės Kultūros plėtros programos (projektas finansuotas 
3000 Lt.). Projektinė veikla leido papildomai įsigyti 184 fiz. vnt. 74 pavadinimų įvairių 
dokumentų: knygų – 170 fiz. vnt., garsinių dokumentų – 3 fiz. vnt., garsinių regimųjų 
dokumentų – 8 fiz. vnt., natų – 1 fiz. vnt., kompiuterinių dokumentų – 2 fiz. vnt. 

Vienam rajono gyventojui dokumentams įsigyti iš viso teko 2,77 Lt.: 
 iš valstybės biudžeto – 0,68 Lt.; 
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 iš Rajono savivaldybės biudžeto – 1,01 Lt.; 
 iš kitų šaltinių (projektai, parama, iš skaitytojų vietoj prarastų dokumentų) – 1,09 Lt.; 
 iš bibliotekos spec. lėšų – 0,04 Lt. 
Vienam rajono gyventojui tenka 0,16 fiz. vnt. naujai gautų dokumentų, iš jų: 
 Šilutės mieste – 0,14 fiz. vnt.; 
 kaimų filialuose – 0,17 fiz. vnt. 
Vienam SVB vartotojui tenka 0,72 fiz. vnt. naujai gautų dokumentų, iš jų: 
 VB – 0,69 fiz. vnt.; 
 MF – 0,39 fiz. vnt.; 
 KF – 0,76 fiz. vnt. 
SVB naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde – 2,87%: 
 VB – 3,97 %; 
 MF – 2,43 %; 
 KF – 2,51 %. 
Viešosios bibliotekos skyriams bei didiesiems kaimo filialams, esantiems seniūnijų 

centruose, pagal galimybes stengiamasi sukomplektuoti vertingesnę, išliekamąją vertę 
turinčią literatūrą. Dėl didelių kainų ir mažo valstybės finansavimo neįmanoma pilnai 
sukomplektuoti informacinio pobūdžio leidinių.  

 
DOKUMENTŲ  NURAŠYMAS 

 
2010 m. iš viso nurašyta 27544 fiz. vnt. 1569 pavadinimų įvairių dokumentų, tai sudaro 

8,96% nuo turimo dokumentų fondo, kuriame yra 7390 fiz. vnt. periodinių leidinių. Iš jų: 
 VB – 1896 fiz. vnt. (2,8 % nuo turimo knygų fondo), iš jų 1333 fiz. vnt. period. leid. – 

1,96 % nuo turimo dokumentų fondo; 
 MF – 440 fiz. vnt. (4,2 % nuo turimo knygų fondo), iš jų 440 fiz. vnt. period. leid. – 4,2 % 

nuo turimo dokumentų fondo; 
 KF – 25208 fiz. vnt. (12,1 % nuo turimo knygų fondo), iš jų 5617 fiz. vnt. period. leid. – 

2,67 % nuo turimo dokumentų fondo. 
Dokumentų nurašymo priežastys: 
 susidėvėję ir skaitytojų sugadinti dokumentai – 17084 fiz. vnt., 62,0%; 
 praradę aktualumą –2566 fiz. vnt., 9,3 %; 
 skaitytojų prarasti dokumentai – 504 fiz. vnt., 1,8 %; 
 periodiniai leidiniai, pasibaigus saugojimo terminui – 7390 fiz. vnt., 26,8 %. 
Nurašymo priežastys rodo, kad kaimų filialų fondai seni ir praradę aktualumą, nes 

nurašomi 20 metų senumo leidiniai, kurie sudaro 56,5 % visų nurašytų dokumentų. Grožinės 
literatūros nurašyta 53,4%, mokslo šakų literatūros – 46,6% nuo bendro nurašytų dokumentų 
kiekio. Tačiau dokumentų nurašymas nesumažina bibliotekos fondo, o tik atveria galimybes 
tolimesnei kokybei. Fondo sandara, naujinimo tempai didele dalimi priklauso nuo einamojo 
komplektavimo politikos. Einamojo komplektavimo keliu įsigijome tik 20,8 % naujų 
dokumentų, 79,2 % sudaro dokumentai gauti paramos keliu. Statistiniai rodikliai nedžiugina – 
spaudinių nurašyta 310 fiz. vnt. daugiau negu 2009 metais. Dokumentų nurašymo priežastys 
tos pačios: susidėvėję ir vartotojų sugadinti, praradę aktualumą spaudiniai. 2010 metais, 
rengiantis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemio diegimui kaimų filialuose ir šių filialų 
fondų rekatalogavimui, buvo nuodugniai peržiūrimi bibliotekų fondai, iš jų išimami 
neaktualaus turinio, susidėvėję ar kitaip sugadinti dokumentai. Fondų atranka atlikta Ž. 
Naumiesčio, Degučių, Inkaklių, Grabupių, Juknaičių, Pašyšių, Usėnų filialuose (nurašyta 8580 
fiz. vnt.). 

Pastaraisiais metais bibliotekų, vykdančių ir mokyklų bibliotekos funkcijas, mokykliniai 
fondai mažai papildomi (2010 m. papildyti tik Vilkyčių ir Traksėdžių sujungtų filialų 
mokykliniai fondai) arba visiškai neaprūpinami naujais dokumentais. 2010 metais atlikta 
fondų atranka 11 filialų, vykdančių ir mokyklų bibliotekų funkcijas. Iš mokyklų priimtuose 
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dokumentų fonduose rasta daug neaktualios, neatitinkančios naujas mokyklų programas 
literatūros. Suderinus su mokyklų bendruomenėmis iš apjungtų bibliotekų dokumentų fondų 
nurašyta 3601 fiz. vnt., 433 pavadinimų nepaklausių dokumentų, nes mokykliniuose fonduose 
buvo susikaupę daug senos neaktualios literatūros. 

 
FONDO PANAUDOJIMAS 

 
Bendras fondo apyvartos rodiklis 1,40 (2009 m. – 1,32), iš jų: 
 VB – 2,61 (2009 m. – 2,61); 
 MF – 1,34 (2009 m. – 1,30); 
 KF – 1,02 (2009 m. – 0,94). 

Fondo panaudojimo koeficientas nuo bendro dokumentų išdavimo. 
Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas – 40,2 (2009 m. – 38,9), iš jų: 
 VB – 25,9 (2009 m. – 25,9); 
 MF – 58,2 (2009 m. – 52,1); 
 KF – 50,8 (2009 m. – 48,7). 

Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas – 59,8 (2009 m. – 61,1), iš jų: 
 VB – 74,1 (2009 m. – 74,1); 
 MF – 41,8 (2009 m. – 47,9); 
 KF – 49,2 (2009 m. – 51,3). 

Periodinių leidinių panaudojimo koeficientas nuo bendro dokumentų išdavimo – 46,1, iš 
jų: 

 VB – 54,6;  
 MF– 48,2;  
 KF– 38,9. 

Didelis periodikos panaudojimo koeficientas yra sąlygotas šios priežasties: 2010 m., 
pabrangus periodinių leidinių prenumeratai, pagausėjo bibliotekose lankytojų, skaitančių 
periodinius leidinius. Išliko ta pati vartotojų tendencija – domėtis pačia naujausia faktografine 
informacija.  

Vienetiniai vertingi informaciniai leidiniai, kompaktinės plokštelės ar video įrašai VB ir 
filialuose saugomi atskirose spintose, ne bendrame atvirame fonde. Vis dar išliko didelė 
vartotojų, praradusių paimtus dokumentus ir skolininkų problema. 2010 m. VB ir filialuose 
nurašyta 494 fiz. vnt. vartotojų prarastų dokumentų. Viešosios bibliotekos ir filialų 
darbuotojai ieško būdų kaip sugrąžinti knygas į bibliotekas: rengiamos specialios skrajutės, 
kurios pagal vartotojų adresus išnešiojamos į pašto dėžutes. Bibliotekų dokumentų fondai 
nukenčia ir dėl neatsakingo bibliotekos vartotojų požiūrio į knygas. Tačiau negalima pamiršti 
ir to, kad nemažai spaudinių suplyšta dėl blogo poligrafinio įrišimo. 
 

KOMPLEKTAVIMO KOORDINAVIMO PROBLEMOS 
 

Negalime patenkinti visų bendruomenės grupių informacinių poreikių, kaip paprastai 
trūksta lėšų naujausių knygų ir kitų rūšių dokumentų įsigijimui, periodinių leidinių 
prenumeratai. 2010 metais naujų dokumentų įsigijimui iš valstybės biudžeto per Kultūros 
ministeriją teskirta 35,2 tūkst. litų. Palyginus su 2009 metais, finansavimas sumažėjo 12,2 
tūkst. litų. Bibliotekos yra rinkos dalyvės, o rinkoje knygų kainos akivaizdžiai didėja. 
Brangstant dokumentams (vid. 1 naujai gauto dokumento kaina 2010 m. sudarė 23,78 Lt.), 
perkamoji galia neleido užtikrinti tolygaus fondo papildymo naujausia literatūra, susidarė 
einamojo komplektavimo spragos, neįsigyta daug vertingų leidinių. Nuolatinis lėšų trūkumas 
apsunkina nuoseklų fondų komplektavimo planavimą ir nuskurdina vartotojų pasirinkimą. 
Norint užtikrinti tinkamą bibliotekos fondų komplektavimą, reikalingas didesnis valstybės 
dėmesys bibliotekoms. Paskutiniuoju metu, brangstant dokumentams, komplektavimo lėšos 
ne didinamos, bet mažinamos. 
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VARTOTOJŲ  APTARNAVIMAS 
 

VARTOTOJŲ TELKIMAS 
 

Šilutės rajone gyvena 51161 gyventojas, t. y. 1405 gyventojais mažiau negu 2009 m. 
Šilutės mieste gyvena 20359 (2009 – 20839) gyventojai, kaimo gyventojų skaičius – 30802 
(2009 – 31727). SVB skaitė 22,2 % Pamario gyventojų (2009 – 21,9 %). 2010 m. vartotojų 
aptarnavimo procentas padidėjo 0,3 %. VB mikrorajone gyvena 16140 gyventojai, 113 
gyventojų mažiau negu 2009 m., tai sudaro 80,6 % iš bendro Šilutės miesto gyventojų 
skaičiaus. VB gyventojų sutelkimo procentas – 24,0 % (2009 – 23,4 %), MF – 4219 gyventojų, 
sutelkimo procentas – 15,2 %. Vidutiniškai vienam kaimo filialui tenka 1401 (2009 – 1442) 
gyventojai, KF gyventojų sutelkimo procentas – 22,4 %. 

Per metus buvo teikiamos skaitybos paslaugos bibliotekose ir namuose, konsultacinė 
pagalba, vykdoma informacijos, žinių, kūrybos sklaida. VB ir jos filialuose skaitė 11431 
vartotojas, jiems išduota 405730 fiz. vnt. spaudinių. Siekiant aprūpinti vartotojus reikalingais 
dokumentais, buvo naudotasi vieningu SVB fondu, siūlomos tarpbibliotekinio abonemento 
paslaugos. Teiktos tradicinės ir interaktyvios paslaugos. Dalyvaujant projekte „Interaktyvių 
elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose 
bibliotekose, plėtra“, 2010 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje įdiegta savitarnos sistema, 
suteikianti vartotojams galimybę savarankiškai paimti ir grąžinti dokumentus, pasitikslinti 
informaciją, paimtų ir negrąžintų dokumentų statistinius duomenis. Viešosios bibliotekos 
skaitytojai gali grąžinti dokumentus, palikdami juos grąžinimo dėžėje bet kuriuo paros metu, 
ne tik bibliotekos darbo valandomis. Paslauga savarankiškai paimti ir grąžinti dokumentus 
naudojosi 1103 vartotojai. Naudojantis Lietuvos integralios bibliotekos informaciniu (LIBIS) 
skaitytojų aptarnavimo posistemiu, vartotojai užsakė ir rezervavo dokumentus internetu. 
Priimti ir įvykdyti 754 dokumentų užsakymai ir rezervavimai. Ataskaitiniais metais įdiegta: 
prieiga prie interneto VB periodikos skaitykloje, skirta skaityti elektroninius laikraščius; 
interneto svetainėje www.silutevb.lt – socialinis tinklas Facebook, skirtas komunikacijai su 
vartotoju elektroninėje erdvėje; elektroninė paslauga „Klausk bibliotekininko“, suteikianti 
trumpą informaciją į vartotojo užklausą, atsiųstą el. paštu. Buvo tęsiamos knygos ir žinių 
sklaidos tradicijos, organizuojant knygos renginius, ieškant naujų veiklos formų skaitymo 
skatinimui, telkiant potencialius vartotojus. 

 
Rajono gyventojai ir gyventojų sutelkimo procentas (lyginamoji analizė su 2009 m.) 

 Gyventojų skaičius Gyventojų sutelkimo procentas % 
2009 2010 Skirtumas 2009 2010 Skirtumas 

VB 16523 16140 -383 23,4 24,0 +0,6 
MF 4316 4219 -97 14,8 15,3 +0,5 
KF 31727 30802 -925 22,6 22,4 -0,2 

SVB 52566 51161 -1405 21,9 22,3 +0,4 

 
Rajono gyventojų skaičius 

 

http://www.silutevb.lt/
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2010 m. gyventojų skaičius rajone sumažėjo 1405 (2009 – 223). Jau kelerius metus iš 
eilės mažėja Šilutės rajono ir miesto gyventojų skaičius. Manome, kad jau keletą metų 
gyventojų mažėjimo priežastys yra tos pačios, tai yra, mažas gimstamumas, bedarbystė bei su 
tuo susijęs išvykimas dirbti ar gyventi į užsienį ir kt. 

 
VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 
Vartotojų skaičius ir literatūros išduotis (lyginamoji analizė su 2009 m.) 

Eil. 
nr. 

Filialo 
pavadinimas 

Vartotojų skaičius Literatūros išduotis 
2009 2010 Skirtumas 2009 2010 Skirtumas 

1. Viešoji biblioteka 3867 3875 +8 174590 177185 +2595 
2. Šilutės m. filialas 641 645 +4 13768 14067 +299 
3. Balčiųfilialas 74 74 - 2069 2645 +576 
4. Bikavėnų filialas 225 159 -66 7940 5424 -2516 
5. Degučių filialas 205 205 - 6432 6445 +13 
6. Gardamo filialas 293 293 - 12901 12954 +53 
7. Grabupių filialas 166 169 +3 7063 7045 -18 
8. Inkaklių filialas 200 189 -11 8764 8768 +4 
9. Juknaičių filialas 390 390 - 10069 10081 +12 

10. Katyčių filialas 261 260 -1 7103 7081 -22 
11. Kintų filialas 689 691 +2 18430 18442 +12 
12. Laučių filialas 183 107 -76 5509 3115 -2394 
13. Pagrynių filialas 205 230 +25 4755 5315 +560 
14. Pašyšių filialas 232 222 -10 9160 7170 -1990 
15. Ramučių filialas 115 130 +15 4866 6625 +1759 
16. Rusnės filialas 653 657 +4 17281 17940 +659 
17. Saugų filialas 390 390 - 9600 9610 +10 
18. Šylių filialas 181 189 +8 8079 7277 -802 
19. Švėkšnos filialas 380 416 +36 15326 17881 +2555 
20. Traksėdžių filialas 306 306 - 7263 7555 +292 
21. Usėnų filialas 362 362 - 13201 13460 +259 
22. Vainuto filialas 435 435 - 12120 12602 +482 
23. Vilkyčių filialas 385 375 -10 10341 9313 -1028 
24. Ž.Naumiesčio filialas 662 662 - 17273 17379 +106 
Kaimų iš viso: 6992 6911 -81 215545 214478 -1067 
Iš viso: 11500 11431 -69 403903 405730 +1827 

 
Vartotojų skaičius 

3875

645

6911

SVB - 11431

  VB MF KF

 
 
2010 m. VB sutelkti 3875 skaitytojai (2009 – 3867), t. y. 8 daugiau negu 2009 m., iš jų 

1046 (2009 – 1017) – vaikai. 3157 skaitytojai perregistruoti ir 718 naujai užregistruoti. MF 
vartotojų skaičius – 645, iš jų 419 – vaikai, 482 vartotojai perregistruoti ir 163 naujai 
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užregistruoti. KF vartotojų skaičius 6911, iš jų 3065 – vaikai, 5756 vartotojai perregistruoti ir 
1155 naujai užregistruoti. KF skaitytojų skaičius sumažėjo 81 skaitytoju. Skaitytojų 
sumažėjimo priežastys buvo įvairios, viena iš jų – sumažėjęs rajono gyventojų skaičius. Taip 
pat įtakos turėjo Bikavėnų filialo bibliotekininkės liga, naujo darbuotojo paieška ir atrankos 
bibliotekininko pareigoms organizavimas, Laučių filialo kėlimasis į kitas, suremontuotas 
patalpas ir bibliotekininkės perėjimas dirbti 0,5 etato ir kt. 2010 m. vartotojų skaičiaus kaitą 
žr. lentelėje „Vartotojų skaičius ir literatūros išduotis”. 
 

Vartotojų sudėties pokyčiai (lyginamoji analizė su 2009 m.) 
 VB MF KF SVB 

2009 2010 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 

2009 2010 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 

2009 2010 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 

2009 2010 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 
Vaikai ir 
jaunimas 

1582 1627 42,0 411 468 72,5 3976 3907 56,5 5969 6002 52,5 

Bedarbiai 113 131 3,4 12 12 1,9 405 477 6,9 530 620 5,4 
Darbininkai 194 182 4,7 16 14 2,2 535 515 7,5 745 711 6,2 
Tarnautojai 698 638 16,5 84 74 11,5 770 691 10,0 1552 1403 12,4 
Ūkininkai ir 
žemdirbiai 

- - - - - - 72 62 0,9 72 62 0,5 

Pensininkai 
ir neįgalieji 

258 281 7,2 35 28 4,3 493 522 7,6 786 831 7,3 

Studentai 456 474 12,2 14 12 1,9 327 307 4,4 797 793 6,9 
Kiti 566 542 14,0 69 37 5,7 414 430 6,2 1049 1009 8,8 

 
Rajono bibliotekų vartotojų sudėties grafinis vaizdas 

 
 
Didžiausia rajono bibliotekų vartotojų kategorija – vaikai ir jaunimas. Skaitytojų sudėtis, 

palyginus su 2009 m., keitėsi: išaugo skaitančiųjų bedarbių, vaikų ir jaunimo, pensininkų ir 
neįgaliųjų, ūkininkų ir žemdirbių skaičius, sumažėjo darbininkų, tarnautojų, studentų 
skaitytojų skaičius.  

 

Vidutinis vartotojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai (lyginamoji analizė su 2009 m.) 
 Vidutinis gyventojų skaičius, 

tenkantis vienai bibliotekai 
Vidutinis vartotojų skaičius, tenkantis 

vienai bibliotekai 
 2009 2010 Skirtumas 2009 2010 Skirtumas 
Mieste 10419,5 10179,5 -240 2254 2260 +4 
Kaime 1442,1 1400,1 -42 317,8 314,1 -3,7 
SVB 2190,2 2131,7 -58,5 479,1 476,3 -2,8 
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Apsilankymų skaičius ir lankomumas (lyginamoji analizė su 2009 m.) 
 Lankytojų skaičius Lankomumas 

2009 2010 Skirtumas 2009 2010 Skirtumas 
VB 49723 49768 +45 12,8 12,8 - 
MF 10366 10450 +84 16,2 16,2 - 
KF 175299 175753 +454 25,1 25,4 +0,3 
SVB 235388 235971 +583 20,5 20,6 +0,1 

 
Pamario bibliotekų lankytojų skaičius 

49768

10450

175753

SVB - 235971 

VB MF KF

 
 

LITERATŪROS  IŠDUOTIS 
 

Dokumentų išduoties lyginamoji analizė su 2009 m. pateikta skirsnyje „Vartotojų 
skaičius ir literatūros išduotis”. SVB vartotojų, lankytojų, dokumentų išduoties skaičiaus 
didėjimui ar mažėjimui įtakos turėjo įvairios priežastys: gyventojų skaičiaus mažėjimas 
rajone, kaimo filialų darbuotojų ligos, persikėlimas į kitas patalpas, darbuotojo pasikeitimas ir 
kt.  

Išduota dokumentų į namus ir vietoje 2010 m. (fiz. vnt.) 
 Išduota iš viso Išduota 

dokumentų į 
namus 

% nuo bendros 
išduoties 

Išduota 
dokumentų 

vietoje  

% nuo bendros 
išduoties 

VB 177185 55316 31,2 121869 68,8 
MF 14067 6951 49,4 7116 50,6 
KF 214478 120403 56,1 94075 43,9 

SVB 405730 182670 45,0 223060 55,0 
 

Grožinės ir šakinės literatūros išduotis (lyginamoji analizė su 2009 m.) 
 Išduota 

iš viso 
Grožinės 

literatūros 
Grožinės lit. % nuo 
bendros išduoties 

Šakinės 
literatūros išduotis, be 

periodinių leidinių 

Šakinės lit. % nuo 
bendros išduoties 

2009 2010 2009 2010 Skir-
tumas 

2009 2010 Skir-
tumas 

2009 2010 Skir-
tumas 

2009 2010 Skir-
tumas 

VB 174590 177185 45108 45855 +747 25,9 26,3 +0,4 29989 34637 +4648 17,2 19,5 +2,3 
MF 13768 14067 7177 6497 -680 52,1 46,2 -5,0 68 790 +722 0,5 5,6 +5,1 
KF 215545 214478 105279 109075 +3796 48,9 50,9 +2,0 25025 21959 +3066 11,6 10,2 -1,4 
SVB 403903 405730 157564 161427 +3863 39,0 39,8 +0,8 55082 57386 +2304 13,5 14,1 +0,6 

 
Periodinių  leidinių  išduotis (lyginamoji analizė su 2009 m.) 

 Periodinių leidinių išduotis Periodinių leidinių išdavimo % 
nuo bendros išduoties 

2009 2010 Skirtumas 2009 2010 Skirtumas 
VB 99493 96693 -2800 56,9 54,5 -2,4 
MF 6523 6780 +257 47,4 48,2 +0,8 
KF 85241 83444 -1797 39,5 38,9 -0,6 
SVB 191257 186917 -4340 47,5 46,0 -1,5 
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Šakinės, grožinės literatūros ir periodinių leidinių išduotis VB ir filialuose 

 
 

Skaitomumas (lyginamoji analizė su 2009 m.) 

 
 
 
 
 
 
 

Viešosios bibliotekos ir filialų darbo rodikliai  2006 – 2010 m. 
Rodikliai 2006 2007 2008 2009 2010 

Vartotojai 
VB 3454 3773 3825 3867 3875 
MF 678 678 680 641 645 
KF 7470 7246 7185 6992 6911 

SVB 11602 11697 11690 11500 11431 
Vartotojai vaikai 

VB 1421 1153 1139 1017 1046 
MF 401 483 470 327 419 
KF 3740 3504 3184 3088 3065 

SVB 5562 5110 4793 4432 4530 
Lankytojai 

VB 59368 46149 47673 49723 49768 
MF 9899 10775 11061 10366 10450 
KF 155787 173705 176520 175299 175753 

SVB 225054 230629 235254 235388 235971 
Literatūros išduotis 

VB 168011 172972 168996 174590 177185 
MF 16410 16417 16418 13768 14067 
KF 204015 207184 212088 215545 214478 

SVB 388436 396573 397502 403903 405730 
Literatūros išduotis vaikams 

VB 30431 28824 31841 31660 31932 
MF 8410 8573 8724 6213 7282 
KF 95902 91012 92671 94265 94355 

SVB 134743 128409 133236 132138 133569 
Dokumentų fondas 

VB 62139 64812 67390 66878 67669 
MF 10936 10887 10876 10654 10469 
KF 251585 247759 247549 229838 209914 

SVB 324660 323458 325815 307370 288052 

 

 2009 2010 Skirtumas 
VB 45,1 45,7 +0,6 
MF 21,5 21,8 +0,3 
KF 30,8 31,0 +0,2 

SVB 35,1 35,5 +0,4 
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Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų ir kompiuterizuotų, skaičius 
(lyginamoji analizė su 2009 m.) 

