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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 
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BENDROJI DALIS 

 
ŽINIOS APIE BIBLIOTEKĄ 

 
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka yra centralizuotas bibliotekinių 

paslaugų tinklo junginys su 23 miestelių ir kaimų filialais, kompaktiškai išdėstytais visoje rajono 
teritorijoje. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos tinkle bibliotekinėmis paslaugomis naudojasi 21,8% visų 
rajono gyventojų. Tai yra pakankamai  aukštas gyventojų sutelkimo rodiklis. Atsižvelgiant į sparčiai 
kintančias SVB funkcijas (gyventojų sutelktumą į bibliotekas, bibliotekinių procesų automatizavimą, 
interaktyvių paslaugų plėtrą), netradicines knygotyrines, leidybines veiklas, bibliotekininkystės naujovių 
(BDN) diegimą, partnerystės tinklų su Vakarų Lietuvos, Lietuvos, užsienio bibliotekomis 
eksploatavimą, rajono savivaldybės tarybos 2007-01-25 d. sprendimu Nr. T1-1420 „Dėl Šilutės rajono 
savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos priskyrimo antrai bibliotekų grupei“, F. 
Bajoraičio viešoji biblioteka priskirta antrai bibliotekų kategorijai iš 4, nustatytų Kultūros ministro teisės 
aktais.  

SVB 2011 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 sprendimais: 2010-
11-25 d. Nr. T1-1564 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 
nuostatų patvirtinimo“ ir 2011-09-29 Nr. T1-142 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 
d. sprendimu Nr. T1-1564 patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos nuostatų pakeitimo“, kuriuose įteisinta bibliotekos veikla, kintantis paslaugų spektras, 
kokybiška prieiga prie bibliotekininkystės ir informacijos resursų, atsinaujinantis viešosios bibliotekos 
administravimo modelis. 

ŠSVB yra Lietuvos bibliotekų sistemos dalis, pagrindinė rajono teritorijoje centralizuota viešoji 
biblioteka, užtikrinanti vietos savivaldos sprendimų bibliotekų klausimais įgyvendinimą rajone, 
bibliotekų veiklos analizės, koordinavimo, konsultacinės pagalbos, tarpbibliotekinio abonemento, 
bibliografijos, informacijos ir bibliotekinės kraštotyros centras. 

 
SĖKMINGI 2011 METŲ VEIKLOS AKCENTAI 

 

 Biblioteka tapo įspūdingos penktosios tradicinės ir pirmosios tarptautinės pasaulio šilutiškių 
sueigos „Šviesos parnešti, gera padaryti...“, skirtos Šilutės (Šilokarčemos) vardo paminėjimo rašytiniuose 
šaltiniuose 500 metų jubiliejui, organizatore. Sueigoje dalyvavo 87 kraštiečiai, atvykę iš 7 pasaulio šalių: 
Vokietijos, JAV, Rusijos, Belgijos, Australijos, Kanados, Latvijos ir visų etninių Lietuvos regionų.  

 Jubiliejinės miesto šventės metu Jaunimo gatvėje biblioteka atidarė senojo Žibų kaimo 
„Knygininkų klubą“, surengė literatūros skaitymus ir paskelbė profesionalių Švedijos „Liūtų“ klubo 
menininkų dailės darbų dovanojimo akciją. 

 Visus metus ŠSVB Pamario gyventojus džiugino įvairiais knygos renginiais iš ciklo „Šilutė – 
Lietuvos kultūros sostinei’2011”.  

 Didžiausioje Vilniaus miesto šventėje „Sostinės dienos“ kartu su Pamario krašto kultūrininkų 
delegacija, dalyvaujant autoriams ir leidėjams, bibliotekininkai atidarė ir pristatė kolekciją „Šilutė. 
Dvidešimtmečio knyga ir knygininkai“, sulaukusią ypač didelio vilniečių ir sostinės svečių 
susidomėjimo. Renginio metu veikė „Šilutės knygynėlis“, kuriame buvo galima įsigyti šilutiškių autorių 
knygų.  

 Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje dienoje „Demokratiškumo, verslumo, raiškos įvairovės 
siekiamybės Šilutės krašte“ šilutiškiai bibliotekininkai taip pat pristatė kolekciją „Šilutė. Dvidešimtmečio 
knyga ir knygininkai“, eksponavo parodą ir skaitė pranešimą apie Pamario knygą ir knygininkus (1991–
2011 metais). 

 Renginio, skirto Mokslo ir žinių dienai, „Diena, kuri jungia ir kviečia“ metu šilutiškiai 
bibliotekininkai priėmė Brašovo (Rumunija) Džordžo Baritiu centrinės bibliotekos specialistus: 
direktorių dr. Daniel Nazare ir bibliotekininkę Daniela Banaurs, šilutiškiams pristačiusius įdomiausius 
savo projektus. 
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 Tradiciškai surengta bibliotekininkų dienai skirta šventė. Geriausia Pamario krašto 2010 m. 
bibliotekininke išrinkta VB Katyčių filialo bibliotekininkė Marina Lodusova.  

 Septintosiose, kasmet rengiamose Vilniaus universiteto dienose dekanai susitiko su Švėkšnos 
„Saulės“, Ž. Naumiesčio, Šilutės pirmosios ir Vydūno gimnazijų gimnazistais. VB surengtame 
diskusiniame pokalbyje „Universitetas – atviras pokyčiams“ pristatytos VU studijų naujovės, kalbėta 
apie besitęsiančią aukštojo mokslo reformą, jos privalumus ir trūkumus, studijų kokybę, studijuojančio 
jaunimo perspektyvas.  

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

 Traksėdžių filialo bibliotekininkė Vida Paldauskienė kartu su Lietuvos  bibliotekininkų delegacija 
dalyvavo gerosios patirties pasidalinimo renginyje Čekijos viešosiose bibliotekose. Kelionę finansavo 
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija.  

 Viešosios bibliotekos specialistė Virginija Mažeikaitė laimėjo Valstybinę kultūros ir meno kūrėjo 
stipendiją ir jos lėšomis dalyvavo pasauliniame bibliotekų ir informacijos specialistų kongrese Sudake 
(Krymas) „Bibliotekos, pranokstančios lūkesčius: integracija, inovacijų diegimas, informacija“.  

 Lietuvos ambasados Gruzijoje ir Khashuri centrinės bibliotekos (Gruzija) kvietimu grupė F. 
Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistų partnerio teisėmis dalyvavo Khashuri, Surami ir Gori 
bibliotekose, vykdant partnerystės susitarimą su Khashuri municipaliteto bibliotekininkais pasirašytame 
projekte „Atvira biblioteka“.  

 Sovetsko (Rusija) miesto Isaako Jakovlevičiaus Rutmano centrinėje bibliotekoje šilutiškiai 
dalyvavo bibliotekos įkūrimo 65-mečio šventėje, atidarė kilnojamąjį knygynėlį „Tilžė ir jos knygininkai“, 
surengė virtualios parodos „Penkių šimtmečių knygų kolekcija“ pristatymą. 

 Lietuvių kultūros dienų Černiachovske (Rusija) metu, vykdant Kultūros rėmimo fondo (Vilnius) 
finansuotą projektą „Sankirtos: trys keliaujančios knygos paveldo dekados“, mokslinėje praktinėje 
konferencijoje „Mokytojų paruošimas – nuo tradicijos iki modernumo“,  skirtoje Prūsijos karalienės 
Luizos mokytojų seminarijos 200-osioms metinėms, bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė skaitė 
pranešimą „Fridricho Bajoraičio „Gyvumo žodžiai“.  

 Kaliningrado (Rusija) A. Gaidaro sritinėje bibliotekoje, su kuria šilutiškius sieja bičiulystė nuo 
1982 metų, minėjusioje savo įkūrimo 65-metį, Pamario bibliotekininkai dalyvavo susitikime su 
Kaliningrado L. Rėzos lietuvių draugijos nariais. Kaliningrado lietuviams surengtas šilutiškio Marijaus 
Budraičio pirmojo poezijos rinkinio „Naktigonė“ pristatymas, paminėtos lietuvių literatūros klasikės 
Žemaitės 90-osios mirties metinės, dalyvauta Kristijono Donelaičio 300-ųjų metų sukakčiai skirtos 
nuolatinės fotodokumentinės ekspozicijos atidaryme.  

 
MISIJA 

 
Užtikrinant atvirą prieigą prie informacijos resursų, teikti vartotojams visavertes interaktyvias bei 

tradicines žinių, informacijos bei mokymosi visą gyvenimą paslaugas, skatinti naujovių įžvalgas, 
racionalius pokyčius, didinti bibliotekininkystės sektoriaus paslaugų prieinamumą. 

Bibliotekos veiklos tikslas: sukurti modernią, atvirą žinioms ir inovacijoms bibliotekų sistemą 
su nuolat kintančiu ir su vartotojų reikmes atitinkančiu viešųjų paslaugų spektru. 

Bibliotekos veiklos uždaviniai: 
1. Veiksmingai propaguojant bibliotekos vaidmenį, kaupti, sisteminti ir skleisti leidybiniuose 

dokumentuose, pavelde, elektroninėse laikmenose užfiksuotas žinias, idėjas, faktus, skatinti nuolatinį 
mokymąsi, pažinimą, viešųjų kultūros erdvių laisvalaikio užimtumą. 

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

3. Aktualizuojant rašytinį žodžio ir knygos paveldą bibliotekos Knygos muziejuje, Pamario 
kraštiečiams skirtuose renginiuose, elektroninėse laikmenose, aktualinti knygininkų tradicijas bei 
šiandienos kultūrą, išryškinti asmenybes, dariusias ir darančias įtaką europietiškai Lietuvos bei Pamario 
kultūrai. 
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4. Vykdant bibliotekos specialistų atestaciją, ugdyti motyvuotą, kompetentingą, novatorišką, 
aktyvų ir su bendruomene mobilizuotai komunikuojantį bibliotekininką. 

    
 

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

BIBLIOTEKŲ SKAIČIUS 
 

2011 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 20 Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančios 
bibliotekos, iš jų 2 – vidurinių mokyklų, 4 – gimnazijų, 9 – pagrindinių mokyklų, 3 – pradinių mokyklų, 
1 – neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir 1 –  vaikų globos namų biblioteka. Rajone taip pat veikia 2 
kitų žinybų bibliotekos: turizmo ir paslaugų verslo ir žemės ūkio mokyklos. 

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

mokyklų bei kitų žinybų bibliotekų išsidėstymo schema 
 

 F. Bajoraičio VB ir 
filialai 

Švietimo ir mokslo ministerijai 
priklausančios bendrojo lavinimo ir 

specialiųjų mokyklų bibliotekos 

Kitų žinybų bibliotekos 

Šilutės mieste 

 Šilutės rajono 
savivaldybės 
Fridricho 
Bajoraičio viešosios 
bibliotekos 
Šilutės miesto fil. 

Šilutės Vydūno gimnazijos 
Šilutės pirmosios gimnazijos 
Šilutės Pamario pagr. m-klos 
Šilutės Martyno Jankaus pagr. m-klos 
Šilutės prad. m-klos 
Šilutės Žibų prad. m-klos 
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų centro 
Šilutės meno m-klos 

Šilutės turizmo ir paslaugų 
verslo m-klos 
 

Seniūnijose 

Gardamo Gardamo 
Ramučių 
Šylių 

  

Juknaičių Juknaičių 
Pašyšių 

Juknaičių pagr. m-klos 
 

 

Katyčių Katyčių Katyčių pagr. m-klos  

Kintų Kintų   

Rusnės Rusnės Rusnės specialiosios m-klos  

Saugų Saugų 
Vilkyčių 

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

 

Šilutės Grabupių 
Laučių 
Pagrynių 
Traksėdžių 

 Šilutės žemės ūkio m-klos 

Švėkšnos Inkaklių 
Švėkšnos 

Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos; 
Švėkšnos sanatorinės m-klos 

 

Usėnų Usėnų Usėnų pagr. m-klos  

Vainuto Balčių 
Bikavėnų 
Vainuto 

Vainuto vid. m-klos 
 

 

Ž.Naumiesčio Degučių  
Ž. Naumiesčio 
 

Ž. Naumiesčio gimnazijos 
Degučių pagr. m-klos 
Ž. Naumiesčio darželio-m-klos 
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Rajono savivaldybės viešųjų, Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančių bendrojo lavinimo ir 

specialiųjų mokyklų bei kitų žinybų bibliotekų tinklas 2011 12 31 d. 

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

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

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

- spec
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TINKLO POKYČIAI 

 
SVB tinklas, suformuotas seniūnijų centruose ir didesniuose kaimuose, yra prieinamas 

skaitytojams ir informacijos vartotojams, tenkina rajono gyventojų poreikius, todėl 2011 m. jis nepakito 
– nebuvo nei atidarytų, nei uždarytų filialų. Viešosios bibliotekos tinkle 9 filialai vykdo ir mokyklų bibliotekų 

funkcijas, nors sujungtų bibliotekų modelis, dirbtinai integruojantis mokyklinę biblioteką į universalią (SVB 
filialą), neturi nei ekonominės, nei funkcinės naudos. 2011 m. duomenimis iš 1085 kaimo filialų Lietuvoje, 91 yra 
sujungtas su mokyklomis, ir iš šio skaičiaus – 9 Šilutės rajone. 
 

NESTACIONARINIS APTARNAVIMAS 
 

Knygnešių skaičius (lyginamoji analizė su 2010 m.) 
Filialo 
pav. 

Knygnešių skaičius Aptarnauja vartotojų Literatūros išduotis 

2010 2011 Skirt. 2010 2011 Skirt. 2010 2011 Skirt. 

VB 5 7 +2 7 7 - 352 343 -9 

MF 4 4 - 6 5 -1 850 765 -85 

KF 192 154 -38 281 287 +6 5954 5501 -453 

Iš viso: 201 165 -36 294 299 +5 7156 6609 -547 

 
Knygnešių, jų aptarnaujamų vartotojų ir literatūros išduoties rodikliai, palyginus su 2010 m., yra 

nežymiai pakitę. Keičiantis bibliotekų paslaugų spektrui, vis daugiau skaitytojų lankosi stacionarinėse 
bibliotekose, todėl sumažėjo nestacionarinio skaitytojų aptarnavimo rodikliai: knygnešių ir literatūros 
išduoties skaičius. 2011 m. šia paslauga naudojosi 7 viešosios bibliotekos vartotojai. Vidutiniškai vienam 
filialui rajone tenka 7,5 (2010 – 8,5) knygnešių. Knygnešiai aptarnauja atokių kaimų gyventojus, senyvo 
amžiaus žmones, neįgaliuosius ir ligonius. Vienas knygnešys vidutiniškai aptarnavo 1,8 skaitytojo (2010 
– 1,5) ir išnešė skaityti 40,0 (2010 – 35,6) knygų bei periodinių leidinių. Bibliotekinių išdavimo punktų 
rajone neturime. 

2011 m. 97,3 % (2010 – 97,4 %) VB ir filialų skaitytojų buvo aptarnaujami stacionariuose 
abonementuose, tai yra patys lankėsi viešojoje bibliotekoje ir filialuose, ir tik 2,7 % (2010 – 2,6 %) 
skaitytojų buvo aptarnaujami nestacionarinio aptarnavimo formomis: knygnešyste.  

 
NEĮGALIŲ IR SENYVO AMŽIAUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

SVB skaitė 833 neįgalūs ir pensinio amžiaus skaitytojai (2010 –831), tai sudaro 7,6 % nuo bendro 
rajono skaitytojų skaičiaus (2010 – 7,3 %). VB paslaugomis naudojosi 293 neįgalūs ir pensinio amžiaus 
skaitytojai, tai sudaro 7,6 % nuo bendro VB skaitytojų skaičiaus. VB filialuose skaito 540 (2010 – 550) 
neįgalūs ir pensinio amžiaus skaitytojai, tai sudaro 7,7 % nuo bendro filialų skaitytojų skaičiaus. VB 
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkai nestacionariniu būdu aptarnavo senyvo amžiaus ir 
negalią turinčius žmones, negalinčius lankytis bibliotekose dėl ligos, judėjimo, regėjimo sutrikimų. 
Skaitymo paslaugomis, kartą per mėnesį nunešant leidinius į namus, buvo aptarnaujami 7 vartotojai, 
kurie per metus perskaitė 147 fiz. vnt spaudinių. Siekiant pagerinti aprūpinimą garso knygomis 
akluosius ir silpnaregius, bendradarbiauta su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, skolinantis iš 
jų spaudinius. Paslauga naudojosi 6 Šilutės mieste gyvenantys šios grupės skaitytojai, jiems išduota 148 
fiz. vnt. dokumentų. VB periodikos skaitykloje įrengtos 3 darbo vietos senyvo amžiaus žmonėms, kur 
jie gali atlikti paiešką ir skaityti periodiką, o Informacijos skyriuje yra 1 kompiuterizuota darbo vieta 
žmonėms su negalia. Siekiant sumažinti socialinę atskirtį ir pagerinti neįgaliųjų sociokultūrinę aplinką, 
organizuotas seminaras „Meno terapija socialinės rizikos žmonių grupėse“. Paskaitą skaitė ir meno 
terapijos klubo „Modus Vivendi” (Klaipėda) kūrybos parodą „Spalvų pasaulis” pristatė meno terapeutė, 
dailininkė Renatė Lūšis. Seminare dalyvavo rajono bibliotekininkai, socialiniai darbuotojai, dirbantys su 
socialiai pažeidžiamais asmenimis rajono švietimo, globos, gydymo įstaigose. Buvo pravesti 2 praktiniai 
meno terapijos užsiėmimai Šilutės dienos paslaugų centro neįgaliųjų lankytojų grupei bei socialinei 
žmonių grupei iš Šilutės nevyriausybinių organizacijų. Buvo palaikomi nuolatiniai ryšiai su įstaigomis ir 
organizacijomis, jungiančiomis įvairių socialinių grupių žmones, kurie yra nuolatiniai bibliotekoje 
vykstančių knygos renginių lankytojai.  
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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 (3), bibliotekininkas, fondo saugotoja (0,5)  

Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyrius 

Vedėja, vyr. bibliotekininkas knygotyrai, vyr. bibliotekininkas kraštotyrai 

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

Vaikų aptarnavimo skyrius Vedėja, vyr. bibliotekininkas, bibliotekininkas 

Fondo organizavimo skyrius Vedėja, vyr. bibliotekininkas (3) 

Buhalterija Vyr. buhalterė, buhalterė (0,5) 

Ūkio skyrius Inžinierius elektros ūkiui ir saugai (0,5), pagalbinis darbininkas-stalius (0,5), 
archyvaras (0,5),valytoja (3,5), vairuotojas, dailininkas-apipavidalintojas, 
knygrišys  

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

VB miestelių ir kaimų filialai 
(22) 

Bibliotekininkas (27), valytoja (5) 

 
2011 m. nežymiai pasikeitė VB darbuotojų pareigybių sąrašas. SVB jungia 1 miesto ir 23 miestelių 

ir kaimų filialus. 9 viešosios bibliotekos (2010 – 9) filialai vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas 
(Bikavėnų, Kintų, Gardamo, Grabupių, Šylių, Pašyšių, Rusnės, Traksėdžių, Vilkyčių). 

 

FONDO FORMAVIMAS 
 

FONDO BŪKLĖ 
 

Iš viso sistemoje – 281129 fiz. vnt. (44668 pavadinimų) įvairių dokumentų. Iš jų: 
 VB – 68637 fiz. vnt., 44668 pavad.; 
 MF – 10177 fiz. vnt., 6854 pavad.; 
 KF – 202315 fiz. vnt., 15364 pavad. 
Turimų fonduose dokumentų paskirstymas pagal dokumentų rūšis: 
 knygų ir serialinių leidinių – 277610 fiz. vnt.; 
 natų – 758 fiz. vnt.; 
 garsinių dokumentų – 2090 fiz. vnt.; 
 mišrių garsinių – 294 fiz. vnt.; 
 regimųjų – 1 fiz. vnt.; 
 kartografinių dokumentų – 20 fiz. vnt.; 
 vaizdinių dokumentų – 20 fiz. vnt.; 
 kompiuterinių dokumentų – 336 fiz. vnt. 
Lyginant su 2010 metais, centralizuotos bibliotekų sistemos dokumentų fondas sumažėjo 6923 

fiz. vnt. Ataskaitiniais metais skirtas Valstybės finansavimas naujiems dokumentams įsigyti buvo – 50,6 
tūkst. Lt. Knygų fondai už šias lėšas papildyti tik 2134 fiz. vnt. 829 pavadinimų leidiniais. 
Iš viso sistemoje yra 163446 fiz. vnt. grožinės literatūros, tai sudaro 58,1 % nuo turimo knygų fondo. Iš 
jų: 

 VB – 21105 fiz. vnt., 30,7 % nuo turimo knygų fondo; 
 MF – 6410 fiz. vnt., 63,0 % nuo turimo knygų fondo; 
 KF – 135936 fiz. vnt., 67,2 % nuo turimo knygų fondo. 
Iš viso sistemoje yra 117683 fiz. vnt. šakinės literatūros, tai sudaro 41,9 % nuo turimo knygų 

fondo. Iš jų: 
 VB – 47537 fiz. vnt., 69,3 % nuo turimo knygų fondo; 
 MF – 3767 fiz. vnt., 37,0 % nuo turimo knygų fondo; 
 KF – 66379 fiz. vnt., 32,8 % nuo turimo knygų fondo.  
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APRŪPINIMAS DOKUMENTAIS 

 
Vienam rajono gyventojui tenka 5,6 fiz. vnt. dokumentų. Iš jų: 
 mieste – 3,9 fiz. vnt.; 
 kaime – 6,7 fiz. vnt. 
Vienam vartotojui rajone tenka 25,8 fiz. vnt. dokumentų. Iš jų: 
 VB – 17,7 fiz. vnt.; 
 MF – 15,7 fiz. vnt.; 
 KF – 31,7 fiz. vnt. 
Per 2011 metus įsigyta 8087 fiz. vnt. (2021 pavad.) įvairių dokumentų (naujų – 1479 pavad.), iš jų 

knygų ir kitų inventorinamų dokumentų – 5747 fiz. vnt. (1479 naujų pavad.) už 98,3 tūkst.  Lt ir 2340 
fiz. vnt. periodinių leidinių už 44,7 tūkst. Lt. 

 Iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų įsigyta 2134 fiz. vnt. (829 pavad.) už 50,6 tūkst. Lt. 
 Iš rajono savivaldybės skirtų lėšų įsigyta 142 fiz. vnt. (124 pavad.) už 5,0 tūkst. Lt. 
 Dengiant skaitytojų prarastus dokumentus gauta 178 fiz. vnt. (171 pavad.) dokumentų, 

įkainuotų 1,9 tūkst. Lt suma. 
 Paramos keliu gauta 3293 fiz. vnt. (1007 pavad.) dokumentų, įkainuotų 40,7 tūkst. Lt suma. 
 Periodinių leidinių, prenumeruotų iš savivaldybės biudžeto – 2340 fiz. vnt. (61 pavad.) už 44,7 

tūkst. Lt. 
Naujai gauti dokumentai 2011 metais paskirstyti ir apskaityti tokia tvarka:  
 VB – 2484 fiz. vnt. (1431 pavad.); 
 MF – 285 fiz. vnt. (118 pavad.); 
 KF – 5318 fiz. vnt. (754 pavad.). 
Per metus įsigyta 4023 fiz. vnt., 723 pavad. (49,9 % ) grožinės literatūros, iš jų: 
 VB – 1085 fiz. vnt.; 
 MF – 149 fiz. vnt.; 
 KF – 2798 fiz. vnt. 
Per metus įsigyta 4055 fiz. vnt. 756 pavad. (50,1%) šakinės literatūros, iš jų: 
 VB – 1399 fiz. vnt.; 
 MF – 136 fiz. vnt.; 
 KF – 2520 fiz. vnt. 
Naujai gauti dokumentai pagal dokumentų rūšis: 
 knygos – 5649 fiz. vnt. (1437 pavad.); 
 garsiniai – 27 fiz. vnt. (17 pavad.); 
 garsiniai regimieji – 11 fiz. vnt. (9 pavad.); 
 vaizdiniai – 2 fiz. vnt. (1 pavad.); 
 natos – 6 fiz. vnt. (5 pavad.); 
 kompiuterinės priemonės – 5 fiz. vnt. (2 pavad.); 
 tęstiniai – 47 fiz. vnt. (9 pavad.); 
 periodiniai leidiniai – 2340 fiz. vnt. (61 pavad.). 
Naujai gauti dokumentai pagal paskirtį: 
 ikimokykliniam amžiui – 1223 fiz. vnt.; 
 mokiniams – 1621 fiz. vnt.;  
 jaunimui – 1167 fiz. vnt.;  
 suaugusiems – 4076 fiz. vnt. 
Viešosios bibliotekos ir filialų fondai papildyti nauja mokomąja literatūra (340 fiz. vnt.), žodynais 

(28 fiz. vnt.), žinynais (114 fiz. vnt.), informacine literatūra (50 fiz. vnt.), bibliografiniais leidiniais (20 fiz. 
vnt.). 

