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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos (Toliau – Biblioteka)
direktoriaus ataskaita parengta ir teikiama tvirtinti rajono Savivaldybės taryboje vadovaujantis
Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T1-155 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės
biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų 2015 metų veiklos ataskaitų grafiko
patvirtinimo“.
Tikslai ir uždaviniai:
2015 metų tikslas: veiksmingai didinti Bibliotekos vaidmenį bendruomenės gyvenime,
užtikrinant esamų ir sukuriant naujų bibliotekos paslaugų modulius, skatinant naujovių įžvalgas ir
racionalius pokyčius, bibliotekinių paslaugų prieinamumą ir inovacijas.
2015 metų uždaviniai:
Parengti, teikti finansuoti ir įgyvendinti „Bibliotekos pažangai 2“ (BP2) projektą
„Bendruomenės HUB‘as bibliotekoje: atrask savo saviraiškos kodą“, kitus (5) Lietuvos kultūros
tarybai ir rajono savivaldybei teikiamus projektus.
Telkti dėmesį ir idėjas Etnografinių regionų metams, Šilutės mecenato Hugo Šojaus jubiliejui,
pasirengimui Bibliotekų metams, F. Bajoraičio viešosios bibliotekos įkūrimo 70-mečiui,
tarptautinei konferencijai su Viljandi (Estija) ir 9 Vakarų Lietuvos viešosiomis bibliotekomis
surengti ir įgyvendinti.
Sustiprinti jaunimo infotaško bibliotekoje veiklą, įtvirtinti Bibliotekos bibliotekinio jaunimo
tarptautinės partnerystės idėją su Balstogės (Lenkija) miesto bibliotekos jaunuomene.
Įrengti ir atidaryti Lietuvos etnografinių regionų skaityklą, parengti ir įgyvendinti
šviečiamąją, edukacinę ir interaktyvią programą įvairių pamario bendruomenių grupių nariams.
Suaktyvinti vaikų ir jaunimo vartotojų grupių neformalųjį švietimą, kuriant neformalaus
ugdymo idėjas Bibliotekai ir filialams, dalyvaujant rajono Savivaldybės Švietimo skyriaus
neformalaus ugdymo programose.
Investuoti į kompetentingo, šiuolaikiško, inovatyvaus ir motyvuoto bibliotekinio specialisto
ugdymą: sudaryti sąlygas mokytis Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų centre 4 perspektyviems
Bibliotekos specialistams; pagal BP2 mokymų programą sudaryti sąlygas mokytis, įgyti naujas
kompetencijas ir gebėjimus dvylikai Bibliotekos specialistų.
Parengti, suderinti su Bibliotekos profsąjungos atstovais, patvirtinti Bibliotekos direktoriaus
įsakymu „Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkų atestavimo
aprašą“, derinti su Savivaldybės Kultūros skyriumi, teikti rajono Savivaldybės tarybai svarstyti
sprendimo projektą „Dėl 2 rajono Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Šilutės F. Bajoraičio
viešosios bibliotekos atestavimo komisiją“.
Suformuoti Bibliotekos 2016 metų biudžeto projektą, parengti biudžeto projekto Aiškinamąjį
raštą. Biudžeto projekte numatyti 6,9 tūkst. eurų, reikalingų Bibliotekos 5 struktūrinių padalinių
(skyrių) vedėjų atestacijai ir darbo užmokesčiui apmokėti pagal atestavimo rezultatus.
Įrengti rekonstruoto Bibliotekos struktūrinio padalinio Kintų filialo patalpose vizualią
informaciją ir reklamą, paruošti filialą darbui, surengti įkurtuvių šventę.
Užtikrinant naujo pobūdžio paslaugų diegimą struktūrinio teritorinio padalinio Žemaičių
Naumiesčio filiale, suprojektuoti, pagaminti atitinkančią baldų įrangą ir pasirūpinti apmokėjimu už
naujų paslaugų pobūdį, perkelti filialą į renovuotas patalpas, suprojektuoti ir įgyvendinti (2016)
patalpose vizualiąją informaciją-reklamą.

2
Bibliotekos tikslas ir prieinamumas.