 

Iš viso: 

Iš jų 
kompiuterizuotų 
(vartotojams ir 
darbuotojams): 

 
Iš jų: 

2009 2010 2009 2010 

Kompiuterizuotų 
darbo vietų 

skaičius 
bibliotekos 

darbuotojams 

Vartotojams 
skirtų 

kompiuterizuotų 
darbo vietų 

skaičius 

Iš jų vartotojams 
skirtų 

kompiuterizuotų 
darbo vietų, 

prijungtų prie 
interneto, 
skaičius 

VB 82 82 43 43 27 16 16 
MF 10 10 6 6 2 4 4 
KF 326 326 169 169 24 145 145 

SVB 418 418 218 218 53 165 165 

 
 

VARTOTOJŲ ORIENTAVIMAS IR MOKYMAS 
 

Informacijos vartotojams ataskaitiniais metais buvo pristatomos duomenų bazės, jie 
buvo konsultuojami ir mokomi ieškoti informacijos bibliotekos elektroniniame kataloge, 
vykdyti dokumentų paiešką ir jų užsakymą per bibliotekos interneto svetainę, atlikti 
informacijos paiešką elektroniniuose dokumentuose bei prenumeruojamose duomenų bazėse.  
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SVB kovo 4 d. surengtas seminaras „Elektroninis deklaravimas: gyventojų pajamų 
mokesčio deklaravimo naujovės”, kurį vedė Klaipėdos AVMI Šilutės skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Dalia Tribičienė. Jo metu susipažinta su šių metų deklaravimo pakeitimais bei 
naujovėmis. Organizuotos atvirų durų dienos viešojoje bibliotekoje, pavadintos „Gyventojų 
pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu būdu“. Šiomis dienomis visi norintys gyventojai 
galėjo pildyti deklaracijas elektroniniu būdu, jie buvo apmokomi, konsultuojami.  
 

          
 

Balandį surengtas seminaras „Situacijos kaita darbo rinkoje“. Seminarą vedė Šilutės 
darbo biržos specialistė Danė Mongirdienė ir Karjeros planavimo skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Vingirdas Stasys Pielikys. Seminaro metu susipažinta su 2009 metų darbo 
biržos statistika, 2010 metų darbo rinkos prognoze, palyginti ankstesnių metų rodikliai. 
Aptartos įsidarbinimo galimybės, problemos aprūpinant darbo rinką kvalifikuota darbo jėga 
bei jų sprendimo būdai. Apžvelgti Europos Sąjungos fondų finansuojami projektai. 

Balandžio mėn. pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ surengti elektroninės 
bankininkystės mokymai, kuriuos vedė AB „Swedbank“ Klaipėdos filialo Šilutės klientų 
aptarnavimo centro valdytojas Martynas Valaitis. Mokymų metu buvo kalbėta apie internetu 
teikiamas banko paslaugas: sąskaitų už butą, telefoną, kabelinę televiziją, elektrą apmokėjimą, 
pinigų pervedimą ir kt.  

 

         
 

Pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ Informacijos skyriuje visus metus buvo vykdomi 
nemokami kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymai suaugusiems žmonėms. 
Susidomėjimas mokymais buvo labai didelis, ypač tarp vyresniojo amžiaus vartotojų. Iš viso 
per 2010 m. surengta 12 mokymų, apmokyti 88 suaugusieji gyventojai. Mokymus lankė ne tik 
miesto, bet ir aplinkinių kaimų bei miestelių bendruomenės nariai. Besimokantys galėjo įgyti 
darbo kompiuteriu pradmenis, išmokti naudotis elektroninėmis paslaugomis ir susipažinti su 
kitomis interneto galimybėmis. Taip pat buvo surengti elektroninio deklaravimo, Microsoft 
Word 2007 mokymai.  
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SVB konsultuotų vartotojų ir suteiktų konsultacijų skaičius: 

Temos ir potemės 
MĖNESIAI 

 

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
Iš 

viso 

Bendravimas (skype, el. paštas, 
socialiniai tinklai ir kt.) 

8 10 12 15 19 17 19 22 15 18 22 10 151 

Paieška internete 16 12 24 31 25 32 29 34 33 31 36 15 318 

El. valdžia (el. deklaravimas; 
gyvenamosios vietos deklaravimas, 
statybos leidimų išdavimas ir kt.) 

2 2 85 78 5 4 6 4 5 3 4 16 198 

El. komercija (el. prekyba; el. 
bankininkystė ir kt.) 

9 4 9 11 8 7 8 7 5 7 9 9 85 

Švietimas (nuotolinės studijos; 
kalbų mokymosi galimybės 
internete; el. katalogai; duomenų 
bazės ir kt.) 

8 15 17 13 17 12 38 19 11 9 6 12 177 

Kultūra ir laisvalaikis (naujienų 
portalai, muziejų portalai, archyvai 
internete, menai internete, 
bendruomenių informacija ir kt.) 

11 9 8 12 16 23 14 16 17 26 21 32 205 

Sveikata (registracija pas gydytojus, 
ligonių kasų informacija, 
specializuotos sveikatos svetainės 
ir kt.) 

5 14 9 4 11 18 17 15 12 7 4 16 132 

Darbo paieška 9 1 18 12 13 14 23 18 21 32 28 21 210 
Kita 5 

 
20 15 15 19 21 15 12 11 14 14 167 

Konsultacijų skaičius 73 59 202 191 129 146 175 150 136 141 140 145 1513 

Konsultuotų žmonių skaičius 15 57 138 124 102 108 96 109 57 65 78 69 1018 

 
PRIEIGA IR SĄLYGOS 

 
VB ir filialų darbo laikas: 

Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka darbo dienomis veikia nuo 8.00 iki 19.00 val., 
vartojai aptarnaujami nuo 10.00 iki 19.00 val., šeštadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Šilutės m., Vilkyčių, Ž. Naumiesčio, Kintų, Vainuto, Rusnės filialai: pirmadieniais – nuo 
9.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 18.00 val., antradieniais-penktadieniais – nuo 9.00 iki 18.00 
val., šeštadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Bikavėnų, Degučių, Gardamo, Inkaklių, Juknaičių, Usėnų, Katyčių, Laučių, Saugų, Pašyšių, 
Šylių, Švėkšnos, Traksėdžių filialai: antradieniais-penktadieniais – nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 
13.00 iki 18.00 val., šeštadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Grabupių filialas: antradieniais-šeštadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Pagrynių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 9.00 iki 17.00 val., šeštadieniais – 
nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Ramučių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 13.00 iki 17.00 val., šeštadieniais – 
nuo 10.00 iki 13.00 val. 
VB Balčių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 14.00 iki 18.00 val. 

Darbo dienos: VB – 307, VB filialuose (vidutiniškai) – 281. 
 

TBA (lyginamoji analizė su 2009 m.) 
 
 
 
 

 
 

 2009 2010 Skirtumas 
Abonentų skaičius 6 1 -5 
Gauta užsakymų 6 3 -3 
Išsiųsta užsakymų 6 3 -3 
Gauta dokumentų 6 3 -3 
Originalų 6 3 -3 
Kopijų - - - 



Veiklos ataskaita‘2010 Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 

 

 
 

22 
 

  

RENGINIAI 
 

Lyginamoji analizė su 2009 m. 
Metai VB MF KF SVB 

Žodiniai renginiai: 
2009 99 (+26) 14 (+6) 239 (+122) 352 (+154) 
2010 125 20 361 506 

Vaizdiniai renginiai: 
2009 72 (-5) 17 (-2) 405 (-75) 494 (-82) 
2010 67 15 330 412 

Iš viso: 
2009 171 (+21) 31 (+4) 644 (+47) 846 (+72) 
2010 192 35 691 918 

 
SVB surengti 506 žodiniai (2009 – 352) ir 412 (2009 – 494) vaizdiniai renginiai. Knygos 

renginiai užtikrino, kad SVB vykdytų kultūrines rekreacines funkcijas, kuriant 
bendradarbiavimo ryšius su įvairiomis institucijomis, visuomeninėmis ir kūrybinėmis 
organizacijomis, rajono švietimo ir kultūros įstaigomis, kitų savivaldybių bibliotekomis.  

 
RENGINIŲ FORMOS IR TEMATIKA 

 
2010 metais renginiuose apsilankė apie 37 tūkst. lankytojų. Tai padėjo mažinti kultūrinę 

atskirtį, didinti profesionalaus ir mėgėjiško meno, vertingų leidinių pasiekiamumą ir 
prieinamumą bendruomenei, skatinti ją pažinti ir išsaugoti istoriją, atskleisti Pamario krašto 
reikšmę, kultūrinį tęstinumą. Renginių formos: literatūros, dokumentų, tautodailės, 
profesionalaus ir mėgėjiško meno parodos, naujų knygų pristatymai, susitikimai, kameriniai ir 
kūrybos vakarai, pokalbiai-diskusijos, susitikimai, išvažiuojamieji renginiai. Organizuoti 
kompleksiniai knygos renginiai, kuriuose pristatytos įvairios parodos, pateiktos literatūrinės - 
muzikinės programos. Renginiai vyko netradicinėse erdvėse (kiemelyje, bažnyčioje, kt.) 
Renginių tematiką įtakojo artėjantis Šilutės 500 metų jubiliejus, todėl daugelis jų vyko gavus 
projektinį finansavimą. Vykdyti projektai „Penkių šimtmečių šviesmečiai“, „Trys meno mūzos: 
Literatūra. Muzika. Dailė“, kurie sudarė galimybę miesto, rajono, kitų regionų 
bendruomenėms pažinti profesionalią ir mėgėjišką kūrybą, susitikti su profesionaliais 
menininkais, atlikėjais. Renginiai subūrė vietos bendruomenę laisvalaikiui, kūrybiniams 
gebėjimams reikšti. Atsižvelgiant į metų aktualijas, organizuoti nauji renginių ciklai: „Du 
dešimtmečiai Nepriklausomoje Lietuvoje. 1990-2010“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 20-čiui (surengtos 7 spaudinių ir fotodokumentų parodos, 1 literatūrinis muzikinis 
renginys). Ciklas „Mus jungianti kūrybos šviesa“ apjungė visuomeninių organizacijų, 
specializuotų įstaigų kultūrinę meninę veiklą (surengti 4 renginiai), ciklas „Įkvėpti Pamario 
žemės…” pakvietė šilutiškius, turinčius meninių gebėjimų, pasidalinti jais su bendruomene (2 
renginiai). Renginių ciklas „Atmintis“ buvo skirtas žymių žmonių jubiliejinėms sukaktims 
paminėti. VB organizuota ir paskelbta knygų dovanojimo akcija „Pasidalink perskaityta 
knyga”, kurios dėka parengta nuolatinė lentyna „Keliaujantis knygynėlis”. Čia talpinami 
dovanoti ir mainams skirti spaudiniai. Ja naudojasi šilutiškiai – įvairių socialinių grupių 
žmonės, bibliofilai. Apie renginius, akcijas vykdyta informacijos sklaida – pranešimai, 
straipsniai, informaciniai anonsai visuomeninėje ir profesinėje spaudoje: „Šilutės naujienos“, 
„Pamarys“, „Šilokarčema“, „Tarp knygų“, „Savivaldybių žinios“; elektroniniuose laikraščiuose 
http://www.siluteszinios.lt/, http://www.silaine.lt/, http://www.silutesetazinios.lt./; 
internetiniuose tinklapiuose www.silutevb. lt, www.pamarys.lt, www.facebook.com; radijo, 
televizijų „Balticum TV“ ir Šilutės kabelinės televizijos laidose. Buvo platinami reklaminiai 
spaudiniai (plakatai, lankstinukai, lapeliai-skelbimai, skrajutės). Informacijos sklaida vyko 
įstaigose, organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, tarp pavienių asmenų ir bibliotekos 
lankytojų, bendruomenių.  

http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silaine.lt/
http://www.silutesetazinios.lt./
http://www.pamarys.lt/
http://www.facebook.com/
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Literatūriniai renginiai (knygų pristatymai, kūrybos vakarai, susitikimai) 

VB organizuoti literatūriniai renginiai – literatūros vakarai, knygų pristatymai, 
dalyvaujant autoriams, leidėjams. Minint Klaipėdos krašto dieną, šilutiškiai dalyvavo 
literatūriniame pokalbyje-susitikime „Kaliningradas (Rusija) – Lietuva: kultūros mainai, 
pagarba istorijai ir ateičiai“, kuris buvo skirtas Klaipėdos krašto dienai (01–15). Renginyje 
dalyvavo Kaliningrade gyvenantys poetai Borisas Bartfeldas ir Semas Simkinas, dailininkas 
Jevgenijus Pačerskis, kraštiečiai iš Klaipėdos – rašytojas Rimantas Černiauskas ir dailininkas 
Linas Julijonas Jankus, publicistas Arvydas Juozaitis.  

Pristatytas poeto B. Bartfeldo eilėraščių rinkinys „Prūsa. Rusiškai lietuviškas motyvas“, 
kurį į lietuvių kalbą išvertė rašytojas R. Černiauskas. Dalyvavusieji dalijosi mintimis apie šią 
knygą bei kaimyninių šalių istorines ir kultūrines ištakas, sąsajas, kultūrinių mainų svarbą, 
pagarbą istorijai, ateičiai. Poetas S. Simkinas pristatė dvi į rusų kalbą išverstas knygas.  

 

          
 

Pristatyta žurnalisto Mindaugo Milinio (Klaipėda) publicistinė knyga „Afganistano 
kariai“, skirta trijų dešimtmečių nuo karo pradžios Afganistane sukakčiai, kurioje sudėti 
tarnavusių Afganistane Lietuvos kareivių ar artimųjų atsiminimai. Renginyje dalyvavo knygos 
autorius šilutiškis S. Vaitelis bei kiti Šilutės Afganistano karo dalyviai.  

Balandžio mėn. VB svečiavosi Parmos (Italija) universiteto profesorius, Klaipėdos 
universiteto garbės daktaras Guido Michelini, kuris šilutiškiams pristatė knygas „1612 m. 
Giesmes Chrikscionischkos ir Duchaunischkos: renesansinio ciklo pabaiga“ ir pietistų 
„Psalmių knygos“ istorinis kontekstas“. Etnologas, Klaipėdos universiteto profesorius, dr. 
Rimantas Balsys taip pat pristatė savo naujausią leidinį „Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, 
dvasios: nuo apeigos iki prietaro“. Renginyje dalyvavo Klaipėdos universiteto Baltistikos 
centro direktorė doc. Lina Petrošienė ir KU leidyklos direktorė Lolita Zemlienė. 

 

         
 
Minint spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, surengtas susitikimas su 

fotožurnalistu ir Mažosios Lietuvos metraštininku Bernardu Aleknavičiumi ir jo naujos 
knygos „Mažosios Lietuvos poringės“ pristatymas. Renginyje dalyvavo autorius, knygos 
redaktorė Jovita Saulėnienė, leidyklos „Druka“ vadovė Renata Būdvytienė.  
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Taip pat pristatyta kraštietės, Amerikos lietuvių literatūrinės premijos laureatės Editos 
Barauskienės nauja knyga „Amžinasis keleivis Abraomas iš Kulvos“. Renginyje dalyvavo H. 
Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo pirmininkė dr. Romualda Dobranskienė, mintimis 
dalijosi ir kiti šio klubo nariai. Ištraukas skaitė Šilutės pirmosios gimnazijos gimnazistai.  

Naują knygą „Šiaurės Sachara: romanas apie pamirštąją Kuršių Neriją“ birželio mėn. 
pristatė kraštietis, profesorius habil. dr. Rokas Flick. Renginyje dalyvavo ir autoriaus žmona, 
aktorė Regina Arbačiauskaitė-Flick, kuri skaitė ištraukas iš romano, išreiškė nuomonę apie 
rašytojo kūrybą. Mintimis apie knygą dalinosi šilutiškiai Anatolijus Žibaitis, Marcelinas 
Ignatavičius, Irena Grigaravičienė.  

 

          
 
Rugsėjo mėn. surengtos knygos „Mokytojas Algirdas“ (apie šilutiškį pedagogą Algirdą 

Červinską) sutiktuvės. Renginyje dalyvavo knygos sudarytojas, kraštietis, leidyklos 
„Kalendorius“ direktorius Aurelijus Noruševičius, Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Tėvynės pažinimo draugijos pirmininkas, dr. Kazimieras Račkauskas ir kt. svečiai. Per 
artimųjų, buvusių mokinių, kolegų prisiminimus ir pasakojimus buvo atskleidžiama mokytojo 
asmenybė.  

 
Profesionalaus ir mėgėjiško meno, tautodailės, spaudinių parodos 

VB surengta 17 meno ir 18 spaudinių parodų. Rengiamomis parodomis buvo paminėtos 
Valstybinės šventės, kitos svarbios datos. Klaipėdos krašto dienai savo kūrybos parodą 
surengė ir pristatė šilutiškis Edvardas Giedraitis (01–15).  
 

         
 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui parengta spaudinių paroda „Kovo 11-
oji – lemtingoji Lietuvai diena“, kurioje šilutiškiai galėjo susipažinti su filatelisto Algirdo 
Červinsko vokų ir pašto ženklų kolekcija. Metalo meno ir vizualinio dizaino parodą „75 %“ 
pristatė menininkės iš Klaipėdos: Giedrė Kolokšanskytė, Lina Vainoraitė ir Julija Batečko, 
paroda buvo skirta Tarptautinei moters dienai. Savo tapybos darbų parodą „Kad būtum – turi 
eiti“ šilutiškės Gintarė Aršėnaitė, Kristina Blankaitė, Loreta Mcivor dedikavo pasaulinei Žemės 
dienai.  
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Šilutės miesto gimtadieniui atidaryta menininkų grupės „Archyvas“ narės, grafikės 
Odetos Staponkutės-Juršėnienės (Vilnius) personalinė paroda „Priminimai“ (estampas, 
eskizai).  

 

          
 
Organizuotos meno parodos iš ciklo „Sugrįžimai“, dalyvaujant kraštiečiams, 

profesionaliems menininkams: Lino Julijono Jankaus ir Stanislovo Jankaus tapybos, piešinių ir 
fotografijų paroda „Visuomet tikėta šviesa“ (02–12), skirta Lietuvos Valstybės dienai 
paminėti; Kraštietis fotomenininkas Vytas Karaciejus pristatė fotografijų parodą (skaitmeninė 
spauda ant drobės) „Būties miražai“ (04–23); kraštietė menininkė Giedrė Bulotaitė-
Jurkūnienė surengė kūrybos vakarą  „Skambėjimai“ (10–01), kuriame pristatė tapybos parodą 
„Nutikimai“ ir naujausią savo poeziją. Į renginį kartu su menininke atvyko ir koncertinę 
programą atliko aktoriai Saulius Sipaitis, Vytautas Taukinaitis, dailininkas Petras Zaremba.  
 
Visuomenei pristatytos kitos meno, tautodailės ir mėgėjiškos parodos 

Bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, surengtos keliaujančios parodos: Lietuvos 
jūrų muziejaus paroda „Ruoniai-Baltijos jūros šeimininkai“ (07–02), Lenkijos instituto Vilniuje 
paroda „Jonas Paulius II“ (03-29). Surengta švėkšniškio dailininko Eugenijaus Šuldekovo 
tapybos darbų paroda „Užmerktomis akimis“ (07–29), vėliau eksponuota Grabupių ir 
Pagrynių filialuose; šilutiškio dailininko Sauliaus Šedžio tapybos darbų paroda (11-15).  

 

          
 

Vykdant ciklą „Mus jungianti kūrybos šviesa“, pristatyta Šilutės moterų draugijos „Viva 
femina“ kūrybos darbų paroda (02–03); Šilutės katalikių moterų draugija surengė Velykinę 
savo kūrybos parodą (03-22); minint Baltosios lazdelės dieną Klaipėdos miesto Regos 
ugdymo centras pristatė ugdytinių keramikos ir tapybos darbų parodą (10-13); surengta 
Šilutės neįgaliųjų draugijos kūrybos paroda, skirta Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai (12-
02).  
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Surengtos parodos VB filialuose 

Kintų filiale – kintiškės Jelenos Povilaitienės (Milkintaitės) siuvinėtų darbų paroda ( 03–
19); tautodailininko Vaclovo Kiselevičiaus meno darbų paroda „Pusiau jubiliejus...“ (05–20); 
Gardamo filiale – Jono Kaktos fotografijų parodos pristatymas, dalyvaujant muziejininkei 
Liudai Burzdžiuvienei; Katyčių filiale – Vainuto parapijos kunigo Kazio Žąsyčio fotografijų 
paroda „Prisiminimai iš Šventosios žemės“; fotografijų paroda „Katyčių miestelio istorijos 
akimirkos“ (iš katytiškių asmeninių albumų); taip pat Reginos Tirkšlytės (Šilutė), Kęstučio 
Macijausko (Tauragė), Ritos Užgalienės (Traksėdžiai) kūrybinių darbų parodos bei jų 
pristatymai, dalyvaujant autoriams.  

Ataskaitiniais metais VB abonemente pradėtos rengti teminės literatūros lentynos, 
skirtos knygos, raštijos, visuomenės veikėjų, rašytojų kūrybai ar veiklai atskleisti ir 
aktualizuoti, minint jų jubiliejines sukaktis. Parengtos teminės lentynos iš ciklo „Atmintis“ 
(10), „Skaitomiausios bibliotekos knygos”, „Laisvės kovas įamžinusių dokumentų kolekcija”.  

 
Kiti knygos renginiai (literatūriniai-muzikiniai vakarai, popietės) 

Ciklas „Įkvėpti Pamario žemės“ sukvietė šilutiškius į kūrybos vakarą „Gyvenimo 
vingiuos...“, kuriame savo kūrybos eilėmis ir dainomis dalijosi šilutiškiai Regina Kulpienė-
Jaunienė ir Adas Nausėda.  

 

          
 
Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną ir tautos poeto Justino 

Marcinkevičiaus 80 gimimo jubiliejų parengta literatūrinė muzikinė kompozicija „Atgimti 
žmogui ir tautai“ (pagal J. Marcinkevičiaus kūrybą). Ją parengė ir atliko Šilutės turizmo ir 
paslaugų verslo mokyklos dramos studija (rež. M. Smelevičius), kanklėmis grojo Šilutės vaikų 
meno mokyklos kanklininkų ansamblis.  

Vasaros kiemelyje vyko renginys „Ties poezijos ir muzikos santaka“ (07–06), skirtas 
Valstybės dienai paminėti. Jame savo poeziją skaitė šilutiškiai eiliuotojai Eglė Gajauskaitė ir 
Marijus Budraitis, dainas atliko dainininkas ir kompozitorius Kęstutis Jablonskis.  

