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BENDROJI DALIS 
 

ŽINIOS APIE BIBLIOTEKĄ 

 

Š ilute s rajono savivaldybe s Fridricho Bajoraic io vies oji biblioteka – centraližuotas biblio-
tekinių, informacinių ir elektroninių paslaugų tinklas, jungiantis vies ąją biblioteką, 1 miesto, 7 
miestelių ir 14 kaimų filialus, is side sc iusius visoje 1706 kvadratnių metrų rajono teritorijoje. 
Š ŠVB tinklo teikiamomis bibliotekine mis paslaugomis naudojasi 25,3% visų rajono gyventojų.  

Įvertinant de l laikmec io diktuojamų poreikių ir už duoc ių sparc iai kintanc ias Š ŠVB funk-
cijas nuo 2007-01-25 d. Š ilute s rajono savivaldybe s tarybos sprendimu Nr. T1-1420 „De l Š ilu-
te s rajono savivaldybe s Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos priskyrimo antrai bibliotekų 
grupei“, F. Bajoraic io vies oji biblioteka priskirta antrai bibliotekų kategorijai is  4, nustatytų 
kultu ros ministro teise s aktais.  

Š ŠVB įsitvirtino rajono bendruomene je kaip patikima ir saugi intelektinių ž inių, infor-
macijos, skaitybos ir kultu rine s edukacijos paslaugų dave ja, komunikuojanti su neformaliomis 
partnere mis – visomis rajono s vietimo įstaigomis, teikianti galimybę savaiminiam mokymuisi 
visą gyvenimą, ž inių ir informacijos prieigą, NVO sektoriaus trec iojo amž iaus bendruomene s 
narius skatinanti savanoryste s ide joms, puosele janti Pamario kras to knygos ir ras to paveldo 
saugojimą, skaitmeninimą bei aktualižavimą, skaitybą.  

Š ŠVB 2014 m. toliau se kmingai dalyvavo ugdant gyventojų skaitmenines kompetencijas, 
susijusias su gyventojų skaitmeninio ras tingumo gerinimu ir socialine s atskirties maž inimu, 
dirbo optimalios gyventojų prieigos prie bibliotekinių informacinių resursų organižavimo sri-
tyje, ru pinosi paslaugų spektro vartotojams ple tra ir kokybe, vietos kultu ros turinio prieina-
mumu. 

Ataskaitiniais metais bibliotekine , informacine , neformaliojo s vietimo veikla, pasiekimai, 
teise s aktai, bibliotekų vartotojams siu lomų mokamų ir nemokamų paslaugų paketas, kita in-
formacija buvo pateikiama ir prieinama vartotojams (prieiga per www.silutevb.lt). 

Š ŠVB dirba vadovaudamasi jos steige jo – Š ilute s rajono savivaldybe s tarybos 2013-04-25 
d. sprendimu Nr. T1-748 „De l Š ilute s rajono savivaldybe s Fridricho Bajoraic io vies osios biblio-
tekos naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo“, kuriame įteisinta bibliotekos veikla ir funkci-
jos, nuolat kintantis paslaugų spektras, kokybis ka prieiga prie bibliotekininkyste s ir informa-
cijos resursų. 

Š ŠVB yra Lietuvos bibliotekų sistemos dalis, pagrindine  rajono teritorijoje centraližuota 
vies oji biblioteka, už tikrinanti vietos savivaldos sprendimų bibliotekų klausimais įgyvendini-
mą rajone, bibliotekų veiklos analiže s, koordinavimo, konsultacine s pagalbos, tarpbiblioteki-
nio abonemento, informacijos, bibliografijos ir kras totyros, kompiuterinio ras tingumo moky-
mų centras. 
 

BIBLIOTEKOS ĮVERTINIMAS‘2014 

 
 Lietuvos Respublikos Prežidente s Dalios Grybauskaite s pade ka F. Bajoraic io vies osios biblio-

tekos kolektyvui už  bendruomenę telkianc ias skaitymui veiklas ir s ilutis kių dalyvavimą akcijoje 
„Knygų Kale dos“ (2015-01-30). 

 Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevic iaus pade ka F. Bajoraic io vies osios 
bibliotekos bibliotekininkas už  ku rybingą ir aktyvų dalyvavimą Kristijono Donelaic io 300-ajai su-
kakc iai skirtoje programoje – naują lietuvių literatu ros klasiko palikimo pateikimą ir įprasminimą 
s iuolaikine mis priemone mis (2014-12-09). 

 Lietuvos Respublikos Šeimo medalis už  s ilutis kių knygininkų telkimą kilniems darbams. 

http://www.silutevb.lt/
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 Lietuvos Respublikos kultu ros ministro Š aru no Biruc io pade ka už  ku rybingą, aktyvią bei pro-
fesionalią veiklą įgyvendinant skaitymo skatinimo iniciatyvas įteikta Bibliotekos Use nų filialo bib-
liotekininkei Onutei Miliauskienei.  

 Š ilute s rajono mero Vytauto Laurinaic io pade ka F. Bajoraic io vies osios bibliotekos kolektyvui 
už  originalų ir se kmingą reprežentacine s ir vienintele s is  Lietuvos savivaldybių jubiliejine s pro-
gramos „Kristijonas Donelaitis: epochos ir dabarties laiko sąskambiai“ įgyvendinimą (2014-09-
14). 

 VŠ Į „Už sienio kalbų mokymo centras“ (Vilnius) pade ka už  dalyvavimą ir se kmingą mentorystę 
įgyvendinant projektą „Neformaliojo s vietimo paslaugų ple tra per savanoris kos veiklos stiprinimą 
bibliotekose: „Bibliotekos jaunimui“ įteikta Bibliotekos Škaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bib-
liotekininkei, jaunai specialistei Ingridai Žakaraitei. 

 Kaliningrado srities kultu ros ministre s (Rusija) pade kos ras tas F. Bajoraic io vies osios biblio-
tekos kolektyvui už  ilgametę partnerystę ir tarptautinių projektų „Abipus sienos“ kultu rinius mai-
nus. 

 Š ilute s rajono savivaldybe s ir Š ilute s rajono laikras c io „Š ilute s naujienos“ redakcijos paskelb-
tame konkurse „Atverkime dvasios turtų skrynią‘2014“ F. Bajoraic io vies osios bibliotekos ben-
druomenei skirtos nominacijos: 
 „Plac iausiai is arta 2014 metų kultu ros vaga“ (už  K. Donelaic io jubiliejui skirtą programą – 

kultu rinį vyksmą, kuris is garsino Š ilutę regione ir Lietuvoje); 
 „Metų Pegasas“ (už  parengtą ir is leistą „Lietuvininkų tarmių ž odyną“) įteikta sudarytojoms – 

vyr. bibliotekininkei Virginijai Veiverienei, Loretai Liutkutei, Ž anetai Jokuž ytei; 
 „Metų Š uolis“ (už  akcijos „Knygų Kale dos“ Š ilute je se kmingą organižavimą – talentingai pa-

naudotą laiką kultu ros vyksmui) įteikta F. Bajoraic io vies osios bibliotekos kolektyvui. 
 Š ilute s kultu ros ir pramogų centro pade ka už  se kmingą bendradarbiavimą projekte „Ve trun-

gių kelias“ įteikta projekte dirbusioms Bibliotekos specialiste ms – Bibliotekininkyste s ir kras toty-
ros skyriaus vede jai Nijolei Budreckienei, vyr. bibliotekininke ms Loretai Liutkutei, Daliai Vasi-
liauskytei, Virginijai Veiverienei. 
 

MISIJA. BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

 

MISIJA 
 

Už tikrinant atvirą prieigą prie informacijos resursų, teikti vartotojams visavertes inte-
raktyvias bei tradicines ž inių, informacijos bei mokymosi visą gyvenimą paslaugas, skatinti 
naujovių įž valgas, racionalius pokyc ius, didinti bibliotekininkyste s sektoriaus paslaugų priei-
namumą. 

 
 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAS 
 

Šukurti modernią, atvirą ž inioms ir inovacijoms bibliotekų sistemą su nuolat kintanc iu ir 
vartotojų reikmes atitinkanc iu vies ųjų paslaugų spektru. 
 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS UŽDAVINIAI 

 

Veiksmingai propaguojant bibliotekos vaidmenį, kaupti, sisteminti ir skleisti leidybiniuo-
se dokumentuose, pavelde, elektronine se laikmenose už fiksuotas ž inias, ide jas, faktus, skatinti 
nuolatinį mokymąsi, paž inimą, vies ųjų kultu ros erdvių laisvalaikio už imtumą. 

Tobulinant bibliotekos paslaugų vartotojams prieinamumą, diegti Lietuvos integralią 
bibliotekų informacijos sistemą (LIBIŠ) visuose VB padaliniuose, miesteliuose bei kaimuose, 
is laikyti nemokamą kompiuterių ir interneto prieigą vies osios interneto prieigos tas kuose. 

Aktualižuojant ras ytinį ž odž io ir knygos paveldą bibliotekos Knygos mužiejuje, Pamario 
kras tiec iams skirtuose renginiuose, elektronine se laikmenose vykdyti knygininkų tradicijų bei 
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s iandienos kultu ros sklaidą, is rys kinti asmenybes, dariusias ir daranc ias įtaką europietis kai 
Lietuvos, taip pat ir  Pamario, kultu rai. 

Vykdant bibliotekos specialistų atestaciją, ugdyti motyvuotą, kompetentingą, novatoris -
ką, aktyvų ir su bendruomene mobiližuotai komunikuojantį bibliotekininką. 
 
 

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

BIBLIOTEKŲ SKAIČIUS 

 

Š ilute s rajono teritorijoje yra 11 seniu nijų, jose veikia Fridricho Bajoraic io vies oji biblio-
teka ir 22 filialai, 9 is  jų vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas. Mokyklų bibliotekų tinklą suda-
ro 19 Š vietimo ir mokslo ministerijai priklausanc ių bibliotekų, is  jų: 5 – gimnažijų, 1 – viduri-
nių mokyklų, 6 – pagrindinių mokyklų, 2 – specialiųjų mokyklų, 1 – neformaliojo vaikų s vieti-
mo mokyklos, 2 pradinių mokyklų, 1 – vaikų globos namų biblioteka ir 1– gimnažijos skyriaus 
biblioteka. Rajone taip pat veikia 2 kitų ž inybų bibliotekos: turižmo ir paslaugų verslo ir ž eme s 
u kio mokyklų. 

 
ŠAVIVALDYBE Š VIEŠ ŲJŲ, Š VIETIMO IR MOKŠLO MINIŠTERIJAI PRIKLAUŠANČ IŲ BENDROJO LAVINIMO IR ŠPEČI-
ALIŲJŲ MOKYKLŲ BEI KITŲ Ž INYBŲ BIBLIOTEKŲ IŠ ŠIDE ŠTYMO ŠČHEMA 2014-12-31 

 F. Bajoraičio VB 
ir filialai 

Švietimo ir mokslo ministerijai pri-
klausančios bendrojo lavinimo ir 
specialiųjų mokyklų bibliotekos 

Kitų žinybų bibliotekos 

Šilutės mieste    
 Šilutės rajono 

savivaldybės 
Fridricho Bajo-
raičio viešosios 
bibliotekos 
Šilutės miesto fil. 

Šilutės Vydūno gimnažijos 
Šilutės pirmosios gimnažijos 
Šilutės Pamario pagr. m-klos 
Šilutės Martyno Jankaus pagr. m-klos 
Šilutės Žibų prad. m-klos 
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų 
mokymo centro 
Šilutės rajono vaikų meno m-klos 

Šilutės turižmo 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 Šaugų 

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

 

Šilutės Grabupių 
Laučių 
Traksėdžių 

 Šilutės žemės ūkio m-klos 

Švėkšnos Inkaklių 
Švėkšnos 

Švėkšnos „Šaulės“ gimnažijos 
Švėkšnos specialiojo ugdymo centro 

 

Usėnų Usėnų Usėnų pagr. m-klos  
Vainuto Balčių 

Bikavėnų 
Vainuto 

Vainuto gimnazijos 
 

 

Žemaičių 
Naumiesčio 

Degučių  
Žemaičių 
Naumiesčio 
 

Žemaičių Naumiesčio gimnažijos 
Žemaičių Naumiesčio darželio-
mokyklos 
Žemaičių Naumiesčio gimnažijos 
Degučių skyriaus 
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RAJONO ŠAVIVALDYBE Š VIEŠ ŲJŲ, Š VIETIMO IR MOKŠLO MINIŠTERIJAI PRIKLAUŠANČ IŲ BENDROJO LAVINIMO 
IR ŠPEČIALIŲJŲ MOKYKLŲ BEI KITŲ Ž INYBŲ BIBLIOTEKŲ TINKLAŠ 2014-12-31 D. 

 
 
 
 
 

BIBLIOTEKŲ SKAIČIUS 

 

Savivaldybės viešųjų bibliotekų iš viso – 23: 
vies oji biblioteka – 1; 
miesto filialas – 1; 
miestelių filialai – 7; 
kaimo filialai – 14; 
is  jų 9 filialai vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas (Bikave nų, Gardamo, Grabupių, Š ylių, Kintų, 
Pas ys ių, Trakse dž ių, Vilkyc ių, Rusne s). 
 
Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančių bendrojo lavinimo ir specialiųjų mokyklų 
bibliotekų iš viso – 19: 
vidurinių mokyklų bibliotekos – 1; 
gimnažijų bibliotekos – 5; 
pagrindinių mokyklų bibliotekos – 6; 
pradinių mokyklų bibliotekos – 2; 
specialiųjų mokyklų bibliotekos – 2; 
neformaliojo vaikų s vietimo mokyklų bibliotekos – 1; 
vaikų globos namų biblioteka – 1; 
gimnažijos skyriaus biblioteka – 1; 
kitų ž inybų bibliotekų – 2. 

- viešoji biblioteka
- filialai
- filialai, vykdantys ir mokyklų bibliotekų funkcijas
- pagrindinių mokyklų bibliotekos

ialiųjų mokyklų ir kitų žinybų bibliotekos
- vidurinių mokyklų bibliotekos

- gimnazijų bibliotekos
- pradinių mokyklų bibliotekos
- neformaliojo vaikų švietimo m-klų bibliotekos
- vaikų globos namai
- kitų žinybų bibliotekos

- spec
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TINKLO POKYČIAI 

 

Š ŠVB tinklas, suformuotas seniu nijų centruose ir didesniuose kaimuose, yra prieinamas ska-
itytojams ir informacijos vartotojams, tenkina rajono gyventojų informacijos, skaitybos, ž inių, 
savis vietos poreikius. 2014 m. tinklas is liko stabilus: Katyc ių, Kintų, Rusne s ir Use nų seniu nijose 
veike  po 1 VB filialą, Juknaic ių, Šaugų, Š ve ks nos ir Ž . Naumiesc io seniu nijose po 2 filialus, Gardamo 
ir Vainuto seniu nijose – po 3, Š ilute s seniu nijoje – 4 filialai. Vies osios bibliotekos tinkle 9 filialai 
vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas, nors sujungtų bibliotekų modelis, dirbtinai integruojantis 
mokyklos biblioteką (mokyklos biblioteka – jos struktu rinis padalinys) į universalią (Š ŠVB filialą), 
neturi nei ekonomine s, nei funkcine s naudos.  

 
 

NESTACIONARINIS APTARNAVIMAS 

 
KNYGNEŠ IŲ ŠKAIČ IUŠ (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

Filialo 
pav. 

Knygnes ių skaic ius Aptarnauja vartotojų Literatu ros is duotis 
2013 2014 Škirt. 2013 2014 Škirt. 2013 2014 Škirt. 

VB 4 4 0 7 7 0 261 270 +9 
MF 4 4 0 4 4 0 671 565 -106 
KF 151 151 0 214 212 -2 7130 6419 -711 

Is  viso: 159 159 0 225 223 -2 8062 7294 -768 
 

Š ŠVB knygnes ių, jų aptarnaujamų vartotojų ir literatu ros is duoties rodikliai, palyginus su 
2013 m., yra než ymiai pakitę. Nuolat keic iantis bibliotekų paslaugų spektrui, ies kant įvairių varto-
tojų aptarnavimo knyga formų, keic iasi ir nestacionarinis vartotojų aptarnavimas. 2014 m. nesta-
cionarinio aptarnavimo paslauga naudojosi  225 vartotojai , t. y. tas pats vartotojų skaic ius (225 – 
2013). Vidutinis kai vienam filialui rajone tenka 10,1 (2013 – 7,3) knygnes ių. Knygnes iai aptarnau-
ja atokių kaimų gyventojus, senyvo amž iaus ž mones, neįgaliuosius ir ligonius. Vienas knygnes ys 
vidutinis kai aptarnavo 1,4 skaitytojo (2013 – 1,4) ir is nes e  skaityti 42,5 (2013 – 50,7) knygų bei 
periodinių leidinių. Bibliotekinių is davimo punktų rajone ne ra. 

2014 m. 97,9% (2013 – 97,8 %) VB ir filialų skaitytojų buvo aptarnaujami stacionariuose 
abonementuose, t. y. patys lanke si vies ojoje bibliotekoje ir filialuose, ir tik 2,1 % (2012 – 2,2 %) 
skaitytojų buvo aptarnaujami nestacionarinio aptarnavimo formomis: knygnes yste.  

 
 
NEĮGALIŲ IR SENYVO AMŽIAUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

2014 metais vies osios bibliotekos paslaugomis naudojosi 90 neįgaliųjų ir 226 pensinio am-
ž iaus vartotojai. Bibliotekininkai nestacionariniu bu du aptarnavo senyvo amž iaus ir negalią turin-
c ius ž mones, negalinc ius lankytis bibliotekose de l ligos, jude jimo, rege jimo sutrikimų. Škaitymo 
paslaugos, kartą per me nesį nunes ant leidinius į namus, buvo teikiamos 8 vartotojams, pas juos 
apsilankyta 45 kartus, pristatyta 242 egž. spaudinių. Šiekiant pagerinti apru pinimą garso knygo-
mis akluosius ir silpnaregius, bendradarbiauta su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipe dos filialu, 
skolinantis is  jų spaudinius. Paslauga naudojosi 3 rajone gyvenantys s ios grupe s skaitytojai, jiems 
is duota 211 garsinių knygų, apsilanke  21 kartą. Periodikos skaitykloje įrengtos 2 darbo vietos se-
nyvo amž iaus ž mone ms atlikti paies ką ir skaityti periodiką bei 1 kompiuterižuota darbo vieta – 
ž mone ms su regos negalia. Palaikomi nuolatiniai rys iai su įstaigomis, organižacijomis, jungian-
c iomis įvairių socialinių grupių ž mones, jie yra nuolatiniai bibliotekoje vykstanc ių knygos renginių 
lankytojai. Šurengtos Š ilute s psichikos sveikatos ir psichopterapijos centro už imtumo terapijos 
grupių ir klubo „Šielos paguoda“ 2 rankdarbių parodos. 
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STRUKTŪROS TOBULINIMAS IR POKYČIAI SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 

 
 
VB ŠKYRIŲ ŠTRUKTU RA IR BIBLIOTEKOŠ PERŠONALO MODELIŠ 

ADMINIŠTRAČIJA 
DIREKTORE , PAVADUOTOJA BIBLIOTEKININKYŠTEI, PAVADUOTOJAŠ 
U KIO REIKALAMŠ, RAŠ TVEDE  

Škaitytojų aptarnavimo skyrius 
Vede ja, vyr. bibliotekininkas (2), bibliotekininkas (1), fondo saugotoja 
(0,25)  

Bibliotekininkyste s ir kras toty-
ros skyrius 

Vede ja, vyr. bibliotekininkas knygotyrai, vyr. bibliotekininkas kras totyrai 

Informacijos skyrius 
Vede ja, vyr. bibliotekininkas (3), fondo saugotojas (0,25), bibliotekinių 
procesų automatižavimo inž inierius 

Vaikų aptarnavimo skyrius 
Vede ja, vyr. bibliotekininkas (1), bibliotekininkas (1), bibliotekininkas 
(0,25)  

Fondo organižavimo skyrius Vede ja, vyr. bibliotekininkas (3) 

Buhalterija Vyr. buhaltere , buhaltere  (0,5) 

U kio skyrius 

Inž inierius elektros u kiui ir saugai (0,5), pagalbinis darbininkas-stalius 
(0,5), pagalbinis darbininkas aplinkos priež iu rai (0,5), archyvaras (0,5), 
valytoja (3), ru bininkas (0,5), vairuotojas, dailininkas-apipavidalintojas, 
knygris ys  

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

VB miestelių ir kaimų filialai 
(22) 

Bibliotekininkas (26), valytoja (5,25)  

 
Š ŠVB jungia 1 miesto ir 21 miestelių ir kaimų filialus. 9 vies osios bibliotekos (2013 – 9) fil-

ialai vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas (Bikave nų, Kintų, Gardamo, Grabupių, Š ylių, Pas ys ių, 
Rusne s, Trakse dž ių, Vilkyc ių).  

 
 

FONDO FORMAVIMAS 
 
2014 m. F. Bajoraic io vies osios bibliotekos dokumentų fondą sudare  4 skyrių, 1 miesto filialo 

ir 21 kaimo filialo dokumentų fondai. 
 

Iš viso fonde yra 251 601  fiz. vnt. įvairių dokumentų 48 932 pavadinimų 

 

70053; 28% 

8464; 3% 
173084; 

69% 

VB MF KF
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Palyginus su 2013 m. dokumentų fondas sumaž e jo 4 548 fiž. vnt. Neigiamą pokytį le me  tai, 
kad nuras yta daugiau negu gauta naujų dokumentų. 

 
Dokumentų pasiskirstymas pagal dokumentų rūšis: 

 knygų ir serialinių leidinių – 24 8285 fiž. vnt. 
 natų – 773 fiž. vnt. 
 garsinių –  1 611 fiž. vnt. 
 mis rių garsinių –  287 fiž. vnt. 
 regimųjų – 54 fiž. vnt. 
 kartografinių dokumentų – 21 fiž. vnt. 
 vaiždinių dokumentų –  21 fiž. vnt. 
 kompiuterinių dokumentų – 549 fiž. vnt. 

 
Grožinės literatūros fondas – 146 993 fiz. vnt. , tai sudaro 58,4 % nuo turimo fondo, is  jų: 

 VB – 21 825 fiž. vnt. (31,2 %) 
 MF – 5 443 fiž. vnt. (64,3 %) 
 KF – 119 725 fiž. vnt. (69,2 %) 

 
Šakinės literatūros fondas – 104 608 fiz. vnt., tai sudaro 41,6 %  nuo turimo fondo, is  jų: 

 VB – 48 228 fiž. vnt. (68,8 %) 
 MF – 3 021  fiž. vnt. (35,7%) 
 KF – 53 359  fiž. vnt. (30,8 %)  

 
APRŪPINIMAS DOKUMENTAIS 

 
Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų – 6,1 fiz. vnt., is  jų: 

 Š ilute s mieste – 4,3 fiž. vnt. 
 kaimo filialuose – 7,3 fiž. vnt. 

 
Vienam vartotojui tenka dokumentų – 23,7 fiz. vnt., is  jų: 

 VB – 18,3 fiž. vnt. 
 MF – 12,9 fiž. vnt. 
 KF – 28,2 fiž. vnt. 

 
DOKUMENTŲ GAVIMAS 

 
Le s os vies osios bibliotekos fondams komplektuoti buvo skirtos is  Lietuvos Respublikos vals-

tybe s biudž eto (įvairiems dokumentams pirkti) ir savivaldybe s biudž eto (periodinių ledinių pre-
numeratai). Biblioteka nemokamai gavo leidinių is  įvairių paramos fondų ir privac ių asmenų, ta-
c iau s is s altinis ne nuolatinis. 2014 metais paramos keliu gauta 28,1 procentų visų gaunamų do-
kumentų. Valstybe s le s ų skiriamų knygoms ir kitiems dokumentams įsigyti nepakanka.  2014 me-
tais vies ajai bibliotekai spaudiniams įsigyti is  Lietuvos Respublikos valstybe s biudž eto skirta 98,3 
tu kst. Lt (28,4 tu kst. Eur). Nauji dokumentai nuolat brangsta (vidutine  perkamos knygos kaina –
22,79 Lt, 6,60 Eur). Dide ja ir periodinių leidinių  prenumeratos kaina. 2014 m. is  rajono savivaldy-
be s biudž eto buvo skirta 38,0 tu kst. Lt ( 11,0 tu kst. Eur), taigi skiriamų le s ų nepakanka net mini-
maliems poreikiams tenkinti. 

 
Per metus įsigyta 11 097 fiz. vnt. įvairių dokumentų 3 203 pavadinimų (1 929 naujų 

pav.), is  jų:  
 knygų ir kitų inventorinamų dokumentų 7252 fiž. vnt. už  165,3 tu kst. Lt ir 3345 fiž. 
vnt. periodinių leidinių už  38,0 tu kst. Lt; 

 is  Kultu ros ministerijos skirtų le s ų įsigyta 4314 fiž, vnt. už  98,3 tu kst. Lt; 
 dengiant skaitytojų prarastus dokumentus gauta 316 fiž. vnt. už  4,6 tu kst. Lt; 
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 paramos keliu gauta 3122 fiž. vnt. už  62,4  tu kst. Lt; 
 periodinių leidinių prenumerata (rajono biudž etas) – 3345 fiž. vnt. (56 pav.) už  38,0 
tu kst. Lt. 

 
Naujai gauti  dokumentai, paskirstyti ir apskaityti taip: 

 VB – 3333 fiž. vnt. (1 929 pav.), tai sudaro 30,0  %  
 MF – 489 fiž. vnt. (242 pav.), tai sudaro 4,4 % 
 KF – 7275 fiž. vnt. (1 346 pav.), tai sudaro  65,6 % 

Is  viso ŠVB – 11 097 fiž. vnt. 1 929 pav. 
 
Per metus įsigyta grožinės literatūros 6 116 fiz. vnt. 1019 naujų  pav., tai sudaro 55,1 % 

nuo bendro gautų dokumentų skaic iaus, is  jų: 
 VB – 1 681 fiž. vnt.( 1 019 pav.), t. y. 50,4 % 
 MF – 227  fiž. vnt.( 179 pav.), t. y. 46,4 % 
 KF – 4 208 fiž. vnt.( 851 pav.), t. y. 57,8 % 

 
Per metus įsigyta šakinės literatūros 4 981 fiz. vnt. 910 naujų pav., tai sudaro 44,9 % 

nuo bendro gautų dokumentų skaic iaus, is  jų: 
 VB – 1 652 fiž. vnt.(910 pav.), t. y. 49,6% 
 MF – 262 fiž. vnt.(63 pav.), t. y. 53,6 % 
 KF – 3 067 fiž. vnt. (495 pav.), t. y. 42,1 % 

 
Naujai gauti dokumentai pagal dokumentų rūšis: 

 knygos – 7 513 fiž. vnt.  
 garsiniai – 15 fiž. vnt.  
 garsiniai regimieji – 8 fiž. vnt.  
 kartografija – 1 fiž. vnt. 
 natos – 16 fiž. vnt.  
 kompiuteriniai – 135 fiž. vnt.  
 tęstiniai – 64 fiž. vnt.  
 periodiniai leidiniai – 3345 fiž. vnt.  

 
Naujai gauti dokumentai pagal paskirtį: 

 ikimokykliniam amž iui – 563 fiž. vnt. 
 moksleiviams – 2 720 fiž. vnt.  
 jaunimui – 583 fiž. vnt.  
 suaugusiems – 7 231 fiž. vnt. 

 
Bibliotekų fondai pasipilde  nauja mokomąja literatu ra (57 fiž. vnt), ž odynais (54 fiž. vnt.), ž i-

nynais ( 153 fiž. vnt.), informacine literatu ra (23 fiž. vnt), bibliografiniais leidiniais (48 fiž. vnt.). 
Didelę naujai gautų dokumentų dalį sudaro fižinių ir juridinių asmenų parama. Esant dide-

liam knygų stygiui dovanoti naujesni leidiniai mielai priimami į bibliotekų fondus, tac iau jie negali 
panaikinti einamojo komplektavimo spragų. 

Paramos keliu gauta 3 122 fiž. vnt. 2150 pavadinimų (is  jų 989 nauji pav.), įvairių dokumentų 
už  62,4 tu kst. Lt, tai sudaro 28,1 % nuo bendro naujai gautų dokumentų kiekio.  
 

Paramos keliu gauti dokumentai paskirtyti taip: 
 VB – 1274  fiž. vnt.  
 MF – 59 fiž. vnt.  
 KF – 1789 fiž. vnt.  

 
Paramos keliu gauti dokumentai pagal dokumento rūšį: 

 spaudiniai – 3 088 fiž. vnt.  
 mužikos įras ai – 6 fiž. vnt. 
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 garso įras ai – 6 fiž. vnt. 
 vaiždo įras ai – 8 fiž. vnt. 
 kartografija – 1 fiž. vnt. 
 natos – 11 fiž. vnt. 
 kompiuterine s priemone s – 2 fiž. vnt. 

 
Lietuvos Respublikos Prežidente s Dalios Grybauskaite s paskelbtoje akcijoje „Knygų kale dos” 

dalyvavo 189 akcijos bic iuliai. Akcijos laikotarpiu bibliotekų bic iuliai bibliotekoms padovanojo  
1 005 fiž. vnt. naujų dokumentų už  21,4 tu kst. Lt (6 220 Eur). Bibliotekas knygomis re me : Lietuvos 
Respublikos Šeimo Pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis, leidykla „Alma littera”,  Š ilute s rajo-
no bendruomenių sąjunga, Lietuvos Respublikos Šeimo narys Artu ras Škardž ius, Š ilute s rajono 
savivaldybe s taybos nariai Štase  Škutuliene , Alfonsas Vanagas, Šaulius Vytuvis, UAB „Egmina“ di-
rektorius Remigijus Baltutis, Š ilute s ir Page gių kras to laikras c io „Pamarys” redaktorius Petras Šku-
tulas, UAB „Virekta” direktorius Artu ras Vitkus, UAB „Š ilute s polderiai” direktorius Aru nas Jagmi-
nas, UAB „Įtampa” direktorius Algis Bekeris, UAB „Štamela” direktorius Štanislovas Liepis, UAB 
„Štatyk pats” direktorius Dž evaldas Ž emaitaitis, Š ilute s rajono savivaldybe s Administracijos direk-
torius Šigitas Š eputis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Raimundas Ambrožaitis, Š ilute s 
rajonos savivaldybe s tarybos nariai Vaidas Pavilionis, Šaulius Štankevic ius, Daiva Ž ebeliene , Vladas 
Kainovaitis, Š aru nas Lauž ikas, Edvardas Vitkauskas, UAB „Š aru no reklama” direktorius Š aru nas 
Štancikas, Š ilute s turižmo ir paslaugų verslo mokyklos direktorius Pranas Aviž inis, Beatric e s Lau-
ž ikiene s įmone , UAB „Š ilute s prekyba” direktorius Egidijus Kužminskas, Š ilute s rajono savivaldy-
be s meras Vytautas Laurinaitis, mero pavaduotojas Algirdas Balc ytis, Š ilute s seniu nas Raimondas 
Šteponkus, UAB „Š ilute s butų u kis” direktorius Aleksas Kvederis, UAB Š ilute s automobilių keliai 
direktorius Almutas Dumas ius, UAB „Š ilute s vandenys” direktorius Alfredas Markvaldas knygų 
autoriai, sudarytojai, vies osios bibliotekos ir filialų skaitytojai, kt. 