Įvertinant sparčiai kintančias, bendruomenės gyvensenos poreikius atitinkančias Bibliotekos
funkcijas ir paslaugų spektrą, Biblioteka Šilutės rajono savivaldybės tarybos2007-01-25 sprendimu
Nr. T1-1420 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos priskyrimo
antrai bibliotekų grupei“ priskirta antrai Lietuvos bibliotekų kategorijai iš keturių nustatytų
Lietuvos kultūros ministerijos teisės aktais. Tai reiškia, kad Biblioteka įgyvendina tikslus ir
uždavinius, prilygstančiai antros pagal veiklų apimtį kategorijai arba suformuluotus ir priskiriamus
Lietuvos regioninių bibliotekų tikslams. Ataskaitiniu laikotarpiu F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
ir 22 jos miestelių bei kaimo struktūrinių padalinių (filialų) tinklas yra tolygiai išsidėstęs pamario
regiono teritorijoje. Tinklą vienija: Viešoji biblioteka, 13 filialų, 9 filialai, vykdantys ir mokyklų
bibliotekų funkcijas. Bibliotekų paslaugų prieinamumui didinti sėkmingai pasitarnauja
nestacionarūs bendruomenės aptarnavimo knyga būdai: knygų skaityti pristatymas į namus
neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms (2015 aptarnauta 43, pristatyta 2327 vnt. dokumentų);
visaverčių skaitymo sąlygų sukūrimas akliesiems ir silpnaregiams, suteikiant garso knygas skaityti
namuose pagal partnerystės sutartį su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu; Viešojoje
bibliotekoje įrengtos specializuotos kompiuterizuotos darbo vietos regos sutrikimų turintiems
informacijai, komunikacijai, žinioms ir žinių edukacijai. Nauja: išplėsta projektinio finansavimo
lėšomis sukurta (2014) nauja paslauga elektroninio skaitymo mėgėjams ir elektroninių skaitybos
mėgėjams (2015). Pagal su „Vyturio“ leidykla pasirašytą sutartį įgyta 20 naujų elektroninių knygų
su prieiga skaityti Viešojoje bibliotekoje. Be to, atsižvelgiant į fizinių sutrikimų turinčių vartotojų
pageidavimus (nuo 2016) Viešoji biblioteka tampa vienintele Lietuvos viešųjų bibliotekų pilotinio
projekto dalyve, išduosianti savo vartotojams prieigą skaityti elektronines knygas namuose,
neapsilankant bibliotekoje.
Inovatyviai nestacionarinių bibliotekinių paslaugų tinkle darbuojasi knygnešiai,
aptarnaujantys skaitymo mėgėjus ligoninėse, laikino susirgimo atveju namuose, poilsiavietėse ar
vasaros stovyklų vietose. Bibliotekos sistemoje yra suburti per 120 knygnešių savanorių,
dažniausia jaunuomenės atstovai, kurie neatlygintinai atlikdami pareigą savo bendruomenių
knygininkams aptarnauja per 159 atokių kaimų gyventojus ir jiems panaudai išnešioja 5086 vnt.
įvairaus turinio dokumentus ir elektronines laikmenas. Nestacionarinio aptarnavimo būdu
Bibliotekoje aptarnauta 1,15% skaitytojų nuo bendro Bibliotekos įregistruotų vartotojų skaičiaus.
Pagrindinis bibliotekinių paslaugų prieigos garantas yra Bibliotekos ir 22 jos struktūrinių
teritorinių padalinių (filialų) stacionariai įrengtos, pavaldžios ir kūrybiškai panaudojamos viešosios
erdvės (skverai, vandens prieigos, kultūrinio ar liturginio paveldo vietos). Bibliotekos tinklo
paslaugomis naudojasi 25,1% viso rajono gyventojų ir vidutiniškai kasmet bibliotekų stacionaruose
įregistruojama 16,2% naujų bibliotekinių paslaugų gavėjų, o 83,8 % perregistruoti vartotojai.
Biblioteka yra centralizuota ir, būdama Lietuvos viešųjų bibliotekų svarbia sudėtine tinklo dalimi,
yra visiškai įdiegusi Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS), kasmet joje
apskaito 9357 fiz. vienetų naujų dokumentų (2015 m. už 41506 eurus), aprašo ir eksportuoja
analizikos duomenis (2015 m. - 3193 įrašų) į LIBIS, savo vartotojus aprūpina Bibliotekoje
nesamais, bet bendruomenės vartotojams reikalingais dokumentais ar temine atrankine informacija
tarpbibliotekinio abonemento (TBA) keliu (2015 m. TBA būdu gauta 3 dokumentai).
Bibliotekos dokumentų fondus (2015-12-31) sudaro 247399 fiz. vienetai. Vidutiniškai kasmet
Bibliotekos sistemoje apsilanko 225882 lankytojai: 57698 Viešojoje bibliotekoje ir 7644,7
vidutiniškai viename struktūriniame teritoriniame padalinyje (filiale). Gausiausia paslaugų vartotojų
sutelktis yra Žemaičių Naumiesčio, Kintų, Vainuto, Vilkyčių, Saugų, Juknaičių, Usėnų, Šilutės
miesto filialuose, aktyviausia paslaugų panauda (lankomumas) yra Kintų, Saugų, Švėkšnos, Usėnų,
Vilkyčių, Šilutės miesto filialuose.
Biblioteka (2015) yra atlikusi veiklos ir statistikos lyginamąją analizę, kuri įrodė, kad
Biblioteka yra mažiausią tinklą ir didžiausią darbo krūvį turinti centralizuota sistema, lyginant su
Klaipėdos regiono ir panašų savivaldybės gyventojų skaičių bei teritorijos dydį turinčiomis
Lietuvos savivaldybių bibliotekomis. Ataskaitiniais metais Bibliotekininkystės ir kraštotyros
skyrius pradėjo analizuoti Bibliotekos ir filialų darbo krūvių statistiką ir 2016 metais parengs
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rekomendacijas Bibliotekos bibliotekininkų darbui. Analizės tikslas – optimaliau išnaudoti
Bibliotekos, Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, skiriamus materialinius ir
esamus žmogiškuosius išteklius naujo pobūdžio bibliotekinėms paslaugoms teikti ir veikloms
organizuoti.
Vykdyti rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, Administracijos
direktoriaus įsakymai.
