
 

 

  

 

 

 

Šilutės rajono savivaldybės 

Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos 

2009 m. veiklos ataskaita 

  

Tilţės g. - 10, LT-77192 Šilutė, tel. 8-441-78212, faks. 8 441 76961 

el. paštas prusija@silute.omnitel.net 
 



[Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka] 2009 m. veiklos ataskaita  

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

 

 

 

 

 Bendroji dalis 

 

 Bibliotekų prieinamumas 

 

 Fondo formavimas 

 

 Vartotojų aptarnavimas 

 

 Informacinė ir kraštotyros veikla 

 

 Bibliotekinė-konsultacinė veikla 

 

 Materialinė bazė 

 

 Išvados: aktualijos, pasiekimai, trukdţiai, įţvalgos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Šilutė, 2010 



2009 m. veiklos ataskaita  [Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka] 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ataskaitą parengė: 

Dalia Uţpelkienė, direktorė 

Dalia Pupšytė, direktorės pavaduotoja bibliotekininkystei 

Nijolė Budreckienė, Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vedėja 

Laima Dumšienė, Informacijos skyriaus vedėja 

Aldona Norbutienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 

Danutė Šernienė, Fondo organizavimo skyriaus vedėja 

Vita Gerulienė, Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėja 

Virginija Norvaišienė, vyr. buhalterė 

 

 

Maketavo, apipavidalino: 

Sandra Jablonskienė, Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė informacijai 

 

 

Tekste naudojamos santrumpos: 

ŠSVB Šilutės savivaldybės viešoji biblioteka 

SVB Savivaldybės viešoji biblioteka 

VB Viešoji biblioteka 

MF Šilutės miesto filialas 

KF Kaimo filialas 

IS Informacijos skyrius 

SAS Skaitytojų aptarnavimo skyrius 

VAS Vaikų aptarnavimo skyrius 

BKS Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyrius 

FOS Fondo organizavimo skyrius 

 

 

 

 

 

 



[Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka] 2009 m. veiklos ataskaita  

 

 4 

 

 

BENDROJI DALIS 
 

ŢINIOS APIE BIBLIOTEKĄ 

 

2009-ieji Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai, kaip ir visoms 

šalies bibliotekoms, buvo nelengvi metai. Norisi tikėti, kad kultūros sektorius 2010-aisias nebus 

apleidţiamas ir nuvertinamas. Pamario viešoji biblioteka, kaip ir visos šalies bibliotekos, perţiūrėjo 

ir pertvarkė savo funkcijas ir uţdavinius. SVB 2009 m. toliau dirbo optimalios gyventojų prieigos 

prie bibliotekinių informacinių resursų organizavimo srityje, rūpinosi paslaugų spektro vartotojams 

plėtra ir vartotojų poreikių tenkinimu.  

ŠSVB dirba vadovaudamasi jos steigėjo – Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-12-31 

sprendimu Nr. T1-1397 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

nuostatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ patvirtintais nuostatais, kuriuose įteisinta 

bibliotekos veikla, kintantis paslaugų spektras, kokybiška prieiga prie bibliotekininkystės ir 

informacijos resursų, atsinaujinantis viešosios bibliotekos administravimo modelis. 

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka yra Lietuvos bibliotekų sistemos 

dalis, pagrindinė rajono teritorijoje centralizuota viešoji biblioteka, uţtikrinanti vietos savivaldos 

sprendimų bibliotekų klausimais įgyvendinimą rajone, bibliotekų veiklos analizės, koordinavimo, 

konsultacinės pagalbos, tarpbibliotekinio abonemento, bibliografijos, informacijos ir bibliotekinės 

kraštotyros centras. 

 

2009 m. SVB vykdė uţdavinius, numatytus veiklos programoje, pavadintoje „Biblioteka – 

vartotojo, bendruomenės ir bibliotekininko paţangai“: 

 Formavo universalų dokumentų fondą, atsiţvelgiant į savivaldybės teritorijos istorines 

ištakas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, gyventojų reikmes, turimų finansinių asignavimų ribose. 

 Tvarkė spaudinių fondo apskaitą ir saugojo spaudinius bei kitus dokumentus, laikantis 

LR teisės aktų reikalavimų. 

 Organizavo savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį aptarnavimą knyga, teikė 

įvairiapusę informaciją, rengė knygos kultūros, edukacijos ir rekreacijos renginius, mokė vartotojus. 

 Rengė ir vykdė projektų vadybą, finansuotų rajono Savivaldybės, šalies fondų ir 

programų.  

  Viešojoje bibliotekoje ir miestelių bei kaimų filialuose vykusiuose renginiuose 

populiarino knygą ir skaitymą (susitikimuose su rašytojais, dailininkais, aktoriais, konferencijose, 

knygų, duomenų bazių pristatymuose, vartotojų mokymuose, informaciniuose, kraštotyriniuose ir 

kt. renginiuose). 

 Bibliotekos Knygos muziejuje buvo aktualizuojama ir skleidţiama informacija apie 

sukauptų senų, retų krašto dokumentų fondą bei informacija apie dokumentus, susijusius su 

regionu; renginiuose aktualizuotas knygos paveldas. Nauja informacija apie Maţosios Lietuvos ir 

Šilutės krašto knygos ir rašto veikėjus papildytas internetinis tinklalapis www.silutesknygininkai.lt. 

 Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė Virginija Veiverienė 

toliau rengė ir teikė Lietuvos bei uţsienio leidiniuose spausdinamų publikacijų apie Maţają Lietuvą 

bibliografiją Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ interneto svetainei „Maţoji Lietuva“ 

www.mazoji-lietuva.lt 

 Bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją bei motyvaciją profesinei veiklai ir inovacijoms, buvo 

skatinama profesinė saviraiška ir saviugda, sudarytos sąlygos profesionalių bibliotekininkų 

nuosekliosioms studijoms ir tęstiniam mokymui, bendradarbiavimui su šalies bei uţsienio 

bibliotekomis.  

 2009-aisiais metais Lietuva sutiko savo vardo tūkstantmetį. Minint šios datos 

reikšmingumą, Lietuvos miestuose ir miesteliuose buvo surengta nemaţai kultūrinių renginių. F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti skyrė renginių ciklą „Lietuvai 

- 1000“.  

http://www.silutesknygininkai/
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 Pamario viešoji biblioteka kartu su 23 kaimų ir miestelių filialais sėkmingai startavusi 

2008-aisiais metais projekte „Bibliotekos paţangai“, 2009 metais toliau tęsė projekto veiklą 

antrame etape. Projektą „Bibliotekos paţangai“ 2008 - 2012 m. įgyvendina Lietuvos nacionalinė 

Martyno Maţvydo biblioteka kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.  

 Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka kartu su rėmėjais ir 

projekto bičiuliais į literatūrinį rudenį „Prisijaukinkim ţodį, paukštį, debesį...“ sukvietė iš Šilutės 

krašto kilusius ar kitaip su juo susijusius knygininkus. Šiemetiniame tradiciniame, kas trejus metus 

vykstančiame literatūrinės kūrybos konkurse dalyvavo per 50 autorių, vertinti pristačiusių 58 

knygas, parengtas ir išleistas 2007-2009 metais.  

 Klaipėdiškis Sakalas Janavičius Knygos muziejui padovanojo aštuonias savo mamos, 

docentės, filologijos mokslų daktarės Janinos Janavičienės itin vertingas ir retas maldos knygas 

(išleistos 1871-1906 metais). Tarp dovanotų maldynų seniausias - išleistas 1871 m. tuometinėje 

Šilokarčemoje, buvusioje Sekunų dinastijos knygrišykloje-spaustuvėje. Šios itin retos maldaknygės 

praturtino bibliotekos Knygos muziejaus fondą . 

 Jau dvyliktą kartą Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengta 

geriausio Pamario krašto bibliotekininko pagerbimo šventė. 2009-aisiais geriausios Pamario krašto 

bibliotekininkės vardas suteiktas Inkaklių filialo darbuotojai Daivai Milkerienei.  

 Vilniaus ir Klaipėdos universitetai yra pasirinkę F. Bajoraičio viešąją biblioteką 

komunikacijos – informacijos ir bibliotekininkystės specialybių dieninių bei neakivaizdinių studijų 

studentų praktikai atlikti. 2009 metais F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje praktiką atliko dvi 

Klaipėdos universiteto studentės. 

 Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka finansuojama iš 

dviejų šaltinių – Savivaldybės ir Valstybės biudţetų; papildomai – per rajono, regiono, šalies ir 

uţsienio fondus bei programas. Iš Savivaldybės biudţeto – SVB veiklai priskirtoms funkcijoms 

vykdyti, iš Valstybės biudţeto – naujiems dokumentams ir elektroninėms laikmenoms bei 

kompiuterinei programinei įrangai įsigyti. Papildomos bibliotekinės veiklos finansuojamos per SVB 

specialistų parengtus projektus rajono, regiono ir šalies fondams bei programoms.  

Steigėjo lėšos 2009 m. sudarė 1530,1 tūkstančio Lt. 

 Valstybės finansavimas SVB naujoms knygoms komplektuoti siekė tik 47430 Lt arba 

81190 Lt maţiau nei 2008-aisiais. 

 Bibliotekinės veiklos projektams vykdyti pritraukta 355000 Lt, iš jų kultūrinei veiklai: 

21140 Lt per Šilutės rajono savivaldybės programas, 41600 Lt per šalies fondus ir programas. 

Projekto „Bibliotekos paţangai“ lėšos sudarė 292260 Lt, iš jų 51247,15 Lt – Savivaldybės indėlis į 

projektą. 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos misija, vizija ir strategija yra orientuota į steigėjo, 

rajono Savivaldybės tarybos, įstaigai deleguotų funkcijų ir uţdavinių vykdymą bei teikiamų 

paslaugų spektrą. 

 

MISIJA 

 

 Teikti interaktyvios kaitos ţinių, informacijos ir kultūros paslaugas bibliotekos 

vartotojams. 

 Modernizuoti bibliotekas (LIBIS), uţtikrinant gyventojams optimalią prieigą prie 

stacionarių bibliotekų.  

 Kaupti ir aktualizuoti Maţosios Lietuvos knygos ir rašto paveldą, siekiant jį išsaugoti 

ateities šilutiškių kartoms. 

 Tobulinti bibliotekos valdymą: planavimą, personalo motyvavimą - ugdymą, struktūras. 

 

VIZIJA 

 

Transformuoti tradicinę biblioteką į modernų ir atvirą inovacijoms ţinių, informacijos ir 

knygos centrą su kintančiu viešųjų paslaugų spektru ir valdymo sistema. 
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BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

BIBLIOTEKŲ  SKAIČIUS 

 

2009 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 17 Švietimo ir mokslo 

ministerijai priklausančių bibliotekų, iš jų 3 – vidurinių mokyklų, 3  gimnazijų, 7 – pagrindinių 

mokyklų, 3 – pradinių mokyklų ir 1 – neformaliojo vaikų švietimo mokyklų bibliotekos. Rajone yra 

5 kitų ţinybų bibliotekos. 
 

Savivaldybės viešųjų, bendrojo lavinimo, specialiųjų mokyklų ir kitų ţinybų bibliotekų išsidėstymo schema 

 
F. Bajoraičio  

VB ir  filialai 

Bendrojo lavinimo 

mokyklų bibliotekos 

Specialiųjų mokyklų ir 

kitų ţinybų 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 Ţibų 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 

 Traksėdţių 

 Šilutės ţemės ūkio m-klos 

Rusnės  Rusnės  Rusnės specialiosios  m-

klos 

Ţ. Naumiesčio  Ţ. 

Naumiesčio 

 Degučių 

Ţ. Naumiesčio gimnazijos 

Degučių pagr. m-klos 

Ţ. Naumiesčio darţelio-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, bendrojo lavinimo, specialiųjų mokyklų ir kitų ţinybų 

bibliotekų tinklas 2009-12-31 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, Traksėdţių, Vilkyčių, Rusnės). 

 

Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų iš viso – 17: 

 vidurinių mokyklų bibliotekos – 3; 

 gimnazijų bibliotekos – 3; 

 pagrindinių mokyklų bibliotekos – 7; 

 pradinių mokyklų bibliotekos – 3; 

 neformaliojo vaikų švietimo (dailės, meno) mokyklų bibliotekos – 1 

 

Specialiųjų mokyklų ir kitų ţinybų bibliotekų iš viso – 5: 

 profesinių mokyklų bibliotekos – 2; 

 specialiųjų (internatinių) vaikų auklėjimo ir globos namų bibliotekos – 2; 

 sanatorinių mokyklų biblioteka – 1. 

 
 

- 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 stambiuose seniūnijų centruose, didesniuose kaimuose yra  

prieinamas skaitytojams ir informacijos vartotojams, tenkina rajono gyventojų poreikius, todėl 2009 

m. jis nepakito – nebuvo nei atidarytų, nei uţdarytų filialų. 9 viešosios bibliotekos filialai vykdo ir 

mokyklos bibliotekos funkcijas (2008 - 10), nuo 2009 m. lapkričio mėnesio, uţdarius Šilutės 

Pamario pagrindinės mokyklos Laučių skyrių, viešosios bibliotekos Laučių filialas nebevykdo 

mokyklos bibliotekos funkcijų. Rajone gyvena 52566 gyventojai (2008 – 52789), vienai 

universaliai bibliotekai vidutiniškai tenka 2190 (2008 – 2199) gyventojų. Palyginus su 2008 m., 

rajono gyventojų skaičius sumaţėjo 223.  

 

NESTACIONARINIS APTARNAVIMAS 

 

Knygnešių skaičius (lyginamoji analizė su 2008 m.) 
Filialo 

pavadinimas 

Knygnešių skaičius Aptarnauja vartotojų Literatūros išduotis 

2008 2009 Skirt. 2008 2009 Skirt. 2008 2009 Skirt. 

VB 5 6 +1 5 6 +1 182 189 +7 

MF 10 3 -7 10 3 -7 1698 565 -1133 

KF 250 247 -3 341 346 +5 8454 8244 -210 

Iš viso: 265 256 -9 356 355 -1 10334 8998 -1336 

 

Knygnešių, jų aptarnaujamų vartotojų ir literatūros išduoties rodikliai, palyginus su 2008 m., 

yra sumaţėję. Keičiantis filialų paslaugų spektrui ir aptarnavimo kokybei, vis daugiau skaitytojų 

lankosi stacionarinėse bibliotekose, todėl sumaţėjo nestacionarinio skaitytojų aptarnavimo 

rodikliai: knygnešių, aptarnaujamų vartotojų ir literatūros išduoties skaičius. 2009 m. šia paslauga 

naudojosi 6 viešosios bibliotekos vartotojai. Vidutiniškai vienam filialui rajone tenka 11,1 (2008 – 

11,3) knygnešių. Knygnešiai aptarnauja atokių kaimų gyventojus, senyvo amţiaus ţmones, 

neįgaliuosius ir ligonius. Vienas knygnešys vidutiniškai aptarnavo 1,3 skaitytojo (2008 – 1,3) ir 

išnešė skaityti 35,1 (2008 – 37,7) knygų bei periodinių leidinių. Bibliotekinių išdavimo punktų rajone 

neturime. 
 

 

 
 

   
 

 

2009 m. 97,6 % (2008 – 96,7 %) VB ir filialų skaitytojų buvo aptarnaujami stacionariniuose 

abonementuose, tai yra, patys lankėsi viešojoje bibliotekoje ir filialuose, ir tik 2,4 % skaitytojų buvo 

aptarnaujami nestacionarinio aptarnavimo formomis: knygnešyste ir bibliotekininkų lankomi 

namuose. 

Knygnešių išduotų knygų ir periodinių 

leidinių išduotis bendrame literatūros 

išduoties kontekste 

Knygnešių lankomų skaitytojų ir neįgalių 

skaitytojų aptarnavimas namuose bendrame 

VBS skaitytojų skaičiaus kontekste 
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NEĮGALIŲ IR SENYVO AMŢIAUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

SVB skaitė 786 neįgalūs ir pensinio amţiaus skaitytojai (2008 – 798), tai sudaro 6,8 % nuo 

bendro rajono skaitytojų skaičiaus (2008 – 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, 18 senyvo amţiaus ir neįgaliems skaitytojams, negalintiems 

atvykti į bibliotekas dėl judėjimo sutrikimų ar nepalankių oro sąlygų. Jie per 2009 metus perskaitė 

198 fiz. vnt. spaudinių. Siekiant pagerinti aprūpinimą garso knygomis akluosius ir silpnaregius, 

bendradarbiauta su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, skolinantis iš jų spaudinius, 

(vaţiuota 4 kartus per metus). Paslaugomis naudojosi 2 Šilutės mieste gyvenantys šios socialinės 

grupės skaitytojai. Jiems išduota 81 vnt. garsinių dokumentų. VB periodikos skaitykloje įrengtos 2 

atskiros darbo vietos ţmonėms su negalia, o Informacijos skyriuje yra 1 kompiuterizuota darbo 

vieta akliesiems ir silpnaregiams. VB Bikavėnų, Vainuto ir Ramučių filialų bibliotekininkės 

namuose aptarnavo po 1 skaitytoją, Rusnės, Ţ. Naumiesčio, Švėkšnos, Kintų, Degučių ir Usėnų – 

po 2 skaitytojus, Juknaičių – 3 skaitytojus. 

VB skaitė 258 neįgalūs ir pensinio amţiaus skaitytojai (2008 – 241), tai sudaro 6,6 % nuo 

bendro skaitytojų skaičiaus. VB filialuose skaito 821 (2008 – 557) neįgalūs ir pensinio amţiaus 

skaitytojai, tai sudaro 7,1 % nuo bendro filialų skaitytojų skaičiaus. Vidutiniškai viename viešosios 

bibliotekos filiale skaito 35,7 (2008 – 24,2) neįgalių ir pensinio amţiaus skaitytojų. 

Yra palaikomi nuolatiniai ryšiai su įstaigomis ir organizacijomis, jungiančiomis neįgaliuosius 

ir senyvo amţiaus ţmones. Jie yra nuolatiniai bibliotekoje vykstančių knygos renginių lankytojai, 

sudaryta erdvė jų meninei saviraiškai. 2009 m. buvo surengta VšĮ Šilutės dienos paslaugų centro 

lankytojų (sutrikusio intelekto ţmonių) kūrybos paroda (rankdarbiai, pynimas, veltiniai, keramika),  

skirta Tarptautinei neįgaliųjų ţmonių dienai. 

 

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 

inţinierius.  

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 Inţinierius elektros ūkiui ir apsaugai (0,5), pagalbinis darbininkas-

stalius (0,5), archyvaras (0,5),valytoja (3,75), vairuotojas, rūbininkė, 

dailininkė-apipavidalintoja, knygrišys  

VB miesto filialas Bibliotekininkas (2), valytoja (0,25) 

VB miestelių ir kaimų filialai 

(22) 

Bibliotekininkas (26), valytoja (6,25) 

 

Viešosios bibliotekos darbuotojų pareigybių sąrašas 2009 m. neţymiai pasikeitė. SVB jungia 

1 miesto ir 23 miestelių ir kaimų filialus. 9 viešosios bibliotekos (2008 – 10) filialai vykdo ir 

mokyklų bibliotekų funkcijas (Bikavėnų, Kintų, Gardamo, Grabupių, Šylių, Pašyšių, Rusnės, 

Traksėdţių, Vilkyčių). 
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FONDO  FORMAVIMAS 
 

FONDO BŪKLĖ 

 

Iš viso sistemoje – 307370 fiz. vnt. įvairių dokumentų, 43733 pavadinimo. Iš jų: 

VB – 66878 fiz. vnt., 43733 pav.; 

MF - 10654 fiz. vnt., 6677 pav.; 

KF - 229838 fiz. vnt.,15890 pav. 

Turimų fonduose dokumentų paskirstymas pagal dokumentų rūšis: 

 knygų ir serialinių leidinių – 304016 fiz. vnt.; 

 natų - 747 fiz. vnt.; 

 garsinių dokumentų – 2005 fiz. vnt.; 

 mišrių garsinių – 255 fiz. vnt.; 

 regimųjų – 1 fiz. vnt.; 

 kartografinių dokumentų – 10 fiz. vnt.; 

 vaizdinių dokumentų – 17 fiz. vnt.; 

 kompiuterinių dokumentų – 319 fiz. vnt. 

Palyginus su 2008 metais, centralizuotos bibliotekų sistemos dokumentų fondas sumaţėjo 

18445 fiz. vnt. Fondo maţėjimą lėmė sumaţintas finansavimas naujiems dokumentams įsigyti. 

Ataskaitiniais metais bibliotekų fondai papildyti tik 8789 fiz. vnt. 1279 pavadinimų leidinių, 2008 

metais buvo gauta ir apskaityta 16236 fiz. vnt. 3434 pavadinimų leidinių. 

Iš viso sistemoje yra 176993 fiz.vnt. groţinės literatūros, tai sudaro 57,6 % nuo turimo knygų 

fondo. Iš jų: 

VB – 19831 fiz. vnt.,  29,6 % nuo turimo knygų fondo; 

MF – 6353 fiz. vnt.,  59,6 % nuo turimo knygų fondo; 

KF – 150809 fiz. vnt.,  65,6 % nuo turimo knygų fondo. 

Iš viso sistemoje yra 100414 fiz. vnt. šakinės literatūros, tai sudaro 32,7 % nuo turimo knygų 

fondo. Iš jų: 

VB – 41649 fiz. vnt.,  62,3% nuo turimo knygų fondo; 

MF – 2612  fiz.vnt.,  24,5% nuo turimo knygų fondo; 

KF – 56153 fiz. vnt,  24,4 % nuo turimo knygų fondo.  

Viešosios bibliotekos ir filialų fonduose apskaityta 29933 fiz. vnt. periodinių leidinių, tai 

sudaro  9,7 % nuo turimo dokumentų fondo. Iš jų: 

VB – 5398 fiz. vnt.,  8,1 % nuo turimo knygų fondo; 

MF – 1689 fiz. vnt.,  15,8 % nuo turimo knygų fondo; 

KF – 22876 fiz. vnt.,  10,0 % nuo turimo knygų fondo. 

 

APRŪPINIMAS DOKUMENTAIS 

 

Vienam rajono gyventojui tenka 5,8 fiz. vnt. dokumentų. Iš jų: 

 mieste – 3,7 fiz. vnt.; 

 kaime – 7,2 fiz. vnt. 

 

Vienam vartotojui rajone tenka 26,7 fiz. vnt. dokumentų.  Iš jų: 

 viešojoje bibliotekoje – 17,3 fiz. vnt.; 

 mieste- 16,6 fiz. vnt.; 

 kaime – 33,6 fiz. vnt. 

Per 2009 metus įsigyta 8789 fiz. vnt. 2199 pavadinimų įvairių dokumentų (naujų - 1279 

pavad.), iš jų knygų ir kitų inventorinamų dokumentų - 5542 fiz. vnt.(1279 naujų pavadinimų) uţ 

96762,93 Lt ir 3247 fiz. vnt. periodinių leidinių uţ 52000 Lt. 

 Iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų įsigyta 2045 fiz. vnt. (635 pavad.) uţ 47430 Lt. 

 Iš bibliotekos specialiųjų lėšų įsigyta 13 fiz. vnt. (1 pavad.) uţ 325,20 Lt. 
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 Iš mokinio krepšelio skirtų lėšų įsigyta 79 fiz. vnt. (16 pvad.) uţ 1423,40 Lt. 

 

Dengiant skaitytojų prarastus dokumentus gauta 441 fiz. vnt. (99 pavad.) dokumentų, 

įvertintų 3734,12 Lt. 

Paramos keliu gauta 2964 fiz. vnt. (528 pavad.) dokumentų, įvertintų 43850,21 Lt. 

Periodinių leidinių gauta 3247 fiz. vnt.(82 pavad.) dokumentų, įvertintų 52000 Lt. 

Gauti nauji 2009 metais apskaityti dokumentai: 

VB – 2398 fiz. vnt. (1279 pavad.); 

MF – 373 fiz. vnt. (81 pavad.); 

KF – 6018 fiz. vnt. (783 pavad.). 

Per metus įsigyta 2911 fiz. vnt., 630 pavad. (33,1 % ) groţinės literatūros, iš jų: 

VB – 952 fiz. vnt.; 

MF – 177 fiz. vnt.; 

KF – 1782 fiz. vnt. 

Per metus įsigyta 5878 fiz. vnt. 649 pavad. (66,9%) šakinės literatūros, iš jų: 

VB – 1446 fiz. vnt.; 

MF – 196 fiz. vnt.; 

KF – 4236 fiz. vnt. 

 

Naujai gauti dokumentai pagal dokumentų rūšis: 

 spaudiniai – 8619 fiz. vnt. (1209 pavad.); 

 muzikos įrašai – 73 fiz. vnt. (31 pavad.); 

 garso įrašai – 19 fiz. vnt. (4 pavad.); 

 vaizdo įrašai – 64 fiz. vnt. (30 pavad.); 

 natos – 1 fiz. vnt. (1 pavad.); 

 kompiuterinės priemonės  – 13 fiz. vnt. (4 pavad.). 

 

Naujai gauti dokumentai pagal paskirtį: 

 ikimokykliniam amţiui – 378 fiz. vnt.; 

 moksleiviams – 1436 fiz. vnt.;  

 jaunimui – 1607 fiz. vnt.;  

 suaugusiems – 5368 fiz. vnt. 

 

Viešosios bibliotekos ir filialų fondai papildyti  nauja mokomąja literatūra (756 fiz. vnt.), 

ţodynais (19 fiz. vnt.), ţinynais (89 fiz. vnt.), informacine literatūra (14 fiz. vnt., bibliografiniais 

leidiniais (55 fiz. vnt.). 

Didelę naujai gautų dokumentų dalį sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama. Gauta 2964 

fiz. vnt. 923 pavadinimų (iš jų 528 nauji pavad.), dokumentai, įkainoti 43850,21 Lt., tai sudaro 

33,7% nuo bendro naujai gautų dokumentų kiekio. Paramos keliu gauti dokumentai: 

VB – 704 fiz. vnt. (528 nauji pavad.); 

MF – 107 fiz. vnt. (32 nauji pavad.); 

KF – 2153 fiz. vnt. (336 nauji pavad.). 

 

Paramos keliu gauti dokumentai pagal dokumento rūšį: 

 spaudiniai – 2931 fiz. vnt. (508 pavad.); 

 muzikos įrašai – 16 fiz. vnt. (9 pavad.); 

 garso įrašai – 3 fiz. vnt. (1 pavad.); 

 vaizdo įrašai – 10 fiz. vnt. (9 pavad.); 

 kompiuterinės priemonės – 4 fiz. vnt. (1 pavad.). 

 

Bibliotekas knygomis rėmė: UAB “Mūsų knyga”, UAB “Alma littera”, Almos Adamkienės 

labdaros ir paramos fondas, AB “Puntuko” spaustuvė, projektas “Bibliotekos paţangai”, dienraštis 
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“Lietuvos rytas”, el. laikraštis “Šilutės ţinios”, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio 

viešoji biblioteka, Kaliningrado apskrities A. Gaidaro vaikų biblioteka, Lietuvos Respublikos 

Seimo kanceliarija, Nepriklausomybės Akto Signatarai, Šilutės rajono savivaldybės administracija, 

Šilutės kraštotyros draugija, Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas, Šilutės 

muziejus, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 

Vydūno draugija (Vilnius),UAB “Šviesa”, UAB “Tyto alba”, kraštiečiai Sofija Vainilaitienė, 

Rimantas Černiauskas, Zosė Gečaitė, Ieva Birzienė, Regina Tirkšlytė, Dalia Ţibaitienė, Marija 

Zuzana Gailienė, Filomena Kitova, Romas Bernotas, Astrida Petraitytė, Ramunė Palekaitė, Teresė  

Leciūtė-Lorenčienė, Audrius Šikšnius, Česlova Rudienė, Giedrė Bulotaitė, Algimantas Liekis, 

Vanda Juknaitė, Saulius Sodonis, Libertas Klimka ir kt.  

2009 metais naudojant valstybės biudţeto skirtas lėšas, pagrindinis tiekėjas buvo UAB „Mūsų 

knyga“. Iš šio tiekėjo įsigyta 1607 fiz. vnt. 687 pavadinimų įvairių dokumentų uţ 37975 Lt. (1 

dokumento vid. kaina 23,63 Lt). Iš Martyno Maţvydo nacionalinės bibliotekos leidybos skyriaus 

įsigyta 25 fiz. vnt. 17 pavadinimų bibliotekininkystės literatūros uţ 386 Lt. Iš UAB „Patogu pirkti“ 

įsigyta 136 fiz. vnt. 56 pavadinimų vaizdo, garso ir elektroninių dokumentų uţ 2463 Lt (1 

dokumento vid. kaina 18,11 Lt). Iš UAB „Šviesa“ įsigyta 277 fiz. vnt. 117 pavadinimų dokumentų 

uţ 6603 Lt (1 dokumento vid. kaina 23,84 Lt). 2009 metais iš valstybės biudţeto skirtų lėšų (47430 

Lt) įsigyta tik 2045 fiz. vnt. 845 pavadinimų dokumentų, vidutiniškai vieno dokumento kaina siekia 

23,20 Lt. 

 

Vienam rajono gyventojui dokumentams įsigyti iš viso teko 2,83 Lt: 

 iš valtybės biudţeto – 0,93 Lt; 

 iš rajono savivaldybės biudţeto - 0,99 Lt; 

 iš kitų šaltinių (projektai, parama, iš skaitytojų vietoj prarastų dokumentų) – 0,91 Lt. 

 

Vienam rajono gyventojui tenka 0,17 fiz. vnt. naujai gautų dokumentų, iš jų: 

 Šilutės mieste – 0,17 fiz. vnt.; 

 kaimo filialuose – 0,19 fiz vnt. 

Vienam SVB vartotojui tenka 0,77 fiz. vnt. naujai gautų dokumentų, iš jų: 

VB – 0,62 fiz. vnt.; 

MF – 0,59 fiz. vnt.; 

KF – 0,86 fiz. vnt. 

SVB naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde – 2,86%: 

VB – 3,59 %; 

MF – 3,51 %; 

KF – 2,62 %. 

Viešosios bibliotekos skyriams bei didiesiems kaimo filialams, esantiems seniūnijų centruose, 

pagal galimybes stengiamasi sukomplektuoti vertingesnę, išliekamąją vertę turinčią literatūrą. Šiek 

tiek nukenčia maţesnieji kaimo filialai, kuriuose jau daugelį metų komplektuojama daugiau tik 

groţinė literatūra. Dėl didelių kainų visai neįmanoma sukomplektuoti informacinio pobūdţio 

leidinių. Tai yra opi problema.  

 

 DOKUMENTŲ  NURAŠYMAS 

 

2009 m. iš viso nurašyta 27234 fiz. vnt. 1008 pavadinimų įvairių dokumentų, tai sudaro 

8,86% nuo turimo dokumentų fondo, kuriame yra 5688 fiz. vnt. periodinių leidinių. Iš jų: 

VB – 2910 fiz. vnt.(10,7 % nuo turimo knygų fondo), iš jų 1478  fiz. vnt. period. leid. - 26,0% 

nuo turimo dokumentų fondo; 

MF – 595 fiz. vnt. (2,2 % nuo turimo knygų fondo), iš jų 239 fiz. vnt. period. leid. - 4,2 % nuo 

turimo dokumentų fondo; 

KF – 23729 fiz. vnt. (87,1% nuo turimo knygų fondo), iš jų 3971  fiz. vnt. period. leid. - 

69,8% nuo turimo dokumentų fondo. 
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Nurašymo prieţastys: 

 susidėvėję ir skaitytojų sugadinti dokumentai – 17115 fiz. vnt.,  62,8%; 

 praradę aktualumą –3809 fiz. vnt., 14,0 %; 

 skaitytojų prarasti dokumentai – 371 fiz. vnt., 1,4 %; 

 perduota kitoms bibliotekoms – 251 fiz. vnt., 0,9 %; 

 periodiniai leidiniai, pasibaigus saugojimo terminui – 5688 fiz. vnt., 20.9 %. 

 

2009 m. spaudinių nurašyta 13355 fiz. vnt. daugiau negu 2008 metais. Dokumentų 

nurašymo prieţastys tos pačios: susidėvėję ir vartotojų sugadinti, praradę aktualumą spaudiniai. 

2009 metais rengiantis diegti LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį kaimo filialuose ir 

rekataloguoti šių filialų fondus, buvo nuodugniai perţiūrimi bibliotekų fondai, iš jų išimami 

neaktualaus turinio, susidėvėję ar kitaip sugadinti dokumentai. Fondų atranka atlikta Ţ. Naumiesčio, 

Degučių, Inkaklių, Grabupių, Juknaičių, Ramučių, Usėnų filialuose, nurašyta 8580 fiz. vnt. 

dokumentų. Paskutiniaisiais metais bibliotekų, vykdančių ir mokyklų bibliotekos funkcijas, 

mokykliniai fondai maţai aprūpinami arba visiškai neaprūpinami naujais dokumentais. 2009 metais 

9 filialuose, vykdančiuose ir mokyklų bibliotekų funkcijas, atlikta fondų atranka. Iš mokyklų 

priimtuose dokumentų fonduose rasta daug neaktualios, neatitinkančios naujų mokyklų programų 

literatūros. Suderinus su mokyklų bendruomenėmis iš apjungtų bibliotekų dokumentų fondų 

nurašyta 3601 fiz. vnt. nepaklausių dokumentų. 

 

FONDO PANAUDOJIMAS 
 

Bendras fondo apyvartos rodiklis 1,32 (2008 m. – 1,22), iš jų: 

VB -  2,61 (2008 m. – 2,51); 

MF – 1,30 (2008 m. – 1,51); 

KF - 0,94 (2008 m. – 0,86). 

Fondo panaudojimo koeficientas nuo bendro dokumentų išdavimo. 

Groţinės literatūros panaudojimo koeficientas – 38,9 (2008 m. – 40,8), iš jų: 

VB - 25,9 (2008 m. – 25,8); 

MF - 52,1 (2008 m. – 53,2); 

KF -  48,7 (2008 m. – 51,7). 

Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas - 61,1 (2008 m. – 59,2), iš jų: 

VB – 74,1 (2008 m. – 74,2); 

MF - 47,9 (2008 m. – 46,8); 

KF - 51.3 (2008 m. – 48,3). 

Periodinių leidinių panaudojimo koeficientas nuo bendro dokumentų išdavimo – 47,4, iš jų: 

VB – 56,9;  

MF– 47,4;  

KF– 39,6. 

Didelis periodikos panaudojimo koeficientas sąlygotas šios prieţasties: ir 2009 metais išliko 

ta pati vartotojų tendencija – domėtis pačia naujausia faktografine informacija, padidėjo bibliotekos 

lankytojų skaičius skaityklose.  

2009 metais viešojoje bibliotekoje įdiegta integruota dokumentų apsaugos sistema, 

dokumentų išdavimo - grąţinimo procedūros, naudojantis dokumentų apsaugos sistema, integruota 

su LIBIS bei automatizuota skaitytojų praėjimo kontrolės sistema. Tačiau išliko didelė vartotojų 

skolininkų problema. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai ieško būdų kaip sugrąţinti knygas į 

bibliotekas: rengiamos specialios skrajutės, kurios pagal vartotojų adresus išnešiojamos į pašto 

dėţutes, Nacionalinės bibliotekų savaitės metu surengta akcija “Grąţink bibliotekai knygą”, kurią 

vykdant bibliotekose apsilankė daug buvusių skolininkų. Bibliotekų dokumentų fondai nukenčia ir 

dėl neatsakingo bibliotekos vartotojų poţiūrio į knygas. Tačiau negalima pamiršti ir to, kad nemaţai 

spaudinių suplyšta dėl blogo poligrafinio įrišimo. 
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KOMPLEKTAVIMO KOORDINAVIMO PROBLEMOS 

 

Negalime patenkinti visų bendruomenės grupių informacinių poreikių, kaip paprastai trūksta 

lėšų naujausių knygų ir kitų rūšių dokumentams įsigyti, periodinių leidinių prenumeratai. 2009 

metais naujiems dokumentams įsigyti skirtos “juokingos” lėšos iš valstybės biudţeto, per Kultūros 

ministeriją skirta tik 47,4 tūks. litų. Palyginus su 2008 metais, finansavimas sumaţėjo 81,2 tūkst. 

litų. Brangstant dokumentams (vid. 1 naujai gauto dokumento kaina sudaro 23,2 litų), perkamoji 

galia neleido uţtikrinti tolygaus fondo papildymo naujausia literatūra, susidarė didelės einamojo 

komplektavimo spragos, neįsigyta daug vertingų daugiatomių leidinių. Norint uţtikrinti tinkamą 

bibliotekos fondų komplektavimą, reikia didesnio dėmesio bibliotekoms. Paskutiniuoju metu 

brangstant dokumentams komplektavimo lėšos ne didinamos, bet maţinamos. 

 

VARTOTOJŲ  APTARNAVIMAS 
 

VARTOTOJŲ TELKIMAS 

 

Šilutės rajone gyvena 52566 gyventojai, t. y. 223 gyventojais maţiau negu 2008 m. Šilutės 

mieste gyvena 20839 (2008 – 20889) gyventojai, kaimo gyventojų skaičius – 31727 (2008 – 

31900). SVB skaitė  21,9 % Pamario gyventojų (2008 – 22,1 %). 2009 m. vartotojų aptarnavimo 

procentas sumaţėjo 0,2 %. VB mikrorajone gyvena 16523 gyventojai, 35 gyventojais maţiau negu 

2008 m., tai sudaro 79,3 % bendro Šilutės miesto gyventojų skaičiaus. VB gyventojų sutelkimo 

procentas – 23,4 % (2008 – 23,1 %), MF – 4316 gyventojų, sutelkimo procentas – 14,8 %. 

Vidutiniškai vienam kaimo filialui tenka 1442 (2008 – 1450) gyventojai, KF gyventojų sutelkimo 

procentas – 22,0 %. 

 

Rajono gyventojai ir gyventojų sutelkimo procentas (lyginamoji analizė su 2008 m.) 
 Gyventojų  skaičius Gyventojų sutelkimo procentas % 

2008 2009 Skirtumas 2008 2009 Skirtumas 

VB 16558 16523 -35 23,1 23,4 +0,3 

MF 4331 4316 -15 15,7 14,8 -0,9 

KF 31900 31727 -173 22,5 22,0 -0,5 

VBS 52789 52566 -223 22,1 21,9 -0,2 

 

Rajono gyventojų skaičius 

 
 

2009 m. gyventojų skaičius rajone sumaţėjo 223 (2008 – 345). Jau kelerius metus iš eilės maţėja 

Šilutės rajono ir miesto gyventojų skaičius. Manome, kad gyventojų maţėjimo prieţastys yra maţas 

gimstamumas, bedarbystė, išvykimas dirbti ar gyventi į uţsienį ir kt. 
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VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

Vartotojų skaičius ir literatūros išduotis (lyginamoji analizė su 2008 m.) 
Eil. 

nr. 

Filialo 

pavadinimas 

Vartotojų skaičius Literatūros išduotis 

2008 2009 Skirtumas 2008 2009 Skirtumas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Viešoji biblioteka 3825 3867 +42 168996 174590 +5594 

1. Šilutės m. filialas 680 641 -39 16418 13768 -2650 

2. Bikavėnų filialas 223 225 +2 4698 7940 +3242 

3. Degučių filialas 205 205 - 6163 6432 +269 

4. Gardamo filialas 293 293 - 12869 12901 +32 

5. Grabupių filialas 163 166 +3 6841 7063 +222 

6. Inkaklių filialas 200 200 - 8975 8764 -211 

7. Juknaičių filialas 415 390 -25 9538 10069 +531 

8. Katyčių filialas 261 261 - 7051 7103 +52 

9. Kintų filialas 689 689 - 18251 18430 +179 

10. Kivylių filialas 72 74 +2 2467 2069 -398 

11. Laučių filialas 180 183 +3 5409 5509 +100 

12. Pagrynių filialas 255 205 -50 5779 4755 -1024 

13. Pašyšių filialas 258 232 -26 8987 9160 +173 

14. Ramučių filialas 106 115 +9 4385 4866 +481 

15. Rusnės filialas 651 653 +2 17144 17281 +137 

16. Saugų filialas 390 390 - 9583 9600 +17 

17. Šylių filialas 170 181 +11 5639 8079 +2440 

18. Švėkšnos filialas 473 380 -93 16509 15326 -1183 

19. Traksėdţių filialas 324 306 -18 7982 7263 -719 

20. Usėnų filialas 362 362 - 12623 13201 +578 

21. Vainuto filialas 435 435 - 12118 12120 +2 

22. Vilkyčių filialas 398 385 -13 10911 10341 -570 

23. Ţ.Naumiesčio filialas 662 662 - 18166 17273 -893 

Kaimų iš viso: 7185 6992 -193 212088 215545 +3457 

Iš viso: 11690 11500 -190 397502 403903 +6401 

 

Vartotojų skaičius 

 
 

2009 m. VB sutelkti 3867 vartotojai (2008 – 3825), t. y. 42 daugiau negu 2008 m., iš jų 1017 

(2008 – 1139) - vaikai. 2997 vartotojai perregistruoti ir 870 naujai uţregistruoti. Nuo 2004-01-02 

VB skaitytojai aptarnaujami naudojantis LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemiu, įvestas 

elektroninis skaitytojo paţymėjimas, uţ kurį nustatytas mokestis atitinkamai skaitytojų grupei. MF 

vartotojų skaičius - 641, iš jų 327 - vaikai, 491 vartotojai perregistruoti ir 150 naujai uţregistruoti. 

KF vartotojų skaičius 6992, iš jų 3088 - vaikai, 5968 vartotojai perregistruoti ir 1024 naujai 

registruoti. KF skaitytojų skaičius sumaţėjo 193 skaitytojais. Skaitytojų sumaţėjimo prieţastys 

buvo įvairios, viena iš jų - sumaţėjęs rajono gyventojų skaičius. Pagrynių filialo bibliotekininkė 

sirgo, Švėkšnos filiale sumaţėjo skaitytojų skaičius dėl labai nepatogaus įėjimo į biblioteką (2 
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aukštas, geleţiniai laiptai iš lauko) ir kt. 2009 m. vartotojų skaičiaus kaitą ţr. lentelėje “Vartotojų 

skaičius ir literatūros išduotis”. 

 

Vartotojų sudėties pokyčiai (lyginamoji analizė su 2008 m.) 
 VB MF KF SVB 

2008 2009 % nuo 

bendro 

skait. sk. 

2008 2009 % nuo 

bendro 

skait. sk. 

2008 2009 % nuo 

bendro 

skait. sk. 

2008 2009 % nuo 

bendro 

skait.sk. 

Vaikai ir 

jaunimas 

1740 1582 40,9 491 411 64,1 4168 3976 56,9 6399 5969 51,9 

Bedarbiai 115 113 2,9 11 12 1,9 316 405 5,8 442 530 4,6 

Darbininkai 173 194 5,0 43 16 2,5 583 535 7,7 799 745 6,5 

Tarnautojai 669 698 18,0 61 84 13,1 753 770 11,0 1483 1552 13,5 

Ūkininkai ir 

ţemdirbiai 

- - - - - - 71 72 1,0 71 72 0,6 

Pensininkai 

ir neįgalieji 

241 258 6,7 40 35 5,5 517 493 7,0 798 786 6,8 

Namų šeimi-

ninkės 

215 158 4,1 19 20 3,1 402 402 5,7 636 580 5,1 

Studentai 377 456 11,8 15 14 2,2 375 327 4,7 767 797 6,9 

Kiti 295 408 10,6 - 49 7,6 - 12 0,2 295 469 4,1 

 

Rajono bibliotekų vartotojų sudėties grafinis vaizdas 

 
 

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

palyginus su 2008 m., keitėsi: išaugo skaitančiųjų bedarbių, tarnautojų ir studentų skaičius, 

sumaţėjo vaikų ir jaunimo, darbininkų, namų šeimininkių skaitytojų skaičius.  

 

Vidutinis vartotojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai (lyginamoji analizė su 2008 m.) 
 Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis 

vienai bibliotekai 

Vidutinis vartotojų skaičius, tenkantis  vienai 

bibliotekai 

 2008 2009 Skirtumas 2008 2009 Skirtumas 

Mieste 8294 8261,5 -32,5 2252,5 2254 +1,5 

Kaime 1450,0 1442,1 -7,9 326,5 317,8 -8,8 

SVB 2199,5 2190,2 -9,3 487,1 479,1 -8,0 

 

Apsilankymų skaičius ir lankomumas (lyginamoji analizė su 2008 m.) 
 Lankytojų skaičius Lankomumas 

2008 2009 Skirtumas 2008 2009 Skirtumas 

VB 47673 49723 +2050 12,5 12,8 +0,3 

MF 11061 10366 -695 16,3 16,2 -0,1 

KF 176520 175299 -1221 24,5 25,1 +0,6 

SVB 235254 235388 +134 20,1 20,5 +0,4 
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Pamario bibliotekų lankytojų skaičius 

 
 

LITERATŪROS  IŠDUOTIS 

 

Dokumentų išduoties lyginamoji analizė su 2008 m. pateikta skirsnyje “Vartotojų skaičius ir 

literatūros išduotis”. SVB vartotojų, lankytojų, dokumentų išduoties skaičiui didėti ar maţėti įtakos 

turėjo įvairios prieţastys: gyventojų skaičiaus maţėjimas rajone, kaimo filialų darbuotojų ligos, 

papildomos atostogos išvykus mokytis, darbuotojų nemokamos atostogos (11 darbo dienų visi 

bibliotekininkai ir techniniai darbuotojai 2009 m. dėl nepakankamų savivaldybės finansinių 

asignavimų buvo išleisti nemokamų atostogų) ir kt.  