 
Vienam rajono gyventojui naujiems dokumentams įsigyti iš viso teko 4,86 Lt: 

 is  valstybe s biudž eto – 2,35 Lt; 
 is  rajono savivaldybe s biudž eto – 0,90 Lt; 
 is  kitų (parama, is  skaitytojų v. pr.) – 1,60 Lt. 

 
Vidutine  įsigyto dokumento kaina – 18,32 Lt. 
Vidutine  pirkto naujo inventorinamo dokumento kaina – 22,79 Lt. 
 
Vienam rajono gyventojui tenka 0,26 fiz. vnt. naujai gautų dukumentų, is  jų: 

 Š ilute s mieste – 0,16 fiž. vnt. 
 kaimo filialuose – 0,30 fiž vnt. 

 
Vienam SVB vartotojui tenka naujai gautų dokumentų 1,04 fiz. vnt., is  jų: 

 VB – 0,87 fiž. vnt. 
 MF – 0,74 fiž. vnt. 
 KF – 1,18 fiž. vnt. 

 
SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 4,4 % 

 VB – 4,7% 
 MF – 5,8 % 
 KF – 4,2 % 

 
Ataskaitiniais metais 1 000 gyventojų buvo įsigyta 111 naujų dokumentų, o tai neatitinka 

Tarptautine s bibliotekų asociacijos reikalavimų, pagal kuriuos bibliotekose per metus turi bu ti 
įsigyjama ne maž iau 250 knygų 1000 gyventojų. 
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DOKUMENTŲ NURAŠYMAS 

 
Nepaliaujamai kylant knygų kainoms ir nedide jant valstybe s skiriamam finansavimui, kiek-

vienais metais biblioteka gali įsigyti vis maž esnį jų kiekį, tode l dokumentų fondai sensta. 2014 me-
tais, siekiant kad vies osios bibliotekos ir filialų dokumentų fondai atitiktų laikmec io reikalavimus 
bei bibliotekos paskirtį ir bu tų orientuoti į vartotoją bei jo reikmes, daug de mesio buvo skirta su-
side ve jusiems ir vartotojų sugadintiems bei praradusiiems aktualumą informaciniams is tekliams 
is imti is  bibliotekų dokumentų fondo. Rekataloguojant filialų dokumentų fondus, taip pat atlikus 
penkių filialų dokumentų fondų patikrinimus, buvo atrinkta nemaž ai nepaklausių dokumentų, ku-
rių tolesnis saugojimas bibliotekose yra netikslingas. Ataskaitiniais metais fondo apimtis sumaž e -
jo, tac iau svarbu ne fondo dydis, o jo atitikimas vartotojų reikme ms. Dokumentų  fondo maž e jimas 
akivaiždus Lauc ių, Trakse dž ių, Vainuto, Ramuc ių, Rusne s, Š ve ks nos, Balc ių ir Ž emaic ių Naumiesc io 
filialuose. 

 
Iš viso nurašyta 15 645 fiz. vnt. įvairių dokumentų 261 pav., tai sudaro 6,2 % nuo turimo 

fondo (is  jų 2992 fiž. vnt. periodinių leidinių), is  jų: 
 VB – 3 634 fiž. vnt., is  jų 561 fiž. vnt. periodinių leidinių. 
 MF – 191 fiž. vnt., is  jų 168 fiž. vnt. periodinių leidinių.  
 KF – 11 820  fiž. vnt., is  jų 2263 fiž. vnt. periodinių leidinių.  

 
Dokumentų nurašymo priežastys: 

 suside ve ję ir vartotojų sugadinti dokumentai – 10 734 fiž. vnt. (68,6 %); 
 praradę aktualumą dokumentai – 1 539 fiž. vnt. (9,8 %); 
 vartotojų prarasti dokumentai – 305 fiž. vnt. (2,0 %); 
 kitos priež astys – 75 fiž. vnt. (0,5 %); 
 periodiniai leidiniai, pasibaigus saugojimo terminui – 2992 fiž. vnt. (19,1 %). 

Grož ine s literatu ros nuras yta 10 299 fiž. vnt. (65,8 %), s akine s literatu ros  – 5 346 fiž. 
vnt.(34,2 %). 

 
FONDO PANAUDOJIMAS 

 
Bendras fondo  apyvartos rodiklis – 1,59,  iš jų: 

 VB – 2,82 (2013m. – 2,64); 
 MF – 1,76 (2013 m. – 1,81); 
 KF – 1,09 (2013 m. – 1,10). 

 
 

DOKUMENTŲ FONDO PANAUDOJIMO KOFIČIENTAŠ NUO BENDRO DOKUMENTŲ IŠ DAVIMO 
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Periodinių leidinių is davimo procentas nuo bendro dokumentų is davimo – 49,5 % (2013 m. 
– 50,4 %), is  jų: 

 rajono savivaldybe s VB – 51,1 (2013 m. – 51,6%); 
 miesto filiale – 49,3 (2013 m. – 47,5%); 
 kaimo filialuose – 47,8 (2013 m. – 47,2%). 

 
 

FONDO APSAUGOS KLAUSIMAI 

 
Vies osios bibliotekos ir filialų dokumentų fondo saugojimo ir apskaitos tvarką reglamentuo-

ja Lietuvos Respublikos kultu ros ministro 2010 m. spalio 6 d. patvirtinti „Bibliotekų fondo apsau-
gos nuostatai”. Bibliotekose dokumentai apskaitomi ir nuras omi vadovaujantis perengtomis ir vie-
s osios bibliotekos direktore s įsakymais patvirtintomis tvarkomis: F. Bajoraic io vies ojoje bibliote-
koje gaunamų dokumentų prie mimo ir apskaitos vedimo tvarka, F. Bajoraic io vies osios bibliotekos 
dokumentų pripaž inimo lygiaverc iais prarastiems ir nepataisomai sugadintiems dokumentams 
tvarka, Dokumentų nuras ymo is  bibliotekos dokumentų fondo tvarka. Ataskaitiniais metais atlikti   
vies osios bibliotekos filialų dokumentų fondo patikrinimai Lauc ių, Balc ių, Ramuc ių, Š ve ks nos  ir 
Trase dž ių filialuose. 

 
 

LIBIS KOMPLEKTAVIMO POSISTEMĖ 

 
2014-12-31 d. ŠVB automatižuotai parengtų įras ų skaic ius – 91 813, is  jų bibliotekos elekt-

roninį katalogą sudaro 48 932 bibliografiniai įras ai. Elektroninis katalogas papildytas 1 973 nau-
jais bibliografiniais įras ais: naujai gautiems ir apskaitytiems dokumentams sukurti 1 929 nauji 
bibliografiniai įras ai, rekataloguotiems dokumentams – 44 nauji bibliografiniai įras ai. 2014 metais 
vienas is  svarbiausių vies osios bibliotekos Fondo organižavimo skyriaus už davinių buvo anksc iau 
gautų dokumentų rekatalogavimas. 2014 metais rekataloguoti Lauc ių ir ir Ramuc ių filialų doku-
mentų fondai. Is  viso rakataloguota 5 829 fiž. vnt. įvairių dokumentų 3 904 pavadinimų. 2014 me-
tais visis kai už baigtas F. Bajoraic io vies osios bibliotekos filialų dokumentų fondų rekatalogavimas. 

 
 

KOMPLEKTAVIMO KOORDINAVIMO PROBLEMOS 

 
Špaudinių ir kitų dokumentų srautą, patekusį į biblioteką, bibliotekininkas savo darbu pa-

verc ia veikianc iu bibliotekos dokumentų fondu, kuris, tinkamai valdomas, yra bibliotekos funkcio-
navimo bažinis pagrindas ir visuomene s informacijos poreikių tenkinimo s altinis. Tac iau vis sude -
tingiau formuoti vies ųjų bibliotekų fondus, nes finansavimas nedide ja, o knygos brangsta. Esminis 
bibliotekos fondo sudarymo principas – atranka. Dokumentų atranka – tai bibliotekos fondo pa-
pildymo bei dokumentų laikymo tikslingumo nustatymas, pagal atrankos kriterijus: dokumentų 
atitiktis fondo profiliui, bibliotekos už daviniams, skaitytojų reikme ms, dokumentų moksline , isto-
rine , menine , informacine  verte  ir kiti pož ymiai. 

Fondų sudarymas yra nuolatinis procesas, tode l bu tina vykdyti teisingą fondų sudarymo ir 
valdymo politiką, kuri orientuotų į pagrindinį tikslą – siekti, kad vies ojoje bibliotekoje bu tų suda-
romi universalu s fondai, kurie atitiktų bibliotekos paskirtį ir bu tų orientuoti į vartotoją bei jo 
reikmes. Lietuvos bibliotekos is  sovietmec io pavelde jo didelius fondus. Is tekliai dideli ne tiek savo 
verte, kiek egžemplioriais, dubletų kiekiu. Paradoksas: tuo metu bibliotekos gaudavo daug le s ų, 
bet nebuvo ką pirkti, tru ko naujų knygų, o dabar atvirks c iai – gausybe  gerų knygų, bet tru ksta le s ų. 
Kita priež astis – bibliotekose per tam tikrą laikotarpį susikaupia literatu ros, kuri greitai sensta, 
nes sensta informacija arba de l kitų objektyvių priež asc ių ji tampa neaktuali, nepaklausi ir pan. 
Bu tina siekti, kad vies osios bibliotekos fondas atitiktų laikmec io reikalavimus, atspinde tų visuo-
mene s kultu rą, poreikius. 
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VARTOTOJŲ  APTARNAVIMAS 
 

VARTOTOJŲ TELKIMAS 

 
Š ilute s rajone gyvena 41 828 gyventojai, t. y. 958 gyventojais maž iau negu 2014 m. Š ilute s 

mieste gyvena 18 130 (2013 – 18 603) gyventojų, kaimų gyventojų skaic ius – 23 698 (2013 – 24 
183). Vienai universaliai bibliotekai vidutinis kai tenka 1 818 (2013 – 1 945) gyventojų. ŠVB skaite  
25,3 % Pamario gyventojų (2013 – 24,8 %). 2014 m. vartotojų aptarnavimo procentas padide jo 
0,5 %. VB mikrorajone gyvena 15 103 gyventojai, 331 gyventoju daugiau negu 2013 m., tai sudaro 
83,3 % nuo bendro Š ilute s miesto gyventojų skaic iaus. VB gyventojų sutelkimo procentas – 25,2 % 
(2013 – 24,5 %), MF – 3 027 gyventojai, sutelkimo procentas – 21,6 %. Vidutinis kai vienam kaimo 
filialui tenka 1 128 (2013 – 1151) gyventojai, KF gyventojų sutelkimo procentas – 25,8 % (2013 – 
25,5 %). 

VB ir jos filialuose skaite  10 603 vartotojai (2013 – 10 608), jiems is duota 401 996 fiž. vnt. 
(2013 – 398 266) spaudinių. Šiekiant apru pinti vartotojus reikalingais dokumentais, buvo naudo-
tasi vieningu ŠVB fondu, siu lomos tarpbibliotekinio abonemento paslaugos (TBŠ). Š ia paslauga 
naudojosi 8 vartotojai, įvykdyta 12 už sakymų (6 knygos, 6 straipsniai). Teiktos tradicine s ir inte-
raktyvios paslaugos. VB Škaitytojų aptarnavimo skyriuje vartotojai naudojasi savitarnos sistema, 
suteikianc ia vartotojams galimybę savarankis kai paimti ir grąž inti dokumentus. Mine ta paslauga 
naudojosi 1 372 (2013 – 725) vartotojai. Šavitarnos įrenginiu, paimant dokumentus, naudojosi 
669 vartotojai, grąž inant dokumentus – 703 vartotojai. VB skaitytojai ir toliau naudojosi Knygų 
grąž inimo de ž e, kai grąž inami dokumentai paliekami de ž e je bet kuriuo paros metu, ne tik biblio-
tekos darbo valandomis (naudojosi 526 vartotojai). Naudodamiesi Lietuvos integralios bibliotekų 
informacijos sistemos (LIBIŠ) Škaitytojų aptarnavimo posisteme vartotojai už sake  ir režervavo 
dokumentus internetu. Naudojantis mine ta posisteme internetu gauti 408 is ankstiniai dokumentų 
už sakymai, įvykdyti 392 už sakymai, režervuota 1 570 už sakymų.  

VB periodikos skaitykloje yra prieiga prie interneto, skirta skaityti elektroninius laikras c ius; 
interneto svetaine je www.silutevb.lt – socialinis tinklas „Facebook“, skirtas komunikacijai su varto-
toju elektronine je erdve je; elektronine  paslauga „Klausk bibliotekininko“, suteikianti trumpą in-
formaciją į vartotojo už klausą, atsiųstą el. pas tu. Ataskaitiniais metais VB atsakyta į 396 el. už klau-
sas.  

 
RAJONO GYVENTOJAI IR GYVENTOJŲ ŠUTELKIMO PROČENTAŠ (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

  Gyventojų skaičius Gyventojų sutelkimo procentas % 

  2  013 2014 Škirtumas 2013 2014 Škirtumas 
VB 15434 15103 -331 24,5 25,2 +0,7 
MF 3169 3027 -142 20,5 21,6 +1,1 
KF 24183 23698 -485 25,5 25,8 +0,3 

SVB 42786 41829 -957 24,8 25,3 +0,5 

 

 

15103; 36% 

3027; 7% 
23698; 57% 

VB MF KF

http://www.silutevb.lt/
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2014 m. gyventojų skaic ius rajone sumaž e jo 957 (2013 – 1 374). Jau keletą metų is  eile s ma-
ž e ja Š ilute s rajono ir miesto gyventojų skaic ius. Gyventojų maž e jimo priež astys, kaip ir visoje Lie-
tuvoje, yra: bedarbyste  bei su tuo susijęs is vykimas dirbti ar gyventi į už sienį, maž as gimstamu-
mas, gyventojų sene jimo tendencijos ir kt. 

 
 

VARTOTOJŲ ŠKAIČ IUŠ IR LITERATU ROŠ IŠ DUOTIŠ (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

Eil. 
nr. 

Filialo 
pavadinimas 

VARTOTOJŲ ŠKAIČ IUŠ LITERATU ROŠ IŠ DUOTIŠ 
2013 2014 Škirtumas 2013 2014 Škirtumas 

1. Vies oji biblioteka 3798 3815 +26 186365 197942 +1577 
2. Š ilute s m. filialas 650 654 +4 14840 14904 +64 
3. Balc ių filialas 75 73 -2 3091 2862 -229 
4. Bikave nų filialas 200 196 -4 6770 7077 +307 
5. Deguc ių filialas 200 201 +1 6511 6515 +4 
6. Gardamo filialas 276 281 +5 7295 8223 +928 
7. Grabupių filialas 162 269 +107 7657 6885 -772 
8. Inkaklių filialas 203 202 -1 7574 7657 +3 
9. Juknaic ių filialas 305 305 - 8291 7807 -384 
10. Katyc ių filialas 248 248 - 7074 7122 +48 
11. Kintų filialas 713 715 +2 21409 22162 +753 
12. Lauc ių filialas 160 136 -24 5136 2953 -2183 
13. Pagrynių filialas 78 - -78 678 - -678 
14. Pas ys ių filialas 195 225 +30 5793 7009 +1216 
15. Ramuc ių filialas 120 108 -12 4914 3349 -1570 
16. Rusne s filialas 508 451 -57 15809 12784 -3025 
17. Šaugų filialas 355 365 +10 9610 8880 -730 
18. Š ylių filialas 177 176 -1 9711 9610 -101 
19. Š ve ks nos filialas 308 293 -15 12698 12816 +118 
20. Trakse dž ių filialas 278 270 -8 7285 6998 -287 
21. Use nų filialas 362 315 -47 13882 9452 -4430 
22. Vainuto filialas 387 352 -35 11157 11204 +47 
23. Vilkyc ių filialas 330 340 +10 10374 10695 +321 
24. Ž emaic ių Nau-

miesc io filialas 
607 613 +6 17750 18070 +320 

   Kaimų is  viso: 6169 6134 -35 197061 189150 -7911 
              Is  viso: 10608 10603 -5 398266 401996 +3730 

 
 

  
 
2014 m. VB sutelkti 3 815 skaitytojai (2013 – 3 789), t. y. 26 daugiau negu 2013 m., is  jų 960 

(2013 – 960) – vaikai. 3 50 (2013 – 3142) skaitytojų perregistruoti ir 650 (2013 – 647) naujai už -
registruoti. MF vartotojų skaic ius – 654, is  jų 426 – vaikai, 552 vartotojai perregistruoti, 102 – nau-
jai už registruoti. KF vartotojų skaic ius – 6 134 (2013 – 6 169), is  jų 2 273 – vaikai. 4 916 vartotojų 
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perregistruoti, 1 218 – naujai už registruoti. KF skaitytojų skaic ius sumaž e jo 35 skaitytojais. Škai-
tytojų sumaž e jimo priež astys buvo įvairios, viena is  jų – sumaž e jęs rajono gyventojų skaic ius ir 
didelis kaimo filialų darbuotojų sergamumas.   2014 m. vartotojų skaic iaus kaitą ž r. lentele je „Var-
totojų skaic ius ir literatu ros is duotis”. 

 
VARTOTOJŲ ŠUDE TIEŠ POKYČ IAI (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

 VB MF KF ŠVB 
2013 2014 % nuo  

ben-
dro 
skait. 
sk. 

2013 2014 % nuo 
ben-
dro 
skait. 
sk. 

2013 2014 % 
nuo 
ben-
dro 
skait. 
sk. 

2013 2013 % 
nuo 
ben-
dro 
skait. 
sk. 

Vaikai ir 
jaunimas 

1684 1685 44,2 468 498 76,1 3161 3076 50,1 5313 5259 49,6 

Bedarbiai 198 200 5,2 17 15 2,3 408 423 6,9 623 638 6,0 
Darbininkai 233 250 6,6 14 10 1,5 490 502 8,2 737 762 7,2 
Tarnautojai 662 665 17,4 73 67 10,3 758 763 12,4 1493 1495 14,1 
Ūkininkai ir 
žemdirbiai 

-  - -  - 59 46 0,8 59 46 0,4 

Pensininkai 
ir neįgalieji 

303 384 10,1 35 37 5,7 646 723 11,8 989 1144 10,8 

Studentai 313 409 10,7 15 10 1,5 261 227 3,7 589 646 6,1 
Kiti 396 222 5,8 28 17 2,6 385 374 6,1 805 613 5,8 

 

 
Didž iausia rajono bibliotekų vartotojų kategorija – vaikai ir jaunimas. Škaitytojų sude tis, pa-

lyginus su 2013 m., keite si. Is augo bedarbių, darbininkų, tarnautojų, senjorų ir neįgaliųjų skaityto-
jų skaic ius.  

 
VIDUTINIŠ VARTOTOJŲ ŠKAIČ IUŠ, TENKANTIŠ VIENAI BIBLIOTEKAI (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

 Vidutinis gyventojų skaic ius, ten-
kantis vienai bibliotekai 

Vidutinis vartotojų skaic ius, tenkantis 
vienai bibliotekai 

 2013 2014 Škirtumas 2013 2014 Škirtumas 
Mieste 9302 7551 -1751 2220 2234 +14 
Kaime 1151 1128 -23 289 292 +3 
ŠVB 1860 1818 +42 461 461 - 

 
APŠILANKYMŲ ŠKAIČ IUŠ IR LANKOMUMAŠ (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

Eil. 
nr. 

Filialo 
pavadinimas 

Lankytojų skaic ius Lankomumas 
2013 2014 Škirtumas 2013 2014 Škirtumas 

1. Vies oji biblioteka 55588 57516 +1928 14,7 15,0 +0,3 
2. Š ilute s m. filialas 10794 10370 -424 16,6 15,8 -0,8 
3. Balc ių filialas 1264 1296 +32 16,7 17,7 +1,0 

5259; 49,6% 

638; 6% 762; 7,2% 

1495; 14,1% 

46; 0,4% 

1144; 10,8% 

645; 6,1% 615; 5,8% 

Vaikai ir jaunimas  Bedarbiai

Darbininkai Tarnautojai

Ūkininkai ir žemdirbiai Pensininkai ir neįgalieji
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4. Bikave nų filialas 5055 5002 -53 25,3 25,5 +0,2 
5. Deguc ių filialas 6367 6382 +15 31,8 31,7 -0,1 
6. Gardamo filialas 7442 7203 -239 27,0 25,6 +1,4 
7. Grabupių filialas 6695 9432 +2737 41,3 35,1 -6,2 
8. Inkaklių filialas 5805 5276 -529 28,6 26,1 -2,5 
9. Juknaic ių filialas 7018 7726 +708 23,0 25,3 +2,3 
10. Katyc ių filialas 7151 7155 +4 28,8 28,8 - 
11. Kintų filialas 18689 22809 +4120 26,2 31,9 +5,7 
12. Lauc ių filialas 2037 2629 +592 12,7 19,3 +6,6 
14. Pas ys ių filialas 2183 6245 +4062 11,2 27,7 +16,5 
15. Ramuc ių filialas 3023 1702 -1321 25,2 15,7 -9,5 
16. Rusne s filialas 13839 11036 -2803 27,2 24,4 -2,8 
17. Šaugų filialas 8728 8800 +72 24,6 24,2 -0,4 
18. Š ylių filialas 4772 3661 -1111 27,0 20,8 -6,2 
19. Š ve ks nos filialas 6094 6955 +861 19,8 23,7 +3,9 
20. Trakse dž ių filialas 7664 7781 +117 27,6 28,8 +1,2 
21. Use nų filialas 14444 11311 -3133 39,9 35,9 -4,0 
22. Vainuto filialas 5274 5478 +204 13,6 15,6 +2,0 
23. Vilkyc ių filialas 12992 11911 -1081 39,4 35,0 -4,4 
24. Ž emaic ių Naumiesc io 

filialas 
12991 13778 +787 21,4 22,4 +1,0 

Kaimų is  viso: 159527 163568 +4041 25,9 26,7 +0,8 
Iš viso: 225909 231454 +5545 21,3 21,8 0,5 

 

 
 
 

LITERATŪROS  IŠDUOTIS 
 
Dokumentų is duoties lyginamoji analiže  su 2013 m. pateikta skirsnyje „Vartotojų skaic ius ir 

literatu ros is duotis”. Š ŠVB vartotojų, lankytojų, dokumentų is duoties skaic iui dide ti ar maž e ti  įta-
kos ture jo įvairios priež astys: gyventojų skaic iaus maž e jimas rajone, kaimų filialų darbuotojų ser-
gamumas.  

 
IŠ DUOTA DOKUMENTŲ Į NAMUŠ IR VIETOJE 2014 M. (FIŽ. VNT.) 

 Is duota is  viso Is duota do-
kumentų į 
namus 

% nuo ben-
dros is duoties 

Is duota doku-
mentų vietoje 

% nuo ben-
dros is duoties 

VB 197942 86515 43,7 111427 56,3 
MF 14904 7125 47,8 7779 52,2 
KF 197061 93447 49,4 95703 50,6 
ŠVB 398266 187087 46,5 214909 53,4 

57516; 25% 

10370; 4% 
163568; 

71% 

Apsilankymų skaičius 

VB MF KF
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GROŽ INE Š IR Š AKINE Š LITERATU ROŠ IŠ DUOTIŠ (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

  Išduota 
iš viso 

Grožinės 
literatūros 

Grožinės lit. % nuo 
bendros išduoties 

Šakinės 
literatūros išduotis su  
periodiniais leidiniais 

Šakinės lit. % nuo 
bendros išduoties 

  2013 2014 2013 2014 Skir-
tumas 

2013 201
4 

Skir-
tu-

mas 

2013 2014 Skir-
tu-

mas 

201
3 

2014 Skir-
tu-

mas 
VB 186365 197942 62958 68678 +5720 33,8 34,7 +0,9 27168 28095 +927 14,6 14,2 -0,4 

MF 14840 14904 8467 8500 +33 57,0 57,1 +0,1 680 700 +20 4,6 4,7 -0,9 

KF 197061 189150 91655 92525 +870 46,5 48,5 +2,0 12272 10200 -8122 6,2 2,2 -4,0 

SV
B 

398266 401996 163080 16970
3 

+6623 41,0 42,0 +1,0 40120 34995 -7175 10,1 8,2 -1,9 

 
PERIODINIŲ  LEIDINIŲ  IŠ DUOTIŠ (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

  Periodinių leidinių is duotis Periodinių leidinių is davimo % 
nuo bendros is duoties 

  2013 2014 Škirtumas 2013 2014 Škirtumas 
VB 96239 101169 +4930 51,6 51,1 -0,5 
MF 5693 5704 +11 38,4 38,2 -0,2 
KF 93134 93300 +166 47,3 49,3 +2,0 
ŠVB 195066 200173 +5107 48,9 49,8 +0,9 

 
 

 
 

ŠKAITOMUMAŠ (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

 
 
 
 
 
 
 

Š ŠVB DARBO RODIKLIAI  2009–2013 M. 

Rodikliai 2010 2011 2012 2013 2014 
Vartotojai 

VB 3875 3868 3798 3789 3815 
MF 645 647 648 650 654 
KF 6911 6377 6285 6169 6134 
ŠVB 114531 10892 10731 10608 10603 

Vartotojai vaikai 
VB 1046 987 960 960 960 

VB MF KF

Grožinė 68678 8500 91700

Šakinė 28095 700 4150

Periodika 101169 5704 93300

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

 2013 2014 Škirtumas 
VB 49,2 51,8 +2,6 
MF 22,8 22,7 -0,1 
KF 31,9 20,8 -11,1 
ŠVB 37,5 37,9 +0,4 
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MF 419 411 429 404 426 
KF 3065 2678 2465 2335 2273 
ŠVB 4530 4076 3854 3699 3659 

Lankytojai 
VB 49768 50819 55520 55588 57516 
MF 10450 10694 10781 10794 10370 
KF 175753 156721 153078 159527 163568 
ŠVB 235971 218234 219379 225909 231454 

Literatu ros is duotis 
VB 177185 179156 186316 186365 197942 
MF 14067 14694 14730 14840 14904 
KF 214478 204687 201510 197061 189150 
ŠVB 405730 398537 402556 398266 401996 

Literatu ros is duotis vaikams 
VB 31932 31695 31775 31946 31981 
MF 7282 8532 8552 9144 9943 

KF 94355 85356 84043 72587 69878 
ŠVB 133569 125583 124370 113677 111802 

Dokumentų fondas 
VB 67669 68637 70261 70354 70053 

MF 10469 10177 10005 8166 8464 
KF 209914 202315 190859 177629 173084 
ŠVB 288052 281129 271125 256149 251601 

 
 

VARTOTOJAMŠ ŠKIRTŲ DARBO VIETŲ, TARP JŲ IR KOMPIUTERIŽUOTŲ, ŠKAIČ IUŠ (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

  Is  viso: Is  jų kompiuteri-
žuotų (vartotojams 
ir darbuotojams): 

 
Is  jų: 

  

2013 2014 2013 2014 

Kompiuterižuotų 
darbo vietų skaic ius 
bibliotekos darbuo-

tojams 

Vartotojams skirtų 
kompiuterižuotų dar-

bo vietų 
skaic ius 

VB 92 66 53 66 29 37 
MF 10 6 7 6 2 4 
KF 304 291 154 134 22 112 
ŠVB 406 391 214 206 53 153 

 
 

VARTOTOJŲ ORIENTAVIMAS IR MOKYMAS 
 

2014 metais F. Bajoraic io vies osios bibliotekos Rusne s, Š ve ks nos, Lauc ių, Kintų, Bikave nų fi-
lialuose įdiegta LIBIŠ ŠAP (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos Škaitytojų aptar-
navimo posisteme ). Š ie filialai automatižuotai aptarnauja skaitytojus, teikdami naujas elektronines 
paslaugas.  

Informacijos vartotojams ataskaitiniais metais buvo pristatomos duomenų baže s, jie buvo 
konsultuojami ir mokomi ies koti informacijos bibliotekos elektroniniame kataloge, vykdyti doku-
mentų paies ką ir jų už sakymą per bibliotekos interneto svetainę, atlikti informacijos paies ką 
elektroniniuose dokumentuose bei prenumeruojamose duomenų baže se.  

Š ilute s F. Bajoraic io vies ojoje bibliotekoje ir jos filialuose 2014 m. rengti mokymai vartoto-
jams, norintiems is mokti kompiuterinio ir informacinio ras tingumo. Jie buvo mokomi paies kos 
internete, dirbti taikomosiomis programomis, naudotis įvairiomis elektronine mis paslaugomis 
(Elektroniniais valdž ios vartais: internetine  bankininkyste , registracija pas gydytoją, Šodros el. 
paslaugos, el. deklaravimas ir kt.), elektroniniu pas tu, elektronine mis pokalbių programomis, so-
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cialiniais tinklais, kalbe ta saugaus interneto klausimais ir kt. Is  viso 2014 metais ŠVB mokymus 
lanke  313 vartotojų, is  jų VB – 215, MF, KF – 98 vartotojai. 

Vies oji biblioteka, ple sdama elektronines paslaugas savo vartotojams, Informacijos skyriuje 
(I a.) pritaike  kompiuterižuotą darbo vietą, kurioje galima naudotis LEŠTO savitarnos svetaine 
„Mano elektra“.   

Š iame technologijų amž iuje vies osioms bibliotekoms bu tina prisitaikyti prie s iuolaikinių bib-
liotekos lankytojų poreikių. Jos tampa universalios, dinamis kos, artimos ž monių poreikiams. Tei-
kiamos ne tik tradicine s, bet ir elektronine s paslaugos. Š ilute s F. Bajoraic io vies osios bibliotekos 
Periodikos skaitykloje bei Gardamo, Juknaic ių, Katyc ių, Šaugų ir Š ve ks nos filialuose galima naudo-
tis elektronine mis skaitykle mis ir skaityti elektronines knygas, kurių jau sukaupta per 80. 

 
Š ilute s F. Bajoraic io vies oji biblioteka, bendradarbiaudama su asociacija „Langas į ateitį“ bei  

Lietuvos darbo birž a įsitrauke  į socialinį projektą „Pasitike k savimi“, skirtą nedirbantiems, nesi-
mokantiems, jokioje veikloje nedalyvaujantiems ir socialinių įgu dž ių stokojantiems 16-25 metų 
jaunuoliams. Projekto laikotarpiu siekiama paskatinti jaunus ž mones atsakingai kurti asmeninį 
gyvenimą ir dalyvauti visuomenine je bei profesine je veikloje, stengiamasi jaunuoliams suteikti 
kuo daugiau naujų įgu dž ių, ž inių ir kompetencijų, reikalingų darbui. Vies ojoje bibliotekoje suorga-
nižuoti kompiuterinio ras tingumo mokymai jauniems ž mone ms, ugdyti jų darbui reikalingi infor-
macinių technologijų ir bendravimo virtualioje erdve je įgu dž iai, akcentuota bu tinybe  dirbant in-
ternete laikytis saugaus interneto principų. Š ių mokymų programa sudaryta is  trijų pagrindinių 
dalių: informacinių ir rys ių technologijų pagrindų, komunikavimo internete bei dokumentų ren-
gimo. Dalyvaudama projekte „Pasitike k savimi“ Š ilute s F. Bajoraic io vies oji biblioteka priside jo ir 
prie Nacionaline s skaitmenine s koalicijos tikslų bei už davinių. 