Biblioteka yra pagrindinė ir didžiausia rajono savivaldybės teritorijoje veikianti centralizuota
bibliotekų sistema, užtikrinanti vietos savivaldos sprendimų Bibliotekos ir bendraisiais kultūros
klausimais, susijusiais su Bibliotekos misija, įgyvendinimą, bibliotekinių paslaugų bendruomenės
žmonėms prieinamumą ir jų inovatyvią kaitą, žinių ir visavertės informacijos sklaidą, bibliografijos,
duomenų bazių panaudos, kompiuterinio raštingumo, saugaus elgesio internete, mokymo ir
mokymosi, neformalaus švietimo ir saviugdos procesų, kultūrinės veiklos pagal Bibliotekai
priskirtas funkcijas organizavimą ir vykdymą Bibliotekoje ar Bibliotekos savanoriškai pasirinktose
viešosiose erdvėse.
Ataskaitiniais metais rajono Savivaldybės taryba priėmė 25 sprendimus, Savivaldybės
Administracijos direktorius išleido 19 įsakymų, rajono savivaldybės meras Bibliotekos veiklą
reglamentavo penkiais potvarkiais, vienaip ar kitaip susijusiais su Bibliotekos ir (ar) jos struktūrinių
teritorinių padalinių (filialų) veikla.
Vykdant Tarybos sprendimus, bendraisiais Bibliotekos veiklos klausimais rajono
Savivaldybės tarybai (pagal 2015-01-29 sprendimą Nr. T1-2400) parengta ir Tarybos 2015-04-09
sprendimu Nr. T1-2466 patvirtinta Bibliotekos vadovo veiklos ataskaita. Savivaldybės taryba 201501-29 sprendimu Nr. T1-2391 pritarė Bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ teikimui
finansavimui gauti, sutiko būti šio projekto partneriu ir įsipareigojo „Projekto partneriui,
Savivaldybei, prisidėti prie projekto ne mažiau kaip 10% tinkamų finansuoti išlaidų ir tinkamų
finansuoti išlaidų dalies, kurių nepadengia projekto finansavimas“ (sprendimo 2 p.). Projektinei
Bibliotekos veiklai ir inovatyvioms bibliotekinėms idėjoms palaikyti bei daliniam finansavimui
užtikrinti rajono Savivaldybės taryba priėmė šiuos sprendimus: 2015-02-19 sprendimą Nr. T1-2423
„Dėl Šilutės rajono jaunimo programos 2015 metų projektų sąrašo patvirtinimo“, kuriuo skyrė
dalinį finansavimą Bibliotekos infotaško tarptautiniam projektui „Maža kelionė – dideli pasiekimai“
(1150 eurų) vykdyti kartu su Balstogės (Lenkija) municipaliteto bibliotekos jaunaisiais
bibliotekininkais-savanoriais. Vykdant politikų Tarybos 2015-02-19 sprendimą Nr. T1-2429 „Dėl
Šilutės rajono savivaldybės kultūros projektų 2015 metų sąrašo patvirtinimo“, Biblioteka sėkmingai
įgyvendino 4 projektines idėjas: surengtos profesionalių menininkų, kūrėjų parodos-susitikimai
(„Kūrybiniai blyksniai iš arti“, vad. A. Norbutienė), Europos dienos renginiui „Pripildė mus
Lietuvos“ (vad. L. Dumšienė), Šilutės kaimyninių Lietuvos etnografinių regionų varžytuvės
„Prieteliau, atverk skarbinyčią savą“ (vad. A. Norbutienė), naujų knygų, išleistų Etnografinių
regionų metams, įsigijimo projektą „Auginkime Mažosios Lietuvos medį...“ Bibliotekos veiklą
teigiamai įtakojo nauja darbo grupės parengta ir rajono Savivaldybės tarybos patvirtinta „Šilutės
rajono kultūros renginių strategija“. Pagal strategijos įgyvendinimo planą numatyta sukurti
bibliotekos renginiams būtiną infrastruktūrą (1.7 p., „Viešosios bibliotekos statinių Tilžės g. 10-12
ansamblio rekonstrukcija, pritaikant daugiafunkcei menų ir inovatyvios komunikacijos plėtrai“).
Savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr. T1-2417 patvirtinti Bibliotekos metiniai
biudžetiniai asignavimai, kurie sudarė: savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos – 572710 eurų, iš
jų darbo užmokesčiui – 371700 eurų; lėšos už paslaugas ir nuomą – 2320 eurų, kurių ataskaitiniais
metais surinkta 3520 eurų daugiau nei planuota.
Rajono politikų Tarybos 2015-06-25 sprendimu Nr. T1-2570 patvirtinta Bibliotekos nuostatų
nauja redakcija. Bibliotekos nuostatai suderinti su Bibliotekų, Vietos savivaldos ir Biudžetinių
įstaigų įstatymų naujomis redakcijomis. Bibliotekos veiklai aktualus rajono Savivaldybės tarybos
2015-10-29 sprendimas Nr. T1-96, kuriuo patvirtinti Kultūros projektų konkurso nuostatai,
leidžiantys Bibliotekos specialistams teikti idėjas ir konkuruoti ieškant pradinio finansavimo
projektams, teikiamiems Lietuvos kultūros tarybos ekspertams. Penki politikų sprendimai, parengti
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vadovaujantis Turto valdymo ir disponavimo juo įstatymu įteisino konkursų ar atrankų būdu
Bibliotekai perduodamus IT įrenginius ir (ar) kompiuterines programas saugoti bei naudoti. Bendra
tokio materialaus ir nematerialaus perduodamo turto vertė (be Bibliotekos Savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos piniginių lėšų indėlio) sudarė 9268,39 eurų (2015-08-27
sprendimas Nr. T1-45). Savivaldybės tarybos 2015-06-25 sprendimu Nr. T1-2577 Bibliotekai
perduotas patikėjimo teise valdyti nekilnojamasis turtas (Švėkšnos struktūrinio teritorinio padalinio,
filialo, pastatas) ir tuo pačiu sprendimu Bibliotekai suteikta teisė valdyti ir naudoti rekonstruoto
Žemaičių Naumiesčio pastato 1-ąjį aukštą bibliotekinėms funkcijoms vykdyti.