 

Išduota dokumentų į namus ir vietoje 2009 m. (fiz. vnt.) 
 Išduota iš viso Išduota dokumentų 

į namus 

% nuo 

bendros 

išduoties 

Išduota dokumentų 

vietoje 

(bibliotekoje) 

% nuo 

bendros 

išduoties 

VB 174590 72276 41,4 102314 58,6 

MF 13768 6816 49,4 6952 50,6 

KF 215545 122151 56,7 93394 43,3 

SVB 403903 201243 49,9 202660 50,1 

 

Groţinės ir šakinės literatūros išduotis (lyginamoji analizė su 2008 m.) 
 Išduota 

iš viso 

Groţinės 

literatūros 

Groţinės lit. % nuo 

bendros išduoties 

Šakinės 

literatūros išduotis, be 

periodinių leidinių 

Šakinės lit. % nuo 

bendros išduoties 

2008 2009 2008 2009 Skir-

tumas 

200

8 

200

9 

Skir-

tumas 

2008 2009 Skir-

tumas 

200

8 

200

9 

Skir-

tumas 

VB 16899

6 

17459

0 

43561 45108 +154

7 

25,8 25,9 +0,1 28275 29989 +1714 16,7 17,2 +0,5 

MF 16418 13768 8733 7177 -

1556 

53,2 52,1 -1,1 236 68 -168 1,4 0,5 -0,9 

KF 21208

8 

21554

5 

109681 105279 -

4402 

51,8 48,9 -2,9 20020 25025 +500

5 

9,4 11,6 +2,2 

SVB 39750

2 

40390

3 

161975 157564 -

4411 

40,8 39,0 -1,8 48531 55082 +6551 12,2 13,5 +1,3 

 

Periodinių  leidinių  išduotis (lyginamoji analizė su 2008 m.) 
Periodinių leidinių išduotis Periodinių leidinių išdavimo % 

nuo bendros išduoties 

 2008 2009 Skirtumas 2008 2009 Skirtumas 

VB 97160 99493 +2333 57,5 56,9 -0,6 

MF 7449 6523 -926 45,4 47,4 +2,0 

KF 82387 85241 +2854 38,8 39,5 +0,7 

SVB 186996 191257 +4261 47,0 47,5 +0,5 
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Šakinės, groţinės literatūros ir periodinių leidinių išduotis VB ir filialuose 

 
 

Skaitomumas (lyginamoji analizė su 2008 m.) 

 

 

 

 

 

 

 

Viešosios bibliotekos ir filialų darbo rodikliai  2005 – 2009 m. 

Rodikliai 2005 2006 2007 2008 2009 

Vartotojai 

VB 3485 3454 3773 3825 3867 

MF 676 678 678 680 641 

KF 7458 7470 7246 7185 6992 

SVB 11619 11602 11697 11690 11500 

Vartotojai vaikai 

VB 1347 1421 1153 1139 1017 

MF 462 401 483 470 327 

KF 4068 3740 3504 3184 3088 

SVB 5877 5562 5110 4793 4432 

Lankytojai 

VB 62142 59368 46149 47673 49723 

MF 9880 9899 10775 11061 10366 

KF 145086 155787 173705 176520 175299 

SVB 217108 225054 230629 235254 235388 

Literatūros išduotis 

VB 180628 168011 172972 168996 174590 

MF 16117 16410 16417 16418 13768 

KF 191199 204015 207184 212088 215545 

SVB 387944 388436 396573 397502 403903 

Literatūros išduotis vaikams 

VB 30501 30431 28824 31841 31660 

MF 9372 8410 8573 8724 6213 

KF 85065 95902 91012 92671 94265 

SVB 124938 134743 128409 133236 132138 

Dokumentų fondas 

VB 69716 62139 64812 67390 66878 

MF 10717 10936 10887 10876 10654 

KF 250284 251585 247759 247549 229838 

SVB 330717 324660 323458 325815 307370 

 2008 2009 Skirtumas 

VB 44,2 45,1 +0,9 

MF 24,1 21,5 -2,6 

KF 29,5 30,8 +1,3 

SVB 34,0 35,1 +1,1 
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Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų ir kompiuterizuotų, skaičius  

(lyginamoji analizė su 2008 m.) 

 
Iš viso 

Iš jų kompiuterizuotų 

(vartotojams ir 

darbuotojams) 

 
Iš jų: 

2008 2009 Skirtu-

mas 
2008 2009 Skirtu-

mas 

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 - 39 43 +4 27 16 16 

MF 7 10 +3 3 6 +3 2 4 4 

KF 266 326 +60 99 169 +70 24 145 145 

SVB 355 418 +63 141 218 +77 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 uţsakymą per bibliotekos interneto svetainę, atlikti informacijos paiešką 

elektroniniuose dokumentuose bei prenumeruojamose duomenų bazėse. Tobulinti bibliotekos 

specialistų darbo įgūdţiai dirbant „Periodikos registracijos“, „Skaitytojų aptarnavimo“, „Analizinių 

įrašų kūrimo“, „TBA“ ir “Statistikos” posistemėmis. 
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Surengtas seminaras „Elektroninis deklaravimas: gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo 

naujovės“, kurį vedė Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Šilutės skyriaus vedėja 

Rasa Banaitienė ir vedėjo pavaduotoja Dalia Tribičienė. 

 

        
 

Vyko seminaras „Situacija darbo rinkoje pasitinkant tūkstantmetį“, kurį vedė Šilutės darbo 

birţos specialistai. Taip pat organizuotos atvirų durų dienos viešojoje bibliotekoje „Gyventojų 

pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu būdu“. Tomis dienomis visi norintys gyventojai galėjo 

pildyti deklaracijas elektroniniu būdu, bibliotekoje jiems buvo suteikta informacija apie šį 

deklaravimo būdą, jie buvo apmokomi, konsultuojami.  

Interneto skaitykloje lankytojams buvo pristatomos bibliotekos prenumeruojamos EBSCO,  

Grove Art Online, Grove music Online, Oxford English Dictionary duomenų bazės. 

Pagal projektą „Bibliotekos paţangai“ Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir 

jos filialuose buvo skelbiama akcija ieškantiems darbo. Rugsėjo 15 d. viešojoje bibliotekoje ir 

daugelyje jos filialų vyko nemokamas motyvacinis-praktinis akcijos „Ieškau darbo“ seminaras 

transliuojamas internetu. Ieškantys darbo galėjo tiesiogiai klausytis pranešimų, kuriuos skaitė patyrę 

lektoriai. Esant sudėtingoms ekonomikos sąlygoms ypatingas dėmesys buvo skiriamas 

psichologiniams darbo paieškos aspektams.   

 

       
 

F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje buvo vykdomos akcijos "Prakalbink internetą 

bibliotekoje", skirtos ţmonėms su regėjimo negalia. Akcijos dalyviai buvo pakviesti į 4-ias 

internetu transliuojamas paskaitas. Jų metu gyventojai, turintys regėjimo sutrikimų, galėjo bendrauti 

su specialistais, dirbančiais su aklaisiais ir silpnaregiais, internetu pasitarti su medikais ir 

psichologais, apţvelgti aktualius įsidarbinimo, švietimo ir laisvalaikio, sveikatos klausimus. 

Nuo lapkričio 10 d. iki gruodţio 10 d. buvo organizuojamos senjorams skirtos akcijos 

"Esenjoras.lt", kurių tikslas – paskatinti vyresniojo amţiaus gyventojus aktyviai naudotis internetu 

visoms gyvenimo reikmėms. Specialiai senjorams buvo sukurtas interneto tinklapis 
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www.esenjoras.lt, kur jie galėjo mokytis naudotis 

internetu, rasti naudingos informacijos, bendrauti. 

Šilutiškiai dalyvavo "Tūkstantmečio senjoras" 

akcijos "Esenjoras" ţaidime-konkurse. 8 senjorai, 

kuriems geriausiai sekėsi atsakyti į testo 

klausimus, buvo apdovanoti prizais.  

Nuo rudens bibliotekoje vyko nemokami 

kompiuterinio raštingumo mokymai suaugusiems 

ţmonėms. Susidomėjimas mokymais labai didelis, 

ypač tarp vyresniojo amţiaus vartotojų. Iš viso jau 

apmokyti 68 suaugusieji gyventojai. Kursus lankė 

ne tik miesto, bet ir aplinkinių kaimų bei miestelių 

bendruomenės nariai. Mokymai rengti ţmonėms, 

kurie iki šiol neturėjo sąlygų naudotis naujomis informacinėmis technologijomis. Besimokantys 

galėjo įgyti kompiuterinio raštingumo pradmenų, naudotis įvairiomis elektroninėmis paslaugomis, 

kt. Įgytos ţinios palengvina ţmonių gyvenimo kokybę, išplečia galimybes tobulėti, o ši patirtis 

panaudojama ne tik profesinėje veikloje, bet ir kasdieniniame gyvenime. 

 

      

Informacijos vartotojams ataskaitiniais metais buvo pristatomos duomenų bazės, jie buvo 

konsultuojami ir mokomi ieškoti informacijos bibliotekos elektroniniame kataloge, vykdyti 

dokumentų paiešką ir jų uţsakymą per bibliotekos interneto svetainę, atlikti informacijos paiešką 

elektroniniuose dokumentuose bei prenumeruojamose duomenų bazėse.  

 

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, Ţ. 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, Pagrynių, Šylių, Švėkšnos, Traksėdţių 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 Ramučių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 13.00 iki 17.00 val., šeštadieniais – 

nuo 10.00 iki 13.00 val. 

VB Kivylių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 14.00 iki 18.00 val. 

Darbo dienos: VB – 301, VB filialuose (vidutiniškai) – 274. 
 

http://www.esenjoras.lt/
http://www.esenjoras.lt/index.php/lt/quiz/tukstantmecio-testas
http://www.esenjoras.lt/index.php/lt/news/naujienos/naujiena/29
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TBA (lyginamoji analizė su 2008 m.) 

 

 

 

 

 

 

 

RENGINIAI 

 

(Lyginamoji analizė su 2008 m.) 
Metai VB MF KF SVB 

Ţodiniai renginiai: 

2008 85 (+14) 5 (+9) 195 (+44) 285 (+67) 

2009 99 14 239 352 

Vaizdiniai renginiai: 

2008 107 (-35) 26 (-9) 473 (-68) 606 (-112) 

2009 72 17 405 494 

Iš viso: 

2008 192 (+21) 31 (-) 668 (-24) 891 (-45) 

2009 171 31 644 846 
 

SVB surengti 352 ţodiniai (2008 – 285) ir 494 (2008 – 606) vaizdiniai renginiai. Knygos 

renginiai uţtikrino, kad rajono viešosios bibliotekos vykdytų kultūrines rekreacines funkcijas, 

kuriant bendradarbiavimo ryšius su įvairiomis institucijomis, visuomeninėmis ir kūrybinėmis 

organizacijomis, rajono švietimo ir kultūros įstaigomis, kitų savivaldybių bibliotekomis. Buvo 

paminėtos valstybės šventės, atmintinos datos, įvairios sukaktys.  

 

RENGINIŲ FORMOS IR TEMATIKA 

 

2009 m. organizuotų renginių formos įvairios: literatūros ir dokumentų, tautodailės, 

profesionalaus ir mėgėjiško meno parodos, jų atidarymai, naujų knygų sutiktuvės, susitikimai, 

kameriniai ir kūrybos vakarai, literatūrinis ruduo, diskusijos, susitikimai; išvaţiuojamieji renginiai: 

knygų dienos, pavakarojimai. Organizuoti kompleksiniai knygos renginiai, kuriuose pristatytos 

įvairios parodos, vyko literatūrinės - muzikinės programos.  

Atsiţvelgiant į metų aktualijas, VB įvyko šie renginiai: renginių ciklas „Lietuvos vardui – 

1000“, vakaras „Tautos istorija ir ţmonės“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti (02-

12). Jo metu buvo pristatyta Antano Rimanto Šakalio meninių vokų ir grafikos darbų paroda 

„Lietuva buvo, yra ir bus“ iš šilutiškio filatelisto Algirdo Červinsko kolekcijos. Parodos atidaryme 

dalyvavęs A. Červinskas komentavo parodos eksponatus, trumpai apţvelgė Lietuvos istorinius 

laikotarpius, jų ţymias asmenybes. Vakare koncertinę programą atliko VšĮ Šilutės kultūros ir 

pramogų centro mišrus vokalinis ansamblis “Mingė”.  

Renginiai skatino bendruomenę domėtis profesionalia kūryba, juose buvo sudarytos sąlygos 

kūrybinių gebėjimų turinčių ţmonių saviraiškai ir jos pristatymui viešojoje erdvėje. Daugelis 

renginių vyko gavus projektinį finansavimą iš įvairių fondų. Tokiu būdu vykdyti projektai „Ţinių ir 

kūrybos atodangos“, „Knygos renginių kaleidoskopas: ţmogaus ir ţodţio sangrąţa“, „Literatūrinis 

ruduo „Prisijaukinkim ţodį, paukštį, debesį“, „Lietuva tarp praeities ir dabarties: dialogai meno 

kalba“ leido surengti įvairios tematikos knygos renginius. Bibliotekose savo kūrybą ir 

profesionalias menines programas visuomenei pristatė ţymūs šalies kūrėjai ir atlikėjai. Tai uţtikrino 

profesionalios kūrybos sklaidą, renginių savitumą. Knygos renginių įvairovė padėjo sutelkti vietos 

intelektualus, kuriantį jaunimą, meno kolektyvus, įvairaus amţiaus ir poreikių bendruomenės narius 

kultūrinei veiklai, bendravimui, laisvalaikio praleidimui, padėjo populiarinti bibliotekas, pritraukti į 

jas potencialius paslaugų vartotojus.   

 

 2008 2009 Skirtumas 

Abonentų skaičius 3 6 +3 

Gauta uţsakymų 3 6 +3 

Išsiųsta uţsakymų 3 6 +3 

Gauta dokumentų 3 6 +3 

Originalų 3 6 +3 

Kopijų - - - 
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Literatūros renginiai (knygų pristatymai, kūrybos vakarai, susitikimai) 

Vykdant projektą “Lietuva tarp praeities ir dabarties: dialogai meno kalba“ surengti 2 

renginiai: vakaras, skirtas Valstybės dienai paminėti, kurio metu vyko susitikimas su 

dainuojamosios poezijos autoriais ir atlikėjais – aktoriumi Sauliumi Bareikiu ir kompozitoriumi 

Andriumi Kulikausku (07 06). Svečiai parengė ir atliko literatūrinę muzikinę programą, kurioje 

skambėjo lietuvių poetų (L. Degėsio, R. Danio, A. A. Jonyno, R. Stankevičiaus, M. Martinaičio ir 

kt. autorių) eilės, išreikštos muzikine kalba – daina, aidėjo gitaros, fortepijono, smuiko, akordeono 

muzikos garsai. 

 

      
 

Tokiu pat pavadinimu vyko Lietuvos vardo paminėjimo jubiliejinių metų palydėtuvių vakaras 

su lietuvių literatūros klasikų kūryba ir tautine daina (12-30). Programą atliko aktorė, poezijos 

skaitovė Dalia Jankauskaitė ir tautinių dainų atlikėjas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

profesorius Juozas Rimas. Buvo skaitoma lietuvių literatūros klasikų (R. Granausko, J. 

Marcinkevičiaus, J. Strielkūno) kūryba, pasakojama apie lietuvių tautos istoriją, likimą, 

apdainuojamą lietuvių liaudies dainose.  

Vykdant renginių programą “Maţosios Lietuvos paveldas: knygos ir ţodţio atovarta”, Šilutėje 

vyko atsakomieji renginiai. Neringiškiai Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengė 

susitikimą su mokytoja eksperte, doc. Lolita Piličiauskaite - Navickiene. Pristatytas jos romanas „Ir 

tada bus geriau“ (06-02).  

 

          
 

Bendradarbiaujant su Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešąja biblioteka, 

išvaţiuojamojo renginio metu Nidoje (04-28) surengtas Šilutės krašto poetės Birutės Gaigalienės 

kūrybos vakaras „Duok ranką, Lietuva“, kuriame apţvelgtas poetės kūrybinis kelias, pristatytos jos 

išleistos poezijos knygos. Dainas autorės ţodţiais atliko VšĮ Salos etnokultūros ir informacijos 

centro ansamblis “Rusniškiai”.  
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Kovo 25 d. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje gausus būrys suaugusių ir jaunųjų šilutiškių 

galėjo bendrauti su Gargţdų literatais Dalia Kudţmaite ir Antanu Ţemguliu. Rugsėjo 10 d. poezijos 

ir muzikos, autorinės dainos gerbėjai buvo pakviesti į susitikimą su kretingiške kūrėja Sigute 

Tamošaityte – buvo surengta autorinė kūrybos valanda “Laipteliai”.  

 

       
 

Prisimenant lietuviškus advento papročius, tikėjimus, spėjimus, surengtas pavakarojimas 

“Pasitikime saulėgrįţą lietuviškoje seklyčioje“. Šilutės „Moterų seklyčios“ klubo ir Šilutės – 

Emericho miestų draugijos narės paruošė vaizdinę medţiagą, buvo dalijamasi pasakojimais, 

menamos mįslės, prisimenami liaudies ţaidimai, dainos. Programoje dalyvavo Šilutės vaikų pop 

choras „Spindulys“. Vakare buvo paskanauti advento valgiai, išgirsti pamokymai, kaip juos 

pasigaminti.  

 

      
 

Meno parodos 

VB ir filialuose buvo rengiamos Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti dedikuotos meno 

parodos: Martyno Jankaus muziejaus (Bitėnai) fotografijų paroda „Tautinis kostiumas – etninio 

tapatumo simbolis“ (VB, Šilutės miesto ir Rusnės filialuose), fotomenininko Antano Sutkaus 

fotografijų paroda „Rašytojų retro“ (02-09), Alfonso Čepausko dailės darbų paroda „Būties 

paţenklinimas” (06-03), fotomenininko Juozo Kazlausko (1941-2002) fotografijų paroda „Apie 

ţemę ir ţmones“ (08-13). 

Surengtos 2 pradedančių jaunų dailininkų kūrybos parodos: Vilniaus dailės akademijos 

studentės Gabijos Vidrinskaitės grafikos (04-09) ir Klaipėdos universiteto Dailės katedros 

absolvento Vytauto Bernoto „Atėjimas į Pamario krašto peizaţą“ tapybos darbų (05-30) parodos.  

 

Kiti knygos renginiai (poezijos, muzikos, skaitymų ir kt. vakarai, popietės) 

Šilutės miesto dienos proga (05-29) bibliotekos Vasaros kiemelyje vyko šviesios atminties 

Juozo Kinderio ir Marijaus Budraičio poezijos skaitymai „Iš uţrašų...“. Eilėraščius iš leidybai 
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paruoštos J. Kinderio poezijos knygos „Uţ metų kalno“ skaitė aktorė Regina Arbačiauskaitė. 

Renginį vedė ir savo naujausią kūrybą skaitė šilutiškis eiliuotojas M. Budraitis, muzikines 

improvizacijas atliko klaipėdietis muzikantas Pranciškus Narušis.  

 

      
 

Šilutės miesto dieną surengtas ir miestelėnams pristatytas meno parodų ciklas „Spalvų ir linijų 

mozaika gimtinei“. Parodoje buvo eksponuojami Šilutės meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių 

kūrybos darbai, Šilutės pirmosios gimnazijos mokinės Gintarės Aršėnaitės grafikos ir V. Bernoto 

tapybos darbų parodos. Parodų atidarymo metu koncertavo YAMAHOS muzikos klasės ir Šilutės 

pirmosios gimnazijos mokiniai.  
 

      
 

Miesto dienos kulminacija bibliotekos Vasaros kiemelyje tapo šilutiškiams ir miesto svečiams 

surengtas rašytojo Juozo Erlicko kūrybos vakaras „Iš lazdos“, kuriame šiam kūrėjui talkino kartu iš 

Vilniaus atvykę muzikos atlikėjai Sigitas Rubis ir Daumantas Slipkus. 
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Literatūriniai renginiai (literatūriniai pokalbiai, knygų pristatymai, literatūrinis ruduo) 

Ataskaitiniai metai paţenklinti kraštiečių išleistomis knygomis, besiruošiant trečiam 

tradiciniam renginiui - literatūriniam rudeniui „Prisijaukinkim ţodį, paukštį, debesį...“. 

Startuojančiais literatūrinio rudens renginiais tapo kraštiečių Dainiaus Kinderio ir Roko Flick naujai 

išleistų knygų pristatymai bei vidurţiemio literatūriniai pokalbiai „Kasdienybės keliu iki aukštųjų 

akimirkų“ (01-22). 

 

       
 

Apie tai, ką skaitėme, skaitome, skaitysime diskutavo rajono lituanistai, literatai, skaitytojai. 

Jie susipaţino su naujausiomis šilutiškių knygomis. Pokalbį apie skaitymą pradėjo ir jį vedė 

mokytoja lituanistė ir knygų autorė Irena Arlauskienė. Anot jos, renginio tikslas – literatūros 

rašytojams, mokytojams, skaitytojams pasikalbėti apie knygas, kurias mėgsta skaityti, apie jų 

autorius ir patį skaitytoją. Aptartos naujausios šilutiškių išleistos knygos: Vlado Pupšio memuarai 

„Atsimainymo kalnas“, poezijos knygos - Birutės Gaigalienės “Atminties turtas“, Audriaus 

Šikšniaus „Namų link“, Marijaus Budraičio „Naktigonė“, Dalios Ţibaitienės miniatiūrų ir etiudų 

knygelė “Mergytė atranda pasaulį“. Teigiamo vertinimo sulaukė ir kiek anksčiau išleistos knygos: 

kraštotyrinio pobūdţio straipsnių rinkiniai - Anatolijaus Ţibaičio „Ţmonės kelyje“ ir Danos 

Junutienės „Laiko sąskambiai“; eilėraščių knygos - Linos Daukšaitės „Rudens nuometas“, Teresės 

Leciūtės-Lorenčienės „Tik ilga ilgutėlė diena“, Laimutės Mataitienės „Lapkritys“, Romualdos 

Dobranskienės prisiminimų knyga „Namų tiesos“. Daugiausia dėmesio sulaukė Irenos Arlauskienės 

neseniai skaitytojams pateikta antroji knyga „Jos čia nėra“, kurią savaip skaitė ir interpretavo 

Šilutės pirmosios gimnazijos teatro studijos „Dryţuotasis šalikas“ gimnazistės. 