Didelę naujai gautų dokumentų dalį sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama. Gauta 3293 fiz. 
vnt. 1007 pavadinimų (iš jų 625 – naujų pavad.), dokumentai, įkainoti 40,7 tūkst. Lt., tai sudaro 40,7 % 
nuo bendro naujai gautų dokumentų kiekio. Paramos keliu gauti dokumentai: 

 VB –888 fiz. vnt. (625 naujų pavad.); 
 MF – 91 fiz. vnt. (17 naujų pavad.); 
 KF – 2314 fiz. vnt. (221 naujų pavad.). 
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Paramos keliu gauti dokumentai pagal dokumento rūšį: 
 spaudiniai –3244 fiz. vnt. (593 pavad.); 
 muzikos įrašai – 24 fiz. vnt. (14 pavad.); 
 garso įrašai – 3 fiz. vnt. (3 pavad.); 
 vaizdo įrašai – 11 fiz. vnt. (9 pavad.); 
 natos – 5 fiz. vnt. (5 pavad); 
 kompiuterinės priemonės – 4 fiz. vnt. (1 pavad.). 
 
Bibliotekas knygomis rėmė: leidykla „Alma littera”, Almos Adamkienės labdaros ir paramos 

fondas, aktorius, režisierius Adolfas Večerskis, hab. humanitarinių mokslų daktaras, prof. Adolfas 
Piročkinas, Maironio lietuvių literatūros muziejus, projektas „Bibliotekos pažangai”, dienraštis 
„Lietuvos rytas”, knygos autorius Emelyan Emelyanov (Kaliningradas), dailininkas - vitražistas Eimutis 
Markūnas, Kintų Vydūno kultūros centras, dienraštis „Valstiečių laikraštis”, Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija, Vilniaus universitetas, VŠĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Švedijos Siolvesborgo „Liūtų“ klubas, 
Šilutės kraštotyros draugija, Šilutės miesto įstaigos ir organizacijos, bibliotekos skaitytojai ir kt. 

2011 m. naudojant valstybės biudžeto skirtas lėšas naujų dokumentų įsigijimui, pagrindinis 
tiekėjas buvo UAB „Šviesa“. Iš šio tiekėjo įsigyta 2134 fiz. vnt. (829 pavadinimų)įvairių dokumentų  už 
50,6 tūkst. Lt (1 dokumento vid. kaina 23,73 Lt). Iš tiekėjo per leidyklą „Alma littera“ sulaukta didelė 
1138 fiz. vnt. parama knygomis už 7,4 tūkst. Lt, tai suteikė didelę galimybę papildyti viešosios 
bibliotekos filialų dokumentų fondus skaitytojų pageidaujama literatūra, ypač ikimokyklinukams ir 
mokiniams. 

2011 m. biblioteka vykdė projektą „Knyga ir biblioteka amžių tėkmėje...“, finansuotą (4,7 tūkst. 
Lt) Šilutės rajono savivaldybės Kultūros projektų konkurso. Projektinė veikla leido papildomai įsigyti 
140 fiz. vnt. 112 pavadinimų įvairių dokumentų. Projekto vykdymo metu, pasitinkant Šilutės miesto 500 
metų jubiliejų, buvo paskelbta itin vertingų knygų dovanojimo bibliotekai akcija „Penkių šimtmečių 
knygų kolekcija“. Šios akcijos metu viešosios bibliotekos dokumentų fondas papildytas 218 fiz. vnt. 194 
pavad. vertingais dokumentais už 4,9 tūkst. Lt. Parengtas virtualus šios kolekcijos pristatymas Šilutės 
miesto bendruomenei, spaudoje skelbta apie akcijoje dalyvavusius rėmėjus ir jų dovanotas bibliotekai 
knygas.  

Akcijos „Knygų Kalėdos“ rėmėjai praturtino viešosios bibliotekos ir jos 23 filialų dokumentų 
fondus. Akcijoje dalyvavo rajono vadovai, savivaldybės politikai, valstybės tarnautojai, elektroninių ir 
tradicinių laikraščių žurnalistai, verslininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, viešosios bibliotekos 
ir filialų skaitytojai, mokiniai, darželinukai ir jų tėveliai, į „Pegaso“ knygyną Šilutėje užsukę miestelėnai, 
nupirkę po vieną ar keletą naujų knygų ir taip praturtinę šilutiškių knygos gurmanų skaitymo pasaulį. 
Pasibaigus akcijai ir suvedus apytikslius rezultatus paaiškėjo, kad joje dalyvavo apie 130 rėmėjų, kurie 
viešajai bibliotekai ir jos filialams padovanojo apie 600 naujų iki tol bibliotekose nebuvusių knygų 
daugiau nei už 12 tūkst. Lt (šios knygos buvo sutvarkytos ir perduotos viešosios bibliotekos ir filialų 
skaitytojams 2012 m. sausio mėn.). 

 

  
 
Vienam rajono gyventojui dokumentams įsigyti iš viso teko 1,92 Lt: 
 iš valstybės biudžeto – 1,11 Lt; 
 iš Rajono savivaldybės biudžeto – 1,02 Lt; 
 iš kitų šaltinių (parama iš skaitytojų vietoj prarastų dokumentų) – 0,8 Lt. 
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Vienam rajono gyventojui tenka 0,18 fiz. vnt. naujai gautų dokumentų, iš jų: 
 Šilutės mieste – 0,14 fiz. vnt.; 
 kaimų filialuose – 0,17 fiz. vnt. 
Vienam SVB vartotojui tenka 0,74 fiz. vnt. naujai gautų dokumentų, iš jų: 
 VB – 0,64 fiz. vnt.; 
 MF – 0,44 fiz. vnt.; 
 KF – 0,83 fiz. vnt. 
SVB naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde – 2,8%: 
 VB – 3,6 %; 
 MF – 2,8 %; 
 KF – 2,6 %. 

 
DOKUMENTŲ  NURAŠYMAS 

 
2011 m. iš viso nurašyta 15010 fiz. vnt. 6099 pavadinimų įvairių dokumentų, tai sudaro 5,3% nuo 

turimo dokumentų fondo, kuriame yra 6773 fiz. vnt. periodinių leidinių. Iš jų: 
 VB – 1516 fiz. vnt. (2,2 % nuo turimo knygų fondo), iš jų 1182 fiz. vnt. period. leid.; 
 MF – 577 fiz. vnt. (5,6 % nuo turimo knygų fondo), iš jų 434 fiz. vnt. period. leid.; 
 KF –12917 fiz. vnt. (6,3 % nuo turimo knygų fondo), iš jų 5157 fiz. vnt. period. leid.  
Dokumentų nurašymo priežastys: 
 susidėvėję ir skaitytojų sugadinti dokumentai –6880 fiz. vnt., 45,8 %; 
 praradę aktualumą –1207 fiz. vnt., 8,1 %; 
 skaitytojų prarasti dokumentai – 150 fiz. vnt., 1,0 %; 
 periodiniai leidiniai, pasibaigus saugojimo terminui – 6773 fiz. vnt., 45,1 %. 
Grožinės literatūros nurašyta 42,1 %, mokslo šakų literatūros – 57,9% nuo bendro nurašytų 

dokumentų kiekio. Dokumentų nurašymo priežastys tos pačios, kaip ir 2010 m.: susidėvėję ir vartotojų 
sugadinti, praradę aktualumą, skaitytojų prarasti spaudiniai. 2011 metais, rengiantis LIBIS Skaitytojų 
aptarnavimo posistemio diegimui kaimo filialuose ir šių filialų fondų rekatalogavimui, buvo nuodugniai 
peržiūrimi VB filialų fondai, iš jų išimami neaktualaus turinio, susidėvėję ar kitaip sugadinti dokumentai. 
Pasitelkus mokyklų pedagogus didelė fondų atranka atlikta Gardamo, Grabupių, Kintų, Pašyšių, Rusnės 
Vilkyčių ir Traksėdžių filialuose, vykdančiuose ir mokyklų bibliotekos funkcijas. Atrinkta ir nurašyta 
3684 fiz. vnt. spaudinių, kuriuos sudaro mokymosi programose nenaudojama, praradusi aktualumą ir 
didelį dubletiškumą turėjusi literatūra. 

 
FONDO PANAUDOJIMAS 

 
Bendras fondo apyvartos rodiklis 1,42 (2010 m. – 1,40), iš jų: 
 VB – 2,61 (2010 m. – 2,61); 
 MF – 1,44 (2010 m. – 1,34); 
 KF – 1,01 (2010 m. –1,02). 
Fondo panaudojimo koeficientas nuo bendro dokumentų išdavimo. 
Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas – 40,2 (2010 m. – 40,2), iš jų: 
 VB – 29,8 (2010 m. – 25,9); 
 MF – 45,4 (2010 m. – 58,2); 
 KF – 48,8 (2010 m. –50,8). 
Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas – 59,8 (2010 m. – 59,8), iš jų: 
 VB – 70,2 (2010 m. – 74,1); 
 MF – 54,6 (2010 m. – 41,8); 
 KF – 50,8 (2010 m. – 49,2). 
Periodinių leidinių panaudojimo koeficientas nuo bendro dokumentų išdavimo – 47,6, iš jų: 
 VB – 53,8;  
 MF– 38,5;  
 KF– 42,2. 
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LIBIS KOMPLEKTAVIMO POSISTEMĖ 

 

Ataskaitinių metų pabaigoje viešosios bibliotekos LIBIS komplektavimo posistemėje iš viso 
apskaityta 207063 fiz. vnt. įvairių dokumentų, padarytas 43061 bibliografinis įrašas. 2011 metais 
katalogas papildytas 1565 naujais bibliografiniais įrašais: einamojo komplektavimo keliu apskaityta 5747 
fiz. vnt. 1479 naujų pavadinimų, rekataloguota 6713 fiz. vnt. 4337 pavadinimų, iš jų 86 nauji 
bibliografiniai įrašai. 2011 metais viešosios bibliotekos fondo organizavimo skyriaus darbuotojai 
rekatalogavo Saugų ir Grabupių filialo dokumentų fondus. Iš viso elektroninis katalogas 2011 metais 
papildytas 12460 fiz. vienetais (6358 pavad.), iš jų 1565 nauji bibliografiniai įrašai.   

2011 m. VB Juknaičių ir  Ž. Naumiesčio filialuose įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė, 
filialai savo vartotojus aptarnauja automatizuotai, išduodami vieningus LIBIS skaitytojų pažymėjimus. 
Taip pat LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė įdiegta 2009 m. - VB Šilutės miesto filiale, 2010 m. - 
VB Inkaklių filiale. 

 

FONDO APSAUGOS KLAUSIMAI 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2010-10-06 Nr. ĮV-499 patvirtintais Bibliotekų fondo 
apsaugos nuostatais, VI punktu (Dokumentų nurašymas), parengta nauja „Dokumentų nurašymo iš 
bibliotekos dokumentų fondo tvarka” kurioje pabrėžiama, kad vartotojų negrąžinti, prarasti dokumentai 
nurašomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 19 straipsniu ir Lietuvos Respublikos 
ministro 2010-08-20 įsakymo Nr. ĮV-442 patvirtintų „Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių” 
nustatyta tvarka, VB ir filialų darbuotojai veda tikslią skaitytojų prarastų ir vietoj jų priimtų knygų 
apskaitą, ieško būdų kaip susigrąžinti knygas iš skaitytojų skolininkų: rengiamos specialios informacinės 
skrajutės skaitytojams skolininkams, kurios pagal vartotojų adresus, išnešiojamos į pašto dėžutes, 
skolininkai raginami grąžinti knygas el. paštu, sudaromi skaitytojų skolininkų mokinių sąrašai, 
informacija pateikiama mokyklų vadovams. 

 
 

KOMPLEKTAVIMO KOORDINAVIMO PROBLEMOS 
 

2011 metais naujų dokumentų įsigijimui iš valstybės biudžeto per Kultūros ministeriją teskirta 
50,6 tūkst. litų. Nors lėšos naujų dokumentų įsigijimui lyginant su 2010 metais padidėjo 15,4 tūkst. Lt 
(2010 m. -35,2 tūkst. Lt), brangstant dokumentams (vid. 1 naujo dokumento kaina sudaro 24,19 Lt) 
perkamoji galia neleido užtikrinti tolygaus dokumentų fondo papildymo naujausiais dokumentais, todėl 
susidarė komplektavimo spragos, neįsigyta daug vertingų dokumentų. Nuolatinis lėšų trūkumas 
nuskurdina bibliotekų fondus, apriboja bibliotekos vartotojų galimybes naudotis naujausia literatūra.  

 
VARTOTOJŲ  APTARNAVIMAS 

 
VARTOTOJŲ TELKIMAS 

 

Šilutės rajone gyvena 49877 gyventojai, t. y. 1284 gyventojais mažiau negu 2010 m. Šilutės mieste 
gyvena 19720 (2010 – 20359) gyventojai, kaimo gyventojų skaičius – 30157 (2010 – 30802). Vienai 
universaliai bibliotekai vidutiniškai tenka 2078 (2010 – 2132) gyventojų. SVB skaitė 21,8 % Pamario 
gyventojų (2010 – 22,2 %). 2011 m. vartotojų aptarnavimo procentas sumažėjo 0,4 %. VB mikrorajone 
gyvena 15661 gyventojas, 479 gyventojų mažiau negu 2010 m., tai sudaro 78,9 % nuo bendro Šilutės 
miesto gyventojų skaičiaus. VB gyventojų sutelkimo procentas – 24,7 % (2010 – 24,0 %), MF – 4059 
gyventojų, sutelkimo procentas – 15,9 %. Vidutiniškai vienam kaimo filialui tenka 1401 (2010 – 1401) 
gyventojas, KF gyventojų sutelkimo procentas – 21,1 % (2010 – 22,4 %). 

VB ir jos filialuose skaitė 10892 vartotojai (2010 – 11431), jiems išduota 398537 fiz. vnt. (2010 – 
405730) spaudinių. Siekiant aprūpinti vartotojus reikalingais dokumentais, buvo naudotasi vieningu 
SVB fondu, siūlomos tarpbibliotekinio abonemento paslaugos. Teiktos tradicinės ir interaktyvios 
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paslaugos. VB Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vartotojai vis dažniau naudojasi savitarnos sistema, 
suteikiančia vartotojams galimybę savarankiškai paimti ir grąžinti dokumentus. Viešosios bibliotekos 
skaitytojai gali grąžinti dokumentus, palikdami juos grąžinimo dėžėje bet kuriuo paros metu, ne tik 
bibliotekos darbo valandomis. Paslauga savarankiškai paimti ir grąžinti dokumentus naudojosi 1218 
(2010–1103) vartotojų. Naudojantis Lietuvos integralios bibliotekos informaciniu (LIBIS) skaitytojų 
aptarnavimo posistemiu, vartotojai užsakė ir rezervavo dokumentus internetu. Priimti ir įvykdyti 1181 
(2010 – 754) dokumentų užsakymas ir rezervavimas. VB periodikos skaitykloje yra prieiga prie 
interneto, skirta skaityti elektroninius laikraščius; interneto svetainėje www.silutevb.lt – socialinis tinklas 
Facebook, skirtas komunikacijai su vartotoju elektroninėje erdvėje; elektroninė paslauga „Klausk 
bibliotekininko“, suteikianti trumpą informaciją į vartotojo užklausą, atsiųstą el. paštu. Ataskaitiniais 
metais buvo tęsiamos knygos ir žinių sklaidos tradicijos, ieškant naujų veiklos formų skaitymo 
skatinimui, aptarnaujant esamus ir telkiant potencialius vartotojus. 

 
 

Rajono gyventojai ir gyventojų sutelkimo procentas (lyginamoji analizė su 2010 m.) 
 Gyventojų skaičius Gyventojų sutelkimo procentas % 

2010 2011 Skirtumas 2010 2011 Skirtumas 

VB 16140 15661 -479 24,0 24,7 +0,7 

MF 4219 4059 -160 15,3 15,9 +0,6 

KF 30802 30157 -645 22,4 21,1 -1,3 

SVB 51161 49877 -1284 22,2 21,8 -0,4 

 

 
 
2011 m. gyventojų skaičius rajone sumažėjo 1284 (2010 – 1405). Jau keletą metų iš eilės, o 

pastaraisiais metais žymiai, mažėja Šilutės rajono ir miesto gyventojų skaičius. Manome, kad gyventojų 
mažėjimo priežastys yra šios: mažas gimstamumas, bedarbystė bei su tuo susijęs išvykimas dirbti ar 
gyventi į užsienį ir kt. 

 
VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 
Vartotojų skaičius ir literatūros išduotis (lyginamoji analizė su 2010 m.) 

Eil. 
nr. 

Filialo 
pavadinimas 

Vartotojų skaičius Literatūros išduotis 

2010 2011 Skirtumas 2010 2011 Skirtumas 

1. Viešoji biblioteka 3875 3868 -7 177185 179156 +1971 

2. Šilutės m. filialas 645 647 +2 14067 14694 +627 

3. Balčių filialas 74 74 - 2645 2647 +2 

4. Bikavėnų filialas 159 204 +45 5424 7440 +2016 

5. Degučių filialas 205 200 -5 6445 6466 +21 

6. Gardamo filialas 293 273 -20 12954 11222 -1732 

7. Grabupių filialas 169 171 +2 7045 7088 +43 

8. Inkaklių filialas 189 200 +11 8768 7514 -1254 

9. Juknaičių filialas 390 305 -85 10081 8375 -1706 

10. Katyčių filialas 260 245 -15 7081 6922 -159 

11. Kintų filialas 691 691 - 18442 18900 +458 

http://www.silutevb.lt/
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12. Laučių filialas 107 118 +11 3115 3723 +608 

13. Pagrynių filialas 230 141 -89 5315 4278 -1037 

14. Pašyšių filialas 222 189 -33 7170 5934 -1236 

15. Ramučių filialas 130 108 -22 6625 4665 -1960 

16. Rusnės filialas 657 602 -55 17940 18397 +457 

17. Saugų filialas 390 355 -35 9610 7487 -2123 

18. Šylių filialas 189 189 - 7277 9708 +2431 

19. Švėkšnos filialas 416 320 -96 17881 16112 -1769 

20. Traksėdžių filialas 306 278 -28 7555 7220 -335 

21. Usėnų filialas 362 362 - 13460 13544 +84 

22. Vainuto filialas 435 415 -20 12602 10115 -2487 

23. Vilkyčių filialas 375 335 -40 9313 9542 +229 

24. Ž.Naumiesčio filialas 662 602 -60 17379 17388 +9 

Kaimų iš viso: 6911 6377 -534 214478 204687 -9791 

Iš viso: 11431 10892 -539 405730 398537 -7193 

 
 

 
 
 
2011 m. VB sutelkti 3868 skaitytojai (2010 – 3875), t. y. 7 mažiau negu 2010 m., iš jų 987 (2010 – 

1046) – vaikai. 3204 (2010 – 3157) skaitytojai perregistruoti ir 664 (2010 – 718) naujai užregistruoti. MF 
vartotojų skaičius – 647, iš jų 411 – vaikai, 520 vartotojų perregistruoti, naujai užregistruoti – 127. KF 
vartotojų skaičius – 6377, iš jų 2678 – vaikai, 5452 vartotojai perregistruoti,  naujai užregistruoti – 925. 
KF skaitytojų skaičius sumažėjo 534 skaitytojais. Skaitytojų sumažėjimo priežastys buvo įvairios, viena 
iš jų – sumažėjęs rajono gyventojų skaičius. Gardamo, Ramučių, Saugų, Vainuto, Vilkyčių, Švėkšnos 
filialų bibliotekininkės sirgo po kelis mėnesius per metus, Pagrynių filialo bibliotekininkė išėjo į 
užtarnautą poilsį, o naujo darbuotojo paieška ir atrankos organizavimas nedavė reikiamų rezultatų, tad 
filialas 3 mėnesius nedirbo. 2011 m. vartotojų skaičiaus kaitą žr. lentelėje „Vartotojų skaičius ir 
literatūros išduotis”. 
 

Vartotojų sudėties pokyčiai (lyginamoji analizė su 2010 m.) 
 VB MF KF SVB 

2010 2011 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 

2010 2011 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 

2010 2011 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 

2010 2011 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 

Vaikai ir 
jaunimas 

1627 1739 45,0 468 467 72,1 3907 3468 54,4 6002 5674 52,2 

Bedarbiai 131 135 3,5 12 12 1,9 477 426 6,7 620 573 5,3 

Darbininkai 182 201 5,2 14 13 2,0 515 483 7,6 711 697 6,4 

Tarnautojai 638 622 16,1 74 70 10,8 691 674 10,6 1403 1366 12,5 

Ūkininkai ir 
žemdirbiai 

- - - - - - 62 49 0,8 62 49 0,4 

Pensininkai ir 
neįgalieji 

281 293 7,6 28 31 4,8 522 509 7,9 831 833 7,6 

Studentai 474 395 10,2 12 12 1,9 307 353 5,5 793 760 7,0 

Kiti 542 483 12,4 37 42 6,5 430 415 6,5 1009 940 8,6 
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Didžiausia rajono bibliotekų vartotojų kategorija, kaip ir 2010 m. – vaikai ir jaunimas. Skaitytojų 
sudėtis, palyginus su 2010 m., keitėsi. Sumažėjus skaitytojų skaičiui, sumažėjo ir visų kategorijų 
skaitytojų skaičius. Nežymiai išaugo tik senjorų ir neįgaliųjų skaitytojų skaičius.  

 

Vidutinis vartotojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai (lyginamoji analizė su 2010 m.) 
 Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis 

vienai bibliotekai 
Vidutinis vartotojų skaičius, tenkantis vienai 

bibliotekai 

 2010 2011 Skirtumas 2010 2011 Skirtumas 

Mieste 10179,5 9860 -319,5 2260 2258 -2 

Kaime 1400,1 1370 -30,1 314,1 289,9 -24,2 

SVB 2131,7 2078,2 -53,5 476,3 453,8 -22,5 
 

Apsilankymų skaičius ir lankomumas (lyginamoji analizė su 2010 m.) 
 Lankytojų skaičius Lankomumas 

2010 2011 Skirtumas 2010 2011 Skirtumas 

VB 49768 50819 +1051 12,8 13,1 +0,3 

MF 10450 10694 +244 16,2 16,5 +0,3 

KF 175753 156721 -19032 25,4 24,6 -0,8 

SVB 235971 218234 -17737 20,6 20,0 -06 
 
 

 
 

LITERATŪROS  IŠDUOTIS 
 

Dokumentų išduoties lyginamoji analizė su 2009 m. pateikta skirsnyje „Vartotojų skaičius ir 
literatūros išduotis”. SVB vartotojų, lankytojų, dokumentų išduoties skaičiaus didėjimui ar mažėjimui 
įtakos turėjo įvairios priežastys: gyventojų skaičiaus mažėjimas rajone, kaimo filialų darbuotojų 
sergamumas, persikėlimas į kitas patalpas, darbuotojo pasikeitimas ir kt.  
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Išduota dokumentų į namus ir vietoje 2011 m. (fiz. vnt.) 

 Išduota iš viso Išduota 
dokumentų į 

namus 

% nuo bendros 
išduoties 

Išduota 
dokumentų vietoje  

% nuo bendros 
išduoties 

VB 177185 55316 31,2 121869 68,8 

MF 14067 6951 49,4 7116 50,6 

KF 214478 120403 56,1 94075 43,9 

SVB 405730 182670 45,0 223060 55,0 
 

 
Grožinės ir šakinės literatūros išduotis (lyginamoji analizė su 2010 m.) 

 Išduota 
iš viso 

Grožinės 
literatūros 

Grožinės lit. % nuo 
bendros išduoties 

Šakinės 
literatūros išduotis, be 

periodinių leidinių 

Šakinės lit. % nuo 
bendros išduoties 

2010 2011 2010 2011 Skir-
tumas 

2010 2011 Skir-tumas 2010 2011 Skir-
tumas 

2010 2011 Skir-
tumas 

VB 177185 179156 45855 53416 +7561 26,3 29,9 +3,6 34637 29254 -5383 19,5 16,3 -3,2 

MF 14067 14694 6497 6674 +177 46,2 45,4 -0,8 790 941 +151 5,6 6,4 +0,8 

KF 214478 204687 109075 100011 -9064 50,9 48,9 -2,0 21959 18327 -3632 10,2 8,9 -2,2 

SVB 405730 398537 161427 160101 -1326 39,8 40,2 +0,4 57386 48522 -8864 14,1 12,2 -1,9 

 
 

Periodinių  leidinių  išduotis (lyginamoji analizė su 2010 m.) 
 Periodinių leidinių išduotis Periodinių leidinių išdavimo % 

nuo bendros išduoties 

2010 2011 Skirtumas 2010 2011 Skirtumas 

VB 96693 96486 -207 54,5 53,8 -0,7 

MF 6780 7079 +299 48,2 48,2 - 

KF 83444 86349 +2905 38,9 42,2 +3,3 

SVB 186917 189914 +2997 46,0 47,6 +1,6 

 
 

 
 
 

Skaitomumas (lyginamoji analizė su 2010 m.) 

