PRITARTA
Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. T1-632
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORĖS
LAIMOS DUMŠIENĖS 2016 METŲ ATASKAITA
Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano priemonių
įgyvendinimui, vykdant Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programą 2016 metais F. Bajoraičio
viešoji biblioteka puoselėjo tradicijas, skatino naujovių paiešką, įprasmindama savo krašto istoriją,
kultūrą, meną, paveldą.
Įgyvendinant 2014 m. parengtą Šilutės rajono etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui
priemonių planą 2015-2020 metams
Etnografiniame renginyje Klaipėdos etnokultūros centre. „Ypatiškoje palaunagėje“ dalyvavo
Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas
Dačkauskas, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Šilutės rajono savivaldybės meras
Vytautas Laurinaitis, Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos nariai bei kiti etnokultūros
puoselėtojai. Šilutės H. Šojaus muziejus kartu su Biblioteka dalyviams surengė žinių turnyrą „Mažosios
Lietuvos apdyvijimai“.
2016 m. kovo 10 d. eksponuota Mažosios Lietuvos kultūros ir paveldo raštijos puoselėtojo,
literato kraštotyrininko Vytauto Gocento tapybos darbų paroda „Rusnės peizažas‘ 2014“. Tapybos
darbuose – unikali Rusnės gamta, ramybe ir jaukumu alsuojantis salos gyventojų gyvenimo būdas – tai,
kas būdinga Klaipėdos kraštui: vanduo, marios, žuvys, žvejų valtys ir kantrūs žvejai. Balandžio 28 d.
viešosios bibliotekos aplinkoje Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblis „Ramytė“
susirinkusiems gerbėjams pristatė naująją savo programą „Vėluks mums rodys keluką“, skirtą Ernsto
Vilhelmo Berbomo 230-osioms gimimo metinėms. Spalio 14 d. atidaryta tautodailininkės Rūtos Emigart
Čiuželienės autorinė karpinių paroda “Tai, kas artima ir miela“, kurioje atsispindi Šilutės miesto, Kintų,
Juknaičių ir kitų Pamario vietovių vaizdiniai, tautosakos motyvai. Renginyje dalyvavo ir Pamario krašto
dainas atliko folkloro ansamblis „Ramytė“, vadovaujamas Giedrės Pocienės. Gruodžio 9 d. atidaryta
Eugenijaus Šudekovo akvarelės paroda „Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios. Dievo
namų didybė“. Pristatydamas parodą autorius kalbėjo, kad nuo seno jaučia ypatingus sentimentus vis
sparčiau į užmarštį nueinančiam Mažosios Lietuvos kraštui.
Bibliotekos projektai ir programos
F. Bajoraičio viešoji biblioteka dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ veiklose.
Bibliotekos teiktas projektas „Bendruomenės „Hub‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“
(vad. Laima Dumšienė) laimėjo maksimalų 45 200 Eurų finansavimą (2015-2016 m.). Projektas buvo
dalinai finansuojamas nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos
pažangai 2“ ir LR Kultūros ministerijos lėšomis. 2016 metais projekto veikloms vykdyti pervesta likusi
suma – 19 737 Eur. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įkurtas bendruomenės „Hub‘as“ su 5 saviraiškos
kodais: „Kūrybiškumo kodas“, „Elektronikos kodas“, „Žinių kodas“, „Modeliavimo kodas“ ir
„Multimedijos kodas“.
Balandžio mėnesį vyko projekto „Bendruomenės „HUB’as” bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos
kodą“ pristatymas-šventė bendruomenei, kurioje dalyvavo ir pavykusiu projektu pasidžiaugė Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyriaus
projektų vadovė ir šio projekto globėja Loreta Budrytė, kolegos ir partneriai iš Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio bei Pagėgių savivaldybės viešųjų bibliotekų. Svečius suvienijo šventinio
renginio kulminacija – žaidimas „Muzikinis ringas: spauskime gazą“, kuriame dalyvavo rajono
seniūnijų seniūnai, švietimo įstaigų, NVO, bibliotekų atstovai bei projekto partneriai.
„Kūrybiškumo kode“ buvo vykdomi kūrybiniai užsiėmimai (tapybos, akvarelės, piešimo,
kompozicijos, lipdymo, karpymo, lankstymo) vaikams ir suaugusiems, skatinantys saviraišką ir
bendravimą. Užsiėmimų metu dalyviai buvo supažindinami su tradicinėmis ir senosios Lietuvos

apeiginėmis šventėmis ir datomis, kartu kūrė Lietuvos tapatumo ženklus, juos pristatė savo
bendraamžiams.
Į „Elektronikos kodo“ užsiėmimus moksleiviai rinkosi ir dirbo su robotukais. Pasitelkus
elektronikos konstruktorius, dalyviai buvo supažindinami su elektronikos pagrindais, mokėsi juos
pritaikyti praktiškai, pažinti fizikos reiškinius, sudarinėti elektronines schemas, jų grandines, atlikti
eksperimentus, gautais rezultatais dalintis su bendraminčiais. Vyko sumo varžybos, kurių metu robotai
varžėsi dėl stipriausiojo titulo. Biblioteka organizavo „Olimpinių robotų žaidynių“ maratoną, kuriant
robotus su „LEGO Mindstorm EV3“ konstruktoriais.
„Žinių kodo“ veiklose vyko kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems ir
pažengusiems. 2016 m. sausio-spalio mėn. skaitmeninio raštingumo mokomuosiuose renginiuose iš viso
dalyvavo ir mokėsi 1510 Šilutės rajono gyventojų. Iš jų viešojoje bibliotekoje 261 gyventojas, kaimo ir
miestelių bibliotekose – 1249 gyventojai. Bibliotekose individualiai mokėsi ir skaitmeninio raštingumo
žinių sėmėsi 970 gyventojas. Iš jų viešojoje bibliotekoje – 177, miestelių ir kaimo bibliotekose – 793.