 
Š ilute s F. Bajoraic io vies osios bibliotekos Informacijos skyriaus specialistai Š ilute s M. Jan-

kaus pagrindine je mokykloje, Vydu no gimnažijoje vede  edukacinę pamoką „Elektronine  skaitykle  
ir elektronine  knyga“, pristatydami elektronines skaitykles „Amažon Kindle 5“ ir „Amažon Kindle 
Paper white“. Pamokos metu mokiniai ture jo galimybę praktis kai is bandyti skaitykles ir susipaž in-
ti su jos atliekamomis funkcijomis.  
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Kovo 6 d. vyko seminaras „Elektroninis deklaravimas – greic iau, paprasc iau, patikimiau“, ku-

rį vede  Klaipe dos apskrities Mokestinių prievolių departamento Rajonų ir miestų mokesc ių moke -
tojų skyriaus Š ilute s poskyrio vyriausioji specialiste  Dalia Tribic iene . Paskaitos metu apž velgti ak-
tualiausi gyventojų pajamų mokesc io įstatymo pakeitimai, deklaruojant 2013 metų pajamas. 

 
Rugse jo me n. vies ojoje bibliotekoje vyko seminaras bibliotekininkams, kuriame AB LEŠTO 

(Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius) Vakarų regiono klientų aptarnavimo departa-
mento Taurage s-Š ilale s-Š ilute s klientų aptarnavimo centro vadove  Aurelija Ž idickyte  pristate  AB 
LEŠTO klientų savitarnos svetainę www.manoelektra.lt, supaž indino su elektronine mis paslaugo-
mis.  

Rugse jo 25 d. AB LEŠTO Š ilute s F. Bajoraic io vies ojoje bibliotekoje s ilutis kiams surenge  Ra-
cionalaus elektros vartojimo dieną. Bibliotekos konferencijų sale je vos tilpo susirinkusieji: suguž e -
jo ne tik miesto bendruomene s nariai, bet ir svec iai is  kitų rajono vietovių. 
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Apie tai, kaip tausoti elektros energiją ir maž iau už  ją moke ti, kaip naudotis AB LEŠTO savi-
tarnos svetaine www.manoelektra.lt susirinkusiems įdomiai pasakojo ir su interaktyvia medž iaga 
supaž indino Klaipe dos klientų aptarnavimo grupe s vyr. vadybininke  Vitalija Š iaulyte  ir Š ilute s kli-
entų aptarnavimo centro inž inierius Ric ardas Murauskas.  

Tuo pac iu metu kitame bibliotekos auks te maž ieji renginio dalyviai susitiko su Elektromagi-
ja.lt personaž ais, atvykusiais is  Vilniaus, ir suž inojo, kaip saugiai elgtis su elektra. Jų lauke  ž aidi-
mai, pramogos, prižai ir siurprižai. Netru ko juoko ir linksmybių atliekant Ž ybsiuke s testą. Už  tei-
singus atsakymus vaikai apdovanoti pamokų tvarkaras c iais. Is s ifravusieji LEŠTO pavadinimą, gavo 
ž enkliukus. Tiems, kas ž inojo kaip taupyti elektros energiją, buvo įteikti ats vaitai su Elektromagi-
jos logotipu. O Erikui, teisingai atsakiusiam į klausimą apie elektromobilius, atiteko mars kine liai. 

 
ŠAUGEŠNIO INTERNETO ŠAVAITE  PAMARIO BIBLIOTEKOŠE  

Vasario me nesį pamine ta Šaugesnio interneto diena, kuria siekiama atkreipti visuomene s 
de mesį į saugų elgesį internete, norint apsaugoti vaikus nuo neteise to ir ž alingo interneto turinio, 
bei skatinti saugiau ir atsakingiau naudotis interneto technologijomis ir mobiliaisiais įrenginiais. 
Vasario 11 d. Šaugesnio interneto dienos akcija „Než inai apie saugų internetą – ateik į biblioteką!“ 
vyko Š ilute s F. Bajoraic io vies ojoje bibliotekoje ir jos filialuose. Bibliotekininkai dalino lankstinu-
kus su aktualia informacija lankytojams, informavo apie tai, ką naudinga ž inoti, kad jie jaustųsi 
saugu s naudodamiesi e. bankininkyste, imdami greituosius kreditus, sugebe tų atpaž inti telefoni-
nių sukc ių metodus ir kt. Šaugaus interneto pamoka surengta Š ilute s Ž ibų pradine s mokyklos mo-
kiniams apie tykanc ius pavojus virtualioje erdve je,  vaikams suteikta ž inių ir įgu dž ių priimant tin-
kamus sprendimus apie ž mones, sutiktus internete, bei papasakota, kokiose situacijose jie gali pa-
sidalinti privac ia informacija.  

 
Šaugaus interneto savaite s renginiai vyko ir vies osios bibliotekos filialuose. Gardamo filiale 

vaikams surengta saugaus interneto pamoka, kurios metu jie ž iu re jo trumpą vaiždo siuž etą mine ta 
tema, ve liau visi ž aide  ž aidimą „Jausmų barometras“, skirtą is siais kinti, kas vaikus ž eidž ia, kaip jie 
jauc iasi įvairiose situacijose. Inkaklių ir Vilkyc ių filialuose vyko atvira diskusija internetu tarp mo-
kyklinio amž iaus lankytojų. Nagrine tos aktualios temos: „Elektronine s patyc ios“ ir „Esu saugus 

http://www.manoelektra.lt/


Š ilute s Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos veiklos ataskaita‘ 2014  

 

 

 

Šk
y
ri
u
s:
 V
A
R
T
O
T
O
JŲ
 O
R
IE
N
T
A
V
IM

A
Š 
IR
 M

O
K
Y
M
A
Š

 

 26
 

Facebook'e?“. Kalbant apie elektronines patyc ias, mokiniams buvo svarbu suprasti, kode l tai vyks-
ta ir kaip tam pasipries inti. 

 
Katyc ių, Juknaic ių filialuose vaikai ž aide  kompiuterinį ž aidimą „Klaidu s interneto mis kai“. Š is 

internetinis ž aidimas sukurtas pagal Europos Tarybos programą „Kuriame Europą vaikams ir su 
vaikais“. Geriausiems ž aidimo ž aide jams padovanota po „Garbingo elgesio internete kodeksą“. Kin-
tų filiale vyko ž inių turnyrai. Įvairių klasių moksleiviai tikrino savo ž inias apie saugų internetą. 
Šurinkusieji daugiausiai tas kų gavo simbolinių dovane lių – sąsiuvinių ir pies tukų su draugis ko in-
terneto simbolika. Pradinių klasių moksleiviai akcijos metu pies e  plakatus „Kurkime geresnį inter-
netą kartu“, kurie eksponuojami bibliotekoje veikianc ioje parodoje. Ž inių apie saugų internetą įgijo 
ir Grabupių, Šaugų bei Trakse dž ių filialų lankytojai. Vaikai ž iu re jo filmukus, sprende  testus, tikri-
nosi, kiek jauc iasi saugu s internetiniame pasaulyje. Vainuto filiale lankytojams rekomenduotos 
knygos „Šaugus ir draugis kas internetas“. Ž emaic ių Naumiesc io filiale vaikai apsilanke  draugis ko 
interneto svetaine je ir susipaž ino su jos turiniu, pasitikrino ž inias virtualiu testu, o ve liau pasiž iu -
re jo ir aptare  spektaklį @pasaką „Katine lis ir gaidelis“. Š į spektakliuką ž iu re jo ir Use nų filialo lan-
kytojai.  

 
Rugse jo me n. vies osios bibliotekos Grabupių, Juknaic ių, Kintų ir Trakse dž ių filialuose vyko 

gyvieji internetiniai tiltai „Mes – Europos vaikai“, skirti Europos kalbų dienai. Š ilute s Ž ibų pradine s 
mokyklos Grabupių skyriaus mokinukai kartu su anglų kalbos mokytoja Drąsute Vaitkevic iene nu-
sprende  nustebinti ir pasveikinti juknaitis kius, skirdami jiems europietis ką dainą. Grabupis kiai 
papasakojo apie Europos kalbų dieną, viktorinos taisykles, s io renginio tikslą – is mokti naudotis 
įvairiais informaciniais s altiniais bibliotekoje.  

Tuo pac iu metu Kintų filialas gyvuoju internetiniu tiltu junge si su Trakse dž ių filialu. Š ie filia-
lai pasirinko kitokią renginio formą: kiekviena komanda pries ininkams buvo paruos usi 10 klausi-
mų apie pasirinktą Europos s alį. Klausimų bu ta įvairių, susijusių su kultu ros, literatu ros, geografi-
jos, istorijos sritimis.  
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Geguž e s me n. konkursas „Donelaitika: kompiuterine s grafikos interpretacijos“ kviete  Š ilute s 

miesto moksleivius naujai interpretuoti Kristijono Donelaic io gyvenimą ir ku rybą pasitelkus kom-
piuterinę grafiką ir atkreipti bendruomene s de mesį į Kristijono Donelaic io 300 metų gimimo jubi-
liejų. Konkurse dalyvavo Š ilute s pirmosios gimnažijos (mokytojas metodininkas Alvydas Ež erins-
kis), Š ilute s Vydu no gimnažijos (mokytoja eksperte  Tatjana Balvoc iene ), Š ilute s Pamario pagrindi-
ne s mokyklos (mokytojas Ric ardas Č aikys) 8-12 klasių mokiniai. Vertinant darbus buvo atsiž velgta 
į pateikto darbo ide jos ir atlikimo originalumą, menis kumą, pies inio kultu rą, konkurso tematikos 
atitikimą. Atskirai buvo vertinami dviejų amž iaus grupių autorių darbai: 8-10 ir 11-12 klasių. 
Š vente s „Knygine s ir menine s interpretacijos Š ilute s miesto gimtadieniui“ metu buvo pristatyta 
konkurso „Donelaitika: kompiuterine s grafikos interpretacijos“ dalyvių darbų paroda bei apdova-
noti laureatai ir dalyviai.  

 
EUROPOŠ DIENOŠ Š VENTE  „KELIĄ KURIAME EIDAMI DRAUGE ŠU EUROPA“ 

Gegužės 8-9 dienomis Š ilute s Fridricho Bajoraic io vies ojoje bibliotekoje vyko Europos 
dienos s vente  „Kelią kuriame eidami drauge su Europa“, kurios tikslas – pamine ti Lietuvos 
naryste s Europos Šąjungoje des imtmetį ir tęsti prae jusius Europos piliec ių metus, skatinant 
s ilutis kių bendruomenis kumą bei aktyvumą, supaž indinant su EŠ piliec ių teise mis, rinkimais į 
Europos Parlamentą. Š ventę re me  Europos komisijos atstovybe  Lietuvoje. 

Gegužės 8 d. renginius prade jo rais kaus skaitymo festivalis „I‘ am a reciter“ („As  – 
skaitovas“). Dalyviai, Š ilute s rajono 13 pradinių mokyklų mokiniai skaite  ir vaidino anglų kalba. 
Rais kaus skaitymo festivalį organižavo Š ilute s Pamario pagrindine s mokyklos anglų kalbos 
mokytojos Asta Grigaliene , Vilma Gec iene , Raimonda Geniene , Lina Ramanauskyte , Vilma 
Šaldauskiene , daile s ir technologijų mokytoja Jurgita Balc ytiene  ir Trakse dž ių pagrindine s 
mokyklos mokytoja Indre  Diksiene . Dalyviams pade kas įteike  Šavivaldybe s Š vietimo skyriaus 
vyriausioji specialiste  Vida Nemaniene , dovaneles – projekto vadove , Informacijos skyriaus vede ja 
Laima Dums iene . 
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Gegužės 9 d. s ventę tęse  rytmetinis renginys maž iausiems bendruomene s nariams, miesto 

lops elių-darž elių ugdytiniams. Jie ture jo galimybę pamatyti vaikų lops elio-darž elio 
„Gintare lis“ (vadove  – mužikos mokytoja Danguole  Č eliauskiene ) spektaklį vaikams „Boruž e  
Lipute “, kuriame pasakos veike jai ies ko atsakymų į ru pimus klausimus: kas yra namai, kode l juose 
gera ir ką jie duoda kiekvienam is  mu sų, kas yra tikra draugyste  ir draugis kumas. Ve liau 
bibliotekos darbuotojos pravede  viktorinas maž iesiems apie Europos Šąjungą. Dalyviai 
linksminosi mužikine je viktorinoje spe liodami, kurios s alies kalba skamba vaikis kos dainele s.  

 

 
Lietuvos sutrikusio intelekto ž monių globos bendrijos „Š ilute s Viltis“ (vadove  Švajone  

Mac iukevic iene ) teatro grupe  pristate  spektaklį „Laimingasis princas“ pagal airių kilme s anglų 
dramaturgo, poeto, prožininko Oskaro Vaildo ku rinį. Jaunųjų knygos bic iulių bu relis 
„Galvoc iukai“ parode  vaidybinę Rasos As kinyte s knygos improvižaciją „Beveik ju rų arkliukų 
kelione  po EŠ“ s alis (vadove  Liuda Nause diene ).  



Š ilute s Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos veiklos ataskaita‘ 2014  

 

 

Šk
y
ri
u
s:
 V
A
R
T
O
T
O
JŲ
 O
R
IE
N
T
A
V
IM

A
Š 
IR
 M

O
K
Y
M
A
Š

 

 29
 

 
Ž aidime „EŠ s alių draugyste s labirintas“ varž e si Ž ibų pradine s mokyklos komandos 

„Europirmokai“ (mokytoja Alina Vasiliauskiene ), „Europrotai“ (mokytoja Elena Bardauskiene ) bei 
Š ilute s Pamario pagrindine s mokyklos komandos „Eurolietuvaic iai“ (mokytoja Dalia Šolovjoviene ) 
ir „Klaustukai“ (mokytoja Jolanta Kutkiene ), atsakydamos į klausimus apie 28 EŠ s alis. Greic iausiai 
galutinį kelione s tikslą pasieke  ir ž aidimą laime jo komanda „Eurolietuvaic iai“. 

Vakare lyje „Mano alavine s arba rož ine s vestuve s“ pristatyti kiekvienai EŠ s aliai bu dingi 
vestuvių paproc iai ir jų ypatumai. Aptarus vestuvių paproc ius ir tradicijas, kalbe ta apie vedybų 
metines iki des imtųjų – alavinių arba rož inių – bendro gyvenimo metinių. Bandyta is siais kinti ilgo 
ir laimingo vedybinio gyvenimo paslaptis. Patarimų bu ta įvairių, tac iau prieita prie is vados, kad 
kiekvienai s eimai – savas laime s receptas. Vestuvių svec ius visą vakarą linksmino, kviete  dainuoti 
ir s okti bei nuotaikingą vestuvinę mužikinę programą „Pasakyk mergele, ar tu mano bu si“ atliko 
Š ilute s rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Kvietkelis“ ir kapela „Š ilo aidai“ (vadovas Antanas 
Kmita). 

 
F. Bajoraic io vies ojoje bibliotekoje veike  paroda „As , Š ilute  ir Europa 2004-2014”. 

Fotografijose įamž intos akimirkos: akcija „Pirmosios s ilutis kių akimirkos EŠ erdve je”, Europos 
Tarybos diplomo Š ilute s rajono savivaldybei įteikimas, pirmasis Š ilute s bendruomene s 
„europietis“ Justinas Pe teraitis, 2007 metų Europos ž mogaus – Ekscelencijos Prežidento Valdo 
Adamkaus su ž mona Alma vižitas Š ilute s bendruomene je, 12-oji Europos jaunimo kultu ros savaite , 
tarptautiniai kultu riniai mainai. Bibliotekos Kintų filiale veike  ekspožicija „Kristijonas Donelaitis. 
„Metų“ vertimai į Europos Šąjungos kalbas”, Š ilute s miesto filiale – s ilutis kių už fiksuotos akimirkos 
apie Kroatiją atsispinde jo fotografijų parodoje „Kroatija – 28-oji EŠ nare “, F. Bajoraic io vies osios 
bibliotekos Trakse dž ių filiale buvo eksponuojamos Vs Į Vaiko dienos centro ir socialine s rižikos 
s eimų vaikų dekupaž o technika sukurtos knygos juostele s su Europos Šąjungos atributika, F. 
Bajoraic io vies osios bibliotekos Grabupių filiale – visi gale jo grož e tis le lių paroda „Europos s alių 
le le s“. 
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TEATRALIŽUOTI IR Ž AIŠMINGI PROTŲ KOVŲ TURNYRAI 

Š ilute s F. Bajoraic io vies oji biblioteka s ilutis kius kviete  į ž aidimą „Europrotai“. Š io ž aidimo 
tikslas – didinti dalyvių dome jimąsi Europos kultu ra, istorija, geografija, sportu, mužika, maistu ir 
kitomis panas iomis temomis. Pavasario ir rudens „Europrotų“ kovų turnyrai sutrauke  daugybę 
komandinio ž aidimo aistruolių, norinc ių bibliotekoje įdomiai, linksmai ir turiningai ne tik praleisti 
laisvalaikį, bet ir įgyti naujų ar atnaujinti turimas ž inias.  

 
Spalio 1 d. Angelų sargų arba Policijos dieną, antrus metus is  eile s, sukviesti Š ilute s policijos 

pareigu nai, Š ilute s rajono savivaldybe s administracijos atstovai, buvę policininkai, jų re me jai bei 
jaunieji s auliai. Bibliotekininkų surengtame ž inių mu s yje „Gink, saugok, pade k, bet is lik...2“ tarpu-
savyje varž e si penkios komandos: „Policijos pareigu nai“ (kapitonas Audrius Lukos ius), „Policijos 
re me jai“ (kapit. Rolandas Milius), „Veteranai“ (kapit. Kęstutis Šavickas), jude jimas „Štabdykime 
nusikalstamumą“ (kapit. Ru tenis Jankauskas) ir „Š ilute s s aulių kuopa“ (kapit. Donatas Jaunius). 
Ž inių mu s yje pirmoji vieta ir lyderių vardas atiteko Š ilute s s auliams. 

 
Nacionaline s Lietuvos bibliotekų savaite s metu, balandžio 28 d., Š ilute s Fridricho Bajoraic io 

vies ojoje bibliotekoje vyko ž inių lyga-turnyras „Bic iulių kodas – biblioteka“, kurio s u kis „Bic iuliai 
bic iuliams ir su bic iuliais!“. 

Bibliotekoje, lyg bic ių avilyje, susirinko kolegos, bendraminc iai, draugai, susibu rę į s es ias 
komandas: Šavivaldybe s politikų komanda „Polibibliobic ai“ (kapitonas – meras Š aru nas Lauž ikas), 
Šavivaldybe s administracijos komanda „Šavivaldybe s bic iukai“ (kapitonas – Administracijos direk-
torius Tomas Budrikis), verslo komanda „5A+D“ (kapitonas – ŠEB banko filialo valdytojas Aidas 
Ragelis), kultu ros įstaigų komanda „Juoda balta“ (kapitonas – Š ilute s mužiejaus IT specialistas Ed-
vardas Judž entis), ugdymo įstaigų komanda „Propolis“ (kapitone  – Š ilute s Pirmosios gimnažijos 
direktopre  Laima Špirgiene ) ir ž iniasklaidos komanda „Ž odeliautojai“ (kapitonas – laikras c io „Pa-
marys“ redaktorius Petras Škutulas). Dalyvius atidž iai stebe jo ir vertino „Avilio vierchelių“ kom-
panija. „Bic ių“ medicinos punktas ru pinosi susirinkusiųjų sveikata, o tuos, kam reike jo pagalbos, 
gyde  bic ių pieneliu, pikiu bei specialiu bic ių ge rimu. Ž inių lygos nugale tojais paskelbta komanda 
„Šavivaldybe s bic iukai“.  
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PRIEIGA IR SĄLYGOS 

 
VB ir filialų darbo laikas: 
Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka darbo dienomis veikia nuo 8.00 iki 19.00 val., vartotojai 
aptarnaujami nuo 10.00 iki 19.00 val., s es tadieniais – 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., 
s es tadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Degučių, Gardamo, Grabupių, Inkaklių, Juknaičių Usėnų, Katyčių, Pašyšių, Saugų, Švėkš-
nos, Traksėdžių filialai: antradieniais-penktadieniais – nuo 8.30 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 
18.00 val., s es tadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Balčių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 14.00 iki 18.00 val. 
VB Bikavėnų filialas: antradieniais-s es tadieniais – nuo 12.00 iki 16.00 val. 
VB Laučių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 14.00 iki 18.00 val., s es tadieniais – nuo 
10.00 iki 14.00 val. 
VB Ramučių filialas: antradieniais-s es tadieniais – nuo 13.00 iki 17.00 val.   
VB Šylių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 12.00 iki 18.00 val., s es tadieniais – nuo 10.00 
iki 16.00 val. 
Darbo dienos: VB – 303, VB filialuose (vidutinis kai) – 250. 

 

TBA (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2012 M.) 

 
 
 
 

 
 

 2012 2013 Škirtumas 
Abonentų skaic ius 7 8 +1 
Gauta už sakymų 12 14 +2 
Is siųsta už sakymų 12 14 +2 
Gauta dokumentų, is  jų: 12 14 +2 
Originalų 12 10 -2 
Kopijų - 4 +4 
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RENGINIAI 
 
RENGINIŲ FORMOS IR TEMATIKA 

 
Lietuvos Respublikos Šeimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2014 metais sukanka 300 metų, kai 

gimė žymiausias lietuvių literatūros kūrėjas Kristijonas Donelaitis, ir kad šios iškilios datos minė-
jimas sudaro sąlygas aktyvesniam kultūriniam Europos regiono bendradarbiavimui, lituanisti-
niam paveldui atnaujinti ir puoselėti, Kristijono Donelaičio kūrybai pasaulyje skleisti, kultūrinei 
bendruomenei Lietuvoje ir užsienyje telkti, donelaitikai įprasminti, nutarė 2014 metus paskelbti 
Kristijono Donelaičio metais. 

LR Šeimas, įvertindamas teatro vaidmenį ugdant kultūrinį sąmoningumą, akcentuodamas 
Lietuvos teatro meninės kūrybos plėtrą, pabrėždamas kultūros prieinamumo didinimą bei visuo-
menės kūrybiškumo skatinimą, 2014 metus paskelbė Teatrų metais. Siekiant pagerinti vaikų svei-
katos rodiklius, skatinti su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, 
2014-ieji paskelbti Vaikų sveikatos metais. 2014 m. rugsėjo 8-ąją sukako 500 metų, kai Lietuvos 
Didžioji Kunigaikštystė laimėjo istorinę pergalę. LR Šeimas priėmė nutarimą paskelbti 2014-
uosius Oršos mūšio metais. Krikščionių Bažnyčių Lietuvoje vadovai, atkreipdami dėmesį į prigim-
tinę ir kartu krikščionišką šeimos vertę ir svarbą žmogaus bei visuomenės gyvenimui, 2014 metus 
paskelbė Šeimos metais. Klaipėdoje 2014-ieji paskelbti Vėtrungių metais. Tokiu būdu siekiama 
grąžinti į Klaipėdos visuomeninį gyvenimą vėtrunges, kurios buvo neatsiejamas Kuršių marių žve-
jų laivyno atributas XIX a. vid. - XX a. pradžioje. 

Renginių tematiką įtakojo mine tos atmintinos datos. Daugelis renginių organižuota vykdant 
veiklas, numatytas vies osios bibliotekos projektuose „Škaitymo kelionių meniu“ bei „Donelaitika: 
knyga liturgija ir menas epochos literatu riniuose perskaitymuose“. Renginių formos įvairios: ke-
liaujanc ios parodos, literatu ros, meno, virtualios parodos, naujų knygų pristatymai, skaitymai, lite-
ratu riniai, mužikiniai renginiai. Renginiai vyko bibliotekos patalpose bei vasaros kiemelyje, Š ilute s 
psichikos sveikatos ir psichopterapijos centre. Veiklos junge  kultu ros, s vietimo įstaigas, nevyriau-
sybines organižacijas, s alies ku rybinį potencialą. Pagal renginių tematiką organižuoti knygos ren-
ginių ciklai: „Donelaitika: knyga, ž odis, liturgija ir menas...“, „Ras ytojų jubiliejine s sukaktys“, „Ž ymu s 
pasaulio ž mone s“ – parodos, skirtos ras ytojų bei pasaulyje ž ymių ž monių jubiliejine ms datoms 
pamine ti; „Nauja knyga. Šusipaž ink!“ – susitikimai su knygų autoriais, naujų knygų pristatymai, 
„Lietuvos istorijos ž ingsniai“ – renginiai skirti Valstybine ms s vente ms bei arte janc iam Lietuvos 
valstybe s atku rimo 100 pamine ti, „Trec iadienių knygiadieniai“ – literatu rinių susitikimų ciklas 
Š ilute s psichikos sveikatos ir psichopterapijos centre. Vykdytos veiklos, numatytos renginių pro-
gramoje „Kristijonas Donelaitis: epochos ir dabarties laiko sąskambiai, skirtoje ras ytojo 300 metų 
jubiliejui pamine ti Š ilute je 

Škaitytojų aptarnavimo skyrius surenge  76 knygos renginius, is  jų: 29 ž odinius (literatu ri-
niai, literatu riniai mužikiniai, edukaciniai, kt.) renginius, 2 keliaujanc ios parodas, 16 profesiona-
laus, me ge jis ko meno, fotografijų parodų, 31 literatu rinių parodų ir teminių lentynų, tame skaic iu-
je įrengtos 3 muolat veikianc ios temine s lentynas „Naujienos“ (naujai gautiems leidiniams prista-
tyti), „Šusipaž inkime“ (įvairioms aktualijoms skelbti), „2014 Metų knygos rinkimai“.  

Apie veiklą, organižuojamus renginius, akcijas vykdyta informacijos sklaida: pranes imai, 
straipsniai, informaciniai anonsai visuomenine je ir profesine je spaudoje „Š ilute s naujienos“, „Pa-
marys“, „Š ilokarc ema“, „Tarp knygų“, „Šavivaldybių ž inios“; elektroniniuose laikras c iuose 
http://www.silutesžinios.lt, http://www.silaine.lt, http://www.myliusilute.lt, 
http://www.silutes.info, http://www.ž inios1.lt, http://silutesžinios.lt; internetiniuose tinklapiuo-
se http://www.silutevb.lt, www.silute.lt, www.facebook.com; Š ilute s kabeline s televižijos laidose. 
Buvo platinami reklaminiai spaudiniai (plakatai, lankstinukai, lapeliai-skelbimai, skrajute s). In-
formacijos sklaida vyko įstaigose, organižacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, tarp pavienių as-
menų ir bibliotekos lankytojų, bendruomenių. 
 

http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silaine.lt/
http://www.myliusilute.lt/
http://www.silutes.info/
http://www.žinios1.lt/
http://siluteszinios.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.facebook.com/
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RENGINIŲ PROGRAMA „KRIŠTIJONAŠ DONELAITIŠ: EPOČHOŠ IR DABARTIEŠ LAIKO ŠĄŠKAMBIAI“  

Š ilute s F. Bajoraic io vies osios bibliotekos specialistų sumanymas pakviesti prie donelaitikos 
jubiliejinių darbų programos (2014) prisijungti pamario kultu ros, s vietimo įstaigas, ž iniasklaidą, 
nevyriausybinių organižacijų sektorių, Lietuvos ku rybines organižacijas (Lietuvos dailininkų są-
junga, Lietuvos ekslibrisininkų draugija) drauge naujai ir is kilmingai, kaip dera klasiko jubilieji-
niais metais, is  naujo skaityti, atrasti Donelaitį, buvo se kmingas. 

Bibliotekininkų parengtos ir intensyviai įgy-
vendinamos knygos, meno, liturgijos ir mužikos ren-
ginių programos „Kristijonas Donelaitis: epochos ir 
dabarties laiko sąskambiai“ as imi tapo Lietuvos 
Respublikos kultu ros ministerijos finansuotas pro-
jektas „Donelaitika: knyga, ž odis, liturgija ir menas 
epochų kultu riniuose perskaitymuose“. Programa, 
vienintele  is  Lietuvos vies ųjų bibliotekų, buvo įras y-
ta į Valstybinę Kristijono Donelaic io 300-ųjų gimimo 
metinių mine jimo programą, skelbiama Lietuvos 
ž iniasklaidos priemone se ir internetiniuose tinkla-
lapiuose, tarp kurių – Lituanistikos tradicijų ir pa-
veldo įprasminimo komisijos tinklalapis (prieiga per 
internetą www.lituanistika.lt). 

Intensyvios s ilutis kių programos renginiai nuolat 
kviete  pamario bendruomene s publiką susitikti, paž inti, me gautis ir savaip „skaityti“ Donelaitį. 
Donelaitikos programa vienijo 99 ku rybinių sumanymų įvairovę, 26 įvairius institucinius partne-
rius, is  kurių 5 kultu ros institucijos, 14 įvairaus profilio ugdymo įstaigų, Klaipe dos universitetas, 
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, nevyriausybinio sektoriaus organižacijos. 
Programą vies ino ir su organižatoriais partneriavo 9 ž iniasklaidos leidiniai, geranoris kai talkinę 
įgyvendinant drastis kiausius programos autorių sumanymus. Priartinti Donelaic io ku rybinį pali-
kimą prie kitakalbių, sudominti, paž inti, pame gti ir atrasti „Metų“ grož į Bauske s (Latvija), Kara-
liauc iaus (dab. Kaliningradas, Rusija), Punsko (Lenkija) bendruomenių knygos gurmanams daly-
kis kai talkino s ilutis kių bibliotekininkų partneriai s iose kaimynine se valstybe se. Kolegos is  Baus-
ke s centrine s bibliotekos (direktore  Baiba Tormane), Kaliningrado A. P. Gaidaro sritine s vaikų bib-
liotekos (direktore  Oksana Anatoljevna Vasiljeva), Punsko lietuvių kultu ros namai (direktore  Asta 
Pec iuliene ) atliko didž iulį publikos subu rimo į renginius ir programos vies inimo darbus. 

Priemonių programa junge  skirtingų formų ir ž anrų renginius. Ku rybiniai, paž intiniai ir s vie-
c iamieji knygos renginiai, parodos, K. Donelaic io tekstų vies ieji skaitymai, įvairaus pobu dž io kon-
kursai, profesionalių menininkų donelaitikos programos pasitarnavo F. Bajoraic io vies osios biblio-
tekos vykdomo neformalaus ugdymo ple totei. 

Vienas is  efektyvesnių ir publikos pamario kras te pame gtų istorine s dokumentikos sklaidos 
bu dų – keliaujanc ios parodos.  

 

http://www.lituanistika.lt/
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Donelaic io epochą, jos istorinius ir kultu rinius niuansus, poeto veiklą ir ku rybą plac iai 
nus viete  vies ojoje bibliotekoje eksponuota Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, 
Lietuvių literatu ros ir tautosakos instituto bei Lietuvos nacionaline s Martyno Maž vydo bibliotekos 
parengta kilnojama stendine  ekspožicija „Kristijonas Donelaitis: metų ir ras tų ratas“, iliustruota 
dokumentais net is  Pru sijos kultu ros paveldo slaptojo valstybe s archyvo Berlyne. Lankytojams 
buvo suteikta puiki proga visapusis kai paž inti lietuvių grož ine s literatu ros pradininką K. Donelaitį, 
jo ku rybos apre ptį, klasiką formavusią bei įtakojusią aplinką. Donelaitis kų metų pradž ioje vies ojo-
je bibliotekoje buvo pristatytos ir pac ių bibliotekininkų parengtos keliaujanc ios stendine s 
ikonografijos ir tekstų ekspožicijos „Kristijonas Donelaitis. „Metų“ vertimai į Europos Šąjungos 
kalbas“ ir „Kristijono Donelaic io atminties keliu“ . Parodos visus metus lanke  vies osios bibliotekos 
filialus, suteikdamos visuomenei galimybę paž inti įvairiakalbį Donelaitį ir jo įamž inimą. 