Spalio 9-10 d. literatūrinis ruduo„2009 „Prisijaukinkim ţodį, paukštį, debesį...“ prasidėjo 

dalyvių sutiktuvėmis, kuriose muzikavo Bikavėnų senųjų kaimo tradicijų centro liaudiškos muzikos 

kapela „Lolytėlė“ (vadovė - Violeta Gaiţauskaitė). Sutiktuvių vedėjas Marijus Budraitis pristatė 

literatūrinio rudens dalyvius, supaţindino su jų kūryba.  
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Visose rojono seniūnijų bendruomenėse vyko išvaţiuojamieji kūrybos skaitymai “Ties ţodţio 

atovarta...“. Šilutės miesto bibliotekoje-filiale vyko “Pokalbis apie knygą su literatūrinio rudens„ 

2009 nominante Edita Barauskiene (Priekulė) ir Roku Flick (Klaipėda)”. 

 

      
 

Ţ. Naumiesčio bibliotekoje-filiale renginyje “Iš ţodţių aruodo: romanas, humoreskos” 

dalyvavo Irena Arlauskienė ir literatūrinio rudens„ 2009 nominantė, Kaimo rašytojų sąjungos narė 

Birutė Lengvenienė. Gardamo bibliotekoje-filiale lankytojai dalyvavo susitikime su pirmosios 

eilėraščių knygos autoriumi, literatūrinio rudens„ 2009 nominantu Audriumi Šikšniumi ir eiliuotoja, 

knygų iliustratore Terese Lorenčiene. Juknaičių seniūnijos bendruomenė lankė tautodailininkės 

Ramunės Palekaitės parodą “Siuvinėti portretai”, dalyvavo renginyje “Kūrybos dvyniai: poezija-

dailė“. Svečiai - Ramunė Palekaitė (Laukėsa, Tauragės r.), literatūrinio rudens„ 2009 nominantas 

Marijus Budraitis. Usėniškiai susitiko su dviem literatūrinio rudens debiutantėmis, dalyvaudami 

renginyje “Debiutas: Rima Razmienė-Andriekutė (Vilnius), Ramutė Šveikauskienė.” Traksėdţių 

bibliotekoje-filiale lankytojai susitiko su literatūrinio rudens„ 2009 laureate, monografijos 

„Maištininkų katedros: ankstyvoji reformacija ir lietuvių-italų evangelikų ryšiai“ autore Dainora 

Pociūte-Abukevičiene. Katyčių bibliotekoje-filiale vyko renginys, pavadintas “Poezijos ir prozos 

santaikoje”, kuriame dalyvavo poetė Birutė Gaigalienė ir prozininkė Regina Tirkšlytė. Rusnės 

bendruomenė susitiko su Lietuvos rašytojų sąjungos nariu Sigitu Poškumi (Klaipėda). Kintų 

bibliotekoje-filiale renginyje “Ţodţio ir muzikos sąskambiai...” dalyvavo Marija Gailienė ir Romas 

Bernotas (Vilnius). Susitikimas su literatūrinio rudens„ 2009 nominante Dalia Ţibaitiene ir rašytoju 

Eugenijumi Ignatavičiumi (Vilnius) įvyko Vilkyčių bibliotekoje-filiale. Švėkšniškiai susitiko su 

poete, dailininke Giedre Bulotaitė-Jurkūniene (Vilnius) ir Janina Šveikauskiene, o susitikimas su 

literatūrinio rudens„ 2009 nominante, rašytoja Astrida Petraityte (Vilnius) ir vertėja Alma 

Lapinskiene (Vilnius) įvyko Vainuto bibliotekoje-filiale.  

 

      
 



[Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka] 2009 m. veiklos ataskaita  

 

 28 

 

Viešojoje bibliotekoje gausus lankytojų būrys susirinko į renginį “Vakaras su knyga”, kur 

literatūrinio rudens„2009 laureatė Dainora Pociūtė-Abukevičienė pristatė monografiją „Maištininkų 

katedros: ankstyvoji reformacija ir lietuvių-italų evangelikų ryšiai“. Autorei pristatant knygą talkino 

skaitovas Mintaras Smelevičius ir Šilutės mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“, vadovaujamas 

Reginos Jokubaitytės. 

Spalio 10 d. iš svetur atvykę literatūrinės kūrybos autoriai Rokas Flick, Astrida Petraitytė, 

Eugenijus Ignatavičius, Alma Lapinskienė bei aktorė Regina Arbačiauskaitė lankėsi Saugų vaikų 

globos namuose ir dalyvavo renginyje „Ties apmąstymų mūša“.  

 

      
 

Kita grupė literatūrinės kūrybos autorių: Sigitas Poškus, Rima Andriekutė Razmienė, Ramunė 

Palekaitė, Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė, Romas Bernotas, Rimantas Černiauskas, Birutė 

Lengvenienė, Marijus Budraitis dalyvavo renginyje “Ţodţio sąskambiai...” Švėkšnos sanatorinėje 

mokykloje-internate.  

Literatūrinio rudens laureato šventėje viešojoje bibliotekoje dalyvavo 37 autoriai, vertinimo 

komisijai pateikę 2007-2009 m. išleistas knygas. Renginio muzikantai - Šilutės meno mokyklos 

kanklininkių ansamblis.  

 

      

Bibliotekos skaitytojams ir Pamario krašto literatūrinei bendruomenei buvo pristatytas 

rašytojo Hermano Zudermano „Mano jaunystės vaizdų knygos“ trečiasis pataisytas ir papildytas 

leidimas (03-05), kurį parengė ir išleido Šilutės H. Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas. 

2009 metais Dalia Ţibaitienė išleido septintąją savo knygą „Vakaras su knyga“, kurios 

sutiktuvės surengtos VB (06-18). Renginyje ištraukas iš knygos skaitė Šilutės M. Jankaus 

pagrindinės mokyklos mokiniai, dainavo atlikėja Rita Kundrotaitė. 
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Naują eilėraščių knygelę „Sugrąţink nors sekundę” skaitytojams pateikė šilutiškė eiliuotoja 

Teresė Leciūtė–Lorenčienė. Knygos pristatymas vyko minint Valstybės dieną (07-06).  

 

       
 

Šilutiškė tautodailininkė, karpytoja, dailės mokytoja Rūta Emigrat Čiuţelienė parengė ir 

išleido savo kūrybos albumą „Karpiniai“, kuris kartu su autorine karpinių paroda buvo pristatytas 

bibliotekoje, minint Tarptautinę mokytojų dieną. Tai buvo dovana ne tik Pamario meno gerbėjams, 

bet ir krašto pedagogams. Meninę programą šiai progai parengė ir M. Jankaus pagrindinės 

mokyklos mokiniai bei mokytojai. 

 

Kiti renginiai (kompleksiniai renginiai, parodos, susitikimai)  
Minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną (05-07) Šilutės bendruomenė buvo 

pakviesta į susitikimą - diskusiją „Liberalios vertybės Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“ su filosofu, 

eseistu, kultūros kritiku, visuomenės veikėju Leonidu Donskiu.  
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Tą pačią dieną, VB vyko tradicinis renginys „Pamario oţkos“. Šio renginio pagrindinis 

organizatorius - renginių vedėjas, nuolatinis bibliotekos knygos renginių talkininkas Marijus 

Budraitis. Jau ketvirtą kartą surengtoje ţurnalistų, verslininkų ir politikų šventėje buvo skelbiamos 

ir teikiamos šmaikščios nominacijos.  

Surengtas susitikimas su Šilutės alpinistų klubo nariais (09-07), kurie pristatė fotografijų 

parodą „Šilutės alpinistai“, papasakojo ir vaizdine medţiaga pailiustravo savo veiklą.  

Kameriniame vakare jaunimui „Dailė+muzika+poezija“ (10-22) pristatyta jauno dailininko 

Martyno Meškausko, tragiškai ţuvusio JAV, grafikos darbų paroda, dalyvaujant jo tėvams – 

dailininkei Rūtai Meškauskienei ir architektui Juozui Meškauskui. Vėliau susirinkusieji klausėsi 

Šilutės pirmosios gimnazijos moksleivių skaitomų eilių bei jauno klasikinės gitaros muzikos 

atlikėjo iš Italijos Pjero Paolo Barbone atliekamų melodijų. 

Prozininkas, poetas, neįprastų reiškinių tyrinėtojas, baladţių kūrėjas ir atlikėjas Arvydas 

Daškus VB pristatė autorinių baladţių bei meditacinės muzikos kompaktinę plokštelę “Apie lietų“ 

(11-05).  

 

      
 

Prieškalėdţiui skirtame vakare (12-17) dailininkė iš Tauragės Areta Didţionienė šilutiškius 

supaţindino su savo tapybos darbų paroda „Svajonė įgavo sparnus”. Poeziją skaitė šilutiškis 

eiliuotojas Mintaras Smelevičius, dainas ir giesmes atliko Šilutės kamerinis choras “Vartana“. 

Minint įvairias sukaktis bei atmintinas datas bibliotekose rengtos literatūros parodos. 

 

Renginiai vaikams 

Visus metus miesto lopšelių - darţelių maţiesiems vyko tradiciniai edukaciniai - paţintiniai 

uţsiėmimai „Ţalią šviesą ţinių ir kūrybos keliui“.  

Vaikai reiškė savo patirtį meninėje, techninėje kūryboje, panaudodami vaidybines lėles, kartu 

su bibliotekininkėmis skaitydami inscenizavo pasakų personaţus, mokėsi interneto pradmenų, 

ţaislotekos iškaboje „Ţiniuko karuselė“ eksponavo savo sukurtus darbelius. Vyko garsiniai 

skaitymai, kurių metu vaikai susipaţino su naujomis knygomis. Veikla pasiteisino – maţieji 

šilutiškiai pamėgo biblioteką, tapo jos nuolatiniais lankytojais.  

Biblioteka toliau sėkmingai dirbo pagal pasirašytas partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis 

su miesto lopšeliais-darţeliais „Ţvaigţdutė“, „Ąţuoliukas“, „Gintarėlis“, „Pušelė“, 

„Raudonkepuraitė“, „Ţibutė“, taip pat su Šilutės Ţibų bei Šilutės pradinėmis mokyklomis. 

Rugsėjo 25 d. bibliotekos Vasaros kiemelyje įvyko renginys “Ţaidţiame Europą!”. Jaunieji 

bibliotekos bičiuliai minėjo Europos Garbės vėliavos įteikimą Šilutės rajono savivaldybei uţ visai 

Europai reikšmingą veiklą: aktyvią Europos idėjų sklaidą, prisidėjimą prie svarbių Europos įvykių 

minėjimų, šviečiamąją veiklą ugdymo įstaigose, bičiulystę su kitų Europos valstybių miestais bei jų 

bendruomenėmis, savivaldybės teritorijoje esančio istorinio paveldo saugojimą, privačius įmonių ir 

įstaigų mainus, kt.  
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Projektas „Vaikų, tėvelių ir senelių kelionė skaitymo traukiniu“ buvo įgyvendinamas 

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje, traukinyje 

„Šilutė - Klaipėda -Šilutė“, Lietuvos jūrų muziejuje bei pajūryje, Girulių bendruomenės namuose.  

 

      
 

Geguţės mėnesį projekto dalyviai minėtu traukiniu vyko į uostamiestį, kur buvo 

organizuojami skaitymo skatinimo renginiai. Visų projekte numatytų renginių metu dalyviai turėjo 

neįprastų galimybių skaityti, bendrauti, susipaţino su naujomis knygomis, rašytojais, istorikais, 

aplankė Lietuvos jūrų muziejų (Klaipėda), marinistinio paveldo objektus, juose rengiamas parodas, 

dalyvavo viktorinose ir pan. Šiose išvykose renginius vedė Jūrų muziejaus specialistai, rašytojai, 

istorikas, ekskursijų vadovai, profesionalūs renginių vedėjai, menininkai, bibliotekininkai, 

pedagogai, kt. Projekto veikloje aktyviausiai dalyvavo Šilutės pradinės mokyklos ketvirtokai 

(mokytoja Loreta Čiutienė). 
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Rugsėjo mėnesį vaikai, tėveliai bei seneliai buvo pakviesti dalyvauti aktorės Elenos Ţekienės 

(Kaunas) surengtoje teatrinių lėlių parodoje – popietėje „Skudurinės Onutės kelionės“. Lankytojai 

turėjo progos pabendrauti su profesionalia lėlininke, patys paimti į rankas ne viename spektaklyje 

naudotas lėles (eksponatai – iš Valerijos ir Stasio Ratkevičių muziejaus fondų), susipaţinti su 

scenos meno subtilybėmis, suţinoti kaip gimsta lėlės ir spektakliai, kokios yra lėlių teatro rūšys. 

Paroda buvo aktyviai lankoma miesto lopšelių-darţelių bei mokyklų auklėtinių. Unikalią parodą 

mielai lankė ne tik maţieji šilutiškiai, pedagogai, bet ir jų tėveliai, seneliai. 

 

      
 

Visą vasarą bibliotekoje vyko vaikų uţimtumo programos: viktorinos, skaitymai, diskusijos, 

paţintinės ekskursijos su judriomis estafetėmis, kt. Bibliotekos ţaislotekoje vaikai ţaidė loginį 

mąstymą skatinančius ţaidimus, išreiškė savo kūrybinius gebėjimus lipdydami, piešdami knygelių 

personaţus bei juos suvaidindami, pasitelkę bibliotekoje esančias vaidybines lėles.  

Aktyviausi bibliotekos lankytojai buvo VšĮ Šilutės dienos paslaugų centro auklėtiniai, jų 

auklėtojos bei bibliotekos jaunieji knygos bičiuliai. Labiausiai maţiesiems įsiminė literatūrinis 

susitikimas prie Šilutės ąţuolo „Esu lietuvis – esu karalius“, skirtas Mindaugo karūnavimo dienai. 

Renginio metu bibliotekininkės Liuda Nausėdienė bei Dienos paslaugų centro auklėtoja Nijolė 

Milienė supaţindino vaikus su istoriniais pasakojimais apie Lietuvos karalių Mindaugą, buvo 

ţaidţiami estafetiniai ţaidimai, sutvarkyta ąţuolą juosianti teritorija.  

 

      
 

Viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus darbuotojos per moksleivių vasaros 

atostogas didelį dėmesį skyrė maţųjų lankytojų uţimtumui. Vaikai turėjo galimybę pabendrauti su 

rašytojais, aktoriais, dalyvauti rajono Savivaldybės finansuoto projekto „Spalvotu paţinimo 

greitkeliu“ knygų skaitymo kampanijoje „Gimtinės kronikos“. Nugalėtojams įteikti spalvingi 

padėkos raštai ir knygelės. 
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Liepos 6 d. bibliotekoje vyko keliaujanti knygų vaikams mugė „1000 metų su knygute 

rankose“. Vaikai susitiko su rašytoju ir dailininku Pauliumi Juodišiu. Renginį maţiesiems 

šilutiškiams dovanojo UAB „Mūsų knyga“ (Vilnius). 

 

      
 

Vykdant pilietinio ugdymo projektą „Gimtinės kronikos“, buvo suorganizuotas edukacinių 

kūrybinių uţsiėmimų ciklas „Gyvybės medţio simbolika ir kūryba“, dalyvaujant dekoruotojai, 

tapytojai, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Ţemaitijos skyriaus narei Ismondai Katauskienei. 

Praktinių uţsiėmimų metu vaikai suţinojo apie Pasaulio, arba dar kitaip vadinamą, Gyvybės medį ir 

savo piešiniuose perteikė reikšmingus stilizuoto augalo vazoje simbolius, daţnus tautodailininkės 

kūriniuose.  

 

      
 

VB filialuose 

VB miestelių ir kaimų filialai 2009 m. vykdė jungtinį projektą „Knygos renginių 

kaleidoskopas: ţmogaus ir ţodţio sangrąţa“. Projekte numatyta knygos ir rašto renginių programa 

buvo skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. 

Knygos ir rašto renginiais filialuose buvo paminėtos įvairios sukaktys, valstybinės, 

kalendorinės ir kitos atmintinos datos, įsijungta į Nacionalinės bibliotekų savaitės bei VB 

organizuoto literatūrinio rudens „Prisijaukinkim ţodį, paukštį, debesį...“ renginius. 2009 metais VB 

filialuose vykę knygos ir rašto renginiai (literatūriniai susitikimai, knygų pristatymai ir kt.) 

sustiprino bibliotekų-filialų ir kaimų seniūnijų bendruomenių bendradarbiavimą, skatino jų 

kūrybiškumą, saviraišką, ugdė estetinį, meninį bei literatūrinį skonį. Praktinių - edukacinių renginių 

programų įgyvendinimas bibliotekose-filialuose teigiamai įtakojo bendruomenių socialinę savijautą, 

padėjo plėtoti uţimtumą, skaitymą bei paţinti lietuvišką kultūrinį ir tautinį paveldą. 

Vykdant projektą „Knygos renginių kaleidoskopas: ţmogaus ir ţodţio sangrąţa“ gitaros 

muzikos ir poezijos mėgėjai juknaitiškiai, susirinkę į renginį „Muzika ir poezija visada greta“, 

turėjo galimybę pasiklausyti kraštietės dainų atlikėjos Reginos Mockutės gitara atliekamų poetų L. 
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Degėsio, Just. Marcinkevičiaus, J. Erlicko bei savos kūrybos dainų; Rusnės filialo lankytojai 

susitiko su kraštiečiu keliautoju, fotografu, ţurnalistu, kelionių knygos „Atgal į Afriką“ autoriumi 

Dainiumi Kinderiu (Vilnius); Kintų filiale vyko susitikimas su šilutiškiu poetu, knygos „Namų link“ 

autoriumi Audriumi Šikšniumi bei šilutiškiu poetu Marijumi Budraičiu literatūriniame - 

muzikiniame vidudienyje „Skaitantiems priklauso pasaulis“; Degučių ir Katyčių filialuose surengti 

susitikimai su rašytoju ir ţurnalistu Kostu Kauku (Klaipėda); Ţemaičių Naumiesčio filiale – 

literatūrinis vidudienis „Tu nunešk mane į poezijos pasaulį”, kuriame dalyvavo poetė Zita 

Gaiţauskaitė ir aktorė Doloresa Kazragytė. 

Juknaičių filiale organizuoti kūrybiniai - praktiniai uţsiėmimai „Veliam, veliam veltinėlį“, 

kuriuose visi norintys supaţindinti su sausuoju, šlapiuoju ir plokščiuoju vėlimu. Praktinius 

uţsiėmimus vedė tautodailininkė ir technologijų mokytoja Nijolė Titienė. 

 

      
 

Maţiesiems bibliotekos filialų lankytojams buvo surengta nemaţai knygos ir rašto, paţinimo 

renginių.  

Gardamo filiale jauniesiems knygos bičiuliams buvo sudaryta galimybė susipaţinti ir 

pabendrauti su vaikų rašytoju, klaipėdiečiu Rimantu Černiausku. Traksėdţių filiale (05-12) įvyko 

susitikimas su vaikų rašytoja Nijole Kepeniene. Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti surengta 

teatralizuota popietė „Didţioji pasakų gatvė“, skirta garsaus pasakininko H. K. Anderseno gimimo 

metinėms.  

 

       
 

Įvairios popietės, rytmečiai, viktorinos vyko ir Grabupių, Katyčių, Pašyšių, Inkaklių, 

Ramučių, Rusnės, Saugų, Šylių, Usėnų, Vainuto, Vilkyčių, Ţ. Naumiesčio bei kituose filialuose. 

Renginiai turėjo ţenklios įtakos įgyvendinant skaitymo skatinimo programą. 

Miesto filiale vyko edukacinis renginys „Rankos, mokančios prakalbinti molį“, kurį vedė 

Šilutės pensionato uţimtumo grupės „Molinukas“ socialinė darbuotoja Beata Vaitelienė. Dalyviai 

galėjo ne tik stebėti kaip gaminami molio dirbiniai, bet ir patys dalyvauti kūrybos procese. 
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Švėkšnos filiale surengta istorinė viktorina „Ţinosi iš kur atėjai – ţinosi kur eiti“, vykusi 

netradicinėje erdvėje – vaikų darţelio kiemelyje. Renginyje dalyvavo Švėkšnos šviesuolis, istorikas 

Petras Čeliauskas.  

 

      
 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Vilkyčių bibliotekos lankytojai turėjo galimybę susitikti 

su rašytoju Juozu Šikšneliu (Klaipėda) ir susipaţinti su naujausiomis jo knygomis, pasirašytomis 

Raido Dubrės slapyvardţiu. Rusnės filiale vyko susitikimas su kraštiete Aldona Sabonyte-

Kazlauskiene (Daugai) bei jos knygos „Natos ant tako“ pristatymas, Kintų filiale susitikta su 

kraštiečiu poetu Sigitu Poškumi (Klaipėda). 

Siekiant pristatyti profesionalų meną, tautodailės darbus, miestelių ir kaimų filialų 

lankytojams buvo surengtos ir pristatytos parodos: Ramunės Palekaitės (Tauragės r.) siuvinėtų 

paveikslų paroda „Portretai“ (Juknaičių fil.), „Tautinis kostiumas – etninio tapatumo simbolis” 

(Rusnės fil.), Inetos Sukackienės (Klaipėda) grafikos darbų paroda „Kūrybos skrydis“ (Rusnės fil.), 

Lolitos Bončkuvienės (Kretinga) fotografijų paroda (Kintų fil.), Editos Grinčinaitienės fotografijų 

paroda „Senosios Rusnės kapinės“ (Kintų fil.), Kęstučio Demerecko (Klaipėda) fotografijų paroda 

„Laivyba Rusnėje“ (Degučių fil.), tautodailininkės Daivos Dlugoborskienės tapybos darbų paroda 

(Ţ. Naumiesčio fil.), tautodailininkės Ritos Uţgalienės karpinių paroda (Traksėdţių fil.). 
 

 

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 
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paslaugų kainų nustatymo” pakeitimo“. 2009 m. priimtu tarybos sprendimu buvo sumaţintos kainos 

bibliotekos vartotojo paţymėjimui įsigyti.  

2009 m. gautos lėšos uţ teikiamas mokamas paslaugas: bibliotekos vartotojo paţymėjimas – 

3811 Lt, kopijavimas – 1407 Lt, naudojimasis faksu – 54 Lt, spausdinimas – 1418 Lt, skenavimas – 

96 Lt, įrašymas į CD – 7 Lt, patalpų nuoma – 398 Lt, afišų, kvietimų gamyba – 435 Lt, lėšos gautos 

uţ parduotas F. Bajoraičio viešosios bibliotekos išleistas knygas – 4396 Lt. 
 