Bibliotekininkai visada stengėsi padėti, konsultuoti gyventojus. Iš viso atsakyta į 3773 pateiktas
skaitmeninio raštingumo užklausas. Viešoji biblioteka „Žinių kodo“ dienomis rengė protų mūšius,
turnyrus, lygas, susirėmimus, muzikinius ringus ir kt. 2016-ieji – Bendruomenių metai – todėl didžioji
dalis protų mūšių buvo skirti būtent šiems metams. Protų turnyrai buvo rengiami naudojantis projekto
metu įsigyta aktyvaus balsavimo sistemos „Active Vote“ įranga. Iš viso viešoji biblioteka ir filialai
surengė 30 protų mūšių. Šilutės policijos komisariato kriminalistai, viešosios policijos pareigūnai,
policijos veteranai, rėmėjai, socialiniai partneriai, saugios kaimynystės grupes jau įkūrusių daugiabučių
gyventojai, ugniagesiai gelbėtojai, greitosios pagalbos, bendruomenių ir seniūnijų, rajono žiniasklaidos
atstovai dalyvavo Šilutės policijos komisariato darbuotojams skirtame protų turnyre „Gink, saugok,
padėk, bet išlik...“. Minint Savivaldos dieną surengtos improvizuotos žinių kautynės „Bendruomenių
susirėmimai už vietos savivaldą“, kuriose dalyvavo 11 Šilutės rajono seniūnijų ir Savivaldybės
specialistų komandų. Žaidėjai sužinojo daug naujų dalykų, lavino loginį mąstymą, formavosi jų
komandinio darbo, bendravimo įgūdžiai.
F. Bajoraičio viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Šilutės kultūros ir pramogų centru, kvietė į
Šilutės miesto bendruomenių protų mūšį „Mes, šilutiškiai, galim!!!”, skirtą Šilutės 505 metų sukakčiai.
Čia dalyviai savo žinias išbandė keturiuose turuose, kuriuose buvo klausimų apie Šilutę, jos istoriją,
kultūrą, asmenybes, įvairenybes. Komandų apranga ir atributika atspindėjo atstovaujamą istorinę
gyvenvietę: Verdainę, Žibus, Cintjoniškius ir Šilokarčemą.
„Modeliavimo kodo“ užsiėmimai buvo vedami moksleiviams, kurie turėjo galimybę
eksperimentuoti, modeliuoti, kurti ir projektuoti įvairiausius objektus, panaudojant 3D spausdintuvą.
Dalyviai patys kūrė specialia programa „Solidwork" modelius-suvenyrus, susipažino su gamybos
parametrais, vėlesniu gaminio apdorojimu, šlifavimu, dažymu ir kt. Lankytojai naudojosi ir 3 D
skeneriu, kuriuo galėjo nuskenuoti objektus ir juos atsispausdinti. Surengtos sukurtų 3D modelių
parodėlės.
„Multimedijos kodo“ veiklose buvo organizuojamos neformalios interaktyvios pamokos.
Interaktyvios integruotos pamokos buvo vedamos vaikų lopšelių-darželių auklėtiniams; 1-4 klasių
mokiniams, jaunųjų knygos bičiulių būrelio „Galvočiukai“ nariams, viešosios bibliotekos ir filialų
lankytojams. Šiuo būdu buvo sujungtos naujausios technologijos su neformaliuoju ugdymo procesu,
panaudojant interaktyvųjį ekraną su integruotų pamokų paketu: integruotos veiklos pamokos 5-7 metų
vaikams ir 5-9 kl. mokiniams. Projekto veiklos bus tęsiamos ir 2017 metais.
Kiti projektai
F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kitiems projektams 2016 m. skirtas 14 611 Eur finansavimas.
Lietuvos kultūros taryba finansavo 4 projektus: Stovykla „Jaunieji genijai – menininkai“ (tęstinis
projektas, vad. Vita Gerulienė) – 2 500 Eur, „Prie knygos versmės...“ (vad. Aldona Norbutienė) – 2 000
Eur, „Knygnešių kelias interaktyvioje erdvėje“ (vad. Nijolė Budreckienė) – 5 000 Eur; Europos
sąjungos atstovybė Lietuvoje finansavo projektą „Tapk Europos Sąjungos pažinimo triumfatoriumi“
(vad. Laima Dumšienė) – 900 Eur. Šilutės rajono savivaldybės Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo
programa finansavo projektą „Prabylančios mūzos & inovatyvūs žiniadieniai“ (vad. Aldona Norbutienė)
– 1411 Eur, Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programa – „Jaunimo divizionas-ateik, mąstyk,
šturmuok“ (vad. Ignė Zarambaitė) – 800 Eur.
Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa
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Liepos pradžioje bibliotekininkai įgyvendinimo strateginį renginį – surengė dviejų dienų
kraštiečių sueigą „Šviesos parnešti, gera padaryti...“. Strateginiam renginiui „Pasaulio šilutiškių sueiga
„Šviesos parnešti, gera padaryti“ skirta 2 500 Eur.
Sutiktuvių metu vyko žaismingas žinių turnyras „Pažink Šilutę kitaip…“, kurio metu svečiai
netradiciškai pasitikrino žinias apie Pamario kraštą. Vyko Šilutės kraštiečių, profesionalių menininkų,
parodų atidarymai, dalyvaujant autoriams: Violetai Harvey (Portugalija), Romai Auškalnytei (Suomija),
Mantui Maziliauskui (Vilnius). Bibliotekininkų dovana kraštiečiams – Pamario krašto kultūros paveldo
pristatymas: Nemuno deltos regioninio parko edukacinis-pažintinis kelias „Potvynio apsupty“. Renginio
dalyvių smalsumui patenkinti surengti įdomūs susitikimai su žymiais kraštiečiais skirtingose bibliotekos
erdvėse: literatūrinės kavos metu – su kraštiečiais literatais, mokslo erdvėje – su mokslininkais, teatro ir
kino erdvėje – su garsiais aktoriais, kt. Sueigą vainikavo ansamblio „Nerija“ koncertas.