Administracijos direktoriaus įsakymai. 2015-02-23 įsakymu Nr. A1-185 paskirtas 1450
eurų finansavimas Bibliotekos tarptautiniam projektui „Literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį,
paukštį, debesį...“, 2015-03-18 įsakymu Nr. 256 pavesta Savivaldybei pateikti Bibliotekos
finansinių ataskaitų rinkinius, 2015-03-30 įsakymu Nr. A1-299 nustatyta Savivaldybei
priklausančių automobilių vasaros kuro norma. Pagal šį įsakymą Bibliotekos direktoriaus įsakymu
kuro norma nustatyta Bibliotekos eksploatuojamam automobiliui Ford Transit. Administracijos
direktoriaus 2015-07-23 įsakymu Nr. M1-63 nustatytas Bibliotekos direktoriaus tarnybinio
atlyginimo koeficientas – 21,3 BMA, o kitais aštuoniais įsakymais reglamentuotos Bibliotekos
direktoriaus tarnybinės komandiruotės, atostogos ir su atostogomis susiję direktoriaus pavadavimai,
pavedimai Bibliotekos direktoriui dalyvauti Savivaldybės darbo grupių veikloje, kt.
Mero potvarkiai. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo naujomis nuostatomis, kultūros
įstaigos vadovai tapo tiesiogiai pavaldūs rajono savivaldybės merui. Dėl šios priežasties ataskaitinių
metų liepos-gruodžio mėnesiais išleisti 5 potvarkiai, susiję su Bibliotekos vadovo veikla ir
Bibliotekos direktoriaus tarnybinėmis komandiruotėmis (vykdant projektus „Kūryba, diskursas ir
pažinimas kultūros paslaugų inovacijoms“ (vad. Dalia Užpelkienė) ir „Bibliotekos pažangai 2“) bei
direktoriaus atostogomis. Vykdant rajono savivaldybės mero 2015-11-18 potvarkį „Dėl Dalios
Užpelkienės atleidimo iš Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės
pareigų“, Bibliotekos direktorė parengė šią vadovo ataskaitą ir atliko Bibliotekos dokumentų
parengimo perduoti-priimti darbus.
Bibliotekinės paslaugos ir jų inovatyvi kaita.
Kompaktiškame Bibliotekos tinkle bibliotekų teikiamomis paslaugomis naudojasi per 25,1 %
rajono gyventojų. Statistinės apklausos duomenys Lietuvoje ir regione rodo, kad Biblioteka
lyderiauja tarp kultūros įstaigų. Sukurdama 47 rūšių nemokamas bei 25 mokamas paslaugas ir
reaguodama į pamario krašto bendruomenių gyvensenos bei kultūrinės elgsenos pokyčius
Biblioteka vidutiniškai kasmet atnaujina penktadalį savo teikiamų paslaugų. Krašto jaunuomenė
telkiama savanorystei ir knygnešystei, lankant su knygomis namuose beglobius, sergančius, regos ar
fizinių sutrikimų turinčius žmones. Aktyvėjančią bibliotekinių paslaugų vartoseną rodo stabilūs ir
didėjantys bibliotekinės statistikos rodikliai, fiksuojami ir apskaitomi automatizuotoje LIBIS
programoje. Bibliotekos sistemoje sutelkti ir elektroninėje LIBIS programoje įregistruoti 10402
vartotojai, turintys elektroninį skaitytojo pažymėjimą. Bibliotekoje ir 22 jos struktūriniuose
teritoriniuose padaliniuose apsilankė per 225882 lankytojai. Inovatyvios Bibliotekos patrauklumą
lėmė Bibliotekos atvirumas bendruomenei, aukštos kokybės profesionalūs žinių edukacijos
renginiai, nemokama galimybė Bibliotekoje susitikti, atrasti, bendrauti, ar, pasitelkus moderniausias
IT, globaliai komunikuoti, gauti greitaeigę informaciją. Biblioteką populiarina ir 120 bibliotekos
savanorių, puikiai atliekantys socialinę-šviečiamąją funkciją ir kasmet pristatantys 5086 fiz. vnt.
spaudinių, garso knygų, pakvietimų į renginius labiausiai pagalbos reikalingoms bendruomenės
grupėms. Šilutės krašto bendruomenė, jos knygininkai, inteligentija, verslo šviesuoliai, rajono
vadovai ir politikai, ugdymo įstaigų bendruomenė įsijungia į kasmetinę „Knygų Kalėdų“ akciją.