 
 
 
 
 
 

 

 2010 2011 Skirtumas 

VB 45,7 46,3 +0,6 

MF 21,8 22,7 +0,9 

KF 31,0 32,1 +1,1 

SVB 35,5 36,6 +1,1 
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Viešosios bibliotekos ir filialų darbo rodikliai  2007 – 2011 m. 
Rodikliai 2007 2008 2009 2010 2011 

Vartotojai 

VB 3773 3825 3867 3875 3868 

MF 678 680 641 645 647 

KF 7246 7185 6992 6911 6377 

SVB 11697 11690 11500 11431 10892 

Vartotojai vaikai 

VB 1153 1139 1017 1046 987 

MF 483 470 327 419 411 

KF 3504 3184 3088 3065 2678 

SVB 5110 4793 4432 4530 4076 

Lankytojai 

VB 46149 47673 49723 49768 50819 

MF 10775 11061 10366 10450 10694 

KF 173705 176520 175299 175753 156721 

SVB 230629 235254 235388 235971 218234 

Literatūros išduotis 

VB 172972 168996 174590 177185 179156 

MF 16417 16418 13768 14067 14694 

KF 207184 212088 215545 214478 204687 

SVB 396573 397502 403903 405730 398537 

Literatūros išduotis vaikams 

VB 28824 31841 31660 31932 31695 

MF 8573 8724 6213 7282 8532 

KF 91012 92671 94265 94355 85356 

SVB 128409 133236 132138 133569 125583 

Dokumentų fondas 

VB 64812 67390 66878 67669 68637 

MF 10887 10876 10654 10469 10177 

KF 247759 247549 229838 209914 202315 

SVB 323458 325815 307370 288052 281129 
 

Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų ir kompiuterizuotų, skaičius (lyginamoji analizė su 2010 m.) 
 

Iš viso: 

Iš jų 
kompiuterizuotų 
(vartotojams ir 
darbuotojams): 

 
Iš jų: 

2010 2011 2010 2011 

Kompiuterizuotų 
darbo vietų skaičius 

bibliotekos 
darbuotojams 

Vartotojams skirtų 
kompiuterizuotų 

darbo vietų 
skaičius 

Iš jų vartotojams 
skirtų 

kompiuterizuotų 
darbo vietų, 

prijungtų prie 
interneto, skaičius 

VB 82 82 43 43 27 16 16 

MF 10 10 6 7 2 5 5 

KF 326 319 169 170 24 146 146 

SVB 418 411 218 220 53 167 167 
 

 
VARTOTOJŲ ORIENTAVIMAS IR MOKYMAS 

 

Informacijos vartotojams ataskaitiniais metais buvo pristatomos duomenų bazės, jie buvo 
konsultuojami ir mokomi ieškoti informacijos bibliotekos elektroniniame kataloge, vykdyti dokumentų 
paiešką ir jų užsakymą per bibliotekos interneto svetainę, atlikti informacijos paiešką elektroniniuose 
dokumentuose bei prenumeruojamose duomenų bazėse. Tobulinti bibliotekos specialistų darbo įgūdžiai 
dirbant naudojantis „Periodikos registracijos“, „Skaitytojų aptarnavimo“, „Analizinių įrašų kūrimo“, 
„TBA“ ir „Statistikos” posistemėmis. 

Surengti seminarai: „Elektroninis deklaravimas: gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo 
naujovės“, kurį vedė Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Šilutės skyriaus vedėja Rasa 
Banaitienė ir vedėjo pavaduotoja Dalia Tribičienė; „Situacijos kaita darbo rinkoje“, kurį vedė Šilutės 
darbo biržos specialistai. Taip pat organizuotos atvirų durų dienos viešojoje bibliotekoje „Gyventojų 
pajamų mokesčio deklaravimas elektroniniu būdu“. Tomis dienomis visi norintieji galėjo pildyti 
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deklaracijas elektroniniu būdu, bibliotekoje jiems buvo suteikta informacija apie šį deklaravimo būdą, 
gyventojai buvo apmokomi, konsultuojami.  

 

  
 

 

VEIKLA PAGAL PROJEKTĄ „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI“ 
 

Pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ Informacijos skyriuje visus metus buvo vykdomi 
nemokami kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymai suaugusiems žmonėms. Susidomėjimas 
mokymais yra labai didelis,  ypač tarp vyresniojo amžiaus vartotojų. Iš viso per 2011 metus apmokyti 88 
suaugusieji gyventojai, surengta 15 mokymų. Mokymus lankė ne tik miesto, bet ir aplinkinių kaimų bei 
miestelių bendruomenės nariai. Besimokantys galėjo įgyti darbo kompiuteriu žinių, išmokti naudotis 
elektroninėmis paslaugomis, elektroninio bendravimo (el. paštas, Skype),  susipažinti su interneto 
galimybėmis ir kt. Taip pat buvo surengti elektroninio deklaravimo, Microsoft Word 2007  mokymai.  

 

  
   
SVB konkursui „Bibliotekos pažangai“ pateikė paraišką, kad gegužės mėn., Šilutės miesto šventės 

dieną, Vasaros kiemelyje galėtų suburti jaunuosius internautus, į šventę atvykusius jų bičiulius, po 
pasaulį ir Lietuvą išsibarsčiusius Pamario kraštiečius, tokiu būdu aktualizuojant pasaulio kompiuterinių 
tinklų privalumus. 
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Iš 29 konkursui pateiktų paraiškų šilutiškiai pripažinti nugalėtojais. Tapti partneriais pakviestos 

Pamario krašto bendrojo lavinimo mokyklos, jaunimo nevyriausybinės organizacijos, socialinės 
atskirties lavinimo įstaigos, kita publika ir trečiojo amžiaus sektoriaus atstovai, kuriuos kompiuterinio 
raštingumo pradmenų sėkmingai moko patys bibliotekininkai. 

Visą vasarį SVB kvietė šilutiškius, ypač vaikus ir paauglius, išmokti atsargiai elgtis internete. 
Vykdyta nacionalinė kampanija „Saugus ir draugiškas internetas“, trukusi visus 2011 metus, kurią 
inicijavo projektas „Bibliotekos pažangai“. 2011 m. vasario 8 d. visos Lietuvos viešosiose bibliotekose ir 
jų filialuose vyko Gustavo viktorina „Protų kovos“. Patikrinti savo žinias apie atsargų elgesį internete ir 
susirungti „Protų kovose“ į F. Bajoraičio viešąją biblioteką ir jos filialus sugužėjo subūrę komandas ne 
jaunesni nei 10 metų vaikai su mamomis ir ne vyresnėmis nei 99 metų močiutėmis (tokios buvo šios 
akcijos taisyklės). Pasibaigus viktorinai, penkioms, daugiausiai balų surinkusioms komandoms, buvo 
skiriami prizai. Antroji „Protų kovų“ viktorina vyko vasario 15 d.,  paskutinė – vasario 22 d.  

 

  
 
Du žiemos mėnesius vykusi akcija „Domiesi gimine? Ieškok internete!” kvietė ieškoti giminaičių, 

domėtis savo kilme bei pasidalinti paieškų rezultatais istorijų konkurse. Per tokį trumpą laiką surasti 
seną draugą ar giminaitį, pažinti savo šaknis nėra lengva, tačiau specialiai akcijai atnaujintoje interneto 
svetainėje www.esenjoras.lt žmonių pateiktos  istorijos buvo kupinos vilties ir stebino nuoširdumu. 
Vieną istoriją akcijos „Domiesi gimine? Ieškok internete“ konkursui papasakojo VB Inkaklių filialo 
bibliotekininkė Daiva Milkerienė. Sausio 11 d. VB šilutiškiai dalyvavo tiesioginėje vaizdo transliacijoje 
internetu: „Asmenų paieška internete. Istorijos šaltiniai ir archyvai internete. Socialiniai tinklalapiai“. 
Sausio 18 d. vyko dar viena transliacija – „Genealogija internete. Giminės medis. Bajorų istorijos“. 
Minėtą „Bibliotekos pažangai“ projektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendino 
kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir šalies viešosiomis bibliotekomis.  

Kovo 17 d. prasidėjo akcija „Internetas Jūsų sodui 2“. Akcija sulaukė didelio sodo ir daržo 
mėgėjų susidomėjimo. Pirmosios transliacijos tema buvo „Daržas“ – daržovių ir prieskoninių augalų 
daigų auginimas šiltnamiuose: sėja, substratų parinkimas. Kovo 24 d. vykusios transliacijos tema buvo 
„Sodas“: sodų apsauga nuo ligų ir kenkėjų; jaunų ir derančių vaismedžių genėjimas; nereiklios ir 
įspūdingos daugiametės gėlės.  

Du  šeštadienius (kovo 26 ir balandžio 2 d.) Lietuvos viešosios bibliotekos kvietė šeimas į 
nacionalinę viktoriną „Šeimų kovos“. Akciją organizavo projektas „Bibliotekos pažangai“ drauge su 

http://www.esenjoras.lt/
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Lietuvos viešosiomis bibliotekomis. Antroje viktorinos dalyje dalyvavo 929 komandos iš visos Lietuvos. 
Balandžio 2-ąją įvykęs žaidimas buvo skirtas knygų personažams ir jų herojams. Į  VB susirinko gausus 
būrys internautų  ir knygos mylėtojų, norinčių išbandyti savo žinias viktorinoje. Užsiregistravo šešios 
komandos. Sudarant nugalėtojų sąrašą buvo vertinami ne tik teisingi atsakymai, bet ir jų pateikimo 
greitis. Į  nugalėtojų penketuką pateko ir Šilutės miesto filialas su trimis komandomis. Už pergalę į 
biblioteką atkeliavo stalo žaidimas „Jungle Speed“, o už iškovotas aštuntą, devintą, dešimtą vietas – 
daug saldžių dovanėlių. Visų komandų draugišku susitarimu nuspręsta, kad žaidimas liks bibliotekoje, 
juo galės žaisti visi bibliotekos lankytojai.  

 

  
 
Gegužės 10 d. surengta transliacija „Nupiešk savo patarimus, kaip saugiai naudotis internetu!“. Ši 

transliacija buvo skirta vaikams ir paaugliams nuo 7 iki 15 metų. Jos metu pristatytas piešinių konkursas 
„Internete aš esu atsargus!“, kurio tikslas buvo naudojantis kompiuterinėmis programomis vaizdžiai 
iliustruoti patarimus, kaip saugiai naudotis internetu. 

Birželio 15 d. vyko tiesioginė akcijos „Savanoris bibliotekoje“ interneto transliacija.  Jos metu 
buvo galima susipažinti arba pagilinti žinias apie savanorystę bibliotekoje. Bibliotekų savanorystės akcija 
buvo devynių Europos informacijos centrų – Europe Direct - inicijuoto „Europos savanorystės 
maratono 2011" dalis. Jo metu gyventojai visoje Europoje buvo skatinami įsitraukti į savanorišką veiklą 
netradiciniu būdu. 

Rugsėjo 6 d. bibliotekų lankytojams surengta  tiesioginė interneto transliacija „Rudens gėrybės", 
kurios metu buvo galima sužinoti naujų konservavimo būdų ir gudrybių.  

Spalio 25 d. vyko tiesioginė interneto transliacija „E. paslaugos – patogesniam gyvenimui“, 
kurioje kalbėta apie tai, kaip saugiai naudotis e. policijos, elektroninėmis „Regitros“ paslaugomis ir kaip 
deklaruoti gyvenamąją vietą.  

Lapkričio 15 d. vyko tiesioginė interneto transliacija „Sveikatos paslaptys“. Transliacijoje buvo 
kalbama apie natūralų imuniteto stiprinimą ir ligų gydymą vaistažolėmis, daržovėmis ir vaisiais. Laidoje 
dalyvavo Virgilijus Skirkevičius – vaistininkas, liaudies medicinos ekspertas; Edita Dambrauskienė – 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto (LAMMC SDI) 
Biochemijos ir technologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, Biomedicinos mokslų daktarė. 
Lapkričio 29 d. vyko antroji interneto transliacija „Sveikatos paslaptys“, kurios metu kalbėta apie 
peršalimo ligų prevenciją ir gydymą nevartojant vaistų. 

VB Kintų filialas sėkmingai dalyvavo projekte „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“. Kintų 
filialo pateikta paraiška buvo atrinkta iš 40 komandų. Akcijoje dalyvavusi Kintų ir kitos komandos buvo 
paskelbtos interneto svetainėse  www.grazitumano.lt ir www.bendruomenes.lt. Vyko mokymai, 
konsultacijos. Mokymus vedė skaitmeninio turinio kūrimo specialistai: Herkus Milaševičius ir Vaidas 
Digimas (Vilnius). Filmui kurti buvo suteikta skaitmeninė įranga: skaitmeninis fotoaparatas, skaitmeninė 
kamera ir jų priedai. Gauta skaitmenine įranga galėjo naudotis ir bendruomenės nariai. Filmui „Kintai – 
pasaulio kraštas“ sukurti buvo suburta ir mokymuose dalyvavo komanda, kurią sudrė: Bronius 
Kaknevičius, Laurynas Juodeška, Vaclovas Kiselevičius, Reda Cirtautienė, Virginija Rudienė, Nijolė 
Sodonienė, Ingrida Ežerskienė, Dalia Barkauskienė, Andrius Varnas, Ramutė Mačiulaitienė. Iš 500 
filmų kintiškių filmas „Kintai – pasaulio kraštas“ buvo atrinktas tarp 15 geriausiųjų. 

Lietuvos viešosiose bibliotekose vykusių elektroninių rinkimų „Bibliotekininkas – e. mokytojas“ 
metu gyventojai anketose įvertino iš 1000 mokytojų beveik 510 bibliotekininkų, aktyviausiai rengusių 
skaitmeninio raštingumo kursus. Daugiausiai gyventojų balsų surinkę 129 dalyviai, bibliotekininkai – e. 

http://www.grazitumano.lt/
http://www.bendruomenes.lt/


Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka  

Veiklos ataskaita 2011 m. 
  

  | Šilutė, Tilžės g. 10   

LT-99172, Lietuva 
 

22 

mokytojai, apdovanoti gruodžio 1 d. Kaune vykusiame renginyje „Bibliotekininkas – e. mokytojas“. Iš 
ŠSVB buvo išrinktos keturios bibliotekininkės – e. mokytojos: Šilutės VB vyr. bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė, Švėkšnos filialo bibliotekininkė Danutė Litvinienė, Traksėdžių – Vida Paldauskienė ir 
Usėnų – Onutė Miliauskienė. Visoms keturioms bibliotekininkėms suteikti „Bibliotekininko – e. 
mokytojo“ vardai už skaitmeninės atskirties mažinimą mokant Lietuvos gyventojus projekto 
„Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo metu.   

2011 m. kompanija „Microsoft“ padovanojo du programinės įrangos komplektus, kurie bus 
panaudoti bibliotekose įrengtuose viešosios interneto prieigos taškuose. Komplektą sudaro „Windows 
7” operacinė sistema, „Ofice 2010” programinė įranga bei bendravimui internete skirtos programos. 
 

PRIEIGA IR SĄLYGOS 
 

VB ir filialų darbo laikas: 
Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka darbo dienomis veikia nuo 8.00 iki 19.00 val., vartojai 
aptarnaujami nuo 10.00 iki 19.00 val., šeštadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Šilutės m., Vilkyčių, Ž. Naumiesčio, Kintų, Vainuto, Rusnės filialai: pirmadieniais – nuo 9.00 
iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 18.00 val., antradieniais-penktadieniais – nuo 9.00 iki 18.00 val., 
šeštadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Degučių, Gardamo, Inkaklių, Juknaičių, Usėnų, Katyčių, Pagrynių, Saugų, Švėkšnos, 
Traksėdžių filialai: antradieniais-penktadieniais – nuo 8.30 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 18.00 val., 
šeštadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Balčių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 14.00 iki 18.00 val. 
VB Bikavėnų filialas: antradieniais-šeštadieniais – nuo 11.00 iki 15.00 val. 
VB Grabupių filialas: antradieniais-šeštadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Laučių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 14.00 iki 18.00 val., šeštadieniais – nuo 10.00 iki 
13.00 val. 
VB Pašyšių filialas: antradieniais-šeštadieniais – nuo 10.00 iki 14.00 val., šeštadieniais – nuo 10.00 iki 
13.00 val. 
VB Ramučių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 13.00 iki 17.00 val., šeštadieniais – nuo 10.00 
iki 13.00 val. 
VB Šylių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 12.00 iki 18.00 val., šeštadieniais – nuo 10.00 iki 
16.00 val. 

Darbo dienos: VB – 305, VB filialuose (vidutiniškai) – 252. 
 

TBA (lyginamoji analizė su 2010 m.) 
 
 
 
 

 
 

 

RENGINIAI 
 

Lyginamoji analizė su 2010 m. 
Metai VB MF KF SVB 

Žodiniai renginiai: 

2010 125 (+18) 20 (-4) 361 (-28) 506 (-14) 

2011 143 16 333 492 

Vaizdiniai renginiai: 

2010 67 (-3) 15 (+6) 330 (-72) 412 (-69) 

2011 64 21 258 343 

Iš viso: 

2010 192 (+15) 35 (+2) 691 (-100) 918 (-83) 

2011 207 37 591 835 

 2010 2011 Skirtumas 

Abonentų skaičius 1 - -1 

Gauta užsakymų 3 - -3 

Išsiųsta užsakymų 3 - -3 

Gauta dokumentų 3 - -3 

Originalų 3 - -3 

Kopijų - - - 
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SVB surengti 492 žodiniai (2010 – 506) ir 343 (2010 – 412) vaizdiniai renginiai. Knygos renginiai 
užtikrino, kad SVB vykdytų kultūrines rekreacines funkcijas, kuriant bendradarbiavimo ryšius su 
įvairiomis institucijomis, visuomeninėmis ir kūrybinėmis organizacijomis, rajono švietimo ir kultūros 
įstaigomis, kitų savivaldybių bibliotekomis.  

 
.SĖKMINGI NAUJOS VEIKLOS AKCENTAI VIEŠŲJŲ ERDVIŲ KNYGOS 

RENGINIUOSE 
 
Šiemet biblioteka tapo įspūdingos tradicinės penktosios ir tarptautinės pirmosios pasaulio 

šilutiškių sueigos „Šviesos parnešti, gera padaryti...“, skirtos Šilutės (Šilokarčemos) vardo paminėjimo 
rašytiniuose šaltiniuose 500 metų jubiliejui, organizatorė. Sueigoje dalyvavo 87 kraštiečiai, atvykę iš 7 
pasaulio šalių: Vokietijos, JAV, Rusijos, Belgijos, Australijos, Kanados, Latvijos ir visų etninių Lietuvos 
regionų.  

 

  
 

  
 

  
 

Gegužės 26 d. įvyko kraštiečių, profesionalių dailininkų, parodų atidarymai.  Šilutės evangelikų 
liuteronų bažnyčioj surengta koncertinė programa „Sugrįžimai“, kurią Šilutei ir šilutiškiams padovanojo 
kraštietė Dalia Jatautaitė (vargonai). Gegužės 27 d. atidaryta 85 parodinių stendų  istoriografinė kiemo 



Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka  

Veiklos ataskaita 2011 m. 
  

  | Šilutė, Tilžės g. 10   

LT-99172, Lietuva 
 

24 

ekspozicija „Šilutė ir šilutiškiai: vaizdai ir veidai“, skirta pasaulio kraštiečių sueigos dalyviams pristatyti. 
Šventės metu surengtas legendinis LNK žaidimas „Taip ir ne“, įvykęs tarp Šilutės jaunimo ir pasaulio 
šilutiškių.  

Po oficialiosios dalies svečiai dalyvavo etnografinėje vakaronėje  „Parbėg laivelis nuo Venčio 
rago...“, vykusioje senoviniame žvejų kaime – Mingėje.  

Gegužės 28 d. šventinėje Jaunimo gatvėje prie bibliotekos atidarytas senojo Žibų kaimo 
„Knygininkų klubas“, surengti literatūros skaitymai ir profesionalių Švedijos „Liūtų“ klubo menininkų 
dailės darbų dovanojimo akcija (Nauja).  

Pasaulio kraštiečių sueigai „Šviesos parnešti, gera padaryti …” organizuoti sutelkta 6501,69 Lt 
lėšų iš fizinių ir juridinių asmenų. Projektas taip pat finansuotas iš Kultūros rėmimo fondo (Vilnius) 
programos – 7000 Lt. Sueigą filmavo ir televizijos laidoje „Be recepto“ reportažą Lietuvos žmonėms 
rodė televizijos kanalas Baltijos TV (Henrikas Vaitiekūnas).  

Biblioteka šilutiškius pakvietė į ciklo „Literatūrinės muzikinės dedikacijos Šilutei“ renginius, 
dalyvaujant profesionaliems Lietuvos atlikėjams. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 
dieną  miestelėnai susitiko Vasaros kiemo teatriniame, literatūriniame, muzikiniame renginyje „Nuo 
jūros link regėjimų jūros...“ (Nauja). Baigiamasis ciklo renginys – programa „Palinkėk mums gero vėjo 
ir geros kloties”, skirta „Šilutei – Lietuvos kultūros sostinei’2011”. Baigiamąją koncertinę programą 
,,Baroko kelionė“ atliko ,,Baroko duetas“ (Vilnius).  

 

  
 
Biblioteka miestelėnus pakvietė į skaitymų ir improvizacijų vakarą „Literatūrinė Šilutė“, iš ciklo 

„Šilutės praeities fragmentai“.  
Septintosiose, kasmet rengiamose Vilniaus universiteto dienose dekanai susitiko su Švėkšnos 

„Saulės“, Ž. Naumiesčio, Šilutės pirmosios ir Vydūno gimnazijų gimnazistais.  
 

  
 
VB surengtame diskusiniame pokalbyje „Universitetas – atviras pokyčiams“ pristatytos VU 

studijų naujovės, kalbėta apie besitęsiančią aukštojo mokslo reformą, jos privalumus ir trūkumus, 
studijų kokybę, studijuojančio jaunimo perspektyvas. (Tradicinis).  

Didžiausioje Vilniaus miesto šventėje „Sostinės dienos“ kartu su Pamario krašto kultūrininkų 
delegacija, dalyvaujant autoriams ir leidėjams, bibliotekininkai atidarė ir pristatė kolekciją „Šilutė. 
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Dvidešimtmečio knyga ir knygininkai“, sulaukusią ypač didelio vilniečių ir sostinės svečių 
susidomėjimo. Veikė „Šilutės knygynėlis“, kuriame buvo galima įsigyti šilutiškių autorių knygų (Nauja).  

Šilutiškiai bibliotekininkai Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje dienoje   „Demokratiškumo, 
verslumo, raiškos įvairovės siekiamybės Šilutės krašte“ taip pat  pristatė kolekciją „Šilutė. 
Dvidešimtmečio knyga ir knygininkai“, eksponavo parodą ir skaitė pranešimą apie Pamario knygą ir 
knygininkus (1991–2011 metais) (Nauja).  

Minint Lietuvos žydų genocido dieną ir Holokausto aukų atminimo Lietuvoje metus, bibliotekoje 
surengtas istorinis renginys „Iš atminties neišdilo...“ apie Lietuvos žydų bendruomenės istoriją, kultūrą, 
religiją, skaudų Lietuvos žydų bendruomenei istorijos laikotarpį – holokaustą, kuris atskleistas 
parengtoje literatūros ir fotodokumentikos parodoje „Lietuvos žydai“ su elektroninės versijos 
pristatymu (Nauja).  

Tradicinėje Lietuvos mokslų akademijos dienoje Šilutėje „Mokslas socialinio gyvenimo 
perspektyvai: švietimas, kultūra, medicina, ekonomika, tvarioji energetika“ susitikta su LMA nare  
korespondente,  prof. Viktorija Daujotyte - Pakeriene ir LMA nariu ekspertu, prof. Vladu Žulkumi 
(Nauja).  

Sielovadai buvo skirtas filmo „Vaiko širdis“ pristatomasis renginys, dalyvaujant filmo režisierei 
Daliai Kanclerytei, Vaiko Širdies Asociacijos prezidentei Daivai Jonauskienei, broliui pranciškonui 
Bernardui Belickui OFM. Renginio metu buvo pristatyta Arūno Smilingio fotografijos darbų paroda 
„Dieve, padovanok man širdį...“. (Nauja).  

 

  
 
VB surengti 45 knygos renginiai. Juose pristatytos 8 naujai išleistos knygos, atidarytos 13 

profesionalaus ir mėgėjiško meno parodų, surengtos 3 profesionalios literatūrinės muzikinės 
programos, surengti 5 literatūriniai skaitymai-improvizacijos, organizuoti 4 išvažiuojamieji renginiai į 
kitas savivaldybes bei 12 kitų renginių (susitikimų, teminių vakarų, paskaitų, popiečių, kt.). Literatūrai 
aktualizuoti buvo parengta 18 teminių literatūros lentynų, 10 literatūros ir dokumentų parodų. 
Renginiuose apsilankė 1625 lankytojai. 

2011 metai buvo paženklinti Šilutės 500 metų paminėjimo sukaktimi, kuri įtakojo renginių 
tematiką. Šios datos paminėjimas sudarė sąlygas visuomenei dalyvauti kultūriniame gyvenime, 
susipažindinti ją su profesionalia bei mėgėjiška kūryba, skatino domėtis krašto istorinėmis ištakomis. 
Buvo  puoselėjama bendruomenės narių saviraiška ir pateikiama viešose erdvėse. Organizuotais 
renginiais F. Bajoraičio viešoji biblioteka integravosi į bendrą rajono jubiliejinę programą „Šilutė – 
miestas, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą“, kurios tikslas buvo įprasminti Šilutės istorinę raidą, 
išgarsinti savo kraštą ir miestą. Renginių formos įvairios: fotodokumentikos, literatūros, meno, 
virtualios parodos, kūrybinių projektų pristatymai, susitikimai su kraštiečiais, jų kūrybos bei veiklos 
pristatymai; pokalbiai su žmonėmis, besidominčiais krašto istorija, improvizuoti literatūriniai skaitymai. 
Renginiais,  kurie  vyko viešose kultūros erdvėse – bibliotekos vasaros kiemelyje, bažnyčioje, gatvėje, 
kitose savivaldybėse, taip pat buvo paminėtos valstybinės šventės, kitos atmintinos datos.  