Neformaliojo vaikų švietimo programą parengė ir vykdė F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Žemaičių Naumiesčio filialas. Tęstinė programa ,,Senosios knygos pasakojimai“ buvo skirta 8-13 metų
vaikams, siekiant suteikti literatūros pažinimo žinių, tenkinti vaikų kūrybinius, meninius poreikius,
ugdyti saviraišką, suteikti galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį. Vaikai buvo supažindinami su XIX
- XX a. pradžios vaikų literatūra. Praktinės veiklos metu skaitė, gamino popierių, knygas, mokėsi
knygrišystės, kūrė iliustracijas, dekoracijas, žiūrėjo meninius filmus pagal literatūrinių kūrinių
ekranizacijas. Programai skirta ir panaudota 550 eurų.
Bibliotekos teikiamos mokamos paslaugos lankytojams. Biblioteka teikia Savininko teise ir
pareigas įgyvendinančios institucijos patvirtintas mokamas paslaugas ir tokiu būdu sukaupė spec. lėšų:
2016 m. – 4214 eurų (2015 m. – 3520), t. y. 694 eurais daugiau. 2016 metams buvo patvirtinta pajamų
už teikiamas paslaugas metinė programos sąmata – 3500 Eur. Pajamų už teikiamas paslaugas programos
sąmatą padidinome 800 Eur. 2016 m. surinkta 4214, susigrąžinta iš biudžeto ir panaudota – 4214 Eur.
Jos naudojamos elektroniniams skaitytojo pažymėjimams įsigyti, techninės bazės funkcionavimui
gerinti, kultūriniams renginiams organizuoti, turtui įsigyti.
Bibliotekos veiklos įgyvendinimas (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.). 2016 m. bibliotekai
skirti 655 776 Eur biudžetinių asignavimų. Iš jų: 433 368 Eur – darbo užmokesčiui, 84 910 Eur –
prekėms ir paslaugoms, 800 Eur – darbuotojų kvalifikacijai.
Bibliotekos ir 22 filialų komunalinėms paslaugoms skirta 50 300 eurų, iš jų – šildymo išlaidoms
biudžete skirtos lėšos sudarė 37 220 Eur. 66,1 % nuo bendro ŠSVB skirto biudžeto sudarė darbo
užmokestis, 20,8 % socialinio draudimo įmokos ir tik 13,1 % prekių ir paslaugų mokėjimai. Sumokėtas
darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos (570 066 Eur), įsigyta prekių ir atsiskaityta už
paslaugas (85 710 Eur).
Šilutės rajono savivaldybė 2016 metais viešųjų darbų programos funkcijoms vykdyti skyrė 1870
Eur: iš jų darbo užmokesčiui – 1230 Eur; soc. draudimo įmokoms – 381 Eur; prekių ir paslaugų
naudojimui – 259 Eur. Pagal sudarytą trišalę sutartį Savivaldybė viešųjų darbų programos funkcijoms
vykdyti finansuoja 40%, o 60% – Darbo birža. Gautas finansavimas panaudotas.
Bibliotekos skolos. Bibliotekos kreditorinis įsiskolinimas 2016-12-31 d. už prekes ir paslaugas
sudaro – 2 500 Eur, iš jų: šildymas – 2031 Eur, elektros energija – 325 Eur, vanduo – 119 Eur, atliekų
išvežimas – 12 Eur, kitos – 13 Eur. Biblioteka sumažino kreditorinį įsiskolinimą UAB „Šilutės šilumos
tinklai“ iki 37 Eur.
Mokėjimų vykdymo, praleistais terminais daugiau kaip 45 dienos, Biblioteka neturi.
2016 m. buvo vykdyti rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai,
Administracijos direktoriaus įsakymai.
F. Bajoraičio viešoji biblioteka užtikrino vietos savivaldos sprendimų vykdymą Bibliotekos ir
bendraisiais kultūros klausimais, susijusiais su Bibliotekos misija, tikslais ir uždaviniais.
Vykdyti Tarybos sprendimai
2016-02-18 sprendimu Nr. T1-214 patvirtinti metiniai biudžetiniai Bibliotekos asignavimai,
kuriuos sudarė savarankiškųjų funkcijų finansavimo lėšos 630,5 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui –
411,4 tūkst. Eur; lėšos už paslaugas ir nuomą – 3,5 tūkst. Eur. 2016-02-18 sprendimu Nr. T1-217
patvirtintas rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas
2016 m.; 2016-02-18 sprendimu Nr. T1-220 patvirtintas rajono savivaldybės kultūros projektų 2016
metų sąrašas, kuriuo Bibliotekos projektui „Prabylančios mūzos ir inovatyvūs žiniadieniai“ skirtas
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finansavimas 1411 Eur; 2016-02-18 sprendimu Nr. T1-221 Jaunimo projektų sąraše Bibliotekos
projektui „Jaunimo divizionas – ateik, mąstyk, šturmuok“ skirtas 800 eurų finansavimas. 2016-02-18
sprendimu Nr. T1-228 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr.