VB ir filialai Nacionalinės bibliotekų savaitės metu savo bendruomenes pakvietė į 
daugiau nei 30 įvairių knygos renginių, kurių metu vyko susitikimai su kraštiečiais, 
edukaciniai užsiėmimai, dalyvaujant tautodailininkams, literatūrinio žodžio kūrėjams R. 
Černiauskui, T. Lorenčienei, A. Šikšniui, A. Katkui.  

SVB surengtas Klaipėdos krašto dainų vakaras-koncertas, kuriame dainas atliko Laura 
Gedgaudaitė, kanklininkė Kristina Kartanaitė, fortepijonu skambino prof. Gediminas Purlys 
(04-23). Degučių filiale surengta popietė su tautodailininke, eiliuotoja Terese Lorenčiene, 
pristatant poezijos knygą „Sugrąžink nors sekundę“ bei karpinių parodą. VB Saugų filiale 
surengtas susitikimas su duonos kepimo žinove Zuzana Konstancija Medingiene „Duona 
lietuvių liaudies papročiuose“. 

Bibliotekų savaitės pabaigą vainikavo Geriausio Pamario krašto metų bibliotekininko 
šventė.  
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Kiti renginiai (kompleksiniai renginiai, parodos, susitikimai) 

Tradicinei Šilutės miesto šventei buvo skirta renginių programa „Dedikacijos Šilutės 
miesto gimtadieniui“ (05–29), kurios metu surengtas vakaras „Koks gražus kraštelis...“ su 
liaudies dainininke Veronika Povilioniene ir saksofonininku Petru Vyšniausku (Vilnius).  

 

         
 
Bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šilutės ir Lietuvos aklųjų 

bibliotekos Klaipėdos filialais surengta popietė „Uždekim šviesą širdyje“ (10–13), skirta 
Baltosios lazdelės dienai. Jos metu savo poeziją skaitė eilių kūrėjos – šilutiškės Stefa 
Paukštienė, Audronė Domeikienė, klaipėdietė Albina Kudžmaitė, koncertinę programą 
padovanojo Šilutės pramoginės muzikos grupė „Vita“.  

 

          
 
Spalį įvyko F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 65-erių metų gimtadienio iškilmės, 

pavadintos „Durys, atviros visiems!”. Bibliotekininkai sulaukė daug sveikinimų iš Savivaldybės 
švietimo ir kultūros įstaigų bei Rajono savivaldybės vadovų, europarlamentaro Zigmanto 
Balčyčio, kolegų iš Tauragės, Skuodo, Kretingos, Klaipėdos, Neringos ir Palangos rajonų bei 
miestų viešųjų bibliotekų ir kitų svečių. Bibliotekininkai pristatė virtualią parodą „Tarp metų 
tiltų“, videofilmą „Biblioteka (Ne) ramybės uostas?“.  
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Šilutiškiams dovanotas sakralinės muzikos ir poezijos koncertas „Giesmė ir žodis Tavo 
šlovei“, kuris vyko Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje. Programą atliko aktorė Gražina 
Urbonaitė, vargonininkas Ipolitas Vasiliauskas, dainininkai Julija Stupnianek ir Dainius Purlys 
(Vilnius). 

Rusnės filiale surengtas susitikimas-diskusija „Tas saldus žodis – laisvė“ su istoriku, 
kraštotyrininku Algimantu Červinsku (renginiu paminėtas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 20-metis). Degučių filiale paminėtas folkloro ansamblio „Pilutė” kolektyvo veiklos 
dešimtmetis, surengiant fotografijų parodą.  
 

          
 

Katyčių filiale vyko popietė „Augalas – maistas, vaistas ir nuodas“ (10-01), skirta 
Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai. Joje dalyvavo liaudies medicinos ekspertas, 
vaistininkas Virgilijus Skirkevičius. Jis pasakojo apie gydymą vaistažolėmis, atsakinėjo į 
pateiktus klausimus.  

Tęsta tradicija rengti prieškalėdinius vakarus. VB vyko vakaras „Kalėdinė mozaika“ (12-
14), kuriame buvo pristatyta šilutiškių tautodailininkių Rūtos Emigart - Čiuželienės, Teresės 
Lorenčienės ir Stasės Mikutienės karpinių paroda. Literatūrinę-muzikinę kompoziciją 
miestelėnams dovanojo Šilutės vaikų meno mokyklos vokalinis ansamblis, Šilutės kultūros ir 
pramogų centro vokalinis ansamblis „Vaivora“ bei Šilutės pirmosios gimnazijos „Dryžuotojo 
šaliko“ teatro studijos nariai. 

 

          
 
 Bikavėnų filiale organizuota advento popietė-literatūrinis pašnekesys „Nuo rašytinio 

žodžio lobyno iki individualios kūrybos“ (12-15), kuriame dalyvavo kraštotyrininkas 
Anatolijus Žibaitis ir poetė Dalia Žibaitienė. 
 
Išvažiuojamieji renginiai 

Vykdant projektą „Trys meno mūzos: Literatūra. Muzika. Dailė“ surengtas 
išvažiuojamasis renginys Nemunėlio Radviliškio VB (Biržų r.), kuriame Pamario krašto 
eiliuotojas Marijus Budraitis minėto regiono bendruomenei pristatė savo poezijos knygą 
„Naktigonė“. Vakarą sušildė vietinės moksleivės Godos Kutraitės atliekamos dainos ir gitaros 
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muzika. Išvažiuojamieji renginiai, dalyvaujant Marijui Budraičiui vyko (Gargžduose, 
Kretingoje, Palangoje ir kt.).  
 

         
 
Renginiai jaunimui 

Paminėtas Šilutės mecenato Hugo Šojaus 165-asis gimtadienis, surengiant literatūros ir 
muzikos vakarą „Hugo Šojus: trys portretai“ (04–15). Šilutės pirmosios gimnazijos gimnazistai 
per literatūrinius skaitymus pristatė įvairiapusę Hugo Šojaus asmenybę (vad. V. Galinskienė). 
Moksleiviams talkino folkloro ansamblis „Ramytė“ (vad. G. Pocienė).  

 

         
 
Įvyko susitikimas-pokalbis „Metai tekančios saulės šalyje“ su Šilutės pirmosios 

gimnazijos moksleive Kornelija Čepyte (09-16). Ji dalijosi įspūdžiais apie tekančios saulės 
kraštą – Japoniją, kurioje lankėsi pagal „Rotary“ klubo programą.  

 

           
 

VB surengta istorijos pamoka (vedė kraštotyrininkas mokytojas Algirdas Červinskas), į 
kurią rinkosi jaunųjų knygos bičiulių klubo jaunimas, gimnazistai, moksleiviai ir jų mokytojai 
(06-15). Renginys buvo skirtas Lietuvos sovietinės okupacijos ir aneksijos 70-mečiui 
paminėti.  



Veiklos ataskaita‘2010 Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 

 

 
 

30 
 

  

VB Katyčių filiale įvyko Klaipėdos krašto poeto, visuomenės veikėjo Kristupo Lekšo 
kūrybos skaitymai Laugalių kapinaitėse, prie poeto kapo (05-15). Kūrybą skaitė Katyčių 
pagrindinės mokyklos mokiniai. Ant kapo jaunimas padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakę.  

Šilutės „Yamaha“ gitaros klasė (dabar – Vakarų kranto jaunimo studija) surengė du 
gitaros muzikos koncertus (06-19, 12-23).  

 
Renginiai vaikams 

Vaikų aptarnavimo skyrius sėkmingai dirbo pagal pasirašytas partnerystės ir 
bendradarbiavimo sutartis su miesto lopšeliais-darželiais, taip pat su Šilutės miesto 
pradinėmis bei pagrindinėmis mokyklomis. 

Visus metus miesto vaikų lopšelių-darželių auklėtiniams vyko tradiciniai edukaciniai - 
pažintiniai užsiėmimai „Mažojo rytmetėlio svetainė“. Skatinant vaikų saviraišką, panaudotos 
bibliotekos vaidybinės lėlės, kurių pagalba vaikai žaidė, kūrė ir vaidino pasakų personažus, 
dalinosi kūrybine patirtimi. Mažiesiems buvo sudaryta galimybė savo kūrybą eksponuoti 
Žaislotekos galerijoje „Žiniuko karuselė“.  

 

          
 
Vieną kartą per ketvirtį vyko mokymai, skirti pagrindinių mokyklų moksleiviams. Jų 

metu moksleiviai buvo mokomi naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu, rezervuoti 
leidinius.  

SVB parengta pažintinė programa „Senoji Šilutė knygose“ (bibliotekininkė Ilona 
Saulevičiūtė), kuri buvo pristatyta M. Jankaus pagrindinės mokyklos bei Šilutės pirmosios 
gimnazijos gimnazistams, M. Jankaus pagrindinės mokyklos svečiams – moksleivių mainų 
programos dalyviams iš Švedijos, Italijos bei Vokietijos. 

Moksleivių atostogų metu bibliotekoje vyko vaikų užimtumo, skaitymo programos: 
viktorinos su judriomis estafetėmis, šeimų skaitymo popietės, diskusijos, pažintinės 
ekskursijos, kt. Bibliotekos Žaislotekoje vaikai kartu su tėveliais žaidė žaidimus, lipdė, piešė, 
vyko garsiniai skaitymai. Liepos 16 d. vykusiame renginyje „Žaidžiame Žalgirio mūšį“ vaikai 
improvizavo Žalgirio mūšio kautynes, dalyvavo viktorinoje, žiūrėjo ir aptarė filmą apie 
Žalgirio mūšį. 
 
Gegužės 10 dieną SVB paminėta Europos diena 

 2010-ieji – Europos metai yra skirti kovai su skurdu ir socialine atskirtimi. Šventė 
surengta įgyvendinant SVB projektą „Mes turtingi gerumu, dovanotu kitiems...“ (projekto 
vadovė L. Dumšienė), finansuotą Europos komisijos atstovybės Lietuvoje. Projektą taip pat 
rėmė Šilutės rajono savivaldybė. 

Bibliotekos Vasaros kiemelyje į šventę „Mes turtingi gerumu, dovanotu kitiems...“ 
sugužėjo moksleiviai, gimnazistai, žmonės su negalia, kiti Šilutės miesto gyventojai. Europos 
dienai skirtą renginį pradėjo visų vaikų mylima auklė Merė Popins, kurios personažą įkūnijo 
mokytoja L. Čiutienė. Visų dėmesį patraukė žaismingas vaikų spektakliukas „Burbulynas“ 
(vadovė L. Nausėdienė). Susikaupti ir pamąstyti apie žmogaus kovą su jį aplankančiomis 
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tamsos jėgomis privertė Šilutės dienos paslaugų centro neįgaliųjų lankytojų pantomimos 
teatro spektaklis „Gyvenimo spalvos“ (vadovė A. Gaidauskaitė). 

 

           
 
Šilutės Vydūno gimnazijos mokiniai, lankantys teatro pamokas, pristatė miniatiūrų 

spektaklį „Tolerancijos pamoka“ (vadovė V. Zėčienė). Spektaklį „Gedimino sapnas“, apie 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino pilies atsiradimą, suvaidino Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Šilutės Viltis“ dramos kolektyvas „Žvaigždės“. 

Šventės metu tarpusavyje varžėsi ir savo žinias demonstravo Šilutės Žibų pradinės bei 
Šilutės pradinės mokyklų moksleivių keturios atstovybės: „Tolerancija“, „Lygios galimybės“, 
„Be smurto“ ir „Partnerystė“. Jos parodė paruoštus prisistatymus, dalyvavo pažintinėje 
viktorinoje „Žaidžiame Europą“ bei sportavo judriosiose „Europiukų“ estafetėse.  

 

           
 
Jaunųjų šilutiškių etnokultūriniam švietimui ugdyti gruodžio 8 d. vyko Pamario 

pagrindinės mokyklos suorganizuotas prieškalėdinis renginys „Advento takas – žiemos 
ženklai“, Žibų pradinės mokyklos muzikinė programa „Zuikių margučiai“, kt.  

Vaikų lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtiniai kitų vaikų darželių auklėtiniams pristatė 
teatralizuotą programą pagal J. Marcinkevičiaus knygelę vaikams „Voro vestuvės“ (kovo 
mėn.), Šilutės pradinės mokyklos ketvirtokai bei mokytoja L. Čiutienė mažiesiems bibliotekos 
lankytojams surengė integruotą pamoką „Popieriaus lankstymo fantazija“ (lapkričio mėn.). 

Gegužės 28 d. buvo suorganizuotas renginys „Smurtui ir patyčioms – NE“, skirtas 
Tarptautinei vaikų gynimo dienai, kuriame dalyvavo bibliotekos socialiniai partneriai – Žibų 
pradinės mokyklos socialinė pedagogė D. Macijauskienė kartu su prevencine darbo grupe. 
Renginio metu buvo pristatytas socializacijos projektas „Savaitė be patyčių“. Gausiai 
susirinkusiai auditorijai, mažiesiems ir jų tėveliams bei mokytojams parodytas filmas apie 
visą savaitę mokykloje vykusią įdomią ir išradingą veiklą. 
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Buvo suorganizuotos parodos: miesto gimtadieniui skirta Šilutės Vydūno gimnazijos 

fotografijos darbų paroda „Mano miesto gimtadienis“, Šilutės suaugusių ir jaunimo mokymo 
centro moksleivės Bertos Stonytės tapybos darbų paroda „Žirgai“. 

          

Pamario pagrindinės mokyklos moksleivių netradicinių Kalėdinių eglučių paroda bei V-
IX k. moksleivių darbų paroda „Geometriniai ornamentai tautiniuose rūbuose“ (balandžio 
mėn.), rankdarbių paroda „Popieriaus lankstiniai“ (mokyt. Regina Zybartaitė, Jurgita 
Balčytienė, Elvyra Mockienė, Asta Memytė) (gruodžio mėn.), „Knygos skirtukai su ES 
atributika“ (gegužės mėn.) – sukūrė Šilutės dienos paslaugų centro lankytojai, Traksėdžių 
pagrindinės mokyklos, 8 kl. mokinių piešinių paroda „Aš –Gervė“, kt. 

 
Tarptautinė vaikų knygos mugė „Mes iš Baltijos valstybių“ 

Rugsėjo 1-ąją, Mokslo ir žinių dieną, vyko strateginis renginys „Mes iš Baltijos valstybių“.  
 

          
 

Atvykę vaikų rašytojai M. Rungulis (Latvija), O. Jautakė (Lietuva), rašytojas ir 
iliustratorius A. Tainikovas, knygų iliustratorė S. Sergačiova (Rusija) ir Latvijos laikraščio 
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„Bauskas Dzive“ korespondentė A. Usča susitiko su skaitytojais literatūrinių skaitymų 
vakaruose Šilutės dienos paslaugų centre bei VB.  

 

       
 
Knygos mugės renginių programoje dalyvavo KASP Žemaičių apygardos 3-iosios 

rinktinės Šilutės 310 pėstininkų kuopos kariškiai, Šilutės kamerinis teatras, pristatęs 
spektaklį visai šeimai „Beždžionių karalius“ (rež. S. Paciukas), kurį keitė Klaipėdos jaunimo 
teatro spektaklis „Dangus griūva“ (rež. A. Juškevičienė) bei to paties teatro aktorių parengta 
linksmoji programa su knygų personažais. Bibliotekos Vasaros kiemelyje įsikūrė edukacinių 
užsiėmimų – dailės, teatro ir žiniukų akademijos. Mugės dalyviai rinkosi jiems patikusias 
naujas knygas, kurias reklamavo knygynas „Pegasas” arba lankėsi parodose „Susipažinkime: 
knygos mugės‘2010 svečiai“, „Kalbančios lietuvių, latvių ir rusų vaikiškų knygų iliustracijos“ ir 
„Atrastas Karaliaučius“.  

 

        
 
Gegužės mėnesį bibliotekoje vyko edukacinė kino, animacijos ir fotografijos pamoka 

„Rimtai, linksmai, ir prasmingai apie animaciją“. Dalyvavo Klaipėdos moksleivių saviraiškos 
centro (KMSC) mėgėjiško kino studijos „Febas“ vadovas Valdas Ramanauskas bei studijos 
vedėjai. Pamokoje buvo aktyvūs Šilutės Žibų pradinės mokyklos moksleiviai, kuriuos į 
biblioteką atlydėjo šios mokyklos mokytoja R. Kriščiūnienė. Užsiėmimo metu dalyviai sužinojo 
apie Klaipėdoje veikiančią kino studiją, įsikūrusią 1990 m. Moksleivių techninės kūrybos 
centre. Kalbėta apie animacijos technologijas: tradicinę, rotoskopinę, dvimatę ir trimatę 
kompiuterinę, ant kino juostos pieštą šių laikų vaikų ir jaunimo mėgiamą animaciją. Vaikams 
buvo suteikta galimybė pamatyti ne tik klubo „Febas“ narių sukurtus įdomius ir prasmingus 
animacinius filmukus, bet ir pirmąjį animacinį filmą bei sužinoti jo sukūrimo techniką. 
Renginio pabaigoje visi dalyviai, padedami pamokos vadovų ir pasitelkę šiuolaikines 
technologijas, turėjo galimybę sukurti ir pamatyti savo animacinį filmuką.  
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Viešosios bibliotekos filialuose buvo vykdoma Nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos 2008-ųjų metų Skaitymo skatinimo programos tąsa – keliaujančio knygų lagamino 
kelionė. Šios akcijos tikslas – atokiausių kaimų mažuosius skaitytojus supažindinti su 
pastaraisiais metais pasirodžiusiais leidiniais. Pirmieji su keliaujančio lagamino lobiais 
susipažino VB skaitytojai. 2010-aisias metais knygų lagaminas tęsė savo kelionę Švėkšnos 
filiale, kur buvo pristatytas per šios bibliotekos įkurtuves naujose patalpose, Pašyšių, Ž. 
Naumiesčio, Vainuto, Grabupių, Gardamo, Rusnės, Degučių, Inkaklių, Traksėdžių bei kituose 
filialuose. Bibliotekininkės ruošėsi knygų lagamino sutiktuvėms, organizavo knygelių 
pristatymus, popietes, viktorinas. Mažieji skaitytojai turėjo galimybę savo atsiliepimus 
parašyti specialiuose, kartu su knygelėmis bibliotekininkių paruoštuose, keliaujančiuose 
aplankaluose. VB Miesto filiale „Keliaujantis lagaminas“ buvo pristatytas net du kartus. 

 

         
 
Viešosios bibliotekos Gardamo, Traksėdžių filialuose vyko išvažiuojamosios žodinės kūrybos 

inscenizacijos, kurias atliko socialiniai partneriai – Šilutės pradinės mokyklos Mažojo teatro 

dalyviai (vad. L. Čiutienė). Kovo 25 d. Gardamo filiale vyko popietė „Gandrai, gandrai ga-ga-

ga...", kurioje parodyta folkloro inscenizacija „Vilkas ir devyni ožiukai". VB Vaikų aptarnavimo 

skyriaus vyr. bibliotekininkė L. Nausėdienė vaikams pasakojo apie miesto knygų buveinės 

mažuosius lankytojus, jų veiklą bibliotekoje po pamokų, vaidybines inscenizacijas su lėlėmis ir kt.  

Usėnų filiale paminėta Žemės diena. Usėnų pagrindinės mokyklos III kl. mokiniai ir 
mokytoja J. Mockuvienė pristatė edukacinę pamoką „Kaip vakarodavo mūsų senoliai“. 
Mokiniai šoko, žaidė, dainavo liaudies dainas, pristatė iš mokyklos muziejaus sendaikčius, 
kuriuos surinko patys mokiniai ir mokytoja.  

Rugsėjo 24-ąją Traksėdžių filiale paminėta Europos Sąjungos ir Europos Tarybos 
iniciatyva nuo 2001 m. švenčiama Europos kalbų diena. Likus savaitei iki šventės, 5-10 klasių 
mokiniai burtų keliu išsirinko įvairias Europos valstybes, paruošė informaciją apie šių 
valstybių istoriją, kultūrą, kalbas – rinko medžiagą, piešė plakatus, išradingai pristatė 
kaimynines ir tolimesnes šalis. Vėliau mokiniai turėjo galimybę savo jėgas išbandyti 
viktorinoje. 
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Inkaklių filiale gruodžio 18 d. surengta praktinė pamoka mažiesiems bibliotekos 
bičiuliams „Šventinę nuotaiką kuriame patys“, skirta Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms. Jos 
metu vaikai buvo mokomi daryti šventines puošmenas, karpyti įvairius karpinius iš 
popieriaus. Vėliau padarytais darbeliais vaikai puošė biblioteką, vaišinosi, skaitė, dainavo, 
klausėsi kalėdinių giesmių. 

VB filialuose taip pat buvo organizuojamos mėgėjų ir profesionalių autorių parodos bei 
jų pristatymai: tapybos, karpinių, keramikos, piešinių, kt., pvz., vasario mėnesį Kintų filiale 
vyko Šilutės r. vaikų meno mokyklos Kintų dailės skyriaus mokinių piešinių ir kaukių paroda 
„Užgavėnių Morė ir velniai“, kurios metu buvo pristatyti ir eksponuojami net 39 darbai. 

 
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS, ORGANIZACIJOMIS 
 
Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Šilutės pirmąja gimnazija ir Šilutės r. vaikų meno 

mokykla. Siekiant pagerinti aprūpinimą garso knygomis rajono akluosius ir silpnaregius, 
bendradarbiauta su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu. Plėtoti ryšiai su rajono NVO; 
Šilutės-Emericho miestų bendradarbiavimo draugija, H. Zudermano literatūrinės kraštotyros 
klubu, Šilutės „Moterų seklyčios” draugija, LASS Šilutės skyriumi, Šilutės bendrija „Viltis”, 
Šilutės moterų draugija „Viva Femina”, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai” Šilutės skyriumi, 
Šilutės katalikių moterų draugija, Šilutės alpinistų klubu, kviečiant jų narius į knygos 
renginius bei sudarant sąlygas kūrybinei raiškai. Užmegzti partnerystės ryšiai su Lenkų 
institutu Vilniuje, Klaipėdos jūros muziejumi, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Klaipėdos 
valstybiniu muzikiniu teatru, Šilutės Vydūno gimnazija, ieškant naujų idėjų, rengiant ir 
įgyvendinant bendrus projektus. 

      
MOKAMOS PASLAUGOS 

 
Mokamos paslaugos vartotojams buvo teikiamos vadovaujantis Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais: 2006 m. lapkričio 30 d. Nr. T1-1360 „Dėl Šilutės rajono 
savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo” ir 
2009 m. vasario 26 d. Nr. T1-843 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 
30 d. sprendimo Nr. T1-1360 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo pakeitimo“ 2009 m. priimtu tarybos 
sprendimu buvo sumažintos kainos bibliotekos vartotojo pažymėjimui įsigyti.  

2010 m. gautos lėšos už teikiamas mokamas paslaugas: už bibliotekos skaitytojo 
pažymėjimą – 3200 Lt., už kopijavimą – 1494 Lt., už naudojimąsi faksu – 44 Lt., už 
spausdinimą – 1913 Lt., už skenavimą – 93 Lt., už įrašymą į CD – 11 Lt., už patalpų nuomą – 
270 Lt., lėšos, gautos už parduotas F. Bajoraičio viešosios bibliotekos išleistas knygas – 1915 
Lt. 