Surengti 5 viešųjų kultūros erdvių knygos renginių ciklai, skirti Šilutės 500 metų sukakčiai. Tai 
daugiau kompleksinio pobūdžio renginiai, kuriuose buvo pristatomos knygos, vyko literatūriniai 
pokalbiai, buvo atidaromos parodos, buvo skaitomi tekstai, skambėjo muzikiniai kūriniai. 

Ciklas „Prie kūrybos versmės“ buvo skirtas aktualizuoti Šilutės krašto kūrėjų, vertėjų, ar kitaip 
prie kūrybos  pridėjusiųjų darbams:  
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Gegužės  6 d. miestelėnus sukvietė Aidos Vyšniauskienės poezijos knygos „Prie Minijos vingio“ 
pristatymas, kuriuo paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Renginyje dalyvavo autorė, 
knygos redaktorė šilutiškė mokytoja ekspertė Irena Arlauskienė, Šilutės Vydūno gimnazijos lituanistė 
Aurelija Žymančienė, paskatinusi poetę išleisti knygelę. Eiles iš knygos skaitė Vydūno gimnazijos 
mokinės Roberta Alkevičiūtė ir Aurelija Zalikaitė.  

 

  
 
Balandžio 7 d. įvyko knygos „Ritminis masažas“ pristatymas. Renginio iniciatoriai – Šilutės 

Valdorfo pedagogikos asociacija. Renginio metu knygos vertėja šilutiškė Vaiva Bagdonienė pasidalino 
mintimis, kai kuriomis problemomis, kurias teko įveikti verčiant knygą. 

Ciklas „Tėviškėje prasideda žmogus“ buvo skirtas jaunimo kūrybinei saviraiškai  pristatyti. 
Sausio 7 d. įvyko Šilutės gimnazistų kūrybinio projekto „Jie kūrė mūsų miestą“ (piešiniai, 

fotografijos) pristatymas, dalyvaujant autoriams. Dalyvavo projekto vadovės – Šilutės pirmos 
gimnazijos dailės mokytoja Kristina Blankaitė, Vydūno gimnazijos dailės mokytoja Daliutė 
Montvydienė, pranešimus tema ,,Kultūrinės, konfesinės tradicijos ženklai senosiose Klaipėdos krašto 
kapinėse“ skaitė Klaipėdos universiteto mokslininkai doc. dr. Silva Pocytė, doc. dr. Arūnė 
Arbušauskaitė, doc. dr. Arūnas Baublys.  

Sausio 25 d. surengti literatūriniai pokalbiai „Viduržiemio papročiai ir literatūra“, kuriuose 
dalyvavo Šilutės pirmosios gimnazijos gimnazistai, savo kūrybą skaitė jaunieji literatai.  

Vasario 10 d. besidominčius menu sukvietė Šilutės r. vaikų meno mokyklos Dailės skyriaus 
mokinių batikos darbų parodos, skirtos  Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti, pristatymas. 

Kovo 22 d. surengta Šilutės Vydūno gimnazijos gimnazistų kūrybos diena bibliotekoje: Agnės 
Girulytės grafikos, Akvilės Užpurvytės fotografijos darbų parodos atidarymas, dalyvaujant autorėms. 
Pristatyta jaunųjų literatų kūryba, pasiklausyta gimnazistų literatūrinių skaitymų, mišraus vokalinio 
instrumentinio ansamblio, vadovaujamo mokytojos Gražinos Matulienės, atliekamų dainų. Renginyje, 
kurio metu paminėtas Vydūno gimtadienis, dalyvavo gimnazijos literatūros mokytojai Algirdas 
Navickas, Sandra Tamašauskienė, Vilma Zėčienė, Laimutė Pakalniškienė, Aurelija Žymančienė.  

 

  
 
Balandžio 28 d. įvyko šilutiškių, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto studentų Mortos 

Katauskaitės ir Izidoriaus Katausko kūrybos parodos atidarymas. Renginyje, skirtame Nacionalinei 
bibliotekų savaitei, dalyvavo autoriai ir jų dėstytojas, kraštietis, dailininkas, doc. Juozas Vosylius.  
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VB rengti ciklo „Šilutės praeities fragmentai“, skirto Šilutės krašto istorijai atskleisti, 

susitikimams su senaisiais šilutiškiais, kraštotyrininkais, knygų apie Šilutę autoriais, renginiai: 
Sausio 13 d., minint Laisvės gynėjų dieną, surengta istorijos pamoka su kraštiečiu, Laisvės kovų 

dalyviu Eugenijumi Rimvydu Stanciku ir jo dokumentinės apysakos „Operacija „Išsigimėliai“ arba 
moksleiviai MGB pinklėse“ pristatymas. Jo metu autorius dalijosi prisiminimais apie savo mokslo metus 
pokarinėje Šilutėje. Susitikimas su E. R. Stanciku  įvyko ir Juknaičių bei Usėnų filialuose. 

Kovo 16 d. žmonės rinkosi į Pamario krašto kultūros ir istorijos žurnalo „Šilainės sodas“ 
pristatymą, kuriame dalyvavo leidinio sudarytojas Saulius Sodonis, Šilutės kraštotyros draugijos nariai. 
Ištraukas iš leidinio skaitė Liuda Burzdžiuvienė, pasisakė žurnalo straipsnių autoriai Anatolijus Žibaitis, 
Šilutės kraštotyros draugijos pirmininkė Regina Meškauskienė, kiti atvykusieji į renginį. 

 

  
 
Spalio 20 d. surengtas skaitymų - improvizacijų vakaras „Literatūrinė Šilutė“ pagal Petro Jakšto 

knygą „Senoji Šilutė", J. Zembrickio ir A. Bitenso leidinį „Šilokarčemos apskrities istorija“ ir „Šilainės 
istorija“.  
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Programą atliko Šilutės pirmosios gimnazijos teatro studija „Dryžuotasis šalikas“ (rež. Jolita 
Ežerinskė), lietuvininkų dainas dainavo kraštotyros draugijos ansamblis „Ramytė" (vad. Giedrė 
Pocienė). Renginyje prisiminti literatūriniai buvusio Mažosios Lietuvos krašto personažai bei gyvenimo 
epizodai. 

Šilutiškius džiugino ciklo „Literatūrinės muzikinės dedikacijos Šilutei“ renginiai - 
profesionalios meninės programos, atliekamos šalyje žinomų atlikėjų:  

Gegužės 26 d. surengta koncertinė programa „Sugrįžimai...“. Programą dovanojo kraštietė, garsi 
Lietuvos vargonininkė Dalia Jatautaitė, su savo bičiuliais soliste, Rita Preikšaite, aktoriumi Egidijumi 
Stanciku. Renginys vyko sakralioje erdvėje – Šilutės liuteronų evangelikų bažnyčioje. Skambėjo 
atliekamos dainos pagal Vydūno, Aisčio, Marcinkevičiaus ir kt. kūrėjų žodžius, buvo skaitytos minėtų 
poetų eilės, skambėjo J. Naujalio, T. Brazio, E. Grygo ir kt. kompozitorių kūriniai Renginys papildė 
bendrą jubiliejinės miesto šventės renginių programą ir buvo surengtas kraštiečių sueigos „Šviesos 
parnešti, gera padaryti...“ metu. 

 

  
 
Liepos 6 d. įvyko teatrinė, literatūrinė, muzikinė kompozicija „Nuo jūros link regėjimų jūros". 

Renginys surengtas Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Programą, kurios  
režisierė – aktorė Virginija Kochanskytė, atliko profesionalūs atlikėjai iš Klaipėdos: dainininkė Dalia 
Kužmarskytė, pianistė Inga Maknavičienė, aktorius Vytautas Paukštė, mimas Aleksas Mažonas.  

Spalio 11 d. susitikta su rašytoja Aldona Ruseckaite. Renginio metu tekstus skaitė aktorė Vilija 
Grigaitytė, dainuojamąją poeziją atliko bardas Henrikas Savickis. Šis renginys buvo tarsi įvadas į vieną iš 
strateginių bibliotekos renginių - Literatūrinį rudenį „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“. 

 

  
 
Gruodžio 9 d. šilutiškius pradžiugino koncertinė programa ,,Baroko kelionė“, kurią atliko 

,,Baroko duetas“: Saulė Šerytė ir Renata Dubinskaitė (mecosopranai), akomponavo pianistė Audra 
Telksnytė. Tai buvo baigiamosios programos ,,Palinkėkit mums gero vėjo ir geros kloties...“, skirtos 
Šilutės jubiliejui, renginys, papildęs bendrą rajono šventinę metų programą.  

Ciklas „Kraštiečiai grįžta” buvo skirtas kraštiečių kūrybai, veiklai pristatyti. Minint miesto 
jubiliejų, VB visus metus kvietė kraštiečius – meno, žodžio ir muzikos kūrėjus – savo nuveiktus darbus 
ir kūrybą pristatyti Šilutės miestelėnams ir svečiams:  
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Kovo 10 d. susitikime, pavadintame „Dveji metai ir 19 dienų – trumpas laikas kelionei aplink 
pasaulį...“ savo kelionės įspūdžiais aplink pasaulį dalijosi jachtos „Ragainė II“ kapitonas, kintiškis 
Andrius Varnas. Pristatyta ir fotografijų paroda „Pasaulis yra nuostabus“. Renginiu viešojoje 
bibliotekoje buvo paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Analogiškas renginys su 
kraštiečiu, keliautoju buvo surengtas Kintų filiale (02 mėn.), paroda veikė Vainuto filiale. 
Išvažiuojamojo renginio metu Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje (10-20 d.) 
uostamiesčio bendruomenei buvo pristatyta A. Varno kelionę įamžinusi fotografijų paroda, filmuota 
medžiaga.  

Balandžio 18 d. artimiau susipažinta su kraštiečio prof. dr. Emilio Jemeljanovo (Kaliningradas) 
asmenybe. Renginyje pristatyta knyga „Per audras ir kliūtis – į šviesą“. Dalyvavo knygos redaktorė Dana 
Junutienė, Kaliningrado srities rašytojų sąjungos pirmininkas Borisas Bartfeldas, Klaipėdos universiteto 
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimo ir planavimo instituto direktoriaus pavaduotojas dr. Saulius Gulbinskas.  

 

  
 
Gegužės 12 d. sulaukta poeto Arvydo Ambraso (1947–1970) rintinės „Žeme, nepalik mūsų“ 

pristatymo. Knygos sudarytoja – kraštietė  Rita Kazakevičiūtė - Juodelienė, kuri susirinkusiems pristatė 
knygą, skaitė jos ištraukas. Renginys dedikuotas dedikuotas anapilin išėjusiems klasės draugams. 

Birželio 16 d. jaunas keliautojas, žurnalistas, rašytojas kraštietis Dainius Kinderis, dar vadinamas 
Lietuvos Magelanu, pristatė antrąją savo knygą – keliautojų vadovą „Filipinai. Ugnies žiedo kerai“. 
Atėjusieji į renginį galėjo susipažinti ne tik su knyga, bet ir kartu pakeliauti po Filipinus peržiūrint 
kelionėje filmuotą medžiagą.  

 

  
 
Liepos 27 d. įvyko susitikimas „Kaskart grįžus prisimena: čia mano namai“ su kraštiete aktore, 

lėlininke, dainuojamosios poezijos atlikėja Edita Zėčiūte. Renginyje vyko diskusija apie jauno žmogaus 
profesijos pasirinkimą, iškylančias problemas darbe, gyvenamoje aplinkoje. Skambėjo jos atliekamos 
dainos, deklamuojami posmai. Mintimis dalinosi kraštietis, Vilniaus teatro „Lėlė“ meno vadovas 
Algirdas Mikutis, buvę aktorės mokytojai, artimieji.  

Rugsėjo 29 d. surengtas kamerinis vakaras „Meno ir muzikos mūzos pakylėtos“. Jo metu kraštietė 
dailininkė Janina Urbonaitė-Krasauskienė pristatė savo kūrybos parodą, kurią paskyrė Šilutės miesto 500 
metų jubiliejui. Dailininkė pasakojo apie savo kūrybos kelią, darbą Lietuvos kino studijoje, mados 
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namuose „Nijolė“, apie savo naujausią kūrybinį užsiėmimą – papuošalų iš karoliukų kūrimą, kuriuos 
eksponavo parodoje. 

 

  
 
Šilutiškės muzikės Žydrė Adomaitienė ir Liuda Kašėtienė susirinkusiesiems padovanojo 

pusvalandį geros muzikos, tuo pat metu paminėdamos Tarptautinę muzikos dieną. 
 
Kiti renginiai: 
Sausio 27 d. susitikta su SEB banko analitike Julita Varanauskiene, surengtas knygos „Pinigų 

medis, arba kaip žinios, sumanumas ir kantrybė gali virsti finansine ramybe" pristatymas; paskaita 
„Šeimos finansų valdymas“.  

Vasario  2 d. organizuotas renginys, skirtas Pasaulinei pelkėtų vietovių dienai paminėti, kuriame 
pranešimus „Pelkėdara“ ir  „Aukštumalos aukštapelkės eutrofikacija" skaitė Nemuno deltos regioninio 
parko direkcijos vyr. ekologai Kristina Mudinaitė ir Robertas Kubilius. Renginyje dalyvavo UAB 
„Klassman deilmann Šilutė“ laboratorijos padalinio vedėja Nijolė Baublienė, kuri kalbėjo apie durpių 
pramonę Lietuvoje, išteklius ir panaudojimą. 

Kovo 9 d. meninio žodžio gerbėjus sukvietė literatūriniai skaitymai „Iš Justino Marcinkevičiaus 
knygų...“, skirti tautos poetui Justinui Marcinkevičiui (1930 03 10 – 2011 02 16) atminti. Renginyje 
tekstus skaitė ir mintimis apie šią iškilią asmenybę dalinosi Šilutės pirmos gimnazijos mokytoja- ekspertė 
Irena Arlauskienė, šilutiškė Regina Kulpienė-Jaunienė. Renginyje buvo pristatyta literatūros ir 
dokumentų paroda „Nesinori būti garsiai keistu, norisi būti teisingu tyliai“. 

 

  
 
Balandžio 14 d. surengtas Gavėnios vakaras prie parodos „Mūsų darbai į senolių skrynią“, kurioje 

trys vienos šeimos moterys – riešinių mezgėja Ona Pūžienė, jos dukra ir anūkė – juostų audėjos – 
Remigija Šlyžiuvienė ir Evelina Šlyžiūtė pristatė savo darbus, pasakojo apie pomėgio atsiradimo istoriją, 
darbų eigą, praktiškai parodė, kaip tai daroma. Renginyje koncertavo folkloro ansamblis „Verdainė“.  

Rugsėjo 23 d. surengta istorinė popietė „Iš atminties neišdilo...”, skirta Holokausto aukų atminties 
Lietuvoje metams paminėti. Joje kalbėta apie Lietuvos žydų bendruomenės gyvenimą II pasaulinio karo 
metais. Renginyje buvo pristatyta literatūros ir fotodokumentikos paroda „Žydai Lietuvoje“, kurioje 
eksponuota medžiaga, gauta iš šilutiškės Eugenijos Bronės Lilienės (apdovanotos Žūvančiųjų gelbėjimu 
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kryžiumi) asmeninio archyvo ir bibliotekos fondų. Popietėje mintimis dalinosi Šilutės pirmosios 
gimnazijos mokytojas Algirdas Gečas.  

Spalio 14 d.  įvyko vakaras - susitikimas  „Padovanok svajonei sparnus“ , kuriame  tuo pačiu 
pavadinimu režisierė Dalia Kancleryte (Klaipėda) pristatė filmą, pasakojantį apie moteris , sergančiomis 
onkologinėmis ligomis. Vakaras, surengtas bendradarbiaujant su Šilutės rajono moterų, sergančių 
onkologinėmis ligomis, draugija „Viva Femina“, buvo skirtas spaliui – kovos su vėžiu mėnesiui 
paminėti. Į renginį atvyko grupelė žmonių iš Klaipėdos ir Kretingos. Tarp jų – moterys, buvusios 
akistatoje su onkologine liga, ir tie, kurie, solidarizuodamiesi su sergančiais vykdo įvairias misijas, teikia 
moralinę, psichologinę, dvasinę pagalbą. Dalyvavo pranciškonas Benediktas Jurčys, Klaipėdos Šv. 
Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė, savanorė Daiva Katiševskaja. D. Kanclerytė 
susirinkusiesiems skaitė hebrajų poezijos šedevrą „Giesmių giesmė“, kuriuos muzikinėmis 
improvizacijomis papildė Klaipėdos universiteto Menų fakulteto profesorius Pranciškus Narušis. 

 

  
 
Lapkričio 24 d. surengtas dainų vakaras „Kol neužpustė laiko vėjai...“, skirtas Liudviko Rėzos 

235-osioms gimimo metinėms. Kūrinius atliko Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblis 
„Ramytė“. Skambėjo L. Rėzos užrašytos dainos, lietuvininkų krašto pasakojimai, nutikimai.  

Gruodžio  10 d. susitikta su „Slem“  poezijos atlikėjais (slemeriais), kurie šilutiškius supažindino 
su su „Slem“ poezija ir jos istorija. 

Išvažiuojamieji renginiai 
Kovo 6 d. surengti poezijos skaitymai: „Naktigonė...“, dalyvaujant rinktinės autoriui, renginių 

vedėjui Marijui Budraičiui. Išvažiuojamųjų renginių metu – Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje (03-
22), Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje (06-28), Trakų savivaldybėje (06-30). 

 

  
 
Spalio 25 d. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje suorganizuotas 

išvažiuojamasis renginys „Kelionė po Pamarį „Šilutė, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą...“. 
Pristatyta bibliotekos veikla, Pamario kraštas ir jo žmonės, skaitytas parnešimas „Inovatyvus skaitymo 
skatinimas: knygos renginiai“, parodytas filmukas apie biblioteką „Biblioteka - (ne) ramybės uostas“, 
pristatyta fotografijų paroda „Pasaulis yra nuostabus“ (akimirkos iš A. Varno kelionės aplink pasaulį), 
fotoalbumas „Šilutė. Potvynis ir jo žmonės“ (virtuali versija), paroda „Šilutė. Dvidešimtmečio knyga ir 
knygininkai“. 
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PARODOS 
 

Profesionalaus ir mėgėjiško meno parodos 
01 27 d., 02 10 d., 03 22 d., 04 28 d. buvo atidarytos jaunųjų šilutiškių dailininkų kūrybos parodos.  

Plačiau žr. ciklas „Tėviškėje prasideda žmogus“. 
03 10 d. – Andriaus Varno fotografijų paroda „Pasaulis yra nuostabus“. Plačiau žr. ciklas 

„Kraštiečiai grįžta“. 
04 14 d. – parodos „Mūsų darbai į senolių skrynią“. Plačiau žr. „Kiti renginiai“. 
04 27 d. – Olego Maksimovo (Kaliningradas, Rusija) fotografijų paroda su dokumentinio filmo 

„Laiko peržiūra” pristatymu. Dalyvavo parodos autorius, filmo režisierė Dali Rust, kino operatorius 
Eugenijus Macius. Renginys vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės metu. 

05 26 d. atidarytos dvi kraštiečių dailininkių parodos (kraštiečių sueigos „Šviesos parnešti, gera 
padaryti...“ metu):  

Genovaitės Skrabulienės (Vilnius) tapybos paroda „Gimtinės pasveikinimas“, dalyvaujant autorei 
ir Šilutės r. vaikų meno mokyklos saksofoninkams Justinai Pleikytei ir Jovarui Damanskiui. 

Inos Budrytės (Vilnius)  tapybos darbų paroda, dalyvaujant autorei ir Vakarų kranto jaunimo 
studijos gitarisčių ansambliui „Cantabile“ (vad. Mykolas Eiva). 

08 03 d. – Mingės plenero „Delta 2“ tapybos darbų ir dailininko Viktoro Binkio autorinės 
fotografijos parodų pristatymas. Dalyvavo darbų autoriai - dailininkai Arvydas Baltrūnas, Viktoras 
Binkis, Aldona Dobrovolskienė, Dainora Remeikytė, Vidmantas Jusionis, Arūnė Tornau, Mantas 
Meškėla. Vėliau paroda buvo pristatyta Kintų filiale, dalis Viktoro Binkio darbų eksponuota Grabupių 
filiale. 

 

  
 
09 29 d. – kraštietės dailininkės Janinos Urbonaitės-Krasauskienės kūrybos paroda. Pračiau žr. 

ciklas „Kraštiečiai grįžta“. 
10 06 d. – meno terapijos klubo „Modus Vivendi“ (Klaipėda) kūrybos parodos „Spalvų pasaulis“ 

pristatymas, dalyvaujant dailininkei Renatei Lūšis, parodos autoriams. Paroda buvo pristatyta Rusnės 
filiale (09 mėn.), eksponuota Ž. Naumiesčio, Katyčių, Degučių, Laučių filialuose.  
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12 15 d. atidaryta jauno mūsų krašto dailininko Vytauto Bernoto tapybos darbų paroda „Vasaros 
plenerų motyvai” iš ciklo „Iš jubiliejinių metų aruodo”, kurią dailininkas dedikavo Šilutės vardo 
paminėjimo jubiliejui. Parodoje eksponuoti naujausi darbai, kurių pagrindinis motyvas  – Pamario 
krašto vaizdai.  

Literatūros ir dokumentų parodos  
Surengta 10 teminių literatūros ir dokumentų parodų, skirtų valstybinėms, kalendorinėms 

šventėms, kitoms žymioms datoms paminėti: „Laisvė apginta vienybėje”, skirta Laisvės gynėjų dienai; 
„Vasario 16-osios Akto signatarai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai; „Gimtoji kalba – tautos 
savastis“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai; „Atgimusi Lietuva: 1990–2010“, skirta Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai; „Velykų tradicijos ir simbolika“; „Kasmet su geriausiomis 
knygomis“: Metų knygos rinkimus laimėjusios knygos 2005–2010“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos dienai; „Vežė mus toli į rytus”, skirta Gedulo ir vilties dienai; „Karalius Mindaugas – Lietuvos 
suvienytojas“, skirta Valstybės dienai; „Baltijos kelio vienybė“, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio 
dienai; „Su savo neregio drauge – baltąja lazdele“, skirta Pasaulinės Baltosios lazdelės dienai. 

Teminės lentynos 
Parengta 18 teminių literatūros lentynų iš ciklų „Minime...“ ir „Mokslininko portretas“, skirtų 

rašytojų, mokslininkų, visuomenės veikėjų kūrybai ar veiklai aktualizuoti, minint jų jubiliejines sukaktis :  
Iš ciklo „Minime...“ – „Leonardas Sauka. Gyvenimas, atiduotas tautosakai”; „Jonas Jakštas – 

viduriniosios kartos lietuvių poetas“; „Aš taip pat turiu savo istoriją...“, skirta Faustui Kiršai;  „Motiejus 
Valančius. Ryškiausia žvaigždė kultūros danguje“;  „Prozininko Vytauto Mizero gyvenimo ir kūrybos 
pėdsakais...“; „Garsiausios lietuvių rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kūrybos ženklai“;  „Poetiniu 
Vytauto Sirijos Giros talento keliu...“; „Česlovas Milošas (1911–2004) – poetas, rašytojas, Nobelio 
literatūros premijos laureatas”; „Liūdesio poetas Vytautas Mačernis“; „Gintaro Patacko poezija“; 
„Tyliais ir poetiniais Vacio Reimerio kūrybos pėdsakais“; „Antanas Vienažindys. Romantiškasis lyrikas“; 
„Jurgos Ivanauskaitės siužetai – tylėjimas, kūryba, meilė“; „Jonas Basanavičius. Tautinio atgimimo 
pradininkas, tautos patriarchas“; „Modernizmo atstovas Antanas Škėma“.  

Iš ciklo „Mokslininko portretas“ – „Marija Birutė Alseikaitė-Gimbutienė. Žymiausia Lietuvos 
archeologė;, „Arnoldas Piročkinas. Kalbos ir literatūros mokslininkas“; „Jonas Šliūpas. Aušrininkas, 
visuomenės veikėjas“; „Vydūno draugijos pirmininkas, filosofas Vacys Bagdonavičius“.  

Apie renginius, akcijas vykdyta informacijos sklaida: pranešimai, straipsniai, informaciniai anonsai 
visuomeninėje ir profesinėje spaudoje „Šilutės naujienos“, „Pamarys“, „Šilokarčema“, „Tarp knygų“, 
„Savivaldybių žinios“; elektroniniuose laikraščiuose http://www.siluteszinios.lt/, 
http://www.silaine.lt/, http://www.silutesetazinios.lt./, internetiniuose tinklalapiuose www.silutevb. lt, 
www.pamarys.lt, www.facebook.com; reklaminiai spaudiniai (plakatai, lankstinukai, lapeliai-skelbimai, 
skrajutės) ir jų sklaida įstaigose, organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, tarp pavienių asmenų ir 
bibliotekos lankytojų, bendruomenės;  informacija teikta informacinėms radijo laidoms „Balticum TV“, 
Šilutės kabelinei televizijai. Parengta 18 informacinių straipsnių. 