T1-172 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“
pakeitimo“ numatytas Viešosios bibliotekos statinių ansamblio (Tilžės g. 10 ir Tilžės g. 12) Šilutėje
rekonstravimas ir įrengimas, pritaikant menų galerijai, edukacijai ir turizmo komunikacijai. 2016-03-31
sprendimu Nr. T1-252 suderintas Šilutės rajono savivaldybės kultūros įstaigų, tame tarpe ir Bibliotekos,
darbo laikas. 2016-03-31 sprendimu Nr. T1-258 patvirtinta Bibliotekos direktorės 2015 metų veiklos
ataskaita. Tarybos 2016-03-31 sprendimu Nr. T1-290 iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos perduoti Viešajai bibliotekai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti 3 kompiuteriai,
kurių bendra suma 2123,55 Eur. 2016-03-31 sprendimu Nr. T1-292 perduoti patikėjimo teise baldai
naujai rekonstruotam Ž. Naumiesčio filialui. Tarybos 2016-03-31 sprendimas Nr. T1-279 „Dėl pritarimo
dalyvauti projekte „Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12,
modernizavimas pritaikant bendruomenės poreikiams“ rajono taryba įsipareigojo, kad projektas bus
įgyvendintas savarankiškai ir prisidės prie projekto finansavimo iš Savivaldybės biudžeto ne mažiau
kaip 7,5 proc. visų tinkamų projekto išlaidų, užtikrino projekto tęstinumą 5 metus po projekto
įgyvendinimo pabaigos. 2016-06-30 sprendimu Nr. T1-394 rajono taryba nustatė Bibliotekos teikiamų
paslaugų kainas. Į 2017 metų strateginių renginių, patvirtintų 2016-11-24 sprendimu Nr. T1-486, sąrašą
įrašyta „Tarptautinė vaikų knygos mugė „Kviečia baltos knygų burės“, kuri vyks 2017 m. balandžio 27
d. 2016-11-24 sprendimu Nr. T1-505 patvirtintos naujos tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir
naudojimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklės. Remiantis šiuo sprendimu
parengtas Bibliotekos direktoriaus 2016-12-09 įsakymas dėl Viešosios bibliotekos tarnybinio
automobilio naudojimo ir nuomojimo tvarkos patvirtinimo.
Mero potvarkiai
Vadovaujantis mero 2016-04-25 potvarkiu Nr. M3-21 patvirtintas kasmetinių atostogų grafikas,
kuriuo vadovaujantis kasmetinėmis atostogomis naudojosi Bibliotekos direktorius. 2016-05-13
potvarkiu Nr. M2-28 Laima Dumšienė priimta Bibliotekos direktore, sudarant su ja neterminuotą darbo
sutartį. 2016-06-30 potvarkiu Nr. M2-37 nustatytas Bibliotekos direktoriaus tarnybinio atlyginimo
koeficientas – 28,8 BMA. 2016-07-26 potvarkiu Nr. M1-43 „Dėl redakcinės kolegijos sudarymo
leidiniui apie Šilutės kraštą sukurti“ bibliotekos direktorė paskirta į redakcinę kolegiją leidiniui apie
Šilutės kraštą sukurti. 2016 m. vasario-gruodžio mėnesiais išleista 10 mero potvarkių, susijusių su
Bibliotekos direktoriaus tarnybinėmis komandiruotėmis.
Administracijos direktoriaus įsakymai
2016-02-04 įsakymu Nr. A1-137 Biblioteka pateko į rajono savivaldybės neformaliojo vaikų
švietimo programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto 2016 m. sąrašą. 2016-02-17 įsakymu Nr. A1186 buvo sudaryta Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12,
modernizavimo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams, darbo grupė, į kurios sudėtį įeina ir
Bibliotekos direktorius. 2016-02-16 įsakymu Nr. A1-242 iš Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo
programos 2016 m. lėšų Bibliotekos organizuojamam renginiui „Pasaulio šilutiškių sueiga“ skirta 2500
Eurų. 2016-04-01 įsakymu Nr. A-406 nustatyta Savivaldybei priklausančių automobilių vasaros kuro
norma, 2016-11-03 įsakymu Nr. A1-1390 – žiemos kuro norma. Pagal šį įsakymą Bibliotekos
direktoriaus įsakymu kuro norma nustatyta Bibliotekos eksploatuojamam automobiliui Ford Transit.
2016-04-14 įsakymu Nr. A1-466 nustatyta šildymo sezono pabaiga, 2016-10-10 įsakymu Nr. A1-1297 –
2016-2017 m. šildymo sezono pradžia. 2016-10-13 įsakymu Nr. A1-1307 sudaryta Šilutės rajono
savivaldybės 2017 metų biudžeto projekto rengimo darbo grupė. 2016-11-24 įsakymu Nr. A1-1513
nustatyta Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms darbo užmokesčio fondo dydžio apskaičiavimo tvarka.
2016-12-06 įsakymu Nr. A1-1583 įstaigų vadovai įpareigoti užtikrinti sklandų vieningos apskaitos
sistemos „Biudžetas“ diegimą nuo 2017-01-01. 2016-12-19 įsakymu Nr. A1-1677 Bibliotekai leista
perkelti asignavimus.
Trumpa apžvalga
Ataskaitiniu laikotarpiu F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 22 jos miestelių bei kaimo
struktūrinių padalinių (filialų) tinklas yra tolygiai išsidėstęs Pamario regiono teritorijoje. Tinklą vienijo:
Viešoji biblioteka, 13 filialų, 9 filialai, vykdantys ir mokyklų bibliotekų funkcijas.
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Bibliotekos dokumentų fondus (2016-12-31) sudaro 241 968 fiz. vienetai.
2016 metams Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skyrė valstybės lėšų bibliotekos
dokumentams (knygoms) įsigyti 31 584 Eur (2015 m. – 28 420 Eur), 3164 Eur daugiau negu praėjusiais
metais. Šeštus metus Lietuvoje prieš didžiąsias žiemos šventes startavo nacionalinė akcija „Knygų
Kalėdos“, tapusi visuotinu, knygų bičiulius visoje šalyje sutelkiančiu judėjimu. Prie Lietuvos
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamos akcijos kasmet prisijungia ir F. Bajoraičio
viešoji biblioteka. Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu VB ir filialai surinko 925 knygas, kurias dovanojo 67
geradariai ir 8 organizacijos. Ataskaitiniais metais surinkta paramos naujomis knygomis už 3167 eurus.
Bibliotekos tinklo paslaugomis naudojasi 25,4 % viso rajono gyventojų ir vidutiniškai kasmet
bibliotekų stacionaruose įregistruojama 12,0 % naujų bibliotekinių paslaugų gavėjų, o 88,0 %
perregistruoti vartotojai. Biblioteka yra visiškai įdiegusi Lietuvos integralią bibliotekų informacijos
sistemą (LIBIS), kasmet joje apskaito 9 269 fiz. vienetų naujų dokumentų (2016 m. už 41 826 eurus),
aprašo ir eksportuoja analizikos duomenis (2016 m. 3 567 įrašų) į LIBIS, savo vartotojus aprūpina
Bibliotekoje nesamais, bet bendruomenės vartotojams reikalingais dokumentais ar temine atrankine
informacija tarpbibliotekinio abonemento (TBA) keliu.