Donelaitikos programoje didž iulis de mesys buvo skiriamas jaunimo arte jimui prie 
Donelaic io, poeto pasaulio ir ž mogaus sampratai. Trakse dž ių pagrindine je mokykloje, pagal 
mokytojos Virginijos Baroniene s planą, visą sausį ir vasarį vyko renginiai, skirti Donelaic io jubi-
liejui pamine ti: literatu rine s-ku rybine s pamokos „Kristijonas Donelaitis – lietuvių literatu ros pra-
dininkas“, kurias papilde  vies osios bibliotekos specialistų parengtos kilnojamosios parodos 
„Kristijonas Donelaitis. „Metų“ vertimai į Europos Šąjungos kalbas“ ir „Kristijono Donelaic io 
atminties keliu“. Grupe  mokinių atliko ku rybinį darbą „Jau saulele ...“ ir ras e  eiliuotus posmus, pa-
naudodami graž iausius „Metų“ įvaiždž ius, kiti ras e  ese , remdamiesi klasiko gyvenimu ir ku ryba. 
Mokinių ž inios apie Donelaitį, jo ku rybą, aplinką  įvertintos konkurse, kurio metu buvo skaitomos 
jaunuomene s sukurtos eile s, veike  „Metų“ iliustracijų paroda. Už sie mimų metu buvo sukurta erdve  
jaunimo pole kiams, mąstymui, savirais kai, ž inioms įtvirtinti. Aktyviausi dalyviai, geriausi ku re jai 
apdovanoti diplomais, pade komis. 

Š ilute s Martyno Jankaus pagrindine  mokykla visus rajono pedagogus ir moksleivius svet-
ingai kviete  į atvirą metodine s veiklos savaitę „Gyvenkime sveikai“ (pagal K. Donelaic io „Pavasario 
linksmybes“). Projekto de ka mokiniai ne tik įgijo geresnius sveikos gyvensenos įgu dž ius, bet ir 
nagrine jo ką apie bu rų maitinimąsi ras e  Donelaitis. 

Įvairių ir svarių renginių organižavo kintis kiai. Vydu no kultu ros centre kartu su Kintų vidur-
ine mokykla jaunimas dalyvavo integruotoje pamokoje „Donelaitis – Vydu nas“. Pamoką vede  lit-
eratu ros mokytoja Nijole  Šodoniene  kartu su Vydu no draugijos narių grupe. Moksleiviai buvo 
paakinti lyginti dvi labai pries taringas, skirtingų epochų ku rybines asmenybes, ies koti tapatumų ir 
skirtumų, skaityti vydu nis kuosius ir donelaitikos tekstus, bendrauti ir diskutuoti. 

 
Maž ieji knygos draugai pristate  savo darbelių parodą „...mes ve l linksmi pavasarį s venc iam...“. 

Tai Š ilute s Ž ibų pradine s mokyklos (mokyt. Rasa Jankauskiene , Daiva Š arlauskiene , Daiva 
Balc ytiene ) ir Š ilute s Pamario pagrindine s mokyklos (mokyt. Rasa Dulkiene , Dalia Šavickiene , Vio-
leta Lukos iene ) aukle tinių bendras darbas minint K. Donelaic io metus. Vyko viktorinos apie 
ras ytojo gyvenimą ir ku rybą.  

Pavasariop, taip, kaip saulele  ve l atkopdama budina svietą, taip ir F. Bajoraic io vies oji bibli-
oteka pakviete  paž inti poetą atidarydama visus metus bibliotekoje veikianc ią Kristijono 
Donelaic io skaityklą. Ide ja surinkti visą donelaitikos tematiką vienoje bibliotekos erdve je ir taip 
sudaryti sąlygas studijuoti K. Donelaic io ku rybinį palikimą pasiteisino. Škaitykloje su Donelaic io 

http://www.kintai.silute.lm.lt/beta/wp-content/uploads/2510.jpg
http://www.kintai.silute.lm.lt/beta/wp-content/uploads/2511.jpg
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gerbe jais bendravo Klaipe dos universiteto docente  dr. Šilva Pocyte , K. Donelaic io tekstus skaite  
rais kiojo skaitymo konkurso „Šveiks, svieteli margs“ laureatas Dovydas Maž onas (Š ilute s Vydu no 
gimnažija), surengtos donelaitikos vienos dienos parodos, ku rybos pristatymai. 

 
Vienas is  prasmingų s ilutis kių susie jimų skaitykloje vyko Napalio ir Laimute s Kitkauskų 

knygos rusų kalba ,,Kristijono Donelaic io memorialas Č istyje Prudy. Šuku rimo istorija“ pristatymo 
metu. L. Kitkauskiene  susirinkusiems atskleide  ilgą ir nelengvą N. Kitkausko ku rybinį memorialo 
suku rimo kelią bei sumanymo įgyvendinimo istoriją. Pristatyme dalyvavo ir leidinio redaktorius, 
poetas Borisas Bartfeldas, knygos verte ja, poete , Kaliningrado miesto Liudviko Re žos lietuvių 
kultu ros draugijos pirmininke  Ru ta Leonova, K. Donelaic io kras tiec ių klubo Kaliningrade pir-
mininke  Olga Dubovaja, Klaipe dos universiteto istorike  doc. dr. Šilva Pocyte . 

K. Donelaic io asmenybe s, ku rybos, XVIII a. poeto gyvenimo epochos kultu rinę, politinę ir 
dvasinę atmosferą nagrine jo ir apž velge  rugse jo pradž ioje vies ojoje bibliotekoje įvykusios 
tarptautine s konferencijos „Šenoji Baltijos valstybių knyga ir jos veike jai“ dalyviai ir svec iai. 
Renginyje dalyvavo mokslininkai is  Klaipe dos universiteto – doc. dr. Šilva Pocyte  ir doc. dr. Aru nas 
Baublys, svec iai is  Latvijos Bauske s centrine s bibliotekos ir Bauske s kras totyros mužiejaus bei Ka-
liningrado srities A. P. Gaidaro vardo vaikų bibliotekos. Veike  svec ių atvež tos ir parengtos doku-
mentų parodos, skirtos Baltijos valstybių knygų veike jams. Konferencijos auditoriją sudare  didž iu-
lis bu rys jaunuomene s, neabejingos knyginiam paveldui, jo ku re jams, pirmiausia, Donelaic io fe-
nomenui. 

 
Rajono kultu ros įstaigos – Š ilute s mužiejus, Kintų Vydu no kultu ros centras, Šalos 

etnokultu ros ir informacijos centras – aktyviai dalyvavo įgyvendinant Maž osios Lietuvos istorijos 
mužiejaus projektą „Kelione  į istorinę Pru siją. Škirta Kristijono Donelaic io metams pamine ti“. Š i-
lutis kiai ture jo galimybę stebe ti ir lankyti projekto organižatorių ir partnerių parengtą kilnojamąją 
edukacinę parodą, kurioje buvo pristatoma XVIII a. Pru sija bei K. Donelaic io ku rybinis palikimas, 
ž iu re ti ją lydintį filmą „K. Donelaitis, Tolminkiemis ir mes“. 

Tradicis kai Š ilute s rajono F. Bajoraic io vies ojoje bibliotekoje s iemet vyko baigiamasis rajono 
mokinių meninio skaitymo konkurso renginys. Š į kartą jis pavadintas K. Donelaic io garbei – 
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„Šveiks, svieteli margs!“, skirtas didž iojo lietuvių ras ytojo, klasiko jubiliejui ir atminimui. Renginio 
metu ne kartą susirinkusieji is girdo poemos „Metai“ is traukas is  „Pavasario linksmybių“, „Rudens 
ge rybių“, taip pat – Šlunkiaus monologą, kuriame už simenama apie laukianc ius darbus, besibaigi-
antį saldų ž iemos miegą... Nugale tojai pelne  organižatorių prižus, o dalyviai ture jo retą galimybę 
geriau paž inti K. Donelaic io ku rybinį palikimą, lavinti aktorinius gebe jimus ir kalbos rais ką. 
Donelaic io skaitymus pratęse  Š ilute s Pamario pagrindine  mokykla, sukvietusi rajono pradinių 
klasių mokinius į literatu rinį vidudienį „Kristijono Donelaic io ž vilgsniu“. Į jį susirinko gausus bu rys 
pradinukų is  as tuonių mokyklų. Mokiniai pristate  paruos tus etiudus, literatu rines mužikines 
kompožicijas, inscenižacijas pagal K. Donelaic io ku rybą.  

 
Puikia donelaitikos renginių erdve tapo Nacionaline s Lietuvos bibliotekų savaite s renginiai, 

kasmet rengiami Lietuvoje, taip pat ir Š ilute s kras te, pavasarį.  

 
Jų metu vies ojoje bibliotekoje ir dvides imt dviejuose filialuose surengti s viesos skaitymai 

„Jau saulele  ve l...“ pagal poemą „Metai“. Į tekstų skaitymą vies ojoje bibliotekoje įsijunge  per 60 s i-
lutis kių: bibliotekos socialiniai partneriai, skaitytojai, senjorai, vaikai, finansiniai re me jai, ž iniask-
laidos atstovai, moksleiviai, vietos aktoriai. Renginys ture jo įspu dingus atgarsius spaudoje, telke  
bendruomenę donelaitis kai vienybei, bendrystei, pagarbai vienas kitam. 

Vienas is  programos akcentų – pavasario lygiadienio skaitymai „Jau saulele  ve l...“. Jų metu 
vies ojoje bibliotekoje vyko atvira lietuvių literatu ros pamoka „Man įdomus Kristijonas Donelaitis 
arba dvides imt keturi skirtingi „Jau saulele  ve l...“ sakymai is  gimnažistų lu pų“. Š ilute s pirmosios 
gimnažijos gimnažistai kartu su mokytoja Jolita Ež erinske skaite  pasirinktus tekstus is  poemos 
„Metai“, is sake  savo mintis apie tai, kuo jiems įdomus Donelaitis. Originaliai ir įspu dingai pristatyta 
pavasario tema nes e  gerą ž inią tiems, kurie nepakankamai ž ino donelaitikos erdve s naujienas. 
Pamokose dalyvavo ir Š ilute s Pamario pagrindine s mokyklos mokiniai su mokytojomis. Renginys 
už pilde  kultu rinę miesto erdvę, publika ž ave josi originaliais jaunimo skaitiniais, o tai ž adino 
gimnažijų jaunuomene s savigarbos ir ku rybinio prado jausmus. 

Puikiai pavyko donelaitikos dvasios įkve ptas renginys Rusne s saloje. Č ia į literatu rinius 
rudens skaitymus „Donelaic io atlasas“ kartu su Lietuvios ras ytojų sąjunga kviete  vies osios 
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bibliotekos Rusne s filialas. Vaiks c iodami K. Donelaic io gatve, atvykę ras ytojai Viktoras Rudž ian-
skas, Ric ardas Š ileika, Eugenijus Alis anka ir Giedre  Kažlauskaite  sutiktiems praeiviams dalijo 
duonos riekelę – dalelę savęs, savo s ilumos ir meile s. Tardami  „Knygą nes u – duoną nes u“ svec iai 
knygą godojo kaip duoną, maitinanc ią sielą, protą ir asmenybę. Ve liau atvykusieji bibliotekos 
kiemelyje prisijunge  prie susirinkusių rusnis kių, skaite  Donelaic io bei s iuolaikine s poežijos auto-
rių ku rybą, tarmis kus tekstus. Literatu rinis arbatvakaris neprailgo nei rusnis kiams, nei svec iams.  

Integruotos pamokos – puiki ž inių perdavimo jaunuomenei priemone , kai estetika, ž odis, 
teatro elementai per jaunimo savirais ką perteikia kiekvieno pamokos dalyvio individualų donelai-
tikos suvokimą. Vienas is  pirmųjų donelaitikos renginių vies ojoje bibliotekoje buvo Š ilute s Vydu no 
gimnažijos gimnažistų metų pradž ioje surengta atviroji pamoka – improvižuota K. Donelaic io bu rų 
vestuvių puota „Bu rų c e snis“. Vadovaujami mokytojos Šandros Tamas auskiene s, tautiniais 
drabuž iais pasipuos ę jaunieji aktoriai puikiai inscenižavo „Rudens ge rybių“ dalį, primine  Maž osios 
Lietuvos vestuvių tradicijas, s maiks c ius posakius, vestuvinių apeigų dainas, vais ino susirinkusius 
kulinarinio paveldo maisto produktais.  

 

 
„Vestuvininkai“ ilgai nesiskirste , nagrine jo literatu ros klasiko ž odž io turiningumą ir s iltai 

de kojo gimnažistams už  originalumą ir naują ž vilgsnį į K. Donelaitį. Donelaitis ne ra nuobodus 
pamokslautojas, o, pries ingai, gali ir pralinksminti, teikti didelį estetinį malonumą. Tam, kad taip 
atsitiktų, nereikia bijoti naujų interpretacijų ir leisti jauniems ž mone ms patiems ies koti raktų į 
„Metų“ pasaulį. O tai se kmingai pavyko gimnažistams. 

Š ilute s Pamario pagrindine je mokykloje, ve liau F. Bajoraic io vies ojoje bibliotekoje, pristatyta 
ir atidaryta integruota lietuvių kalbos, matematikos, technologijų, daile s paroda „K. Donelaitis: 
metų laikų ir poemos ratu“, skirta K. Donelaic io 300-osioms gimimo metine ms. Vadovaujami 
mokyklos pedagogų Nijole s Kungeliene s, Rymante s Tylaite s, Astos Memyte s, Jurgitos Balc ytiene s, 
Ingos Mauriene s mokiniai savo darbeliuose pateike  savojo Donelaic io versijas, drąsiai eksperi-
mentavo, improvižavo, is laisvino savo mintis ir jausmus. 
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Šu Donelaic iu, jo ku ryba bandoma supaž indinti net ikimokyklinio amž iaus vaikus, suteikiant 
jiems laisvę svajoti, mąstyti, interpretuoti. Maž ųjų s ilutis kių meniniam ugdymui ir K. Donelaic io 
ku rybos paž inimui pasitarnavo vaikų pies inių parodos „Mes ve l s venc iame pavasarį“ pristatymas 
F. Bajoraic io vies ojoje bibliotekoje. Geriausių pies inių autoriai apdovanoti knygomis, paroda ek-
sponuota pamario kras to seniu nijose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Maž ųjų paž intis su K. 
Donelaic iu pratęsta vies osios bibliotekos miesto filiale kartu su miesto ugdymo įstaigų ž iu rovais, 
kuriems surengta netradicine  pamoke le  „Kristijono Donelaic io paž inimas“ (Š ilute s Ž ibų pradine  
mokykla, darž elis-mokykla „Ž ibute “). Mokytoja Rita Kris c iu niene  papasakojo apie poeto gyvenimą 
ir ku rybą, supaž indino su bibliotekoje veikianc ia knygų ekspožicija ir pakviete  paž iu re ti Ž ibų pra-
dine s mokyklos mokinių le lių teatro studijos vaidinimą-miniatiu rą pagal K. Donelaic io pasake c ią 
„Lape s ir gandro c e snis“. Nelengvą pasake c ios tekstą skaite  tautiniais drabuž iais pasipuos usi Agne  
Jankauskyte .  

Š ilute s kras totyros draugijos folkloro ansamblis „Ramyte “ (vad. Giedre  Pociene ) parenge  ir F. 
Bajoraic io vies ojoje bibliotekoje vykusio vakaro „Dedikacijos Donelaic iui“ metu atliko naują 
edukacinę programą „Lietuvininkų metų darbai ir c e snis“. Jos metu lietuvininkų kras to dainoriai 
kartu su lietuvininkų s nektos puosele toja Vaida Galinskiene apdainavo „Metų“ 4 ciklus, deklamavo 
poemos is traukas, me gdž iojo gamtos garsus bei pristate  unikalų ir vienintelį Lietuvoje s ilutis kių 
tautodailininkų Angele s ir Vytauto Raukc ių sukurtą originalų „Metų“ (2014) kalendorių „Kalen-
dorius‘2014“. Kalendoriaus turinys – dvylikoje medinių re melių, simboližuojanc ių metų me nesius, 
sude ti „Metų“ tekstų is traukomis papuos ti marguc iai, simboližuojantys kiekvieną me nesio dieną. 
Renginio metu veike  s io originalaus ku rinio paroda. 

 
Švarbi programos dalis – profesionalaus meno darbų eksponavimas, pristatymas ir sklaida 

toli nuo sostine s gyvenanc ioje pamario kras to bendruomene je. F. Bajoraic io vies ojoje bibliotekoje 
pristatyta tarptautine  Lietuvos dailininkų sąjungos paroda „Š imtmec io portretas“. Parodoje ek-
sponuoti viduriniosios ir jaunesniosios kartos lietuvių dailininkų tapybos darbai K. Donelaic io ir jo 
poemos „Metai“ tema. Lankytojai ture jo retą progą susipaž inti, kaip profesionalu s dailininkai 
traktuoja mene Donelaic io temą, jo epochą, ku rybą, aplinką, me gautis is skirtine mis peižaž ų, port-
reto, architektu ros paveldo gamomis ir vižualiai perteikta informacija. 

Ypatinga se kme  lyde jo Lietuvos dailininkų sąjungos projekto „Škulptoriai skaito 
Donelaitį“ parodos atidarymą ir eksponavimą F. Bajoraic io vies osios bibliotekos parodų galerijoje 
„Pastoge le “. Atidaryme dalyvavo skulptore  ir parodos kuratore  prof. Dalia Matulaite , darbų autoriai 
– skulptoriai Arvydas Alis anka, Mindaugas Junc ys ir jauna skulptore  Aus ra Jasiukevic iu te . Vakaro 
atmosferą ku re  ir donelaitis kus tekstus skaite  aktoriai Šigutis Jac e nas ir Aleksandras Š imanskis. 
Škambe jo fragmentai is  Justino Marcinkevic iaus poemos „Donelaitis“, susirinkusieji klause si Al-
gyte s Merkeliene s instrumentine s mužikos garsų. Įspu dinga, kad parodą aplanke  per 1000 
lankytojų. 
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Rugse jo me nesį Š ilute s visuomenę dž iugino puiki dailininko Š aru no Leonavic iaus iliustracijų 

K. Donelaic io poemai „Metai“ paroda. Lankytojai ž ave josi XXI amž iaus menininko, Donelaic io 
bu rams bu dingą aplinką pateikusio per savo jausmų prižmę, siuž etine mis kompožicijomis. Paro-
dos autorius atidarymo metu sulauke  daug klausimų apie įspu dingus ku rinius ir Donelaic io herojų 
įvaiždž io ku rimą. Vakaro metu buvo pristatytas ir naujas Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklos 
„artseria“ leidinys – K. Donelaic io poema „Metai“ su Š . Leonavic iaus iliustracijomis. Apie dailininko 
ku rinius knygai ir jos gimimą is samiai papasakojo leidyklos direktore  Danute  Žoviene . 

 
Įspu dinga donelaitikos fiesta tapo 2014 m. jubiliejine s Pasaulio lietuvių dainų s vente s „Č ia – 

mano namai“ dalyvių, me ge jis kų teatrų (Kupis kio r. Škapis kio kultu ros namų teatro „Štebule “, Tau-
rage s kultu ros centro liaudies teatro, Akmene s kultu ros namų teatro ir Vare nos r. Marcinkonių 
me ge jų teatro) sukurta ir bibliotekos Vasaros kiemelyje atlikta programa „Dyvų dyvai“.  

 
K. Donelaic io ž eme s fotorefleksijų paroda s ilutis kius nudž iugino garsi ž urnaliste  ir fotografe  

Lilija Valatkiene , pristac iusi vies ojoje bibliotekoje savo darbų parodą „Maž oji Lietuva: laiko 
ž enklai“, kurią paskyre  s io kras to emocine ms laiko permainoms. Drobe se įspausti laiko ž enklai 
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aktualižuoja Maž osios Lietuvos paveldo savitumą ir unikalumą. Autore s darbai ž ave jo ir tuos, ku-
rie lanke  parodą, atiduodami pagarbą kras tiete s talentui, ir tuos, kurie neabejingi Maž osios Lietu-
vos praeic iai, jos is likusiems vaiždams. Pristatydama parodą fotografe  prisipaž ino: „Maž oji Lietuva 
man – pati didž iausia. Ji dave  mums kalbą, ras tą, pirmąsias knygas“. 

 
Penkių skirtingų etnografinių regionų (Auks taitijos, Ž emaitijos, Džu kijos, Šuvalkijos ir Maž o-

sios Lietuvos) teatralai dž iugino s ilutis kių, donelaitikos me ge jų, sielas ž aismingais „Metų“ skai-
tymais su nemaž a dože teatrinio meno akcentų. Maž osios Lietuvos regionui atstovavo ir pagrind-
ine jungtimi tarp kolektyvų buvo Š ilute s kras totyros draugijos folkloro ansamblis „Ramyte “, vado-
vaujamas Giedre s Pociene s. Donelaitis ką aplinką atvykusiems svec iams ir bibliotekos lankytojams 
ku re  veikianc ios parodos: Virgilijaus Jankausko fotografijų paroda „Donelaitis“ bei bibliotekininkų 
parengtos keliaujanc ios parodos „Kristijono Donelaic io atminties keliu“ ir „Donelaitika: kompi-
uterine s grafikos interpretacijos“. Š is renginys deramai pripaž intas s ilutis kių donelaitikos pro-
gramos kulminacija. 

Is skirtiniu akcentu pamario kras to kultu riniame gyvenime tapo Kintų Vydu no kultu ros cen-
tre organižuota 12-oji tarptautine  menininkų ku rybine  stovykla – emalio meno laboratorija  „Pa-
mario ž enklai – 2014“. Š iemet dailininkų ku rybai buvo siu loma tema, atspindi vieną is  svarbiausių 
metų aktualijų – „ŠAGA Kristijonui Donelaic iui“.  

 
Gruodžio 2 d. – literatu rine  mužikine  programa „DO-NE-LAI-TIŠ! Klausykit, skamba kaip 

varpas...". Š iuo renginiu is lyde ti Donelaic io metai ir  už baigtas projektas „Donelaitika: knyga, ž odis, 
liturgija ir menas epochų kultu riniuose perskaitymuose", skirtas Donelaic io 300-ųjų gimimo meti-
nių pamine jimui. Programą atliko aktore  Regina Paliukaityte , dainininke , Aus ra Liutkute  ir jos stu-
dentas Rolandas Vilkevic ius, fleitininke  Viktorija Žabrodaite  ir pianistas Aleksandras Vižbaras. 
Apie Donelaitį ir jo ku rybą kalbe jo – literatu rologas, ras ytojas, Vilniaus universiteto Filologijos fa-
kulteto doc. dr. Regimantas Tamos aitis.  

http://www.pamarys.eu/wp-content/uploads/2014/08/emal.61.RA.jpg
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,   

ČIKLAŠ „NAUJA KNYGA. ŠUŠIPAŽ INK!“ – NAUJŲ KNYGŲ PRIŠTATYMAI 

Metų eigoje vies oje bibliotekoje pristatytos 9 naujai is leistos knygos: 
Vasario 20 d. – Š ilutis kiai, besidomintys savo verslo ide jomis, rinkosi į vies ąją biblioteką, 

kur ture jo galimybę pabendrauti su klaipe diete verslininke, buvusia Vadybos ir demokratijos 
mokyklos (VDM) lektore Regina Jundule. Ji pristate  savo pirmąją knygą „Verslas prie kavos puode-
lio“. Autore  renginio metu mielai dalijosi savo sukaupta verslo patirtimi, kurią sude jo į knygą. Tai 
lyg praktinis vadovas keliaujant po verslo pasaulį, padedantis geriau jį paž inti. Š i knyga paras yta 
taip, kad pac iai autorei ir kitiems bu tų miela ir įdomu ją skaityti. 

Kovo 6 d. – s ilutis kio poeto ir prožininko, pirmosios Fridricho Bajoraic io literatu rine s pre-
mijos „Prisijaukinkim ž odį, pauks tį, debesį…‘2012“ laureato Audriaus Š iks niaus septintosios poeži-
jos ir novelių knygos „Motinų valanda“ sutiktuve s. Renginį prade jo Š ilute s rajono vaikų meno 
mokyklos mokytojas Rimantas Štankevic ius, smuiku griež ęs melodijas. Knygos „Motinų valan-
da“ paž inimo taku vede  knygos redaktore  Birute  Morkevic iene , pristatydama naująjį ledinį bei 
apž velgdama Audriaus Š iks niaus ku rybą. Ji pastebe jo, kad autorius turi is skirtinį gebe jimą keliose 
eilute se sutalpinti gyvenimo is mintį, jo eile ras c iai yra trumpi ir talpu s, ž mogų stebi tarsi is  s alies, 
mato jį dirbantį, besidž iaugiantį, besikalbantį su greta esanc iu. Eile ras c ių is  knygos skaite  Š ilute s 
pirmosios gimnažijos gimnažistai Gytis Tamulevic ius ir Mantas Mockus. Įspu dž iui sustiprinti Š i-
lute s kamerinio dramos teatro aktorius Vygantas Paldauskas paskaite  is trauką is  knygoje esanc ios 
novele s „Geguž iukas“.  

 
Balandžio 4 d. vykusiame renginyje „Než inomas ir ž inomas Algirdas Bražauskas" (1932 – 

2010)“ pristatyta ž urnalisto, buvusio Lietuvos Respublikos Prežidento Algirdo Mykolo Bražausko 
patare jo Viliaus Kavaliausko atsiminimų knyga „Ž mogus laiko taikinyje: Algirdas Bražauskas 
draugų ir oponentų akimis”. Kartu su A.Bražausku dirbęs ir is  arti matęs jo darbus, autorius da-
linosi prisiminimais apie Prežidentą, atskleide  knygos sudarymo aplinkybes. Jis nore jo knygoje 
parodyti A. Bražauską, kaip neeilinę asmenybę, tiek darbe, tiek gyvenime, atskleisti tai, ko niekas 
iki tol než inojo. Leidinys ne ra istorinis, o tiesiog daugybe s ž monių atsiminimai, įvairių įvykių in-
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terpretacijos, kurios sude tos į vieną knygą. Joje per 140 ž monių pasakojimų apie Prežidentą, nuo 
artimiausių bendraž ygių iki politinių pries ininkų, tarp jų ir už sienio s alių prežidentų liudijimai. 
Renginio metu s ilutis kiai gale jo pamatyti ž inomos ž urnaliste s Editos Mildaž yte s dokumentinį 
filmą „Post Šcriptum. Pamirs ti sakiniai” apie 1993 m. is rinktą pirmąjį Lietuvos Respublikos Pre-
židentą Algirdą Bražauską. 

 
Gegužės 7 d. – Špaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną vies ojoje bibliotekoje į epistolia-

rinio ž anro knygos „Lais kai mokytojui" pristatymą rinkosi Hermano Žudermano literatu rine s 
kras totyros klubo nariai ir neabejingi mokytojo profesijai s ilutis kiai. Š is klubas, įprasmindamas 
tautine s mokyklos pradininke s Meile s Luks iene s veiklą is leido klubo pirmininkei dr. Romualdai 
Dobranskienei ras ytus lais kus 1967-1969 ir 1993-1995 m. Knygos sudarytoja, mokytoja Irena Ar-
lauskiene  knygos ž anrą įvardijo kaip lais kų apysaką, kurioje anonimine  lais kų autore  įtaigiai pasa-
koja apie mokyklos gyvenimo aktualijas, pedagoginio pas aukimo problemas, dvasinius mokinio 
ies kojimus. Knyga „Lais kai mokytojui” yra tarsi vadove lis studentams, besirenkantiems pedagogo 
profesiją. 

 
Gegužės 21 d. - minint Š eimos metus, vies oji biblioteka s ilutis kius pakviete  į susitikimą su 

kras tiete klaipe diete medike Onute Mitaliene. Ji pristate  savo autobiografinę knygą „Nore c iau ap-
kabint visus...", kurioje sude jo viską, nuo ko prasideda ž mogaus ir s eimos istorija: namai, te veliai, 
kiti brangu s ž mone s, ž inių ir ies kojimų kelias, lyde ję mokytojai ir bendraminc iai. Ji dalijosi pri-
siminimais apie reiks mingiausius savo gyvenimo įvykius. Renginyje dalyvausi O. Mitaliene s kolege , 
Klaipe dos universitetine s ligonine s slaugytoja Lina Š akiene , pasakodama apie gerbiamą Onutę bei 
jos profesinę veiklą, mine jo, jog „tai slaugos s viesulys, kurį galima palyginti su anglų slaugytoja, 
s iuolaikine s slaugos profesijos pradininke Naitigen Florencija (1820–1910). Per tris me nesius 
paras ytoje knygoje O. Mitaliene  sude jo visus savo is gyvenimus, sumanymus ir ide jas.  
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Rugpjūčio 27 d. – pasibuvimas su tautodailininke ir eiliuotoja Terese Lorenc iene. Prie lietu-

vis kų ž olynų ir ž olelių arbatos stalo literate  pristate  ž emaic ių tarme ir bendrine lietuvių kalba 
už ras ytų pasakojimų bei padavimų knygelę „Is  kartos į kartą”, papasakojo jos atsiradimo ide ją. 
Šumanymas is leisti smulkiosios pasakojamosios tautosakos leidinį kilo jos dukrai Janinai 
Lileikaitei, kuri ir už ras e  pasakojimus, pateiktus knygoje. Nedidele s apimties leidinyje sude ti pa-
davimai ir pasakojimai girde ti Terese s Lorenc iene s s eimoje. Š ilutis kiai klause si T. Lorenc iene s ar-
timųjų, nepakartojama tarme skaitomų neilgų pasakojimų apie Didž iosios ir Maž osios Lietuvos 
vietoves, suž inojo jų atsiradimo istorijas, skaitomus padavimus keite  skambanti akordeono muži-
ka, atliekama jos vyro Eriko Lorenc o, bei su naus Eriko Lorenc o dainos, dainuojamos pritariant 
gitarai.  

 
Rugsėjo 18 d. kras tietis ras ytojas, archeologas, ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų 

daktaras prof. Rokas Flick (Klaipe da) pristate  savo naująjį istorinį romaną „Emma, pastoriaus duk-
te “ – keturių kartų istoriją, nukelianc ią į XVII a. Austriją, kupina dramatis kų to meto įvykių.  
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Joje pasakojama apie žalcburgiec ių s eimą, is gyvenusią prievartinę tremties kelionę į 
Pru sis kąją Lietuvą, kurioje jų lauke  sunku s is bandymai norint sutarti su vietos gyventojais lietu-
vininkais. Renginyje dalyvavo literatu rologe  Jovita Šaule niene . Anot jos, s is romanas „jau ku rinio 
pavadinimu orientuoja skaitytoją į evangelikų tike jimą, tai s eimos saga, kurioje atskleidž iami 
svarbiausi įvykiai: vestuve s, kriks tynos, laidotuve s... Romano autorius prisipaž ino, kad ras o tik 
apie stiprios valios moteris. Knygos is traukas is  Pru sų Lietuvos gyvenimo skaite  ras ytojo ž mona, 
aktore  Regina Arbac iauskaite -Flick.  