 
RENGINIAI VB FILIALUOSE 

 

Rugsėjo 16 d. Bikavėnų pradinės mokyklos mokiniai, mokytojai susirinko į Abėcėlės šventę. 
Pirmokėliai skaičiavo, aktyviai dalyvavo spėjant mįsles apie raides, deklamavo eilėraščius, raiškiai skaitė 
ir sprendė minkštumo ženklo burtus. Vaikai kartu su bibliotekininke Daiva Puidokiene skaitė 
pasižadėjimą – saugoti, neplėšyti ir nebraižyti knygų, kuo dažniau lankytis bibliotekoje. 

Gegužės 13 d. VB Degučių filiale vyko literatūros popietė „Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 
kalba gimtoji lūposna įdėta“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Susirinkusiems buvo 
papasakota apie knygnešius, jų sunkų kelią. Priminta kiekvieno iš mūsų pareiga saugoti pagarbą ir meilę 
knygai, lietuviškam žodžiui. Renginio metu kanklėmis grojo ir dainavo Šilutės meno mokyklos Muzikos 
skyriaus mokinė, degutiškė Aistė Beinoraitė, buvo apdovanoti aktyviausi skaitytojai. 

 Balandžio 28 d. VB Gardamo filiale vyko popietė „Pažinkime savo gimtąjį kraštą – Mažąją 
Lietuvą. Renginyje dalyvavusios mokinių klasės buvo pasiskirsčiusios gentimis. Kiekviena gentis turėjo 
atsakyti į jiems pateiktus klausimus, pristatyti po vieną Mažosios Lietuvos iškilų žmogų, patiekalą ir 
dainą. Dainas išmokti padėjo muzikos mokytoja L. Liakšienė. Renginį vedė dešimtokai A. Čerkutė ir A. 
Vingis. Vertinimo komisiją sudarė mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui R. Žemaitienė, renginio 
iniciatorė, mokytoja L. Zdanevičienė, V. Lidžiuvienė ir S. Nikonovas.  

http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silaine.lt/
http://www.silutesetazinios.lt./
http://www.pamarys.lt/
http://www.facebook.com/
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VB Grabupių filiale vyko poezijos šventė, knygos diena, istorijos vidudienis mažiesiems 

grabupiškiams, literatūriniai rytmečiai vaikams. Birželio mėn., penktadieniais, bibliotekos kiemelyje 
rengtos popietės - garsiniai pasakų, prozos ir eilėraščių skaitymai „Birželis su knyga“, literatūrinis 
vidudienis „Volto Disnėjaus sėkmės kelias“. 

VB Ž. Naumiesčio filiale organizuoti renginiai buvo skirti mišriai auditorijai. Jauniesiems 
bibliotekos bičiuliams ypač patiko šiltas ir malonus susitikimas su populiaria vaikų rašytoja Ona Jautake. 

VB Usėnų filialo kiemelyje per mokinių vasaros atostogas surengta tradicinė Tarptautinė vaikų 
gynimo dienos šventė, kurioje dalyvavo vaikai, tėveliai, seneliai. Šeimos piešė, dainavo, šoko, dalyvavo 
viktorinoje, visi buvo apdovanoti prizais.  

 

  
 

VB Šilutės miesto filiale per 2011 m. vyko 37 renginiai, kuriuose apsilankė 573 lankytojai. Šiame 
filiale nuolat vyksta įdomūs užsiėmimai su mažaisiais skaitytojais, ypač populiarios lipdymo iš molio 
pamokėlės, kurias tradiciškai veda profesionali keramikė – Macikų pensionato darbuotoja, „Molinuko“ 
vadovė Beata Vaitelienė.  
 

  
 

VB Vilkyčių filiale pristatytas poetės Afemijos Jurgelevičienės (Klaipėdos r.) „Eilėraščių rinkinėlis 
vaikams“. Renginio metu Vilkyčių pagrindinės mokyklos mergaitės parengė ir atliko muzikinę 
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programą, buvo eksponuojami Šilutės Vydūno gimnazijos abiturientės Simonos Kapočiūtės grafikos 
darbai.  

VB Balčių filiale surengta vasaros pradžios šventė, kurios metu bibliotekos kiemelyje buvo 
pristatyta Bikavėnų kaimo gyventojos Valentinos Vingienės siuvinėtų paveikslų paroda.  

VB Bikavėnų filiale nacionalinei bibliotekų savaitei „Skaityk bibliotekoje“ aktualizuoti buvo 
atidaryta tautodailininkės Daivos Dlugoborskienės meno darbų paroda. Savo darbus pristatė ir apie 
pomėgį tapybai pasakojo pati tautodailininkė, su kuria atvyko jos keturi muzikuojantys sūnūs. Senųjų 
kaimo tradicijų kultūros centro darbuotojos Nijolės Stanelienės perskaitytomis eilėmis Bikavėnų 
pradinės mokyklos vaikučių mamos buvo pasveikintos su artėjančia Motinos diena.  

VB Traksėdžių filiale kasmet ypač didelis dėmesys yra skiriamas vaikų renginiams. 2011 m. vyko 
įvairiausių popiečių, parodų, viktorinų, vaikiškų knygelių pristatymų, kt. Įdomiai paminėta Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos diena. Į biblioteką atvyko ir su vaikais bendravo Šilutės muziejaus archyvarė 
- bibliotekininkė Roma Šukienė, vyko edukacinė pamoka „Knygos istorija“.  

 

  
 
Europos kalbų dienai paminėti organizuotas renginys „Daug kalbų – vienas tikslas“. Minint 

Pasaulinę jaunimo dieną, surengtas susitikimas su jaunimu „Ištiesk ranką knygai ir ji atvers pasaulį“. Į šią 
popietę buvo pakviesta viešnia – jaunoji menininkė, Šyšos kaimo bendruomenės pirmininkė ir Minijos 
plenerų dalyvė Monika Juodvalkė. Buvo kalbama ne tik apie meną, dailę, fotografiją, Minijos plenerų 
organizavimą, bet ir apie literatūrą, knygų skaitymą, rašymą, pristatyta Minijos plenero metu tapytų 
paveikslų paroda.  
 

  
 

VB Degučių filiale Nacionalinei bibliotekų savaitei „Skaityk bibliotekoje“ aktualizuoti knygos 
mylėtojai sukviesti į šilutiškio, TV laidų prodiuserio, poeto, renginių vedėjo Marijaus Budraičio kūrybos 
vakarą „Šilutė – mano miestas“. 

Prasmingas susitikimas su kraštiečiais vyko VB Ž. Naumiesčio filiale, kur susirinko kraštiečiai, 
savo darbais garsinantys ne tik šalį, bet ir gimtąjį miestelį. Dalyvavo geologijos mokslų daktaras Z. 
Malinauskas, Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų daktarė J. Janavičienė, pasakojusi apie 
naumiestiškių tarmę, socialinių mokslų daktaras Albertas Juška, parengęs gražią ir prasmingą dovaną – 
savo atsiminimų knygą. 
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VB Vainuto filiale vyko susitikimas su buriuotoju Andriumi Varnu, apiplaukusiu aplink pasaulį 

jachta „Ragainė II“. Svečias pristatė gausią ir įspūdingą, kelionės akimirkas primenančią fotografijų 
parodą „Pasaulis yra gražus“, kuri prikaustė klausytojų dėmesį.  

 

  
 

Įdomių renginių vyko VB Kintų, Juknaičių, Inkaklių filialuose. Surengtas ciklas „Kraštiečių 
dovanos Šilutei ir Kintams“. Kintų filialo bibliotekininkės kintiškius sukvietė pavakaroti prie marių, 
džiugino tautodailininko V. Kiselevičiaus sukurti darbai, dainuojamosios poezijos vakarai. 

VB Inkaklių filialo bibliotekininkė Daiva Milkerienė aktyviai ir rezultatyviai dalyvavo Metų knygos 
rinkimuose, kurių metu gavo dovanų – metų knygų rinkinį. Taip pat įsitraukė ir į Prezidentės inicijuotą 
akciją „Knygų kalėdos“.  
 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS, ORGANIZACIJOMIS 
 

Siekiant pagerinti aprūpinimą garso knygomis rajono akluosius ir silpnaregius, bendradarbiauta su 
Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu. Plėtoti ryšiai su rajono NVO; H. Zudermano literatūrinės 
kraštotyros klubu, Šilutės „Moterų seklyčios” draugija, LASS Šilutės skyriumi, Šilutės bendrija „Viltis”, 
Šilutės moterų draugija „Viva Femina”, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai” Šilutės skyriumi, Šilutės 
katalikių moterų draugija, Šilutės alpinistų klubu, Šilutės Dienos paslaugų centru, Lietuvos dailininkų 
sąjunga, Klaipėdos valstybiniu muzikiniu teatru, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės, Kelmės rajono 
savivaldybės Žemaitės, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės, Trakų savivaldybės 
viešosiomis bibliotekomis, AB SEB banko Šilutės skyriumi, Šilutės kraštotyros draugija, Šilutės 
Valdorfo pedagogikos asociacija, kviečiant jų narius į knygos renginius bei sudarant sąlygas kūrybinei 
raiškai. Siekiant pagerinti aprūpinimą garso knygomis rajono akluosius ir silpnaregius, bendradarbiauta 
su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, Šilutės kultūros ir pramogų centru, atskirais meno 
kolektyvais – Šilutės folkloro ansambliu „Ramytė", Vakarų kranto jaunimo studija, kt. 

Ieškant naujų idėjų, rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus toliau plėtotas bendradarbiavimas 
su Šilutės pirmąja gimnazija ir Šilutės r. vaikų meno mokykla. Užmegzti partnerystės ryšiai su Lietuvos 
fotomenininkų sąjunga, VšĮ „Rašytojų klubu“, Klaipėdos valstybiniu muzikiniu teatru, Šilutės Vydūno 
gimnazija. 

http://www.siluteszinios.lt/wp-content/uploads/2011/04/varnas20110429_0487.jpg
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Biblioteka surado būdą kaip pritraukti į biblioteką skaitytojus nuo pačių mažiausių iki studentų. 
Yra pasirašytos diferencijuotos partnerystės sutartys – pradedant nuo visų Šilutės miesto vaikų lopšelių-
darželių, pradinių ir pagrindinių mokyklų bei gimnazijų iki jaunimo NVO.  

Populiarinant edukacines, kūrybines ir kt. veiklas ir į jas įtraukiant mokinius ir jaunimą, labai 
svarbūs tarpinstituciniai ryšiai. Jų dėka pedagogai, mokiniai, jaunimo NVO aktyviai dalyvauja ŠSVB 
renginiuose, programose ir projektuose.  

 

MOKAMOS PASLAUGOS 
 
Mokamos paslaugos vartotojams buvo teikiamos vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės 

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

2011 m. gautas lėšas už teikiamas mokamas paslaugas sudaro: už bibliotekos skaitytojo 
pažymėjimą – 3894,75 Lt, už kopijavimą – 2009,29 Lt, už naudojimąsi faksu – 34 Lt, už spausdinimą – 
1986,08 Lt, už skenavimą – 53 Lt, už įrašymą į CD – 10 Lt, už patalpų nuomą – 381,25 Lt, už 
automobilio nuomą – 373,93 Lt, už laminavimą – 69 Lt,   lėšos, gautos už parduotas F. Bajoraičio 
viešosios bibliotekos išleistas knygas – 906,70 Lt.   

 
BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR RYŠIAI SU VISUOMENE 

 
Straipsniai spaudoje, skirti bibliotekos veiklai (lyginamoji analizė su 2010 m.) 

 2010 2011 Skirtumas 

Respublikinėje spaudoje 22 32 +10 

Vietinėje spaudoje 194 215 +21 

Iš viso 216 247 +31 

Iš jų profesionalių bibliotekininkų  80 72 +8 

Žiniasklaidos atstovų 136 175 +39 

Informacinio pobūdžio žinučių 61 83 +22 

Elektroniniuose laikraščiuose ir 
interneto svetainėse 

114 332 +218 

 
Profesionalių bibliotekininkų ir ne bibliotekos darbuotojų straipsnių apie bibliotekos veiklą 

bibliografinis sąrašas pateiktas tinklalapyje www.silutevb.lt (nuoroda „Apie biblioteką”, skyrius 
„Spaudoje”). 

2011-11-11 direktorė Dalia Užpelkienė Lietuvos radijo rubrikoje „Žinios iš bibliotekų“ kalbėjo 
apie Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos veiklą. 

Apie bibliotekoje organizuojamus renginius, projektų vykdymą, naujienas nuolat rodė Šilutės 
kabelinė televizija bei internetinėje televizijoje Šilutės TV. 

 

INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 

INTERNETAS. INTERNETO PASLAUGOS VARTOTOJAMS 
 

SVB įrengta 220 kompiuterizuotų darbo vietų, iš jų 53 – profesionaliems bibliotekininkams, 167 – 
vartotojams. VB – 43, iš jų 27 – profesionaliems bibliotekininkams, 16 – vartotojams, filialuose – 26  
bibliotekininkams, 151 – 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“. 

 

http://www.silutevb.lt/
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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, Traksėdžių, Vainuto, 
Vilkyčių,  Ž. Naumiesčio filialai. 
 

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

 

VB Interneto skaitykla veikia jau dešimtus metus, čia vartotojams yra skirtos 7 darbo vietos.  
2011 m. interneto skaitykla galėjo naudotis vartotojai nuo 14 m. amžiaus, įsigiję skaitytojo bilietą, 

kuris suteikė teisę į vieną nemokamą darbo valandą internete per dieną, mokamų interneto paslaugų 
biblioteka neteikia.  

Pradedantiems naudotis internetu skaitytojams darbuotojai suteikė nemokamą pradinį mokymą, 
iškilus klausimams  konsultavo vartotojus. Skatinant bibliotekos lankytojus naudotis informacinėmis 
technologijomis, ypatingas dėmesys buvo skiriamas vyresniojo amžiaus ir socialinės atskirties grupių 
žmonėms, kuriems sunkiau integruotis į informacinę visuomenę. Užsienio kalbai tobulinti, greitesnei ir 
išsamesnei informacijos paieškai sukomplektuota per 100 vnt. vertingų CD-ROM‘ų kolekcija („Tavo 
asmeninis MS Word XP mokytojas“, „Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslis“, „Anglų kalbos 
savarankiško mokymosi kursas pradedantiems“ (1, 2), „Kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas“, 
„Senovės pasaulio atlasas”, „Learn english”,  „History library”, „Discover astronomy” ir kt.).  

2011 m. VB suaugusiųjų interneto skaitykla nuolat naudojosi 1052 informacijos vartotojai (nuo 14 
m. – 385). Šilutės mieste nėra įstaigų, teikiančių interneto ir naudojimosi kompiuteriais paslaugas, o 
bibliotekoje šios paslaugos buvo teikiamos nemokamai. Interneto skaitykloje apsilankė 70 lankytojų 
svečio teisėmis, tai yra pasitikrinti elektroninio pašto, susirasti reikiamos informacijos.  

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

Pagrindinės naujos komunikacijos technologijos viešojoje bibliotekoje įdiegtos, biblioteka turi 43 
kompiuterių vietinį tinklą vartotojams ir darbuotojams. VB ir filialuose kompiuteriais ir internetu 
naudojosi 4296 vartotojai, jie apsilankė 59601 kartus. 

 

Filialo pavadinimas Kompiuterių 
skaičius 

Vartotojai Lankytojai 

Viešoji biblioteka 43 1052 8740 

Šilutės m. filialas 7 392 4044 

Balčių filialas 3 17 834 

Bikavėnų filialas 8 41 1346 

Degučių filialas 6 39 2918 

Gardamo filialas 8 92 786 

Grabupių filialas 6 71 1830 

Inkaklių filialas 10 94 2574 

Juknaičių filialas 9 86 2067 

Katyčių filialas 10 140 3185 

Kintų filialas 9 206 3724 

Laučių filialas 6 82 1448 

Pagrynių filialas 6 98 1274 

Pašyšių filialas 8 80 764 

Ramučių filialas 3 34 705 
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Šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas leido praplėsti daugelį VB ir jos filialų 

vykdomų funkcijų. Nuo 2002 m. veikia bibliotekos svetainė www.silutevb.lt. F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos Informacijos skyrius dalyvavo ir laimėjo pilotiniame „Bibliotekos pažangai“ projekte 
„Interneto svetainės www.silutevb.lt atnaujinimas pagal bibliotekų interneto svetainių pritaikymą 
neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“. 2011 m. svetainė buvo atnaujinta: papildyta naujomis 
nuorodomis ir temomis. 

Bibliotekoje informacijos paiešką kompiuteriniame kataloge, prenumeruojamoje Lietuvos 
periodinės spaudos bibliografinėje straipsnių bazėje, kituose elektroniniuose šaltiniuose gali atlikti patys 
vartotojai ir surastų dokumentų sąrašus atsispausdinti.  

 

INFORMACINIS FONDAS: DYDIS, KOMPLEKTAVIMO TEMATIKA IR PROBLEMOS 
 
VB informacinį fondą sudaro 3176 fiz. vnt., 2359 pavadinimų spaudiniai. Per 2011 m. fondas 

papildytas 74 fiz. vnt. (43 pavadinimų) spaudiniais. Pagal turinį 2011 m. gauta: 0 sk. – 14, 1 sk. – 1, 3 sk. – 
3, 5 sk. – 3, 6 sk. – 8, 7 sk. – 7, 8 sk. – 8, 9 sk. – 3 pavadinimų leidiniai. Lietuvių kalba gauta – 69, 
vokiečių – 3, rusų – 3. Pagal dokumentų rūšis fondą sudarė: 66 – spaudiniai, 5 – garsiniai regimieji, 3 – 
kiti skaitmeniniai dokumentai. 

Vidutinis informacinio fondo dydis filialuose – 224 fiz. vnt. Informacinis fondas KF papildytas 
negausiai: mažesnieji filialai gavo tik po 8 – 10 naujų informacinių leidinių, didesnieji – nuo 15 iki 45.  

Informacijos skyriaus skaitykloje per 2011 m. užsiregistravo 286 skaitytojai (165 – perregistruoti, 
121 – naujai užregistruotas). Iš jų: 38 – mokiniai, 75 – studentai, 88 – tarnautojai, 21 – darbininkas, 8 – 
bedarbiai, 18 – pensininkų, 7 – neįgalūs, 31 – kiti.  

Per 2011 m. Informacijos skyriaus skaitykloje lankytojai naudojosi 2344 egz. spaudinių. Išduotų 
spaudinių paskirstymas pagal mokslo šakas parodė, kad daugiausia naudotasi literatūra iš šių skyrių: 
bendrojo mokslo dalykų (123), filosofijos (164), visuomenės mokslų (889), medicinos ir technikos (540), 
matematikos, gamtos mokslų (117), geografijos, istorijos (207), meno (158) ir kt. Filialuose skaitytojų 
bibliografinei kultūrai ugdyti buvo rengiamos bibliografinės pamokėlės, popietės mokiniams (Šilutės m., 
Ž. Naumiesčio, Gardamo, Juknaičių, Kintų fil.), kiti skaitytojai supažindinti su bibliografine paieška. VB, 
Šilutės m. filiale labai populiarios buvo vaikų grupinės ekskursijos iš pradinių mokyklų ir vaikų darželių, 
kurių metu vaikai susipažino su bibliotekos fondu, katalogais, kartotekomis.  

Informacinis fondas papildytas naujais leidiniais: „Teisės istorija“, „Žmogaus raidos psichologija“, 
„Aplinkosaugos teisė“, „Lietuvos sporto žinynas“ ir kt. 

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

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

 

Rusnės filialas 10 281 1243 

Saugų filialas 6 132 1420 

Šylių filialas 6 89 3010 

Švėkšnos filialas 10 146 1432 

Traksėdžių filialas 6 163 2948 

Usėnų filialas 10 219 2399 

Vainuto filialas 10 226 2017 

Vilkyčių filialas 9 121 3822 

Ž.Naumiesčio filialas 11 351 5071 

Iš viso filialuose 170 2812 46817 

Iš viso  220 4256 59601 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/
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BIBLIOGRAFINIS INFORMACINIS VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS. 
UŽKLAUSŲ TEMATIKA, APSKAITA 

 

 

 

 

 
Iš viso įrašų bibliotekos elektroniniame kataloge – 78408, 2011 m. bibliotekos elektroninis 

katalogas papildytas naujais įrašais – 4372. 
Informacijos skyriuje gautos 268 užklausos, į 37 užklausas atsakyta elektroniniu paštu. Užklausų 

sudėtis: faktografinės – 59, tikslinamosios – 85, adresinės – 54, teminės – 65. Kaip ir kasmet populiarios 
užklausos apie įvairias pasaulio šalis, gamtos apsaugą, fauną ir florą, astronominius reiškinius, apie 
Europos Sąjungą ir kitas tarptautines organizacijas (NATO, JTO). Skaitytojai daugiausia pateikė užklausų, 
susijusių su gamtos mokslais: apie gamtos taršą ir apsaugą, astronominius reiškinius, dangaus kūnus. 
Visuomenės mokslų srities didžiąją užklausų dalį sudaro užklausos iš tautosakos, etnografijos, t. y. apie įv. 
kalendorines šventes, liaudies papročius, įvairių šalių tradicijas, tautinius drabužius.  

Populiarios užklausos apie pasaulio šalis ir miestus. Į jas padėjo atsakyti knygos: „Europa“, 
„Kroatija“, „Graikijos salos“, „Ispanija“, „Italija“, „Turkija“, „Paryžius“, „Praha“. Pateikta nemažai 
užklausų apie Lietuvos parkus, į kurias dažniausiai ieškota atsakymų knygoje „Lietuvos parkai“. Dar 
trūksta literatūros ir informacijos ieškant atsakymų į užklausas socialiniais klausimais, biuro vadybos, 
paauglių užimtumo, piešimo, rankdarbių mokymo, dizaino, drabužių kilmės temomis, nepakankamai 
turima medžiagos apie tokias šalis kaip Kinija, Japonija.  

 
Užklausų vykdymas Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriuje  
2011 metais gautos 168 vienkartinės skaitytojų užklausos. Suaugusieji bibliotekos vartotojai 

pateikė 76 užklausas, mokiniai – 92. 4 iš jų gautos elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis 
priemonėmis. Dažniausiai ieškota atsakymų į temines užklausas (98), taip pat atsakyta į 39 faktografines, 
23 tikslinamąsias bei į 8 adresines užklausas.   
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Apibendrinus turimus rezultatus, galima išskirti šias užklausų tematikos rūšis: 69 – geografijos ir 
istorijos mokslų temomis, 31 – bendrosios tematikos, 15 – meno, po 12 gamtos mokslų ir kalbotyros 
bei literatūros mokslo, 11 – visuomenės mokslų, po 7 – religijos, teologijos bei susijusios su grožine 
literatūra ir kt. tematikos užklausos.  

Atsakant į kraštotyrinio pobūdžio užklausas, buvo naudojamasi bibliotekos kraštotyros fondu bei 
kraštotyros duomenų archyvu. Tai atvejais, kai norėta pateikti išsamesnę informaciją, susijusią su 
konkrečiais faktais ar įvairios tematikos statistikos duomenimis, jos ieškota įvairiuose interneto 
tinklapiuose. 

Daugiausia pateikta užklausų apie Pamario krašto istorijos raidą, žymias, su šiuo kraštu susijusias, 
asmenybes, Šilutės rajono miestelius, etnografinius kaimus, dvarus, kultūros paveldą, lankytinas vietas. 
Sulaukta užklausų apie lietuvininkų gyvenimo būdą, papročius, tradicijas, tautodailės savitumą ir jo 
motyvų pritaikymą šiuolaikiniame meno pasaulyje.  

VB filialuose 2011 m. pateiktos 2482  bibliografinės informacinės užklausos. Daugiausiai į 
užklausas atsakyta Švėkšnos (480), Kintų (330),  Šilutės m. (320), Ž. Naumiesčio (224) filialuose, 
mažiausiai –  Ramučių (105), Kivylių (11) filialuose. 

Internete skaitytojams daugiausia atsakymų buvo ieškoma į užklausas teisine tema. Skaitytojus 
domino LR vyriausybės leidžiami įstatymai, temos, susijusios su naujomis technologijomis, 
kompiuterinėmis sistemonis, socialiniu aprūpinimu. Vykdyta knygų paieška LIBIS suvestiniame kataloge, 
naudotasi teisės aktų baze „INFOLEX“, pasaulio duomenų bazėmis EBSCO,  Grove Art Online, Grove 
Music Online.  

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

 
KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 
VEIKLOS TURINYS IR KRYPTYS. BIBLIOTEKOS KNYGOS MUZIEJUS 

 
2011 metais pagrindiniai skyriaus veiklos tikslai buvo kaupti, sisteminti, saugoti, analizuoti ir 

populiarinti ikonografijos, rašytinio, rankraštinio paveldo dokumentus bei duomenis elektroninėse 
laikmenose ir tradiciniu būdu.  