Vidutiniškai kasmet Bibliotekos sistemoje apsilanko 235 027 lankytojai: iš jų 58 985 viešojoje
bibliotekoje ir 8001,9 vidutiniškai viename struktūriniame teritoriniame padalinyje (filiale). Gausiausia
paslaugų vartotojų sutelktis yra Žemaičių Naumiesčio, Kintų, Vainuto, Vilkyčių, Saugų , Švėkšnos,
Usėnų, filialuose, aktyviausias lankomumas – Kintų, Saugų, Švėkšnos, Usėnų, Vilkyčių, Žemaičių
Naumiesčio filialuose.
2016 m. skaitmeninio raštingumo ir kituose mokomuosiuose renginiuose iš viso dalyvavo ir
mokėsi 6578 Šilutės rajono gyventojų. Iš jų viešojoje bibliotekoje 1914 gyventojas, kaimo ir miestelių
bibliotekose – 4664 gyventojai. Bibliotekose individualiai mokėsi ir skaitmeninio raštingumo žinių
sėmėsi 1740 gyventojas. Iš jų viešojoje bibliotekoje – 376, miestelių ir kaimo bibliotekose - 1364.
Bibliotekininkai visada stengėsi padėti, konsultuoti gyventojus. Iš viso atsakyta į 4190 pateiktas
skaitmeninio raštingumo užklausas.
Bibliotekų paslaugų prieinamumui didinti sėkmingai pasitarnauja nestacionarūs bendruomenės
aptarnavimo knyga būdai: knygų skaityti pristatymas į namus neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms
(2016 aptarnauta 34, pristatyta 2 138 vnt. dokumentų); skaitymo sąlygų sukūrimas akliesiems ir
silpnaregiams, suteikiant garso knygas skaityti namuose pagal partnerystės sutartį su Lietuvos aklųjų
bibliotekos Klaipėdos filialu.
Bibliotekos darbuotojai. Rajono Savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T1-749
Bibliotekai ir jos filialams nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 67,25. Bibliotekoje ir 22
jos filialuose dirbo 50 bibliotekininkų (49,75 pareigybės); 4 darbuotojai, priskiriami kultūros ir meno
darbuotojams; kiti – kvalifikuoti specialistai ir techninis personalas. Vidutiniškai vienas Bibliotekos
specialistas kvalifikaciją kėlė ir žinias gilino 1,12 karto. Dirbančių bibliotekinių specialistų amžiaus
vidurkis – 39,3 metų, 66% bibliotekininkų turi aukštąjį, 24 – aukštesnįjį profesinį pasirengimą darbui,
10% – kitą išsilavinimą.
Sėkmingi 2016 metų žodiniai ir vaizdiniai renginiai
Bibliotekoje ir jos filialuose kasmet surengiama per 1028 (iš jų 338 parodos) įvairaus pobūdžio,
tematikos, žanro viešų tradicinių ar naujų, laikmečio aktualijoms skirtų žodinių ir vaizdinių renginių.
F. Bajoraičio viešoji biblioteka savo veiklomis minėjo Bibliotekų metus, skirdama didelį dėmesį
visų amžiaus grupių bendruomenės nariams.
Vasario pabaigoje Žemaičių Naumiesčio filialo įkurtuvių šventėje „Ta pati, bet kitokia...
biblioteka“ dalyvavo ir įkurtuvių juostą perkirpo Šilutės rajono savivaldybės vadovai, kiti garbūs
svečiai. Atnaujinta biblioteka džiaugėsi Pamario krašto bibliotekininkai, gausus būrys bibliotekos
partnerių, rėmėjų, lankytojų, bičiulių, kaimynų. Įkurtuvių dovana bendruomenei – aktorės Virginijos
Kochanskytės teatralizuota programa. Meno mėgėjai susipažino su 41-ojo tarptautinio Renatės Lūšis
akvarelės plenero dalyvių darbų paroda.
Minint Šilutės miesto gimtadienį, miestelėnai ir miesto svečiai, atėję į viešosios bibliotekos
Vasaros kiemelį, galėjo išgirsti profesionalią poezijos ir džiazo improvizacijų programą „Gėlė pasakė
vėjui pagal Henriko Radausko eiles. Tekstus skaitė ir improvizavo aktorė Dalia Jankauskaitė, muzikines
improvizacijas atliko žinomas džiazo virtuozas Vytautas Labutis.
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Didelio susidomėjimo sulaukė visus metus organizuojamas kūrybinių užsiėmimų ciklas literatūros
mėgėjams „Kai knygos atgyja spalvose…“. Susitikimų metu skaitomos knygų ištraukos, dalijamasi
įžvalgomis, diskutuojama, vėliau iškilusios mintys ir vaizdiniai išreiškiami kūrybinėse dirbtuvėse ant
įvairios materijos: drobės, popieriaus, akmens, keramikos. Užsimezga dalyvių bendravimas,
apsikeičiama literatūrinėmis įžvalgomis, atrandama naudingos informacijos, plečiasi dalyvių meninė
saviraiška.