 
BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR RYŠIAI SU VISUOMENE 

 
Gruodžio mėn. SVB pristatytas Šilutės (Šilokarčemos) vardo paminėjimo 500 metų 

sukakčiai skirtas reprezentacinis sieninis metų kalendorius „Šilutė 500”, kurį leidimui 
parengė F. Bajoraičio viešoji biblioteka, iliustravo dailininkas Andrius Sirtautas, išleidimą 
finansavo Šilutės rajono savivaldybė. Kalendoriuje, kurį spausdino S. Jokužio spaustuvė, 
minimos Šilutės istorijos ir kultūros raidos svarbios datos, jam būdingas savitas meninis 
vaizdas. Išleidus kalendorių, įgyvendintas bibliotekos tikslas – svarbiam miesto jubiliejui 
sukurti originalų ir neįprastą kūrinį. Leidinio pristatyme dalyvavo Šilutės r. savivaldybės 
meras V. Pozingis, Administracijos direktorius Š. Laužikas, Tarybos sekretorius J. Sauspreškis, 
Kultūros skyriaus vedėja V. Griškevičienė, Šilutės muziejaus direktorė R. Šikšnienė, istorikas 
D. Barasa, bibliotekos direktorė D. Užpelkienė ir kiti svečiai. Leidinys nepaliko abejingų. 
Sulaukta įvairių nuomonių. Ypač gerai kalendorių „Šilutė 500” įvertino prof. habil. dr. D. 
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Kaunas, jį pavadindamas lengvai atpažįstamu „šilutietišku kalendoriumi”, kurio originalumą 
patvirtina šiuolaikiška vaizdinė kalba, stilistika, krašto ir miesto charakterį liudijanti 
simbolika (D. Kauno atsiliepimas išspausdintas 2011 m. sausio 14 d. 4-ajame „Pamario“ 
numeryje). 

 
Straipsniai spaudoje, skirti bibliotekos veiklai (lyginamoji analizė su 2009 m.) 
 2009 2010 Skirtumas 
Respublikinėje spaudoje 22 22 - 
Vietinėje spaudoje 138 194 +56 
Iš viso 160 216 +56 
Iš jų profesionalių bibliotekininkų  51 80 +29 
Žiniasklaidos atstovų 109 136 +27 
Informacinio pobūdžio žinučių 46 61 +15 
Elektroniniuose laikraščiuose 58 114 +56 

 
Profesionalių bibliotekininkų ir ne bibliotekos darbuotojų straipsnių apie bibliotekos 

veiklą bibliografinis sąrašas pateiktas tinklapyje http://www.silutevb.lt (nuoroda „Apie 
biblioteką”, skyrius „Spaudoje”). 

 

INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 

INTERNETAS. INTERNETO PASLAUGOS VARTOTOJAMS 
 
SVB įrengta 218 kompiuterizuotų darbo vietų, iš jų 53 – profesionaliems 

bibliotekininkams, 165 – skaitytojams. VB – 43, iš jų 27 – profesionaliems bibliotekininkams, 
16 – skaitytojams; filialuose: 26 – profesionaliems bibliotekininkams, 149 – skaitytojams. 
Interneto prieigą turi visi VB filialai. 
Pagrindiniai interneto tiekėjai: viešojoje bibliotekoje – AB „TEO” interneto paslauga; rajono 
kaimų bibliotekose – AB „TEO”, DSL interneto paslauga, AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 
interneto ryšys „Erdvės“. 

 
VB ir filialai Interneto tiekėjas ir ryšys 

Viešoji biblioteka, Šilutės m. filialas AB „TEO” interneto paslauga 
Balčių, Bikavėnų, Degučių, Grabupių, Gardamo, 
Inkaklių, Laučių, Juknaičių, Usėnų, Katyčių, Saugų, 
Kintų, Pašyšių, Pagrynių, Rusnės, Ramučių, 
Švėkšnos, Šylių, Traksėdžių, Vainuto, Vilkyčių Ž. 
Naumiesčio filialai. 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, 
interneto paslauga „Erdvės“. 

 
VB Interneto skaitykla veikia jau devintus metus, čia vartotojams yra skirtos 7 darbo 

vietos. Pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ interneto vartotojams seni kompiuteriai pakeisti 
į naujus.  

Interneto skaitykla galėjo naudotis vartotojai nuo 14 m. amžiaus, įsigiję skaitytojo bilietą, 
kuris suteikia teisę į vieną nemokamą darbo valandą internete per dieną. Mokamų interneto 
paslaugų biblioteka neteikia.  

Pradedantiems dirbti internete skaitytojams darbuotojai suteikė nemokamą pradinį 
mokymą, iškilus kitiems klausimams, konsultavo. Skatinant bibliotekos lankytojus naudotis 
informacinėmis technologijomis, ypatingas dėmesys buvo skiriamas vyresniojo amžiaus ir 
socialinės atskirties žmonėms, kuriems sunkiau integruotis į informacinę visuomenę. Užsienio 
kalbai tobulinti, greitesnei ir išsamesnei informacijos paieškai sukomplektuota per 100 vnt. 
vertingų CD-ROM‘ų kolekcija („Tavo asmeninis MS Word XP mokytojas“, „Kompiuterinio 
raštingumo pradžiamokslis“, „Anglų kalbos savarankiško mokymosi kursas pradedantiems“ 

http://www.silutevb.lt/
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(1, 2), „Kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas“, „Senovės pasaulio atlasas”, „Learn 
english”, „History library”, „Discover astronomy” ir kt.  

2010 m. VB suaugusiųjų interneto skaitykla nuolat naudojosi 1118 informacijos 
vartotojų (nuo 14 m. – 405). Šilutės mieste nėra įstaigų, teikiančių interneto ir naudojimosi 
kompiuteriais paslaugas, o bibliotekoje šios paslaugos buvo teikiamos nemokamai. Interneto 
skaitykloje apsilankė 156 svečiai pasitikrinti elektroninio pašto, susirasti reikiamos 
informacijos.  

SVB dalyvauja nacionaliniame projekte „Bibliotekos pažangai“. VB, Šilutės miesto ir 15-
oje VB kaimų filialų jau įrengti modernūs ir nemokami viešosios interneto prieigos centrai, 
aprūpinti pačia moderniausia kompiuterine programine įranga. Projekto vykdytojai – 
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir JAV milijardierių Bilo ir Melindos Geitsų fondas 
teigiamai įvertino Lietuvos rajonų savivaldybių, tarp jų ir Šilutės vadovų, dėmesį bibliotekų 
pasirengimui dalyvauti projekte: įrengtą patalpų apsaugą, įgytą baldų įrangą ir sudarytas 
sąlygas kompiuterinių pradmenų bei įgūdžių mokymuose dalyvauti SVB specialistams. 

Pagrindinės naujos komunikacijos technologijos VB įdiegtos, biblioteka turi 43 
kompiuterių vietinį tinklą vartotojams ir darbuotojams. VB ir filialuose kompiuteriais ir 
internetu naudojosi 4709 vartotojai, jie apsilankė 74806 kartus. 

 
SVB kompiuterių skaičius, kompiuterių naudojimo koeficientas, interneto vartotojai ir lankytojai 

Eil. 
nr. 

Filialo pavadinimas Kompiuterių 
skaičius 

Kompiuterių 
naudojimo 

koeficientas 

Vartotojai Lankytojai 

 Viešoji biblioteka 43 60,97% 1118 11639 

1. Šilutės m. filialas 6 38,55% 359 4119 

2. Balčių filialas 3 38,27% 40 810 

3. Bikavėnų filialas 8 16,89% 108 1965 

4. Degučių filialas 6 12,95% 55 3455 

5. Gardamo filialas 8 25,57% 125 2329 

6. Grabupių filialas 5 7,92% 90 2825 

7. Inkaklių filialas 10 24,02% 97 2408 

8. Juknaičių filialas 9 22,44% 127 1946 

9. Katyčių filialas 10 36,80% 148 3780 

10. Kintų filialas 9 - 248 4158 

11. Laučių filialas 6 - 62 1967 

12. Pagrynių filialas 6 5,83% 107 2094 

13. Pašyšių filialas 8 10,86% 114 1436 

14. Ramučių filialas 3 50,94% 38 820 

15. Rusnės filialas 10 14,94% 214 3357 

16. Saugų filialas 6 33,04% 202 1519 

17. Šylių filialas 6 2,19% 102 3244 

18. Švėkšnos filialas 10 6,20% 95 3618 

19. Traksėdžių filialas 6 5,12% 188 2879 

20. Usėnų filialas 10 45,58% 285 2895 

21. Vainuto filialas 10 29,11% 310 3407 

22. Vilkyčių filialas 9 29,81% 159 4706 

23. Ž. Naumiesčio filialas 11 45,39% 318 3430 

 175  3591 63167 

Iš viso: 218  4709 74806 

 
Šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas leido praplėsti daugelį bibliotekų 

vykdomų funkcijų. Nuo 2002 m. veikia bibliotekos svetainė www.silutevb.lt. SVB Informacijos 
skyrius dalyvavo ir laimėjo pilotinio „Bibliotekos pažangai“ projekto įgyvendinimo galimybę, 
kurios dėka numatomas interneto svetainės www.silutevb.lt atnaujinimas pagal bibliotekų 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/
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interneto svetainių pritaikymą neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams. 2010 m. svetainė 
buvo atnaujinta – papildyta naujomis nuorodomis ir temomis. 

Kiekvieną mėnesį informacijos vartotojams yra ruošiamos naujai gautų knygų anotacijos, 
pateikiamos bibliotekos svetainėje. Bibliotekoje informacijos paiešką kompiuteriniame 
kataloge, prenumeruojamoje Lietuvos periodinės spaudos bibliografinėje straipsnių bazėje, 
kituose elektroniniuose šaltiniuose gali atlikti patys vartotojai ir surastų dokumentų sąrašus 
atsispausdinti.  

 

INFORMACINIS FONDAS (DYDIS, KOMPLEKTAVIMO TEMATIKA IR PROBLEMOS) 
 
Informacinį fondą VB sudaro 3102 fiz. vnt. ir 2316 pavadinimų spaudinių. Per 2010 m. 

fondas papildytas 100 fiz. vnt. ir 52 pavadinimais spaudinių. Pagal turinį 2010 m. gauta 
pavadinimų: 0 sk. – 12, 2 sk. – 1, 3 sk. – 9, 5 sk. – 2, 6 sk. – 2, 7 sk. – 9, (80,82.09) sk. – 5, (9, 
91,92) sk. – 12. Visi spaudiniai gauti lietuvių kalba. Pagal dokumentų rūšis fondą sudarė: 91 – 
spaudinys, 3 – garsiniai regimieji, 1 – kartografinis dokumentas. 

Vidutinis informacinio fondo dydis filialuose – 224 fiz. vnt. Informacinis fondas KF 
papildytas negausiai: mažesnieji filialai gavo tik po 8–10 naujų informacinių leidinių, didesnieji 
– nuo 15 iki 45 (Rusnės, Ž. Naumiesčio, Kintų fil.). Didžiausias informacinis fondas yra 
sukauptas Ž. Naumiesčio fil. – 921 fiz. vnt., Rusnės fil. – 574 fiz. vnt., Šilutės miesto fil. – 434, 
Laučių fil. – 328 fiz. vnt., mažiausias – Balčių – 33 fiz. vnt.  

Informacijos skyriaus skaitykloje per 2010 m. užsiregistravo 268 skaitytojai (149 – 
perregistruoti, 119 – naujai užregistruoti). Iš jų: 111 – moksleivių, 50 – studentų, 105 – 
tarnautojai, 16 – darbininkų, 5 – bedarbiai, 21 – pensininkas, 4 – neįgalūs, 12 – kitų.  

 

 
 

Per 2010 m. Informacijos skyriaus skaitykloje lankytojai naudojosi 2062 egz. spaudinių. 
Išduotų spaudinių paskirstymas pagal mokslo šakas parodė, kad daugiausia skaitytojų 
naudojosi literatūra iš šių skyrių: visuomenės mokslų (846), medicinos ir technikos m. (433), 
geografijos, istorijos (222), bendrojo mokslo dalykų (180), filosofijos (124), meno (112), 
matematikos, gamtos mokslų (100) ir kt. Filialuose skaitytojų bibliografinei kultūrai ugdyti 
buvo rengiamos bibliografinės pamokėlės, popietės moksleiviams (Šilutės m., Ž. Naumiesčio, 
Gardamo, Juknaičių, Kintų, Pagrynių fil.), skaitytojai supažindinami su bibliografine paieška. VB, 
Šilutės m. filiale buvo labai populiarios vaikų grupinės ekskursijos iš pradinių mokyklų ir vaikų 
darželių, kurių metu vaikai susipažino su bibliotekos fondu, katalogais, kartotekomis.  

Informacinis fondas papildytas naujais leidiniais: „Lietuvos sporto enciklopedija“, 
„Visuotinė lietuvių enciklopedija“, „Lietuvos etnografiniai regionai“, „Lietuvos kaimo trobesių 
grožis“ ir kt. 

Vieni iš populiariausių buvo šie leidiniai: J. A. F. Stonerio „Vadyba“, B. Leonienės 
„Darbuotojų vadyba“, A. Sakalo „Personalo vadyba“, A. Vaišvilos „Teisės teorija“, E. Bagdono 
„Administravimo principai“, „Lietuvos etnografiniai regionai“, G. Dambrauskienės „Lietuvos 
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teisės pagrindai“, „Žmogaus socialinė raida“, R. Minalgos „Logistika“, David G. Meyers 
„Psichologija“, „Pasaulio valstybės“, „Filosofijos įvadas“, „Lietuvos teisės pagrindai“, 
„Mikroekonomika“, „Makroekonomika“, „Verslo etika“, „Etikos žodynas“, „Lietuvos Respublikos 
civilinis kodeksas“, „Pagrindiniai įstatymai“, „Visuotinė lietuvių enciklopedija“, „Buhalterinės 
apskaitos pagrindai“, „Verslo vadybos pradmenys“, I. Leliūgienės „Socialinė pedagogika“, J. 
Lapės „Psichologijos įvadas”, „Skaitmeninė fotografija“, „Mokslo enciklopedija“ ir kt. Per metus 
toliau leidiniais buvo pildoma Europos Sąjungos lentynėlė, reklamuojami nauji leidiniai.  

Interneto skaitykloje lankytojams buvo pristatomos bibliotekos prenumeruojamos 
EBSCO, Grove Art Online, Grove music Online, Oxford English Dictionary duomenų bazės.  

Pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ SVB ir jos filialuose buvo skelbiama akcija 
ieškantiems darbo. Rugsėjo 15 d. VB ir daugelyje jos filialų vyko nemokamas motyvacinis - 
praktinis akcijos „Ieškau darbo“ seminaras, transliuotas internetu. Ieškantys darbo galėjo 
tiesiogiai klausytis pranešimų, kuriuos skaitė patyrę lektoriai. Išaugus sudėtingoms 
ekonomikos sąlygomis, ypatingas dėmesys buvo skiriamas psichologiniams darbo paieškos 
aspektams.  

 
Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka už didžiausią interneto 
seansų skaičių tapo „Skaitlingiausia‘2010“ biblioteka. Pagal vartotojų ir registracijos 
statistikos sistemos duomenis buvo išrinktos dvi Lietuvos viešosios bibliotekos – Šilutės 
viešoji biblioteka ir Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešoji biblioteka. Jose šiais metais 
užregistruota daugiausia prisijungimų prie interneto. Šilutės bibliotekoje užregistruoti 51243 
prisijungimai prie interneto. Apdovanojimą (nominacija ir 500 Lt. piniginis prizas) Šilutės 
viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus specialistams Vilniaus universiteto Tarptautinio 
verslo mokykloje įteikė projekto „Bibliotekos pažangai“ atstovai. 
 

          
 
Rugsėjo 28 d. SVB ir filialuose vyko akcija „Pirmas kartas internete? Drąsiau! Pirmyn!". 

Šios akcijos tikslas buvo visus žmones, kurie dar nemoka ar neturėjo galimybės naudotis 
internetu, paskatinti tai daryti. Ypatingai buvo laukiami vyresnio amžiaus žmonės. Tiesioginės 
vaizdo transliacijos metu žinomas režisierius, įvairių televizijos projektų komisijos narys 
Vytenis Pauliukaitis bei neseniai internetu išmokusios naudotis senjorės Regina Jerginienė ir 
Klementina Petrikienė pasakojo įspūdžius, patirtus pirmą kartą susidūrus su internetu. 
Tiesioginės vaizdo transliacijos metu buvo kuo patraukliau ir paprasčiau parodyta, kad 
išmokti naudotis kompiuteriu nėra sudėtinga, o išmokus – kompiuteris ir internetas gali tapti 
itin reikalingu ir naudingu įrankiu. 

Rugsėjį - spalį vyko projekto „Bibliotekos pažangai“ skelbtas rašinių konkursas „Tavo 
gyvenimą pakeitė internetas?“, kuris sutraukė žmones, nepatingėjusius parašyti savo istorijos 
apie pirmąją pažintį su internetu ir tai, kaip jų ar jų pažįstamų gyvenimą pakeitė internetas.  
Skelbtame rašinių konkurse dalyvavo ir Grabupių kaimo gyventojai. Tarp geriausių ir 
įdomiausių rašinių pateko Grabupių gyventojos Silvos Toliušytės istorija. Lapkričio 13 d. į 
Grabupių filialą atvykusi „Bibliotekos pažangai“ žurnalistė R. Lukoševičiūtė ėmė interviu iš S. 

http://www.siluteszinios.lt/images/stories/2010/gruogis/01/kultura/bajoraicio_bibliotekos20101215_082n.jpg
http://www.siluteszinios.lt/images/stories/2010/rugsejis/02/kultura/fb_akcija_pirmas_kartas20100928_01n.jpg
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Toliušytės apie jos gyvenimą, kasdienybę, kaip jos laisvalaikį, buitį pakeitė internetas ir kokią 
vietą jos gyvenime užima biblioteka. Pasibaigus konkursui „Bibliotekos pažangai“ 
koordinatoriai kurs filmą, kuriame paviešins lankytojų istorijas, iliustruojančias svarbius jų 
gyvenimo pokyčius, atsiradusius bibliotekos dėka. 

 
BIBLIOGRAFINIS INFORMACINIS VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS. 

UŽKLAUSŲ TEMATIKA, APSKAITA 
 

1. Įregistruota VB ir filialų elektroninės 2. Informacinių užklausų skaičius  
informacijos vartotojų      

          
 
3. Iš viso įrašų bibliotekos elektroniniame kataloge:  
3.1. Bibliografinių įrašų – 74036; 
3.2. Iš jų analizinių bibliografinių įrašų – 32540. 
 
4. 2010 m. bibliotekos elektroninis katalogas papildytas naujais įrašais: 
4.1. Bibliografiniai įrašai – 4985; 
4.2. Iš jų analiziniai bibliografiniai įrašai – 2952. 
 
5. Kartotekų papildymas kortelėmis. Iš viso – 399. 
 
6. Atrankiniu būdu aptarnauta abonentų: 
6.1. Iš viso – 6; 
6.2. Atrankinės informacijos temų skaičius – 6. 

 
Informacijos skyriuje gautos 167 užklausos, į 38 užklausas atsakyta elektroniniu paštu. 

Kaip ir kasmet populiarios užklausos apie įvairias pasaulio šalis, gamtos apsaugą, fauną ir florą, 
astronominius reiškinius, apie Europos Sąjungą ir kitas tarptautines organizacijas (NATO, JTO). 
Skaitytojai daugiausia pateikė užklausų gamtos mokslų temomis: apie gamtos taršą ir apsaugą, 
astronominius reiškinius, dangaus kūnus. Iš visuomenės mokslų srities didžiąją užklausų dalį 
sudarė užklausos iš tautosakos, etnografijos, t. y., apie įv. kalendorines šventes, liaudies 
papročius, įvairių šalių tautinius drabužius ir kt. 

Populiarios buvo užklausos apie įvairias pasaulio šalis ir miestus. Į jas padėjo atsakyti 
knygos: „Europa“, „Kroatija“, „Graikijos salos“, „Ispanija“, „Italija“, „Turkija“, „Paryžius“, „Praha“. 
Pateikta nemažai užklausų apie Lietuvos parkus, į kurias labai padėjo atsakyti knyga „Lietuvos 
parkai“. Pastebėta, kad trūksta literatūros ir informacijos ieškant atsakymų į užklausas 
socialiniais klausimais, paauglių užimtumo, piešimo, rankdarbių mokymo, dizaino temomis, 
taip pat medžiagos apie Japoniją, Kiniją. Mažai literatūros apie socialinį darbą, atskirų drabužių 
kilmę, biuro vadybą, pirštų žaidimus ir kt.  

Atsakant į užklausas tarp labiausiai naudojamų leidinių galima išskirti „100 pasaulio 
įžymybių”, David. G. Meyers „Psichologija“, „Pagrindiniai įstatymai“, „Religijos, bažnyčios, 
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tikėjimai“, „Mokesčių sistema“, A. Semaškos „Po Lietuvą”, „Technikos enciklopedija“, J. Stonerio 
„Vadyba”, „Profesinės karjeros vadovas”, E. Gražulevičienės „Žmogaus ekologija”, „Geografinės 
kelionės ir atradimai”, V. Pranulio „Marketingas”, „Gyvūnai“, S. Dijokienės „Europa – mūsų 
namai” ir kt. Užklausų atsakymams vis rečiau galime panaudoti rusų k. išleistas vertingas 
knygas, nes vis mažiau moksleivių moka šią kalbą. 

2010 m. Knygos muziejaus lankytojams atsakyta į 212 užklausų. Per metus daugiausiai 
buvo gauta teminių užklausų (87). Faktografinių užklausų pateikta – 83 bei 27 tikslinamosios 
ir 15 adresinių užklausų. Analizuojant pagal mokslų šakas, daugiausia ieškota atsakymų į su 
visuomenės mokslais susijusias (76) bei bendrosios tematikos (50) užklausas. Atsakyta į 35 
geografijos ir istorijos mokslų tematikos užklausas. 17 užklausų gauta meno bei sporto 
temomis, po 9 – grožinės literatūros, matematikos ir gamtos mokslų užklausos. Mažiausiai 
ieškota informacijos, susijusios su kalbotyra (6), taikomaisiais mokslais, medicina, technika 
(5), religija, teologija (3), filosofija, psichologija (2).  

2010 metais Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriuje gautos 167 vienkartinės 
skaitytojų užklausos. 132 užklausas pateikė suaugusieji bibliotekos vartotojai, 35 – 
moksleiviai. 3 iš jų gautos elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis. 
Dažniausiai ieškota atsakymų į temines užklausas (97), taip pat atsakyta į 36 faktografines, 24 
tikslinamąsias bei į 10 adresinių užklausų. Apibendrinus turimus rezultatus, galima išskirti 
šias užklausų tematikos rūšis: 70 – geografijos ir istorijos mokslų temomis, 26 – bendrosios 
tematikos, 14 – meno, 13 – su grožine literatūra susijusios užklausos, po 12 visuomenės ir 
gamtos mokslų, 10 – kalbotyros bei literatūros mokslo, 7 – religijos, teologijos ir kt. tematikos 
užklausos. 

Atsakant į kraštotyrinio pobūdžio užklausas, naudotasi bibliotekos kraštotyros fondu 
bei kraštotyros duomenų archyvu. Tai atvejais, kai norėta pateikti išsamesnę informaciją, 
susijusią su konkrečiais faktais ar įvairios tematikos statistikos duomenimis, jos ieškota 
įvairiuose interneto tinklapiuose. Dažniausiai domėtasi Šilutės miesto raidos istorijos faktais, 
ieškota atsakymų, susijusių su žymiais iš Pamario krašto kilusiais žmonėmis, jų veikla, 
nuopelnais. Užklausas pateikusius žmones domino Šilutės miesto bei rajono kultūros paveldo 
objektai, lankytinos vietos, etnografinės sodybos, lietuvininkų papročiai bei tautosaka.      