Ataskaitiniais metais surinkta įspūdinga suma (3957,00 eurų) paramos naujomis knygomis ir
lėšomis knygoms pirkti. Knygininkų savanorių ir bibliotekininkų pastangomis, dalyvaujant
Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus darbuotojams, „Knygų Kalėdų“ karavano renginiai pirmą
kartą surengti Saugų vaikų globos namuose, „Diemedžio“ ugdymo centre (Švėkšna), vaikus
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globojančiose šeimynose. Daugiau apie 2015 metus užbaigiančius „Knygų Kalėdų“ renginius, juose
dirbusius savanorius ir naujų knygų aukotojus skelbiama Bibliotekos internetiniame tinklapyje
http://silutevb.lt.
Nauji ir sėkmingi metų žodiniai ir vaizdiniai renginiai.
Bibliotekoje ir jos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose (filialuose) kasmet surengiama
per 902 įvairaus pobūdžio, tematikos, žanro viešų tradicinių ar naujų, laikmečio aktualijoms skirtų
žodinių ir vaizdinių renginių. Knygai, intelektualinei kūrybai, komunikacijai ar žinių edukacijai
skirti bibliotekų renginiai telkia vartotojus į biblioteką bei didina bibliotekos teikiamų paslaugų
vartoseną. Ataskaitiniais metais įvairaus pobūdžio žiniasklaidos priemonėse paskelbti340straipsnių,
populiarinančių renginius, Bibliotekos akcijas, paslaugas bei kitas įdomybes, iš kurių 169–
elektroninėje žiniasklaidoje ir 15 Šilutės televizijoje (prieiga http://silutestelevizija.lt). Bibliotekos
renginius aprašė užsienio spauda: „Kaliningradskaja praveda“ (Rusija), „Bauskes dzivas“ (Latvija),
dvisavaitinis žurnalas „Aušra“ (Punskas, Lenkija). Bibliotekos ir jos struktūrinių teritorinių
padalinių (filialų) nauji ir pripažinimo sulaukę renginiai trumpai aprašomi šioje ataskaitoje.
Nacionalinio projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ekspertai maksimalų 45200 eurų finansavimą
skyrė F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projektui „Bendruomenės HUB‘as bibliotekoje „Atrask
savo saviraiškos kodą“. Alternatyvų 10% finansavimą skyrė Šilutės rajono savivaldybės taryba.
Įgyvendinant projektą surengti mokymai bibliotekininkams, partneriams ir savanoriams:
„Projektavimas ir trimatis (3D) spausdinimas“ bei LEGO EV3 robotai“. Pamokas vedė lektoriai
pagal VšĮ „Robotikos mokykla“ sudarytą programą. Biblioteka jau įsigijo 3D objektams modeliuoti
skirtą programinę įrangą ir spausdintuvą bei „LEGO EV3“ konstravimo robotus. Projektui vykdyti
reikalingos įrangos komplektai papildyti 10-ties planšetinių kompiuterių „iPad“ komplektu bei
elektronikos konstruktoriais, susidedančiais iš magnetinių kaladėlių. Naujomis elektroninėmis
paslaugomis ir įranga naudojasi pedagogai, vesdami bibliotekoje žinių edukacijos pamokas.
Loginiais įrenginiais laisvalaikiu noriai naudojasi įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo grupių
lankytojai, lavindami loginio mąstymo, meninės kūrybos įgūdžius, įgydami pradinių ir pažengusio
lygio žinių.
Bibliotekoje ir jos Švėkšnos, Rusnės bei Kintų filialuose atidaryti pirmieji jaunimo
informavimo taškai, rengiamos jaunimo diskusijos aktualiais klausimais, viktorinos (Kintuose),
protų mūšiai (Švėkšnoje), jaunimas konsultuojamas profesijos pasirinkimo ir darbo vietų paieškos
klausimais (Bibliotekoje). Bibliotekose veikiantys jaunimo informavimo taškai yra prisijungę prie
tarptautinio jaunimo informavimo tinklo „Eurodesk“, sėkmingai telkia savanorius ir pasitarnauja
jaunimo pilietiškumo ugdymui. Gegužės 4-5 dienomis visuose infotaškuose surengti Europos
jaunimo savaitės renginiai „Idėja+“ su tikslu paskatinti jaunus žmones aktyviai, atvirai ir originaliai
dalintis savo idėjomis, prisidėti prie geresnio jaunų žmonių ir sprendimų priėmėjų dialogo bei
bendradarbiavimo. Bibliotekoje pristatytas Jaunimo informavimo taškas (JIT), jaunuomenė skatinta
tapti savo interesus spaudoje atstovaujančiais žurnalistais.
Tradicinė mažųjų skaitytojų ir jų tėvelių stovykla „Jaunieji genijai – menininkai‘2“ sukvietė
Šilutės miesto meno gurmanus įgyvendinti šilutiškio, buvusio Vydūno gimnazijos absolvento,
Vilniaus „Lėlės“ teatro aktoriaus Imanto Preco idėją – rengti savo miestelyje kūrybines stovyklas
vaikams. Stovyklos vadovai – Vilniaus „Lėlės“ teatro aktoriai, „Auksinių scenos kryžių“
nominantai Karolis Algimantas Butvydas bei Šarūnas Datenis sugebėjo sukurti aukšto meninio
lygio kūrybinę stovyklą meniškų pomėgių turintiems talentingų šeimų vaikams. Mokymasis
koncentruotis aplinkoje ir joje atrasti savo vietą, dirbti komandoje, bendrauti, padėti ir taip atrasti –
yra svarbiausi pagalbininkai ugdant brandžią asmenybę. Vaikai turėjo galimybę tapti aktoriais,
režisieriais, netgi mokytis kurti scenografiją, sujungti į kino filmo visumą kino kadrus. Projektas
turėjo ypatingą sėkmę tarp gebėjimų turinčių, bet sąlygų saviugdai neturinčių mažųjų Šilutės krašto
bendruomenės narių.