Surengti itin patrauklūs literatūriniai renginiai, subūrę didelį dalyvių skaičių: „Pusiaužiemio
skaitymai“, kurių metu iš naujo prisiliesta prie šviesios atminties šilutiškio mokytojo ir kūrėjo Mintaro
Smelevičiaus kūrybos, dalyvaujant Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos skaitovams, dainų
atlikėjams, bendruomenei; renginių ciklas „Gimtųjų žodžių apkabintas aš gyvas kalboje“; atvira
integruota lietuvių kalbos pamoka „Gimtoji kalba – tautos savastis“; poezijos skaitymai „Poezija kalba
tiems, kurie supranta daugiau, negu ji gali pasakyti“, veiklų ciklas „Poetinė terapija“ su gydytoja
psichiatre, rašytoja, poezijos terapeute, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Reabilitacijos
katedros docente dr. Jūrate Sučylaite; eilių ir dainuojamosios poezijos popietė „Meile, ar turi tu
atmintė...“ dalyvaujant kraštietėms – eiliuotojai Astai Grigalienei ir dainų kūrėjai ir atlikėjai Dianai
Vilkišienei.
Literatūrinių renginių ciklas „Šiuolaikiniai lietuvių autoriai“ kvietė iš naujo atrasti šiuolaikiškus
rašytojus, priartinti juos prie skaitytojų, skleisti žinią apie lietuviškos knygos žanrus. Buvo organizuoti
susitikimai su rašytojomis Renata Šerelyte (VB ir Kintuose), Laura Sintija Černiauskaite, rašytoju,
literatūrologu Regimantu Tamošaičiu (VB, Ž. Naumiestyje), rašytoju Roku Flick ir aktore Regina
Arbačiauskaite (VB), su moterimis kūrėjomis ir knygų autorėmis – aktore Doloresa Kazragyte (VB),
aktore Nijole Narmontaite, kartu dalyvaujant keliautojui ir knygų autoriui Pauliui Kovui (VB, Ž.
Naumiestyje), kurie pristatė savo kūrybą ir išleistas knygas.
Pristatytos kitų autorių naujai išleistos knygos: Sausio 15 d., minint Klaipėdos krašto dieną
pristatyta knyga „Klaipėdos krašto aukštaičiai: tekstai ir kontekstai Klaipėdos krašto aukštaičiai: tekstai
ir kontekstai“. Renginyje dalyvavo autorės – doc. dr. Rima Bakšienė ir doc. dr. D. Vaišnienė. Kovo 10
d., Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinių išvakarėse vyko susitikimas su žurnalistu,
redaktoriumi, leidėju, kraštiečiu Mindaugu Miliniu, kuris susirinkusiems pristatė savo naujausią knygą
„Partizanas”. Balandžio 30 d. susitikimo su žurnaliste Ramune Sakalauskaite (Vilnius) metu pristatyta
jos knyga „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“. Gegužės 19 d.
pristatyta debiutinė pagėgiškės Eglės Zakaraitės knyga „Kaip tapti dama“, kurioje jauna autorė pateikė
spalvingą vienos moters gyvenimo istoriją. Birželio 17 d. vyko 9-tos šilutiškio Audriaus Šikšniaus
knygos – romano „Žiemojantis angelas“ sutiktuvės. Birželio 22 d. pristatyta Reginos Balsevičienės
knyga „Gyvenu be vaistų“, Kristinos Šveikauskienės atsiminimų knyga „Nebaigtas giminės laiškas“.
Rugsėjo 23 d., minint Holokausto Lietuvoje atminimo dieną, pristatyta Kristinos Šveikauskienės
atsiminimų knyga „Nebaigtas giminės laiškas“. Lapkričio14 d., pristatyta knyga „Sveikata ir gydymas
natūraliomis priemonėmis“. Renginyje dalyvavo knygos bendraautorė med. dr. Virginija T.
Dambrauskaitė-Gudavičienė.
Akcija „Aklas pasimatymas su knyga“ vyko Grabupių, Žemaičių Naumiesčio, Kintų, Ramučių
filialuose. Skaitytojai atėję į biblioteką gavo iš anksto supakuotą knygą, nežinodami kokia knyga
paslėpta pakuotėje. Pasislėpusios laikraščiuose, išdabintos plazdančiais drugeliais knygos žadino
bibliotekos lankytojų smalsumą. Netradicinio pasimatymo su knyga reikšmė – nustebimo momentas,
puiki patirtis, padedanti atrasti ką nors naujo. Šios akcijos dėka skaitytojai galėjo nukrypti nuo savo
skaitymo įpročių ir pažinti kitokį knygų turinį.
Renginiai vaikams ir jaunimui
Dėmesio sulaukė ir jaunieji bibliotekos skaitytojai. Balandžio pabaigoje vyko Silvijos
Laurenčikaitės ir Jarlo Aleksandro Brantingo knygos „Cupės ir Zupės gyvenimas bei nepaprasti
nuotykiai“ pristatymas. Kartu su autoriais dalyvavo ir tinklapio www.bernardinai.lt žurnalistė, knygos
redaktorė Jurga Lūžaitė-Kajėnienė. Birželio mėnesį vaikai ne tik iš Šilutės, bet ir visos Lietuvos sulaukė
naujos knygelės „Emilio laiškas“. Šios knygos pristatyme dalyvavo labdaros ir paramos fondo
„Švieskime vaikus“ direktorė J. Zigmantienė ir šios knygos autorė šilutiškė F. Bajoraičio viešosios
bibliotekos bibliotekininkė I. Zarambaitė, literatūrinio debiuto, labdaros ir paramos fondo „Švieskime
vaikus“, nugalėtoja.
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Gegužės 9 d. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vasaros kiemelyje džiūgavo jaunieji šilutiškiai,
švęsdami Europos dieną. Renginys prasidėjo iškilminga Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos
vėliavų pakėlimo ceremonija. Renginio metu netrūko ne tik šypsenų, juoko, šokių, linksmybių, vaišių,
bet ir interaktyvių, kūrybiškų bei intelektualių užsiėmimų.
Liepos mėnesį startavo nauja skaitymo skatinimo akcija „Au‘Ginu skaitymą“. Vaikams buvo
pasiūlyta nauja, žaisminga knygelių skolinimosi į namus paslauga. Pasiūti spalvingo audinio krepšeliai
su logotipu – ežiuku, kviečiančiu skaityti. Krepšelyje – knygelių rinkiniai pagal skaitytojų amžiaus
grupes. Skaitymo krepšelius su knygelių komplektais jaunieji skaitytojai skolinasi į namus, o perskaitę
grąžina bibliotekai ir pasiskolina kitą knygų krepšelio komplektą.