Skyriaus darbuotojai rengė dokumentų ir vaizdines parodas: sausio mėn. – „Šilutės svečiai – 
akademikai“; vasario mėn. – pristatyta ekspozicija „Iš Sąjūdį kūrusių žmonių asmeninių archyvų: 
akimirkos, tapusios gyvenimu“ (iš LPS Šilutės iniciatyvinės grupės ir Tarybos nario Šarūno Laužiko 
asmeninės kolekcijos), „Šilutiškių svečiai: profesorius Domas Kaunas“; kovo mėn. – „Pamario krašto 
knygnešiai“, „Mane domina viskas, kas yra pasaulyje“ (iš kolekcininko H. Bundorfo asmeninio rinkinio), 
„Mažosios Lietuvos kultūros puoselėtojas Ernstas Vilhelmas Berbomas“; gegužės mėn. – „Iš pasaulio 
šilutiškių kraštiečių sueigos „Šviesos parnešti, gera padaryti...“ dalyvių kūrybos“, Aldonos Gustas 
grafikos darbų paroda ir jos pristatymas, Stasio Jurgučio fotografijų paroda „Šilutės kraštas iš paukščio 
skrydžio“ ir jos pristatymas, „Iš svetur į tėviškę sugrįžę“ (bibliotekos vasaros kiemelyje ir Šilutės 
pirmojoje gimnazijoje); birželio mėn. – iš ciklo „Iš Knygos muziejaus fondų“: „Penkių šimtmečių 
sankirtos: miestas ir žmonės“ (eksponuota VB ir jos filialuose); liepos mėn. – iš ciklo „Iš Knygos 
muziejaus fondų“: keliaujanti autografuotų knygų paroda „Autografuoti leidiniai F. Bajoraičio viešojoje 
bibliotekoje“; rugpjūčio mėn. – „Kraštiečiai grįžta: aktorius Thomas Kylau (Vokietija); rugsėjo 
(balandžio, spalio, lapkričio)  mėn. – „Šilutė: dvidešimtmečio knyga ir knygininkai“ (eksponuota 
Vilniuje, Mažosios Lietuvos ambasadoje; „Sostinės dienų“ metu (Lukiškių a.); Klaipėdos apskrities 
viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje; Lietuvos mokslų akademijoje); spalio mėn. – „Iš svetur į tėviškę 
sugrįžę: Romas Ubartas“; lapkričio mėn. – „Ansas Bruožis – lietuvybės puoselėtojas Klaipėdos krašte“, 
fotografijų paroda iš M. Mažvydo bibliotekos „Materialusis ir nematerialusis kultūros paveldas 
Lietuvoje“. 
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Gruodžio mėn. Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvyko naujos knygos „Auszros“ 
archyvas: Martyno Jankaus rinkinys“ sutiktuvės, kuriose dalyvavo prof. Domas Kaunas, doc. Alma 
Braziūnienė, doc. Roma Bončkutė, doc. dr. Silva Pocytė. 

 

  
 
Vasario mėn. įvyko renginys „Jurgis Pliateris ir Gedminaičių dvarvietė: tarp nebūties ir atminties“, 

kuriame dalyvavo profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Domas Kaunas. 
 

  
 
VB Knygos muziejaus fonduose sukaupta 3160 fiz. vnt. (2010 – 3118) 2040 pavad. (2010 – 2009) 

senų retų knygų, rankraščių ir periodinių leidinių, iš jų: 3145 fiz. vnt. – knygos ir 15 fiz. vnt. – kiti 
dokumentai.  

Per ataskaitinius metus Knygos muziejaus fondas papildytas 42 fiz. vnt. dokumentų (31 pavad.). 
Ruošdami literatūros ir dokumentų parodas, įvairius renginius, filialų bibliotekininkai naudojosi 

Knygos muziejaus bei Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus dokumentų fondais: knygomis, 
periodiniais leidiniais, rankraščiais, ikonografija bei kita saugoma medžiaga. 

Lietuvos televizija kurdama filmą apie kraštietį, olimpinį čempioną Romą Ubartą naudojosi 
Knygos muziejaus fonduose sukaupta medžiaga. 

Per 2011 metus Knygos muziejaus fondai papildyti vertingais leidiniais. Knygų bibliotekai 
dovanojo kraštiečiai: aktorius, režisierius  Adolfas Večerskis (1), profesorius, habilituotas humanitarinių 
mokslų daktaras Arnoldas Piročkinas (11), profesorius, habilituotas geologijos-mineralogijos mokslų 
daktaras Emilis Jemeljanovas (1), Vokietijoje gyvenanti dailininkė, poetė Aldona Gustas (9), 
technologijos mokslų daktaras Jonas Kantminas (1), Klaipėdos universiteto docentas Gediminas 
Šimkus (1), Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius, technikos mokslų 
daktaras Vytautas Šileikis (1), Lietuvos darbo federacijos pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė 
(1), keliautojas, žurnalistas Dainius Kinderis (1), poetė, tautodailininkė Stasė Karčiauskienė (1), rašytojas 
Eugenijus Ignatavičius (1). Biblioteka taip pat sulaukė dovanotų leidinių iš šilutiškio kraštotyrininko 
Petro Čeliausko (1), Klaipėdos universiteto doc. dr. Arūnės Liucijos Arbušauskaitės (1), Lietuvos 
kariuomenės kanceliarijos viršininko Juozo Rimkaus (2), Kintų Vydūno kultūros centro (3), Mažosios 
Lietuvos reikalų tarybos (2), UAB „Šviesa“ (2), įvairių knygų autorių (2).  
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Įgyti ypatingai vertingi leidiniai: „Rūmų istorija: vardai, vertybės, tradicijos“ (Vilnius, 2010), 
„Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai“, 2 tomai (Vilnius, 2008), „Švėkšna 
atsiminimuose“ (Kaunas, 2010), „Mažosios Lietuvos lietuviškosios knygos istorija“ (Vilnius, 2011) ir kt. 

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

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

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 saugomas 321 (2010 – 285) bibliotekos renginių 
aprašymų: švenčių, konferencijų, informacijos dienų, diskusijų, naujų knygų pristatymų, literatūros 
vakarų, istorijos-kraštotyros konkursų, literatūrinio rudens, kraštiečių sueigų ir kt. 2011 m. parengti 36 
bibliotekos renginių aprašymai (kartu su Skaitytojų aptarnavimo skyriumi). 

Atsakant į skaitytojų užklausas informacijos ieškota 542 aplankaluose, skirtuose Mažosios 
Lietuvos ir Šilutės krašto personalijoms (164), žymiems Lietuvos ir užsienio kultūros veikėjams (27), 
filosofui, rašytojui Vydūnui (45), Pamario literatams (68), įvairiai kraštotyros tematikai (209) bei kitai 
tematikai (29). Pasitarnavo ir informacinė medžiaga apie kraštiečius, renkama 90 segtuvuose, išeiviją – 
28, bibliotekos veiklos archyvo dokumentai – 55 segtuvuose. 2011 m. toliau buvo pildomi skaitytojų 
informaciniams poreikiams tenkinti patogūs straipsnių kopijų ir iškarpų aplankalai. 

2011 m. pradėta vesti 12 naujų teminių aplankalų:  „Žydai”, „Šilutė – 2011 m. Lietuvos kultūros 
sostinė”, „Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų veikla 2011 m. spaudoje“, „Šilutės F. 
Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų veikla 2011 m. elektroniniame laikraštyje „Šilutės žinios“, 
„Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų veikla 2011 m. įvairiuose el. laikraščiuose ir interneto 
svetainėse”, taip pat aplankalai, kuriuose bus kaupiama medžiaga apie kraštiečius: Stasę Karčiauskienę, 
Lidiją Zigmantienę, Zigmantą Balčytį ir Janiną Krasauskienę. Trimis aplankalais papildyta bibliotekoje 
saugoma medžiaga apie šilutiškį poetą, televizijos laidų prodiuserį, renginių vedėją Marijų Budraitį: „M. 
Budraičio poezija“, „M. Budraitis: kūryba ir veikla“, „M. Budraičio poezijos rinktinė „Naktigonė“. 

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

Knygos muziejaus fondais 2011 m. naudojosi  56 (2010 – 62) skaitytojai, išduota 962  (2010 – 1201) 
fiz. vnt. dokumentų, apsilankė 674 lankytojai. VB Bibliotekininkystės ir kraštotyros fondu naudojosi 82 
(2010 – 80) skaitytojai. Iš viso išduota 3206 fiz. vnt. dokumentų (2010 – 2962), apsilankė 555 lankytojai. 
Atsakyta į 168 skaitytojų užklausas. 

          
 

KRAŠTOTYRINĖS INFORMACIJOS KAUPIMAS, TVARKYMAS IR SKLAIDA 
 

VB kraštotyros fondas papildytas  35 fiz. vnt. (34 pavad.) leidinių (2010 – 18). Iš jų gauta: 27 
knygos ir brošiūros, 8 – periodiniai ir tęstiniai leidiniai. Keturiais aplankalais papildyta informacinė 
medžiaga apie kraštiečius. 

2011 metų pradžioje kraštotyros fondą sudarė 981 fiz. vnt. dokumentų. Praėjusiais metais 
kraštotyros fondą praturtino ši vertinga informacinė bei grožinė literatūra: Vilmos Zubaitienės 
„Neišlikusių XVIII a. Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai” (Vilnius, 2009); „Klaipėdos 
krašto prisiminimai” (Klaipėda, 2009); B. Aleknavičiaus „Žvejų kaimelio kronika” (Klaipėda, 2010); M. 
Purvino ir M. Purvinienės „Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai”, I knyga (Kaunas, 
2010); M. Purvino „Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai” (Trakai, 2011); „Aktoriui, režisieriui, teatro 
vadybininkui Adolfui Večerskiui – 60” (Vilnius, 2009); „Pajusk Lietuvą” (Vilnius, 2011); Teodoro 
Lepnerio „Prūsų lietuvis” (Vilnius, 2011); straipsnių rinkinys „Mažoji Lietuva: lietuvininkų kovos” ir kt. 

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

Nuo 2001 m. viešojoje bibliotekoje kuriama kompiuterinė kraštotyros duomenų bazė: 
kraštotyriniai analiziniai aprašai vedami į kompiuterinį bibliotekos katalogą LIBIS programa. Per 2011 
m. bibliotekos elektroniniame kataloge užregistruota 2690 (2010 – 2202), (2009 – 2175) bibliografinių 
analizinių aprašų iš 41 (2010 – 48), (2009 – 45) pavadinimo periodinių leidinių ir 28 (2010 – 17), (2009 – 
19) tęstinų leidinių ir knygų. 

Tradiciniu (korteliniu) būdu VB kraštotyros kartoteka nebevedama, joje yra per 68 tūkstančius 
bibliografinio įrašo laikmenų – kataloginių kortelių. MF kraštotyros kartoteką papildė 24 (2010 – 31) 
aprašais, KF – vidutiniškai po.4-7(2010 – po 5–10) aprašų iš visų rūšių spaudinių. Aprašus iš 
dokumentų, kurių filialai negauna, kraštotyros kartotekoms parengia VB Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyriaus specialistai. 

VB krašto literatūros fonde saugomi istoriko, tyrėjo, žurnalisto, bibliofilo Petro Jakšto 38 
kraštotyros darbai, 24 iš jų – nepublikuoti, kuriais naudojasi bibliotekos vartotojai, 72 darbai parengti 
istorijos-kraštotyros darbų konkursų metu, 68-iuose aplankaluose sukaupta informacinė medžiaga apie 
Pamario krašto literatus ir kt. Parengta VB filialuose saugomų rankraštinių kraštotyros darbų kartoteka. 

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

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

 
KATALOGAI IR KARTOTEKOS 

 

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

 
BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI SU KRAŠTIEČIAIS IR IŠEIVIJA 

 

Visus metus F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje buvo rengiami susitikimai su žymiais kraštiečiais, 
pristatomos jų kūrybos parodos, naujausios knygos.  

Metų pradžioje literatūrinio žodžio gerbėjai turėjo galimybę artimiau susipažinti su poete, 
dailininke Giedre Bulotaite-Jurkūniene, pasiklausyti naujausios jos kūrybos. 

Sausio mėn. bibliotekoje susitikta su Laisvės kovų dalyviu Eugenijumi Rimvydu Stanciku, 
pristačiusiu  autobiografinę dokumentinę apysaką „Operacija „Išsigimėliai“ arba moksleiviai MGB 
pinklėse“. 

Kovo mėn. šilutiškiai rinkosi į VB surengtą susitikimą su Kintuose (Šilutės r.) gyvenančiu 
buriuotoju Andriumi Varnu, kuris su dukra Rasa ir jos draugu basku Egoi  jachta „Ragainė II“ 
apiplaukė aplink pasaulį. 

Balandžio mėn.  bibliotekoje surengtas susitikimas su profesoriumi, geologijos-mineralogijos 
habilituotu mokslų daktaru  Emiliu Jemeljanovu, pristatyta kraštiečio prisiminimų knyga „Per audras ir 
kliūtis į šviesą“. 

Gegužės mėn. bibliotekoje aktorė, skaitovė Rita Kazakevičiūtė-Juodelienė pristatė Arvydo 
Ambraso rinktinę „Žeme, nepalik mūsų: poezija, dramos, prisiminimai“. 

http://www.silutevb.lt/
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Birželio mėn. keliautojas, žurnalistas Dainius Kinderis pristatė savo knygą „Filipinai. Ugnies žiedo 
kerai“. 

Liepos  mėn. susitikta su aktore, lėlininke ir dainuojamosios poezijos atlikėja Edita Zėčiūte. 
Susipažinta su aktorės asmenybe, pasiklausyta kraštietės atliekamų dainų. 

Rugpjūčio pradžioje bibliotekoje lankėsi žinomas Vokietijos aktorius Tomas Kylau, kuris dalinosi 
vaikystės, praleistos Šilutėje,  prisiminimais, gyvenimo patirtimi. Tą patį mėnesį  biblioteka sulaukė kito 
garbingo svečio – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinio direktoriaus, technikos mokslų 
daktaro Vytauto Šileikio, padovanojusio bibliotekai vertingų leidinių.  

Gruodžio mėn. atidaryta jauno Pamario krašto dailininko Vytauto Bernoto tapybos darbų paroda 
„Vasaros plenerų motyvai“. 

2011 m. Vokietijoje gyvenanti kraštietė Aldona Gustas bibliotekai padovanojo 19 grafikos darbų 
originalų, sujungtų į ciklą „Moterų šalis“. Autorės piešiniai buvo eksponuojami  pasaulio šilutiškių 
kraštiečių sueigos „Šviesos parnešti, gera padaryti...“ metu. Kiek vėliau bibliotekoje kaupiamą kraštietės 
ikonografijos fondą papildė dalis jos išsaugotų ir atsiųstų relikvijų – unikalių istorinių fotonuotraukų 
originalai.   

Kraštietis profesorius Arnoldas Piročkinas bibliotekai padovanojo retų, prieškariu išleistų ir 
kitokių vertingų leidinių. Taip pat skyrė 500 Lt naujų leidinių įsigijimui, kurie papildė „Penkių šimtmečių 
kolekciją“. 

Australijoje gyvenantis kraštietis Viktoras Baltutis Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai atsiuntė 
dovaną – 500 dolerių, skirtų bibliotekos veiklai paremti. 

2011 m. gegužės mėn. ŠSVB surengė penktąją Šilutės kraštiečių ir pirmąją pasaulio šilutiškių 
sueigą „Šviesos parnešti, gera padaryti...“, kuri sutapo su Šilutės (Šilokarčemos) vardo paminėjimo 
rašytiniuose šaltiniuose  500 metų jubiliejumi. Žr. skyriuje „Renginiai“. 

 
METODINĖ–KONSULTACINĖ VEIKLA 

 
BIBLIOTEKININKYSTĖS PLĖTROS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI 

 
Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkystės plėtros kryptys 

yra numatytos Šilutės rajono strateginiame 2005–2014 m. plėtros plane. ŠSVB veiklos tikslas yra sukurti 
modernią, atvirą žinioms ir inovacijoms bibliotekų sistemą su nuolat kintančiu ir su vartotojų reikmes 
atitinkančiu viešųjų paslaugų spektru, tai yra veiksmingai propaguojant bibliotekos vaidmenį, kaupti, 
sisteminti ir skleisti leidybiniuose dokumentuose, pavelde, elektroninėse laikmenose užfiksuotas žinias, 
idėjas, faktus, skatinti nuolatinį mokymąsi, pažinimą, viešųjų kultūros erdvių laisvalaikio užimtumą; 
tobulinant bibliotekos paslaugų vartotojams prieinamumą, diegti Lietuvos integralią bibliotekų 
informacijos sistemą (LIBIS) visuose VB padaliniuose, miesteliuose bei kaimuose, išlaikyti nemokamą 
kompiuterių ir interneto prieigą viešosios interneto prieigos taškuose; aktualizuojant rašytinį žodžio ir 
knygos paveldą, bibliotekos Knygos muziejuje, Pamario kraštiečių renginiuose skleisti knygininkų 
tradicijas bei šiandienos kultūrą, išryškinti asmenybes, dariusias ir darančias įtaką europietiškai Lietuvos 
bei Pamario kultūrai; vykdant bibliotekos specialistų atestaciją, ugdyti motyvuotą, kompetentingą, 
novatorišką, aktyvų ir su bendruomene mobilizuotai komunikuojantį bibliotekininką. 

 
BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI SU KITOMIS BIBLIOTEKOMIS IR ĮSTAIGOMIS BEI 

ORGANIZACIJOMIS 
 
2011 m. vykusių F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų pasitarimų metu buvo 

rengiami bibliotekininkams aktualūs ir naudingi susitikimai-konsultacijos su įvairių sričių specialistais. 
Vasario mėn.  draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ Klaipėdos skyriaus atstovas Vytautas Rojus 

susirinkusiuosius supažindino su gyvybės ir sveikatos draudimo sąlygomis, pateikė grupės darbuotojų 
draudimo pasiūlymą ir pakomentavo galimus draudimo variantus. 

Salos etnokultūros centro vadovė Birutė Servienė VB ir filialų bibliotekininkams skaitė paskaitą 
„Amatai Pamaryje“, taip pat buvo pristatoma virtuali medžiaga. Paskaitos metu kalbėta apie Pamario 
kraštui būdingus knygų įrišimo ypatumus, liaudies architektūrą, dailę, tautodailę, amatus, amatininkus. 
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Kovo mėn. Dalia Tribičienė, Klaipėdos AVMI Rajonų ir miestų MM skyriaus Šilutės poskyrio 
vyriausioji specialistė, supažindino su gyventojų metinės pajamų deklaracijos už 2010 m. pildymo tvarka 
bei naujovėmis, atsakė į užduotus klausimus. 

Gegužės mėn. Šilutės muziejaus archyvarė-bibliotekininkė Roma Šukienė vedė edukacinę pamoką 
„Malūnų raida Lietuvoje ir Klaipėdos krašte“. Kalbėta apie malūnų tipus,  jų pirmtakus, malūnų likimą 
ir jų pritaikymą dabarčiai. 

Birželio pabaigoje surengta studijinė-pažintinė išvyka į Trakus, pavadinta „Bibliotekininkų 
profesijos ir bendruomeniškumo puoselėjimas“, kurios metu apsilankyta Trakų rajono savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje, pasidalinta patirtimi, organizuojant kultūrinį bendruomenės gyvenimą. 

 

  
 
Spalio mėn. Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje, tęsiant Klaipėdos regiono 

viešųjų bibliotekų bendradarbiavimą, surengtas Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kultūrinės 
veiklos pristatymas, pavadintas „Šilutė, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą“. 

2011 m. biblioteka toliau bendradarbiavo su  Šilutės miesto mokyklomis. Buvo rengiamos 
ekskursijos-pažintinės pamokos. Jų metu su Knygos muziejumi susipažino Katyčių, Juknaičių pagr. 
mokyklų mokiniai ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos gimnazistai. Kovo mėn. surengta istorinė popietė 
mokiniams „Pamario krašto knygnešiai“: pristatyta virtuali paroda apie Šilutės rajono knygnešius. 

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka tęsė bendradarbiavimą su Lietuvos mokslų akademija. 
Sausio 20 d. surengta LMA diena Šilutėje „Mokslas socialinio gyvenimo perspektyvai: švietimas, kultūra, 
medicina, ekonomika, tvarioji energetika“. Bibliotekoje įvyko susitikimas su LMA nare, korespondente,  
prof. Viktorija Daujotyte-Pakeriene ir LMA nariu ekspertu, prof. Vladu Žulkumi. Susitikimo metu 
nagrinėtos temos: „Rašytojų indėlis populiarinant Mažąją Lietuvą“, „Šilutės miesto ir rajono kultūros 
paveldo aktualinimas“, „Rusnės Salos skansenas“. Veikė bibliotekininkų parengta fotodokumentų  
paroda „Šilutės svečiai – akademikai“. 

 

  
 
Balandžio 26 – gegužės 3 dienomis, vienuoliktosios Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, Šilutės 

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos atstovai lankėsi Klaipėdos universiteto bibliotekos surengtame 
tarptautiniame seminare „Lyderystė ir bibliotekų veiklos organizavimas nuolatinių pokyčių sąlygomis“, 
kuriame bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė skaitė pranešimą „Lyderis ir naujoviška biblioteka. Kaip 
juos abu atpažinti?“. 



Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka  

Veiklos ataskaita 2011 m.    

Šilutė, Tilžės g. 10  |   
LT-99172, Lietuva 
 

47 

 

Rugsėjo 2–4 dienomis didžiausioje Vilniaus miesto šventėje – „Sostinės dienose“ dalyvavo 
Pamario krašto delegacija, kurią sudarė ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos atstovai. „Sostinės 
dienų“ metu įvyko bibliotekininkų surengtas Šilutės krašto knygų pristatymas, dalyvaujant autoriams ir 
leidėjams, atidaryta paroda „Šilutė. Dvidešimtmečio knyga ir knygininkai“, veikė knygų mugė, kurioje 
buvo galima įsigyti leidinių apie Pamario kraštą. 

Spalio mėnesį grupė Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistų  dalyvavo Lietuvoje 
surengtame IX Baltijos bibliotekininkų kongrese CoBaL9 „Skaitymas skaitmeniniame amžiuje: naujos 
partnerystės ir paslaugos“, kuriame išskirtinio dėmesio sulaukė šilutiškių kas treji  metai rengiamos 
tarptautinės vaikų knygos mugės, Literatūrinio rudens šventė-konkursas bei pirmą kartą 2011 m. 
surengta pasaulio šilutiškių sueiga  „Šviesos parnešti, gera padaryti...“.  

 

 
 
Lapkričio 18 d. šilutiškių delegacija lankėsi Lietuvos mokslų akademijoje. Programa, skirta Šilutės 

krašto pristatymui akademinei bendruomenei, vadinosi  „Demokratiškumo, verslumo, raiškos įvairovės 
siekiamybės Šilutės krašte“. VB atstovai pristatė parodas „Dvidešimtmečio knyga ir knygininkai“, 
„Šilutė 500“, veikė keliaujantis knygynėlis. 

Gruodžio mėn. biblioteka, bendradarbiaudama su Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriumi,  
Švėkšnoje surengė susitikimą su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu, rašytoju Rolandu 
Rastausku, poetu Danieliumi Milašausku, literatūrologe, rašytoja, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 
direktoriaus pavaduotoja Sondra Simanaitiene, rašytoju Vytautu Čepu, aktoriais Aleksandru Šimanskiu 
ir Monika Malakauskaite. Į susitikimą atvyko ir Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus 
pirmininkas Juozas Šikšnelis. Svečiai padovanojo daugiau nei 100 Klaipėdos rašytojų knygų. 

Šilutės bibliotekininkai prisijungė prie 2011 m. surengtos akcijos „Darom“, kuri vyko visoje šalyje 
ir kartu su kitais akcijos dalyviais padėjo gražinti Šilutės miestą.  

 
 

BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI SU KITOMIS BIBLIOTEKOMIS. TARPTAUTINĖ 
BIBLIOTEKININKŲ PARTNERYSTĖ 

 
Sausio mėn., vykdant Šilutės raštijos ir knygių draugijos projektą „Keliaujanti knygos dekada 

„Šimtmečių akistata“, grupė VB specialistų lankėsi Brašovo Džordžo Baritiu centrinėje bibliotekoje. 
Šilutiškiai rumunams eksponavo ir pristatė parodą „Šilutė: miestas tarp dviejų tiltų“ su knygų 
anotacijomis lietuvių ir anglų kalbomis, buvo perskaityti pranešimai apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos interaktyvias paslaugas, kompiuterinio raštingumo mokymus, bibliotekininkų 
administruojamus tinklalapius bei viešojoje bibliotekoje įkurtą pirmąjį Lietuvoje Knygos muziejų. 

Balandžio mėn. Traksėdžių filialo bibliotekininkė Vida Paldauskienė kartu su Lietuvos  
bibliotekininkų delegacija dalyvavo gerosios patirties pasidalinimo renginyje Čekijos viešosiose 
bibliotekose. Kelionę finansavo Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija. 