Tradiciniai ir tarp šilutiškių itin populiarūs protų turnyrai, sėkmingai Vietos savivaldos dienai
surengtas „Rajono seniūnijų legionų kautynės“, kur kovėsi „Švėkšnos dvariškių“, „Saugų malūnų“,
Rusnės „Nėgės“, Gardamo „Saulytės“, Šilutės „Imago“, Vainuto „Vanagų“, Katyčių „Auxilijos“
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komandos. Šiame turnyre panaudota iš projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyta individualaus
balsavimo įranga. Dalyviai įgijo naujų savivaldos žinių, puikiai bendravo ir sutvirtino tarpusavio
seniūnijų darbuotojų bendrystę. Tuo tarpu Šilutės krašto jaunuomenei surengtas protų turnyras
„Mažoji Lietuva – etninės kultūros atlase“, policijos pareigūnams jų profesinės šventės, Angelų
sargų dienos, proga – žinių turnyras „Saugok, globok, bet išlik“, pelnęs ypatingą populiarumą tarp
Bibliotekos partnerių policininkų bendruomenės.
Į tradicinės, kas du metus vykstančios, Vilniaus universiteto žinių ir karjeros mugės renginius
šįmet atvyko 8 iš 11 Vilniaus universiteto dekanų ir mokslininkų. Tradicinės keliaujančios žinių
pamokos surengtos Šilutės Vydūno ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijose, į jas buvo atvykę visų
gimnazijų baigiamųjų klasių abiturientai. Renginio metu vyko integruotos pamokos, kurias vedė
universiteto dekanai pagal jaunimo iš anksto pasirinktas temas, vyko Vilniaus universiteto
Bibliotekai dovanoto kilnojamojo akademinio knygynėlio pristatymas, šilutiškių susitikimas su
Vilniaus universiteto dekanais Bibliotekoje bendruomenės klubo „17.17“ diskusijoje.
Šventė konkursas „Tarptautinis literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ dvi
dienas kvietė šilutiškius susitikti literatūros žodžio ir meninės kūrybos renginiuose. Šventei
pristatyti per 2013-2015 metus iš Šilutės krašto kilusių ar kitaip su juo susijusių 58 autorių 82
leidiniai. Antrą kartą įteikta pirmojo keliaujančio knygynėlio Mažojoje Lietuvoje įkūrėjo Fridricho
Bajoraičio literatūrinė premija. Ji paskirta brandžių istorinių romanų kūrėjai, priekuliškei Editai
Barauskienei. Paskelbti 9 nominantai: nominacijos „Ištikimybė Šilutės ir jos krašto tematika“
laimėtojas Stasys Malinauskas; nominacijos „Kūriniai vaikams ir jaunimui“ laimėtoju pripažintas
klaipėdiškis poetas Sigitas Poškus; nominacija „Už iliustracijas knygai „Žaliosios istorijos“ atiteko
vilnietei dailininkei Giedrei Bulotaitei; „Literatūrinio rudens staigmena“ pripažintas Šilutės
Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas, išleidęs knygą „Laiškai mokytojui“;
„Mokslinės literatūros“ nominacijos nugalėtoja tapo Vilniaus universiteto profesorė Dainora
Pociūtė, parengusi knygą „Du laiškai“. Literatūrinio rudens renginiai yra pripažinti, laukiami ir
mėgiami šilutiškių, nes telkia saviškius sugrįžti į tėviškę iš įvairiausių Lietuvos kampelių, dalintis
žodžio, kūrybos džiaugsmu, ugdyti pilietiškumą ir meilę savo kraštui.
Tarptautinė konferencija „Akistata su biblioteka ir bibliotekininku“ surengta dalyvaujant
ilgamečiams šilutiškių bibliotekininkų partneriams – 32 bibliotekininkams iš Viljandi (Estija)
centrinės bibliotekos ir 9 Vakarų Lietuvos viešųjų bibliotekų atstovams. Konferencijos tikslas –
pasitinkant Seimo paskelbtus Bibliotekų metus (2016) pasidalinti gerąja bibliotekų veiklos
patirtimi, įtvirtinti tvarią partnerystę, nešančią naudą Lietuvos, Vakarų Lietuvos ir kaimyninės
Estijos bibliotekų paslaugų vartotojams. Konferencijoje perskaityti 9 pranešimai, atnaujinta ir
pasirašyta tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su Viljandi centrine biblioteka, nutarta susitikti
2016 metais svetingoje Estijoje, kur viešosios bibliotekos kuria šiaurietiškai inovatyvias, gyventojų
lūkesčius atitinkančias bibliotekas. Viešnagės Šilutėje metu kolegos estai susipažino su pamario
krašto miestelių ir kaimo bibliotekų veikla, lankėsi Klaipėdos I. Simonaitytės, Klaipėdos rajono J.
Lankučio ir Plungės rajono viešosiose bibliotekose.