Spalio 10 d. pristatyta antroji buvusio ilgamec io „Pamario" laikras c io ž urnalisto Štasio 
Me linausko knyga „Macikai: sugrįž imai atminties taku". Renginio metu buvo sugrįž ta į 1939 me-
tus, nuo kurių praside jo Macikų lagerio istorija. Knyga parengta remiantis archyvų duomenimis, 
Š ilute s mužiejaus informacija, buvusių karo belaisvių ir civilių kalinių atsiminimais, to meto liu-
dininkų pasakojimais. Mintimis dalijosi Š ilute s rajono savivaldybe s mero pavaduotojas Algirdas 
Gec as, kuriam, kaip istorikui, knygos tema itin aktuali, įdomi. Mokytojas Anatolijus Ž ibaitis taip pat 
prisimine  atmintyje įstrigusius prisiminimus apie vaikyste je matytus Š ilute s gatve einanc ius karo 
belaisvius.  

 
Spalio 30 d. besidomintys mitybos reguliavimo klausimais bei valgymo įproc iais ture jo gal-

imybę pabendrauti su mokslininke, medike ir unikalios mitybos metodikos autore Alma Mie-
liauskiene. Ji pristate  savo knygą „Valgau ir liekne ju”. 

 
Ką valgyti visus metus ir kiekvieną dieną (Klubo kalendorius)“, kuri is leista po 15 metų per-

traukos. Šusitikime mitybos eksperte , klubo „Valgau ir liekne ju" įku re ja ir vadove  A. Mieliauskiene  
dalinosi gyvenimis ka patirtimi apie nutukimo pavojus sveikatai, suliekne ti trukdanc ius stereoti-
pus bei medž iagų apykaitos ypatumus, rekomendavo, ką patariama valgyti ir ko reike tų vengti. 
Pristatytoje knygoje sude ta informacija yra ir bus naudinga visiems. Joje autore  pataria, ką valgyti 
visus metus ir kiekvieną dieną, kokie yra tinkamiausi maisto produktai, vitaminai ir vaistaž ole s 
pagal gamtos ir ž mogaus bioritmus. 
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ČIKLAŠ  „TREČ IADIENIŲ KNYGIADIENIAI“ 

2014 metais bibliotekininkų iniciatyva, bendradarbiaujant su Š ilute s psichikos sveikatos ir 
psichoterapijos centru, s ioje įstaigoje prade tas rengti literatu rinių susitikimų ciklas „Trec iadienių 
knygiadieniai“, vykdant projektą „Škaitymo kelionių meniu“, kurio tikslas yra didinti skaitymo ska-
tinimo kompetenciją, įvairiomis formomis ir metodais inicijuoti skaitymą atskirose bendruomene s 
socialine se grupe se, pade ti integruotis į visuomenę sveikatos problemų, socialinių poreikių turin-
tiems asmenims, sudarant jiems sąlygas dalyvauti kultu riniame gyvenime, pristatyti savo ku rybi-
nius gebe jimus. Pirmajame paž intiniame susitikime „Biblioteka kviec ia“ (01 29) bibliotekininkai 
Čentro lankytojus supaž indino su vies osios bibliotekos teikiamomis paslaugomis, veiklos aktuali-
jomis, organižuojamais kultu riniais, edukaciniais renginiais, parodytas trumpametraž is meninis 
vaidybinis filmas „Donelaitis tarp mu sų“. Filmas renginio dalyvius įtrauke  į įdomią ir turiningą dis-
kusiją apie literatu rą, perskaitytas ar skaitomas knygas, jų pac ių kuriamus eile ras c ius, tekstus. 
Čentre surengti ir 4 s io ciklo literatu riniai susitikimai su s ilutis kiais literatais, knygų autoriais: Da-
lia Ž ibaitiene (02 26), Filomena Kitova (03 26),), Birute Gaigaliene (04 23), Audriumi Š iks niumi 
(05 28), kurių metu vyko pokalbiai ir apie perskaitytas knygas. Įsteigta kilnojamoji biblioteke le , 
kurioje galima rasti dvasinius poreikius atitinkanc ių ž urnalų, knygų.  Ja noriai naudojasi Š ilute s 
ž monių su sielos negalia klubo „Šielos paguoda“ nariai kiti Čentro lankytojai. Organižacine se veik-
lose talkina Čentro socialine  darbuotoja Nijole  Štankiene , klubo „Šielos paguoda“ pirmininkas Vla-
das Janavic ius.  

 
 
ČIKLAŠ „RAKTAŠ Į LAIMINGEŠNĮ GYVENIMĄ“ 

Spalio 16 d. surengtas prevencinis renginys „Priklausomybe s: psichologine  vergove  ir lais-
ve “. Paskaitą priklausomybių tematika skaite  lektorius Dainius Žviedrys, Lietuvos blaivybe s drau-
gijos „Baltų ainiai“ Klaipe dos skyriaus socialinių rys ių atstovas, Nacionaline s tabako ir alkoholio 
kontrole s koalicijos (NTAKK) Klaipe dos apskrities padalinio narys. Kartu dalyvavo draugijos „Bal-
tų nariai“ nariai Aru ras Š iuks ta, Algis Šimutis, kt. Renginys organižuotas kartu su Jude jimo 
„Štabdyk nusikalstamumą“ Š ilute s skyriumi. 
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Šurengta ir pristatyta Vilniaus daile s akademijos Klaipe dos fakulteto Vižualiojo dižaino kat-
edros studentų plakatų, sukurtų vykdant kampaniją „Antivirusine  Ž IV programa“ paroda. Ati-
daryme dalyvavo ir parodą pristate  visuomenine s organižacijos „Požityvus gyvenimas“ vadovas 
Jurgis Andrius ka. Paroda ve liau eksponuota Lauc ių, Ramuc ių, Use nų filialuose. 

Gruodžio 10 d. vyko susitikimas su nepriklausomu mitybos ir kulinarijos ekspertu Vincentu 
Šaku, kuris skaite  paskaitą „Ar yra maisto prekių parduotuve se maisto produktų diabetikas“. Pas-
kaitoje buvo dalijamasi ž iniomis apie tai, kaip nesirgti ir nesenti, kokie yra neįtike tini s iuolaikinio 
mokslo atradimai, padedantys is vengti visokiausių negalių, kaip is valyti organižmą nuo s lakų, 
atnaujinti kraujagysles, sureguliuoti imunitetą, kaip mu sų dienomis galima ir bu tina sveikai mait-
inti vaikus ir jaunimą. Renginiys organižuotas kartu su Š ilute s diabeto klubu „Margainis“. 

 
PROFEŠIONALAUŠ IR ME GE JIŠ KO MENO PARODOŠ 

Šurengta 16 profesionalaus ir me ge jis ko meno parodų. 
Sausio 13 d. atidaryta dailininko Eugenijaus Š uldiakovo (Š ve ks nos sen., Š ilute s r.) grafikos 

darbų paroda „Maž osios Lietuvos kaltiniai ir lietiniai kryž iai”.  

 
Renginyje, skirtame Laisve s gyne jų dienai ir Klaipe dos kras to dienai pamine ti, dalyvavo 

parodos autorius, Klaipe dos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto doc. dr. 
Šilva Pocyte , doc. dr. Aru ne  Arbus auskaite , Š ve ks nos seniu nijos seniu nas Alfonsas Š eputis. Parodo-
je eksponuojamais darbais autorius siekia supaž indinti visuomenę su mu sų kras to kryž dirbyste s 
meistrų ku riniais ir atkreipti de mesį į nykstanc ius s io istorinio paveldo paminklus. Kiekvienas 
parodoje eksponuojamuose darbuose įamž intas XIX a. – XX a. kryž ius turi savo istoriją – vienuose 
galima rasti pagonybe s ž enklų, kituose dominuoja apvalios formos.  

Vasario 14 d. surengta klaipe diec io dailininko Jono Šabaic io tapybos paroda, kuri ve liau ek-
sponuota Lauc ių ir Ž emaic ių Naumiesc io filialuose. 

Kovo 7 d. pristatyta profesionalaus meno paroda „Moterys, ge le s ir vynas“ (tapyba ir 
skulptu ra)  is  s ilutis kio Alvido Š imelionio asmenine s daile s kolekcijos. Joje eksponuoti lietuvių 
(Ernesto Ž vaigž dino, Liudviko Natalevic iaus, Alvydo Venslauko, Valerijaus Dombrovskio, Štanislo-
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vo Kužmos, Mindaugo Tenio) ir už sienio (G. Mosbach (Austrija), L. Nunberg (Š vedija) dailininkų, 
grafikų ir skulptorių meno darbai, vaižduojantys moteris ir ge les. 

 
Balandžio 24 d. vyko renginys „Gyvenimas ir tau, ir man yra nuostabus”, kurio metu ati-

daryta dailininke s Akvile s Žavis aite s (1962–1991) retrospektyvine  daile s darbų paroda ir 
pristatyta knyga „Akvile : nepras yk auksine s ž uvele s plauti indų” (sudarytoja Rita Baltus yte ). 
Renginio dalyviai ture jo galimybę pamatyti dokumentinį filmą „Akvile ” (rež . Lilija Kopac ). Šusiti-
kime savo mintimis apie Akvile s daile s ku rinius, lakų ir kupiną meile s ž odį dalinosi svec iai: menin-
inke , poete , ž urnaliste  Dalia Bielskyte  (Klaipe da), leidyklos „Tyto alba” redaktore  Egle  Bielskyte , 
asociacijos „Požityvus gyvenimas” vadovas Jurgis Andrius ka (Klaipe da) bei artimas giminaitis, A. 
Žavis aite s de de  Antanas Pulikas (JAV). Renginys skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei. 

 
Gegužės 5 d. surengta Rimante s Buc inskaite s (Š ilute ) ku rybos paroda „Pajusti Visatos 

skambe jimą“. 
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Prie parodos susirinkęs jaunimas diskutavo apie ku rybą, knygą, meną. Š iame pokalbyje 
dalyvavo parodos autore  ir Š ilute s pirmosios gimnažijos pedagogai. Renginys dedikuotas 
arte janc iai Špaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.  

Gegužės 31 d. – Šilutės miesto gimtadieniui skirtos parodos: 
 tarptautinio bronžos liedinimo simpožiumo parodos atidarymas „Škulptoriai skaito 

Donelaitį“ (daugiau ž r. renginių programa „Kristijonas Donelaitis: epochos ir dabarties laiko 
sąskambiai“); 

 jaunųjų dailininkų plenero ant Rambyno kalno tapybos darbų paroda „Maž osios Lietu-
vos simboliai“; 

 Š ilute s vaikų meno mokyklos Daile s skyriaus ku rybinių darbų paroda „Paveikslai at-
gijusioms sienoms“. 

Liepos 12 d. – Virgilijaus Jankausko fotografijų parodos „Donelaitis” pristatymas.  

 
Liepos 16 d. – farologo Aido Jurks to (Palanga) unikalios pies inių parodos „600 Baltijos s vy-

turių“ atidarymas ir  atvirukų rinkinio „Šenieji Lietuvos s vyturiai“ pristatymas. Parodos autorius ir 
sumanytojas A. Jurks tas taip pat skaite  paskaitą „Pasaulio s vyturių istorija“. Jis teige , kad  s vy-
turiais prade jo dome tis nuo 1998 m. ir turi norą juos is saugoti bei įamž inti, kaip unikalų ju rinį 
reis kinį farologijos istorijoje bei už sibre ž e  tikslą is leisti s vyturių enciklopediją, kurioje jie bus 
pavaižduoti ir apras yti. Paskaitoje buvo galimybe  suž inoti daug įdomių faktų, detalių apie s vyturi-
us, kaip ju rinius objektus, jų istoriją, paskirtį, bei naudą. A. Jurks to ekspožicijoje pavaižduoti 
devynių Baltijos ju rą supanc ių s alių s vyturiai. Tai tik maž a dalis s vyturių eskižų kolekcijos, kurių 
autorius turi nupies ęs apie 1 500. Pies iniuose – Kaliningrado srities (Rusija), Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Rusijos, Šuomijos bei Š vedijos s vyturiai.  

 
Rugsėjo 4 d. – dailininko Š aru no Leonavic iaus iliustracijų Kristijono Donelaic io poemai „Me-

tai“ paroda (daugiau ž r. renginių programa „Kristijonas Donelaitis: epochos ir dabarties laiko 
sąskambiai“). 

Spalio mėn. eksponuota Virginijos Urbonavic iene s (Klaipe da) autorine  akvarelių paroda 
Kelias prie ju ros”. 
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Lapkričio 7 d. pristatyta ž urnaliste s, fotografe s Lilijos Valatkiene s (Vilnius) fotorefleksijų 

paroda „Maž oji Lietuva: laiko ž enklai“, dalyvaujant autorei (daugiau ž r. renginių programa 
„Kristijonas Donelaitis: epochos ir dabarties laiko sąskambiai“). 

Lapkričio 18 d. –atidaryta Šovietsko miesto istorijos mužiejaus ir Lietuvos Respublikos 
konsulato Šovietske (Rusija) iniciatyva organižuota Rusijos dailininkų sąjungos nario, tarptautine s 
vaižduojamojo meno asociacijos UNEŠČO nario Lev Šherstyanoy grafikos darbų paroda „Pru sis koji 
elegija" (is  Šovietsko mužiejaus fondų). Renginyje dalyvavo parodos kuratore , Šovietsko miesto 
istorijos mužiejaus direktore  Anž elika Š pyliova. Ji pristate  dailininką bei jo ku rybą. Anot jos, 
„Pru sis koji elegija” yra tarsi subtilus prisilietimas prie pru sų ž eme s, grafine mis linijomis sukurti 
vaiždai ir simboliai atspindi s ios ž eme s bu tį. Kartu dalyvavo s io mužiejaus specialiste  Liudmila 
Vas kevic ius, mužiejaus metodininke  Ekaterina Kudriavceva bei l. e. p. konsulas Lietuvos Respu-
blikos konsulate Šovietske Bronius Makauskas, kuris pasidž iauge  intensyve janc iu bendradar-
biavimu tarp geografis kai artimų miestų Š ilute s ir Šovietsko, turinc ių daug bendro istorijos, 
kultu ros ir meno srityse. Švec iai bibliotekai padovanojo vertingų knygų, bukletų rusų, vokiec ių, 
anglų kalbomis, parengtų is  Šovietsko miesto istorijos mužiejaus fonduose sukauptos medž iagos ir 
mužiejaus tiriamosios veiklos. Vienas naujausių mužiejaus leidinių – 500 egžempliorių tiraž u 
is leista (2013 m.) knyga „Tilž e  pas to atvirukuose”. 

 
Gruodžio 5 d., advento pavakarę, s ilutis kiai buvo pakviesti į susitikimą su menininke mis – 

palangis ke Egle Lipinskaite ir s ilutis ke Daiva Kostius kiene, kurios pristate  savo jungtinę tapybos 
ant s ilko parodą „Š ilkas kaip kava". Dailininke  E. Lipinskaite  – dvylika ant s ilko nutapytų paveikslų, 
vaižduojanc ių dvylika žodiako ž enklų, o D. Kostius kiene , pirmą kartą atverdama ir parodydama 
savo ku rybą, ate jusius nustebino sukurtų s alike lių ir kale dinių dekoracijų eglutei įvairove ir grož iu. 
Š ia paroda jos supaž indino su plac iomis tapymo ant s ilko galimybe mis. 

Menininkių tapybos ant s ilko darbų magis ką plevenanc io s ilko lengvumo ir kavos aromato 
nuskaidrintą nuotaiką sukurti ir pajausti pade jo Š ilute s kantri mužikos grupe s „Karc eme le ” 
jaunųjų mužikantų Ru tos Š erpytyte s ir Dovydo Maž ono atliekamos melodijos. 
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AKČIJA „KNYGŲ KALE DOŠ"  

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, įsijungdama į akciją „Knygų Kalėdos“, kvietė Pamario 
krašto bibliotekos skaitytojus, bičiulius, mecenatus, rajono Šavivaldybės, įmonių, įstaigų vadovus, 
politikus, verslininkus bei miestelėnus dovanoti knygas savo bibliotekai. Jie dosniai dalijosi savo 
gerumu ir mielai dovanojo knygas bibliotekoms. 

Akcijos metu bibliotekose surengti dvidešimt keturi „Knygų Kalėdoms“ skirti renginiai, į ku-
riuos rinkosi bendruomenės nariai, kad galėtų prasmingai praleisti advento laiką, pabūti kartu, 
pabendrauti. Bibliotekos kvietė į literatūros ir mužikos popietes, lietuvių autorių kūrybos skaity-
mus, advento vakarones, bibliotekininkai kartu su jaunaisiais skaitytojais aptarė Kūčių ir Kalėdų 
papročius, žaidė įvairius advento žaidimus. 

Kalėdiniu laikotarpiu Ž emaic ių Naumiesc io ir Katyc ių filialuose lankėsi populiarusis daili-
ninkas ir rašytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys Kęstutis Kasparavičius. Škaitytojams jis 
papasakojo ne tik apie save, bet ir apie knygos iliustracijos kelią nuo eskižų iki spaustuvės. Daly-
viai susipažino su dailininko darbo įrankiais, medžiagomis ir patys įsijungė į kūrybinį procesą 
piešdami žirafą, kuriai davė vardą Žosė. 

 
Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys, Fridricho Bajoraičio literatūrinės premijos 

laureatas Audrius Šikšnius viešosios bibliotekos filialuose surengė susitikimų ciklą, pristatydamas 
septintąją savo kūrybos knygą „Motinų valanda“. 

Akcijos metu Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtas padėkos vakaras visiems 
bibliotekos bičiuliams, prisidėjusiems prie akcijos „Knygų Kalėdos“. Vakaro metu šilutiškis poetas 
Marijus Budraitis skaitė eilėraščius iš savo poežijos rinkinio „Duoklė lietuviškam raidynui“. Skam-
bėjo pučiamųjų instrumentų ansamblio „Pamario Brass“ šventinė programa, o visų susirinkusiųjų 
akis džiugino kalėdinė eglė, pastatyta iš bibliotekai padovanotų knygų. Kiekvienoje iš jų buvo įra-
šytas aukotojo vardas. Kalėdine dvasia dvelkiančioje bibliotekos palėpėje bibliotekininkai nuošir-
džiai dėkojo visiems, aukojusiems knygas. Geradarius jie vadino Knygos riteriais ir padovanojo po 
pirmąjį bibliotekos Knygos ženklą – specialų bibliotekos sukurtą ženkliuką mecenatams. 
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Akcijoje „Knygų Kalėdos“ dalyvavo 189 geradariai, padovanoję bibliotekai 1 005 knygas, ku-

rių vertė – 21 408,23 Lt. Tad rekordas iš tiesų pasiektas. Akcijos „Knygų Kalėdos“ dalyviai, dova-
noję knygas, dovanojo savo gerumą, išminties šaltinį, begalinį malonumą skaitančiajam. Esame 
labai dėkingi už dovanotas knygas. 

 
LITERATU ROŠ PARODOŠ 

 
Surengta 31 literatūros parodos bei teminės lentynos, organizuoti šie ciklai:  

 „Rašytojų jubiliejinės sukaktys“ – ciklas skirtas ras ytojų jubiliejine ms datoms pamine ti: 
„Teofilis Tilvytis – Maž osios Lietuvos poetas“, „Juožas Pauks telis ir jo ku ryba“, „Ignas Š einius 

– lietuvių ir s vedų ras ytojas“, „Juožas Baltus is is  arti“, „Štasys Dabus is – keistokas ir originalus kal-
bininkas ir verte jas“, „Turiu dvi mylimąsias – Lietuvą ir knygą“ (Juožas Tumas Vaiž gantas)“, „Lietu-
vių egžodo literatu ra – Mariaus Katilis kio prožos klasika“, „Viljamas Š ekspyras – ž ymiausias rene-
sanso dramaturgas“, „Ž orž  Šand moterų pasaulis“, „Audros ir verž imosi literatu rinis sąju dis – J. V. 
Gete “, „Kažimieras Bu ga – lietuvių kalbos pamatų ku re jas, nusipelnęs leksikologas“, „Gyvenimas 
mu sų – amž inas viesulas...“, skirta lietuvių poetei Šalome jai Ne riai, kt. 

 „Žymūs pasaulio žmonės“ – ciklas, skirtas ž ymių ž monių jubiliejine ms datoms pamine ti: 
„Ž mogui reikia tikslo...“, skirta vokiec ių filosofui Frydrichui Nyc ei; „Luisas Brailis – ras to ak-

liesiems is rade jas“, kt. 
 „Lietuvos istorijos žingsniai“ – ciklas, skirtas Lietuvos Valstybe s datoms pamine ti: 

„Nepriklausomos valstybe s ku rimo liudijimas“, „Atsiminimų archyvas...“, „Priarte jant prie 
Medininkų tiesos“, „Antanas Šmetona – pirmasis Lietuvos Respublikos Prežidentas“, „Baltijos kelias 
– ž monių grandine  laisve s vardan“, „Lietuvos Respublikos Konstitucija – pagrindinis s alies įstaty-
mas“, kt. 
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DARBAS SU JAUNIMU 

Balandžio 1–7 d. vies ojoje bibliotekoje vyko „Asmenybe s raidos centro“ organižuoti projek-
to „Bibliotekos jaunimui“ mokymai „Šavanoris kos veiklos praktikos vykdymas“.  

 
Mokymai subu re  21 Š ilute s rajono jaunuomene s atstovą. Mokymus vede  lektore , sertifikuota 

DiŠČ metodikos instruktore  Ju rate  Boguckaite . Mokymų dalyviai įgijo komandinio darbo, bendra-
vimo ir vies o pasirodymo pries  auditoriją įgu dž ių. Š ilute s F. Bajoraic io vies osios bibliotekos men-
tore  Ingrida Žakaraite  supaž indino su renginių ir parodų organižavimo ypatumais.  

Gegužės 13 d. vyko s es ias savaites vies ojoje bibliotekoje trukusio projekto „Neformaliojo 
s vietimo paslaugų ple tra per savanoris kos veiklos stiprinimą bibliotekose: BIBLIOTEKOŠ JAUNI-
MUI“ baigiamasis renginys. Šavanoriai atliko 200 val. trukme s praktiką bibliotekoje ir gavo paž y-
me jimus, kuriuose įras ytos jų įgytos kompetencijos. Jie dalyvavo Š viesos akcijoje „Jau saulele  ve l...”, 
kurios metu buvo skaitomos K. Donelaic io poemos „Metai” dalies „Pavasario linksmybe s” is trau-
kos, pade jo parengti fotografijų parodą „AŠ , Š ilute  ir Europa 2004–2014”, eksponuotą vies osios 
bibliotekos organižuotoje Europos dienos s vente je „Kelią kuriame eidami drauge su Europa”. Prak-
tikos metu savanoriams teko įsijausti ir į gidų rolę. Pasirinkę kras totyrinę temą ekskursijos metu 
jie pristate  Š ilutę ir Rusnę. Projektas leido įgyti ne tik naujų kompetencijų, ž inių, bet ir suteike  ga-
limybę aktyviam vietos jaunimui gauti darbo praktikos, kuri taps rimtu argumentu jų bu simiems 
darbdaviams. 

 
Š ilute s Fridricho Bajoraic io vies oji biblioteka, siekdama tapti artima rajono jaunimo bic iule 

ir partnere, pateike  Lietuvos jaunimo organižacijų tarybai (LiJOT) parais ką steigti jaunimo in-
formavimo tas ką. Netrukus biblioteką pasieke  gera ž inia – ji atitiko reikalavimus ir pere jo pirmąjį 
etapą steigiant Jaunimo informavimo tas ką. 

Liepos 19–28 d., vykdydami projektą „Neformaliojo s vietimo paslaugų ple tra per savanori-
s kos veikos stiprinimą bibliotekose: bibliotekos jaunimui“, dvides imt vienas nedirbantis, mokyklą 
ar universitetą baigęs jaunuolis kartu su mentore ir stovyklos vadove Ingrida Žakaraite dalyvavo 
kras totyros stovykloje Trakuose.  
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Už sie mimus jaunimui vede  lektore  Daiva Vaitkevic iene , supaž indinusi su kras totyros darbo ypa-
tumais, archeologiniais paminklais, radinių chronologija, tautosakos ru s imis ir ž anrais. Šu arche-
ologe, folkloro dainininke Daiva Šteponavic iene ir Linu Šteponavic iumi jaunuoliai leidosi į 
kras totyros paies kas. 

  
Rugsėjo 29 d. įvyko pirmasis susitikimas su Eurodesk Lietuva programos vadove Agne 

Graiks aite ir informacinių veiklų koordinatore Ingrida Jotkaite, kurio metu biblioteka gavo pak-
vietimą pasiras yti ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį bei tapti Eurodesk Lietuva programos 
atstove savo regione.  

 
Šusitikime taip pat dalyvavo Š ilute s rajono savivaldybe s jaunimo reikalų ir sporto koordina-

tore  Rimante  Č iutiene  bei asociacijos „Pamario jaunimas” pirmininke  Lijana Jagintavic iene . 
Draugis ko pas nekesio metu aptarti klausimai, susiję su Jaunimo informavimo tas ku. Pasidalinta 
se kmingai veikianc ių Lietuvoje jaunimo informavimo tas kų veiklos patirtimi.  

Spalio 18–22 d. Vilniuje vyko įvadiniai jaunimo informavimo ir konsultavimo mokymai. Jų 
metu Jaunimo informavimo tas ko (JIT) koordinatore s Dalia Vasiliauskyte  ir Ingrida Žakaraite  
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suž inojo apie jaunimo informacijos poreikių identifikavimą, informacijos atranką, pateikimą, 
vies inimą bei lavino kitus reikalingus įgu dž ius s iame darbe.  

 
Lapkričio 21 d. dalyvavimas parodoje „Mokykla be sienų” buvo informacijos ir patirties 

kaupimas ruos iantis pirmajam Š ilute je Jaunimo informavimo tas ko (toliau JIT) atidarymui. Bu si-
mo tas ko ir filialuose veiksianc ių jo padalinių darbuotojos popietę praleido su Eurodesk (Europos 
jaunimo informavimo tinklas) Lietuva komanda, pasiruos usia atsakyti į visus jaunimą domi-
nanc ius klausimus apie finansavimo programas kylanc ioms iniciatyvoms įgyvendinti, studijas, 
staž uotes, darbą, savanorystę. Š ilutis ke s susipaž ino su s iuolaikinio jaunimo poreikiais, plac iau 
suž inojo apie daž niausiai juos dominanc ias temas. 

Šiekiant optimalaus JIT darbo, taip pat buvo aplankytas s iais metais atidarytas pirmasis Lie-
tuvoje Jaunimo informavimo centras Vilniuje. Įgyta patirtimi ir pastebe jimais dalijosi Vilniaus 
miesto savivaldybe s Jaunimo reikalų skyriaus vede jas Jonas Laniauskas. Jis pristate  kelis įdomiau-
sius ir daugiausiai pasisekimo sulaukusius projektus. Vienas is  jų – „Mano kompetencijų pasas”, 
padedantis jaunimui ne tik geriau paž inti save, bet ir ž aidimo forma nustatyti, kurių gebe jimų 
jiems dar tru ksta siekiant asmeninių tikslų. Taip pat itin naudingas jaunimui tapo interaktyvus 
miesto ž eme lapis, kuriame, pasirinkus norimą kategoriją, galima rasti visas įstaigas, susijusias su 
pasirinktu kriterijumi, trumpą informaciją apie jas, darbo laiką ir pan. J. Laniauskas linke jo, kad 
Š ilute s jaunimas nebu tų sterilus ir is drįstų suž inoti atsakymus į visus jiems ru pimus klausimus. 

 
Jaunieji Š ilute s bibliotekininkai, subu rę komandą „Bibliomixas“, pirmadienio vakarus leidž ia 

„Protų kovose su Robertu Petrausku”. Be bibliotekininkų protų kovų lauke varž osi komandos, 
suburtos is  įvairių savivaldybe s įstaigų, organižacijų, NVO narių, moksleivių, politikų ir kt.  
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Gruodžio 17 d. atidarytas pirmasis Š ilute s rajone Jaunimo informavimo tas kas, kurio 

pagrindine  už duotis – pade ti s iuolaikiniam jaunimui susiorientuoti visose gyvenimo srityse ir 
skatinti savarankis ką sprendimų prie mimą. Š io centro koordinatore s – Š ilute s F. Bajoraic io vies o-
sios bibliotekos specialiste s Ingrida Žakaraite  ir Dalia Vasiliauskyte . JIT įrengta kompiuterižuota 
darbo vieta bei aktualių jaunimui informacinių leidinių lentyna.  

 
JIT partneriai: Klaipe dos teritorine s darbo birž os Š ilute s skyrius, Taurage s apskrities Š ilute s 

rajono policijos komisariatas, Š ilute s s aulių 8-oji kuopa, Š ilute s gimnažijos ir mokyklos, jaunimo 
nevyriausybine s organižacijos. JIT atidare  Š ilute s rajono savivaldybe s meras Vytautas Laurinaitis, 
Jaunimo ir sporto reikalų koordinatore  Rimante  Č iutiene , Eurodesk Lietuva programos koordina-
tore  Ingrida Jotkaite  bei Š ilute s pirmosios gimnažijos gimnažistas Tomas Kaminskas. Po oficiali-
osios dalies jaunimas dalyvavo protų turnyre „Ž inios mano kis ene je”.  
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RENGINIAI VAIKAMS 

 

Vaikų aptarnavimo skyrius tęse  aktyvią darbinę partnerytę su miesto vaikų lops eliais-
darž eliais, Š ilute s miesto pradine mis bei pagrindine mis mokyklomis pagal pasiras ytas partnerys-
te s ir bendradarbiavimo sutartis. Visus metus miesto vaikų lops elių-darž elių aukle tiniams vyko 
tradiciniai edukaciniai-paž intiniai už sie mimai „Labas rytas“. Vaikai ne tik buvo skatinami skaityti, 
vaidinti su personaž ais-le le mis, ž aisti, draugauti, garsiai skaityti vieni kitiems, bet ir dalyvauti įvai-
riuose konkursuose, tradicine se ir virtualiose viktorinose, ž inių turnyruose, paž intine se progra-
mose. Tokia veikla vaikams parodo kelią į biblioteką nuo maž ens, per maž ųjų susidome jimą atsi-
randa vis daugiau te velių suinteresuotų vaikų skaitymo ugdymu, bibliotekos teikiamų paslaugų 
naujove mis. Pvž., kovo-balandž io me nesiais maž ieji bibliotekos bic iuliai tradicis kai buvo pakviesti 
įsijungti į „Naisių vasaros“ tradicinį projektą -konkursą ir kartu s vęsti „Vaikų Velyke les“ (04-29). 
Vaikų skyriaus bibliotekininke s kartu su knygos bic iulių „Galvoc iukai nariais suku re  2 metrų auks -
c io velykinį margutį ir kartu su miesto lops elių-darž elių aukle tiniais bei Š ilute s pagrindine s mo-
kyklos ketvirtos klase s mokiniais įsijunge  į smagų renginį vies osios bibliotekos Vasaros kiemelyje. 
Maž ieji dalyvavo marguc ių ridenimo c empionate, ant didž iojo marguc io už ras e  palinke jimus Vely-
kų bobutei, kiekvienas buvo apdovanotas mužikinio spektaklio „Pasaka apie obuolius ir kitus Obe-
lių gyventojus“ (pagal Vytauto V. Landsbergio knygą vaikams „Obuolių pasakos ir kriaus ių“) kom-
paktine ploks tele (leidinio mecenatas Ramu nas Karbauskis). 

 
Bibliotekos partneriams, maž iesiems bic iuliams yra vedamos ne tik edukacine s, paž intine s 

pamoke le s, viktorinos, ž inių turnyrai. Vaikai 
ypac  me gsta patys pasigaminti darbelių ir juos 
eksponuoti VAŠ galerijoje „Ž iniuko karusele “.  