 Viešosios bibliotekos specialistė Virginija Mažeikaitė laimėjo Valstybinę kultūros ir meno kūrėjo 
stipendiją ir jos lėšomis liepos mėn. dalyvavo pasauliniame bibliotekų ir informacijos specialistų 
kongrese Sudake (Krymas) „Bibliotekos, pranokstančios lūkesčius: integracija, inovacijų diegimas, 
informacija“.  
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F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvas kūrė veiksmingą partnerystės tinklą su Vakarų 
Lietuvos, šalies bei užsienio valstybių bibliotekomis: rugsėjo 1-ąją tarptautinėje knygų mugėje „Diena, 
kuri jungia ir kviečia“ šilutiškiai bibliotekininkai priėmė Brašovo (Rumunija) Džordžo Baritiu centrinės 
bibliotekos specialistus. Renginio, skirto Mokslo ir žinių dienai, metu Brašovo Džordžo Baritiu 
centrinės bibliotekos direktorius dr. Daniel Nazare ir bibliotekininkė Daniela Banaurs šilutiškiams 
pristatė įdomiausius savo projektus.  

 

  
 
Konferencijoje „Atvira biblioteka“ aptartos trys naujos šilutiškių ir rumunų tolimesnės 

partnerystės idėjos, kurios suburtų dviejų valstybių kolegas bendrai veiklai. Viena jų – tapti partneriais ir 
dalyvauti elektroniniame IFLA (bibliotekų asociacijų ir institucijų tarptautinė federacija) projekte. 
Antroji rumunų idėja šilutiškiams – bibliotekoje įkurti trimačių dokumentų abonementą. 
Bibliotekininkai komplektuotų įvairius žaidimus, kurie vaikams būtų skolinami žaidimams namuose. 
Trečioji idėja – šilutiškiai bibliotekininkai 2012 m. pakviesti į tarptautinę konferenciją Brašove 
(Rumunija), kur kartu su trijų pasaulio kontinentų  bibliotekininkais pristatys Pamario inovatyvios 
bibliotekos patirtį. 

Lietuvos ambasados Gruzijoje ir Khashuri centrinės bibliotekos (Gruzija) kvietimu rugsėjo mėn. 
grupė F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistų partnerio teisėmis dalyvavo Khashuri, Surami ir 
Gori bibliotekose, vykdant partnerystės susitarimą su Khashuri municipaliteto bibliotekininkais 
įgyvendinant projektą „Atvira biblioteka“.  

 

  
 
Lietuvos ambasadoriaus rezidencijoje Gruzijoje šilutiškiai pristatė projekto edukacinių ir 

lavinamųjų veiklų Gori ir Khashuri bibliotekose programą, kuri apėmė 15 mokomųjų renginių šių 
Gruzijos bibliotekų bibliotekininkams ir bibliotekinių paslaugų vartotojams. Edukacinių mokomųjų 
renginių metu šilutiškiai kartu su kolegomis gruzinais atliko praktines užduotis, rengė pokalbius prie 
apskritųjų stalų, kūrė atviros bibliotekos modelius. Projektą finansavo Lietuvos ambasada Gruzijoje ir 
Kultūros rėmimo fondas (Vilnius).  

Spalio mėn. šilutiškiai dalyvavo Sovetsko (Rusija) miesto Isaako Jakovlevičiaus Rutmano centrinės 
bibliotekos bibliotekos įkūrimo 65-mečio šventėje, atidarė kilnojamąjį knygynėlį „Tilžė ir jos 
knygininkai“, surengė virtualios parodos „Penkių šimtmečių knygų kolekcija“ pristatymą.  

http://www.siluteszinios.lt/wp-content/uploads/2011/10/1306.jpg
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Lapkričio mėn., Lietuvių kultūros dienų Černiachovske (Rusija) metu, vykdant Kultūros rėmimo 
fondo (Vilnius) finansuotą  projektą „Sankirtos: trys keliaujančios knygos paveldo dekados“, mokslinėje 
praktinėje konferencijoje „Mokytojų paruošimas – nuo tradicijos iki modernumo“,  skirtoje Prūsijos 
karalienės Luizos mokytojų seminarijos 200-osioms metinėms, bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė 
skaitė pranešimą „Fridricho Bajoraičio „Gyvumo žodžiai“.  

 

  
 
Lapkričio mėn. pabaigoje F. Bajoraičio viešosios bibliotekos atstovai, vykdydami projektą 

„Sankirtos: trys keliaujančios knygos paveldo dekados“, lankėsi Kaliningrado A. Gaidaro sritinėje 
bibliotekoje, minėjusioje savo įkūrimo 65-metį. Dalyvauta susitikime su Kaliningrado L. Rėzos lietuvių 
draugijos nariais; Kaliningrado lietuviams surengtas šilutiškio Marijaus Budraičio pirmojo poezijos 
rinkinio „Naktigonė“ pristatymas; paminėtos lietuvių literatūros klasikės Žemaitės 90-osios mirties 
metinės; apsilankyta Kristijono Donelaičio 300-ųjų metų sukakties nuolatinės fotodokumentinės 
ekspozicijos atidaryme. Finansavo Kultūros rėmimo fondas (Vilnius). 

 

  
 

 
MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 

 
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimu Nr. T1-142 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2010-11-25 d. sprendimu Nr. T1-1564 patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės 
Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo“ pakeisti viešosios bibliotekos nuostatų 
IV skyriaus 16.1 ir V skyriaus 18.8 punktai. Rajono Savivaldybės Kultūros skyriui parengta informacija 
apie Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos gautą projektinį finansavimą 
iš  Valstybės ir savivaldybės lėšų.  

Savivaldybės Kultūros skyriui per metus rengta informacija apie SVB veiklą 2011 m., taip pat 
Savivaldybės tarybai teikta bibliotekos vadovo 2010 m. ataskaita. Plėtota veikla, susijusi su projekto 
„Bibliotekos pažangai” vykdymu. VB FOS atliko SVB periodikos skaitymo analizę, kuria vadovaujantis 
buvo vykdytas periodikos užsakymas 2012 metams. 

VB bibliotekininkai rengia, teikia ir vykdo papildomo finansavimo projektus netradicinėms, bet 
vartotojams aktualioms veikloms finansuoti. Vykdyti projektai buvo finansuoti viešosios įstaigos „OSFL 
PROJEKTAI“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Kultūros rėmimo fondo ir Šilutės rajono 
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savivaldybės Kultūros projektų konkurso lėšomis. 2011 m. parengti 8 projektai papildomam finansavimui 
gauti ir vykdyta jų vadyba.  

 
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 2011 m. parengti ir vykdyti projektai  

Projekto pavadinimas Projekto vadovas Finansavusi institucija Gauta 
lėšų (Lt) 

Tęstinis projektas: pasaulio 
šilutiškių sueiga „Šviesos parnešti, 
gera padaryti", skirtas Šilutės 500 
metų jubiliejui 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė 

Kultūros rėmimo fondas 7000 

„Sankirtos: trys keliaujančios 
knygos dekados“ 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė 

Kultūros rėmimo fondas 6000 

„Tiesiame tiltus: nuo rašytojo link 
skaitytojo“   

Aldona Norbutienė  Kultūros rėmimo fondas 5000 

„Sociokultūros paviljone: žodis, 
žinios, kūryba“ 

Jungtinis projektas: 
Aldona Norbutienė, 
Vita Gerulienė, Laima 
Dumšienė, Nijolė 
Budreckienė. 

Regionų kultūros 
projektai, mažinantys 
kultūrinę ir socialinę 
atskirtį 

7500 

„Sociokultūros paviljone: žodis, 
žinios, kūryba“ 

Jungtinis projektas: 
Aldona Norbutienė, 
Vita Gerulienė, Laima 
Dumšienė, Nijolė 
Budreckienė. 

Viešoji įstaiga „OSFL 
PROJEKTAI“ 

7500 

„Penki veiksmai miesto 
gimtadieniui“ 
 
 

Vita Gerulienė,  
 

Šilutės rajono 
savivaldybės jaunimo 
programos 2011 metų 
projektų konkursas 

1800 

„Knyga ir biblioteka amžių 
tėkmėje…” 

Danutė Šernienė Šilutės rajono 2011 m. 
kultūros projektų 
konkursas. 

4700 

„Tėviškėje prasideda žmogus“ Aldona Norbutienė Šilutės rajono 2011 m. 
kultūros projektų 
konkursas. 

8000 

Iš viso: 8 projektai   47500 Lt 

 

 
 

Per papildomą finansavimą iš Lietuvos Respublikos fondų ir programų į biblioteką pritraukta 33 
000 Lt lėšų. Tai leido bibliotekininkams tęsti tarptautinius partnerystės ryšius, vykdyti veiklas, 
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pasikviečiant profesionalius literatūros kūrėjus, aktorius, muzikos atlikėjus. Visa tai praturtino Šilutės 
krašto knygos viešųjų renginių erdvę. 

 
PRAKTINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 
Ataskaitiniais metais buvo teikiama visokeriopa metodinė pagalba filialų bibliotekininkams VB ir 

išvykų į filialus metu. Pagal poreikį buvo konsultuojami bendrojo lavinimo mokyklų ir kitų žinybų 
bibliotekininkai. Į VB filialus išvykta 76 kartus (2010 – 83). Vienas viešosios bibliotekos filialas 
vidutiniškai aplankytas 3,3 karto (2010 – 3,6). 

Viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriuje veikė knygos bičiulių būrelis „Galvočiukai“. 
Šioje veikloje septintus metus dalyvauja 19 bibliotekos skaitytojų nuo 7 iki 16 m. amžiaus. Jauniesiems 
knygos bičiulių „Galvočiukai“ nariams iš miesto pradinių bei pagrindinių mokyklų užsiėmimai sudarė 
galimybę pažinti bibliotekininko profesiją, įsisavinti kompiuterinio raštingumo pradmenis.  

Ypač aktyviai savo veiklą plėtojo ir vaikų užimtumu bei laisvalaikiu filialuose rūpinosi Gardamo 
filiale esanti vaikų žaisloteka „Roko palėpė”, vaikų dramos būrelis Traksėdžių filiale, klubas 
„Pelėdžiukas“ Šilutės m. filiale, jaunųjų bibliotekininkų būrelis Kintų filiale. 

Filialų darbuotojams teiktos metodinės rekomendacijos 2012 m. veiklos programoms ir 2011 m. 
darbo ataskaitoms parengti. VB skyrių vedėjai ir kiti bibliotekininkai teikė konsultacijas filialų 
darbuotojams veiklos planų ir ataskaitų rengimo klausimais. Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyrius 
parengė „2012 metų įžymių datų kalendorių” ir straipsnių apie bibliotekos veiklą bibliografinį sąrašą 
„Bibliotekos darbas 2011 m. spaudoje“, kurie patalpinti bibliotekos tinklalapyje www.silutevb.lt.  

 
PERSONALAS 

 
Bibliotekos specialistų išsilavinimas (lyginamoji analizė su 2010 m.) 

 Aukštasis Aukštesnysis 
2010 2011 2010 2011 

Iš viso Bibliot
. 

Iš 
viso 

Bibliot. Iš viso Bibliot. Iš viso Bibliot. 

VB 16 10 17 9 4 4 4 4 

MF - - - - 2 2 2 2 

KF 8 6 9 7 14 9 13 8 

SVB 24 16 26 16 20 15 19 14 

 
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-1419 „Dėl Šilutės rajono 
savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 23 filialų darbuotojų etatų skaičiaus 
patvirtinimo“ viešojoje bibliotekoje ir 23 miestelių ir kaimų filialuose patvirtinti 68,25 darbuotojų etatai, 
iš jų: 50 – bibliotekos specialistų ir 18,25 – kitų darbuotojų etatų. SVB dirba 61 darbuotojas. 

45 (90,0 %) profesionalių bibliotekininkų turi aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, 5 (10,0 %) 
bibliotekininkų turi vidurinį išsilavinimą, tai yra darbo įgūdžius įgiję bibliotekose. 2011 m. ne visą darbo 
dieną dirbo 5 KF darbuotojai: Grabupių (0,75 etato), Balčių, Vilkyčių, Vainuto ir Ramučių (0,5 etato). 
Vilkyčių ir Vainuto filialuose turime po 1,5 bibliotekininko etato. 

 
DARBUOTOJŲ KAITOS PROBLEMOS 

 
2011 m. lapkričio mėn. VB Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyr. bibliotekininke pradėjo dirbti Rita 

Blauzdytė, baigusi Kauno Vytauto Didžiojo universitetą ir turinti magistro laipsnį, o Informacijos 
skyriuje – Dalia Vasiliauskytė, turinti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. VB Gardamo filialo 
bibliotekininkė Laimutė Butkutė išėjo iš darbo dėl sveikatos būklės, vietoj jos pradėjo dirbti Dangerutė 
Čerkuvienė, turinti aukštesnįjį ne bibliotekinį išsilavinimą. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. 
bibliotekininkė Virginija Mažeikaitė išėjo iš darbo dėl persikėlimo gyventi į kitą rajoną, o Gitana 
Rimšienė – išvyko gyventi į Vokietiją. Nuo gegužės 30 d. į pensiją išėjo Pagrynių filialo bibliotekininkė 
Laima Montvilienė. Nuo lapkričio 2 dienos VB direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams pradėjo dirbti 
Adomas Mauricas. 

 

http://www.silutevb.lt/
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BIBLIOTEKOS SPECIALISTŲ NUOSEKLIOSIOS STUDIJOS 
 

Bibliotekos specialistų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 2011 m.  
Data Užsiėmimo 

pavadinimas 
Užsiėmime dalyvavo Žm. 

sk. 
Organizatorius Kur vyko 

(gautas 
doku-
mentas) 

01 - 
05 

Informacinis renginys 
lektoriams, 
dalyvaujantiems 
mokymo programoje 
„Paslaugos e. piliečiui“ 
 

L. Dumšienė, Informacijos sk. 
vedėja; S. Jablonskienė, vyr. 
bibliotekininkė;  S. Mockienė, 
Grabupių fil. bibliotekininkė;  
D. Milkerienė, Inkaklių fil. 
bibliotekininkė; D. Daujotienė, 
Juknaičių fil. bibliotekininkė;  
E. Dragūnienė, Degučių fil. 
bibliotekininkė; L. Butkutė, 
Gardamo fil. bibliotekininkė;  
R. Mačiulaitienė, Kintų fil. vyr. 
bibliotekininkė; M. Lodusova, 
Katyčių fil. bibliotekininkė;  
R. Juškienė, Saugų fil. 
bibliotekininkė; D. Litvinienė, 
Švėkšnos fil. bibliotekininkė;  
V. Paldauskienė, Traksėdžių fil. 
bibliotekininkė; A. Čėsnienė, 
Rusnės fil. bibliotekininkė;  
O. Miliauskienė, Usėnų fil. 
bibliotekininkė; B. Paldauskienė, 
Vainuto fil. vyr. bibliotekininkė; 
P. Jančauskienė, Vilkyčių fil. vyr. 
bibliotekininkė; D. Bružienė, Ž. 
Naumiesčio fil. bibliotekininkė 

17 Asociacija 
„Viešieji interneto 
prieigos taškai“ 
 

Tauragė 

01 
20-
21 

Mokymai tema „Jūsų 
bibliotekų asociacijos 
tvarumo užtikrinimas“ 

Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkė S. Jablonskienė 

1 IFLA projektas 
„Bibliotekų 
asociacijų 
stiprinimas“ 

Vilnius 

02 - 
04 

Seminaras „Viešųjų 
pirkimų vykdymo 
naujovės įsigaliojus 
viešuosius pirkimus 
reglamentuojančių 
teisės aktų 
pakeitimams“ 

Bibliotekininkystės ir kraštotyros 
skyriaus vedėja N. Budreckienė 

1 UAB „Viešųjų 
pirkimų 
administravimo, 
konsultavimo ir 
audito centras“ 

Klaipėda 
Paž. Nr. 

OS4DOK
211-44 

2011-02-04 

02 - 
18 

Seminaras „Kas tai yra 
vaikų socialinis ir 
emocinis ugdymas“ 

Usėnų filialo bibliotekininkė O. 
Miliauskienė 

1 ES projektas 
„Kuriame 
Lietuvos ateitį“ 

Usėnų 
pagrindinė 
m-kla 
Paž. Nr. 
0072 
2011-02-18 

03 - 
09 

Seminaras „Naujų 
teisės aktų taikymas 
bibliotekos veikloje“ 

D. Užpelkienė, direktorė; D. 
Šernienė, Fondo organizavimo 
sk. vedėja; D. Freitakaitė, vyr. 
bibliotekininkė; R. Balčytis, vyr. 
bibliotekininkas; N. 
Budreckienė, Bibliotekininkystės 
ir kraštotyros sk. vedėja; V. 
Veiverienė, vyr. bibliotekininkė; 
V. Gerulienė, Vaikų aptarnavimo 
sk. vedėja; D. Jucikaitė, 
Skaitytojų aptarnavimo sk. 

8 Klaipėdos 
apskrities viešoji 
Ievos 
Simonaitytės 
biblioteka 

Klaipėda 
Paž. Nr. 
Pc-210, 
Pc-203, 
Pc-204, 
Pc-205, 
Pc-206, 
Pc-208, 
Pc-207, 
Pc-209, 
Pc-204 
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bibliotekininkė 

03  
15, 
16, 
17, 
18 

Mokymai centrų 
koordinatoriams ir 
savivaldybių bibliotekų 
konsultantams 

Informacijos sk. vedėja L.  
Dumšienė 

1 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Vilnius 

03 
17-
18 

Europos Parlamento 
Informacijos biuro ir 
EK atstovybės 
Lietuvoje konferencija 

S. Jablonskienė, Informacijos 
skyriaus vyr. bibliotekininkė 

1 Europos 
Parlamento 
Informacijos 
biuro ir EK 
atstovybė 
Lietuvoje 

Vilnius 

03 - 
14 

Nuotolinio mokymosi 
kursai „Žiniatinklis 2.0“ 

Fondo organizavimo sk. vyr. 
bibliotekininkas R. Balčytis, vyr. 
bibliotekininkė D. Freitakaitė, Ž. 
Naumiesčio fil. bibliotekininkė 
D. Bružienė, Rusnės fil. 
bibliotekininkė A. Čėsnienė 

4 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutė 

2010
-10 

2011
-03 

Nuotolinio mokymosi 
kursai „Žiniatinklis 2.0 
bibliotekininkams“ 

Skaitytojų aptarnavimo sk. 
bibliotekininkė V. Mažeikaitė 

1 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutė 
Paž. Nr. 
N-ž-11-
0245 

03 
23, 
24, 
25, 
28, 
29 

Tęstiniai mokymai 
bibliotekininkams 

D. Šernienė, Fondo 
organizavimo sk. vedėja; D. 
Jucikaitė, Skaitytojų aptarnavimo 
sk. vyr. bibliotekininkė; P. 
Jančauskienė, Vilkyčių fil. vyr. 
bibliotekininkė; R. Juškienė, 
Saugų fil. Bibliotekininkė; V. 
Mišeikienė, Šylių fil. 
Bibliotekininkė; V. Paldauskienė, 
Traksėdžių fil. bibliotekininkė; S. 
Mockienė, Grabupių fil. 
Bibliotekininkė; A. Čėsnienė, 
Rusnės fil. bibliotekininkė; D. 
Milkerienė, Inkaklių fil. 
bibliotekininkė 

9 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutė 
(pažymėji

mai) 

03 
mėn. 
30, 
31 
04 
mėn.  
1, 4, 
5 

Tęstiniai mokymai 
bibliotekininkams 

V. Mažeikaitė, Skaitytojų 
aptarnavimo sk. bibliotekininkė; 
R. Balčytis, Fondo organizavimo 
sk. vyr. bibliotekininkas; L. 
Nausėdienė, Vaikų aptarnavimo 
sk. vyr. bibliotekininkė; Ž. 
Jokužytė, Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkė; M. Lodusova, 
Katyčių fil. bibliotekininkė; E. 
Dragūnienė, Degučių fil. 
bibliotekininkė; O. Miliauskienė, 
Usėnų fil. bibliotekininkė; D. 
Daujotienė, Juknaičių fil. vyr. 
bibliotekininkė; D. Litvinienė, 
Švėkšnos fil. bibliotekininkė; N. 
Rimkienė, Ž. Naumiesčio fil. 
bibliotekininkė 

10 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutė 

03 
21-
22 

Tęstinis mokymas 
„Atstovavimo 
bibliotekoms gebėjimų 
stiprinimas“ 

S. Jablonskienė, Informacijos sk. 
vyr. bibliotekininkė; N. 
Budreckienė, Bibliotekininkystės 
ir kraštotyros sk. vedėja; V. 
Veiverienė, vyr. bibliotekininkė; 
Aldona Norbutienė, Skaitytojų 

8 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutė 
Paž. Nr. 
BP0522, 
Nr. 
BP0523, 
Nr. 



Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka  

Veiklos ataskaita 2011 m. 
  

  | Šilutė, Tilžės g. 10   

LT-99172, Lietuva 
 

54 

aptarnavimo sk. vedėja; D. 
Freitakaitė, Fondo organizavimo 
sk. vyr. bibliotekininkė; V. 
Degutienė, Šilutės m. fil. vyr. 
bibliotekininkė; D. Bružienė, Ž. 
Naumiesčio fil. bibliotekininkė; 
R. Mačiulaitienė, Kintų fil. vyr. 
bibliotekininkė 

BP0524, 
BP0526, 
BP0525 

03 - 
28 

Nuotolinio mokymosi 
kursai „Viešieji ryšiai 
bibliotekininkams“ 

G. Petravičienė, Rusnės fil. vyr. 
bibliotekininkė; L. Butkutė, 
Gardamo fil. bibliotekininkė; N. 
Rimkienė, Ž. Naumiesčio fil. vyr. 
bibliotekininkė; R. Mačiulaitienė, 
Kintų fil. vyr. bibliotekininkė; S. 
Mockienė, Grabupių fil. 
Bibliotekininkė; P. Jančauskienė, 
Vilkyčių fil. vyr. bibliotekininkė 

6 Projektas 
„Bibliotekos 

pažangai“ 

Šilutė 

03 - 
25 

Seminaras „Viešosios 
bibliotekos Jungtinėse 
Amerikos Valstijose“ 

D. Jucikaitė, Skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus vyr. 
bibliotekininkė 

1 KU Socialinių 
mokslų fakulteto 
Komunikacijų 
katedra ir 
Klaipėdos I. 
Simonaitytės VB 

Klaipėda 
Paž. Nr. 
0060 
2011-03-25 

03 - 
28 

Viešųjų bibliotekų 
direktorių atstovavimo 
gebėjimų stiprinimo 
seminaras 

D. Užpelkienė, direktorė 1 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ ir UAB 
„TMD partneriai“ 

Klaipėda 

03 
28-
29 

Seminaras 
„Dokumentų 
kompiuterinių 
bibliografinių įrašų 
rengimas“ 

D.Freitakaitė, Fondo 
organizavimo sk. vyr. 
bibliotekininkė 

1 LKDTC Vilnius 
Paž. Nr. 
Pc-380 

   
03 - 
30 

04 - 
02 

Metodinė išvyka po 
Čekijos viešąsias 
bibliotekas 

V. Paldauskienė, Traksėdžių 
filialo bibliotekininkė 

1 Lietuvos 
savivaldybių 
viešųjų bibliotekų 
asociacija 

Čekija 

04 - 
05 

Civilinės saugos 
mokymo kursai 

Bibliotekinių procesų 
automatizavimo inžinierius V. 
Muliarčikas 

1 Šilutės r. 
savivaldybės  
administracijos 
Civilinės ir 
priešgaisrinės 
saugos sk. 

Klaipėda 
Paž. Nr. 96  
2011-04-05 

04 
19-
21 

Civilinės saugos 
mokymo kursai 

Bibliotekinių procesų 
automatizavimo inžinierius V. 
Muliarčikas 

1 Šilutės r. 
savivaldybės  
administracijos 
Civilinės ir 
priešgaisrinės 
saugos sk. 

Nemenčin
ė, Vilniaus 

r. 
Paž. Nr. 

6524  
2011-04-21 

04 - 
27 

Konferencija - praktinis 
seminaras „Lyderystė ir 
bibliotekų veiklos 
organizavimas 
nuolatinių pokyčių 
sąlygomis“. 
 