VB filialuose 2010 m. pateiktos 8533 informacinės užklausos. Daugiausiai į užklausas 
atsakyta Švėkšnos – 847, Kintų – 378, Šilutės m. – 256 filialuose, Katyčių – 126, Ramučių (101), 
mažiausiai - Gardamo (90), Balčių (6) filialuose. 

Daugiausia internete skaitytojams buvo ieškoma atsakymų į užklausas teisės, naujų 
technologijų, kompiuterinėmis, socialinio aprūpinimo temomis, domino LR vyriausybės 
leidžiami įstatymai, buvo vykdoma knygų paieška LIBIS suvestiniame kataloge. Naudotasi 
teisės aktų baze „INFOLEX“, pasaulio duomenų bazėmis EBSCO, Grove Art Online, Grove Music 
Online.  

 

 
 

Daugėjant užklausų apie kompiuterius, jų panaudojimą ir reikšmę bei naujas 
informacines technologijas, paklausūs buvo šie leidiniai: V. Urbanavičiaus „Kompiuteriai ir jų 
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architektūra“, „Kompiuterių tinklai“, „Kompiuterinė braižyba“, E. Chuck „Nuo Windows prie 
Linux“, B. Starkaus „Kompiuterinė technika namams“, „Linux“ žodynėlis, D. Janickienės 
„Informatika”, V. Barzdaičio „Delphi programavimo pagrindai”, V. Stanfieldo „Linux sistemos 
administravimas” ir kt. Kaimo filialuose trūko filosofijos, pedagogikos, sociologijos leidinių, 
anglų, vokiečių kalbų, tarptautinių žodžių žodynų, įvairių žinynų, atlasų.  

Dirbant bibliografinį informacinį darbą, dažnai pasitaikė užklausų apie kokį nors 
konkretų dalyką, įvykį, asmenį, faktą, statistinę informaciją ir t.t. Keblumų iškildavo, kai 
vartotojas pageidaudavo pateikti su tam tikru istoriniu laikotarpiu susijusius tikslius 
statistinius duomenis. Statistinių duomenų stoką būtų galima įvardinti kaip problemą, 
leidžiančią tik iš dalies atsakyti į kai kurias užklausas. Priklausomai nuo užklausos pobūdžio, 
teko naudotis atitinkamais informacijos šaltiniais: enciklopedijomis, žinynais, vadovais, 
duomenų bazėmis.  

 
Projekto „Bibliotekos pažangai“ pristatymas kaimo bendruomenėms 

Sausio mėn. VB Usėnų filialas 55-erių metų sukaktį sutiko naujose patalpose. Paminėtos 
trys progos – bibliotekos 55-metis, projekto „Bibliotekos pažangai" atidarymas ir įkurtuvės 
naujose patalpose. Renginyje dalyvavo ir sveikinimus išsakė Šilutės rajono savivaldybės mero 
pavaduotoja S. Skutulienė, Usėnų seniūnas Algis Rauktys, Usėnų mokyklos direktorė L. 
Jasevičienė, LR Seimo nario A. Endzino patarėjas J. Purlys, Usėnų bendruomenės pirmininkė G. 
Bardauskienė, Usėnų moterų kolektyvo atstovės, kolegos iš Šilutės F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos. Renginio metu vyko literatūriniai skaitymai „Toli nuo dangaus“, dalyvaujant 
poetui Audriui Šikšniui (Šilutė).  

 

          
 
Modernėjant Lietuvos bibliotekoms, jos nebėra ta vieta, į kurią žmonės ateina pasiimti 

knygų ar paskaityti laikraščių. Tai erdvė, kurioje ne tik giliname žinias, bet keičiamės jomis su 
kitais, tenkiname savo socialinius poreikius. Internetu aprūpinta biblioteka tampa dar 
patogesnis ir patrauklesnis vietos bendruomenės kultūros centras, pastebimai praturtinantis 
gyventojų kasdienybę. 

Viešos interneto prieigos atidarymas – svarbus žingsnis, paskatinantis tolesnį 
bendruomenės telkimąsi, suteikiantis galimybę didesniam interneto prieinamumui ir 
pažinčiai su moderniomis technologijoms. Prie to prisidėjo projektas „Bibliotekos pažangai“. 

Sausio 20 d. VB Gardamo filiale vyko projekto „Bibliotekos pažangai“ pristatymas. 
Šventės metu bibliotekoje buvo pristatyta Č. Rudienės pirmoji knyga „Laiškai gyvenimui". 
Poetė skaitė savo eiles, pasakojo apie save, kūrybą.  

Vasario 2 d. VB Šilutės miesto filialo lankytojai susirinko į renginį, kuriame buvo 
pristatytas projektas „Bibliotekos pažangai“ bei socialinių partnerių – Šilutės Žibų pradinės 
mokyklos inicijuotas ir kartu su biblioteka vykdytas projektas „Kompiuterinių technologijų 
panaudojimas dailėje“. 

Atnaujintos viešosios interneto prieigos atidarymo kaspiną perkirpo nepabūgusi naujų 
technologijų vyresniosios kartos atstovė, aktyvi bibliotekos skaitytoja A. Latvienė. Lietuvos 
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Bibliotekininkų draugijos pirmininkė S. Jablonskienė palinkėjo visiems kuo plačiau ir aktyviau 
naudotis interneto teikiamomis galimybėmis. Namo bendrijos „Draugystė“ tarybos narė D. 
Žemgulienė dėkojo darbuotojoms už organizuojamus renginius, už malonų ir šiltą bendravimą 
su skaitytojais. 

 

          
   

Vasario 12 d. Ž. Naumiesčio bibliotekoje buvo pristatytas projektas ,,Bibliotekos 
pažangai“. Renginio dalyviai buvo pakviesti į menininkės I. Subackienės darbų parodą. 
Miestelio tautodailininkas, aktyvus bibliotekos renginių dalyvis ir skaitytojas T. Malinauskas, 
pasidalino prisiminimais apie pokario biblioteką, įvardindamas ją kaip svarbiausią 
bendruomenės kultūros centrą.  

SVB ir filialai dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuotame konkurse 
„Atvirukai iš gimtinės“, kurio tikslas buvo išrinkti gražiausią ir įdomiausią nuotrauką, 
atspindinčią Lietuvos krašto grožį, žymias ir lankytinas vietas, dalintis krašto vaizdais ir 
papildyti interneto enciklopediją vaizdine medžiaga.  
Taip pat dalyvauta akcijoje „Atgimimo istorija“ – Lietuvos krašto enciklopedijai buvo rašomi 
prisiminimai apie tremties bei Atgimimo metu išgyventus įspūdžius, pateikiamos užmirštos 
senos nuotraukos. F. Bajoraičio viešoji biblioteka LR Kultūros ministerijoje apdovanota 
diplomu už aktyvų įsitraukimą ir dalyvavimą minėtoje akcijoje ir indėlį pildant internetinę 
krašto enciklopediją „Graži tu mano“ www.grazitumano.lt. 

SVB baigtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų paramos projektas „Interaktyvios 
elektroninės paslaugos, skirtos leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose 
bibliotekose“. Pagal šį projektą kovo pradžioje bibliotekoje įdiegta nauja savitarnos (knygų 
išdavimo ir grąžinimo) įranga. Paskutinis šio projekto etapas – bibliotekos kiemelyje pastatyta 
nauja knygų grąžinimo dėžė. Bibliotekos lankytojai ir seni skolininkai, kurie nedrįsta grąžinti 
knygų, bet kuriuo paros metu gali palikti knygas šioje dėžėje.  

 

          
 

Informacijos skyriaus vedėjos L. Dumšienės pateikta paraiška bibliotekų programos 
projektui Lietuvoje „Bibliotekos pažangai“ pripažinta pilotinio projekto „Bibliotekų interneto 
svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“ laimėtoja. Projekto IT 

http://www.siluteszinios.lt/images/stories/2010/vasaris/01/kultura/bibl_zn20100211_7_n.jpg
http://www.siluteszinios.lt/images/stories/2010/vasaris/01/kultura/pazangai20100201_020n.jpg
http://www.grazitumano.lt/
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koordinatorius G. Navickas kartu su žiniatinklio dizaineriais ir programuotojais organizavo 
VB specialistų mokymus, kurių baigiamasis tikslas – sukurti naują F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos jau turimo žiniatinklio www.silutevb.lt versiją, įskaitant ir šiuolaikinį dizainą, 
žiniatinklio atvirumą universaliam bei specialiųjų poreikių (neįgaliam) vartotojui. 

 

         
 

Rugsėjo 30 – spalio 1d. Kaune vyko tradicinė metinė informacijos apie ES tinklą dalyvių 
konferencija, kurią surengė Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje ir EK atstovybė 
Lietuvoje. Į šią konferenciją vyko SVB Informacijos skyriaus vedėja L. Dumšienė. 
Konferencijoje dalyvavo Katrin Ruhrmann, Europos Parlamento Komunikacijos generalinio 
direktorato Informacijos biurų direktorato direktorė, kuri kalbėjo apie Europos Parlamento 
komunikacijos strategiją; EP narys Zigmantas Balčytis, pristatęs ES strategiją 2020, Europos 
Komisijos atstovybės Belgijoje vadovo pavaduotojas Christian De Bruyne, kalbėjęs apie 
pirmininkavimo ES Tarybai komunikacijos ypatumus; UAB „Rinkos tyrimų centras" 
direktorius dr. Mindaugas Degutis, pristatęs 2010 m. verslo nuomonės tyrimą ir Vytauto 
Didžiojo universiteto viešųjų ryšių prorektorė Dr. Auksė Balčytienė, apžvelgusi temą „Europos 
komunikacija ir vaizduotės galia". 

 

KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 

VEIKLOS TURINYS IR KRYPTYS. BIBLIOTEKOS KNYGOS MUZIEJUS 
 
2010 metais pagrindiniai skyriaus veiklos tikslai buvo kaupti, sisteminti, saugoti, 

analizuoti ir populiarinti ikonografijos, rašytinio, rankraštinio paveldo dokumentus bei 
duomenis elektroninėse laikmenose ir tradiciniu būdu. Per metus vyr. bibliotekininkė 
Virginija Veiverienė parengė 4 publikacijų apie Mažąją Lietuvą bibliografijos sąrašus ir 
pateikė Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta” interneto svetainės „Mažoji Lietuva” projektui 
„Mažosios Lietuvos kultūros paveldas ir dabartis“. 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka yra pasirašiusi partnerystės ir 
bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centru 
(LGGRTC) Vilniuje. Kartu su centro istorikais bibliotekininkai sausį paskelbė akciją 
„Padovanok bibliotekai knygą iš svarbaus sąrašo“. Pirmąsias 47 knygas F. Bajoraičio viešajai 
bibliotekai padovanojo LGGRTC istorikai ir knygų leidėjai. Gegužės mėnesį naumiestiškis 
Viktoras Stancikas bibliotekai padovanojo retų ir vertingų knygų – tarpukario metais (1937–
1939) išleistų spaudinių. 

Skyriaus darbuotojai rengė dokumentų ir vaizdines parodas: sausio mėn. – iš ciklo 
„Mažosios ir Didžiosios Lietuvos knygos sujungti“ „Antanas Baranauskas – prieštaringos sielos 
poetas“, rugsėjo mėn. – „Tautodailininkė Anastazija Tamošaitienė“; kovo mėn. – „Žemaičių 
raštijos propaguotojas aušrininkas ir knygnešys J. Miliauskas-Miglovara“; balandžio mėn. 
surengta naujais dokumentais papildyta paroda „Senoji Šilutės knyga“, „Senoji Klaipėdos 
knyga“; gegužės mėn. – „Eugenijaus Ignatavičiaus gyvenimo ir kūrybos pilnatis“; birželio mėn. 

http://www.silutevb.lt/
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– „Lietuvos istorija: 1940 m. birželio 14–15 d. – 1941 m. birželio 18 d.“; liepos mėn. – „Jurgis 
Pliateris: asmenybė, veikla, atminimas“, „Iš Sąjūdį kūrusių žmonių archyvų: akimirkos, 
tapusios gyvenimu“ (iš Š. Laužiko asmeninės kolekcijos); rugsėjo mėn. – „Vilius Gaigalaitis: 
gyvenimas ir darbai“; spalio mėn. – fotodokumentų paroda „Tarp metų tiltų: 1945–2010“ bei 
virtualus jos pristatymas; gruodžio mėn. – „Senoji Tilžės knyga“.            

Vasario mėn. Knygos muziejaus senieji spaudiniai buvo eksponuojami VB Juknaičių 
filiale veikusioje parodoje „Lietuva nuo Mindaugo iki XX a.“, Usėnų filiale buvo surengta 
literatūros ir ikonografijos paroda „Poetė ir dailininkė Aldona Gustas“.  

Liepos mėn., vykdant projektą „Grafo Jurgio Pliaterio 200-ųjų gimimo metinių 
minėjimas“ iš ciklo „Pamiršti ir gyvi Mažosios ir Didžiosios Lietuvos knygos istorijos veidai ir 
vaizdai“, VB Švėkšnos filiale surengtas renginys, skirtas lietuvių istoriko, filologo, 
knygotyrininko, kolekcininko, bibliografo, grafo Jurgio Pliaterio 200-osioms gimimo 
metinėms. Renginio metu buvo pristatyta ekspozicija „Jurgis Pliateris: asmenybė, veikla, 
atminimas“, kurioje buvo eksponuoti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
Retų knygų ir rankraščių reprodukcijų fragmentai, J. Pliaterio, jo šeimos narių portretų 
reprodukcijos; S. Endriulio asmeniniame archyve saugomų nuotraukų reprodukcijos; 
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos istoriko A. Šimkaus vadovaujamų mokinių darbai bei kita 
medžiaga. 

SVB Šilutės (Šilokarčemos) vardo paminėjimo 500 metų sukakčiai paskelbė akciją 
„Penkių šimtmečių kolekcija“, kurios metu bibliotekai buvo ir yra dovanojamos itin vertingos 
knygos ir žymimos specialiai pagamintu knygos spaudu. Vilnietis profesorius dr. A. 
Matulevičius bibliotekai atsiuntė neseniai išleistą vertingą knygą „Mažoji Lietuva: lietuvininkų 
kovos“. Knygą dovanojo Mažosios Lietuvos reikalų taryba (MLRT).  

UAB „Ecoservice“ (Vilnius) generalinis direktorius S. Budrevičius gegužės mėn. Šilutės F. 
Bajoraičio viešajai bibliotekai padovanojo 3000 Lt. įsigyti ypatingai retiems ir dažniausiai 
vartotojų ieškomiems informaciniams, pažintiniams mokslo ir enciklopedinio pobūdžio 
leidiniams. Už šias lėšas įsigyta 60 fiz. vnt. 58 pavadinimų įvairių vertingų leidinių. 

Pradėta rengti kraštiečių trumpas biografijos ir veiklos apžvalgas pagal kraštiečių 
vardinį sąrašą. Surinkta medžiaga patalpinama bibliotekos interneto svetainėje 
www.silutevb.lt.  

Viešosios bibliotekos Knygos muziejaus fonduose sukaupta 3118 fiz. vnt. (2009 – 3101) 
2009 pavad. (2009 – 1992) senų retų knygų, rankraščių ir periodinių leidinių, iš jų: 3106 fiz. 
vnt. – knygos ir 12 fiz. vnt. – kiti dokumentai.  

Per ataskaitinius metus Knygos muziejaus fondas papildytas 17 fiz. vnt. dokumentų (17 
pavad.). 

Ruošdami literatūros ir dokumentų parodas, įvairius renginius, filialų bibliotekininkai 
naudojosi Knygos muziejaus bei Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus dokumentų 
fondais: knygomis, periodiniais leidiniais, rankraščiais, ikonografija bei kita saugoma 
medžiaga. 

Per 2010 metus knygos muziejaus fondai praturtinti vertingais leidiniais. Knygų 
bibliotekai dovanojo kraštiečiai Zigmantas Dokšas (1), Vytas Karaciejus (2). 3 knygas 
padovanojo poetė ir medikė Dalia Milukaitė - Buragienė, 1 – Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkė Irena Degutienė. Įgytos ypač svarbios knygos: „Mažosios Lietuvos enciklopedija“ 
(Vilnius, 2009), „Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis 1988–1991“ (Kaunas, 2010), 
„Mažosios Lietuvos poringės“ (Klaipėda, 2008) ir kt.  

Muziejaus fonduose saugoma 19 knygų rinkinių: Jadvygos Verpečinskienės, Martos 
Ruikis (JAV), Kęstučio Jauniškio (JAV), Elenos Bacevičius (JAV), Aldonos Gustas (Vokietija), 
Sigfriedo Ludszuweit (Vokietija), Viktoro Baltučio (Australija), Bronės Zenkevičienės (Šilutė), 
Petro Jakšto (Šilutė) ir kt. 

Muziejuje saugomi ir kiti eksponatai (ikonografijos kolekcijos: ekslibrisų, meno darbų, 
fotonuotraukų), dovanoti bibliotekos rėmėjų, mecenatų, svečių, kraštiečių, užsieniečių ir kt. 
(iš viso – 495 eksponatai). 

http://www.silutevb.lt/
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Muziejaus fonduose saugoma: 11 magnetinių juostų ir juostinių kasečių su įrašais iš 
susitikimų su rašytojais, aktoriais, 13 juostinių kasečių su bibliotekos kultūrinių renginių 
įrašais, skaidrių rinkinys, 5 filmai, tarp jų ir Z. Putilovo sukurtas filmas apie Vydūną „Tamsoje 
būti šviesa” (vaizdajuostė), 1959 m. sukurtas video filmas vokiečių kalba pagal H. Zudermano 
apsakymą „Jonas ir Erdmė” (kopija) ir kt. 

Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriuje saugomi 285 (2009 – 257) bibliotekos 
renginių aprašymai: švenčių, konferencijų, informacijos dienų, diskusijų, naujų knygų 
pristatymų, literatūros vakarų, istorijos-kraštotyros konkursų, literatūrinio rudens, kraštiečių 
sueigų ir kt. 2010 m. parengti 28 bibliotekos renginių aprašymai (kartu su Skaitytojų 
aptarnavimo skyriumi). 

Informacinė medžiaga apie kraštiečius renkama 87 segtuvuose, išeiviją – 27, bibliotekos 
veiklos archyvo dokumentai – 52 segtuvuose. 2011 m. toliau buvo pildomi skaitytojų 
informaciniams poreikiams tenkinti patogūs straipsnių kopijų ir iškarpų aplankalai. 

Atsakant į skaitytojų užklausas, informacijos ieškoma 537 aplankaluose, skirtuose 
Mažosios Lietuvos ir Šilutės krašto personalijoms (164), žymiems Lietuvos ir užsienio 
kultūros veikėjams (27), filosofui, rašytojui Vydūnui (45), Pamario literatams (65), įvairiai 
kraštotyros tematikai (208) bei kitai tematikai (28). 2010 m. pradėta vesti 11 naujų teminių 
aplankalų: „Lietuvos Respublikos prezidentai“, „Grafai Pliateriai“, „Šilutės Fridricho Bajoraičio 
viešosios bibliotekos ir filialų veikla 2010 m. spaudoje“, „Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos ir filialų veikla 2010 m. elektroniniame laikraštyje „Šilutės žinios“, „Šilutės 
Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų veikla 2010 m. elektroniniame laikraštyje 
„Šilutės eta žinios“ bei aplankalai, kuriuose bus saugoma svarbi medžiaga apie kraštiečius 
Eugenijų Rimvydą Stanciką, Remigijų Žemaitaitį, Liuciją Brazaitę-Čiutienę, Antaną Ramoną, 
Arūną Kleišmantą bei Šilutėje gyvenantį Mintarą Smelevičių.  

Aplankalus apie įvairias valstybines ir kalendorines šventes, atmintinas dienas, apie 
įžymius rajono raštijos, kultūros ir visuomenės veikėjus, seniūnijų kultūrinę, visuomeninę ir 
politinę veiklą veda visi VB filialai.  

Knygos muziejaus fondais 2010 m. naudojosi 62 (2009 – 59) skaitytojai, išduota 1201 (2009 
– 1261) fiz. vnt. dokumentų, apsilankė 1054 lankytojai. VB Bibliotekininkystės ir kraštotyros 
fondu naudojosi 80 (2009 – 81) skaitytojų. Iš viso išduota 2962 fiz. vnt. dokumentų (2009 – 
2625), apsilankė 549 lankytojai. Atsakyta į 167 skaitytojų užklausas. 

          

KRAŠTOTYRINĖS INFORMACIJOS KAUPIMAS, TVARKYMAS IR SKLAIDA 
 
VB kraštotyros fondas papildytas 18 fiz. vnt. (18 pavad.) leidinių (2009 – 40). Iš jų gauta: 

12 knygų ir brošiūrų, 6 – periodiniai ir tęstiniai leidiniai. Šešiais aplankalais papildyta 
informacinė medžiaga apie kraštiečius. 

2010 metų pradžioje kraštotyros fondą sudarė 963 fiz. vnt. dokumentų. Praėjusiais 
metais kraštotyros fondą praturtino ši vertinga informacinė bei grožinė literatūra: kraštiečio 
Audriaus Šikšniaus eiliuoti ir proziniai pasakojimai „Kur keliai po rugius išsivaikšto“ (Šilutė, 
2010); leidyklos „Kalendorius“ direktoriaus A. Noruševičiaus sudaryta knyga apie šilutiškį 
istoriką muziejininką, mokytoją Algirdą Červinską „Mokytojas Algirdas“ (Kaunas, 2010); 
Vilniaus menininkų „Plekšnės“ klubo dailininkų katalogas 2010“ (Vilnius, 2010); „Šilainės 
istorijos“ (Klaipėda, 2009) ir kt. 

MF krašto literatūros fondą 62 fiz. vnt. (2009 – 57) dokumentų, KF 741 fiz. vnt. (2009 – 
710). Vidutiniškas krašto literatūros fondo dydis filialuose – 34,9 (2009 – 36,7) fiz. vnt. VB 
filialų kraštotyros fondas per metus vidutiniškai papildytas 1-2 dokumentais. SVB kraštotyros 
fondo dydis – 1766 (2009 – 1712) fiz. vnt.  

Nuo 2001 m. viešojoje bibliotekoje kuriama kompiuterinė kraštotyros duomenų bazė: 
kraštotyriniai analiziniai aprašai vedami į kompiuterinį bibliotekos katalogą LIBIS programa. 
Per 2010 m. bibliotekos elektroniniame kataloge užregistruoti 2202 (2009 – 2175), (2008 – 
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2989) bibliografiniai analiziniai aprašai iš 48 (2009 – 45) (2008 – 40) pavadinimų periodinių 
leidinių ir 17 (2009 – 19) tęstinų leidinių ir knygų. 

Tradiciniu (korteliniu) būdu VB kraštotyros kartoteka nebevedama, joje yra per 68 
tūkstančius bibliografinio įrašo laikmenų – kataloginių kortelių. MF kraštotyros kartoteką 
papildė 31 (2009 – 38) aprašais, KF – vidutiniškai po. 5–10 (2009 – po 7–12) aprašų iš visų 
rūšių spaudinių. Aprašus iš dokumentų, kurių filialai negauna, kraštotyros kartotekoms 
parengia VB Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus specialistai. 