 

BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŢIO FORMAVIMAS IR RYŠIAI SU VISUOMENE 
 

Leidykla „Naujasis lankas“ išleido Šilutės krašte, Rusnėje, 

kūrusio poeto Juozo Kinderio (1930-2005) naują (po mirties 

sudarytą) eilėraščių rinkinį „Uţ metų kalno“. Lėšas knygai 

išleisti F. Bajoraičio viešoji biblioteka gavo iš rajono 

Savivaldybės Kultūros plėtros programos, pateikusi projektą 

finansavimui gauti. Knygos sudarytojas - Lietuvos rašytojų 

sąjungos narys Aleksas Dabulskis, dailininkas – Lietuvos 

ţurnalistų sąjungos narys Vladimiras Beresniovas. Šių dviejų 

kauniečių dėka knygoje graţiai sudėti itin savitos eilėdaros 

posmai. Iš lyriškų uţuominų skaudţiai suvokiami autoriaus 

išgyvenimai ir pavergtos tautos kančios, atpaţįstamas Nemuno 

deltos gamtovaizdis. Eilėraščiuose gamtos, asmeniškos patirties 

realijos retai kada įvardijamos, daţniau lieka numanomos. 

Pirmoji J. Kinderio eilėraščių knyga - „Šaltoji ţemė 

Vorkuta“, antroji - „Atskrend sakalėlis“. Mirtis poetą uţklupo 

berengiant naują rinkinį, beveik įpusėtą, kuris dabar tapo 

pomirtiniu... Eilėraščių knyga “Uţ metų kalno” neabejotinai 

praturtino Šilutės kultūrinio paveldo lobyną, jos tekstai 

naudojami renginių metu. Simboliška tapo tai, kad poeto Juozo 

Kinderio, daug metų dirbusio bibliotekininku, kūrybiniu palikimu, kurio poetas nespėjo išleisti, 

pasirūpino F. Bajoraičio viešoji biblioteka. 

 

2009 m. VB Informacijos skyrius parengė apie 165 maţosios poligrafijos leidinukus, kvietimus 

į renginius, lankstinukus, apipavidalino projektus, jų ataskaitas ir kt. 

 

 

Straipsniai spaudoje, skirti bibliotekos veiklai 

(lyginamoji analizė su 2008 m.) 

 2008 2009 Skirtumas 

Respublikinėje spaudoje 20 22 +2 

Vietinėje spaudoje 107 138 +31 

Iš viso: 127 160 +33 

Iš jų profesionalių 

bibliotekininkų  

40 51 +11 

Ţiniasklaidos atstovų 87 109 +22 

Informacinio pobūdţio ţinučių 53 46 -7 

Elektroniniuose laikraščiuose - 58 +58 

 

Profesionalių bibliotekininkų ir ne bibliotekos darbuotojų straipsnių, skirtų bibliotekos 

veiklai, bibliografinis sąrašas pateiktas tinklalapyje http://www.silutevb.lt (nuoroda “Apie 

biblioteką”, skirsnis “Spaudoje”). 
 

http://www.silutevb.lt/
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INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 

INTERNETAS. INTERNETO PASLAUGOS VARTOTOJAMS 
 

Interneto prieigą turi visi viešosios bibliotekos filialai. Pagrindiniai interneto tiekėjai: 

viešojoje bibliotekoje - AB “TEO” interneto paslauga; rajono kaimo bibliotekose - AB “TEO”, DSL 

interneto paslauga, AB Lietuvos radijo ir televizijos centro interneto ryšys „Erdvės“. VB ir 

filialuose kompiuteriais ir internetu naudojosi 5145 vartotojai, jie apsilankė 69062 kartus. 

 

VB ir filialai Interneto tiekėjas ir ryšys 

Viešoji biblioteka, Šilutės m. filialas AB “TEO” interneto paslauga 

Bikavėnų, Degučių, Grabupių, Gardamo, Inkaklių, 

Laučių, Juknaičių, Usėnų, Katyčių, Saugų, Kintų, 

Kivylių,  Pašyšių, Pagrynių, Rusnės, Ramučių, 

Švėkšnos, Šylių, Traksėdţių, Vainuto, Vilkyčių Ţ. 

Naumiesčio filialai. 

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, 

interneto paslauga „Erdvės“. 

 

VB interneto skaitykla veikia jau aštuntus metus, čia vartotojams yra skirtos 7 darbo vietos. 

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

Interneto skaitykla galėjo naudotis vartotojai nuo 14 m. amţiaus, įsigiję skaitytojo bilietą, 

kuris suteikė teisę į vieną nemokamą darbo 

valandą internete per dieną. Mokamų interneto 

paslaugų biblioteka neteikia.  

Pradedantiesiems dirbti internete 

skaitytojams darbuotojai suteikė nemokamą 

pradinį mokymą, iškilus kitiems klausimams, 

konsultavo vartotojus. Skatinant bibliotekos 

lankytojus naudotis informacinėmis 

technologijomis, ypatingas dėmesys skiriamas 

vyresniojo amţiaus ir socialinės atskirties 

ţmonėms, kuriems sunkiau integruotis į 

informacinę visuomenę. Uţsienio kalbai tobulinti, 

greitesnei ir išsamesnei informacijos paieškai 

sukomplektuota per 100 vnt. vertingų CD-ROM„ų kolekcija („Tavo asmeninis MS Word XP 

mokytojas“, „Kompiuterinio raštingumo pradţiamokslis“, „Anglų kalbos savarankiško mokymosi 

kursas pradedantiems“ (1, 2), „Kompiuterinis tarptautinių ţodţių ţodynas“, “Senovės pasaulio 

atlasas”, “Learn english”,  “History library”, “Discover astronomy” ir kt.).  

2009 m. VB suaugusiųjų interneto skaitykla nuolat naudojosi 940 informacijos vartotojų (nuo 

14 m.), per metus naujai prisiregistravo 556 vartotojai, 414 persiregistravo, vaikų interneto 

skaitykloje – 503 vartotojai ir 4384 lankytojai. Skaitytojų skaičius pakito neţymiai, nes Šilutės 

mieste nebeliko įstaigų, teikiančių interneto ir naudojimosi kompiuteriais paslaugas, o bibliotekoje 

šios paslaugos buvo teikiamos nemokamai. Lankytojai bibliotekoje internetu naudojosi 5622 

valandas. Interneto skaitykloje vartotojai apsilankė 7445 kartus. Internetu naudojosi 297 

moksleiviai, 96 studentai, 177 tarnautojai, 55 darbininkai, 39 bedarbiai, 13 neįgaliųjų, 37 

pensininkai, 146 kitų kategorijų vartotojai. Interneto skaitykloje apsilankė 80 svečių pasitikrinti 

elektroninio pašto, susirasti reikiamos informacijos.  

Pagrindinės naujos komunikacijos technologijos viešojoje bibliotekoje įdiegtos, biblioteka turi 

43 kompiuterių vietinį tinklą vartotojams ir darbuotojams.  

F. Bajoraičio viešoji biblioteka dalyvauja nacionaliniame projekte „Bibliotekos paţangai“. 

Viešojoje bibliotekoje, Šilutės miesto ir penkiolikoje viešosios bibliotekos kaimo filialų jau įrengti 

modernūs ir nemokami viešosios interneto prieigos centrai, aprūpinti pačia moderniausia 

kompiuterine programine įranga. Projekto vykdytojai – nacionalinė Martyno Maţvydo biblioteka ir 
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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 įgūdţių mokymuose 

dalyvauti F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistams. Iki šiol viešąją biblioteką ir jos miestelių 

bei kaimo filialus pasiekusios kompiuterinės - programinės bei specialiosios įrangos vertė siekė 

beveik 800 tūkst. Lt. Savivaldybės indėlį sudarė 14 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 

 

      
 

       
 

2009 m. spalio-gruodţio dienomis Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos filialuose 

iškilmingai atidaryti atnaujinti viešojo interneto prieigos taškai. Naujuose VIPT įrengtos 

kompiuterizuotos darbo vietos lankytojams su interneto ryšiu, multifunkciniais įrenginiais ir 

baldais. Šilutės rajono bibliotekose įvykę projekto “Bibliotekos paţangai” pristatymai tapo 

graţiomis miestelių bendruomenių šventėmis. 

Šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas leido praplėsti daugelį bibliotekų 

vykdomų funkcijų. Nuo 2002 m. veikia bibliotekos svetainė www.silutevb.lt. 2009 m. svetainė 

buvo atnaujinta: papildyta naujomis nuorodomis ir temomis. 

Kiekvieną mėnesį informacijos vartotojams 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 atsispausdinti surastų dokumentų sąrašus.  

Svarbiausios kliūtys informacinių technologijų plėtrai bibliotekose yra šios: investicijų 

trūkumas įrangai atnaujinti bei darbuotojų kvalifikacijai kelti IT srityje. 

Spalio 1-2 dienomis Klaipėdoje vyko Metinė Europos Sąjungos informacijos tinklo Lietuvoje 

konferencija. Pagrindinės konferencijos temos buvo kaip komunikuoti finansinio sunkmečio 

laikotarpiu ir kaip geriau panaudoti internetą ţmonių informavimui apie Europos Sąjungą. Šioje 

konferencijoje dalyvavo F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Uţpelkienė ir 

Informacijos skyriaus vedėja Laima Dumšienė. 

http://www.silutevb.lt/
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Kompiuterių skaičius, interneto vartotojų ir lankytojų skaičius 

 (lyginamoji analizė su 2008 m.) 

Eil. 

Nr. 

Filialo 

pavadinimas 

Kompiuterių 

skaičius 

Vartotojai Lankytojai 

  2008 2009 Skir-

tumas 
2008 2009 Skir-

tumas 
2008 2009 Skir-

tumas 

1. Viešoji biblioteka 39 43 +5 1263 1443 +180 11826 11829 +3 

2. Šilutės m. filialas 3 6 +3 353 361 +8 867 2552 +1685 

3. Bikavėnų filialas 5 8 +3 168 176 +8 2358 3008 +650 

4. Degučių filialas 5 6 +1 64 65 +1 3329 4409 +1080 

5. Gardamo filialas 5 8 +3 100 76 -24 2416 2699 +283 

6. Grabupių filialas 5 5 - 124 70 -54 1066 2187 +1121 

7. Inkaklių filialas 5 10 +5 98 115 +17 1622 1888 +266 

8. Laučių filialas 5 6 +1 124 65 -59 2100 2778 +678 

9. Juknaičių filialas 4 9 +5 127 125 -2 963 1429 +466 

10. Katyčių filialas 5 10 +5 135 120 -15 3245 2827 -418 

11. Kintų filialas 8 9 +1 236 240 +4 3100 3238 +138 

12. Kivylių - 3 +3 - 22 +22 - 98 +98 

13. Pašyšių filialas 3 8 +5 67 94 +27 532 1466 +934 

14. Pagrynių filialas 5 6 +1 82 151 +69 1175 1875 +700 

15. Rusnės filialas 5 10 +5 310 116 -194 8230 6590 -1640 

16. Ramučių - 3 +3 - 44 +44 - 3672 +3672 

17. Saugų filialas 1 6 +5 250 302 -52 1250 1518 +268 

18. Švėkšnos filialas 5 10 +5 221 297 +76 1051 911 -140 

19. Šylių filialas 6 6 - 91 43 -48 2273 402 -1871 

20. Traksėdţių filialas 6 6 - 172 184 +12 2985 2844 -141 

21. Usėnų filialas 5 10 +5 217 280 +63 2270 2374 +104 

22. Vainuto filialas 5 10 +5 304 308 +4 2155 2108 -47 

23 Vilkyčių filialas 5 10 +5 152 172 +20 3815 3349 -466 

24. Ţ. Naumiesčio 

filialas 

6 11 +5 267 276 +9 2845 3011 +166 

KF  102 175 +73 3662 3702 +40 49647 57233 +7586 

SVB 141 218 +77 4925 5145 +220 61473 69062 +7589 

 

 

INFORMACINIS FONDAS (DYDIS, KOMPLEKTAVIMO TEMATIKA IR PROBLEMOS) 

 

Informacinį fondą VB sudaro 3002 fiz. vnt. 2264 pavadinimų spaudinių. Per 2009 m. fondas 

papildytas 79 fiz. vnt. 49 pavadinimų spaudiniais. Pagal turinį 2009 m. gauta pavadinimų: 0 sk. – 9, 

1 sk. - 2, 3 sk. - 20, 5 sk. – 2, 6 sk. – 6, 7 sk. – 4, (80,82.09) sk. – 3, (9, 91,92) sk.- 3. Lietuvių kalba 

gauti 47 egz. spaudinių, anglų – 1, rusų – 1. Pagal dokumentų rūšis fondą sudarė: 45- spaudiniai, 1- 

vaizdo įrašas, 1 – kompiuterinė priemonė. 

Vidutinis informacinio fondo dydis filialuose – 224 fiz. vnt. Informacinis fondas KF 

papildytas negausiai: maţesnieji filialai gavo tik po 8-10 naujų informacinių leidinių, didesnieji - 

nuo 15 iki 45 (Rusnės, Ţ. Naumiesčio, Kintų fil.). Didţiausias informacinis fondas yra sukauptas Ţ. 

Naumiesčio fil. – 921 fiz. vnt., Rusnės fil. - 574 fiz. vnt., Šilutės miesto fil. – 434, Laučių fil. – 328 

fiz. vnt., maţiausias – Kivylių – 33 fiz. vnt.  

Informacijos skyriaus skaitykloje per 2009 m. uţsiregistravo 249 skaitytojai (130 – 

perregistruoti, 119 – naujai uţregistruoti). Iš jų: 41 – moksleivis, 55 – studentai, 105 – tarnautojai, 

14 – darbininkų, 6 – bedarbiai, 8 – pensininkai, 4 – neįgalūs, 15 – kitų.  

Per 2009 m. Informacijos skyriaus skaitykloje lankytojai naudojosi 2546 pavadinimų 

spaudiniais. Išduotų spaudinių paskirstymas pagal mokslo šakas parodė, kad daugiausia naudojosi 

literatūra iš šių skyrių: bendrojo mokslo dalykų (60), filosofijos (29), visuomenės mokslų (290), 
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medicinos ir technikos m. (86), matematikos, gamtos mokslų (42), geografijos, istorijos (106), 

meno (36) ir kitų leidinių. Filialuose skaitytojų bibliografinei kultūrai ugdyti buvo rengiamos 

bibliografinės pamokėlės, popietės moksleiviams (Šilutės m., Ţ. Naumiesčio, Gardamo, Juknaičių, 

Kintų, Pagrynių fil.), kiti skaitytojai supaţindinti su bibliografine paieška. VB, Šilutės m. filiale 

labai populiarios vaikų grupinės ekskursijos iš pradinių mokyklų ir vaikų darţelių, kurių metu 

vaikai supaţindinami su bibliotekos fondu, katalogais, kartotekomis.  

Informacinis fondas papildytas naujais leidiniais: „Universalus turkų kalbos vadovas“, 

„Europos mozaika: 27 Europos Sąjungos valstybės“, „Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir 

kirčiavimo ţodynas“, V. Piesliako „Lietuvos baudţiamoji teisė“ ir kt. 

Daţnai naudotasi šiais leidiniais: J.A.F. Stonerio „Vadyba“, B. Leonienės „Darbuotojų 

vadyba“, A. Sakalo „Personalo vadyba“, A. Vaišvilos „Teisės teorija“, E. Bagdono 

„Administravimo principais“, A. Sakalo V. Damašienės „Valdymo pagrindais“, G. Dambrauskienės 

„Lietuvos teisės pagrindais“, „Ţmogaus socialine raida“, R. Minalgos „Logistika“, Meyers David 

G. „Psichologija“, „Pasaulio valstybėmis“, „Filosofijos įvadu“, „Lietuvos teisės pagrindais“, 

„Mikroekonomika“, „Makroekonomika“, „Verslo etika“, „Etikos ţodynu“, „Lietuvos respublikos 

civiliniu kodeksu“, „Pagrindiniais įstatymais“, “Visuotine lietuvių enciklopedija“, „Buhalterinės 

apskaitos pagrindais“, „Verslo vadybos pradmenimis“, I. Leliūgienės  „Socialine pedagogika“, J. 

Lapės “Psichologijos įvadu”, V. Justickio “Bendrąja ir teisės psichologija”, „Mokslo enciklopedija“ 

ir kt.  

Per metus toliau leidiniais buvo pildoma Europos Sąjungos lentynėlė, reklamuojami nauji 

leidiniai.  

Rugsėjo 23-26 d. Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka Šilutės rajono savivaldybėje surengė 

fotografijų parodą „Aš, Šilutė ir Europa: 2004-2009“. Vėliau paroda buvo eksponuojama Fridricho 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje. 

 

BIBLIOGRAFINIS INFORMACINIS VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS. 

UŢKLAUSŲ TEMATIKA, APSKAITA 

 

1.Įregistruota VB ir filialų    2. Gautų informacinių uţklausų skaičius – 917, 

elektroninės informacijos vartotojų.      atsakyta – 8917, iš jų elektroninėmis 

   Iš viso → 5145           priemonėmis – 111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Iš viso įrašų bibliotekos elektroniniame kataloge:  

3.1. Bibliografinių įrašų → 69051; 

3.2. Iš jų analizinių bibliografinių įrašų → 29588. 

 

4. 2008 m. bibliotekos elektroninis katalogas papildytas naujais įrašais: 

4.1. Bibliografiniai įrašai → 3864; 

4.2. Iš jų analiziniais bibliografiniais įrašais → 2175. 
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5. Kartotekų papildymas kortelėmis.  Iš viso →386. 

6. Atrankiniu būdu aptarnauta abonentų 

6.1. Iš viso → 6; 

6.2. Atrankinės informacijos temų skaičius → 6. 
 

Informacijos skyriuje gautos 167 uţklausos, į 38 uţklausas atsakyta elektroniniu paštu. Kaip 

ir kasmet populiarios uţklausos apie įvairias pasaulio šalis, gamtos apsaugą, fauną ir florą, 

astronominius reiškinius, apie Europos Sąjungą ir kitas tarptautines organizacijas (NATO, JTO). 

Skaitytojai daugiausia pateikė uţklausų iš gamtos mokslų: apie gamtos taršą ir apsaugą, 

astronominius reiškinius, dangaus kūnus. Iš visuomenės mokslų srities didţiąją uţklausų dalį sudaro 

uţklausos iš tautosakos, etnografijos, t. y. apie įv. kalendorines šventes, liaudies papročius, įvairių 

šalių tautinius drabuţius ir jų papročius. Populiarios uţklausos apie įv. pasaulio šalis ir miestus, į jas 

padeda atsakyti knygos: „Europa“, „Kroatija“, „Graikijos salos“, „Ispanija“, „Italija“, „Turkija“, 

„Paryţius“, „Praha“. Pateikta nemaţai uţklausų apie Lietuvos parkus, į jas labai padėjo atsakyti 

knyga „Lietuvos parkai“. Pastebėta, kad trūksta literatūros ir informacijos ieškant atsakymų į 

uţklausas socialiniais klausimais, paauglių uţimtumo, piešimo, rankdarbių mokymo, dizaino, 

Japonijos, Kinijos temomis. Maţai literatūros apie socialinį darbą, atskirų drabuţių kilmę, biuro 

vadybą, pirštų ţaidimus ir kt.  Knygos muziejaus lankytojams atsakyta į 277 uţklausas. Daugiausia 

faktografinių ir bibliografinių uţklausų (91), (tikslinamųjų – 80, adresinių – 48, teminių – 58). 

Pagal mokslų šakas daugiausia atsakymų į uţklausas pateikta iš visuomenės mokslų srities (57) ir 

bendrojo skyriaus (56). Pasigesta leidinių, kur būtų spausdinamos Maţosios Lietuvos dainų natos. 

Maţiausiai pageidauta informacijos psichologijos (1) ir religijos mokslų tema (7). 

Atsakant į uţklausas, tarp labiau naudojamų leidinių galima išskirti “100 pasaulio įţymybių”, 

David. G. Myers „Psichologiją“, „Pagrindinius įstatymus“, „Religijas, baţnyčias, tikėjimus“, 

„Mokesčių sistemą“, Semaškos A. “Po Lietuvą”, „Technikos enciklopediją“, Stonerio J. “Vadybą”,  

“Profesinės karjeros vadovą”, E. Graţulevičienės “Ţmogaus ekologiją”, “Geografines keliones ir 

atradimus”, Pranulio V. “Marketingą”, „Gyvūnus“, Dijokienės S. “Europą – mūsų namus” ir kt. 

Uţklausų atsakymams vis rečiau galime panaudoti rusų k. išleistas vertingas knygas, nes vis maţiau 

moksleivių moka šią kalbą. 

Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriuje atsakyta į 160 vienkartinių skaitytojų uţklausų. 116 

uţklausų pateikė suaugusieji vartotojai, 44 – moksleiviai. 2 iš jų gautos elektroniniu paštu ar 

kitomis elektroninėmis priemonėmis. Daugiausia buvo pateikta teminių (76) bei faktografinių (44) 

uţklausų, taip pat atsakyta į 25 tikslinamąsias bei į 15 adresinių uţklausų. 

Pagal turimus duomenis galima išskirti šias uţklausų tematikos rūšis: 63 – geografijos ir 

istorijos mokslų temomis, 29 – bendrosios tematikos, po 17 - visuomenės mokslų bei kalbotyros, 

literatūros mokslo temomis, 10 – gamtos mokslų, 8 – groţinės literatūros, 7 – meno, fotografijos, 

sporto ir kt. tematikos uţklausos. 

Atsakant į kraštotyrinio pobūdţio uţklausas naudotasi bibliotekos kraštotyros fondu bei 

kraštotyros duomenų archyvu. Norint pateikti išsamesnę informaciją jos ieškota įvairiuose interneto 

tinklapiuose. 

Daugiausia gauta uţklausų, susijusių su Šilutės miesto istorija, tam tikrų istorinių laikotarpių 

politine padėtimi, etnografijos paveldu, lankytinomis vietomis, ţymiais Pamario krašto ţmonėmis. 

Domėtasi Maţosios Lietuvos kultūros veikėjais ir šiomis dienomis garsiais iš Šilutės krašto kilusiais 

ţmonėmis, jų veikla bei menine kūryba. Ieškota informacijos apie kuriančius esamus ir buvusius 

bibliotekos darbuotojus. 

VB filialuose 2009 m. pateiktos 2953 (2008 m. – 2946) informacinės uţklausos, atsakyta į 

2945. Daugiausiai į uţklausas atsakyta Švėkšnos – 369, Kintų – 417, Šilutės m. – 288 filialuose, 

maţiausia - Ramučių (34), Kivylių (6) filialuose. 