Rugpjūčio pabaigoje jaunieji knygų mėgėjai susirinko į F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Vasaros kiemelį, kur vyko skaitymo piknikas „Vasarą palydint…“, kuriame skaitytojai dalijosi mintimis
apie laisvalaikį bibliotekoje ir knygas.
Rugsėjo 15 d. viešojoje bibliotekoje lankėsi Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros
darbuotojos Vaiva Ružaitė ir Aistė Natkevičiūtė, kurios visus besidominčius supažindino su Europos
Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sritimi. Informaciniame seminare dalyvavo jauni žmonės,
jaunimo organizacijų atstovai, jaunimo darbuotojai ir su jaunimu dirbantys asmenys iš Šilutės,
Klaipėdos ir Kretingos rajonų.
Rudenį atidarytas galvosūkių kambarys „Bebaimių 12“, skirtas jauniems žmonėms. F. Bajoraičio
viešojoje bibliotekoje jau antrus metus veikia Jaunimo informavimo taškas, vyksta įvairūs jauniems
žmonėms skirti renginiai, tačiau bibliotekos darbuotojai plėtoja vis naujas idėjas, stengdamiesi pritraukti
Šilutės miesto ir rajono jaunuomenę į biblioteką ir joje vykdomas veiklas. Taip atsirado projektas
„Jaunimo divizionas – ateik, mąstyk šturmuok“, kurį finansavo Šilutės rajono savivaldybė. Jo tikslas –
siekiant prisidėti prie vietos bendruomenių veiklos stiprinimo ir organizacijų bendradarbiavimo, sukurti
naują paslaugą jauniems žmonėms – galvosūkių kambarį, įtraukiant juos į bibliotekos organizuojamą
novatorišką veiklą, skatinančią jų saviraišką, užimtumą, partnerystę, keitimąsi iniciatyvomis, idėjomis,
patirtimi. Galvosūkių kambario atidarymo proga į Šilutę atvyko viešosios bibliotekos partneriai iš
Balstogės Lukašo Gurnickio bibliotekos (Lenkija).
Lapkričio 23 d. vyko jaunimo karjeros diena „Kam to reikia?!“. Tai – gyvosios teorijos pamokos
mokiniams, kurių metu praktikai įtraukiami į profesinę savanorystę mokyklose, o moksleiviai skatinami
kurti, mokytis ir tikėti savimi. Profesinio orientavimo renginį vedė „Kam to reikia?!“ direktorė Rūta
Radzevičiūtė, UAB „BENU“ vaistinės personalo vadovė Rasa Slauskienė, Visuomenės sveikatos biuro
vadovas Aurelijus Laurinavičius.
Visus metus, pasitelkę žaidimų konsoles, bibliotekos jaunieji lankytojai dalyvavo interaktyvių
žaidimų rytmečiuose, popietėse (boulingas, kopimas į kalnus, futbolas, šokiai ir kt.), įvairiuose
interaktyviuose šokių, boulingo turnyruose.
Meno parodos (profesionalios ir mėgėjiškos)
Sausio 8 d., bendradarbiaujant su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi, surengta 2015 m.
Klaipėdoje vykusio 41-ojo tarptautinio Renatės Lūšis akvarelės plenero dalyvių paroda. Vasario 18 d.
surengta ir pristatyta fotomenininko Džerinaldo Lukošiaus, gyvenančio ir kuriančio Airijoje fotografijų
paroda „Airija mano akimis“. Balandžio 8 d. dailininkas ir juvelyras Gvidas Latakas pristatė savo
kūrybos darbų parodą „Riterio sapnas“, o kaunietis fotomenininkas Petras Vaičiulis pristatė savo
fotografijų parodą „Šviesos link“. Gegužės 28 d. atidaryta profesionalių skulptorių, Lietuvos dailininkų
sąjungos narių Aušros Jasiukevičiūtės ir Daumanto Kučo kūrybos paroda „Mažoji skulptūra“. Parodos
atidaryme dalyvavo autoriai, kanklėmis grojo Šilutės meno mokyklos jaunosios kanklininkės. Vėliau
paroda buvo eksponuota VB Žemaičių Naumiesčio, Švėkšnos, Kintų, Juknaičių filialuose. Rugpjūčio
10 d. surengta Macikų socialinės globos namų užimtumo grupių „Molinukas“ ir „Prie židinio“ kūrybos
paroda „Iš metų darbų vėrinio“ (vadovės Jolanta Maslauskienė ir Beata Vaitelienė). Rugpjūčio 11 d.
miestelėnai buvo pakviesti į susitikimą su seniausio lietuvių tautos amato – kalvystės – tęsėjais ir
puoselėtojais – šilutiškiais kalviais Romu Šalčiumi ir Mantu Kuzminskiu bei jaunąja fotografe Inga
Šalčiūte-Kuzminskiene. Rugsėjo 16 d. atidaryta Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto lektorės,
dailininkės Laimos Domkienės akvarelės ir aliejinės tapybos darbų paroda „Interpretacijos“.
Akcija „Atsakingas skaitytojas. „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“
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Lapkričio mėnesį 52 šalies bibliotekos buvo įsitraukusios į nebereikalingų baterijų ir mobiliųjų
telefonų rinkimo akciją „Atsakingas skaitytojas. „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“ Parodžiusi puikų
rezultatą ir išradingumą akcijoje, pirmąją vietą užėmė F. Bajoraičio viešoji biblioteka. Bibliotekai
įteiktas plokščiaekranis televizorius. Akcijos metu buvo organizuotas papildomas bibliotekų darbuotojų
nuotraukų konkursas. Čia irgi pasižymėjo šilutiškiai. Komisijos vertinimu išmaniausiai aplinkosauginę
akciją pristatė F. Bajoraičio viešoji biblioteka. Bibliotekos darbuotojai sukūrė ne paprastą, o įspūdingai
atrodančią interaktyvią elektroninių atliekų surinkimo dėžę. Šiam sprendimui panaudoti LEGO EV3
konstruktorius, trys varikliai, vienas paspaudimo ir du ultragarso sensoriai.