VB krašto literatūros fonde saugomi istoriko, tyrėjo, žurnalisto, bibliofilo Petro Jakšto 38 
kraštotyros darbai, 24 iš jų – nepublikuoti, kuriais naudojasi bibliotekos vartotojai, 72 darbai 
parengti istorijos-kraštotyros darbų konkursų metu, 64-iuose aplankaluose sukaupta 
informacinė medžiaga apie Pamario krašto literatus ir kt. Parengta VB filialuose saugomų 
rankraštinių kraštotyros darbų kartoteka. 

Knygos muziejaus rankraščių kolekcijos 21 pavadinimo viešosios bibliotekos veiklos 
dokumentų fonde ir 84 asmenų (kraštiečių, išeivių, šilutiškių) archyvuose saugoma gausi 
kraštotyrinė informacija apie krašto istoriją, kultūrą, tradicijas, asmenis. Knygos muziejaus 
fonde saugomi ekslibrisai, sukurti 1991 ir 1993 m. vykusių tarptautinių ekslibrisų konkursų 
„Šilutė – 480“ bei „Vydūnui – 125“ metu, pateikti VB interneto svetainės www.silutevb.lt 
skaitmeninėje galerijoje, 2003–2007 m. bibliotekininkų ir fotografuojančių žurnalistų bendro 
projekto „Šilutė. Potvynis ir jo žmonės“ metu sukurti fotografijos darbai.  

VB filialų bibliotekininkai toliau vedė kraštotyros kartotekas, iškarpomis ir kopijomis iš 
spaudos pildė aplankalus apie aptarnaujamų miestelių ir kaimų istoriją, seniūnijas, žmones, 
kultūros ir švietimo įstaigas ir kt. Rinko, sistemino medžiagą ir pildė bei apipavidalino filialų ir 
kaimų istorijas arba metraščius. 

 
KATALOGAI IR KARTOTEKOS 

 
VB filialuose yra tradiciniu korteliniu būdu vedami abėcėlinis ir sisteminis katalogai 

(išskyrus filialus, kuriuose įdiegtas LIBIS Skaitytojų posistemis: Šilutės miesto, Juknaičių, Ž. 
Naumiesčio ir Inkaklių filialuose). VB Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriuje vedamos 
citatų ir eilėraščių bei įvairių premijų laureatų kartotekos. Filialuose vedamos kraštotyros ir 
įvairios teminės kartotekos, atsižvelgiant į vietos vartotojų reikmes ir poreikius. 

 
BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI SU KRAŠTIEČIAIS IR IŠEIVIJA 

 
Visus metus F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje buvo rengiami susitikimai su žymiais 

kraštiečiais, pristatomos jų kūrybos parodos, naujausios knygos. Sausio mėn. įvyko šilutiškio 
E. Giedraičio fotografijos darbų paroda - ciklas „1023“, kurios pristatyme dalyvavo pats 
autorius. 

Vasario mėn. buvo surengtas susitikimas su kraštiečiu tapytoju L. J. Jankumi, pristačiusiu 
savo tapybos ir fotografijų parodą „Visuomet tikėta šviesa“. Pažintis su autoriaus kūryba įvyko 
tęsiant renginių ciklą „Sugrįžimai“. 

Balandžio mėn. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta kraštiečio fotografo V. 
Karaciejaus fotografijų ant drobės paroda, vyko Klaipėdos krašto dainų vakaras - koncertas. 

Birželio mėn. į biblioteką visus sukvietė susitikimas su kraštiečiu alpinistu S. Venskumi, 
kuris Šilutės Vydūno gimnazijos moksleiviams bei kitiems susirinkusiesiems pasakojo apie 
keliones, įveiktas kalnų viršukalnes, rodė fotonuotraukas. 

Tą patį mėnesį surengtas kraštiečio rašytojo, archeologo, socialinių mokslų daktaro R. 
Flick knygos „Šiaurės Sachara: romanas apie pamirštąją Neriją“ pristatymas, kuriame 
dalyvavo ir rašytojo žmona aktorė R. Arbačiauskaitė bei įspūdžiais apie romaną pasidalinęs 
šilutiškis lituanistas ir kraštotyrininkas A. Žibaitis. 

http://www.silutevb.lt/
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Spalio mėn. bibliotekoje įvyko kraštietės menininkės G. Bulotaitės - Jurkūnienės kūrybos 
vakaras „Skambėjimai“. Renginio metu buvo atidaryta menininkės tapybos darbų paroda 
„Nutikimai“, pristatytos eilės iš spaudai ruošiamos poezijos knygos „Šnabždesiai“. 

Spalio mėn. Kanadoje gyvenanti buvusi šilutiškė Aldona Kemėžytė - Gailienė kartu su 
laišku bibliotekai atsiuntė 100 USA dolerių čekį, kurį skyrė būsimoms kraštiečių sueigos 
organizacinėms išlaidoms padengti. 

Vokietijoje gyvenanti išeivė iš Rytų Prūsijos Gžycko miestelio (dab. Lenkija) Ilzė Haak 
Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai padovanojo Vokietijos laikraštį „Rytų Prūsijos lapas“, 
kuriame išspausdintame straipsnyje „Kaimyninių valstybių bendrumai: vokiečiai ir lietuviai 
susitiko Heydekrug“, skelbiama informacija apie Šilutės 500 metų jubiliejų.  

Kraštietė rašytoja ir dailininkė Aldona Gustas, kuri gyvena Vokietijoje, bibliotekai 
atsiuntė 1932 m. išduoto asmeninio gimimo įrašymo paliudijimo kopiją. 

 
 

METODINĖ–KONSULTACINĖ VEIKLA 
 

BIBLIOTEKININKYSTĖS PLĖTROS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI 
 
Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkystės 

plėtros kryptys yra numatytos Šilutės rajono strateginiame plėtros plane 2005–2014 metams. 
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos veiklos tikslas yra 
sukurti modernią, atvirą žinioms ir inovacijoms bibliotekų sistemą su nuolat kintančiu ir su 
vartotojų reikmes atitinkančiu viešųjų paslaugų spektru. 

 

BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI SU KITOMIS BIBLIOTEKOMIS IR ĮSTAIGOMIS BEI 

 ORGANIZACIJOMIS 
 

2010 m. vykusių F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų pasitarimų metu 
buvo rengiami bibliotekininkams naudingi susitikimai – konsultacijos su įvairių sričių 
specialistais aktualiomis temomis. 

Balandžio 1 d. Viešojoje bibliotekoje įvyko Šilutės darbo biržos surengtas seminaras, 
kuriame Karjeros planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas V. S. Pielikis ir Informacinio 
konsultacinio skyriaus vadovė D. Mongirdienė apžvelgė su nedarbu susijusią padėtį Šilutės 
rajone bei ateities perspektyvas.  

Gegužės 5 d. surengtas susitikimas su Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės 
bibliotekos Bibliotekų ir kultūros vadybos skyriaus vyr. metodininke J. Lingvenyte, kuri skaitė 
pranešimą tema „Klaipėdos apskrities bibliotekų 2009 m. apžvalga”. 

Tą pačią dieną apsilankė Šilutės rajono savivaldybės Juridinio skyriaus vyriausioji 
specialistė Darbo teisės klausimais D. Bernotienė, kuri atsakė į bibliotekininkams rūpimus 
klausimus. 

Birželio 3 d. bibliotekoje lankėsi „Sodros” Šilutės skyriaus vedėjos pavaduotoja B. 
Kleinaitė, supažindinusi su galiojančiais įstatymais, kuriais remiantis skiriamos įvairios 
išmokos. Kalbėta apie pensijų fondus, pašalpų skyrimo tvarką ir kt., atsakyta į 
susirinkusiesiems aktualius klausimus. 

Rugsėjo 2 d. bibliotekoje lankėsi Šilutės pedagogų švietimo centro Pedagoginės 
psichologinės tarnybos psichologė G. Voitenko, kuri kalbėjo apie darbo atmosferos 
psichologinio mikroklimato gerinimą, aptarė pagrindines darbe iškylančias problemas ir 
pateikė galimų sprendimų variantų. Taip pat aptarti specifiniai bendravimo ypatumai su 
asteniškais ir hiperaktyviais vaikais. 

Spalio 7 d. Šilutės muziejuje (Muziejaus spaustuvėlėje) VB filialų darbuotojoms buvo 
pristatyta edukacinė pamoka „Knygos istorija“. Sudaryta galimybė susipažinti su rašto ir 



Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka Veiklos ataskaita‘2010 

 

 
 

49 
 

  

knygos atsiradimo priežastimis ir istorija, rašymui skirtomis medžiagomis, rašymo priemonių 
gamybos technologijomis. Užsiėmimo metu bibliotekininkės galėjo pabandyti rašyti ant 
molinių ir vaškinių lentelių, gaminti popierių ir spausdinti rankinėmis spausdinimo staklėmis. 
Programą vedė muziejaus bibliotekininkė R. Šukienė. 

Lapkričio 4 d. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus 
pavaduotoja L. Pačiabutienė aptarė viešųjų ryšių panaudojimo galimybes bibliotekininko 
darbe. Susitikimo metu buvo parodytas filmas „Pažvelk kitaip”, kurio pagrindinis tikslas – 
paskatinti kiekvienoje situacijoje įžvelgti pozityvius dalykus ir jų siekti. Kalbėta apie naujų 
idėjų ieškojimo galimybes ir būdus, netradicinius renginius ir kitą netradicinę veiklą, kuri yra 
pagrindinis veiksnys, pritraukiantis į bibliotekas naujų vartotojų. 

SVB bibliotekininkai, vykdydami projektą „Literatūrinė kelionė: knygos metų laikai“, 
sausio mėnesį lankėsi Kaliningrado A. P. Gaidaro srities bibliotekoje įvykusioje konferencijoje, 
kurioje Fondo organizavimo skyriaus vedėja D. Šernienė pristatė dokumentikos parodą 
„Vakarų Lietuvos autorių, leidėjų ir knygų iliustratorių nauji leidiniai“; buvo parodytas 
nedidelės trukmės filmas apie Šilutę su vertimu į rusų kalbą. 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka bendradarbiavo su Šilutės miesto 
mokyklomis, rengdama Lietuvos kultūrai, istorijai nusipelniusioms asmenybėms skirtas 
literatūros parodas. Kovo mėnesį E. Jagomasto 140-osioms gimimo metinėms skirtame 
literatūros ir ikonografijos parodos atidaryme – virtualiame pristatyme „Lietuviško žodžio 
istorija: Enzys Jagomastas“ (iš ciklo „Mažosios ir Didžiosios Lietuvos knygos sujungti“) 
dalyvavo M. Jankaus pagrindinės mokyklos moksleiviai. Taip pat buvo surengtos šios parodos: 
„Lietuvybės puoselėtojai Zauniai“, skirta Mažosios Lietuvos veikėjo, spaudos darbuotojo D. 
Zaunio 165-osioms ir M. Zauniūtės 135-osioms gimimo metinėms; „Mažosios Lietuvos 
kultūros kelias“, skirta pirmosios tautinės lietuvių kultūros draugijos Mažojoje Lietuvoje 
„Birutė“ 125-osioms metinėms; „Žymūs Šilutės žmonės“, skirta Mažosios Lietuvos kultūros 
veikėjo, lietuvių tautosakos rinkėjo H. Šojaus 165-osioms gimimo metinėms bei „Žodis ir 
žmogus“, skirta 90-osioms poeto Henriko Nagio gimimo metinėms. 

Kovo mėn. Šilutės M. Jankaus mokyklos moksleiviams surengta ekskursija Knygos 
muziejuje, kur jie susipažino su senąja Šilutės knyga.  

Šilutės bibliotekininkai prisijungė prie 2010 m. surengtos akcijos „Darom“, kuri vyko 
visoje šalyje ir kartu su kitais akcijos dalyviais padėjo gražinti Šilutės miestą. Akcijos 
išvakarėse bibliotekininkai kartu su socialiniais partneriais – Šilutės Martyno Jankaus 
pagrindinės mokyklos bendruomene tvarkė teritoriją šalia bibliotekos Vasaros kiemelio. 

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka ir Šilutės pirmoji gimnazija 
vykdė projektą „Fridrichas Bajoraitis ir Paleičiai”, kuriuo siekta įamžinti F. Bajoraičio vardą. 
Bibliotekos atstovai bei gimnazistai vyko į ekspediciją po Paleičių kaimą, užrašė senųjų kaimo 
gyventojų atsiminimus, rinko vaizdinę medžiagą. 

SVB atstovai vyko į studijinę kelionę, kurios metu kartu su Lietuvos bibliotekininkais 
lankėsi Olandijos sostinės Amsterdamo viešojoje bibliotekoje ir pasidalijo darbo patirtimi, 
dalyvavo oficialiuose susitikimuose Europos Parlamente, Europos komisijoje bei Lietuvos 
atstovybėje (Briuselyje). Studijinės kelionės metu susipažinta su didžiausia Europoje 
Amsterdamo biblioteka, pasisemta žinių elektroninės informacijos atrankos, sisteminimo ir 
pateikimo vartotojui srityje, įgyta praktinių įgūdžių, perimta skaitytojų informacinio 
raštingumo mokymo patirtis, pasidalinta darbo su vaikais patirtimi.  

Kartu su Šilutės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru surengtas bendras renginys „Aš 
ir knyga”, kurio metu susisirinkusieji buvo supažindinti su F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 
Knygos muziejumi, veikiančiomis senųjų knygų parodomis. Šilutės suaugusiųjų ir jaunimo 
mokymo centro mokiniai rusų, anglų ir vokiečių kalbomis pristatė mėgstamiausius rašytojus 
ir jų kūrinius. Skambėjo romansai pagal S. Jesenino žodžius, veikė Centro mokinių ekslibrisų 
paroda. 
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TARPTAUTINĖ BIBLIOTEKININKŲ PARTNERYSTĖ 
 

2010 m. rugsėjo 12–17 d. grupė SVB bibliotekininkų, vadovaujamų bibliotekos 
direktorės, vyko į Brašovo (Rumunija) centrinę biblioteką, kur vykdė Kultūros rėmimo fondo 
finansuotą projektą „Keliaujanti knygos dekada „Šimtmečių akistata“. Brašovo Dž. Baritiu 
centrinėje bibliotekoje pristatyta paroda „Šilutė senose ir naujose knygose“, dalyvauta 
kontaktiniame susitikime su vieno iš istoriškai seniausio Rumunijos miesto bibliotekininkais, 
skaityti pranešimai iš Knygos muziejaus fondų: „Mažosios Lietuvos rašytinis kultūros 
paveldas“ (D. Užpelkienė); „Nacionalinis projektas „Bibliotekos pažangai“ (L. Dumšienė).  

 

         
 

Liepos 30–31 dienomis surengta bibliotekininkų studijinė kelionė į Bauskės (Latvija) 
centrinę biblioteką ir Biržų rajono savivaldybės viešąją biblioteką pagal Kultūros ministerijos 
finansuotą projektą „Trys meno mūzos: Literatūra. Muzika. Dailė“. Studijinės kelionės metu 
dalyvauta seminaruose, kuriuos šilutiškiai surengė kartu su latviais bibliotekininkais. 
Užsiėmimuose pristatyta netradicinė F. Bajoraičio viešosios bibliotekos veikla (leidyba, 
dokumentų skaitmeninimas, elektroninės bibliotekų paslaugos), stebėta edukacinė Bauskės 
muziejaus programa „Interaktyvus pasivaikščiojimas po Bauskę“. 

Spalio 15 d. bibliotekos direktorė ir struktūrinių padalinių vadovai surengė tradicines 
Vilniaus universiteto dienas „Vilniaus universitetas ir visuomenė“, kurių metu Šilutės 
pirmojoje bei Vydūno gimnazijose pristatyti Vilniaus universiteto devynių fakultetų 
tarptautinės partnerystės ryšiai. Susitikta su Vilniaus universiteto Administracinių reikalų 
prorektoriumi dr. A. Pikturna, Akademinių reikalų koordinavimo skyriaus vedėja S. 
Trumpulyte, Filosofijos fakulteto dekanu doc. dr. K. Dubniku, universiteto Tarptautinio verslo 
mokyklos direktoriumi J. Niedvaru, Filologijos fakulteto dekanu doc. dr. A. Smetona, 
Matematikos ir informatikos fakulteto dekanu prof. G. Stepanausku, Komunikacijos fakulteto 
dekanu doc. dr. A. Vaišnoru bei Teisės fakulteto prodekanu doc. dr. H. Šinkūnu.  

Baigiamojo renginio dalyje – susitikime su Pamario krašto pedagogais, klasių 
auklėtojais, abiturientais ir gimnazistais – aptarta aukštojo mokslo reformos perspektyva, 
pristatytos Lietuvos jaunimo galimybės siekti tarptautinio aukštojo mokslo diplomo, 
pasirenkant studijas užsienio valstybių universitetuose pagal Vilniaus universiteto partnerių 
užsienyje programas. 

Gruodžio 4 d. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje kartu su Lietuvos ambasada Gruzijoje, 
Chašuri (Gruzija) centrine biblioteka ir Rytų Europos informacijos centru (Vilniuje) surengta 
mažoji konferencija „Tarptautiniai partnerystės tiltai: Šilutė (Lietuva) – Chašuri (Gruzija)“, 
kurioje dalyvavo Gruzijos ir visų žinybų Šilutės rajono bibliotekininkai. Šilutiškiai skaitytuose 
pranešimuose pristatė gerąją krašto bibliotekininkų patirtį, susitarta dėl studijinės - 
konsultacinės šilutiškių bibliotekininkų kelionės į Chašuri (Gruzija) centrinę biblioteką 2011 
m. rudenį. Šilutiškių projektinę idėją sutiko finansuoti Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir 
Lietuvos ambasada Gruzijoje. 
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MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 
 
Ataskaitiniais metais parengti nauja redakcija ir patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-1564 Šilutės rajono savivaldybės Fridricho 
Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatai. Rajono Savivaldybės Kultūros skyriui parengta 
informacija apie Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos gautą 
projektinį finansavimą iš Lietuvos Respublikos fondų bei programų, Savivaldybės programų, 
vykdant Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2001-02-22 sprendimą Nr. 123 „Dėl Šilutės 
rajono bibliotekų programos 2001–2010 metų strategijos”.  

Savivaldybės Kultūros skyriui per metus rengta informacija apie SVB veiklą 2010 m., 
taip pat Savivaldybės tarybai teikta bibliotekos vadovo 2009 m. ataskaita. Plėtota veikla, 
susijusi su projekto „Bibliotekos pažangai” vykdymu. VB FOS atliko SVB periodikos skaitymo 
analizę, kuria vadovaujantis buvo vykdytas periodikos užsakymas 2011 metams. 

VB bibliotekininkai rengia, teikia ir vykdo papildomo finansavimo projektus 
netradicinėms, bet vartotojams aktualioms veikloms finansuoti. Vykdyti projektai buvo 
finansuoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Kultūros rėmimo fondo ir Šilutės rajono 
savivaldybės Kultūros projektų konkurso lėšomis. 2010 m. parengta 10 projektų papildomam 
finansavimui gauti ir vykdyta jų vadyba.  

 
Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos parengti ir vykdyti projektai 2010 m. 

Projekto pavadinimas Projekto 
vadovas 

Finansavusi institucija Gauta lėšų 
(Lt.) 

Tarptautinis tęstinis projektas „Knygos ir 
rašto paveldas: penkių šimtmečių 
šviesmečiai“, skirtas Šilutės (Šilokarčemos) 
vardo paminėjimo 500 metų sukakčiai 

Dalia Užpelkienė Kultūros rėmimo fondas 5000 

Tęstinis projektas: tarptautinė vaikų knygos 
mugė „Mes iš Baltijos valstybių“ 

Dalia Užpelkienė Kultūros rėmimo fondas 7000 

Tarptautinis tęstinis projektas „Keliaujanti 
knygos dekada „Šimtmečių akistatos“ 

Dalia Užpelkienė Kultūros rėmimo fondas 3000 

„Trys meno mūzos: Literatūra. Muzika. Dailė“ Vita Gerulienė Kultūros rėmimo fondas 7000 
Grafo Jurgio Pliaterio 200-ųjų gimimo 
metinių minėjimas 

Nijolė 
Budreckienė 

Kultūros ministerija 3500 

2011 metų meninis reprezentacinis 
kalendorius „Šilutė 500“  

Nijolė 
Budreckienė 

Šilutės rajono savivaldybės 
Kultūros plėtros programa 

20500 

„Knyga – pažinimo džiaugsmas. Dalinkimės“ Danutė Šernienė Šilutės rajono savivaldybės 
Kultūros plėtros programa 

3000 

„Penkių šimtmečių šviesmečiai“ Aldona 
Norbutienė 

Šilutės rajono savivaldybės 
Kultūros plėtros programa 

4581 

Europos diena Šilutėje Laima Dumšienė Europos Komisijos 
atstovybė Lietuvoje 

4500 

Tarptautinė vaikų knygos mugė „Mes iš 
Baltijos valstybių“ 

Strateginis 
renginys 

Šilutės rajono savivaldybės 
Kultūros plėtros programa 

3428,57 

Iš viso: 10 projektų   61509,57 
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Papildomo (ne Šilutės rajono savivaldybės biudžeto) finansavimo lėšų paieškų dėka į 
bibliotekas pritrauktas 61509,57 Lt. finansavimas, leidęs bibliotekininkams tęsti tarptautinius 
partnerystės ryšius, surengti Šilutės autorių ir Vakarų Lietuvos leidėjų pristatomąsias knygų 
parodas Latvijoje, Rusijoje ir Rumunijoje, sukaupti išliekamosios vertės leidinių rinkinius F. 
Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir taip pasitarnauti Šilutės (Šilokarčemos) vardo paminėjimo 
500 metų sukakčiai. 

 
PRAKTINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 
VB specialistai teikė visokeriopą metodinę pagalbą filialų bibliotekininkams darbo vietoje 

ir išvykų į filialus metu. Pagal poreikį buvo konsultuojami bendrojo lavinimo mokyklų ir kitų 
žinybų tipų bibliotekininkai. 2010 m. konsultacijos bibliotekinio darbo klausimais teiktos: 
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro, Švėkšnos 
sanatorinės, Rusnės specialiosios ir Šilutės žemės ūkio mokyklų bibliotekininkams. Surengti 
pradiniai apmokymai naujai pradėjusiai dirbti VB Bikavėnų filialo bibliotekininkei Daivai 
Puidokienei. Į VB filialus išvykta 83 kartus (2009 – 67). Vienas viešosios bibliotekos filialas 
vidutiniškai aplankytas 3,6 karto (2009 – 2,9). 

VB ir filialų bibliotekininkai parengė 4 pranešimus, vadovaudamiesi Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos leidinyje „Šiandien aktualu” publikuotomis metodinėmis 
rekomendacijomis, pateikdami konkrečių savo darbo pavyzdžių. 