Direktorė D. Užpelkienė, 
Bibliotekininkystės ir kraštotyros 
skyriaus vedėja N. Budreckienė,  
Informacijos skyriaus vedėja L. 
Dumšienė, Vaikų aptarnavimo 
skyriaus vedėja V. Gerulienė, 
Fondo organizavimo skyriaus 
vedėja D. Šernienė, Skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus vedėja A. 
Norbutienė, vyr. bibliotekininkė 
D. Pupšytė 

7 Klaipėdos 
universiteto 
biblioteka 

Klaipėda 
(pažymėji

mai) 
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05 - 
03 

Apskrito stalo diskusija 
„Naujoviškos viešosios 
bibliotekos 
perspektyvos Lietuvoje 
2030: tarpinstitucinės 
partnerystės kryptys“. 
 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
bibliotekininkė V. Mažeikaitė 

1 Lietuvos 
Respublikos 
kultūros 
ministerija 

Vilnius 

05 Nuotoliniai mokymai 
„Žiniatinklis 2.0 
bibliotekininkams“ 

Švėkšnos filialo bibliotekininkė 
D. Litvinienė, Traksėdžių fil. 
bibliotekininkė V. Paldauskienė, 
Vainuto fil. vyr. bibliotekininkė 
B. Paldauskienė, Kintų fil. 
bibliotekininkė N. Justienė, 
Bikavėnų fil. bibliotekininkė D. 
Puidokienė, Degučių fil. 
bibliotekininkė E. Dragūnienė, 
Juknaičių fil. vyr. bibliotekininkė 
D. Daujotienė, Inkaklių fil. 
bibliotekininkė D. Milkerienė, 
Katyčių fil. bibliotekininkė M. 
Lodusova, Usėnų fil. 
bibliotekininkė O. Miliauskienė, 
Saugų fil. bibliotekininkė R. 
Juškienė, Šylių fil. bibliotekininkė 
V. Mišeikienė 

12 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Šilutė 

05 - 
12 

Konferencija 
„Naujoviška biblioteka: 
pokyčiai ir iššūkiai“ 

Direktorė D. Užpelkienė, 
Informacijos skyriaus vedėja L. 
Dumšienė 

2 Projektas 
„Bibliotekos 
pažangai“ 

Vilnius 

05 - 
18 

Kvalifikacijos kėlimo 
kursai viešųjų pirkimų 
specialistams 

Bibliotekininkystės ir kraštotyros 
sk. vedėja N. Budreckienė 

1 UAB „OPIC 
BALTIJA“ 

Klaipėda 
Paž. Nr. 
KL6310 

05 
19-
20 

Mokymai „Strateginių 
santykių plėtojimas: 
partnerystė ir lėšų 
rinkimas“ 

Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkė S. Jablonskienė 

1 Projektas 
„Bibliotekų 
asociacijų 
stiprinimas“ 

Klaipėda 

06  
4-12 

Tarptautinė 
konferencija 
„Bibliotekos ir 
informacijos ištekliai 
šiuolaikiniame mokslo, 
kultūros, švietimo ir 
verslo pasaulyje“ 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
bibliotekininkė V. Mažeikaitė 

1 Kultūros ministro 
2011-01-31 d. 
įsakymas Nr. ĮV-
59 „Dėl valstybės 
stipendijų skyrimo 
kultūros ir meno 
kūrėjams“ 

Krymas, 
Sudakas 

(Ukraina) 

09  
12-
14 

Seminaras „Bibliotekų 
darbo organizavimo 
naujovės“ 

Vaikų aptarnavimo skyriaus 
vedėja V. Gerulienė 

1 LKDTC Palanga 
Paž. Nr. 
Pc-921 

09 
15-
22 

Projektų „Sankirtos: 
trys keliaujančios 
paveldo knygos 
dekados“ ir „Atvira 
biblioteka“ vykdymas 

Direktorė D. Užpelkienė, 
Informacijos skyriaus vedėja L. 
Dumšienė, Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros sk. vedėja N. 
Budreckienė, operatorė I. 
Astrauskienė, bibliotekinių 
procesų automatizavimo 
inžinierius V. Muliarčikas 

5 Lietuvos Kultūros 
rėmimo fondas, 
bendras Lietuvos 
ambasados 
Gruzijoje ir 
Khashuri 
bibliotekų 
sąjungos projektas 

Khashuri ir 
Gori 

bibliotekos 
(Gruzija) 

10 - 
10 

Seminaras „Kaip 
bendrauti su skirtingos 
elgsenos žmonėmis?“ 

Direktorė D. Užpelkienė, 
Informacijos skyriaus vedėja L 
Dumšienė 

2 Klaipėdos viešoji 
I. Simonaitytės 
biblioteka 

Klaipėda 

10 - 
13 

Europos Sąjungos 
informacijos ir pagalbos 
tarnybų konferencija 

Traksėdžių filialo bibliotekininkė 
V. Paldauskienė 

1 Europos 
Komisijos 
atstovybė 
Lietuvoje 

Trakai 
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10  
17-
18 

IX Baltijos šalių 
bibliotekininkų 
kongresas 

Direktorė D. Užpelkienė, 
Informacijos sk. vedėja Laima 
Dumšienė, vyr. bibliotekininkė 
S. Jablonskienė 

3 Lietuvos 
bibliotekininkų 
draugija 

Trakai 

10 - 
28 

Mokslinė-praktinė 
konferencija „Mokytojų 
paruošimas – nuo 
tradicijos iki 
modernumo“, skirta  
 Karalienės mokytojų 
seminarijos 200-osioms 
metinėms 

Direktorė D. Užpelkienė, 
Informacijos sk. vedėja Laima 
Dumšienė, Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros sk. vedėja N. 
Budreckienė 

3 Kaliningrado 
srities lietuvių 
kalbos mokytojų 
asociacija, 
Černiachovsko 
rajono 
savivaldybės 
administracijos 
kultūros, jaunimo 
ir sporto valdyba, 
švietimo ir vaikų 
gerovės valdyba 

Černiachov
skas 

(Rusija) 

11 - 
09 

Konferencija 
„Elektroninių paslaugų 
ir savitarnos plėtros 
viešosiose bibliotekose 
rezultatai ir 
tendencijos“ 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
bibliotekininkė D. Pupšytė 

1 Lietuvos 
nacionalinės 
Martyno Mažvydo 
bibliotekos LIBIS 
centras 

Vilnius 

11 - 
15 

Seminaras „Jūsų 
bibliotekų asociacijos 
tvarumo užtikrinimas“ 

Informacijos skyriaus vyr. 
bibliotekininkė S. Jablonskienė, 
Grabupių filialo bibliotekininkė 
S. Mockienė 

2 IFLA 
finansuojamas 
projektas 
„Bibliotekų 
asociacijų 
stiprinimas“ 

Klaipėda 

11   
24-
25 

Tarptautinė knygotyros 
konferencija 
„Dokumentinio 
paveldo tapsmas ir 
komunikacija“. 
 

Bibliotekininkystės ir kraštotyros 
sk. vyr. bibliotekininkė Virginija 
Veiverienė 

1 VU 
Komunikacijos 
fakulteto 
Knygotyros ir 
dokumentotyros 
institutas bei 
Lietuvos MA 
Humanitarinių ir 
socialinių mokslų 
skyrius 

Vilnius 

11 - 
24 

Mokymai „Strateginių 
santykių plėtojimas: 
partnerystė ir lėšų 
rinkimas“  
 

Grabupių filialo bibliotekininkė 
S. Mockienė 

1 IFLA 
finansuojamas 
projektas 
„Bibliotekų 
asociacijų 
stiprinimas“ 

Klaipėda 

11 - 
10 

Exoro mokymo 
programa „VSAFA 
standartų pakeitimai ir 
ne tik“ 

Vyr. buhalterė S. Stankevičienė 1 Exoro mokymo 
centras 

Šilutė 

11 
29-
30 

Tarptautinė 
konferencija „Vaikų 
biblioteka – vaikų 
skaitymas: naujas 
formatas“ 

Direktorė D. Užpelkienė, 
Informacijos sk. vedėja L. 
Dumšienė, Fondo organizavimo 
sk. vedėja D. Šernienė, Vaikų 
aptarnavimo sk. vedėja V. 
Gerulienė, Skaitytojų 
aptarnavimo sk. vedėja A. 
Norbutienė, Bibliotekininkystės 
ir kraštotyros sk. vedėja N. 
Budreckienė 

6 Kultūros rėmimo 
fondas 

Kaliningra
do A. P. 
Gaidaro 

vaikų 
biblioteka 

12 - 
01 

Konferencija 
geriausiems Lietuvoje 

Švėkšnos filialo bibliotekininkė 
D. Litvinienė, Usėnų filialo 

2 Projektas 
„Bibliotekos 

Kaunas 
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gyventojus mokantiems 
bibliotekininkams 

bibliotekininkė O. Miliauskienė pažangai“ 

12 - 
02 

Mokslinė konferencija 
„Biržiškos skaitymai“ 

Ž. Naumiesčio filialo vyr. 
bibliotekininkė N. Rimkienė 

1 LBD kartu su 
Vilniaus 
universiteto 
Komunikacijos 
fakultetu 

Vilnius 

12 - 
19 

Mokymai 
„Supaprastinti ir mažos 
vertės viešieji pirkimai 
2011 m.“ 

Bibliotekininkystės ir kraštotyros 
sk. vedėja N. Budreckienė 

1 „Žinių centras“ Šilutė 
Paž. Nr. 
110077 

2011-12-19 

12 - 
27 

Mokymai „Bibliotekos 
politinėje 
dienotvarkėje“ 

Grabupių filialo bibliotekininkė 
S. Mockienė 

1 IFLA 
finansuojamas 
projektas 
„Bibliotekų 
asociacijų 
stiprinimas“ 

Klaipėda 

 
2011 m. VB Vaikų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė baigė Klaipėdos socialinių mokslų 

kolegiją ir įgijo vadybininkės diplomą. 
Seminaruose, kursuose, konferencijose, mokymuose, pažintinėje kelionėje, edukacinių programų 

rengimo praktikume ir kt. per ataskaitinius metus kvalifikaciją kėlė 131 bibliotekos darbuotojas, iš jų – 
126 bibliotekininkai. Vidutiniškai 1 bibliotekininkas dalyvavo tęstiniuose mokymuose 2,5 karto. 2011 m. 
kvalifikaciją kėlė 126 SVB specialistai: 

1. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre – 2; 
2. Projekto „Bibliotekos pažangai“ mokymuose – 54; 
3. Asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ renginyje – 17; 
4. IFLA projekto „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ mokymuose – 3; 
5. ES projekto „Kuriame Lietuvos ateitį“ seminare –1; 
6. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos mokymuose – 11; 
7. Europos Parlamento Informacijos biuro ir EK atstovybės Lietuvoje konferencijoje –1; 
8. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos mokymuose –1; 
9. Klaipėdos universiteto bibliotekos  mokymuose –1; 
10. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tarptautinėje konferencijoje –1; 
11. Projekto „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ mokymuose –1; 
12. Lietuvos Kultūros rėmimo fondo, bendro Lietuvos ambasados Gruzijoje ir Khashuri bibliotekų 

sąjungos projekto veikloje – 5; 
13. Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje mokymuose –1; 
14. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos LIBIS centro konferencijoje –1; 
15. LBD ir  Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto konferencijoje –1; 
16. Kituose kvalifikaciniuose renginiuose – 5. 
 
 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai (lyginamoji analizė su 2010 m.) 
 Bibliotekos 

specialistų skaičius  
Skaitytojų skaičius 
1 bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 
1 bibliotekininkui 

Išduotis (fiz. vnt.) 
1 bibliotekininkui 

2010 2011 
Skirtu
-mas 

2010 2011 
Skirtu
-mas 

2010 2011 
Skirtu-

mas 
2010 2011 

Skirtu-
mas 

VB 21 21 - 184,5 184,2 -0,3 2370,0 2419,9 +49,9 8437,3 8531,2 +93,9 

MF 2 2 - 322,5 323,5 +1,0 5225,0 5347,0 +122,
0 

7033,5 7347,0 +313,5 

KF 27 27 - 256,0 236,2 -19,8 6509,4 5804,5 -704,9 7943,6 7581,0 -362,6 

VBS 50 50 - 228,6 217,8 -10,8 4719,4 4364,7 -354,7 8114,6 7970,7 -143,9 
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MATERIALINĖ BAZĖ 

 
PATALPŲ BŪKLĖ 

 
Viešosios bibliotekos turtas apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. Bibliotekos pastato Tilžės g. 

10, Šilutėje, apsaugai sudaryta sutartis su UAB „Apsaugos komanda“. Dvidešimt VB filialų yra šildomi 
centriniu šildymu, du (Balčių, Ramučių) – krosnimis, vienas (Pagrynių) – elektriniu šildymu. 

 
KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS PANAUDOJIMAS 

 
SVB turi 220 kompiuterių, iš jų 167 skirti vartotojams ir 53 – darbuotojams. VB yra 43 

kompiuteriai, iš jų 16 skirti vartotojams, 27 – darbuotojams. VB filialai turi 177 kompiuterius. VB ir 
filialuose yra 34 fotokopijavimo aparatai, tiesiogiai prieinami vartotojams. Ataskaitiniais metai įsigyti 7vnt.  
brūkšnelinių kodų skaitytuvų ir 7 vnt. spausdintuvų LIBIS Skaitytojų posistemės diegimui viešosios bibliotekos 
Katyčių, Vilkyčių, Degučių, Gardamo, Pašyšių ir Grabupių filialuose. 

 
Bibliotekų patalpų plotas, lentynų apskaita 2011 m. 

 Bendras bibliotekų 
patalpų plotas 

Naudingas plotas 
bibliotekos 

funkcijoms atlikti 

Viso fondo 
lentynų skaičius 

metrais 

Atviro fondo 
lentynų skaičius 

metrais 

VB 1064 858 1339 1339 

MF 68 65 203 203 

KF 2033 1936 4032 4032 

SVB 3165 2859 5574 5574 

 
FINANSAVIMAS 

 
Gauta lėšų (lyginamoji analizė su 2010 m.) 

Finansavimas 2010 (Lt) 2011 (Lt) Skirtumas 

Savivaldybės biudžetas 1531000 1534000 +3000 

Valstybės lėšos (KM lėšos 
komplektavimui) 

35219 50649 +15430 

Specialiosios programos 9875 9718 -157 

Juridinių ir fizinių asmenų parama 59244 55400 -3844 

Programos, fondai 204570 53432 -151138 

Valstybės deleguotos lėšos 2300 3000 +700 

Iš viso: 1842208 1706199 -136009 

 
VB rėmėjų lėšos (knygos) 

Eil. 
nr. 

Asmuo, įstaigos pavadinimas Suma 
(Lt) 

1. Leidykla „Alma Littera“  7468,17 

2. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas 385,04 

3. Hab. humanitarinių mokslų daktaras profesorius Arnoldas 
Piročkinas 

630,07 

4. Projektas „Bibliotekos pažangai” 5739,80 

5. Bibliotekos skaitytojai 1145,86 

6. Knygų autoriai 543,54 

7. Lietuvos mokslų akademija 2322,59 

8. LR Kultūros ministerija 12834,28 

9. LR Seimo kanceliarija 1154,00 

10. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 1150,90 

11. Vilniaus universitetas 280,00 
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12. Šilutės rajono savivaldybė 561,00 

13. Dienraštis „Lietuvos rytas” 840,00 

14. Švedijos Siolvesborgo „Liūtų“ klubas 183,00 

15. Kiti rėmėjai 5538,90 

Iš viso: 40777,15 

 
Už mokamas paslaugas VB gautos lėšos Lt (lyginamoji analizė su 2010 m.) 

Paslaugos 2010 (Lt) 2011 (Lt) Skirtumas 

Skaitytojų bilietai 3200 3894 +694 

Kopijavimas, 
maketavimas 

1494 2009 +515 

Autobuso nuoma 935 374 -561 

Įrašymas į CD 11 10 -1 

Naudojimasis faksu 44 34 -10 

Spausdinimas 1913 1986 +73 

Skenavimas 93 53 -40 

Patalpų nuoma 270 382 +112 

Laminavimas - 69 +69 

Knygos 1915 907 -1008 

Iš viso: 9875 9718 -157 

 
Vidutinis specialistų darbo užmokestis  

(lyginamoji analizė su 2010 m.) 

2010 (Lt) 2011 (Lt) Skirtumas 

1360 1397 +37 

 
Iš Savivaldybės biudžeto gautų lėšų panaudojimas (Lt)  

(lyginamoji analizė su 2010 m.) 

 2010 (Lt) 2011 (Lt) Skirtumas 

Paprastosios išlaidos 1531000 1534000 +3000 

Darbo užmokestis 962057 1000000 +37943 

Soc. draudimo įnašai 298000 310000 +12000 

Komunalinės išlaidos 131866 93239 -38627 

Ryšių paslaugos 48237 46446 -1791 

Transporto išlaikymas 9911 11234 +1323 

Spaudiniai 49051 45000 -4000 

Kitos prekės 14326 15377 +1051 

Komandiruotės 1660 1998 +338 

Kvalifikacijos kėlimas 2353 2143 -210 

Ilgalaikio turto 
remontas 

464 466 +2 

Kitos paslaugos 5292 6241 +949 

Socialinės išmokos 7783 1856 -5927 

Iš viso: 1531000 1534000 +3000 

 
Iš Kultūros ministerijos knygoms įsigyti skirta 50649 Lt. Vienam gyventojui tenka 1,11 Lt 

spaudiniams įsigyti. Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų per 2011 m. paramos keliu gauta knygų už 40777 
Lt (2010 – 55777 Lt). Spaudiniams įsigyti vienam gyventojui iš visų šaltinių tenka 1,92 Lt (2010 – 1,98 
Lt). 
 
Einamosios (paprastosios) išlaidos 

 Darbo užmokestis – 1000000 Lt. 
 Dokumentams įsigyti: 

- knygoms – 98,2 tūkst. Lt; 
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- periodikos prenumeratai – 44,7 tūkst. Lt; 
 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, patalpų nuoma, komunalinės paslaugos, smulkus 

remontas, dokumentų įrišimas) – 484,6 tūkst. Lt. 
 
Pajamos ir finansavimas 

 Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos – 1584,6 tūkst. Lt; 
 Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą) – 55,4 tūkst. Lt; 
 Specialios lėšos (lėšos, gautos visam ar daliniam svarbių projektų finansavimui) –  53,4 tūkst. 

Lt; 
 Gautos pajamos (lėšos, gautos bibliotekinių operacijų metu) – 9,7 tūkst. Lt; 
 Valstybės deleguotos lėšos (viešieji darbai) – 3,0 tūkst. Lt. 
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IŠVADOS 

 
Vykdydama 2011-ųjų metų uždavinius Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji 

biblioteka veikė vadovaudamasi Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais: 2010-11-25 d. Nr. T1-
1564 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ 
ir 2011-09-29 Nr. T1-142 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 d. sprendimu Nr. T1-
1564 patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų 
pakeitimo“. Centralizuota 24 bibliotekų - filialų sistema pagal rajono Savivaldybės tarybos patvirtintą 
tipinį Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų modelį yra ekonomiškai naudinga, taupi ir funkcionali, 
nes: 

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

 bibliotekų paslaugų vartotojams yra racionaliai organizuotas paslaugų prieinamumas: vid. 1 
bibliotekai - filialui tenka 1486 gyventojai;  

 VB ir 23 jos filialuose yra 68,25 etatinių vienetų darbuotojų, iš jų 50 – profesionalūs 
bibliotekininkai, 6 – kvalifikuoti specialistai, 13,25 – techniniai darbuotojai.  

Bibliotekos ir 23 jos junginių veiklos tikslas yra sukurti modernią, atvirą žinioms ir inovacijoms 
bibliotekų sistemą su nuolat kintančiu ir su vartotojų reikmes atitinkančiu viešųjų paslaugų spektru. 

 
AKTUALIJOS. PASIEKIMAI 

 

2011 m.  Šilutė buvo paskelbta Lietuvos kultūros sostine, taip pat šventėme Šilutės (Šilokarčemos) 
vardo paminėjimo 500 metų sukaktį. Visi renginiai, kuriuos 2011 m. surengė Šilutės rajono savivaldybės 
F. Bajoraičio viešoji biblioteka, daugiau ar mažiau pasitarnavo Šilutės išskirtinumo garsinimui, priminė 
krašto istorijos raidą, kultūros vertybes.   

 
BIBLIOTEKOS IR BIBLIOTEKININKŲ PASIEKIMAI 

 

 Už aktyvų dalyvavimą Lietuvos bibliotekų akcijoje „Knygų Kalėdos” F. Bajoraičio viešajai 
bibliotekai įteikta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka; 

 Už 2011 metų geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos diplomas ir premija įteikta viešosios bibliotekos Vaikų 
aptarnavimo skyriaus vedėjai Vitai Gerulienei; 

 Už interaktyvių paslaugų plėtrą Katyčių bendruomenėje kultūros ministro padėkos raštas 
įteiktas Katyčių filialo bibliotekininkei Marinai Lodusovai; 

 Už aktyvų dalyvavimą projekte „Mingės pleneras DELTA-2” padėkos raštas įteiktas viešosios 
bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Aldonai Norbutienei ir vyr. bibliotekininkei Daivai 
Jucikaitei; 

 Už partnerystę su rajono bendrojo lavinimo mokyklų sektoriaus dalyviais Savivaldybės 
Švietimo skyriaus padėkos pareikštos Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėjai Vitai Gerulienei, vyr. 
bibliotekininkei Liudai Nausėdienei, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinieriui Vaidui 
Muliarčikui; 

 Už aktyvią Vydūno gyvenimo idėjų sklaidą ir partnerystės renginius su Lietuvos Vydūno 
draugija F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorei Daliai Užpelkienei įteikto Lietuvos Vydūno 
draugijos garbės nario regalijos; 

 Už Baltijos šalių bibliotekininkų kongrese CoBal9 pristatytą veiklą „Inovatyvūs skaitymo 
būdai” (Laima Dumšienė) F. Bajoraičio viešoji biblioteka pripažinta inovatyvių idėjų bibliotekų 
sektoriuje diegėja; 

 Projekto „Bibliotekos pažangai” konkurse „Skaitmeninių bendruomenių pasakojimai” Kintų 
filialo vyr. bibliotekininkė Ramutė Mačiulaitienė ir bendruomenės sukurtas filmas „Kintai – pasaulio 
kraštas“ pripažintas projekto filmų lyderiu; 

 Projekto „Bibliotekos pažangai“ elektroninių rinkimų „Bibliotekininkas – e.mokytojas” 
laimėtojais Lietuvoje pripažintos F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkės Sandra 
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Jablonskienė (VB), Danutė Litvinienė (Švėkšnos filialas), Vida Paldauskienė (Traksėdžių filialas) ir 
Onutė Miliauskienė (Usėnų filialas). Bibliotekininkėms suteikti „Lietuvos bibliotekininko – e.mokytojo“ 
vardai. 

 Projekto „Bibliotekos pažangai“ organizatoriai šauniausia Lietuvos bibliotekininke pripažino  
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus bibliotekininkę Sandrą Jablonskienę. 

 Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka tapo  nacionalinio projekto „Bibliotekos pažangai“ 
konkurso „Mano biblioteka – pati šauniausia“ nugalėtoja. 

 Geriausios Pamario krašto 2010 m. bibliotekininkės vardą pelnė ŠSVB Katyčių filialo 
bibliotekininkė Marina Lodusova.  

 Lietuvos bibliotekininkų draugija už Pamario krašto bibliotekininkų bendrų veiklos tradicijų 
plėtojimą, bendradarbiavimą su organizacijomis šalyje ir užsienyje keliant profesinę kvalifikaciją bei 
plečiant akiratį paskatinamąja premija apdovanojo LBD Šilutės skyrių. 

 
TRUKDŽIAI – (NE) REZULTATAI 

 

F. Bajoraičio viešoji biblioteka nėra atskira sala Pamario bendruomenėje ir Lietuvoje. Ji – žinių 
sklaidos ir kūrimo centras, kuriame bibliotekų partnerystės tinklai padeda pasiekti įvairius išteklius, kaitą 
ir diegti naujoves. Todėl natūralu, kad trukdžiai neigiamai veikia viešosios bibliotekos sektoriaus raidą 
bei neigiamai įtakoja vartotojams teikiamų paslaugų tobulinimą: 

1. Žemas apmokėjimas už darbą aukštos kvalifikacijos, motyvuotiems bibliotekos specialistams 
neatitinka specialistui priskirtų pareigų ir įgytų kompetencijų lygio. Darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti 
trukdo atestacijos galimybių nebuvimas (2011m. iki bibliotekininkų atlyginimų vidurkio bibliotekos 
biudžete trūko 45656 Lt lėšų). 

2. Dėl ankštų ir nepakankamai funkcionalių Tilžės g. 10 pastato patalpų yra ribojama socialinių 
problemų turintiems, neįgaliesiems, trečiojo amžiaus žmonėms ir mokiniams bei jaunimui teikiamų 
intelektualinių paslaugų plėtra, akivaizdžiai lėtesni teigiami šių amžiaus grupių vartotojams aktualūs 
bibliotekinių paslaugų kaitos pokyčiai. Aktualu spręsti klausimą dėl pastato Tilžės g. 12, Šilutėje, 
perdavimo iš Švietimo ir mokslo ministerijos Šilutės rajono Savivaldybei, siekiant skirti minėtas patalpas 
F. Bajoraičio viešajai bibliotekai ir pasinaudoti išskirtine galimybe šį pastatą renovuoti didžiąja dalimi 
Valstybės investicijų programos lėšomis. 

 
ĮŽVALGOS 

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

Naumiesčio, Švėkšnos ir Kintų filialų modernių ir šiuolaikiškų patalpų įrengimo klausimai. 
SVB bibliotekininkai ir 2012 m. formuos ir palaikys glaudžius santykius su bibliotekos vartotojais, 

vietos valdžia ir kitais partneriais, kurie didele dalimi lemia viešosios bibliotekos potencialo regione 
plėtros galimybes, tradicijų išsaugojimą bei naujovių atsiradimą. Bus tęsiama teigiamos įtakos 
bibliotekos paslaugų tobulinimui turėjusio projekto „Bibliotekos pažangai“ veikla, siekiama, kad kuo 
daugiau šilutiškių įgytų kompiuterinio raštingumo žinių, jas tobulintų ir naudotųsi bibliotekos 
teikiamomis galimybėmis. 

Biblioteka tęs 2011 m. pradėtą veiklą Lietuvoje bei užsienio šalyse bus akcentuojamas Pamario 
krašto išskirtinumas, istorijos ir kultūros paveldas, šiandienos vertybės. 
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