Š u snį menis kų Š ilute s M. Jankaus pagrin-
dine s mokyklos 5–9 klasių mokinių sukurtų 
knygos ž ymeklių vies ajai bibliotekai padovano-
jo s ios ugdymo įstaigos administracija. Tai vyk-
dyto projekto „Mylimiausios knygos hero-
jus“ režultatas. Bibliotekininkai de kingi už  gra-
ž ų socialinių partnerių bic iulyste s gestą. Dova-
ne le s buvo dalinamos pirmą kartą bibliotekoje 
apsilankiusiems jauniesiems skaitytojams. 

Gruodžio 9 d. vies ojoje bibliotekoje įvy-
ko rajono savivaldybe s Š vietimo skyriaus inici-
juotas tradicinis skaitymo skatinimo renginys „Gyvenu su knyga“, kuriame dalyvavo 5–10 klasių 
mokiniai. Š io prasmingo renginio tikslas – aktualižuoti vaikų ir paauglių dome jimąsi literatu ra, 
skatinti skaitymo dž iaugsmą, ugdyti rais kią kalbą, mokyti ais kiai ir logis kai de styti mintis, drąsiai 
pasirodyti pries  auditoriją, kt. Pristatydami savo skaitymo potyrius visi dalyviai kalbe jo apie tai, 
kokia svarbi jų gyvenime yra knyga, nes is  jų jie semiasi pasitike jimo, ryž to. Jiems knyga – tai 
pagrindas, draugas, nusiraminimas.  
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Gruodžio 10 d. Š ilute s Pamario pagrindine s mokyklos 1–4 klasių mokiniai dalyvavo ben-

drame ku rybinių darbų projekte „Kale dinių egluc ių mis kas“. Šavo dž iaugsmu panoro pasidalinti su 
vies osios bibliotekos lankytojais, s į projektą pristatydami su nuotaikinga menine programa. 
Didž iųjų s venc ių is vakare se pakilia nuotaika renginio dalyvius už kre te  maž ieji bibliotekos draugai, 
tad apsikeista ir pade kos ž enklais. 

 
Kovo 28 d. maž iesiems Bibliotekos lankytojams surengta interaktyvi viktorina „Be knygos 

ne ra mokslo, be mokslo ne ra ir gyvenimo“, kurios metu teko atsakyti į daugybę suktų ir linksmų 
klausimų.  

 
Gegužės 31 d. s ventinį miesto gimtadienio rytmetį bibliotekininkai pakviete  miestele nus į 

tradicinius s eimų gimtadienio pusryc ius Vydu no skverelyje įsiku rusioje Ž ibų kaimo arbatine je. 
Pratęsdami dar jauną bibliotekininkų tradiciją ir s iais metais buvo sukviesti s ilutis kiai į Vydu no 
skverelį papusryc iauti, idant pasistiprinę įgytų magis kų galių dalyvauti kituose s ventiniuose 
renginiuose. Vižualižuotoje arbatine je su s imtamec iais virduliais („samovarais“) Naisių vasaros 
teatro aktoriai subu re  vaikus, te velius, senelius ir jų draugus ž aismingai mužikinei programai 
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„Vaikams, te veliams ir jų draugams“. Vaikų lops elio-darž elio „Pus ele “ aukle tiniai parode  programą 
„Pamario kras to Šekmine s „Piemenukai virsta ku lio“, o maž ieji „Raudonkepuriukai“ savo programa 
„Virs  sodo pakilo sauluž e , sukvieskim kiemelin visus“ dalyvius kviete  pasitikti saulutę. Š eimų 
pusryc ių dalyviai susipaž ino su originaliai pristatytais Š ilute s kras to paproc iais ir tradicijomis. 
Jaunųjų knygos bic iulių bu relio „Galvoc iukai“ nariai ž aide  nuotaikingą improvižuotą programą 
„Beveik ju ros arkliukai“ (pagal Rasos As kinyte s knygutę vaikams „Beveik varle s“). Tam, kad s eimų 
pusryc iai bu tų sotu s, arbatine je veike  kepykle le  „Ragais iukas“, kurioje spe riai darbavosi maž ieji 
kepe jai is  Ž ibų pradine s mokyklos. 

 
PAŽ INTIŠ ŠU BIBLIOTEKA 

Sausio 22–23 d. bu rys s aunių ir smalsių Š ilute s Pamario pagrindine s mokyklos moksleivių 
atkeliavo susipaž inti su biblioteka, tapti jos skaitytojais.  
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Šmalsu s vaikuc iai su didž iule nuostaba ir susidome jimu klause si pasakojimo ir apie knygų 

is davimo-grąž inimo savitarnos aparatą, kurio veikimą is bande  patys, ir pasakos apie ž vaigž dž ių 
karalystę, apie 12 žodiako ž enklų bei apie tai, kaip juos atpaž inti danguje. Maž ieji dalyvavo inter-
aktyvioje viktorinoje „Vunderkindai gali“ ir atsake  į daugybę suktų ir linksmų klausimų. Už  teisin-
gus atsakymus vaikai buvo apdovanoti maž omis atminimo dovane le mis, saldainiais. Naujiesiems 
bibliotekos bic iuliams buvo pristatyta Š ilute s jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokinių 
erdvine s tapybos ir dekoratyvine s skulptu ros darbų paroda „Ku rybiniai ies kojimai“ (mokytojas 
Aurimas Liekis).  

Lapkričio 19 d. vyko profesinis paž intinis vižitas Pamario pagrindine s mokyklos 6 klase s 
mokiniams. 

Birželio 17 d. vies ąją biblioteką aplanke  Rusne s pagrindine s mokyklos mokiniai. Rusnis kiai 
pirmą kartą lanke si Š ilute s miesto knygų namuose, tode l jiems viskas buvo be galo įdomu. Vaikai 
susipaž ino su biblioteka, jos taisykle mis, knygų fondais ir leidinių grąž inimo bei is davimo savitar-
nos aparatu, jiems papasakota, ką galima veikti bibliotekoje be knygų skolinimosi į namus.  
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Štovyklautojams buvo pristatyta tarptautinio bronžos liedinimo simpožiumo „Škulptoriai skaito 
Donelaitį“ paroda, Š ilute s M. Jankaus pagrindine s mokyklos 5–9 klasių mokinių sukurtų skirtukų 
paroda „Mylimiausios knygos herojus“. Vaikai buvo supaž indinti su Vydu no gimnažijos absolvento 
Oskaro Venckaus ku ryba – filmais, fotografijomis, s iais metais is leista fantastine apysaka „Mes is  
Ž eme s“. 
 
ŠUŠITIKIMAI ŠU KU RE JAIŠ. KNYGŲ PRIŠTATYMAI 

Kovo 27 d. vies ojoje bibliotekoje ir Rusne s filiale lanke si vaikų ras ytoja – Lina Ž utaute  is  
Š iaulių. Vies nia renginio dalyviams papasakojo, kaip gime  didž iulio populiarumo sulaukusi knyga 
„Kake  Make  ir pabe gusios ausys“. Autore s sukurtos istorijos dž iugina ne tik Lietuvos vaikus – Ka-
ke s Make s nuotykius seka maž ieji skaitytojai is  Latvijos, Rusijos, Danijos ir net Kore jos. Ras ytoja 
taip pat pristate  knygelę „Du pars iukai“, kurią paskaityti galima pasiskolinti VB, be to, internetu 
nemokamai galima atsisiųsti s ios knygele s aplikaciją-ž aidimą. Pristatydama savo knygą „Ferdi-
nandas ir Pu “, autore  visus kviete  ją perskaityti pamine dama, kad tai itin s ilta knyga apie drau-
gystę. Ras ytoja auditorijai pateike  už duoc ių: sukurti ketureilį, surimuoti ž odž ius, sugalvoti anto-
nimus, kt. Šu populiaria vaikų ras ytoja ir iliustruotoja renginio metu bendravo socialiniai part-
neriai – Ž ibų pradine s mokyklos mokiniai, lops elio-darž elio „Gintare lis“ aukle tiniai, Šocialinių 
paslaugų centro aukle tiniai, Rusne s miestelio maž ieji skaitytojai, te veliai. Renginį finansavo Š ilute s 
r. savivaldybe  (projektas „Is  miesto į kaimą: keliaujantys sociokultu riniai turai“, vad. Jolita Baltu-
tiene ). 

 
Balandžio 10 d. įvyko poete s, Lietuvos nepriklausomų ras ytojų sąjungos nare s, Akmene s 

kras to literatų klubo „Ž iemgalija“ pirmininke s Dalios Buragiene s ir Vydu no gimnažijos gimnažistų 
susitikimas. Renginio metu aktore  Virginija Kochanskyte  pristate  autore s kompaktinę ploks telę 
„Č iulba volunge le “ bei neseniai is leistą poežijos knygą „Vieną vakarą dviese...“. Aktore  V. Ko-
chanskyte  garsinę knygą „Č iulba volunge le “ pristate  netike tai interpretuodama. Ji meistris kai 
perteike  poete s pasaule jautą, įtraukdama į procesą ir gimnažistus. Aktore  poetę pristate  kaip jau-
trios sielos, atsidavusį savo profesijai, pas aukimui ž mogų. 
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Balandžio 23 d. Nacionaline s bibliotekų savaite s metu, įvyko Vydu no gimnažijos gimnažisto 

Oskaro Venckaus pirmosios knygos „Mes is  ž eme s“ pristatymas. Tai fantastine  apysaka, skirta 
paaugliams. Ku rinys skaitytojui leidž ia pasijusti personaž ų bendrakeleiviu ir patirti įvairių ne-
tike tumų ir begalę įspu dž ių. Knygoje apstu linksmų nutikimų, nutru ktgalvis kų įvykių ir is galvotų 
situacijų. Tai nuostabus siuž etas, sudominantis kiekvieną, atsivertusį s ią knygą. Pamario pagrin-
dine s mokyklos mokine  Emilija Lidž iu te  paruos e  puikų apysakos pristatymą, is de ste  mintis apie 
veike jų dvasinį pasaulį bei autoriaus neribotą fantažiją. Pristatydamas savo ku rinį Oskaras papa-
sakojo ne tik apie jį, bet ir parode  savo kurtas fotografijas, kurių parodą, pavadintą „Pauks c iai“, 
neseniai pristate  bibliotekoje. O tam, kad vaikai geriau jį paž intų ir suprastų Oskaras ture jo pa-
ruos ęs vaiždinius atsakymus į klausimus, supaž indino juos su savo kurtais animaciniais filmais, 
kurie, beje, yra pelnę nemaž ai garbingų apdovanojimų. 

 
Gegužės 27 d. bibliotekoje pristatyta Š ilute s M. Jankaus pagrindine s mokyklos mokinio Lu-

ko Arlausko nauja knyga „Nepaprasti draugų nuotykiai“. Į knygos pristatymą Luką atlyde jo net dvi 
palydove s – mama ir Luko „karvedys“ – moc iute , kuri jau tapo ir bibliotekininkų bic iule. Luko mo-
kyklos bendraklasiai is radingai pristate  knygą, skaitydami is traukas taip, kad knygos turinys tikrai 
visus sudomino. Luko lietuvių kalbos mokytoja ir bic iule  Dalia Agintiene , renginio vedlys, dalyvius 
vedž iojo po knygos autoriaus ku rybos labirintus, „nes knygą sukurti tai tas pats, kas nuostabų 
deimantą nus lifuoti“ – tiek reikia meile s, s irdies, darbo ir pastangų įde ti“. Mokytoja visiems pri-
mine , kad Lukas yra vies osios bibliotekos organižuojamo literatu rinio rudens „Prisijaukinkim 
ž odį, pauks tį, debesį…'2012“ nominantas. Š iame konkurse jis pristate  savo knygutę „Klevo lapelių 
pasaka“ ir buvo apdovanotas Jaunojo ku re jo nominacija. Mokytoja visiems papasakojo, koks Lukas 
yra geras mokinys, draugas, ž mogus. 
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IŠ ŠKIRTINE  MAŽ ŲJŲ ŠKAITYTOJŲ VAŠARA 

NAUJIENA !  
Birž elio pabaigoje – liepos pradž ioje vies ojoje bibliotekoje buvo vykdoma nauja ide ja- pro-

jektas – stovykla „Maž ieji genijai – menininkai“, skirtas jauniesiems s ilutis kiams. Štovyklos vede jai 
– jauni bei entužiastingi teatro „Le le “ (Vilnius) aktoriai, „Auksinių scenos kryž ių“ nominantai 
Imantas Precas, Karolis Algimantas Butvydas bei Š aru nas Datenis. Štovyklos metu vyko paž intinis, 
edukacinis, meninis procesas. Vaikai noriai dalyvavo profesionalių aktorių patrauklios formos me-
nine je veikloje. Jie buvo supaž indinti su le lininkyste s kultu ros istorija, raida, palikimu, tradici-
jomis, le lininkyste s technologijomis ir pasiekimais ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Buvo pristatyti 
garsiausi pasaulio le lininkai, jų itin profesionali scenine  atlikimo technika ir pasiekimai, kt. Da-
lyviai suž inojo, kad „Le le s“ teatro aktoriai kuria spektaklius ne tik vaikams, bet ir suaugusiems, 
apie kuriuos stovyklos vadovai taip pat jiems papasakojo. Kiekviena stovyklautojų diena pra-
side davo tempimo, atsipalaidavimo, de mesio koncentravimo, greic io ir erdve s pajautimo tre-
naž ais. Net dvi valandas stovyklautojams neprailgdavo vadovų sugalvotos už duotys, kurių metu jie 
moke si susikoncentruoti ir pajusti erdvę. Projekto baigiamojo režultato premjera dalyviams buvo 
laukiamiausia, pilna jaudulio diena – pasirodymas tikroje scenoje. Net afis as kartu su aktoriais 
vaikai pasigamino patys, is platino po miestą ir įstaigas. Vakare į Kultu ros ir pramogų centrą po 
visą dieną trukusios repeticijos rinkosi artimieji. Įvyko maž a s vente  – su įde to darbo ir jaunatvis ko 
už sidegimo jauduliu, te velių pritarimu ir palaikymu, ge le mis, pade kojimais ir… vaikų liu desiu, kad 
pirmadienį nebebus stovyklos. Š ios des imt įtemptų veiklos dienų ape me  prasmingą jaunųjų pa-
maris kių laisvalaikį, bendravimo įgu dž ių įgijimą, ku rybis kumą ir jo atsiskleidimą neformalioje 
erdve je, kt.  
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KITI RENGINIAI 

Rugsėjo 5 d. vies ojoje bibliotekoje s urmuliavo Klaipe dos Ievos Šimonaityte s vies osios bibli-
otekos inicijuoto projekto „Knygų personaž ai atgyja“ herojai. Šukurtos smagios atmosferos 
kaltininkai – Klaipe dos jaunimo teatro aktoriai, kurie parode  sukurtą spektaklį, skirtą visai s eimai, 
skatinantį skaitymą. Edukacinio spektaklio metu ž iu rovai pakviesti tapti dalyviais ir įsijungti į 
knygų herojų s e lsmą. Dalyviai kartu su aktoriais ž aide  literatu rinį ž aidimą, bendravo su knygų per-
sonaž ais. Visi buvo suž ave ti pritaikytomis „knygine mis“ dekoracijomis. Pasirinktas neįprastas 
rež isu rinis sprendimas – atlike jai vaidindami herojus „kabe jo“ ant pakabų, tarsi spintoje. Po 
renginio aktoriai artimai pabendravo su publika, norintys nusifotografavo su atgijusiais knygų 
herojais. 
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Rugpjūčio 14 d. bibliotekoje vyko tradicinis ž olynų ris imo už sie mimas, skirtas Ž oline ms, 

dalyvaujant Š ilute s socialinių paslaugų centro aukle tiniams. Tokia bendravimo forma renginio 
metu dalyviams padeda geriau pajausti sąlytį su gamta, bendraamž iais, daugiau suž inoti apie 
pagrindines etnografines s ventes. 

 

 
Spalio 8 d. vies ojoje bibliotekoje vyko susitikimas su ž ymiu s ilutis kiu, Š ilute s džiudo klubo 

„Kumikata“ pirmininku ir treneriu Rimvydu Lukos iumi. Kas gali tapti atsvara beprasmis kam laiko 
leidimui prie kompiuterio, televižoriaus? Reikia rasti tokį atsipalaidavimo bu dą, kuris teiktų malo-
numą, na ir, ž inoma, duotų apc iuopiamų režultatų. Apie vieną is  laisvalaikio praleidimo formų pa-
pasakojo vies ojoje bibliotekoje apsilankęs s is s aunus treneris, kuris ugdo vaikus – Lietuvos c em-
pionus, ž inomus ir už sienio s alyse. Športo treneris s iltai bendravo su moksleiviais, pade jo rasti 



Š ilute s Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos veiklos ataskaita‘ 2014  

 

 

Šk
y
ri
u
s:
 R
E
N
G
IN
IA
I 

 65
 

atsakymus į visus vaikus dominanc ius klausimus. Vaikai susipaž ino su knygomis apie džiudo, 
esanc iomis vies osios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriuje, kurias jie pasiskolino skaityti na-
muose. 

 
Gruodžio 11 d. bibliotekos erdves už pilde  s ventis kas vaikų klegesys. Š vęsti „Knygų Kale dų“ 

susirinko miesto darž elių aukle tiniai. Ta proga Š ilute s miesto vaikų lops elio-darž elio „Gintare lis“ 
aukle tiniai paruos e  s ventinę programą. Renginio metu skambe jo kale dine s giesmele s. Į s vente s 
ž aidimus įsijunge  „Ąž uoliuko“ ir „Pus ele s" lops elių-darž elių vaikuc iai. Pasivais inę stebuklingomis 
kis kio bandele mis vaikai įsismagino ir linksminosi net pasirodymui pasibaigus. Gera jiems buvo 
kartu dainuoti, ž aisti, du kti ir bu ti už burtiems kale dine s nuotaikos. 

 
TĘŠIAMA DRAUGYŠTE  ŠU POLIČIJA 

Kovo 14 d. į vies ąją biblioteką atvyko policijos bic iulis s uniukas Amsius kartu su Š ilute s ra-
jono policijos komisariato vyresniąja inspektore, Vies osios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio 
specialiste Ju rate Kaktiene.  
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Į Amsių paž iu re ti ir naudingos informacijos apie gerą elgesį gatve je, parduotuve je, namuose, 
ar automobilyje is klausyti atvyko vaikų lops elių-darž elių „Ž ibute “, „Ąž uoliukas“ ir „Pus ele “ maž ieji. 
Špecialiste  vaikuc iams parode  mokomuosius filmukus. Amsius – budrus s uniukas, tad vaikuc iams 
duoda gerų ir naudingų patarimų. 

 
IŠ VAŽ IUOJAMIEJI RENGINIAI 

Vaikų aptarnavimo skyriaus darbuotojos vykdo veiklą ir už  bibliotekos ribų. Škyriaus vede ja 
vyko į Ž emaic ių Naumiestį, kur toliau tęse  edukacinę programą „Arbata is  metų į metus“ (tęstinis 
projektas „Mokykla + Biblioteka = Ž inios XXL“). Šusirinkusius dalyvius supaž indino su arbatos ru-
os imo, ge rimo ir jos teikiamo bendravimo malonumais. 

 
Gegužės 18 d. jaunųjų bibliotekos bic iulių bu relis „Galvoc iukai“ (vad. Liuda Nause diene ) 

vies e jo Š ilute s socialinių paslaugų Vaikų dienos centre ir parode  centro lankytojams improvižuotą 
programą „Beveik ju ros arkliukai“. 

 
Birželio 3 d. jaunųjų bibliotekos bic iulių bu relis „Galvoc iukai“ (vad. Liuda Nause diene ) 

Grabupių filiale parode  improvižuotą programą „Beveik ju ros arkliukai“. Renginyje dalyvavo 
maž ieji grabupis kiai bei nuolatine s bibliotekos bic iule s ir talkininke s – Š ilute s Ž ibų pradine s 
mokyklos Grabupių skyriaus mokytojos. 

 

RENGINIAI VB FILIALUOSE 

 
RENGINIAI SUAUGUSIEMS 

Bikave nų, Gardamo, Katyc ių, Pas ys ių filialuose buvęs Šąju dž io Š ilute s iniciatyvine s grupe s 
narys, knygos „Pe dos rasoje: Š ilute s ir Page gių kras to gyvenimo vaiždai ž urnalisto publikacijose 
1969–2011“ autorius Štasys Me linauskas papasakojo susirinkusiems apie 1991 m. sausio įvykius 
ir neramumus, vykusius LR Šeime ir už  jo ribų bei pristate  savo knygas.  
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Sausio mėn. Inkaklių filiale vyko susitikimas su ku rybinga inkaklis ke Virginija Ruks naitiene, 

kurio metu buvo pristatyta autore s kvilingo darbų paroda „Ir praž ydo visos ge le s...“ bei vyko edu-
kacine  kvilingo pamoke le . 

Š ve ks nos filiale surengtos kras tiete s ras ytojos Editos Barauskiene s (Priekule ) knygos „Karu -
na ž alc ių karaliui“ sutiktuve s. 

Vasario mėn. Pas ys ių filiale lankytojai ture jo galimybę is vysti Violetos Marcinkiene s (Pas y-
s iai) rankomis sukurtus maž us stebuklus, eksponuojamus jos ku rybinių darbų parodoje ,,As  pasi-
klydau karoliukų spindesy“. Vyko edukaciniai už sie mimai suaugusiems, kuriuos vede  parodos au-
tore . 

Kovo mėn. Pas ys ių filiale fotografas me ge jas Julius Tribic ius (Pas ys iai) pristate  fotografijų 
parodą „Ž eme s spalvos“, skirtą Ž eme s dienai. 

Balandž io me nesį į Vainuto filialą pavasaris ką nuotaiką atvež e  dainuojamosios poežijos atli-
ke jai: poetas Marijus Budraitis, bardai Ž ydre  Adomaitiene  ir Adas Nause da. Biblioteka tapo poeži-
jos ir mužikos oaže, kurioje skleide si atviri, nuos irdu s ž odž iai, skambu s gitaros akordai, jautru s 
balsų virpesiai. 

 
Balandžio mėn. Balc ių filiale vyko literatu riniai pas nekesiai „Ž odž iai is  s irdies“ su literate 

fotomenininke Violeta Astrauskiene (Š ve ks na). Renginio metu pristatyta autore s knyga „Laiko al-
savimas“ bei fotonovelių albumas „Kalbe jimai“. Veike  autore s fotografijos paroda „Medž io kalbe ji-
mas“. Š ve ks nos filiale į literatu rinį-meninį susitikimą „Poežijos ir daile s paralele s“ atvyko poete  
Elena Karniauskaite  bei dailininke  Graž ina Os kinyte , pristac iusi pastele s darbų parodą „Klodai“. 

14-osios Nacionaline s Lietuvos bibliotekų savaite s ,,Biblioteka – vienas pasaulis, daug is-
torijų“ metu Gardamo ir Deguc ių filialai knygos ir meno me ge jus pakviete  į susitikimą „Ku ryba 
praž ydęs pavasaris“ su tautodailininke Ramute Š veikauskiene, pristac iusia savo knygą „Piliakalnio 
nakties paslaptys“, bei tautodaile s darbų parodą. 
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Minint Kristijono Donelaičio metus, 14-osios Nacionaline s Lietuvos bibliotekų savaite s laiko-

tarpiu, viešosios bibliotekos filialuose surengta Šviesos akcija „Jau saulelė vėl...“, kurios metu vyko 
K. Donelaičio kūrybos skaitymai. Po posmelį iš „Pavasario linksmybių“ Šilutės miesto filiale skaitė 
bibliotekos skaitytojai, Šilutės Žibų pradinės mokyklos ketvirtokai ir mokytoja Rita Kriščiūnienė. 
Katyčių filiale skaitymai prasidėjo Lietuvos mužikos ir teatro akademijos studentų grupės „Liūdni 
slibinai“ atliekamos dainos „Pavasario linksmybės“, sukurtos pagal K. Donelaičio tekstą, garso įra-
šo klausymusi. Po to „Pavasario linksmybių“ interpretaciją pristatė Katyčių pagrindinės mokyklos 
mokiniai. Vėliau bendruomenės nariai skaitė ištraukas iš „Pavasario linksmybių“. 

Šaugų filiale skaityti K. Donelaičio kūrybos susirinko būrys jaunimo, o kiti klasiko tekstą 
skaitė naudodamiesi elektronine skaitykle. Gardamo filiale į K. Donelaičio kūrybos skaitymus susi-
rinko bibliotekos būrelio vaikai, bendruomenės „Tenenys“ moterys ir dar keletas bibliotekos lan-
kytojų. Škaitymai prasidėjo nuo mažiausio svečio ištartų eilučių: „Jau saulelė vėl atkopdama budi-
no svietą...“ ir baigėsi mokytojos Šonatos Kurmienės perskaitytais „Pavasario linksmybių" pabai-
gos žodžiais: „Taip besipurtindamos linksmai pavasarį baikit, Ik jau prie kitų darbų jums vasara 
šūkters“. 

K. Donelaičio poemos „Metai“ ištraukas skaitė ir Pašyšių filialo lankytojai. Jie galėjo įsijausti 
ir šiek tiek artimiau pažinti to meto gyventojų filosofiją, išgirsti iškiliojo rašytojo K. Donelaičio 
pamokymus, kurie aktualūs ir šiandieniniam žmogui. Renginio metu bibliotekos lankytojams buvo 
pristatyta ir Pašyšių pagrindinės mokyklos vyresniųjų mokinių dailės darbų paroda, sukurta pagal 
K. Donelaičio ,, Metų“ dalį „Pavasario linksmybės“ (mokytoja J. Alsytė).  

 
Plačiau pažinti K. Donelaičio asmenybę ir kūrybą buvo galima apsilankius Vainuto filiale, kur 

pristatyta F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkų parengta keliaujanti ekspožicija 
„Kristijonas Donelaitis. „Metų vertimai į Europos Šąjungos kalbas“ bei literatūros ir dokumentų 
paroda „Kristijonas Donelaitis. Asmenybės ir kūrybos atspindžiai“. Susirinkusiems pristatyta Lie-
tuvos nacionalinės Martyno Mažvydo virtuali paroda „Šveiks, svieteli, margs!..". Šusipažinus su 
svarbiausiais rašytojo biografijos ir kūrybos momentais, kultūros veikėjų ir menininkų darbais, 
skirtais K. Donelaičiui, prasidėjo skaitymai, kuriuose dalyvavo Vainuto gimnažijos moksleiviai. 
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Traksėdžių filiale įvyko renginys „Valanda su K. Donelaičiu“. Skaitovai skaitė ištraukas iš pa-

saulinio pripažinimo sulaukusios K. Donelaičio poemos „Metai“. Pasibaigus renginiui, mokyklos 
direktorė B. Morkevičienė trumpai pristatė iš Švietimo skyriaus gautą naują leidinį „Kristijonas 
Donelaitis. Metai“, leidinio priedą – kompaktinę plokštelę su aktoriaus Rolando Kažlo skaitoma 
garsiąja poema. 

Žemaičių Naumiesčio filiale K. Donelaičio kūrybos skaitymai prasidėjo gimnažijos merginų 
tautinio šokio kolektyvo pasirodymu (vad. Vitalija Birbalienė). Merginos atliko šokio kompožiciją 
„Lietuvai“. Poetiškai ir kartu informatyviai Kristijono Donelaičio asmenybę, kaip daugiaplanį žmo-
gų, turėjusį aibę iš pirmo žvilgsnio sunkiai suderinamų savybių ir pomėgių, pristatė Žemaičių 
Naumiesčio gimnažijos lietuvių kalbos mokytoja Rima Vingienė. Pasiklausę aktoriaus Rolando 
Kažlo skaitomų „Pavasario linksmybių“ garso įrašo ištraukų, toliau K. Donelaičio kūrybą skaitė 
gausus būrys naumiestiškių. Iš kiekvieno lūpų poemos eilutės skambėjo kitaip. Renginio pabaigoje 
susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti su kilnojamąja paroda „Donelaičio atminties įprasmini-
mas“ ir, skaitymų įkvėpti, parašyti mintį ar poemos eilutę tam tikslui skirtoje lentoje. 

Škaitymai taip pat surengti ir F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Bikavėnų, Usėnų, Balčių, 
Degučių, Inkaklių, Juknaičių, Kintų, Laučių, Ramučių, Šaugų, Švėkšnos, Vilkyčių filialuose. 

Vainuto filialas, paskutinę 14-osios Nacionaline s bibliotekų savaite s dieną, lankytojus pa-
kviete  į paž intinę literatu ros ir tautodaile s popietę „Rimtai ir ž aismingai: ku ryba ir laikas“. Tauto-
dailininkai Angele  ir Vytautas Raukc iai pristate  medinių marguc ių kalendorių „Kalendorius 2014. 
Kristijono Donelaic io metai“. 

 
Birželio mėn. Katyc ių evangelikų liuteronų baž nyc ioje pristatyta Š ilute s F. Bajoraic io vies o-

sios bibliotekos Katyc ių filialo bibliotekininke s Marinos Lodusovos parengta dokumentikos paro-
da „Katyc ių evangelikų liuteronų baž nyc ia istorijos verpetuose“.  

Šaugų filiale vyko meno terapijos edukacinis už sie mimas „Gyvenimo akmenys ir ge le s“, kurį 
vede  Lietuvos meno terapijos nare , saugis ke  Irena Rimkuviene . Moterys meno terapijos už sie mime 
moke si susikurti originalų kaklo papuos alą, o savo gyvenimo akmenis paversti ge le mis. 
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Trakse dž ių filiale pedagoge  Nijole  Č epiene  (Trakse dž iai) skaitytojus pakviete  į pirmosios ei-
le ras c ių knygos „Viską gali ruduo“ sutiktuves, dalyvaujant autorei. 

 
Rugsėjo mėn. Inkaklių ir Š ylių filialuose vyko dailininko Eugenijaus Š uldiakovo 

(Ž agatpurvių k., Š ve ks nos sen., Š ilute s r.) grafikos darbų parodos „Maž osios Lietuvos kaltiniai ir 
lietiniai kryž iai“ pristatytmai, kuriuose dalyvavo parodos autorius.  

Vainuto ir Š ve ks nos filialuose surengtas literatu ros ir mužikos vidudienis su ras ytoju, 
baladž ių atlike ju, Lietuvos sveikos gyvensenos ir natu ralios medicinos ru mų komiteto nariu, 
gydomojo energetinio poveikio nariu-ekspertu, bioenergetiku Arvydu Das kumi.  

Ž emaic ių Naumiesc io filiale, tradicinio kras tiec ių susitikimo-mini konferencijos „Šusitikimų 
vieta – Ž emaic ių Naumiestis“ metu, pristatyta Terese s Lorenc iene s ž emaic ių tarme ir bendrine 
lietuvių kalba už ras ytų pasakojimų bei padavimų knygele  „Is  kartos į kartą“, surengtas fotomenin-
inko Romualdo Pož erskio fotografijų albumo ir parodos „Maž asis Alfonsas“ atidarymas, 
dalyvaujant autoriams. 

Š ve ks nos filiale skaitytojai pakviesti į kras tiec io Rimanto Č erniausko knygos „Tolminkiemio 
istorijos“ sutiktuves, dalyvaujant ras ytojo dukrai Vidmantei Č erniauskaitei. 

Bikave nų filiale atidaryta s ve ks nis ke s Violetos Astrauskiene s fotografijų paroda „Akmens ir 
medž io kalbe jimas“. 