Vaikų aptarnavimo skyriuje savo veiklą plėtojo knygos bičiulių būrelis „Galvočiukai“. 
Šioje veikloje šeštus metus dalyvauja apie 19 bibliotekos skaitytojų nuo 7 iki 16 m. amžiaus. 
Jauniesiems knygos bičiulių „Galvočiukai“ nariams iš miesto pradinių bei pagrindinių mokyklų 
užsiėmimai sudarė galimybę pažinti bibliotekininko profesiją, įsisavinti kompiuterinio 
raštingumo pradmenis, patiems režisuoti ir pastatyti spektakliuką „Burbulynas“, kurio 
premjera vyko balandžio 2 d., paminint Tarptautinę vaikų knygos dieną. Taip buvo skatinama 
vaikų bendravimo kultūra, draugiškumas, estetika, kūrybiškumas grupėje ir kt. Vaikai domėjosi knygomis, 

daugiau laiko skyrė skaitymui, šiandieniniams informacijos gavimo būdams.  
Toliau savo veiklą plėtojo ir vaikų užimtumu bei laisvalaikiu filialuose rūpinosi Gardamo 

filiale esanti vaikų žaisloteka „Roko palėpė”, vaikų dramos būrelis Traksėdžių filiale, klubas 
„Pelėdžiukas“ Šilutės m. filiale, jaunųjų bibliotekininkų būrelis Kintų filiale. 

Filialų darbuotojams paruoštos ir pateiktos metodinės rekomendacijos 2011 m. veiklos 
programoms ir 2010 m. darbo ataskaitoms parengti. VB skyrių vedėjai teikė konsultacijas 
filialų darbuotojams veiklos planų ir ataskaitų rengimo klausimais. Parengtas „2011 metų 
įžymių datų kalendorius” ir straipsnių apie bibliotekos veiklą bibliografinis sąrašas 
„Bibliotekos darbas spaudoje 2010 m.“, kurie patalpinti bibliotekos tinklapyje 
www.silutevb.lt.  

 
PERSONALAS 

 
Bibliotekos specialistų išsilavinimas (lyginamoji analizė su 2009 m.) 

 Aukštasis Aukštesnysis 
2009 2010 2009 2010 

Iš viso Bibliot. Iš viso Bibliot. Iš viso Bibliot. Iš viso Bibliot. 
VB 14 8 16 10 5 4 4 4 
MF - - - - 2 2 2 2 
KF 9 7 8 6 16 10 14 9 
SVB 23 15 24 16 23 16 20 15 

 
Šilutės rajono savivaldybės taryba 2010 m. sprendimu Nr. T1-1564 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų naujos redakcijos” patvirtino 
SVB nuostatus, kuriuose patvirtintas ir VB filialų sąrašas. Šilutės rajono savivaldybės taryba 
patvirtino SVB etatų skaičių – 68,25 etato (2009 – 68,25), iš jų: 50 – bibliotekos specialistų ir 

http://www.silutevb.lt/
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18,25 – kitų darbuotojų etatų. SVB dirba 61 darbuotojas, iš kurių 50 – profesionalūs 
bibliotekininkai. 

44 (88,0 %) profesionalūs bibliotekininkai turi aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, 6 
(12,0 %) bibliotekininkai yra su viduriniu išsilavinimu, darbo įgūdžius įgiję bibliotekose. 2010 
m. ne visą darbo dieną dirbo 5 KF darbuotojai: Grabupių (0,75 etato), Balčių, Vilkyčių, Vainuto 
ir Ramučių (0,5 etato). Vilkyčių ir Vainuto filialuose turime po 1,5 bibliotekininko etato. 

 
DARBUOTOJŲ KAITOS PROBLEMOS 

 
2010 m. rugsėjo mėn. VB Skaitytojų aptarnavimo skyriuje bibliotekininke pradėjo dirbti 

Virginija Mažeikaitė, turinti bibliotekinį magistro išsilavinimą ir VB Bikavėnų filiale 
bibliotekininke – Daiva Puidokienė, turinti aukštesnįjį ne bibliotekinį išsilavinimą.  

 

BIBLIOTEKOS SPECIALISTŲ NUOSEKLIOSIOS STUDIJOS 
 
VB Fondų organizavimo skyriaus bibliotekininkas Ramūnas Balčytis įgijo viešojo 

administravimo bakalauro išsilavinimą Šiaulių universitete. Viena VB bibliotekininkė mokosi 
Klaipėdos socialinių mokslų kolegijoje ir 2011 m. įgys vadybininkės diplomą. 

 
Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 2010 m.  

Eil. 
nr. 

Data Užsiėmimo pavadinimas Užsiėmime dalyvavo Žm. 
sk. 

Organizatorius Kur vyko (gautas 
dokumentas) 

1. 01 18-22 Projekto „Bibliotekos 
pažangai“ mokymai 

Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė 

1 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Vilnius 

2. 01 - 21 Seminaras „SPIN: 
sunkmetis priverčia 
imtis naujovių“ 

Direktorės pavaduotoja 
bibliotekininkystei Dalia 
Pupšytė, Informacijos 
sk. vyr. bibliotekininkė 
Sandra Jablonskienė 

2 LR Kultūros 
ministerijos Ryšių 
su visuomene 
skyrius 

Vilnius 

3. 02 1, 3, 5, 
9, 11, 18, 
20, 22, 
24, 26 

Bibliotekininkų 
mokymai Europos 
kompiuterio vartotojo 
pažymėjimams (ECDL) 
gauti 

Direktorės pavaduotoja 
Dalia Pupšytė, 
Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros sk. vedėja 
Nijolė Budreckienė, 
Vilkyčių fil. vyr. 
bibliotekininkė Palmyra 
Jančauskienė, Saugų fil. 
bibliotekininkė Regina 
Juškienė, Vaikų 
aptarnavimo sk. 
bibliotekininkė Ilona 
Jonikaitė, Inkaklių fil. 
bibliotekininkė Daiva 
Milkerienė, Traksėdžių 
fil. bibliotekininkė Vida 
Paldauskienė, Kintų fil. 
vyr. bibliotekininkė 
Ramutė Mačiulaitienė, 
Rusnės fil. 
bibliotekininkė Auksė 
Čėsnienė, Grabupių fil. 
bibliotekininkė Sonata 
Mockienė 

10 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutės F. 
Bajoraičio 
viešoji 
biblioteka 
(pažymėjimai) 

4. 02 2, 4, 8, 
10, 12, 
17, 19, 
23, 25; 03 
1 

Bibliotekininkų 
mokymai Europos 
kompiuterio vartotojo 
pažymėjimams (ECDL) 
gauti 

Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkė Žaneta 
Jokužytė, Skaitytojų 
aptarnavimo sk. vedėja 
Aldona Norbutienė, 
Juknaičių fil. 
bibliotekininkė Dileta 
Daujotienė, Katyčių fil. 

10 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutės F. 
Bajoraičio 
viešoji 
biblioteka 
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bibliotekininkė Marina 
Lodusova, Degučių fil. 
bibliotekininkė Elena 
Dragūnienė, Usėnų fil. 
bibliotekininkė Onutė 
Miliauskienė, Vainuto 
fil. vyr. bibliotekininkė 
Bronė Paldauskienė, 
Balčių fil. 
bibliotekininkė Genė 
Gofmanienė, Ž. 
Naumiesčio fil. vyr. 
bibliotekininkė Nijolė 
Rimkienė, Rusnės fil. 
vyr. bibliotekininkė 
Genovaitė Petravičienė 

5. 03 4-5 Darbinė informacijos 
tinklo apie Europos 
Sąjungą konferencija 

Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė 

1 Europos 
Parlamento 
Informacijos 
biuras ir EK 
atstovybė 
Lietuvoje 

Vilnius  

6. 03 23-25 Mokymai „Windows 
Server 2008 bibliotekų 
IT specialistams“ 

Bibliotekinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius Vaidas 
Muliarčikas 

1 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Klaipėda 
(pažymėjimas) 

7. 03 1-2, 26 Praktinė 24 val. 
EXORO programa 
„VSAFAS taikymas ir 
praktinis diegimas“ 

Vyr. buhalterė Virginija 
Norvaišienė 

1 UAB „Exoras“ Šilutė  
(pažymėjimas) 

8. 04 14-15 Seminaras „Kultūros 
paslaugų teikimo 
strategijos“ 

Skaitytojų aptarnavimo 
sk. bibliotekininkė 
Toma Ivinskaitė, fondo 
saugotojas Ramūnas 
Balčytis 

2 LKDTC Vilnius 
(pažymėjimas 
Nr. Pr-455, Pr-
456) 

9. 04 – 20 Spaudos konferencija 
„Biblioteka yra Tavo“ 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė, direktorės 
pavaduotoja Dalia 
Pupšytė, 
Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros sk. vedėja 
Nijolė Budreckienė, 
Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė, vyr. 
bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė, Skaitytojų 
aptarnavimo sk. vedėja 
Aldona Norbutienė, 
Vaikų aptarnavimo sk. 
vedėja Vita Gerulienė, 
Fondo organizavimo sk. 
vedėja Danutė Šernienė 

8 Klaipėdos I. 
Simonaitytės 
viešoji biblioteka 

Klaipėda 

10. 04 21-22 Konferencija 
„Naujoviška biblioteka 
Lietuvoje – kurkime ją 
patys“ 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė 

1 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Vilnius 

11. 05-20 LIBIS PĮ pirmosios 
dalies mokymai 

Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė 

1 Nacionalinė 
Martyno Mažvydo 
biblioteka 

Klaipėda 

12. 05-21 Seminaras 
„Naujoviškos Lietuvos 
bibliotekos vizija“ 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė 

1 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Druskininkai 

13. 05 26-27 Seminaras „Sutarčių, 
sudarytų su autoriais 
ir atlikėjais, ypatumai: 
autorinės, paslaugų, 

Vyr. buhalterė Virginija 
Norvaišienė 

1 LKDTC Nida 
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darbo sutartys“ 
14. 06-09 Pasitarimas-diskusija 

„Naujoviška biblioteka 
Klaipėdos regione – 
kurkime ją patys“ 

Direktorės pavaduotoja 
Dalia Pupšytė, 
Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė 

2 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Klaipėda 

15. 06-10 Konferencija „ES 
struktūrinės paramos 
teikiamos galimybės ir 
nauda“ 

Direktorės pavaduotoja 
Dalia Pupšytė, 
Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė, vyr. 
bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė, Vaikų 
aptarnavimo sk. vedėja 
Vita Gerulienė, vyr. 
bibliotekininkė Virginija 
Veiverienė 

5 Klaipėdos Europos 
informacijos 
centras 

Klaipėda 

15. 06 17-18 Praktinė EXORO 
programa „VSAFAS 
praktinis taikymas ir 
finansinių ataskaitų 
rengimas“ 

Vyr. buhalterė Virginija 
Norvaišienė 

1 UAB „EXORAS“ Šilutė 

16. 09 12-17 Projekto „Knygos ir 
rašto paveldas: penkių 
šimtmečių 
šviesmečiai“ 
vykdymas 

Informacijos skyriaus 
vedėja Laima Dumšienė 

1 Kultūros rėmimo 
fondas 

Brašovas 
(Rumunija) 

17. 09 12-17 Projekto „Tarptautinė 
vaikų knygos mugė 
„Mes iš Baltijos 
valstybių“ vykdymas 

Viešosios bibliotekos 
operatorė Iveta 
Astrauskienė 

1 Kultūros rėmimo 
fondas 

Brašovas 
(Rumunija) 

18. 09 12-16 Pažintinė kelionė į 
Europos Parlamentą ir 
Europos Komisiją  

Vaikų aptarnavimo sk. 
vedėja Vita Gerulienė, 
Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė 

2 EP Informacijos 
biuras 
LBD 

Briuselis 

19. 09 13-15 Seminaras „Socialinių 
tinklų panaudojimas 
teikiant viešąsias 
paslaugas“ 

Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyriaus 
vedėja Nijolė 
Budreckienė 

1 LKDTC Palanga 
(pažymėjimas 
Nr. Pr-868) 
2010-09-15 

20. 09-23 Konferencija 
„Bibliotekos – 
gyventojams: 
elektroninio 
raštingumo ir 
saugumo internete 
mokymai“ 

Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkai Sandra 
Jablonskienė, Ričardas 
Murauskas, 
bibliotekinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius Vaidas 
Muliarčikas 

3 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Klaipėda 

21. 09-30 
10-01 

Metinė Europos 
Sąjungos informacijos 
tinklo konferencija 

Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė 

1 Europos Komisija Kaunas 

22. 09 28-30 Seminaras „Naujos 
kompetencijos 
kultūros sektoriui“ 

Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkas 
Ričardas Murauskas 

1 LKDTC Vilnius 
(pažymėjimas 
Nr. Pr-1032) 
2010 09  28-30 

23. 10-08 Seminaras „Paauglių 
aptarnavimo 
bibliotekoje ypatumai“ 

Vaikų aptarnavimo sk. 
vyr. bibliotekininkė 
Liudmila Nausėdienė 

1 Lietuvos 
nacionalinė 
Martyno Mažvydo 
biblioteka ir 
LKDTC 

Klaipėda 
(pažymėjimas 
Nr. Pc-589) 
2010-10-08) 

24. 10  11-15 Seminaras 
„Bibliotekininkystės 
įvadas“ 

Direktorės pavaduotoja 
bibliotekininkystei Dalia 
Pupšytė 

1 LKDTC Vilnius 
(pažymėjimas 
Nr. Pc-698) 
2010-10-15 

25. 10  13-14 Bibliotekų 
atstovavimo 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė, Skaitytojų 

2 Projektas 
„Bibliotekos 

Klaipėda 
(paž. Nr. 
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stiprinimo mokymai aptarnavimo sk. vyr. 
bibliotekininkė Virginija 
Mažeikaitė 

pažangai“ 26719) 2010-
10-14;  
(paž. Nr. 
26720) 
2010-10-14 

26. 10-20 Bibliotekininkų 
mokymai ECDL 
pažymėjimams gauti 

Bibliotekinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius Vaidas 
Muliarčikas 

1 VšĮ Informacinių 
technologijų 
institutas 

Kaunas 
(paž. Nr. 
LT026129) 
2010-10-20 

27. 10  18, 
20, 22, 
25, 27 
11 2, 4, 8, 
10, 12 

Bibliotekininkų 
mokymai Europos 
kompiuterio vartotojo 
pažymėjimams (ECDL) 
gauti 

Dalia Užpelkienė, 
direktorė; Danutė 
Šernienė, Fondo 
organizavimo sk. 
vedėja; Danutė 
Litvinienė, Švėkšnos fil. 
bibliotekininkė; 
Virginija Mažeikaitė, 
Skaitytojų aptarnavimo 
sk. vyr. bibliotekininkė; 
Vida Mišeikienė, Šylių 
fil. bibliotekininkė; 
Laimutė Rupainienė, 
Ramučių fil. 
bibliotekininkė; Laima 
Butkutė, Gardamo fil. 
bibliotekininkė; Danutė 
Lisauskienė, Pašyšių fil. 
bibliotekininkė; Nijolė 
Justienė, Kintų fil. 
bibliotekininkė; Birutė 
Lukavičienė, Šilutės m. 
fil. bibliotekininkė 

10 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutės F. 
Bajoraičio 
viešoji 
biblioteka 
(pažymėjimai 
LT028683, 
LT028684, 
LT028685, 
LT028686 
LT028825 
LT028826 
LT028827 
LT028828 
LT028829) 

28. 10 mėn. 
19, 21, 
26,28 
11 mėn.  
2, 4, 9, 11, 
16,18, 23, 
25 30 
12  mėn. 
2, 7, 9, 14, 
16, 21, 23 
28, 30 

Anglų kalbos mokymai 
„Informacijos valdymo 
anglų kalba gebėjimų 
ugdymas“ 

Dalia Pupšytė, 
direktorės pavaduotoja; 
Vaidas Muliarčikas, 
bibliotekinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius; Daiva 
Jucikaitė, Skaitytojų 
aptarnavimo sk. vyr. 
bibliotekininkė; 
Ramūnas Balčytis, 
Fondo organizavimo sk. 
vyr. bibliotekininkas; 
Žaneta Jokužytė, 
Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkė; 
Liudmila Nausėdienė, 
Vaikų aptarnavimo sk. 
vyr. bibliotekininkė; 
Dileta Daujotienė, 
Juknaičių fil. vyr. 
bibliotekininkė 

7 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutės F. 
Bajoraičio 
viešoji 
biblioteka 

29. 11  9, 11, 
15, 16 

Projekto „Bibliotekos 
pažangai“ mokymai 
bibliotekininkams 

Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė, 
Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros sk. vedėja 
Nijolė Budreckienė, vyr. 
bibliotekininkė Virginija 
Veiverienė, Skaitytojų 
aptarnavimo sk. vedėja 
Aldona Norbutienė, 
Vaikų aptarnavimo sk. 
vedėja Vita Gerulienė, 
Šilutės m. fil. vyr. 
bibliotekininkė Virginija 
Degutienė, Informacijos 

10 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutės F. 
Bajoraičio 
viešoji 
biblioteka 
(paž. Nr. 
85417-532; 
533; 534; 535; 
536; 537; 538; 
539; 540; 541) 
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sk. vyr. bibliotekininkas 
Ričardas Murauskas, 
Fondo organizavimo sk. 
vyr. bibliotekininkė 
Danė Freitakaitė, Ž. 
Naumiesčio fil. 
bibliotekininkė Danutė 
Bružienė, Kintų fil. vyr. 
bibliotekininkė Ramutė 
Mačiulaitienė 

30. 11-09 Regiono bibliotekų 
konferencija 

Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyriaus 
vyr. bibliotekininkė 
Loreta Liutkutė 

1 Klaipėdos viešoji 
Ievos Simonaitytės 
biblioteka 

Klaipėda 

31. 11  17-19 Mokymai IT 
specialistams „OS 
Windows 7 naujovės ir 
Windows serverių 
saugumas“ 

Bibliotekinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius Vaidas 
Muliarčikas ir 
Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkas 
Ričardas Murauskas 

2 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Vilnius 
(paž. 2010-11-
19 
paž. 2010-11-
19) 

32. 12 6,7,8,9 Mokymai „Suaugusiųjų 
mokymo pagrindai 
bibliotekų 
darbuotojams“ 

Rusnės fil. 
bibliotekininkė Auksė 
Čėsnienė, Ž. Naumiesčio 
fil. vyr. bibliotekininkė 
Nijolė Rimkienė, Kintų 
fil. vyr. bibliotekininkė 
Ramutė Mačiulaitienė, 
Inkaklių fil. 
bibliotekininkė Daiva 
Milkerienė, Usėnų fil. 
bibliotekininkė Onutė 
Miliauskienė, Saugų fil. 
bibliotekininkė Regina 
Juškienė, Degučių fil. 
bibliotekininkė Elena 
Dragūnienė, Traksėdžių 
fil. bibliotekininkė Vida 
Paldauskienė, Grabupių 
fil. bibliotekininkė 
Sonata Mockienė, 
Vilkyčių fil. vyr. 
bibliotekininkė Palmyra 
Jančauskienė 

10 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutė 
(pažymėjimai)  
2010-12-09 

33. 12 02 (Ne) konferencija 
„Rock&Roll 
bibliotekininkas 2010: 
bibliotekininkystės 
idėjų forumas!“ 

Direktorės pavaduotoja 
Dalia Pupšytė, 
Skaitytojų aptarnavimo 
sk. vyr. bibliotekininkė 
Virginija Mažeikaitė 

2 Lietuvos 
bibliotekininkų 
draugija 

Utena 

34. 12 2-3 Seminaras „VSAFAS 
praktiškai: nuo 
pirminių dokumentų 
iki metinių ataskaitų 
rinkinio“ 

Vyr. buhalterė Virginija 
Norvaišienė 

1 UAB „Exoro“ Šilutė 

35. Rugsėjo – 
lapkričio 
mėn. 

Nuotolinio mokymosi 
kursai „Viešieji ryšiai 
bibliotekininkams“ 

Informacijos skyriaus 
vyr. bibliotekininkė 
Žaneta Jokužytė, Vaikų 
aptarnavimo sk. vedėja 
Vita Gerulienė 

2 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutė 
(pažymėjimai 
Nr. V-10-0084, 
 Nr. V-10-
0083) 

36. 12-22 Seminaras „Bendrųjų 
dokumentų saugojimo 
terminų rodyklė“ 

Viešosios bibliotekos 
sekretorė-referentė 
Valentina Vasiliauskienė 

1 Šilutės rajono 
pedagogų švietimo 
centras 

Šilutė 

37. 10-12 
mėn. 

Nuotolinio mokymosi 
kursas „Žiniatinklis 2.0 
bibliotekininkams“ 

Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkas 
Ričardas Murauskas 

1 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutė 
(paž. Nr. N-Ž-
0224) 

38. 10-12 Nuotolinio mokymosi Skaitytojų aptarnavimo 3 Projektas Šilutė 
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mėn. kursas „Viešieji ryšiai 
bibliotekininkams“ 

sk. vedėja Aldona 
Norbutienė, vyr. 
bibliotekininkė Daiva 
Jucikaitė, Vaikų 
aptarnavimo sk. vyr. 
bibliotekininkė 
Liudmila Nausėdienė 

„Bibliotekos 
pažangai“ 

(paž. Nr. N-V-
10-0137, 0139, 
0138) 

 
2010 metais SVB bibliotekininkai dalyvavo tęstinių mokymų renginiuose: seminaruose, 

kursuose, konferencijose, mokymuose, studijiniuose užsiėmimuose, pažintinėje kelionėje, 
edukacinių programų rengimo praktikume ir kt. Iš viso kvalifikaciją kėlė 113 bibliotekos 
specialistų. Vidutiniškai 1 bibliotekininkas dalyvavo tęstiniuose mokymuose 2,2 karto.  

2010 m. kvalifikaciją kėlė 113 SVB specialistai: 
1. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre – 1; 
2. Projekto „Bibliotekos pažangai“ mokymuose – 58; 
2.1. Anglų kalbos mokymuose „Informacijos valdymo anglų kalba gebėjimų ugdymas“ – 7; 
2.2. Bibliotekininkų mokymuose Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimams (ECDL) 
gauti – 31; 
2.3. Nuotolinio mokymosi kursuose – 7; 
3. Seminaruose, konferencijose, forumuose mokėsi – 33; 
4. Kituose kvalifikaciniuose renginiuose – 21. 

 
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai (lyginamoji analizė su 2009 m.) 

 Bibliotekos 
specialistų skaičius  

Skaitytojų skaičius 
1 bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 
1 bibliotekininkui 

Išduotis (fiz. vnt.) 
1 bibliotekininkui 

2009 2010 
Skirtu-

mas 
2009 2010 

Skirtu-
mas 

2009 2010 
Skirtu-

mas 
2009 2010 

Skirtu-
mas 

VB 21 21 - 184,1 184,5 +0,4 2367,8 2370,0 +2,2 8313,8 8437,3 +123,5 
MF 2 2 - 320,5 322,5 +2,0 5183,0 5225,0 +42,0 6884,0 7033,5 +149,5 

KF 28 27 -1 249,7 256,0 +6,3 6260,7 6509,4 +248,7 7698,0 7943,6 +245,6 
VBS 51 50 -1 225,5 228,6 +3,1 4615,4 4719,4 104,0 7919,7 8114,6 +194,9 

 

 
MATERIALINĖ BAZĖ 

 

PATALPŲ BŪKLĖ 
 

2010 m. vykdant viešųjų darbų programą VB ir Katyčių filiale atlikti einamojo remonto 
darbai. Laučių filialas perkeltas į kitas, suremontuotas ir darbui pritaikytas patalpas. Viešosios 
bibliotekos turtas apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. Bibliotekos pastato Tilžės g. 10, 
Šilutėje, apsaugai sudaryta sutartis su UAB „Apsaugos komanda“. Dvidešimt VB filialų yra 
šildomi centriniu šildymu, du (Balčių, Ramučių) – krosnimis, vienas (Pagrynių) – elektriniu 
šildymu. 2010 m. VB ir filialuose inventoriaus įsigyta nebuvo. 