Spaudos ir jos skaitytojų pokalbių ciklas Bibliotekos Žemaičių Naumiesčio, Juknaičių ir
Švėkšnos filialuose surengtas Pagėgių krašto ir Šilutės rajono laikraščio „Pamarys“ redakcijų
iniciatyva. Tai pirmasis tokio diskusinio pobūdžio renginių ciklas, kuriuo leidėjai siekė išsiaiškinti,
ar laikraščio skiltyse skelbiama informacija yra aktuali skaitytojui, ar sugeba laikraštis išlikti
opozicijoje, ar yra objektyvus ir tuo įdomus? Diskusijos, tiesioginis bendravimas, klausimaiatsakymai stiprina spausdinto žodžio ir skaitytojo bičiulystę. Tai įrodė ir gausiai į susitikimus su
„Pamario“ laikraščio leidėjais atėję šilutiškiai.
Vienas iš įspūdingiausių Etnografinių regionų metų išlydėtuvių bibliotekininkų renginių
neabejotinai buvo kaimyninių etnografinių Žemaitijos, Aukštaitijos ir saviškių – Mažosios
Lietuvos, kurią atstovavo folkloro ansamblis „Ramytė“, etnografinių varžytuvių renginys
„Prieteliau, atverk skarbinyčią savą“. Įvairios rungtys, margaspalviai aprėdai, kulinarinis paveldas ir
puiki trijų varžytuvių komandų „Žemaite nuo rubežiaus“ su Gargždų folkloro ansambliu
„Cyrulelis“, „Zanavykai“ ir Šakių kultūros centro ansamblis „Šakija“, „Šišioniškiai“ (šilutiškiai) ir
folkloro ansamblis „Ramytė“. Varžytuvių dalyviai kovėsi „Buities ir aplinkos“, „Tarmės“,
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„Etnografinio žaidimo“, „Kulinarinio paveldo“ rungtyse dėl nominacijų: „Puikiausios gaspadinės ir
gaspadoriai“, „Etno stiliaus deimančiuks“, „Geriausi savo tarmės šnekoriai“. Puikią žaidimo
nuotaiką keitė įdomios žinios apie Lietuvos etnografinių regionų savitumą, papročių ir apeigų
unikalumą, todėl renginys pasitarnavo pramogai, nepažinto pažinimui ir intelektualiam šeštadienio
popietės bendravimui.
Meno diskusijoms, kūrybos paskatai ir pripažinimui puikiai pasitarnavo laikinoje vasaros
galerijoje (Tilžės g. 12 pastate) surengta kraštietės Gabijos Vidrinskaitės ir jos jaunųjų kolegų iš
Vokietijos Adrian Mudder, Matthias Jun Wilhelm dailės darbų paroda „Ko norėtum vakarienei?“
Ne mažiau lankytojų diskusijų sukėlė pirmą kartą Bibliotekos Pašyšių filiale surengta karikatūristo
Valdemaro Tisaičio šaržų paroda „Su šypsena per gyvenimą“. Populiarūs Šilutės krašte buvo
Klaipėdos prozininko, rašytojo Juozo Šikšnelio kūrybos skaitymai ir keliaujanti mažoji skulptūrų
paroda „Baibokai ir jų lazdos“. Išskirtinai gausi auditorija susirinko į aktoriaus, scenaristo,
režisieriaus ir rašytojo, „Sidabrinės gervės“ apdovanojimo ir literatūrinės „Varpų“, Zigmo Gėlės,
Julijono Lindės Dobilo, Jurgio Kunčino premijų nominanto Alvydo Šlepiko kūrybos vakarą
Bibliotekoje. Kultūrinėje bibliotekos palėpėje beveik mėnesį „karaliavusi“ Klaipėdos krašto
fotomenininko Alfonso Būdvyčio paroda „Iškalbinga tyla“ galėtų būti pripažinta sėkmingiausiu
Bibliotekos vaizdiniu renginiu. Parodos lankytojus žavėjo autoriaus asmenybė, pasaulio matymas,
žmogaus ir retrospektyvos pasirinktys.
Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka įspūdingu Kiemo renginiu „Biblioteka, durys atviros
visiems...“ paminėjo savo įkūrimo ir veiklos 70-metį. Į šventę rinkosi bičiuliai, partneriai, rėmėjai ir
bendraminčiai iš viso pamario ir kaimynai – Vakarų Lietuvos viešųjų bibliotekų delegacijos,
Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, „Bibliotekos pažangai
2“ projekto ir kaimyninės Bauskės (Latvija) bibliotekos atstovai. Renginį globojo krašto
verslininkai, talkino ugdymo įstaigų kolektyvai, sveikino ir kuo šilčiausius žodžius tarė
nevyriausybinių organizacijų atstovai, pavieniai šilutiškiai ir dėkingi bibliotekos paslaugų
vartotojai. Vėliau spaudos ir žiniasklaidos atstovai bibliotekos gimtadienį pavadins „plakančių
širdžių ir sielų puota“. Ir tai didžiausias įvertinimas visiems knygininkams, jų geranoriškiems
bičiuliams ir talkininkams, visiems praveriantiems, o gal dar tik praversiantiems Bibliotekos duris,
kurios atviros visiems...
Bibliotekos ir bibliotekininkų įvertinimas 2015 metais.