Akcija „Knygų Kalėdos“
Šeštus metus Lietuvoje prieš didžiąsias žiemos šventes startuoja nacionalinė akcija „Knygų
Kalėdos“, tapusi visuotinu, knygų bičiulius visoje šalyje sutelkiančiu judėjimu. Prie Lietuvos
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamos akcijos kasmet prisijungia ir Šilutės rajono
savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka. Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu VB ir filialai iš
viso surinko 925 knygas, kurias dovanojo 67 geradariai ir 8 organizacijos. „Knygų Kalėdas“ paįvairino
Pamario bibliotekose vykę akcijai skirti renginiai. Iš viso suorganizuota 40 renginių.
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, organizacijomis
F. Bajoraičio viešoji biblioteka toliau plėtojo partnerystę su socialiniais partneriais: Tauragės
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatu, asociacija „Kintų
jaunimo klubas”, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, klubu „Moterų seklyčia“, Saugų vaikų globos
namais, „Diemedžio“ ugdymo centru, Šilutės šaulių kuopa, Šilutės Pamario pagrindine mokykla, Šilutės
M. Jankaus pagrindine mokykla, Šilutės Vydūno gimnazija, Šilutės pirmąja gimnazija, Vainuto
gimnazija, Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Šilutės turizmo ir paslaugų
verslo mokykla, Šilutės rajono vaikų meno mokykla, Šilutės socialinių paslaugų centru, Žmonių su
sielos negalia klubu „Sielos paguoda“; Šilutės katalikių moterų draugija; Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija „Šilutės viltis“, Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centru; Macikų socialinės
globos namais; Šilutės diabeto klubu „Margainis“, Šilutės kraštotyros draugija, Šilutės grupe „Saugi
kaimynystė“, visais Šilutės lopšeliais-darželiais bei kultūros centrais, Šilutės H. Šojaus muziejumi;
Šilutės kameriniu dramos teatru. Su dauguma socialinių partnerių yra pasirašytos neterminuotos
partnerystės sutartys. Viešosios bibliotekos filialai tęsė bendradarbiavimą su vietos įstaigomis ir
organizacijomis.
Taip pat bendradarbiauta kitomis įstaigomis, kūrybinėmis organizacijomis: VšĮ „Rašytojų kubu“,
Lietuvos dailininkų sąjunga, organizuojant profesionalaus meno parodas; Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešąja biblioteka, Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu; skolinantis iš jos garso
knygas rajono neregiams ir silpnaregiams aprūpinti.
Organizuojant kraštiečių sueigą „Šviesos parnešti, gera padaryti“ suaktyvėjo bibliotekos ryšiai su
kraštiečiais bei išeiviais. Sueigoje dalyvavo virš 40 kraštiečių su šeimos nariais gyvenantys Vilniuje,
Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Mažeikiuose ir kituose Lietuvos miestuose bei išeiviai iš
Portugalijos, Suomijos, JAV.
Viešinimas. Ataskaitiniais metais įvairaus pobūdžio žiniasklaidos priemonėse paskelbti 624 straipsniai,
populiarinantys renginius, Bibliotekos akcijas, paslaugas bei kitas įdomybes, iš kurių 490 –
elektroniniuose laikraščiuose ir interneto svetainėse, 129 – vietinėse spaudoje, 5 – respublikinėje
spaudoje.
Bibliotekos ir bibliotekininkų įvertinimas 2016 metais
►F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
padėka už nuoširdų bendradarbiavimą įgyvendinant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos projektą „Bibliotekos pažangai 2“ bendruomenei reikšmingų kokybiškų paslaugų kūrimą.
►F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyrius pripažintas „Biblioteka – mažųjų
draugas 2015“ už prasmingą veiklą su mažaisiais skaitytojais ir apdovanotas Lietuvos savivaldybių
viešųjų bibliotekų asociacijos padėkos raštu.
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►F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo
skyriaus padėka už pagalbą organizuojant regiono mokinių dvyliktąją metodinę-praktinę konferenciją
„Informacinės technologijos mokinių darbuose“.
►F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota VšĮ „Vaikų linija“ padėka už dalyvavimą „Veiksmo
savaitėje BE PATYČIŲ“.
►F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota „Diemedžio“ ugdymo centro bendruomenės padėka su
surengtas Kalėdines varžytuves „Muzikos ritmu“.
►F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Elektronikos platintojų asociacijos direktoriaus padėka už
socialinę atsakomybę ir svarų indėlį saugojant gamtą.
►F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialo vyresnioji bibliotekininkė Vaida Nausėdaitė
apdovanota Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka už skatinimą skaityti, kūrybinį lavinimą,
bendruomenės telkimą ir švietimo iniciatyvas.
► F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja, LBD tarybos narė Sandra
Jablonskienė apdovanota Lietuvos bibliotekininkų draugijos padėka už profesinį patriotizmą, nuoširdų
darbą Lietuvos bibliotekininkų draugijoje, aktyvų dalyvavimą stiprinant bibliotekų pozicijas,
bendradarbiavimo ir partnerystės tarp bibliotekų bei kitų institucijų iniciatyvas.
Laukiantys sprendimai:
1. Nuo 2017 m. vasario 1 d., uždarius F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Šilutės miesto filialą
(Bibliotekos struktūrinį padalinį), organizuoti Šilutės miesto filialo dokumentų fondo ir inventoriaus
perskirstymą kitiems filialams.
2. Spęsti klausimą dėl Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Juknaičių,
Katyčių, Saugų, Usėnų filialų ir Juknaičių, Katyčių, Saugų J. Mikšo, Usėnų pagrindinių mokyklų
bibliotekų sujungimo.
2017 02 21
Direktorė

Laima Dumšienė
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