 
TECHNINIS APRŪPINIMAS 

 
Kompiuterinės technikos panaudojimas 

 
SVB turi 218 kompiuterių, iš jų 165 skirti vartotojams ir 53 – darbuotojams. VB yra 43 

kompiuteriai, iš jų 16 skirti vartotojams, 27 – darbuotojams. VB filialai turi 175 kompiuterius. VB 
ir filialuose yra 36 fotokopijavimo aparatai tiesiogiai prieinami vartotojams. 

Ataskaitiniais metais Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. 
sprendimu Nr. T1-1259 VB nuosavybės teise perduota: EM dokumentų aktyvavimo ir 
deaktyvavimo įrenginiai, stebėjimo kamera, EM dokumentų išdavimo/grąžinimo įrenginys, 
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nepertraukiamo maitinimo šaltinis, vaizdo įrašymo įrenginys, dokumentų grąžinimo 
įrenginys, EM technologijos knygų apsaugos elementai ir EM technologijos CD apsaugos 
elementai. Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduodamo 
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai valdyti, perdavimo ir 
priėmimo aktu Nr. R5-(9.40)-1027, 2010 m. lapkričio 19 d. perduota: nešiojami kompiuteriai 
– 2 vnt., stacionarūs kompiuteriai – 2 vnt., daugiafunkciniai įrenginiai – 2 vnt., vietinis 
kompiuterių tinklas, komutatorius – 2 vnt., bevielio ryšio prieigos įrenginiai – 2 vnt. ir kortelių 
skaitytuvas. Iš savo uždirbtų specialiųjų programų lėšų SVB įsigijo: mikrofoną, diktofoną, 
giljotiną, pakabinamą ekraną, įrišimo aparatą, laminavimo aparatą. 

 
Bibliotekų patalpų plotas, lentynų apskaita 2010 m. 

 Bendras bibliotekų 
patalpų plotas 

Naudingas plotas 
bibliotekos 

funkcijoms atlikti 

Viso fondo lentynų 
skaičius metrais 

Atviro fondo lentynų 
skaičius metrais 

VB 1064 858 1337 1337 
MF 68 65 209 209 
KF 2122 2026 4242 4242 

SVB 3254 2949 5788 5788 

 
FINANSAVIMAS 

 
Gauta lėšų (lyginamoji analizė su 2009 m.) 

Finansavimas 2009 (Lt.) 2010 (Lt.) Skirtumas 
Savivaldybės biudžetas 1530100 1531000 +900 
Valstybės lėšos (KM lėšos komplektavimui) 47430 35219 -12211 
Specialiosios programos 12022 9875 -2147 
Juridinių ir fizinių asmenų parama 48195 59244 +11049 
Programos, fondai 303798 204570 -99228 
Valstybės deleguotos lėšos 1900 2300 +400 
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos 51247 - -51247 
Iš viso: 1994692 1842208 -152484 

 
VB rėmėjų lėšos (knygos) 

Eil. nr. Asmuo, įstaigos pavadinimas Suma 
(Lt.) 

1. leidykla „Alma Littera“  80 
2. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas 2354 
3. Europos komisijos informacijos centras 362 
4. leidykla „Lietuva“ 1735 
5. Bibliotekos skaitytojai 1079 
6. Įstaigos ir organizacijos 260 
7. UAB „Ecoservice“ 3000 
8. Knygų autoriai 1326 
9. UAB „Druka“ 134 

10. Šilutės muziejus 119 
11. „New Era Publications”, L. Rono Habbardo darbų leidėjas 3294 
12. Spaustuvė „Morkūnas ir Ko“ 871 
13. Vainuto bendruomenė 293 
14. Šilutės rajono savivaldybė 173 
15. „Valstiečių“ laikraštis 1755 
16. leidykla „Eglė“ 473 
17. Vilniaus universitetas 1341 
18. Elektroninis laikraštis „Šilutės žinios” 183 
19.  Individualūs tiekėjai 215 
20. Projektas „Knygos iš tavo rankų” 244 
21. Projektas „Bibliotekos pažangai” 4193 
22. Dienraštis „Lietuvos rytas”  432 
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23. VšĮ „Iniciatyvos fondas”  737 
24. AB „Kalendoriai” 608 
25. leidykla „Katalikų pasaulis” 12020 
26. VšĮ leidykla „Lietuvos bibliotekų kolektorius” 12282 
27. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 930 
28. UAB „Petro ofsetas” 2870 
29. Kiti rėmėjai 2424 

Iš viso: 55777 

 
Už mokamas paslaugas VB gautos lėšos Lt. 

(lyginamoji analizė su 2009 m.) 
Paslaugos 2009 (Lt.) 2010 (Lt.) Skirtumas 

Skaitytojų bilietai 3811 3200 -611 
Kopijavimas, maketavimas 1407 1494 +87 
Autobuso nuoma 400 935 +535 
Įrašymas į CD 7 11 +4 
Naudojimasis faksu 54 44 -10 
Spausdinimas 1418 1913 +495 
Skenavimas 96 93 -3 
Patalpų nuoma 398 270 -128 
Afišos, kvietimai 453 - -453 
Knygos 3978 1915 -2063 
Iš viso: 12022 9875 -2147 

 
Vidutinis specialistų darbo užmokestis  

(lyginamoji analizė su 2009 m.) 
2009 (Lt.) 2010 (Lt.) Skirtumas 

1297 1359,93 +63 

 
 

Iš Savivaldybės biudžeto gautų lėšų panaudojimas (Lt.) 
(lyginamoji analizė su 2009 m.) 

 2009 (Lt.) 2010 (Lt.) Skirtumas 
Paprastosios išlaidos 1530100 1531000 +900 
Darbo užmokestis 983100 962057 -21043 
Soc. draudimo įnašai 304300 298000 -6300 
Šildymas 50400 90463 +40063 
Elektros energija 40000 37543 -2457 
Ryšių paslaugos 54600 48237 -6363 
Transporto išlaikymas 13700 9911 -3789 
Spaudiniai 52000 49051 -2949 
Kitos prekės 17800 14326 -3474 
Komandiruotės 400 1660 +1260 
Kvalifikacijos kėlimas 1900 2353 +453 
Vanduo ir kanalizacija 3700 3860 +160 
Ilgalaikio turto remontas 300 464 +164 
Kitos paslaugos 5400 5292 -108 
Socialinės išmokos 2500 7783 +5283 
Iš viso: 1530100 1531000 +900 

 
Iš Kultūros ministerijos knygoms įsigyti skirta 35219 Lt. Vienam gyventojui tenka 0,68 

Lt. spaudiniams įsigyti. Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų per 2010 m. paramos keliu gauta 
knygų už 55777 Lt. (2009 – 43850 Lt.). Spaudiniams įsigyti vienam gyventojui iš visų šaltinių 
tenka 1,98 Lt. (2009 – 1,74 Lt.). 
 
Kapitalinės išlaidos 

 Automatizacijai: kompiuteriams, programinei įrangai ir pan. – 143,1 tūkst. Lt. 
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Einamosios (paprastosios) išlaidos 

 Darbo užmokestis – 963,8 tūkst. Lt. 
 Dokumentams įsigyti: 

- knygoms – 101,6 tūkst. Lt.; 
- periodikos prenumeratai – 48,8 tūkst. Lt.; 

 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, patalpų nuoma, komunalinės paslaugos, 
smulkus remontas, dokumentų įrišimas) – 592,2 tūkst. Lt. 
 
Pajamos ir finansavimas 

 Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos – 1566,2 tūkst. Lt.; 
 Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą) – 59,2 tūkst. Lt.; 
 Specialūs garantai (lėšos, gautos visam ar daliniam svarbių projektų finansavimui) – 

204,6 tūkst. Lt.; 
 Gautos pajamos (lėšos, gautos bibliotekinių operacijų metu) – 9,9 tūkst. Lt.; 
 Valstybės deleguotos lėšos (viešieji darbai) – 2,3 tūkst. Lt. 

 
IŠVADOS 

 
Vykdydama 2010-ųjų metų uždavinius Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka veikė pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 d. sprendimą 
Nr. T1-1564 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 
nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“. Centralizuota 24 bibliotekų - filialų sistema pagal 
rajono Savivaldybės tarybos patvirtintą tipinį Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų modelį 
yra ekonomiškai naudinga, taupi ir funkcionali, nes: 

 yra kompaktiškas, mobilus ir vienas mažiausių Lietuvoje VB filialų tinklas: 11 seniūnijų 
veikia 23 filialai, iš kurių 9 vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas; 

 Bibliotekų paslaugų vartotojams yra racionaliai organizuotas paslaugų prieinamumas: 
vid. 1 bibliotekai - filialui tenka 2132 gyventojai;  

 Viešojoje bibliotekoje ir 23 jos įstaigose yra 68,25 etatinių vienetų darbuotojų, iš jų 50 
– profesionalūs bibliotekininkai, 6 – kvalifikuoti specialistai, 13,25 – techniniai darbuotojai;  

 Bibliotekos ir 23 jos junginių strategija yra nukreipta į tradicinės bibliotekos ir jos 
paslaugų transformavimą iš tradicinių į modernių interaktyvių žinių kaitą, sąlygų mokymuisi 
visą gyvenimą sukūrimą ir pagalbą diferencijuoto švietimo lygmens vartotojams, skaitymo 
skatinimo ir laisvalaikio su knyga praleidimo organizavimą. 

 
AKTUALIJOS. PASIEKIMAI 

 
Viešųjų knygos renginių tikslas – populiarinti biblioteką, skatinti skaitymą ir aktualinti 

bibliotekos paslaugas, siekiant pritraukti potencialius paslaugų vartotojus. Ataskaitiniais 
metais VB ir 23 filialuose surengta 918 renginių, iš jų 412 – įvairaus pobūdžio ekspozicijų su 
pristatymais. Juose apsilankė 37543 lankytojai. Tarp populiariausiųjų knygos programų 
paminėtinos: Parmos universiteto, Klaipėdos universiteto garbės daktaro Giudo Michelini 
(Italija) naujai išleistų giesmynų pristatymas; pokalbis - susitikimas „Karaliaučius: kultūros 
mainai, ateities ir praeities ženklai“, dalyvaujant poetams B. Bartfeldui ir S. Simkimui; 
reprezentacinio kalendoriaus „Šilutė 500“ parengimas, išleidimas ir pristatymas (aut. 
šilutiškis Andrius Sirtautas); tarptautinė vaikų knygos mugė „Mes iš Baltijos valstybių“ 
(strateginis rajono savivaldybės renginys), šįkart į Šilutę sukvietęs Latvijos (Bauskė), Rusijos 
(Kaliningradas) ir Vakarų Lietuvos knygų vaikams autorius, iliustratorius bei leidėjus; penktą 
kartą, minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 
surengtas poeto, šios idėjos autoriaus, televizijos laidų prodiuserio ir renginių vedėjo Marijaus 
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Budraičio sumanytas ir organizuotas „Pamario ožkų“ humoristinis renginys, skirtas politikos, 
spaudos ir verslo atstovams.  

F. Bajoraičio viešoji biblioteka pradėjo kaupti Šilutės (Šilokarčemos) vardo paminėjimo 
500 metų sukakčiai skirtą „Penkių šimtmečių kolekciją“ ir žymėti ją meniniu spaudu; surengta 
keliaujanti paroda „Dvidešimt laisvės kovų pavasarių“, eksponuota 8 kaimų seniūnijose; kartu 
su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centru vykdyta akcija „Padovanok bibliotekai 
knygą iš svarbaus sąrašo“; bendradarbiaujant su Europos Sąjungos konsulatu Lietuvoje 
surengta Europos dienos šventė „Mes turtingi gerumu, dovanotu kitiems“ bei kiti įdomūs 
knygos, rašto, žinių ir informacijos sklaidai skirti renginiai, nukreipti į modernios viešosios 
bibliotekos kūrimo Pamario krašte strategines nuostatas. 

Savivaldybės tarybos sprendimais įteisinta bibliotekos mokamų elektroninių paslaugų 
modernizacija, plečiant modernių paslaugų spektrą, vykdant vartotojų, bibliotekos specialistų 
ir specialiųjų poreikių vartotojų mokymus. Pagal JAV milijardierių Bilo ir Melindos Geitsų 
fondo Pasaulio bibliotekų programos projektą „Bibliotekos pažangai“, finansuotą Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ir koofinansuotą Rajono savivaldybės, priimta ir įdiegta 
kompiuterinė - programinė įranga, apmokyta 15 bibliotekos specialistų, kuriems įteikti ECDL 
Start, vadybos, psichologinio bendravimo įgūdžių, paieškos internete ir kitokio pobūdžio 
sertifikatai. Viešojoje bibliotekoje ir 23 jos įstaigose vyksta intensyvūs bibliotekų vartotojų 
kompiuterinio raštingumo mokymai įvairaus amžiaus grupėse, kurias sudaro nuo 5 iki 10 
vartotojų. 

Skatinant skaitymą VB ir filialuose yra plečiamas nemokamų ir apmokamų paslaugų 
vartotojams spektras, didinamas nusikalsti linkstančių paauglių, asocialių šeimų, trečiojo 
amžiaus bendruomenės žmonių telkimas į bibliotekose vykstančius knygos ir žodžio 
renginius, edukacines pamokas. VB ir 24 jos įstaigų statistika įrodo aktyvią bibliotekos 
poziciją Pamario bendruomenės gyvenime: bibliotekų paslaugomis naudojasi 11500 rajono 
gyventojų, arba 21,9% nuo statistinio gyventojų skaičiaus, apsilankė 235388 lankytojų, arba 
vidutinis lankomumas siekė 20,5%. Bibliotekose surengti 846 žodiniai ir vaizdiniai renginiai, 
skirti laikmečio aktualijoms, knygos ir rašto tradicijoms, knygininkų gyvenimo bei kūrybos 
datoms paminėti. 

Viešoji biblioteka ir 23 jos filialai yra išoriškai atviri bendruomenei, socialiniams 
partneriams, rėmėjams bei bendraminčiams. 2010 metais pasirašytos arba tęstos 38 
partnerystės sutartys. Šilutiškiams ypač naudinga VB partnerystė su Valstybinės mokesčių 
inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyriais, Šilutės darbo 
birža. Taip sudaromos sąlygos į biblioteką ir jos filialus užsukantiems lankytojams 
nemokamai deklaruoti mokesčius, naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis, vykdyti 
darbo paieškos ar elektroninio komunikavimo su darbdaviu operacijas. Vidutiniškai kasmet ir 
2010-aisiais tokio pobūdžio paslaugomis pasinaudojo per 200 šilutiškių. 

Žymiai pagerėjo VB, miestelių bei kaimų filialų patalpų būklė, tuo pačiu ir lankytojų 
skaitymo bei elektroninės komunikacijos sąlygos dėl viešosios bibliotekos ir jos filialų 
dalyvavimo nacionaliniame projekte „Bibliotekos pažangai“, ES projekte „Interaktyvių 
elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose 
bibliotekose plėtra“ ir nacionaliniame projekte „VIPT plėtra“. Bibliotekoje ir 23 jos filialuose 
įgyta baldų įranga, atliktas patalpų remontas. Iš darbui nepritaikytų patalpų persikėlė ir 
suremontuotose mokyklų patalpose įsikūrė Usėnų ir Saugų filialai. Bibliotekų - filialų 
sistemoje įrengta ir veikia 218 kompiuterizuotų darbo vietų su nemokama interneto prieiga ir 
53 darbo vietos, skirtos bibliotekininkams. Pradėti spręsti VB Ž. Naumiesčio bei Švėkšnos 
filialų modernių ir šiuolaikiškų patalpų įrengimo klausimai. 

Stiprinami ryšiai su socialiniais partneriais bei vietos bendruomene, seniūnijomis. 
Tvarūs, patikimi ir kūrybingi bibliotekininkų socialiniai partneriai yra Savivaldybės švietimo 
bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, Policijos komisariatas, AB „Grabupėliai“, ABF 
„Šilutės Rambynas“. Išskirtinis šilutiškių bibliotekininkų socialinės partnerystės bruožas yra 
jos įteisinimas sutartimis ir konkrečios veiklos programos. Tai leidžia racionaliai planuoti ir 
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įgyvendinti bibliotekininkystės plėtrą Pamario regione. Geri dalykinio bendradarbiavimo 
santykiai SVB sieja su bibliotekų veiklą remiančiais, bibliotekas modernizuojant talkinančiais 
ir knygmylių problemas sprendžiančiais seniūnais: Alfonsu Šepučiu, Vitalijumi Mockumi, 
Antanu Kliženčiu, Raimondu Steponkumi. Dalis SVB miestelių ir filialų bibliotekininkų yra 
aktyvūs vietos bendruomenių nariai (N. Rimkienė, D. Daujotienė, O. Miliauskienė ir kt.), 
įsiklauso į vietos žmonių poreikius, bendradarbiauja ir tuo pačiu prisideda prie 
bendruomeniškumo seniūnijose įtvirtinimo. Bendruomenėse dirba 35% visų miestelių ir 
kaimo filialų bibliotekininkų (2009 m. buvo 8%). 

VB sistemoje dirba 61 darbuotojas, iš jų 23 bibliotekininkai, turintys aukštąjį 
pasirengimą darbui (45,1% nuo bendro skaičiaus), 23 – aukštesnįjį ir 5 – bendrą vidurinį 
išsilavinimą turintys bibliotekininkai.  

Nors bibliotekos administracija, asociacija „Šilutės raštijos ir knygių draugija“ 
(pirmininkė Dalia Užpelkienė), asociacija Šilutės rajono bibliotekininkų draugija (pirmininkė 
Sandra Jablonskienė) nuosekliai dirba bibliotekininkų kompetencijos didinimo srityje (2010 
m. kvalifikaciją kėlė 49 bibliotekininkai), bibliotekos specialistai dalyvavo tarptautiniuose 
renginiuose Bauskėje (Latvija), Amsterdame (Olandija), Briuselyje (Belgija), dėl menko 
apmokėjimo už darbą bibliotekininkų darbo vietose pasigendama jaunimo.  

2010 m. SVB bibliotekininkai sėkmingai plėtojo veiklą, buvo pastebėti ir įvertinti (žr. 
„Žinios apie biblioteką“, p. 5). Taip pat minėtini šie pasiekimai: 

Sausio mėn. Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka ir jos Degučių, Bikavėnų, Inkaklių, 
Ramučių, Laučių, Žemaičių Naumiesčio filialų bibliotekininkės E. Dragūnienė, E. Girdvainienė, 
D. Milkerienė, L. Rupainienė, V. Koncevičiūtė, N. Rimkienė, D. Bružienė ir D. Daujotienė 
sėkmingai dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuotoje nacionalinėje 
suaugusiųjų švietimo savaitėje „Septynios kūrybingumo dienos – švietimui, kultūrai, verslui“. 
Šioms bibliotekininkėms ir jas konsultavusioms viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus 
vedėjai L. Dumšienei bei vyr. bibliotekininkei S. Jablonskienei įteikti suaugusiųjų švietimo 
savaitės dalyvių pažymėjimai ir organizatorių dovanos. 

Vasario mėn. pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ penkiolika F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos ir filialų specialistų nuo vasario 1 iki kovo 1 d. turėjo galimybę dalyvauti 
mokymuose Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui gauti. Visi mokymų dalyviai 
sėkmingai išlaikė testus ir gavo ECDL Start pažymėjimus.  

Gegužės mėn. Šilutės bibliotekininkai lankėsi Vilniuje viešbutyje „Crowne Plaza“ 
įvykusioje konferencijoje „Naujoviška biblioteka Lietuvoje – kurkime ją patys“, kuri buvo 
surengta įpusėjusio JAV milijardierių Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų 
programos Lietuvoje finansuojamo projekto „Bibliotekos pažangai“ proga. 

Šilutėje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko 10-ajai Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti 
renginiai. Geriausia Pamario krašto 2009 m. bibliotekininke, už nuoširdų indėlį skatinant 
mažuosius šilutiškius skaityti, išrinkta Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Vaikų 
aptarnavimo skyriaus vedėja Vita Gerulienė.  

Už gerus darbo pasiekimus ir kultūros puoselėjimą Metų bibliotekininkių titulai yra 
suteikti juknaitiškei Diletai Daujotienei, kintiškei Ramutei Mačiulaitienei, VB skyrių vedėjoms 
Laimai Dumšienei, Aldonai Norbutienei, Nijolei Budreckienei, Danutei Šernienei, naumėstiškei 
Nijolei Rimkienei, usėniškei Onutei Miliauskienei, VB Bibliotekininkystės ir kraštotyros 
skyriaus bibliotekininkei Virginijai Veiverienei, o VB direktorė Dalia Užpelkienė yra Lietuvos 
ir Pamario krašto Geriausia metų bibliotekininkė. 

 

TRUKDŽIAI  
 

Viešoji biblioteka yra profesionalias bibliotekines paslaugas, orientuotas į kintančius 
vartotojų poreikius, teikianti institucija, strategiškai modernizuojanti veiklą ir orientuojanti 
bibliotekininkystės profesionalus į integruotą Pamario krašto kultūros plėtros viziją, tačiau: 
1 problema: 
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Žemas aukštos kvalifikacijos profesionalių bibliotekininkų apmokėjimas už darbą 
neatitinka specialistui priskirtų pareigų ir įgytų kompetencijų. 2010-12-31 dienai vidutiniškai 
bibliotekininko su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu išmokamo atlyginimo vidurkis siekė 
1267 litus. Per 2009-2010 metus F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirtas mokos fondas 
sumažintas 18,5%. 
2 problema: 

Dėl per mažai patalpų turinčio ir nepakankamai funkcionalaus 2006 metų vasary baigto 
rekonstruoti Tilžės g. 10 pastato Šilutėje, būtina perduoti greta esantį Tilžės g. 12 pastatą F. 
Bajoraičio viešosios bibliotekos funkcijoms vykdyti. 
3 problema: 

Užtikrinant aukštą interaktyvių paslaugų teikimo kokybę 16-oje (iš 23) miestelių bei 
kaimų filialų dėl biudžeto lėšų stygiaus nėra įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos 
sistema (LIBIS). Diegimas yra būtinas. 

 
ĮŽVALGOS 

 
Rajono vadovų ir visų politikų geranoriškumo dėka sprendžiami viešosios bibliotekos Ž. 

Naumiesčio bei Švėkšnos filialų modernių ir šiuolaikiškų patalpų įrengimo klausimai. 
2011 m. švęsime Šilutės (Šilokarčemos) vardo paminėjimo 500 metų sukaktį. Visi 

renginiai, kuriuos 2011 m. numato surengti Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji 
biblioteka, daugiau ar mažiau pasitarnaus akcentuojant Šilutės išskirtinumą, primins krašto 
istorijos raidą, kultūros vertybes ir prisidės prie svarbiausio tikslo – garsinti Šilutės miestą, 
kad jis taptų dėmesio centru Lietuvoje bei dar labiau žinomas užsienyje.  

Bus dedamos pastangos, kad SVB bibliotekininkai 2011 m. formuotų ir palaikytų 
glaudžius santykius su bibliotekos vartotojais, vietos valdžia ir kitais partneriais, kurie didele 
dalimi lemia viešosios bibliotekos potencialo regione plėtros galimybes, tradicijų išsaugojimą 
bei naujovių atsiradimą.  
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