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už aktyvią ir kūrybingą
ketvirtąją „Knygų Kalėdų“ akciją.
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas F. Bajoraičio viešosios
bibliotekos įkūrimo 70-mečio proga.
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėka už inovatyvias
iniciatyvas kuriant informacinę visuomenę.
Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio padėka už laimėjimą konkurso
„Atverkime dvasios turtų skrynią‘2014“ nominacijoje „Plačiausia išarta 2014 m. vaga“.
Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio padėka už bendras pastangas,
konstruktyvų ir dalykišką bendradarbiavimą, Savivaldybės veiklos viešinimą, profesinius ir
kūrybinius atradimus, originalius sumanymus, įžvalgumą, objektyvumą ir pagarbą tiems, kurie
skaito.
Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio padėka, minint Viešosios bibliotekos
įkūrimo 70-metį, už ilgametę lyderystę, aktyvią socialinę partnerystę skleidžiant žiniją, kuriant
tvarias knygos renginių ir skaitymo tradicijas Šilutės krašto bendruomenėje.
Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus Sigito Šepučio padėka viešosios
bibliotekos įkūrimo 70-mečio proga už nuolat atvertas duris ieškantiems žinių, pomėgių ir kūrybos
erdvės, už kuriančią ir ieškančią, įdomią ir mistišką, patrauklią ir gebančią, laiko, žmogaus ir žodžių
sąskambių biblioteką.
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Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus Sigito Šepučio padėka už
tarptautinių ryšių plėtojimą, nuolatinį bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekomis,
inovatyvių bibliotekos veiklų įgyvendinimą ir gerosios patirties sklaidą.
Asociacijos „Langas į ateitį“ padėka už aktyvų pritarimą Saugesnio interneto savaitės 2015
iniciatyvai ir gausų veiklų organizavimą Bibliotekoje bei jos filialuose.
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija pripažino Šilutės F. Bajoraičio viešąją
biblioteką LIETUVIŠKIAUSIA BIBLIOTEKA‘2014.
Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos nominacija „Išminties marės“ ir
UAB „Finaneta“ 500 Eurų prizas už tradicijų puoselėjimą bei naujų, patrauklių darbo formų
ieškojimą, skaitymo skatinimą, organizuojant įdomius, prasmingus, vartotojų poreikius
atitinkančius kultūrinius, edukacinius, informacinius renginius.
Antros vietos diplomas už trumpo metražo filmų konkursui „Biblioteka: informacija ir žinios
kiekvienam“ pristatytą filmuką.
Ugdymo plėtros centro direktoriaus Giedriaus Vaidelio padėka už iniciatyvą ir bičiulystę
įgyvendinant kultūros edukacijos savaitę „Menų dūzgės“.
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus Jono Bendžiaus padėka už nuoširdų
bendradarbiavimą, dalyvaujant Pavasario šventėje „Pamarys – namai, kur širdis“.
VĮ Šilutės miškų urėdijos urėdo Vaido Bendaravičiaus padėka už pagalbą organizuojant
knygos „Kur jūros vėjai girių viršūnėse“ pristatymą.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro Saulius Skvernelio padėkos raštas už
iniciatyvumą kuriant saugesnę visuomenę nuo patyčių ir paskatinamoji 579 eurų premija už
programą „Biblioteka – policijos bendražygė nusikaltimų prevencijos greitkelyje!".
AB LESTO (Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius) paskelbto konkurso
„Susipažinkim: savitarnos svetainė www.manoelektra.lt" pirmajame etape F. Bajoraičio viešosios
bibliotekos komanda „Bajoraičiai" užėmė pirmąją vietą (už pateiktas idėjas, kurios padėtų įtraukti
šalies bibliotekas į gyventojų skatinimo naudotis www.manoelektra.lt kampaniją ir taip prisidėti
prie nuotolinių paslaugų teikimo kanalų populiarinimo). Konkurso finale Šilutės F. Bajoraičio
viešosios bibliotekos komanda užėmė trečiąją vietą.
Bibliotekininkų apdovanojimai 2015 metais.
F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Dalia
Vasiliauskytė apdovanota Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkos raštu už bibliotekos,
kaip reikšmingos žinių visuomenei institucijos, puoselėjimą, už knygų ir kultūros platinimą.
F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo vyr. bibliotekininkė Onutė Miliauskienė
apdovanota Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už pilietinę
iniciatyvą valstybės stiprinimo labui.
Sprendimų laukiančios problemos:
1. Būtina pradėti vykdyti F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkų atestaciją su
darbo apmokėjimu pagal atestacijos rezultatus.
Situacija 2015-12-31:
1.1. Yra parengtas ir Bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtintas „Šilutės F. Bajoraičio
viešosios bibliotekos bibliotekininkų atestacijos aprašas“.
1.2. Rajono savivaldybės taryba 2015-12-23 posėdyje delegavo 2 Tarybos narius į Atestavimo
komisiją.
1.3. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 2016 metų biudžeto projekte yra prašoma skirti 6,9
tūkst. eurų, kurie būtų nuo 2016-07-01 naudojami Bibliotekos penkių skyrių vedėjų priedams
mokėti (po 40%).
2. Aktualu spręsti klausimą dėl Tilžės g. 10-12 pastatų ansamblio su priestatu Techninio
projekto parengimo ir rekonstrukcijos darbų įgyvendinimo.
___________________________________