Daugiausia internete skaitytojams buvo ieškoma atsakymų į uţklausas teisine tema – LR 

vyriausybės leidţiami įstatymai, naujų technologijų, kompiuterine, socialinio aprūpinimo tema, 

vykdoma knygų paieška LIBIS suvestiniame kataloge. Naudotasi teisės aktų baze „INFOLEX“, 

pasaulio duomenų bazėmis EBSCO,  Grove Art Online, Grove Music Online.  
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Daugėjant uţklausų apie kompiuterius, jų panaudojimą ir reikšmę bei naujas informacines 

technologijas, paklausūs yra šie leidiniai: Urbanavičiaus V. „Kompiuteriai ir jų architektūra“, 

„Kompiuterių tinklai“, „Kompiuterinė braiţyba“, Easttom Chuck „Nuo Windows prie Linux“, 

Starkaus B. „Kompiuterinė technika namams“,  „Linux“ ţodynėlis, Janickienės D. “Informatika”, 

Barzdaičio V. “Delphi programavimo pagrindai”, Stanfieldo V. “Linux sistemos administravimas” 

ir kt. Kaimo filialuose trūksta filosofijos, pedagogikos, sociologijos leidinių, anglų, vokiečių kalbų, 

tarptautinių ţodţių ţodynų, įvairių ţinynų, atlasų.  

Dirbant bibliografinį informacinį darbą, daţnai pasitaikė uţklausų 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, leidţiančią tik iš dalies atsakyti į kai 

kurias uţklausas. Priklausomai nuo uţklausos pobūdţio teko naudotis atitinkamais informacijos 

šaltiniais: enciklopedijomis, ţinynais, vadovais, duomenų bazėmis.  

 

KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 

Veiklos turinys ir kryptys. Bibliotekos Knygos muziejus 
 

2009 metų vienas iš skyriaus veiklos tikslų buvo kaupti, sisteminti, saugoti, analizuoti ir 

populiarinti ikonografijos, rašytinio bei rankraštinio paveldo dokumentus ir duomenis elektroninėse 

laikmenose ir tradiciniu būdu. Per metus skyriaus vyr. bibliotekininkė Virginija Veiverienė parengė 

publikacijų apie Maţąją Lietuvą 5 bibliografijos sąrašus ir pateikė Lietuvos istorijos laikraščio 

“Voruta” interneto svetainės “Maţoji Lietuva” projektui „Maţosios Lietuvos kultūros paveldas ir 

dabartis“. 

Kovo mėn. miestelėnai, mokyklų jaunuomenė gausiai susirinko į dviejų svarbių Pamario 

krašto gyventojams knygų pristatymą. Prof. habil. dr. Domas Kaunas pristatė savo sudarytą 

katalogą “Visos Vydūno knygos”, prof. habil. dr. Dainora Pociūtė - Abukevičienė – Maţosios 

Lietuvos poeto Fridricho Bajoraičio eilėraščių rinktinės “Gyvumo ţodţiai” 1932 m. faksimilinį 

leidinį.  

Vykdant projektinę veiklą per metus surengta svarių kultūrinių renginių, aktualinant Šilutės 

krašto knygos ir rašto paveldą.  

Visus metus buvo vykdomas renginių programos “Maţosios Lietuvos paveldas: knygos ir 

ţodţio atovarta” numatytų priemonių planas. Iš bibliotekos Knygos muziejaus fondų parengta 

keliaujanti literatūros ir ikonografijos ekspozicija “Maţosios Lietuvos knygos sujungti”, skirta 

Šilutės knygai, jos istorijos ir atminties sklaidai. Ekspozicija visą birţelį ir dalį liepos mėnesio buvo 

eksponuojama Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje. Vėliau, rugpjūčio-

rugsėjo mėnesį, su ja susipaţinti galėjo Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos 

lankytojai. Lapkričio-gruodţio mėnesį šią parodą lankė palangiškiai – ji buvo eksponuojama 

Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Pagal projekte numatytą kultūrinių mainų 

programą Šilutėje vyko atsakomieji renginiai.  

Vykdant Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių jubiliejų minėjimo programą, 

skyriaus darbuotojai parengė straipsnius, skirtus Maţosios Lietuvos kultūros ir visuomenės 

veikėjams: Mikeliui Hofmanui-Ateiviui, Jonui Vanagaičiui, Danieliui Kleinui, Martynui Kybelkai. 

Straipsniai buvo publikuoti rajono laikraštyje “Pamarys” (geguţės 1, rugsėjo 25, lapkričio 10 d. 

numeriuose). Informacija bei ikonografija apie minėtų asmenybių gyvenimą, veiklą ir kūrybą 

parengta ir Šilutės kabelinėje televizijoje rodytoms informacinėms-kultūrinėms laidoms. 

Rugpjūčio mėn. Bitėnuose (Pagėgių sav.) stovyklaujantys Vydūno draugijos nariai viešojoje 

bibliotekoje surengė susitikimą su besidominčiais Vydūno asmenybe šilutiškiais. Renginyje 

dalyvavo draugijos pirmininkas Vacys Bagdonavičius, penkių Vydūno knygų sudarytoja Rima 

Palijanskaitė, Šiaulių Rericho klubo atstovai.  

Lapkričio 27 d., minint Tilţės akto 91-ąsias metines, bibliotekoje vyko vakaras „Maţoji 

Lietuva laiko tėkmėje”, kuriame dalyvavo ir pasisakė Klaipėdos universiteto istorikas Vygantas 
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Vareikis ir Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centro etnologė Valerija Jankūnaitė. Renginyje 

unikalias Maţosios Lietuvos liaudies dainas atliko minėto centro folkloro kolektyvas “Audenis”. 

Skyriaus darbuotojai rengė dokumentų ir vaizdines parodas. Meno kūrėjai ir mėgėjai vasario 

mėn. buvo pakviesti aplankyti bibliotekos konferencijų salėje surengtą šilutiškių keramikų Laimos 

Stankutės ir Remigijaus Juciaus juodosios keramikos darbų parodą, kovo mėn. – Šilutės jaunimo ir 

suaugusiųjų mokymo centro mokinių kūrybinių darbų parodą, balandţio mėn. – Janinos 

Armonienės (Šilutė) rankdarbių ir margučių parodą “Pavasario dvelksmas”, lapkričio mėn. – 

klaipėdiečio istoriko Norberto Stankevičiaus fotodokumentinę parodą “Karaliaučiaus krašto 

architektūros paveldas”. 

Skyriaus bibliotekininkės parengė straipsnius apie Ventės ragą bei Šilutės miesto ir rajono 

literatūrines vietas krašto enciklopedijai interneto svetainėje “Graţi tu mano”. 

Viešosios bibliotekos Knygos muziejaus fonduose sukaupta 3101 fiz. vnt. (2008 – 3048) 1992 

pavad. (2008 – 1941) senų retų knygų, rankraščių ir periodinių leidinių, iš jų: 3090 fiz. vnt. – 

knygos ir 11 fiz. vnt. - kiti dokumentai. Per ataskaitinius metus Knygos muziejaus fondas papildytas 

53 fiz. vnt. dokumentų (51 pavadinimas). 

Įgytos vertingos knygos. Prof. habil. dr. Domas Kaunas padovanojo 700 puslapių 

bibliografijos rodyklę “Domas Kaunas”. Kaunietis architektas Juozas Meškauskas Knygos 

muziejaus fondus papildė savo dovana – sena ir reta maldos knyga “Istorija Szventa Seno 

įstatymo”, išleista 1864 m. Vilniuje. Ypač bibliotekininkus nudţiugino klaipėdiečio Sakalo 

Janavičiaus bibliotekai perduotos dr. Janinos Janavičienės (Klaipėda) saugotos aštuonios religinio 

turinio knygos, prieš kurį laiką surinktos iš senųjų Šilutės krašto gyventojų. Tarp dovanotų knygų 

yra ir XIX a. Šilokarčemoje (dab. Šilutė) veikusiose knygų poligrafijos įmonėse išleistų maldynų. 

Knygų padovanojo ir Vydūno draugija, Šilutės muziejus ir kt. Šilutiškė D. Kalinauskienė 

bibliotekai ir jos skaitytojams perdavė 2009 m. Lietuvos mokslininkų laikraščio “Mokslo Lietuva” 

antro pusmečio numerius (nr. 14-22). Autografuotų knygų kolekciją papildė literatūrinio rudens 

dalyvių šventei pateikti ir bibliotekai dovanoti leidiniai (18 fiz. vnt). Ikonografijos fondas 

pagausintas klaipėdietės dailininkės Onos Šimaitytės-Račkauskienės sukurtais F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos ekslibrisais, skirtais Maţosios Lietuvos poeto F. Bajoraičio vardui įprasminti. 

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, uţsieniečių ir kt. (iš viso 

– 496 eksponatai). 

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 257 bibliotekos renginių aprašymai: 

švenčių, konferencijų, informacijos dienų, diskusijų, naujų knygų pristatymų, literatūros vakarų, 

istorijos-kraštotyros konkursų, literatūrinio rudens švenčių, kraštiečių sueigų ir kt. 2009 m. parengti 

28 (kartu su Skaitytojų aptarnavimo skyriumi) aprašymui. 

2009 m. toliau buvo pildomi skaitytojų informaciniams poreikiams tenkinti patogūs straipsnių 

kopijų ir iškarpų aplankalai. Atsakant į skaitytojų uţklausas informacijos ieškoma 526 

aplankaluose, skirtuose Maţosios Lietuvos ir Šilutės krašto personalijoms (158), ţymiems Lietuvos 

ir uţsienio kultūros veikėjams (27), filosofui, rašytojui Vydūnui (45), Pamario literatams (64), 

įvairiai kraštotyros (205) bei kitai tematikai (27). 2009 m. pradėti vesti 7 nauji aplankalai: „Lietuvos 

kariuomenės karininkai 1918-1953“, „Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų 

veikla 2009 metų elektroniniame laikraštyje „Šilutės ţinios“, „Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 
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bibliotekos ir filialų veikla 2009 metų spaudoje“ bei aplankalai, kuriuose bus kaupiama naudinga 

informacija apie kraštiečius Algirdą Ţemaitaitį, Rūtą Vytuvienę, Stasį Venskų, Donaldą Meiţelytę. 

Aplankalus apie įvairias valstybines ir kalendorines šventes, atmintinas dienas, apie įţymius 

rajono raštijos, kultūros ir visuomenės veikėjus, seniūnijų kultūrinę, visuomeninę ir politinę veiklą 

veda visi VB filialai. 

Knygos muziejaus fondais 2009 m. naudojosi 59 skaitytojai, išduota 1261 fiz. vnt. dokumentų, 

apsilankė 1180 lankytojų. VB Bibliotekininkystės ir kraštotyros fondu naudojosi 81 (2008 – 79) 

skaitytojas. Iš viso išduota 2625 fiz. vnt. dokumentų, apsilankė 530 lankytojų.  

 

KRAŠTOTYROS DARBAI 

 

Pagrindinis VB filialų tikslas buvo kaupti, sisteminti, saugoti ir aktualinti aptarnaujamos 

vietovės istorijos, kultūros, ikonografijos ir kt. dokumentus, populiarinti ir gaivinti vietos tradicijas, 

papročius, paţinti savo vietovės ar iš jos kilusius ţmones. 

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 medţiaga. 

 

KRAŠTOTYRINĖS INFORMACIJOS KAUPIMAS, TVARKYMAS IR SKLAIDA 

 

VB kraštotyros fondas papildytas 40 fiz. vnt. (40 pavad.) leidinių (2008 – 18). Iš jų gauta: 22 -

knygos ir brošiūros, 18 – periodinių ir tęstinių leidinių. Keturiais aplankalais papildyta informacinė 

medţiaga apie kraštiečius. 

2009 metų pradţioje kraštotyros fondą sudarė 923 fiz. vnt. dokumentų. Praėjusiais metais 

kraštotyros fondą praturtino šie vertingi informaciniai leidiniai: Laimos Šinkūnaitės „Lietuvos 

baţnyčios“ (Kaunas, 2009), Vytauto Balčyčio „Lietuvos miesteliai“ (Vilnius, 2009), Ingridos 

Semaškaitės „Lietuvos dvarai: dviejų tomų ţinynas, I-asis tomas“ (Vilnius, 2009), Domo Kauno 

„Knygos kultūra ir kūrėjas: istoriografiniai tyrimai ir vertinimai“ (Vilnius, 2009), Kęstučio 

Demerecko „Ţemaitija“ (Klaipėda, 2009). 

MF krašto literatūros fondą sudaro 57 fiz. vnt. (2008-44) dokumentų, KF – 787 fiz. vnt. 

(2008-710). Vidutiniškas krašto literatūros fondo dydis filialuose – 36,7 fiz. vnt. VB filialų 

kraštotyros fondas per metus vidutiniškai papildytas 1-2 dokumentais. SVB kraštotyros fondo dydis 

- 1767 fiz. vnt. (2008-1629). 

Nuo 2001 m. viešojoje bibliotekoje kuriama kompiuterinė kraštotyros duomenų bazė: 

kraštotyriniai analiziniai aprašai vedami į kompiuterinį bibliotekos katalogą LIBIS programa. 2009 

m. bibliotekos elektroniniame kataloge uţregistruoti 2175 (2008 – 2989) bibliografiniai analiziniai 

aprašai iš 45 (2008 – 40) pavadinimų periodinių ir 19 (2008 – 18) tęstinių leidinių ir knygų. 

Tradiciniu (korteliniu) būdu VB kraštotyros kartoteka nebevedama, joje yra per 68 

tūkstančius bibliografinio įrašo laikmenų – kataloginių kortelių. MF kraštotyros kartoteką papildė  

38 (2008 – 47) aprašais, KF – vidutiniškai po 7-12 (2008 – po 8-15) 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, ţurnalisto, bibliofilo Petro Jakšto 38 

kraštotyros darbai, 24 iš jų – nepublikuoti, kuriais naudojasi bibliotekos vartotojai, 72 darbai 

parengti istorijos-kraštotyros darbų konkursų metu ir kt. Parengta VB filialuose saugomų 

rankraštinių kraštotyros darbų kartoteka. 

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), taip pat 2003-2007 m. bibliotekininkų ir fotografuojančių 

ţurnalistų bendro projekto „Šilutė. Potvynis ir jo ţmonės“ metu sukurtos fotografijos.  

VB filialų bibliotekininkai toliau vedė kraštotyros kartotekas, iškarpomis ir kopijomis iš 

spaudos pildė aplankalus apie aptarnaujamų miestelių ir kaimų istoriją, seniūnijas, ţmones, kultūros 

http://www.silutevb.lt/
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ir švietimo įstaigas ir kt. Rinko, sistemino medţiagą ir pildė bei apipavidalino filialų ir kaimų 

istorijas arba metraščius. 

 

KATALOGAI IR KARTOTEKOS 
 

VB miesto, miestelių ir kaimų filialuose tradiciniu korteliniu būdu vedami abėcėlinis ir 

sisteminis katalogai. VB Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriuje vedamos citatų ir eilėraščių bei 

įvairių premijų laureatų kartotekos. Filialuose vedamos kraštotyros ir įvairios teminės kartotekos, 

atsiţvelgiant į vietos vartotojų reikmes ir poreikius. 

 

LIBIS 
 

Ataskaitinių metų pabaigoje viešosios bibliotekos LIBIS komplektavimo posistemėje iš viso 

apskaityta 170919 fiz. vnt. įvairių dokumentų, tai sudaro 39463 bibliografinius įrašus. 2009 m. 

katalogas papildytas 1689 naujais bibliografiniais įrašais: einamojo komplektavimo keliu apskaityta  

5542 fiz. vnt. 1279 naujų pavadinimų. Rekataloguota 23084 fiz. vnt. 8140 pavadinimų, iš jų 410 -

naujų bibliografinių įrašų. 2009 m. viešosios bibliotekos Fondo organizavimo skyriaus darbuotojai 

rekatalogavo Ţ. Naumiesčio, Grabupių, Juknaičių, Degučių ir pradėjo Vilkyčių filialo, vykdančio ir 

mokyklos bibliotekos funkcijas, dokumentų fondus. Iš viso bibliotekos elektroninis katalogas 2009 

metais papildytas 28626 fiz. vnt. 

Bibliotekos elektroninis katalogas kasmet papildomas naujais analiziniais bibliografiniais 

įrašais iš rajoninių laikraščių „Pamarys“, „Šilokarčema“, „Šilutės naujienos“ bei straipsnių iš įvairių 

šaltinių: respublikinės spaudos, knygų, tęstinių leidinių apie įvairias Pamario regiono politinio, 

socialinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo sritis, Maţosios Lietuvos ir Šilutės krašto istoriją, 

etnokultūrą, sportą, turizmą, ţymius krašto ţmones.  

Per 2009 m. iš viso sukaupti 2175 analiziniai įrašai. Į Nacionalinės bibliografijos duomenų 

banką (NBDB) išsiųsti 1802 analiziniai įrašai iš rajoninės spaudos. Iš viso bibliotekos elektroniniame 

kataloge sukaupta 29588 analizinių bibliografinių įrašų. 

 

BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI SU KRAŠTIEČIAIS IR IŠEIVIJA 

 

Rugsėjo pabaigoje Šilutėje lankėsi ir kūrybos vidudienį surengė svečiai iš Lenkijos – Punsko 

krašto lietuvių bendruomenės nariai. Bibliotekos vasaros kiemelyje veikė poeto ir fotografo Sigito 

Birgelio vienos dienos fotografijų paroda “Punsko parapijai 410 metų”. Kūrėjas susirinkusiems 

pristatė savo poeziją ir fotografijas, muzikavo Punsko lietuvių kultūros namų vaikų lietuvių liaudies 

meno studijos “Puniukai” kapela, vadovaujama Astos Pečiulienės ir Jono Zakaravičiaus.  

 

      
 

Svariausiu 2009 m. kultūriniu bibliotekos renginiu tapo tradicinis literatūrinis ruduo 

“Prisijaukinkim ţodį, paukštį, debesį...”, sukvietęs į Šilutę kraštiečius, šilutiškius literatus, knygų 

iliustratorius, vertėjus ir besidominčius literatūrine kūryba. Šventei pateikta 41 autoriaus (iš jų 7 -
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kolektyviniai) 54 knygos (iš jų 8 - kolektyvinės). Šventės laureate paskelbta habil. dr. Dainora 

Pociūtė - Abukevičienė uţ monografiją “Maištininkų katedros: ankstyvoji reformacija ir lietuvių-

italų evangelikų ryšiai” bei uţ Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos vardo pristatymą leidinyje 

Fridrichas Bajoraitis “Gyvumo ţodţiai”. 

 

      
 

Vasario mėnesį bibliotekoje surengtas susitikimas su kraštiečiu habil. dr. Roku Flick, 

pristačiusiu autobiografinę apybraiţą “Atrastoji ţemė”, kovo mėnesį atidaryta tapytojų grupės 

“Individualistai” darbų paroda, kurią inicijavo, grupės narių nutapytus darbus atveţė ir pristatė 

“Sidabrinės nendrės” premijos laureatas (2002), kraštietis dailininkas Svajūnas Armonas. 
 

 

BIBLIOTEKINĖ–KONSULTACINĖ VEIKLA 
 

BIBLIOTEKININKYSTĖS PLĖTROS KRYPTYS IR UŢDAVINIAI 

 

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkystės plėtros 

kryptys, numatytos Šilutės rajono strateginiame plėtros plane 2005-2014 metams ir Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2001-02-22 sprendime Nr. 123 “Dėl Šilutės rajono bibliotekų programos 

2001-2010 metų strategijos” yra transformuoti tradicinę biblioteką į modernų įvairiapusės 

informacijos kaupimo ir sklaidos centrą. Tai tampa realybe nuosekliai įgyvendinant bibliotekos 

plėtros prioritetus: rekonstruoti bibliotekų pastatus (Švėkšnos ir Saugų filialai įsikūrė naujose 

patalpose) ir modernizuoti įrangą; bibliotekų sistemoje diegti informacines ir komunikacines 

technologijas (projektas “Bibliotekos paţangai”); uţtikrinti personalo tęstinį mokymą, atestavimą ir 

perkvalifikavimą; racionalizuoti bibliotekos valdymo procesus.  

 
BIBLIOTEKININKŲ KVALIFIKACIJOS ORGANIZAVIMAS.  

APDOVANOJIMAI 

 

VBS darbuotojai 2009 m. aktyviai įsijungė į Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius. 

Pamario bibliotekų savaitės renginių baigiamasis akcentas buvo Šilutės krašto Geriausio metų 

bibliotekininko šventė. Pamario bibliotekininkai jau dvyliktus metus šventė Bibliotekininko dieną, 

pagerbė Pamario krašto metų bibliotekininkę. 2008 m. Pamario krašto metų bibliotekininkės vardas 

suteiktas Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Inkaklių filialo 

bibliotekininkei Daivai Milkerienei uţ puikius profesinės veiklos rezultatus ugdant kaimo 

jaunuomenės poreikius ţinioms ir informacijai. 

Uţ 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, naumiestiškei Nijolei 

Rimkienei, usėniškei Onutei Miliauskienei, VB Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus 
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bibliotekininkei Virginijai Veiverienei, o VB direktorė Dalia Uţpelkienė yra Lietuvos ir Pamario 

krašto Geriausia metų bibliotekininkė.  

 

      
 

Uţ naujų komunikacijų diegimą kaime Kultūros ministro padėkos raštas įteiktas Pašyšių 

filialo bibliotekininkei Danutei Lisauskienei. 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos padėkos raštu padėkota Katyčių filialo bibliotekininkei 

Marinai Lodusovai ir viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėjai Vitai Gerulienei. 

Grupė viešosios bibliotekos ir filialų bibliotekininkų vasario mėn. aplankė Vilniaus knygų 

mugę “Litexpo” parodų centre, kur susipaţino su naujausia šalies leidyklų produkcija, uţmezgė 

kultūrinius ryšius. 
 

      
 

BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI SU KITOMIS BIBLIOTEKOMIS IR ĮSTAIGOMIS BEI 

ORGANIZACIJOMIS 
 

Visus metus vykdytas Kultūros ministerijos finansuotas projektas “Literatūrinė kelionė: 

lietuviškos knygos metų laikai“. Keliaujanti knygininkų konferencija “Tarp ţodţio praeities ir 

dabarties”, kurios idėja buvo supaţindinti su Lietuvos nacionalinio, taip pat ir Klaipėdos krašto bei 

Šilutės regiono istorinės, vaikiškos ir kraštotyrinės tematikos dabarties ir paveldo knygomis, jų 

autoriais bei leidybinėmis iliustracijomis, pristatyta Punsko (Lenkija), Zadaro (Kroatija), Bauskės 

(Latvija), Karaliaučiaus (Rusija) viešosiose bibliotekose.  

Pavasarį Punsko (Lenkija) Kovo 11-osios gimnazijoje-licėjuje buvo eksponuota Vakarų 

Lietuvos naujausių lietuviškų knygų paroda, pristatytas Šilutės kraštas ir jo autorių literatūrinė 

kūryba, F. Bajoraičio viešoji biblioteka su joje veikiančiu Knygos muziejumi. Šis muziejus taip pat 

pristatytas Krokuvoje (Lenkija) vykusioje konferencijoje „Knygos ir gyvasties ţenklai“. Kalbėta 

apie jame saugomus retus spaudinius, knygos ţenklus bei originalias meno darbų kolekcijas. 
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Šilutiškių bibliotekininkų profesinė partnerystė su Zadaro (Kroatija) miesto modeline 

biblioteka uţsimezgė prieš šešerius metus. 2009 m. vasarą grupė viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojų lankėsi minėtoje bibliotekoje. Vykusio seminaro metu pasikeista darbo patirtimi, 

pristatyta knygų ekspozicija “Lietuvių literatūra: knygos mados įtaka edukaciniam ugdymui”. 
 