Spalio mėn. Rusne s filiale apsilanke  kras tietis ras ytojas, archeologas, ekonomistas, habilitu-
otas socialinių mokslų daktaras, profesorius, skaitytojui ž inomas kaip romanų „Paskutinis 
traukinys“ ir „Š iaure s Šachara“ autorius Rokas Flick ir aktore  Regina Arbac iauskaite -Flick. Autori-
us pristate  istorinį romaną ,,Emma, pastoriaus dukte “. Is traukas is  knygos skaite  aktore  Regina 
Arbac iauskaite , suteikdama galimybę renginio dalyviams įsiklausyti į autoriaus tekstą, įsijausti į 
dramatis ką keturių kartų istoriją, kupiną nelauktų įvykių, ž monių likimus pakreipianc ią netike ta 
kryptimi. 

 
Lapkričio mėn. Š ve ks nos filiale vykusiame literatu riniame renginyje „Prožą skaitome 

rudenį“ dalyvavo ras ytojai J. Š iks nelis, V. Č epas, A. Kuklys, N. Kepeniene , Š. Šimonaitiene .  
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Š ylių filiale surengta popiete , skirta kasmetinei akcijai ,,Knygų Kale dos“. Bibliotekoje svec ia-

vosi buvęs ilgametis rajoninio laikras c io ,,Pamarys“ ž urnalistas Štasys Me linauskas, pristatęs kny-
gas ,,Pe dos rasoje“ ir ,,Macikai: sugrįž imas atminties takais“. 

Rusne s filiale paskaitą ,,Ž olelių poveikis ž mogaus sveikatai ir jų naudojimas liaudies medici-
noje“ vede  garsi liaudies medicinos puosele toja, ž olininke  Jadvyga Balvoc iu te , atvykusi is  Gyvolių 
kaimo (Maž eikių r.). 

 
Gruodžio mėn. Trakse dž iuose vyko advento vakaras „Gerumu sus ildyk“, kuriame susirinku-

sieji klause si pasakojimų apie Ku c ių ir Kale dų tradicijas bei paproc ius, moke si kurti kale dinius at-
virukus ir puoks tes, suž inojo apie advento burtus, ž aide  kale dinius ž aidimus. 

 
Gardame, Pas ys iuose, Deguc iuose, Š ve ks noje, Š yliuose, Use nuose, Balc iuose, Vainute, Vilky-

c iuose surengti s ilutis kio poeto ir prožininko, Fridricho Bajoraic io literatu rine s premijos laureato 
Audriaus Š iks niaus septintosios poežijos ir novelių knygos „Motinų valanda“ pristatymai. 

Š ve ks nos, Pas ys ių filialuose palangis kis marinistas Aidas Jurks tas pristate  parodą ,,Šenieji 
Lietuvos s vyturiai“. 
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Kintų, Gardamo, Katyc ių filialuose surengti susitikimai su Ž emaitijos ras ytojų bendrijos nare, 
pedagoge, literate Dalia Ž ibaitiene bei atsiminimų knygos „Gyvenimas, nuteke jęs kaip upe “ prista-
tymai. Šusitikimuose dalyvavo s ios knygos redaktorius Anatolijus Ž ibaitis. 

 
RENGINIAI VAIKAMŠ VB FILIALUOŠE 

Atsiž velgiant į tai kad Lietuvos Respublikos Šeimas 2014 metus paskelbe  Kristijono Donelai-
c io metais, VB filialai organižavo renginius, kurie priside jo prie Kristijono Donelaic io ku rybos ir 
gyvenimo faktų sklaidos. 

Rusne s filiale vyko renginys „Vaikų rytas su Kristijono Donelaic io ku ryba“. Buvo skaitomas 
garsiausias K. Donelaic io ku rinys ,,Metai“. Neatsitiktinai s iam graž iam laikui pasirinkta skaityti 
poemos „Metai“ dalį ,,Rudens ge rybe s“. Perskaitę s ią is traukos dalį vaikai aptare  sude tingą tekstą, 
is siais kino než inomus, nesuprantamus ž odž ius, suž inojo jų reiks mes. ,,Rudens ge rybių“ peižaž as 
ypatingas savo tikrovis kumu, tode l susirinkusieji ne tik skaite , bet ir iliustravo nuostabius vaiždus, 
rudens ge rybes. 

  
Rusne s filiale vyko renginys „Škaitome ir iliustruojame Kristijono Donelaic io „Metus“. Kalen-

dorių Kristijono Donelaic io „Metams“ vaikai ku re  is  savo pies tų iliustracijų. Šusirinkę Rusne s pa-
grindine s mokyklos trec iokai ir ketvirtokai gamino kalendorių. Vaikus atlyde jo pradinių klasių 
mokytojos Nijole  Štankiene  ir Egle  Janus kiene . Kiekvienas vaikas nore jo, kad jo pies tas darbelis 
papuos tų bu simą kalendorių, tac iau darbelių buvo ž ymiai daugiau, negu yra metuose me nesių. Po 
ilgų aptarine jimų ir derybų pavyko atrinkti tuos dvylika darbų, is  kurių is e jo puikus kalendorius 
2015-iesiems metams. Kalendorius puos  biblioteką visus ateinanc ius metus. 

Pasitinkant lietuvis ko poetinio ž odž io pradininko Kristijono Donelaic io 300 metų jubiliejų, 
Š ilute s miesto filialo bibliotekininke s pakviete  Š ilute s Ž ibų pradine s mokyklos mokinius į edukaci-
nius už sie mimus „Keturi metų laikai“. Vaikams papasakota apie Kristijono Donelaic io gyvenimą ir 
ku rybą. Moksleiviai ku re  knygų skirtukus pagal Kristijono Donelaic io knygą „Metai“. 
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Ve liau vaikams pristatytas Š ilute s Ž ibų pradine s mokyklos 3 klase s (mokytoja Rita 

Kris c iu niene ) paruos tas le lių teatro studijos vaidinimas-miniatiu ra pagal Kristijono Donelaic io 
pasake c ią „Lape s ir gandro c e snis“. 

Vilkyc ių filiale į Vaiduoklių biblioteką rinkosi keistai atrodanc ios bu tybe s. Į Helovino s ventę 
visus kviete  raganaite  Glorija ir pirate  Kamile . Šusirinkusiems papasakota, kad s i s vente  kilusi is  
labai senos keltų s vente s, kai metai dalijami į dvi dalis – s viesųjį ir tamsųjį arba į vasaros ir ž iemos 
laikotarpį. Atvyke liams patiko ž aisti ž aidimus, atlikti už duotis, s okti. Pati s iurpiausia už duotis – 
riksmu už gesinti deganc ią ž vakę siaubo kambare lyje. Renginio pabaigoje is rinktos įdomiausios 
kauke s.  

Vaikų gynimo dienai Grabupių filiale vyko smagus rytas su vaikis komis s e lione mis, paskai-
tymais, ir bendravimu prie arbatos puodelio, nes s io ritualo metu yra sudaryta galimybe  
susipaž inti su jos ge rimo tradicijomis nuo senosios Lietuvos laikų (tęstinis projektas „Mokykla + 
Biblioteka = Ž inios XXL“). Pristatyta ras ytojo Laimono Inio naujausia knyga „Baltas kure nas“. 
Maž ieji dalyvavo literatu rine je treniruote je, kurios metu miklino smegene les tikrindamiesi lit-
eratu rines ž inias. Linksmosios estafete s buvo sudarytos is  judriųjų ž aidimų, eile ras c ių deklama-
vimo, mįslių mįnimo, klausimų apie knygų autorius ir personaž us. 

 
Viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio, Degučių, Gardamo, Katyčių ir Pašyšių filialai da-

lyvavo fotografijų konkurse „FOTO VEŽ A”. Konkursas buvo organižuojamas siekiant per fotografiją 
populiarinti knygą, parodyti fotografiją, kaip saviraiškos priemonę, suteikiančią galimybę atskleis-
ti savo gebėjimus. Buvo laukiama nuotraukų, kuriose kūrybiškai užfiksuota akimirka su knyga, 
skaitymo malonumas ar biblioteka. Sulaukta daugiau negu 60 nuotraukų. Nuotraukos, nenurodant 
autoriaus, buvo pateiktos socialinio tinklo „Facebook” Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios biblio-
tekos Žemaičių Naumiesčio filialo paskyroje, kurioje vyko viešas balsavimas. Daugiausiai balsų 
surinkusios nuotraukos buvo vertinamos konkurso komisijos, kuri išrinko tris nuotraukas. Pirmą 
vietą komisija skyrė bendraautorėms Emai Neimantaitei ir Karolinai Kunšteinaitei iš Pašyšių, ant-
rą vietą – Indrės Mockutės iš Žemaičių Naumiesčio nuotraukai „Poetas“, o trečioji vieta atiteko Go-
dai Žielytei iš Degučių. Pirmos vietos laimėtojos apdovanotos „Pegaso“ knygyno 100 Lt vertės če-



Š ilute s Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos veiklos ataskaita‘ 2014  

 

 

 

Šk
y
ri
u
s:
 R
E
N
G
IN
IA
I 

 74
 

kiu, antros vietos – 50 Lt, o trečios vietos nugalėtoja apdovanota atmintuku. Konkursą rėmė Šilu-
tės rajono savivaldybė. 

 
Trakse dž ių filiale surengta skaitymo skatinimo akcija vaikams „Škaitau kitaip, skaitau kaip 

noriu...“. Akcijos tema – meile  knygai per meilę gyvu nams. Į renginį mokiniai atsivede  ar atsines e  
savo namų augintinius. Is traukų is  savo kuriamo apsakymo skaite  septintoke  Klaudija. Šusirinku-
sieji kalbe jo ne tik apie naminius gyvu nus ir jų įproc ius, bet ir prisimine  skaitytas arba skaitomas 
knygas, jas aptare . 

 
RENGINIAI, ŠKIRTI RAŠ YTOJŲ DATOMŠ PAMINE TI 

Garsinių skaitymų ciklas „Škaitome drauge“ Š ilute s miesto filiale vyko is tisus metus ir buvo 
skirtas įž ymių ras ytojų gimimo metine ms pamine ti. Š ių renginių metu vaikai susipaž ino su ras yto-
jais ir jų ku riniais, buvo skaitomos pasakos, vyko viktorinos. 

 
Trakse dž ių filiale pamine tos talentingos lietuvių poete s Šalome jos Ne ries gimimo 110-

osios metine s. Renginio dalyviai, ketvirtų-devintų klasių mokiniai pristate  literatu rinę kompožiciją 
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„Šalome jos Ne ries ruduo”. Bibliotekininke  papasakojo poete s biografiją, kalbe jo apie jos kelią į 
mokslą, ku rybą, tragis ką lemtį. Kol vieni mokiniai deklamavo eile ras c ius, aptarine jo poete s ku rybą, 
svarbiausias jos eile ras c ių temas, kiti, klausydamiesi pasakų ir eilių, M. K. Č iurlionio simfonine s 
poemos „Ju ra“, vadovaujami daile s mokytojos Indre s Diksiene s, is girstas mintis perteike  pies iniuo-
se. 

Poete s gimimo metine s pamine tos ir Pas ys ių filiale. Į biblioteką rinkosi Pas ys ių pagrindine s 
mokyklos mokiniai. Škambe jo Šalome jos Ne ries eile s ir dainos jos tekstams. Literatu riniuose skai-
tymuose ,,As  diemedž iu ž yde siu” dalyvavo Pas ys ių pagrindine s mokyklos 1–9 klasių skaitovai, ku-
rie pristate  Šalome jos Ne ries ku rybą. Poete s biografiją ir jos ku rybos vertinimo aspektus aptare  
bibliotekininke  Danute  Adomavic iene .  

 
RENGINIAI, ŠKIRTI TEATRO METAMŠ 

Juknaic ių filialas, nuolat bendradarbiaujantis su vietos bendruomene, Juknaic ių pagrindine 
mokykla, kolegomis, noriai prisideda prie renginių, vasaros stovykle lių, sporto s venc ių. Tarptaut-
inę teatro dieną Juknaic ių filiale vyko renginys „Maž ųjų diskoteka kitaip...“. Dalyvavo Juknaic ių 
pagrindine s mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupe s vaikai. Bibliotekoje skambe jo pac ios link-
smiausios dainos, netilo vaikų klegesys ir juokas. Maž uosius juknaitis kius aplanke  stipriausia ir 
nutru ktgalvis kiausia visų laikų mergaite  bei visų labai gerai paž įstama knygų heroje  Pepe  Il-
gakojine . Š i heroje  maž iesiems smalsuoliams parode , kas yra vaikų diskoteka. Ji moke  linksmų 
s okių. Vaikai, artimiau susipaž inę su spalvingąja Pepe, panoro su ja paž aisti, ją is mokyti jų 
me gstamų ž aidimų.  

 

Ž emaic ių Naumiesc io filiale tris spektaklius Teatro metams pamine ti parode  Šonatos 
Vilc iauskiene s vadovaujami Ž emaic ių Naumiesc io gimnažijos ir pradine s mokyklos-darž elio dra-
mos bu relio moksleiviai. Tarptautine s vaikų knygos dienos proga vaikai ture jo galimybę pamatyti 
vaidybines miniatiu ras „As  ir tu , mes kartu”. Špektaklio metu linksmai nusiteikę aktoriukai pak-
viete  į savo fantažijų traukinuką, kuriame vyko pokalbiai apie paprastus ir nepaprastus dalykus. 
Nacionaline s bibliotekų savaite s metu Ž emaic ių Naumiesc io gimnažijos teatro rais kos bu relis 
parode  spektaklį pagal L. Volker knygą „Maksas ir Mile “. Jaunieji aktoriai atskleide  tipis kas te vų ir 
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vaikų santykių situacijas. Įvairaus amž iaus auditorijai buvo atpaž įstama s iuolaikine  vaikų leksika, 
poks tai, artimi herojų lu kesc iai, svajone s ir baime s. Pasitikdami vasarą jaunieji ž iu rovai pamate  
spektakliuką pagal Vytaute s Ž ilinskaite s pjesę „Paskutine  lape “.  

 
Pas ys ių filiale vyko teatrine s rais kos bu relio le lių teatro spektaklio „Baltoji skružde lyte “ (va-

dove  Laima Štoniene ) pristatymas Pas ys ių ir Juknaic ių maž iesiems skaitytojams. 

 
RENGINIAI, ŠKIRTI ŠVEIKATOŠ METAMŠ  

2014 metai Lietuvos Respublikos Šeimo yra paskelbti Vaikų sveikatos metais, tad s ie 
už sie mimai skirti vaikų sveikatai stiprinti, sveikai gyvensenai ugdyti. 

Š ilute s miesto filiale, bibliotekos kieme, vyko smagus renginys „Pasaulis priklauso vaikams“, 
skirtas Vaikų sveikatos metams pamine ti. Č ia bibliotekos lankytojai, susiskirstę į komandas, ž aide  
vikriuosius ž aidimus, o pertraukų metu vyko viktorina „Ką as  ž inau apie sveiką gyvenimo bu dą“. 

  
Deguc ių filiale vyko renginys ,,Kelione  po vaistaž olių pasaulį”, skirtas Vaikų sveikatos 

metams. Vaikams surengta is kyla į gamtą , kur jie rinko įvairiausias vaistaž oles. Vaikai suž inojo, 
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kaip rinkti vaistaž oles, kaip jas dž iovinti, kokias jos ligas gydo, kokia jų nauda sveikatai. Paskui 
skanavo įvairių ž olelių arbatos ir kalbe josi apie tai, kokias ž oleles reikia rinkti vasaros metu. 

Juknaic ių pagrindine  mokykla pasikviete  Juknaic ių bibliotekininkę vesti neformalaus ug-
dymo pamoką vyresniesiems mokiniams Žumbos ritmu. Ve liau Žumbos treniruote  surengta ir 
maž iesiems Juknaic ių „Šmalsuc ių“ stovyklos stovyklautojams. Pas ys ių bibliotekoje rengiamoje 
vasaros stovykle le je „Atostogos Naminuko pale pe je“ Žumbos fiesta surengta Pas ys ių 
bendruomene s vaikams.  

 

 
EDUKAČINIAI UŽ ŠIE MIMAI 

 
Š ilute s miesto filiale vaikams surengta edukacine  gamtos pamoka „Šugrįs  pavasarį saule tą“. 

Pamoką vede  ir savo fotografijų parodą pristate  Vente s Rago ornitologijos stoties direktorius 
Vytautas Jusys. Ornitologas papasakojo apie pauks c ių migraciją, jų savybes, pame gdž iojo pauks c ių 
balsus. Štebe dami eksponuojamų fotografijų parodą vaikai praple te  ž inias apie pauks c ių ru s is. 

 
Gardamo bibliotekoje vyko edukaciniai už sie mimai vaikams. Jie is  egle s s akų ir s iaudų pyne  

kale dinius vainike lius, įvairias kale dines dekoracijas, karpe  snaiges ir gamino ž aisliukus eglutei.  
Vilkyc ių filiale edukacinių už sie mimų metu „Kale dų paproc iai ir tradicijos karpinių ras tuose” 

susirinkusieji moke si karpinių technikos. Vaikams teko pademonstruoti savo sumanumą ir kru-
ops tumą.  

Vainuto filiale kiekvienais metais organižuojamos edukacine s pamokos, kurių metu mo-
komasi pinti Joninių vainikus. Ve liau jie panaudojami Joninių s vente s Vainute puos ybai. Tradi-
ciniame edukaciniame rytmetyje „Šuskyniau skynimą, supyniau pynimą“ dalyvavo įvairaus 
amž iaus pyne jai, ypatingai daug susirinko maž ųjų pyne jų. Mokantieji moke  nemokanc ius, dalijosi 
patirtimi. Ta proga prisiminti įvairu s Joninių paproc iai, dainos, ž aidimai, burtai. 
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Trakse dž ių filiale vyko renginys, skirtas is kilioms Pamario kras to asmenybe ms. Mokytojos L. 

Gec iene s vadovaujamo neformaliojo ugdymo bu relio „Paž inkime kras tą per ž mogų” dalyviai 
pateike  daug įdomios ir negirde tos medž iagos apie vieną is  garsiausių mu sų kras tiec ių – Fridrichą 
Bajoraitį. Š ilute s F. Bajoraic io vies osios bibliotekos darbuotoja Virginija Veiveriene  pasakojo mo-
kiniams apie kilnojamosios bibliotekos „Lietuvių keliaujantis knygynas” įku re ją Fridrichą Bajoraitį, 
jo kultu rinę ir pedagoginę veiklą, studijas Karaliene s mokytojų seminarijoje, mokytojavimą 
Paleic ių mokykloje.  

 
Neformalaus ugdymo bu relyje „Naminuko pale pe “ Pas ys ių filiale kartą per me nesį vyko 

už sie mimai Pas ys ių pagrindine s mokyklos mokiniams. Bu relyje vaikai tobulino skaitymo įgu dž ius, 
prisimine  ras ytojų ku rybą, patys moke si kurti, nuolat dalyvavo edukacine se veiklose. Dalyvauta 
Labdaros ir paramos fondo „Š vieskime vaikus“, Lietuvos ras ytojų sąjungos ir Tarptautine s vaikų ir 
jaunimo literatu ros asociacijos organižuotame „Maž ųjų knygų bic iulių festivalyje’2014“. Š iam festi-
valiui nufilmuotos ir pristatytos dvi vaidybine s miniatiu ros „Kis kis drąsuolis“ ir „Kis kis vagilis“.  
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Vaikų iniciatyva Š ilute s miesto filiale veikia „Pele dž iukų klubas“. Klubo nariai yra aktyvu s 
bibliotekininkų pade je jai, renginių dalyviai. 

Grabupių filialo rengiamuose edukaciniuose-lavinamuosiuose „Pipirų ryto” už sie mimuose 
vaikai ne tik susipaž įsta su knygų namais, jie ž aidž ia ž aidimus Europos Šąjungos tema, ž iu ri ani-
macinius filmukus. Maž iesiems svarbu lavinti bendravimo įgu dž ius, mokytis diskutuoti, is klausyti 
s alia esanc ius ž mones. Klubo nariai dalyvavo kuriant F. Bajoraic io vies osios bibliotekos vaiždo 
įras ą pagal dainą „Happy”. 

 
GRAFIKOŠ KU RIMO ŠTUDIJA 

Daugumoje filialų vyko edukacine  „Grafikos ku rimo stovyklos-studijos“ pamoka „Ies kant 
Pamario ž enklų: vandens kultu ra, tradicijos, paproc iai“. Edukacine  grafikos ku rimo pamoka vyk-
doma pagal projektą „Jaunieji genijai – menininkai“, kurį finansavo Lietuvos kultu ros taryba. 

Rusne s bibliotekoje moksleiviams edukacinę grafikos ku rimo pamoke lę vede  Š ilute s rajono 
vaikų meno mokyklos Daile s skyriaus mokytojas Andrius Širtautas. Jis papasakojo apie ekslibrisą, 
apie tai, kaip jis kuriamas, kas ture tų atsispinde ti pac iame ž enkle, supaž indino su grafikos meno 
subtilybe mis, atlikimo bu dais ir technika. Tuomet praside jo ku rybinis darbas – ekslibriso ku rimas. 
Visi susirinkusieji ture jo galimybę sukurti savo knygos ž enklą, kurio daugiau niekas neture s. 
Dalyviai buvo apru pinti ku rybiniam procesui reikalingomis priemone mis. Viena is  įdomiausių 
pamokos dalių buvo susikurto ekslibriso pavyždž io is skaptavimas.  

Use nų filiale taip pat vyko „Grafikos ku rimo stovyklos – studijos“ pamoka „Pamario kras to is-
torijos atmainos knygos ž enkle – ekslibrise“. Bibliotekoje surengta edukacine  pamoka „Pamario 
kras to atpaž inimo simbolis – ve trunge s“, kurios metu ekslibrisus ku re  Use nų pagrindine s 
mokyklos mokiniai.  

Edukaciniai už sie mimai „Grafikos ku rimo stovykla-studija” surengti ir Vilkyc ių filiale. 

 
 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS, ORGANIZACIJOMIS 

 
K. Donelaic io 300-ųjų gimimo metinių pamine jimas Pamario kras te geranoris kais bendrys-

te s rys iais susaiste  kone visas kras to kultu ros, s vietimo įstaigas. Bibliotekos Donelaitikos progra-
ma vienijo 26 įvairius institucinius partnerius, is  kurių 5 – kultu ros institucijos, 14 – įvairaus profi-
lio ugdymo įstaigos, Klaipe dos universitetas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 
nevyriausybinio sektoriaus organižacijos. Programą vies ino ir su organižatoriais partneryste s ry-
s ius palaike  9 ž iniasklaidos leidiniai. 

Organižuojant tarptautinį ekslibrisų konkursą „Kurs ių marių ve trunge s – prae jusių amž ių 
„feisbukas“ bibliotekos partneriais, konsultantais tapo Lietuvos dailininkų sąjunga. 

Bic iulyste  su Š ilute s jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokytojais suteike  galimybę 
bibliotekoje pristatyti mokinių ku rybinių darbų parodas. 

Š ilute s mis kų ure das Vaidas Bendaravic ius kartu su vyr. inž inieriumi Aru nu Škirbutu aplanke  
vies ąją biblioteką ir Kintų, Katyc ių, Š ve ks nos filialus, susipaž ino su bibliotekų veikla ir padovanojo 
leidyklos „Kultu ra“ is leistų knygų, skirtų Kristijonui Donelaic iui, Vydu nui, Jurgiui Miks ui. 
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Ple tota partneryste  su socialiniais partneriais: Š ilute s pirmąja gimnažija, surengiant vies ą 
lietuvių literatu ros pamoką, skirtą Kristijonui Donelaic iui, pokalbį-diskusiją prie R. Buc inskaite s 
daile s darbų parodos, atliekant mužikinę programą edukaciniame renginyje „Maž oji Lietuva dave  
mums kalbą, ras tą, pirmąsias knygas...“; Š ilute s r. vaikų meno mokykla, dalyvaujant ir atliekant 
mužikinius ku rinius A. Š iks niaus knygos pristatyme, dailininko Š . Leonavic iaus iliustracijų parodos 
atidaryme.  

Bendradarbiauta su nevyriausybinio sektoriaus organižacijomis: Š ilute s kras totyros draugi-
ja, kviec iant folkloro kolektyvą „Ramyte “ dalyvauti ir atlikti mužikines programas bibliotekos ren-
giniuose;  LAŠŠ Š ilute s skyriumi, aptarnaujant garso knygomis neregius ir silpnaregius; asociacija 
„Pamario jaunimas“, organižuojant veiklas jaunimui; Ž monių su sielos negalia klubu „Šielos pa-
guoda“, teikiant skaitymo paslaugas  įsteigtoje kilnojamojoje biblioteke le je bei organižuojant skai-
tymo skatinimo renginius  klubo bu stine je, surengiant klubo narių ku rybos parodas bibliotekoje  
bei kviec iant juos dalyvauti c ia vykstanc iuose renginiuose; Jude jimo „Štabdyk nusikalstamumą“ 
Š ilute s skyriumi, visuomenine organižacija „Požytivus gyvenimas“, Lietuvos blaivybe s draugijos 
„Baltų ainiai“ Klaipe dos miesto skyriumi, rengiant prevencinius renginius visuomenei. Be to, nuo-
lat palaikomi rys iai su kitomis rajono NVO: Š ilute s-Emericho miestų bendradarbiavimo draugija, 
H. Žudermano literatu rine s kras totyros klubu, Š ilute s „Moterų seklyc ios” draugija, Lietuvos tauto-
dailininkų sąjungos Š ilute s skyriumi, Š ilute s bendrija „Viltis”, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bo-
c iai” Š ilute s skyriumi, Š ilute s katalikių moterų draugija, kviec iant jų narius į knygos renginius. 

Bendradarbiauta su Lietuvos ir už sienio s alių kultu ros įstaigomis, ku rybine mis organižaci-
jomis: Vs Į „Ras ytojų kubas“, surengiant ras ytojo Aido Marc e no ku rybai skirtą literatu rinį renginį; 
Lietuvos dailininkų sąjunga, organižuojant meno parodas, skirtas K. Donelaic iui („Škulptoriai skai-
to Donelaitį“, tapybos paroda „Š imtmec io portretas“, Š . Leonavic iaus iliustracijų paroda K. Donelai-
c io poemai „Metai“); Lietuvos mužikų re mimo fondu, surengiant K. Donelaic iui skirtą literatu rinę 
mužikinę programą,  dalyvaujant profesionaliems atlike jams, literatu rologui; fotostudija „Fotocat“ 
ir Vs Į „Meno mene “, organižuojant profesionalias fotografijos meno parodas.  

Vykdant projekte „Škaitymo skatinimo meniu“ numatytas veiklas bendradarbiauta su Š ilute s 
socialinių paslaugų centru ir Š ilute s psichikos sveikatos ir psichoterapijos centru, teikiant skaity-
mo paslaugas atskiroms socialine ms grupe ms s iose įstaigose įsteigtose kilnojamosiose biblioteke -
le se, bei Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipe dos filialu, skolinantis is  jo garso knygas rajono nere-
giams ir silpnaregiams. 
 
MOKAMOS PASLAUGOS 

 

Mokamos paslaugos vartotojams buvo teikiamos vadovaujantis Š ilute s rajono savivaldybe s 
tarybos sprendimais:  2009 m. vasario 26 d. sprendimu  Nr. T1-843 „De l Š ilute s rajono savivaldy-
be s Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ ir 2014 m. rug-
se jo 25 d. sprendimu Nr. T1- 2244 „De l Š ilute s rajono savivaldybe s Fridricho Bajoraic io vies osios 
bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“. 

2014 m. gautos le s os už  teikiamas mokamas paslaugas sudaro 10 164,74 Lt. 
 
BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR RYŠIAI SU VISUOMENE 

 
ŠTRAIPŠNIAI ŠPAUDOJE APIE BIBLIOTEKOŠ VEIKLĄ (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

 2013 2014 Škirtumas 
Respublikine je spaudoje 21 19 -2 
Vietine je spaudoje 236 235 -1 
Is  viso 257 254 -3 
Is  jų profesionalių bibliotekininkų 75 138 +63 
Ž iniasklaidos atstovų 182 116 -66 
Informacinio pobu dž io ž inuc ių 72 49 -23 
Elektroniniuose laikras c iuose ir in-
terneto svetaine se 

461 495 +34 
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Publikacijų skaic ius apie ŠVB veiklą tradiciniuose leidiniuose is liko artimas 2013 m. Tac iau 
kone dvigubai is augo pac ių bibliotekininkų ras ytų straipsnių kiekybinis rodiklis. Šuprantama, tai 
įtakojo ž iniasklaidos atstovų publikacijų maž esnį skaic ių. 

Profesionalių bibliotekininkų ir ne bibliotekos darbuotojų straipsnių apie bibliotekos veiklą 
bibliografinis sąras as pateiktas tinklapyje www.silutevb.lt (nuoroda „Apie biblioteką”, skyrius 
„Špaudoje”). Apie bibliotekoje organižuojamus renginius, projektų vykdymą, naujienas nuolat 
skelbe  Š ilute s kabeline  televižija. 

Ataskaitiniais metais parengti apie 167 maž osios poligrafijos leidiniai (kvietimai, skrajute s, 
skelbimai, lankstinukai, afis os ir kt.), skirti reklamuoti ir reprežentuoti bibliotekos kultu rinius 
renginius, parodas, mokymus, protų mu s ius ir kt. Tai yra viliojanti dovana bibliotekos lankytojams 
ir svec iams. 

Apie bibliotekininkų parengtus ir Š. Jokuž io leidyklos-spaustuve s 2014 m. is leistus leidinius 
– „Lietuvininkų tarmių ž odyną“ ir tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kurs ių marių ve trunge s – pra-
e jusių amž ių „feisbukas“ parodos katalogą – ž r. skyriuje „Kras totyros veikla“. 

 

INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

INTERNETAS. INTERNETO PASLAUGOS VARTOTOJAMS 

ŠVB įrengtos 206 kompiuterižuotos darbo vietos, is  jų 53 – profesionaliems 
bibliotekininkams, 153 – vartotojams. VB – 66, is  jų 29 – profesionaliems bibliotekininkams, 37 – 
vartotojams, Š ilute s miesto filiale 4 – skaitytojams, 2 – bibliotekininkams, kaimo filialuose – 22 
profesionaliems bibliotekininkams, 112 – vartotojams. Interneto prieigą turi visi vies osios 
bibliotekos filialai. 

Pagrindiniai interneto tieke jai: vies ojoje bibliotekoje – AB „TEO“ interneto paslauga; rajono 
kaimo bibliotekose – AB „TEO“, AB Lietuvos radijo ir televižijos centro interneto rys ys „Erdve s“, VĮ 
„Infostruktu ra“. 

 
VB ir filialai Interneto tieke jas ir rys ys 

Vies oji biblioteka, Š ilute s miesto, Trakse dž ių, Š ylių filialai AB „TEO” interneto paslauga 
Juknaic ių filialas VĮ „Infostruktu ra“ 
Bikave nų, Deguc ių, Grabupių, Gardamo, Inkaklių, Lauc ių, Use nų, 
Katyc ių, Šaugų, Kintų, Kivylių, Pas ys ių, Rusne s, Ramuc ių, Š ve ks nos, 
Vainuto, Vilkyc ių Ž emaic ių Naumiesc io filialai 

AB Lietuvos radijo ir televižijos 
centras, interneto paslauga 
„Erdve s“ 

 
VB Interneto skaitykla, duris atve rusi dar 2001 m., 2014 m. vartotojams siu le  7 darbo vietas.  