      
 

Bauskėje (Latvija) vykusioje konferencijoje “Knygos metų laikai” buvo pristatytos naujausios 

Vakarų Lietuvos knygos autorių bei leidėjų leidybinis repertuaras ir šilutiškių bei bauskiečių 

bibliotekininkų naujos paslaugos vartotojams. Pranešimą “Šilutė senose bei naujose knygose” skaitė 

ir su paroda supaţindino Danutė Šernienė. Aplankyta latviškų knygų mugė, pabuvota Rundalės 

pilyje, Bauskės kraštotyros muziejuje, parengusiame ir pateikusiame šilutiškiams įspūdingą 

edukacinę programą. 
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Gruodţio mėn. vyko baigiamasis projekto “Literatūrinė kelionė: lietuviškos knygos metų 

laikai” etapas. Lankytasi Kaliningrado srities A. Gaidaro vaikų bibliotekoje. Viešnagės metu vietos 

lietuvių bendruomenei pristatyta ekspozicija “Nauji Lietuvos, Vakarų Lietuvos ir Šilutės krašto 

autorių, knygų iliustratorių ir vertėjų istoriografiniai leidiniai”, vyko profesinis seminaras, 

apsilankyta bibliotekos miesto filialuose. 

 

       
 

Konferencijoje “Bibliotekose nauja, įdomu, aktualu” abiejų šalių bibliotekininkai skaitė 

pranešimus. Numatytos tolesnės bendradarbiavimo su Kaliningrado srities A. Gaidaro vaikų 

biblioteka galimybės knygų leidybos srityje.  

Rugpjūčio mėn. Šilutės bibliotekininkų ir Šilutės raštijos ir knygių draugijų nariai surengė 

studijinę kelionę “Knygos ir rašto paveldo ţenklai Zarasų krašte”. Vyko bibliotekininkų diskusija, 

šilutiškio poeto Marijaus Budraičio kūrybos vakaras, aplankyti ţymūs Zarasų krašto kultūros ir 

istorijos objektai bei vietovės. 
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Balandţio 15 d., minimą kaip Kultūros dieną, grupė viešosios bibliotekos specialisčių kartu su 

kitų rajono kultūros įstaigų darbuotojais dalyvavo, edukacinėje programoje, kuri šiemet buvo 

vykdoma Molėtų krašte. Lankytasi Molėtų krašto muziejuje, Ţvejybos muziejuje Mindūnų kaime ir 

Lietuvos etnokosmologijos centre bei observatorijoje. 

Gausus būrys bibliotekininkų balandţio mėn. dalyvavo visoje šalyje vykusioje aplinkos 

tvarkymo akcijoje “Darom-2009”. Tvarkyta miesto teritorija, upės Šyšos pakrantės, akcijos metu 

buvo skatinamas bendruomeniškumas, pilietiškumas. 

 

      
 

Viešojoje bibliotekoje vyko Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus organizuota 

konferencija “Vaikų socializacijos programų įgyvendinimas: patirtis ir perspektyvos”. Pranešimus 

skaitė Vaikų teisių apsaugos tarnybos vyriausioji specialistė Vilija Kuznecova, Švietimo skyriaus 

vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, Šilutės pedagogų švietimo centro direktorė Judita 

Blinkevičienė. Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėja Vita Gerulienė trumpai apţvelgė įvykusius 

renginius, aktualizavo jų naudą jaunųjų šilutiškių laisvalaikio uţimtumui ir naujoms iniciatyvoms. 

 

     
 

Vykdyti kūrybiniai mainai su Alytaus savivaldybės J. Kunčino, Kretingos M. Valančiaus, 

Klaipėdos I. Simonaitytės, Klaipėdos J. Lankučio ir Palangos miesto savivaldybės viešosiomis 

bibliotekomis. 

Kartu su ilgamečiais partneriais leidybos, elektroninės komunikacijos, informacijos paieškos, 

skaitymo skatinimo srityse – Šilutės pirmosios ir Vydūno gimnazijų, Pamario ir Martyno Jankaus 

pagrindinių mokyklų atstovais, paminėta Tarptautinė mokytojo diena.  

Bendradarbiauta su kitomis bibliotekomis: su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, 

skolinantis iš jų garsines knygas bei knygas Brailio raštu, kuriomis aptarnaujami rajono aklieji ir 

silpnaregiai; su Skuodo savivaldybės ir Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosiomis 

bibliotekomis, vykdant kultūrinius mainus, t. y pasikeista knygos renginiais, reprezentuojančiais 

šiuos regionus. Rengiant profesionalaus meno parodas palaikyti nuolatiniai ryšiai su Lietuvos 
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fotomenininkų sąjunga, Lietuvos dailininkų sąjunga. Pagal pasirašytos jungtinės veiklos sutartis su 

Šilutės pirmąja gimnazija, Šilutės r. vaikų meno mokykla, šių mokyklų moksleiviai integravosi į 

bibliotekos metinį kultūrinių renginių kalendorių, pristatydami visuomenei savo kūrybinius 

gebėjimus. Organizuojant renginius bendradarbiauta su VšĮ „Bardai. lt“, Šilutės „Moterų seklyčios“ 

klubo ir Šilutės-Emericho miestų bendradarbiavimo draugijomis, Salos etnokultūros centru, VšĮ 

Šilutės dienos paslaugų centru, VšĮ Šilutės kultūros ir pramogų centru. 

 
MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 

 
Ataskaitiniais metais parengta 13 projektų papildomam finansavimui gauti ir vykdyta jų 

vadyba. 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 VBS veiklą 2009 m., 

taip pat Savivaldybės tarybai teikta bibliotekos vadovo 2008 m. ataskaita. Vykdyta veikla susijusi 

su projekto “Bibliotekos paţangai” vykdymu. VB FOS atliko VBS periodikos skaitymo analizę, 

kuria vadovaujantis buvo vykdytas periodikos uţsakymas 2009 metams. 

VB bibliotekininkai vykdė projektus, finansuotus iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

Regionų kultūros, Lietuvių literatūros sklaidos, Skaitymo skatinimo, Istorijai ir kultūrai nusipelniusių 

asmenybių jubiliejinių datų, Nevyriausybinių organizacijų programų, Kultūros rėmimo fondo ir Šilutės 

rajono savivaldybės Kultūros plėtros programos. 

 
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos parengti ir vykdyti projektai 2009 m. 

Eil. 

nr. 

Projekto pavadinimas Projekto rengėjas ir 

vadovas 

Programa Gauta 

 

ŠALIES FONDAI IR PROGRAMOS 

1. Projektas, skirtas Martyno 

Kybelkos 125-osioms gimimo 

metinėms ir pirmosios lietuviškos 

gramatikos autoriaus Danieliaus 

Kleino 400-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Direktorė Dalia 

Uţpelkienė 

Istorijai ir kultūrai 

nusipelniusių asmenybių 

jubiliejinių datų 

5000 

2. „Lietuva tarp praeities ir dabarties: 

dialogai meno kalba“  

Skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus 

vedėja Aldona 

Norbutienė 

Valstybės švenčių, 

atmintinų dienų ir 

istorinių datų 

1600 Lt 

3. „Maţosios Lietuvos kultūros 

paveldas: knygos ir ţodţio 

atovarta“ 

Direktorė Dalia 

Uţpelkienė 

Kultūros paveldo 

rėmimo fondas Paveldo 

sritis 

8000 Lt 

4. Tarptautinis literatūrinis ruduo 

„Prisijaukinkim ţodį, paukštį, 

debesį...“ 

Direktorė Dalia 

Uţpelkienė 

Kultūros rėmimo fondas 

Literatūros sritis 

8000 Lt 

5. Tarptautinis projektas „Literatūrinė 

kelionė: lietuviškos knygos metų 

laikai“ 

Direktorė Dalia 

Uţpelkienė 

Kultūros ministerijos 

Lietuvių literatūros 

sklaidos programa 

11500 Lt 

6. „Vaikų, tėvelių ir senolių kelionė 

skaitymo traukiniu“ 

Vaikų aptarnavimo 

skyriaus vedėja Vita 

Gerulienė 

Kultūros ministerijos 

Skaitymo skatinimo 

programa 

5500 Lt 

7. „Ţinių ir kūrybos atodangos“ Skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus 

vedėja Aldona 

Norbutienė 

Kultūros ministerijos 

Regionų programa 

2000 Lt 

 Iš viso: 7 projektai   41600 
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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMOMS 

1. „Literatūrinis ruduo 

“Prisijaukinkim ţodį, paukštį, 

debesį...“ 

Direktorė Dalia 

Uţpelkienė 

Šilutės rajono 

savivaldybės Kultūros 

plėtros programa 

2596 Lt 

2. „Knygos renginių kaleidoskopas: 

ţmogaus ir ţodţio sangrąţa“ 

Bibliotekininkystės ir 

kraštotyros skyriaus 

vedėja Nijolė 

Budreckienė 

Šilutės rajono 

savivaldybės Kultūros 

plėtros 

5413 Lt 

3. „Ţinių komunikacijos ir kūrybos 

atodangos...“ 

Skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus 

vedėja Aldona 

Norbutienė 

Šilutės rajono 

savivaldybės Kultūros 

plėtros 

7181 Lt 

4. „Uţ metų kalno“ (leidybinis) 

 

Bibliotekininkystės ir 

kraštotyros skyriaus 

vedėja Nijolė 

Budreckienė 

Šilutės rajono 

savivaldybės Kultūros 

plėtros 

3150 Lt 

5. „Spalvotu paţinimo greitkeliu“ Vaikų aptarnavimo 

skyriaus vedėja Vita 

Gerulienė 

Šilutės rajono 

savivaldybės Vaikų 

socializacijos programa  

2100 Lt 

6. „Gimtinės kronikos“ Vaikų aptarnavimo 

skyriaus vedėja Vita 

Gerulienė 

Šilutės rajono 

savivaldybės Pilietinio ir 

tautinio ugdymo 

programa 

700 Lt 

 Iš viso: 6 projektai   21140 

 Iš viso: 13 projektų   62740 

ASOCIACIJA “ŠILUTĖS RAŠTIJOS IR KNYGIŲ DRAUGIJA” 

1. Tarptautinė keliaujanti knygininkų 

konferencija“Tarp ţodţio praeities 

ir dabarties“. Vadovė Dalia 

Uţpelkienė 

Pirmininkė Dalia 

Uţpelkienė 

Kultūros ministerijos 

NVO programa 

5000 Lt 

 

2009 m. finansuota 13 Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos projektų. Bendra suma – 

62740 Lt. Iš jų teikta ir gautas finansavimas: 

 Šilutės rajono savivaldybės Kultūros plėtros programai – 4 projektų. Bendra suma – 

18340 Lt. 

 Šilutės rajono savivaldybės Vaikų socializacijos programai – 1 projektas. Gauta suma – 

2100 Lt. 

 Šilutės rajono savivaldybės Pilietinio ir tautinio ugdymo programai - 1 projektas. Gauta 

suma – 700 Lt. 

 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai – 5 projektai. Bendra suma – 25600 Lt. 

 Kultūros rėmimo fondui – 2 projektai. Bendra suma – 18000 Lt. 

 

PRAKTINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

VB specialistai teikė visokeriopą metodinę pagalbą filialų bibliotekininkams darbo vietoje ir 

išvykų į filialus metu. Pagal poreikį buvo konsultuojami visų tipų bibliotekų specialistai. 2009 m. 

konsultacijos bibliotekinio darbo klausimais teiktos: Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro, 

Šilutės pirmosios gimnazijos, Vainuto vidurinės, Švėkšnos sanatorinės, Rusnės specialiosios ir 

Šilutės ţemės ūkio mokyklų bibliotekininkams. Surengti pradiniai apmokymai naujai pradėjusiai 

dirbti VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkei Jolitai Baltutienei. Į viešosios 

bibliotekos filialus išvykta 67 kartus (2008 – 63). Vienas viešosios bibliotekos filialas vidutiniškai 

aplankytas 2,9 karto (2008 – 2,7). 

VB ir filialų specialistai parengė 6 pranešimus vadovaudamiesi Lietuvos nacionalinės Martyno 

Maţvydo bibliotekos leidinyje “Šiandien aktualu” publikuotomis metodinėmis rekomendacijomis, 

pateikdami konkrečių darbo pavyzdţių. 
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Vaikų aptarnavimo skyriuje savo veiklą plėtojo knygos bičiulių būrelis „Galvočiukai“. Šioje 

veikloje penktus metus dalyvauja apie 19 bibliotekos skaitytojų nuo 7 iki 16 m. amţiaus. Šiais 

metais būrelio nariai turėjo galimybę dalyvauti Savivaldybės finansuotuose projektuose: 

Socializacijos programos „Spalvotu paţinimo greitkeliu“ ir Pilietinio ir tautinio ugdymo programos 

„Gimtinės kronikos“. Šios veiklos pagrindinis tikslas – skatinti vaikų bendravimą, draugiškumą, 

estetiką, kūrybiškumą grupėje, sudaryti palankias sąlygas kurti, savo kūrybą eksponuoti 

bibliotekoje, o svarbiausia - juos sudominti knyga. 

Toliau savo veiklą plėtojo ir vaikų uţimtumu bei laisvalaikiu filialuose rūpinosi Gardamo 

vaikų ţaisloteka “Roko palėpė” Gardamo filiale, naujai susikūręs vaikų dramos būrelis Traksėdţių 

filiale, klubas “Pelėdţiukas“ Šilutės m. filiale, jaunųjų bibliotekininkų būrelis Kintų filiale. 

Filialų darbuotojams paruoštos ir pateiktos metodinės rekomendacijos 2010 m. veiklos 

programoms ir 2009 m. darbo ataskaitoms parengti. Parengtas “2010 metų įţymių datų kalendorius” 

ir straipsnių, skirtų bibliotekos veiklai, bibliografinis sąrašas „Bibliotekos darbas spaudoje 2009 

m.“. 

 

PERSONALAS 

 

Bibliotekinių specialistų išsilavinimas (lyginamoji analizė su 2008 m.) 

 Aukštasis Aukštesnysis 
2008 2009 2008 2009 

Iš viso Bibliot. Iš viso Bibliot. Iš viso Bibliot. Iš viso Bibliot. 

VB 14 8 14 8 7 5 5 4 

MF - - - - 2 2 2 2 

KF 6 4 9 7 17 12 16 10 

SVB 20 12 23 15 26 19 23 16 

 

Šilutės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-1397 “Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija” 

patvirtino SVB nuostatus, kuriuose patvirtintas ir etatų skaičius – 68,25 etato (2008 – 68,25), iš jų: 

49 – bibliotekinių specialistų ir 19,25 - kitų darbuotojų etatų. SVB dirba 65 darbuotojai, iš kurių 53 

– profesionalūs bibliotekininkai. 

46 (86,8 %) profesionalūs bibliotekininkai turi aukštąjį ir aukštesnįjį bibliotekinį pasirengimą 

darbui, 7 (13,2 %) bibliotekininkai yra su viduriniu išsilavinimu, darbo įgūdţius įgiję bibliotekose. 

4 VB filialų specialistai mokosi šalies aukštosiose mokyklose. 2009 m. ne visą darbo dieną dirbo 5 

KF darbuotojai: Grabupių (0,75 etato), Kivylių, Vilkyčių, Vainuto ir Ramučių (0,5 etato). Vilkyčių 

ir Vainuto filialuose turime po 1,5 bibliotekinio etato. 

 

 

DARBUOTOJŲ KAITOS PROBLEMOS 

 

2009 m. rugsėjo mėn. VB Skaitytojų aptarnavimo skyriuje bibliotekininke pradėjo dirbti 

Jolita Baltutienė ir nuo gruodţio mėnesio direktorės pavaduotoja bibliotekininkystei – Dalia 

Pupšytė, turinčios aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

 

 

BIBLIOTEKINIŲ SPECIALISTŲ NUOSEKLIOSIOS STUDIJOS 

 

VB Rusnės filialo bibliotekininkė Auksė Čėsnienė  mokosi Klaipėdos universiteto Socialinių 

mokslų fakulteto Bibliotekininkystės katedros Komunikacijos ir informacijos studijų programos, 

Ramūnas Balčytis (VB) mokosi viešojo administravimo specialybės Šiaulių universitete ir abu jau 

2010 m. įsigys bakalauro diplomus. Du viešosios bibliotekos bibliotekininkai mokosi Klaipėdos 

socialinių mokslų kolegijoje. 
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Bibliotekinių specialistų kvalifikacijos kėlimas 2009 m. 
Eil. 

Nr. 

Data Uţsiėmimo 

pavadinimas 

Uţsiėmime dalyvavo Ţm. 

sk. 

Organizatorius Kur vyko 

(gautas 

dokumentas) 

1. 01 

05-20 

Projekto 

„Bibliotekos 

paţangai“ mokymai 

savivaldybių  

konsultantams 

Informacijos sk. vedėja 

Laima Dumšienė 
1 Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

Vilnius 

(paţymėjimas) 

2. 03 

9, 10, 12, 

13,16,17, 

19,20,23 

Projekto 

„Bibliotekos 

paţangai“ mokymai 

Viešosios bibliotekos 

fondo saugotojas 

Ramūnas Balčytis, 

Šilutės m. fil. vyr. 

bibliotekininkė Virginija 

Degutienė 

2 Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

Klaipėda 

3. 03-10 Seminaras 

„Nuotolinės 

kompiuterių 

prieţiūros techniniai 

sprendimai“ 

Bibliotekinių procesų 

automatizavimo 

inţinierius Vaidas 

Muliarčikas 

1 Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

Klaipėda 

(paţymėjimas) 

4. 04 

7,8,9,10, 

14,15,16, 

17,20 

Projekto 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

kompiuterinio 

raštingumo 

mokymai 

Informacijos sk. vyr. 

bibliotekininkė Sandra 

Jablonskienė, Fondo 

organizavimo sk. vyr. 

bibliotekininkė Danė 

Freitakaitė, Ţ. 

Naumiesčio fil. 

bibliotekininkė Danutė 

Bruţienė 

3 Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

Klaipėda 

(paţymėjimai) 

5. 04-15 Seminaras „Viešųjų 

pirkimų vykdymo 

pokyčiai 

perkančiosios 

organizacijos 

veikloje“ 

Direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams Birutė 

Necelienė 

1 I. 

Matkevičienės 

įmonė 

„Irenata“ 

Šilutė 

6. 04-15 Kultūros darbuotojų 

edukacinių 

programų rengimo 

mokymai 

Direktorė Dalia 

Uţpelkienė, 

Bibliotekininkystės ir 

kraštotyros sk. vedėja 

Nijolė Budreckienė, 

Informacijos sk. vedėja 

Laima Dumšienė, Vaikų 

aptarnavimo sk. vedėja 

Vita Gerulienė, Fondo 

organizavimo sk. vedėja 

Danutė Šernienė 

5 Šilutės rajono 

savivaldybė 

Molėtai 

7. 04 

21,22,23, 

24,27,28, 

29,30 

Projekto 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

kompiuterinio 

raštingumo 

mokymai 

Vaikų aptarnavimo sk. 

vedėja Vita Gerulienė, 

vyr. bibliotekininkė 

Liudmila Nausėdienė, 

Skaitytojų aptarnavimo 

sk. vyr. bibliotekininkė 

Daiva Jucikaitė, 

Bibliotekininkystės ir 

kraštotyros sk. vyr. 

bibliotekininkė Virginija 

Veiverienė, Informacijos 

sk. vyr. bibliotekininkas 

Ričardas Murauskas 

5 Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

Klaipėda 

8. 04-22 Seminaras Ţ. Naumiesčio fil. 

bibliotekininkė Danutė 
4 Lietuvos Klaipėda 
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„Prasmingas 

skaitymas: nuo 

literatūros iki 

skaitytojų būrelių“ 

Bruţienė, Šilutės m. fil. 

vyr. bibliotekininkė 

Virginija Degutienė, 

Vilkyčių fil. vyr. 

bibliotekininkė Palmyra 

Jančauskienė, Rusnės fil. 

vyr. bibliotekininkė 

Genovaitė Petravičienė 

nacionalinė 

Martyno 

Maţvydo 

biblioteka 

9. 04-22 Konferencija „Prie 

lietuvybės ištakų: 

Punsko parapijai 

410“ 

Direktorė Dalia 

Uţpelkienė, Informacijos 

sk. vedėja Laima 

Dumšienė, bibliotekinių 

procesų organizavimo 

inţinierius Vaidas 

Muliarčikas, Fondo 

organizavimo sk. vedėja 

Danutė Šernienė 

4 Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerijos 

Lietuvių 

literatūros 

sklaidos 

programa 

Punskas 

(Lenkija) 

10. 06 

10-21 

Forumas „Istorijos, 

kultūros ir knygos 

asmenybių kūrybos 

aktualinimas viešųjų 

bibliotekų 

sektoriuje“ 

Direktorė Dalia 

Uţpelkienė, Informacijos 

sk. vedėja Laima 

Dumšienė, 

Bibliotekininkystės ir 

kraštotyros sk. vedėja 

Nijolė Budreckienė, 

Vaikų aptarnavimo sk. 

vedėja Vita Gerulienė, 

Fondo organizavimo sk. 

vedja Danutė Šernienė,  

Laučių fil. 

bibliotekininkė Virginija 

Koncevičiūtė, 

Traksėdţių fil. 

bibliotekininkė Vida 

Paldauskienė 

7 Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerijos 

Lietuvių 

literatūros 

sklaidos 

programa 

Zadaras 

(Kroatija) 

11. 09-11 Seminaras „Darbo 

su neįgaliaisiais ir 

pagyvenusio 

amţiaus ţmonėmis 

ypatumai bibliotekų 

informacinėje 

veikloje ir 

programinės 

įrangos, skirtos 

akliesiems ir 

silpnaregiams, 

taikymas“ 

Informacijos sk. vyr. 

bibliotekininkas 

Ričardas Murauskas 

1 Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

Klaipėda 

(paţymėjimas) 

12. 09  

14-15 

Seminaras 

„Lietuvos integrali 

bibliotekų 

informacijos 

sistema: filialo 

elektroninio 

katalogo tvarkymas, 

vartotojų 

aptarnavimas“ 

Informacijos sk. vyr. 

bibliotekininkė Sandra 

Jablonskienė 

1 LKDTC Vilnius 

13. 09 

24-25 

Projektas 

„Literatūrinė 

kelionė: lietuviškos 

knygos metų laikai“ 

Direktorė Dalia 

Uţpelkienė, 

Bibliotekininkystės ir 

krašotyros sk. vedėja 

Nijolė Budreckienė, 

Fondo organizavimo sk. 

4 Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerijos 

Lietuvių 

Bauskė 

(Latvija) 
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vedėja Danutė Šernienė, 

Informacijos sk. vedėja 

Laima Dumšienė 

literatūros 

sklaidos 

programa 

14. 10 

1-2 

Metinė ES 

informacijos tinklo 

konferencija 

Direktorė Dalia 

Uţpelkienė, Informacijos 

sk. vedėja Laima 

Dumšienė 

2 EK atstovybė ir 

Europos 

Parlamentas 

Klaipėda 

15. 10 

6, 7, 8 

Seminaras 

„Suaugusiųjų 

mokymo pagrindai 

bibliotekų 

darbuotojams“ 

Informacijos sk. vyr. 

bibliotekininkė Sandra 

Jablonskienė, vyr. 

bibliotekininkas 

Ričardas Murauskas  

2 Projektas 

„Bibliotekos 

paţangai“ 

Klaipėda 

(paţymėjimai) 

16. 11 

26-27 

Tarptautinis 

seminaras 

„Lietuviškos knygos 

metų laikai“ 

Direktorė Dalia 

Uţpelkienė, Informacijos 

sk. vedėja Laima 

Dumšienė, vyr. 

bibliotekininkė Sandra 

Jablonskienė,  

Bibliotekininkystės ir 

kraštotyros sk. vedėja 

Nijolė Budreckienė, 

Fondo organizavimo sk. 

vedėja Danutė Šernienė, 

Vaikų aptarnavimo sk. 

vedėja Vita Gerulienė 

6 Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerijos 

Lietuvių 

literatūros 

sklaidos 

programa 

Kaliningradas 

(Rusija) 

 

Ataskaitiniais metais SVB bibliotekininkai dalyvavo tęstinio mokymo renginiuose:  

seminaruose, kursuose, konferencijose, mokymuose, studijiniuose uţsiėmimuose, paţintinėje 

kelionėje, edukacinių programų rengimo praktikume ir kt. Iš viso kvalifikaciją kėlė 49 bibliotekiniai 

specialistai. Vidutiniškai 1 bibliotekininkas dalyvavo tęstiniuose mokymuose 0,92 karto.  

2009 m. kvalifikaciją kėlė 49 VBS specialistai: 

1. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre – 1; 

2. Projekto „Bibliotekos paţangai“ mokymai – 15; 

3. Kultūros darbuotojų edukacinių programų rengimo mokymai – 4; 

4. Seminaruose, konferencijose, forumuose mokėsi – 27; 

5. Kituose kvalifikaciniuose renginiuose – 2. 

 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai (lyginamoji analizė su 2008 m.) 
 Bibliotekinių 

darbuotojų skaičius  

Skaitytojų skaičius 

1 bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 

1 bibliotekininkui 

Išduotis (fiz. vnt.) 

1 bibliotekininkui 

200

8 
2009 

Skirtu

-mas 
2008 2009 

Skirtu

-mas 
2008 2009 

Skirtu-

mas 

2008 2009 Skirtu-

mas 

VB 21 21 - 182,1 184,1 +2,0 2270,1 2367,8 +97,7 8047,4 8313,8 +266,4 

MF 2 2 - 340,0 320,5 19,5 5530,5 5183,0 -347,5 8209,0 6884,0 -1325 

KF 28 28 - 256,6 249,7 -6,9 6304,3 6260,7 -43,6 7574,5 7698,0 +152,5 

VBS 51 51 - 229,2 225,5 -3,7 4612,8 4615,4 +2,6 7794,2 7919,7 +125,5 

 

 

MATERIALINĖ BAZĖ 
 

INVENTORIAUS ĮSIGIJIMAS 

 

2009 m. Šilutės rajono savivaldybė, vykdama Bendradarbiavimo, įgyvendinant projekto 

„Bibliotekos paţangai“ 2008-05-13 d. sutartį Nr. TR-1000, nupirko baldus, kompiuterines spintas, 

šviestuvus, įrengė elektros ir kompiuterinių tinklų pravedimus VB Bikavėnų, Gardamo, Inkaklių, 

Juknaičių, Katyčių, Kivylių, Pašyšių, Rusnės, Ramučių, Saugų, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, 

Vilkyčių, Ţ. Naumiesčio, filialuose. Nupirkta: kompiuterinių stalų – 60 vnt. auditorinių stalų – 16 
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vnt. stalų multifunkciniams įrenginiams – 22 vnt., rašomųjų stalų – 7 vnt., kėdţių prie kompiuterio 

– 70 vnt., biuro kėdţių – 42 vnt., sulankstomų kėdţių – 40 vnt. 

 
PATALPŲ BŪKLĖ 

 

Viešajai bibliotekai Šilutės rajono saviavaldybės tarybos sprendimu 2009-02-26 Nr. T1-850 

„Dėl nekilnojamo turto perdavimo patikėjimo teise“ Šilutės rajono savivaldybė Švėkšnos ir Saugų 

filialų patalpos perduotos valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise. 2009 m. vykdant 

viešųjų darbų programą viešojoje bibliotekoje ir Saugų filiale atlikti smulkūs einamojo remonto 

darbai. Saugų ir Usėnų filialai perkelti į kitas, suremontuotas ir darbui pritaikytas patalpas. 

Viešosios bibliotekos turtas apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. Bibliotekos pastato Tilţės g. 10, 

Šilutėje, apsaugai sudaryta sutartis su UAB „Apsaugos komanda“. Aštuoniolika VB filialų yra 

šildomi centriniu šildymu, du (Kivylių, Ramučių) - krosnimis, trys (Laučių, Pagrynių ir Degučių) -

elektriniu šildymu. 

 
TECHNINIS APRŪPINIMAS 

 

Kompiuterinės technikos panaudojimas 

 

SVB turi 281 kompiuterį, iš jų 165 skirti vartotojams ir 53 – darbuotojams. VB yra 43 

kompiuteriai, iš jų 16 skirti vartotojams, 27 – darbuotojams. VB filialai turi 238 kompiuterius. VB ir 

filialuose yra 36 fotokopijavimo aparatai tiesiogiai prieinami vartotojams. 

Ataskaitiniais metais iš Lietuvos nacionalionės Martyno Maţvydo bibliotekos gauta: 

tarnybinė stotis (serveris), VPN koncentratorius, neįgaliųjų programinė įranga: ekrano programinė 

įranga, lietuvių kalbos sintezatorius ir ekrano didinimo programinė įranga.  

Iš savo uţdirbtų specialiųjų programų lėšų F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įrengta 

elektroninė dokumentų fondų apsauga nuo vagysčių: atlikti sistemos instaliavimo ir derinimo 

darbai, įsigyti apsaugos elementai kompaktiniams diskams. 

 

Bibliotekų patalpų plotas, lentynų apskaita 2009 m. 
 Bendras bibliotekų 

patalpų plotas 

Naudingas plotas 

bibliotekos funkcijoms 

atlikti 

Viso fondo lentynų 

metrų skaičius 

Atviro fondo lentynų 

metrų skaičius 

VB 1064 858 1322 1322 

MF 68 65 213 213 

KF 2182 2065 4596 4596 

SVB 3314 2988 6113 6113 

 
 

FINANSAVIMAS 

 

Gauta lėšų (lyginamoji analizė su 2008 m.) 

Finansavimas 2008 (Lt) 2009 (Lt) Skirtu-

mas 

Savivaldybės biudţetas 1695500 1530100 -165400 

Valstybės lėšos (KM lėšos komplektavimui) 128620 47430 -81190 

Specialiosios programos 34253 12022 -22231 

Juridinių ir fizinių asmenų parama 18610 48195 +29585 

Programos, fondai 284235 303798 +19563 

Valstybės deleguotos lėšos 3700 1900 -1800 

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos 28399 51247 +22848 

Iš viso: 2193317 1994692 -198625 
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VB rėmėjų lėšos (knygos) 

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

1. „Alma Littera“ leidykla 306 

2. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas 321 

3. Europos komisijos informacijos centras 799 

4. „Tyto Alba“ leidykla 558 

5. Bibliotekos skaitytojai 282 

6. Įstaigos ir organizacijos 1088 

7. Vydūno draugija 265 

8. Knygų autoriai 2366 

9. Sakalas Janavičius 2790 

10. Skaitymo skatinimo programa 532 

11. Šilutės kraštotyros draugija 466 

12. Lietuvos Respublikos bibliotekos 657 

13. UAB “Mūsų knyga” 9043 

14. Šilutės savivaldybė 1766 

15. Lietuvos nacionalinės M. Maţvydo bibliotekos Mainų 

fondas 

187 

16. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 1270 

17. Šilutės rajono bendruomenė 594 

18. Elektroninis laikraštis “Šilutės ţinios” 89 

19.  Individualūs tiekėjai 705 

20. Projektas “Knygos iš tavo rankų” 4113 

21. Projektas “Bibliotekos paţangai” 10505 

22. Dienraštis “Lietuvos rytas” 840 

23. Kiti rėmėjai 3003 

Iš viso: 43850 

 

 

Uţ mokamas paslaugas VB gautos lėšos Lt 

(lyginamoji analizė su 2008 m.) 

Paslaugos 2008 

(Lt) 

2009 

(Lt) 

Skirtumas 

Skaitytojų bilietai 4417 3811 -606 

Kopijavimas, maketavimas 1606 1407 -199 

Autobuso nuoma 1504 400 -1104 

Įrašymas į CD 3 7 +4 

Naudojimasis faksu 76 54 -22 

Spausdinimas 1089 1418 +329 

Skenavimas 89 96 +7 

Patalpų nuoma 330 398 +68 

Afišos, kvietimai 890 453 -437 

Knygos 26108 3978 -2230 

Iš viso: 36112 12022 -24090 

 

 

Vidutinis specialistų darbo uţmokestis 

(lyginamoji analizė su 2008 m.) 

2008 (Lt) 2009 (Lt) Skirtumas 

1344 1297 -47 
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Iš Savivaldybės biudţeto gautų lėšų panaudojimas (Lt) 

(lyginamoji analizė su 2008 m.) 

 2008 

(Lt) 

2009 

(Lt) 

Skirtumas 

Paprastosios išlaidos 1684200 1530100 -154100 

Darbo uţmokestis 1091800 983100 -108700 

Soc. draudimo įnašai 336750 304300 -32450 

Šildymas 41522 50400 +8878 

Elektros energija 39603 40000 +397 

Ryšių paslaugos 48953 54600 5647 

Transporto išlaikymas 16520 13700 -2820 

Spaudiniai 49008 52000 +2992 

Kitos prekės 33442 17800 -15642 

Komandiruotės 2740 400 -2340 

Kvalifikacijos kėlimas 2434 1900 -534 

Vanduo ir kanalizacija 3089 3700 +611 

Ilgalaikio turto remontas 4400 300 -4100 

Kitos paslaugos 4039 5400 +1361 

Socialinės išmokos 9900 2500 -7400 

Nepaprastosios išlaidos 11300 - -11300 

Iš viso: 1695500 1530100 -165400 

 

Iš Kultūros ministerijos knygoms skirta 47430 Lt. Vienam gyventojui tenka 0,90 Lt 

spaudiniams įsigyti. Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų per 2009 m. paramos keliu gauta knygų uţ 

43850 Lt (2008 – 18610 Lt). Spaudiniams įsigyti vienam gyventojui iš visų šaltinių tenka 1,74 Lt 

(2008 – 4,28 Lt). 

 

Kapitalinės išlaidos 

 Išlaidos statybiniams sklypams įsigyti, naujiems pastatams ir priestatams – 0 Lt. 

 Automatizacijai: kompiuteriams, programinei įrangai ir pan. –  240,4 tūkst. Lt. 

 

Einamosios (paprastosios) išlaidos 

   Darbo uţmokestis - 983,1 tūkst. Lt. 

   Dokumentams įsigyti: 

- knygoms - 93,8 tūkst. Lt; 

- periodikos prenumeratai -52,0 tūkst. Lt; 

- elektroniniams dokumentams - 3,0 tūkst Lt. 

 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, patalpų nuoma, komunalinės paslaugos, smulkus 

remontas, dokumentų įrišimas) - 495,0 tūkst. Lt. 

 

Pajamos ir finansavimas 

 Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudţeto lėšos – 1630,2 tūkst. Lt. 

 Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą) – 48,2 tūkst. Lt. 

 Specialūs garantai (lėšos, gautos visam ar daliniam svarbių projektų finansavimui) –303,8 

tūkst. Lt. 

 Gautos pajamos (lėšos, gautos bibliotekinių operacijų metu) – 12,0 tūkst. Lt. 

 Valstybės deleguotos lėšos (viešieji darbai) – 1,9 tūkst. Lt. 
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IŠVADOS 
 

Vykdant Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2001-02-22 sprendimą Nr. 123 “Dėl Šilutės 

rajono bibliotekų programos 2001-2010 metams strategijos” 2009 m. ŠSVB strateginis tikslas (iki 

2011 metų) yra transformuoti tradicinę biblioteką į modernų ir atvirą inovacijoms ţinių, 

informacijos ir knygos paveldo centrą su kintančiu viešųjų paslaugų spektru ir valdymo sistema. 

Vykdydama 2009-ųjų metų uţdavinius Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji 

biblioteka veikė pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2002-12-30 d. sprendimą Nr. 1-495 „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 maţiausių 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 2190 gyventojų; vykdoma senyvo amţiaus, atokių kaimų ir 

neįgalių ţmonių aptarnavimo knygnešystės būdu programa (265 vartotojai, kuriems išduota 

8998 fiz. vnt. dokumentų skaityti). 

 Viešojoje bibliotekoje ir 23 jos įstaigose yra 68,25 etatinių vienetų darbuotojų, iš jų 49  

profesionalūs bibliotekininkai, 6 - kvalifikuoti specialistai, 13,25 - techniniai darbuotojai. 

Vidutiniškai 1 rajono bibliotekai be VB tenka 1,5 specialistų, aptarnaujančių vartotojus, 

vykdančių pastatų, kompiuterinės programinės įrangos, buhalterinės apskaitos ir 

ekonominių skaičiavimų bei techninio patalpų aptarnavimo darbus. 

 Bibliotekos ir 23 jos junginių strategija yra nukreipta į tradicinės bibliotekos ir jos paslaugų 

transformavimą iš tradicinių į modernių interaktyvių ţinių kaitą, sąlygų mokymuisi visą 

gyvenimą sukūrimą ir pagalbą diferencijuoto švietimo lygmens vartotojams, skaitymo 

skatinimo ir laisvalaikio su knyga praleidimo organizavimą. 

 

AKTUALIJOS. PASIEKIMAI 

 

Savivaldybės tarybos sprendimais įteisinta bibliotekos mokamų elektroninių paslaugų 

modernizacija, plečiant modernių paslaugų spektrą, vykdant vartotojų, bibliotekinių specialistų ir 

specialiųjų poreikių vartotojų mokymus JAV milijardierių Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio 

bibliotekų programos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuoto ir rajono Savivaldybės 

koofinansuotą projektą „Bibliotekos paţangai“: priimta ir įdiegta kompiuterinė - programinė įranga, 

apmokyta 15 bibliotekinių specialistų, kuriems įteikti europiniai ECDL Start, vadybos, 

psichologinio bendravimo įgūdţių, paieškos internete ir kitokio pobūdţio sertifikatai. Viešojoje 

bibliotekoje ir 23 jos įstaigose vyksta intensyvūs bibliotekų vartotojų kompiuterinio raštingumo 

mokymai įvairaus amţiaus grupėse 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 amţiaus 

bendruomenės ţmonių telkimas į bibliotekose vykstančius knygos ir ţodţio renginius, edukacines 

pamokas. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 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 (2009) arba 

vidutinis lankomumas siekė 20,5. Bibliotekose surengti 846 ţodiniai 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. 2009 metais pasirašytos (arba) tęstos 38 partnerystės 

sutartys. Šilutiškiams ypač naudinga viešosios bibliotekos partnerystė su Valstybinės mokesčių 

inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyriais, Šilutės darbo birţa, 
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kai  sudaromos sąlygos į biblioteką ir jos filialus uţsukantiems klientams nemokamai deklaruoti 

mokesčius, naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis, vykdyti darboieškos ar elektroninio 

komunikavimo su darbdaviu operacijas. Vidutiniškai kasmet ir 2009-aisiais tokio pobūdţio 

paslaugomis pasinaudoja per 200 šilutiškių. 

Ryškiai pagerėjo viešosios bibliotekos, miestelių bei kaimo filialų patalpų būklė, o tuo pačiu 

ir lankytojų skaitymo ir elektroninės komunikacijos sąlygos dėl viešosios bibliotekos ir jos filialų 

dalyvavimo nacionaliniame projekte „Bibliotekos paţangai“, ES projekte „Interaktyvių elektroninių 

paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms uţsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose plėtra“ ir 

nacionaliniame projekte „VIPT plėtra“. Bibliotekoje ir 23 jos junginiuose įgyta baldų įranga, atlikti 

patalpų remontai. Iš darbui nepritaikytų patalpų suremontuotose mokyklų patalpose įsikūrė Usėnų ir 

Saugų filialai. Bibliotekų - filialų sistemoje įrengta ir veikia 218 kompiuterizuotų darbo vietų su 

nemokamu internetu ir 53 - bibliotekininkams. Pradėti spręsti viešosios bibliotekos Ţ. 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 bruoţas yra jos įteisinimas 

sutartimis ir konkrečios veiklos programos. Tai leidţia racionaliai planuoti ir įgyvendinti 

bibliotekininkystės plėtrą Pamario regione. Geri dalykinio bendradarbiavimo santykiai F. Bajoraičio 

viešąją biblioteką sieja su bibliotekų veiklą remiančiais, bibliotekas modernizuoti talkinančiais ir 

knygmylių problemas sprendţiančiais seniūnais: Alfonsu Šepučiu, Vitalijumi Mockumi, Antanu 

Kliţenčiu, Raimondu Steponkumi. Dalis F. Bajoraičio viešosios bibliotekos miestelių ir filialų 

bibliotekininkų yra aktyvūs vietos bendruomenių nariai (N. Rimkienė, D. Daujotienė, O. 

Miliauskienė ir kt.), įsiklauso į vietos ţmonių poreikius, bendradarbiauja ir tuo pačiu prisideda prie 

bendruomeniškumo seniūnijose įtvirtinimo. Bendruomenėse dirba 35% visų miestelių ir kaimo 

filialų bibliotekininkų (2008 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. Du bibliotekiniai specialistai šįmet tęsia ir baigia studijas: R. Balčytis (VB) viešojo 

administravimo specialybę Šiaulių universitete, A. Čėsnienė (Rusnė) - informacijos ir 

komunikacijos specialybę Klaipėdos universitete. Du bibliotekininkai mokosi Klaipėdos socialinių 

mokslų kolegijoje. Nors bibliotekos administracija, asociacija „Šilutės raštijos ir knygių draugija“ 

(pirmininkė Dalia Uţpelkienė), Šilutės rajono bibliotekininkų draugija (pirmininkė Sandra 

Jablonskienė) nuosekliai dirba bibliotekininkų kompetencijų didinimo srityje (2009 m. kvalifikaciją 

kėlė 49 bibliotekininkai), bibliotekininkai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose Bauskėje (Latvija), 

Zadare (Kroatija), Kaliningrade (Rusija), Punske (Lenkija), dėl menko apmokėjimo uţ darbą 

bibliotekininkų darbo vietose pasigendama jaunimo.  

Profesinės 15 bibliotekininkų ţinios ir gebėjimai yra įvertinti tarptautiniais projekto 

„Bibliotekos paţangai“ sertifikatais. 

Europos Sąjungos garbės vėliavos įteikimo Savivaldybei proga uţ aktyvią ES idėjų sklaidą ir 

nuoseklų bendradarbiavimą su uţsienio partneriais, vietos ir tarptautinių projektų įgyvendinimą 

bibliotekos kolektyvui įteikta Šilutės rajono mero V. Pozingio padėka. 

Uţ puikų bendradarbiavimą rengiant Stefano Koppelkammo fotografijų parodą „Vietos 

laikas“ bibliotekai įteikta Goethe„s instituto Vilniuje padėka. 

Šilutės rajono savivaldybės ir Šilutės rajono laikraščio “Šilutės naujienos” redakcijos 

paskelbtame konkurse “Atverkime dvasios turtų skrynią 2009”, skirtame išrinkti ryškiausius 2009 

m. rajono kultūros renginių organizatorius, nominacijai “Metų renginys” pristatyta F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka – uţ surengtą literatūrinį rudenį “Prisijaukinkim ţodį, paukštį, debesį...”. 

Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Sandra Jablonskienė sėkmingai dirbo Lietuvos 

bibliotekininkų draugijos taryboje. 
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TRUKDŢIAI 

 

 2009 m. iš Kultūros ministerijos naujoms knygoms įsigyti skirta tik 47430 Lt, tai yra 

81190 Lt maţiau negu 2008 m. 

   Lietuvos Respublikos kultūros ministerija iki 2010 m. vasario 25 d. dar neskyrė lėšų 

bibliotekoms naujoms knygoms įsigyti, kaip ir neparengė bibliotekinių specialistų valstybinio 

atestavimo ir apmokėjimo uţ darbą pagal atestavimo rezultatus tvarkos. Tai ir yra trukdţiai, 

kuriuos, orientuojantis į nacionalinę ir Šilutės regiono bibliotekininkystės strategiją, yra būtina 

įveikti.  

 Ţemas aukštos kvalifikacijos profesionalių bibliotekininkų apmokėjimas uţ darbą 

neatitinka specialistui priskirtų pareigų ir įgytų kompetencijų lygio. 2009 metais vidutiniškai 

bibliotekininko atlyginimo vidurkį sudarė 1297 priskaičiuojami Lt  ir 1041,31 išmokami Lt. 

 Uţtikrinant aukštą interaktyvių paslaugų teikimo kokybę miestelių ir kaimo filialuose 

nėra įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS). 
 

ĮŢVALGOS 

 

Rajono vadovų ir visų politikų geranoriškumo dėka pradėti spręsti viešosios bibliotekos Ţ. 

Naumiesčio bei Švėkšnos filialų modernių ir šiuolaikiškų patalpų įrengimo klausimai. 

2010 m. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos bendruomenė, 

vykdydama Šilutės rajono strateginį plėtros planą 2005-2014 matams patvirtintą Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-407 rengs Šilutės rajono bibliotekų 

raidos (2011-2020) metams programą. SVB bibliotekininkai tikisi ir 2010 m. formuoti 

konstruktyvius vietos valdţios, bibliotekų vartotojų ir išorės partnerių tinklo santykius, lemiančius 

viešosios bibliotekos potencialo regione plėtros tempus ir paţangią kaitą.  
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