Interneto skaitykla naudojasi vartotojai nuo 14 m. amž iaus, įsigiję Škaitytojo bilietą, kuris suteikia 
teisę į vieną nemokamą darbo valandą internete per dieną. Mokamų interneto paslaugų biblioteka 
neteikia. Interneto prieigos paslauga vartotojai vies ojoje bibliotekoje dar gali naudotis Periodikos 
skaitykloje – 3 kompiuterine mis vietomis (viena is  jų pritaikyta silpnaregiams ir akliesiems), Vie-
nis iaus pastoge le je – 1, K. Donelaic io interneto skaitykloje – 4, Jaunimo informavimo tas ke – 1, 
Vaikų aptarnavimo skyriuje – 4.  

Pradedantiesiems dirbti internete vartotojams darbuotojai suteike  nemokamą pradinį moky-
mą, is kilus kitiems klausimams, konsultavo vartotojus. Škatinant bibliotekos lankytojus naudotis 
informacine mis technologijomis, ypatingas de mesys skiriamas vyresniojo amž iaus ir socialine s at-
skirties ž mone ms, kuriems sunkiau integruotis į informacinę visuomenę.  

 
2014 m. VB viešos interneto prieigos paslaugomis naudojosi: 

 Interneto skaitykla – 681 vartotojas;  
 Vaikų interneto skaitykla – 312; 
 Periodikos skaitykla – 97;  
 K. Donelaic io interneto skaitykla – 45;  
 Jaunimo informavimo tas ko kompiuterine darbo vieta – 23. 

http://www.silutevb.lt/
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2014 m. ŠVB is  viso vies osios interneto prieigos paslaugomis vartotojai naudojosi 63 856 
kartus. VB – 13 667 kartus, is  jų – 3 482 vaikai iki 14 m.  

 
VIEŠ OŠIOŠ INTERNETO PRIEIGOŠ ŠEANŠŲ ŠKAIČ IUŠ: 

Struktūrinis vienetas Seansų skaičius 
Deguc ių filialas (VIPT2) 1 426 
Inkaklių  filialas 1 044 
Bikave nų filialas 1 037 
Gardamo filialas 1 534 
Grabupių filialas (VIPT2) 3 212 
Rusne s filialas 2 220 
Lauc ių filialas (VIPT2) 268 
Juknaic ių filialas 3 171 

Katyc ių filialas 3 830 
Kintų filialas (VIPT2) 4 880 
Kivylių filialas 391 
Š ilute s miesto filialas 1 270 
Ž emaic ių Naumiesc io filialas 3 722 
Pas ys ių filialas 2 914 
Ramuc ių filialas 245 
Šaugų filialas 1 320 
Š ylių filialas (VIPT2) 1 301 

Š ve ks nos filialas 2 095 
Trakse dž ių filialas (VIPT2) 3 367 
Use nų filialas 5 363 
Vilkyc ių filialas 3 504 
Vainuto filialas 2 075 
Vies oji biblioteka 13 667 
Iš viso: 63 856 

 

INFORMACINIS FONDAS (DYDIS, KOMPLEKTAVIMO TEMATIKA IR PROBLEMOS) 

 
VB Informacinio skyriaus fondą sudaro 3 269 fiž. vnt. (2 427 pavadinimų) spaudinių. Per 2014 

m. fondas papildytas 34 fiž. vnt. (27 pavadinimų) spaudinių. Paramos bu du gautas 21 dokumentas, 
is  valstybe s biudž eto – 13 dokumentų. Pagal dokumentų ru s is: spaudiniai – 30, vaiždo įras ai – 4. Is  
jų gauta: mokomųjų priemonių – 1, ž odynai – 6, ž inynai – 10, teisinių dokumentų – 1, bibliografinių 
– 2 kitų – 14. 

Per 2014 m. Informacijos skyriaus skaitykloje lankytojai naudojosi 2 392 spaudiniais. 
Špaudinių paskirstymas pagal mokslo s akas: bendrojo mokslo dalykų (153), filosofijos, 
psichologijos (122), religijos, teologijos (116), visuomene s mokslų (501), medicinos ir technikos 
mokslų (367), matematikos ir gamtos mokslų (227), geografijos, istorijos (288), meno, sporto 
(273), kalbos, kalbotyros (320), grož ine s litertu ros (25). 

 
Informacijos vartotojai 2014 m. turėjo galimybę naudotis šiomis duomenų bazėmis:  

 LIBIŠ (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) suvestinis katalogas – bendra 
bibliografine  sistema, jungianti į vieną visumą informaciją apie Lietuvos bibliotekose saugomus do-
kumentus: spaudinius, mikrofilmus, mikrofis as, filmus, vaiždo juostas, audio kasetes, ploks teles, 
elektroninius dokumentus, disertacijas ir habilitacinius darbus ir kt. 

 Elektroninis katalogas – Š ilute s F. Bajoraic io vies osios bibliotekos elektroninis katalogas, 
kuriame pateikiama informacija apie bibliotekoje saugomus dokumentus. 

 INFOLEX PRAKTIKA – duomenų baže  su integruota teise s aktų paies ka, kurioje skelbiama 
aprobuota ir neaprobuota teismų praktika bei pateikiami Lietuvos Respublikos teise s aktai ir kiti 
dokumentai. 

 EBŠČO HOŠT – elektronine  visatekste  serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų baže .   
 GROVE MUŠIČ ONLINE – Oxford University Press (OUP) leidyklos elektroninis mužikos 

ž odynas, kuriame pateikia per 50 000 straipsnių, klasikine s bei s iuolaikine s mužikos kompožito-

http://search.ebscohost.com/
http://www.grovemusic.com/


Š ilute s Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos veiklos ataskaita‘ 2014  

 

 

Šk
y
ri
u
s:
 I
N
F
O
R
M
A
Č
IN
E 
 I
R
 K
R
A
Š T

O
T
Y
R
O
Š
 V
E
IK
L
A

 

 83
 

rių ir atlike jų biografijų, garso įras ų fragmentų, susijusių interneto nuorodų į svetaines, garso įras ų 
bei vaiždų archyvus. 

 GROVE ART ONLINE – Oxford University Press leidyklos elektroninis vaižduojamojo, tai-
komojo meno bei architektu ros ž odynas. Ž odyne pateikiami straipsniai įvairiais meno klausimais, 
nuo pries istore s iki s iuolaikinio modernaus meno, menininkų bei meno kritikų biografijos, glausto 
formato vaiždai ž odyno straipsniuose, bibliografiniai įras ai bei interneto nuorodos į pasaulio me-
no mužiejų, galerijų, vaiždų archyvų svetaine se esanc ius vaiždus. 

Informacijos vartotojai plac iau apie bibliotekos vykdomas veiklas, paslaugas, renginius, ak-
tualijas ir kt. gali suž inoti apsilankę svetaine se www.silutevb.lt, www.silutesknygininkai.lt bei bib-
liotekos „Facebook“ profilyje www.facebook.com/silutesbiblioteka. 

 
BIBLIOGRAFINIŠ INFORMAČINIŠ VARTOTOJŲ APTARNAVIMAŠ. UŽ KLAUŠŲ TEMATIKA, APŠKAITA 

 
              Elektronine s informacijos vartotojų                            Informacinių už klausų skaic ius 

 
Informacijos skyriuje gautos 883 už klausos, is  jų suaugusiųjų vartotojų – 719, moksleivių – 

164. Į 84 už klausas atsakyta elektroniniu pas tu. Už klausų sude tis: faktografine s – 188, 
tikslinamosios – 239, adresine s – 215, temine s – 241.  
 
Is  viso automatižuotai parengtų įras ų skaic ius elektroniniame kataloge → 91 813:  
dokumentų fondas → 48 932; 
analižiniai bibliografiniai įras ai → 42881. 
 
2014 m. bibliotekos elektroninis katalogas papildytas naujais automatižuotais įras ais: 
dokumentų fondas → 1929; 
analižiniai bibliografiniai įras ai → 2410. 

 
KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 
BKŠ specialistai 2014 m. veiklas vykde  atsiž velgdami į už sibre ž tus už davinius ir laiko padik-

tuotas aktualijas. Šurengta tekstinių dokumentų ir ikonografijos parodų, aktualinanc ių ir populia-
rinanc ių Maž osios Lietuvos istoriją ir kultu rą, ž ymias istorines ir s ių dienų asmenybes: „Klaipe dos 
kras tas – neatskiriama Lietuvos dalis“, „Š iltomis poežijos pe domis“, skirta kras tiete s poete s Ramu-
ne s Palekaite s 60-mec iui, „Tautis kumo puosele tojas Vilius Bajoras“, „Športo pasaulio legendos: 
Mindaugas Timinskas“, „Neprilygstamas scenos virtuožas Mindaugas Čapas“, „Ku re jai, liudijantys 
praeitį: Eugenijus Rimvydas Štancikas“, „Lietuvos nepriklausomybe s akto signataras Jurgis Š aulys“, 
„Š ve ks nos metras c iai: prisimenant Napoleoną Bernotą“, Ž ymusis Klaipe dos kras to knygininkas 
Endrikis Endrulaitis“, „Tautos dvasios ž adintojas Jonas Vanagaitis“, „Knygos ir ž mogaus likimas: 
spaustuvininkas Martynas Š ernius“, senosios periodikos ekspožicija „Is  Knygos mužiejaus fondų: 
tarpukario lietuvių periodine  spauda“, „Ž ymiausios Maž osios Lietuvos moterys: Marta Auguste  
Rais ukyte “, „Š ilute s F. Bajoraic io vies osios bibliotekos leidybine  veikla“, „Viliojanti dovana lankyto-
jui“ (maž osios poligrafijos leidinių paroda). Dalis s ių parodų – is  ciklo „Pamario kras to asmenybių 
kalendorius“, jos buvo skirtos jubiliejine ms sukaktims pamine ti. Tradicinių parodų kraitę papilde  
skyriaus bibliotekininkų parengtos ir interneto svetaine je www.silutevb.lt pateiktos virtualios pa-

1175; 22% 

418; 8% 

3650; 70% 

Iš viso - 5203 

VB MF KF

6272; 67% 
344; 4% 

2699; 29% 

Iš viso - 9315 

VB MF KF

http://www.groveart.com/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
http://www.facebook.com/silutesbiblioteka
http://www.silutevb.lt/
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rodos „Is  Š ilute s dainų s venc ių istorijos“, „Prae jusių amž ių s viesoje: Pamario kras to istorijos tyre -
jas Petras Jaks tas“. Bibliotekos kultu rine je pale pe je miestele nus ir svec ius dž iugino ir meno paro-
dos: net dvi parodas surenge  Š ilute s jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras – ku rybinių darbų 
parodą ir mokinių technologijų brandos egžamino praktinių keramikos darbų parodą (mokytojas 
A. Liekis). Už simežgusi bibliotekininkų bic iulyste  su Š ilute s jaunimo ir suaugusiųjų mokymo cent-
ro mokytojais suteike  galimybę mokiniams bibliotekoje pristatyti savo ku rybinius sumanymus ir 
gebe jimus miesto bendruomenei, o bibliotekos lankytojams paž inti ir ge re tis s ilutis kių me ge jis ko 
meno ku riniais. Nuotaikingų emocijų lankytojams paž e re  bibliotekoje atidaryta Š ilute s rajono vai-
kų meno mokyklos Daile s skyriaus is ple stinio kurso paroda „Atsisveikinimas su litu“ (mokytoja Ž . 
Škirkevic iene ). Šu is mone ir s velniu humoru jaunieji dailininkai interpretavo is einantį litą. Viena is  
įspu dingiausių 2014 m. parodų bibliotekoje galima laikyti gruodžio 19 d. atidarytą numižmatikos 
parodą „Atsisveikinimas su litu“ is  ž urnalisto, kolekcininko Petro Škutulo asmeninio rinkinio. Eks-
požicijoje buvo rodomi ne vien litai, bet ir kiti pinigai: ostmarke s, reichsmarke s, rubliai, marke s, 
eurai, ekiu. Parodos autorius P. Škutulas primine  lito istoriją, komentavo jo pirmtakus, buvo pade-
monstruotas Rimtauto Š ilinio rež isuotas dokumentinis filmas „Is  lito istorijos: Banknotai“. 

 
Škyriaus specialistai metų pradž ioje parenge  ir kilnojamąją stendinę parodą „Vilties ir tike -

jimo keliu: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Š ilute s filialo dvides imtmetis. 1989–
2014“, kuri buvo eksponuojama Š ilute s kultu ros ir pramogų centre vykusio rajono politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos Š ilute s filialo jubiliejaus pamine jimo metu. Ve liau Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Š ilute s filialo įsiku rimo istoriją, veiklą, atsiminimus pristatanti paroda keliavo 
po visus vies osios bibliotekos filialus ir buvo stebima bei aptariama vykusių susitikimų su vietos 
tremtiniais metu. 

Balandžio 18 d. surengtos architekto, Maž osios Lietuvos tyrine tojo dr. Martyno Purvino 
moksline s monografijos „Maž osios Lietuvos kaimų istorine  raida“ sutiktuve s, dalyvaujant autoriui 
ir architektei Marijai Purvinienei.  

 
Vies oji biblioteka įsijunge  į Europos skaitmeninio archyvo „Europeana 1989“ sklaidą ir vyk-

dymą, kviesdama s ilutis kius įamž inti Baltijos kelio akciją, pasidalinti 1989 m. įvykius liudijanc iais 
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dokumentais ir prisiminimais. Švetaine je www.europeana1989.eu sukurta bibliotekos paskyra, 
joje publikuojama 14 s ilutis kių pateiktų dokumentų. 

Aktyviai įsijungta į jubiliejiniais lietuvių grož ine s literatu ros pradininko Kristijono Donelai-
c io metais vies osios bibliotekos įgyvendinamos knygos, meno, liturgijos ir mužikos renginių pro-
gramos „Kristijonas Donelaitis: epochos ir dabarties laiko sąskambiai“ vykdymą. Kovo 10 d. F. Ba-
joraic io vies oji biblioteka pakviete  paž inti poetą atidarydama visus metus bibliotekoje veikianc ią 
Kristijono Donelaic io skaityklą. Atidarymo metu su Donelaic io gerbe jais bendravo Klaipe dos uni-
versiteto docente  dr. Šilva Pocyte , K. Donelaic io tekstus skaite  rais kiojo skaitymo konkurso „Šveiks, 
svieteli margs“ laureatas Dovydas Maž onas (Š ilute s Vydu no gimnažija), virtualiai pristatyta sky-
riaus bibliotekininkų parengta paroda „Eksponuojame ir skaitome: Kristijono Donelaic io ku ryba ir 
autorių ku ryba apie Kristijoną Donelaitį“. Donelaic io epochą, jos istorinius ir kultu rinius niuansus, 
poeto veiklą ir ku rybą plac iai nus viete  rugse jo me n. vies ojoje bibliotekoje eksponuota Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Lietuvių literatu ros ir tautosakos instituto bei Lietu-
vos nacionaline s Martyno Maž vydo bibliotekos parengta kilnojamoji stendine  ekspožicija „Kristi-
jonas Donelaitis: metų ir ras tų ratas“, iliustruota dokumentais is  Pru sijos kultu ros paveldo slaptojo 
valstybe s archyvo Berlyne. Lankytojams buvo suteikta puiki proga visapusis kai paž inti lietuvių 
grož ine s literatu ros pradininką K. Donelaitį, jo ku rybos apre ptį, klasiką formavusią bei įtakojusią 
aplinką. 

Rugse jo me n. gausų bu rį bibliotekos lankytojų ir K. Donelaic io gerbe jų sukviete  vies ojoje 
bibliotekoje kartu su partneriais is  Bauske s (Latvija) ir Kaliningrado A. P. Gaidaro sritine s (Rusija) 
bibliotekų ir Klaipe dos universiteto mokslininkų surengta tarptautine  konferencija „Baltijos vals-
tybių knyga ir jos is kilu s veike jai“. Konferencijoje dalyvavo pamario kras to istorijos, informacijos ir 
paveldosaugos institucijų specialistai, įvairių ž inybų bibliotekininkai, baigiamųjų klasių gimnažis-
tai, kt. Veike  Bauske s ir Kaliningrado bibliotekininkų parengtos parodos: „Gothardas Frydrichas 
Štenderis: 300 metų gimimo jubiliejui“ ir „Tragis ko likimo poetas: M. J. Lermontovo 200 metų gi-
mimo jubiliejui“. 

 

http://www.europeana1989.eu/
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Klaipe dos kras to bendruomene  sulauke  s ilutis kių bibliotekininkų 2013 m. parengto „Lietu-
vininkų tarmių ž odyno“ laidos. Ras ytinių s altinių pagrindu parengtas ž odynas registruoja lietuvi-
ninkų gyvenseną, paproc ius, tautosaką, s nektą populiarinanc iuose leidiniuose paskelbtus lietuvi-
ninkų tarmių ž odž ius ir skelbia jų atitikmenis bendrine je kalboje. Ž odynas is leistas įgyvendinant 
bendruomene s „Šaugų artuma“ vykdomą projektą „Lietuvininkų s nekta: tarme s integravimas į 
s iandieninę visuomenę“. Kovo 6 d. įvyko ž odyno sutiktuve s bendruomene s „Šaugų artuma“ na-
muose, o kovo 10 d. – Š ilute s F. Bajoraic io vies ojoje bibliotekoje. Renginiuose dalyvavo ž odyno 
sudarytojai – s ilutis kiai bibliotekininkai ir mokslinis redaktorius, Klaipe dos universiteto Baltų kal-
botyros ir etnologijos katedros doc. dr. Jonas Bukantis, mužikavo ir Klaipe dos kras to liaudies dai-
nas bei s okius atliko Š ilute s kras totyros draugijos folkloro ansamblis „Ramyte “. 

 
Bibliotekininkų pateiktas lietuvininkų tarmių ž odž ių registras sulauke  didž iulio bu rio s ios 

sparc iai nykstanc ios s nektos gerbe jų, kalbininkų de mesio. Kovo 20 d. apie „Lietuvininkų tarmių 
ž odyną“ rodytas 3,25 min. reportaž as LRT televižijos informacine se laidose.  

Balandžio 29 d. ž odynas pristatytas vilniec iams ir sostine s svec iams, mokslo visuomenei Š i-
lute s rajono savivaldybe s dienos Lietuvos mokslų akademijoje metu atliekamoje menine je pro-
gramoje „Kož nas pauks tis savis ka ge d...“. Naująjį leidinį vertino prof. dr. Grasilda Blaž iene  (Lietuvių 
kalbos institutas). Apie ž odyno gimimo prielaidas, sudarymo kelią kalbe jo viena leidinio sudaryto-
jų, vies osios bibliotekos vyr. bibliotekininke  Virginija Veiveriene . Už  is leistą „Lietuvininkų tarmių 
ž odyną“ vies osios bibliotekos kolektyvas Š ilute s rajono savivaldybe s ir Š ilute s rajono laikras c io 
„Š ilute s naujienos” redakcijos paskelbtame konkurse „Atverkime dvasios turtų skrynią‘2014”, skir-
tame is rinkti reiks mingiausių 2014 m. rajono kultu ros įvykių ir renginių organižatorius, paskelb-
tas nominacijos „Metų ku rybinis Pegasas (už  atskleistus ku rybinius sle pinius)“ laureatu. 

 
Prisidedant prie Klaipėdos miesto savivaldybės paskelbtų Vėtrungių metų įprasminimo, bū-

dama Šilutės rajono savivaldybės inicijuoto ir Šilutės kultūros ir pramogų centro vykdomo projek-
to „Vėtrungių kelias“ partnere, viešoji biblioteka surengė tarptautinį ekslibrisų konkursą „Kuršių 
marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“, kurio tikslas buvo per vėtrungę, unikalų Pamario 
krašto atpažinimo ženklą, skleisti Mažosios Lietuvos kultūros, raštijos paveldą, supažindinti su 
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žymiomis praeities ir šių dienų asmenybėmis, knygininkais, skatinti vietinio gyvenimo būdo, ver-
tybių, papročių ir tradicijų, susijusių su vandens kultūra, išskirtinumą. Bibliotekos partneriais, 
konsultantais tapo Lietuvos dailininkų sąjunga. Konkursą finansiškai rėmė Lietuvos kultūros tary-
ba ir Šilutės rajono savivaldybė. Konkursui kūrinius pateikė 47 dailininkai iš 19 šalių: Lietuvos, 
Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Bulgarijos, Čekijos, Kroatijos, Italijos, Ispanijos, Makedo-
nijos, Norvegijos, Prancūžijos, Rumunijos, Šerbijos, Šlovėnijos, Turkijos ir net Argentinos, Meksi-
kos. Šukurta ir atsiųsta 117 mažosios grafikos kūrinių – ekslibrisų. Gruodžio 12 d. įvyko iškilmin-
gas konkurso parodos atidarymas ir aptarimas, laureatų, prižininkų ir diplomantų apdovanojimas. 
Kiekvienam dalyviui padovanotas bibliotekininkų sudarytas ir Š. Jokužio leidyklos-spaustuvės 
išleistas konkurso parodos katalogas, į kurį buvo atrinkta po vieną kiekvieno dailininko mažosios 
grafikos kūrinį. Visi konkursui atsiųsti grafikos kūriniai liko viešajai bibliotekai ir papildė jau tu-
rimą knygos ženklų – ekslibrisų – rinkinį. Už aktyvų dalyvavimą ir bendradarbiavimą vykdant 
projektą „Vėtrungių kelias“ Šilutės kultūros ir pramogų centras viešąją biblioteką apdovanojo pa-
dėka. 

 
Balandžio mėn. viešojoje bibliotekoje veikiančioje Kristijono Donelaičio skaitykloje buvo 

atidaryta ir rugsėjo mėn. antrą kartą veikė ekslibrisų mokyklėlė „Grafikos kūrimo stovykla-
studija“, kurios metu knygos ženklus kūrė Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos ir Šilutės Marty-
no Jankaus pagrindinės mokyklos mokiniai.  

Užsiėmimui vadovavo ir jaunuosius dalyvius grafikos kūrimo subtilybių mokė Šilutės rajono 
vaikų meno mokyklos Dailės skyriaus mokytojas ir bibliotekos dailininkas-apipavidalintojas And-
rius Širtautas. Edukaciniai grafikos kūrimo mokymai vyko vykdant projektą „Jaunieji genijai – me-
nininkai“, finansuotą Lietuvos kultūros tarybos. Grafikos kūrimo studijos vyko ir Usėnų, Vilkyčių, 
Žemaičių Naumiesčio, Rusnės filialuose. 
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Kūrybinė-edukacinė programa didžiulio susidomėjimo sulaukė 2014 m. lapkričio mėn. 

„Litexpo“ parodų rūmuose pristatomoje parodoje „Mokykla be sienų“. Bibliotekoms skirtoje erd-
vėje respublikos švietimo įstaigų mokiniams ir pedagogams dailininko ir pedagogo A. Širtauto ve-
dami užsiėmimai suteikė žinių apie Pamario kraštą, knygos ženklą – ekslibrisą, galimybę pačiam 
sukurti savo grafikos kūrinį. 

 
Gruodž io 30 d. bibliotekoje s ilutis kiai Regina ir Jonas Jauniai miestele nams pristate  naują in-

terneto svetainę „Internetine  Š ilute s enciklopedija“ (www.infopamarys.lt). Tai elektroninis ž iny-
nas, kuriame surenkama ir pavies inama informacija apie Š ilute s ž mones, vietoves, įvykius, objek-
tus, kt. Švetaine s ku re jai re me si vies ojoje bibliotekoje sukaupta kras totyros elektronine duomenų 
baže ir tradiciniais dokumentais.  

 
Škyriaus bibliotekininkai parenge  du kras totyros publikacijų bibliografijos sąras us: „Š ilute s 

rajono pas to įstaigos ir jų veikla. 1952–2013“, „Už daroji akcine  bendrove  „Ž ibai” ir jos pries istore . 
1953–2014”. 

http://www.infopamarys.lt/
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BIBLIOTEKOS KNYGOS MUZIEJUS 

 
2014 m. pabaigoje VB Knygos mužiejaus fonduose sukomplektuota 3 277 fiž. vnt. (2013 –  

3 259) 2 123 pavad. (2013 – 2 107) vertingų retų knygų, rankras c ių ir periodinių leidinių, is  jų: 3 
228 fiž. vnt. – knygos ir 49 fiž. vnt. – kiti dokumentai. Per ataskaitinius metus Knygos mužiejaus 
fondas papildytas 18 fiž. vnt. (16 pavad.) dokumentų. Beveik pusę fondą papildž iusių dokumentų 
dovanojo autoriai, sudarytojai ar renge jai. Vokietijoje gyvenanc ios kras tiete s menininke s Aldonos 
Gustas asmeninį rinkinį bibliotekoje papilde  Knygos mužiejui autore s dovanotos naujos knygos: 
kartu su Juliumi Keleru is leistas lyrikos rinkinys „Dviese apie meilę. Žu žwei u ber die 
be“ (2014) ir poežijos bei pies inių leidinys „Wu rfelwo rter“ (2013). Autografuotų knygų rinkiniui 
autorines knygas dovanojo kras tiec iai: ras ytoja Astrida Petraityte , mužikologas Ipolitas Petros ius, 
medike  Onute  Mitaliene , s ilutis kis Audrius Š iks nius. Kaupiamą už sienio bibliotekų dovanotų leidi-
nių rinkinį papilde  Bialystoko (Lenkija) psichologijos instituto Informacijos ir bibliotekų departa-
mento Psichologijos fakulteto profesore s Jadwigos Šadowskos autografuota knyga „Knygos ir ž ur-
nalai Lenkijoje skaic iais, 1990 –2010“ (2013), Kažachstano bibliotekininkų dovanoti spaudiniai 
apie vieną didž iausių pasaulyje valstybių – kalvotąją Kažachiją. Garso dokumentų fondą papilde  
Š ilute s kras totyros draugijos folkloro ansamblio „Ramyte “ atliekamų Maž osios Lietuvos liaudies 
dainų garso diskas. 

2014 m. Knygos mužiejaus fonde saugoma 19 dokumentų rinkinių ir kolekcijų. Vaiždo ir gar-
so dokumentų fonde saugoma 11 magnetinių juostų ir juostinių kasec ių su įras ais is  susitikimų su 
ras ytojais, aktoriais; 13 juostinių kasec ių su bibliotekos kultu rinių renginių įras ais; skaidrių rinki-
nys; 5 filmai. Deja, de l s iuo metu pakitusių technologijų ir jų naudojimo, s ie dokumentai tarp lan-
kytojų ne ra ypatingai paklausu s. Labiausiai jie praverc ia patiems bibliotekininkams rengiant kras -
totyros renginius: tradicines ir virtualias parodas, susitikimus, istorines pamokas, ies kant sovieti-
nio laikotarpio Pamario kultu rinio gyvenimo detalių ir akcentų.  

Brangiais ir vertingais eksponatais papildytas trimac ių dokumentų fondas. Kras tietis Anta-
nas Maž eika padovanojo lietuvis ką kolekcinę 10 litų monetą. Dovanota 1,244 g. svorio gryno aukso 
moneta 2007 m. buvo is leista Lietuvos bankui dalyvaujant tarptautine je programoje „Maž iausios 
aukso monetos pasaulyje. Aukso istorija“. Ikonografijos rinkinį papilde  akcijos „Knygų Kale -
dos“ metu s ilutis kio kolekcionieriaus Šauliaus Štankevic iaus bibliotekai padovanoti trys atvirukų 
su senosios Š ilute s vaiždu originalai, is leisti fotografo A. Philipeit. Š ve ks nos ir Ž emaic ių Naumies-
c io filialų bibliotekininke s padovanojo vietos bendruomenių is leistų atvirukų su s ių vietovių vaiž-
dais, o Ž emaic ių Naumiesc io bibliotekininke s dar ir pac ių sudarytą ir 2014 m. Lietuvos kultu ros 
tarybos le s omis is leistą bukletą „Ž mone s, garsinę Ž emaic ių Naumiestį“. Rankras c ių fondą papilde  
s ilutis ke s pedagoge s dr. Romualdos Dobranskiene s dovanotas Š ilute s Hermano Žudermano litera-
tu rine s kras totyros klubo is leistos knygos „Lais kai mokytojui“ (2014) rankras c io originalas. 

Ataskaitiniais metais parengta, atnaujinta ir papildyta informacija apie Knygos mužiejų, jo 
fondą, rinkinius, kuri pateikta bibliotekos interneto svetaine je www.silutevb.lt.  

Per ataskaitinius metus Knygos mužiejų aplanke  4 s ilutis kių mokinių ir 3 miesto svec ių gru-
pe s is  Lenkijos, Kaliningrado srities (Rusija) ir Lietuvos, susipaž ino su jo paskirtimi, veikla, rinki-
niais.  

Knygos mužiejaus fondais 2014 m. naudojosi 59 (2013 – 65) skaitytojai, is duota 703 (2013 – 
845) fiž. vnt. dokumentų, apsilanke  554 lankytojai. Atsakyta į 134 skaitytojų už klausas. 
 

KRAŠTOTYRINĖS INFORMACIJOS KAUPIMAS, TVARKYMAS IR SKLAIDA 

 
2014 metų pabaigoje kras totyros fondą sudare  1 062 fiž. vnt. dokumentų. 2014 m. VB kras -

totyros fondas papildytas 30 fiž. vnt. (26 pavad.) leidinių (2013 – 19). Is  jų gauta: 20 knygų ir bro-
s iu rų, 10 – periodinių ir tęstinių leidinių.  

Ataskaitiniais metais bibliotekos kras totyros fondą praturtino s i vertinga informacine  bei 
grož ine  literatu ra: Aviž inis, Pranas. Kale jime 60 metų (2014); Štankevic ius, Šaulius. Pamario 
pauks c iai (2012); Astrauskiene , Violeta. Š ve ks nis kių draugija „Te vis ke “ (2014); Purvinas, Marty-

http://www.silutevb.lt/
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nas. Maž osios Lietuvos kaimų istorine  raida (2013); Keyser, Čharlotte. Te vis ke s namų ir sodybų 
aidai (2014), kt. 

2014 m. prade ti vesti 8 nauji teminiai kras totyros ir bibliotekine s veiklos aplankalai: „Š ilute s 
F. Bajoraic io vies osios bibliotekos ir filialų veikla 2014 m. spaudoje“, „Š ilute s F. Bajoraic io vies osios 
bibliotekos ir filialų veikla 2014 m. elektroniniame laikras tyje „Š ilute s ž inios“, „Š ilute s F. Bajoraic io 
vies osios bibliotekos ir filialų veikla 2014 m. įvairiuose el. laikras c iuose ir interneto svetaine se”; 
„Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Kurs ių marių ve trunge s – prae jusių amž ių feisbukas“; „Grafi-
kos ku rimo studija-stovykla“; „Lietuvininkų tarmių ž odynas“, kt. 

Aplankalus apie įvairias valstybines ir kalendorines s ventes, atmintinas dienas, apie įž ymius 
rajono ras tijos, kultu ros ir visuomene s veike jus, seniu nijų kultu rinę, visuomeninę ir politinę veiklą 
veda ir VB filialai.  

BKŠ ir ataskaitiniais metais renge  bibliotekos renginių apras ymus (parengta 5). Knygos 
mužiejuje saugomi 393 (2013 – 388) bibliotekos renginių apras ymai: s venc ių, konferencijų, in-
formacijos dienų, diskusijų, naujų knygų pristatymų, literatu ros vakarų, istorijos-kras totyros kon-
kursų, literatu rinio rudens, kras tiec ių sueigų ir kt.  

Aptarnaujant skaitytojus, atsakant į jų už klausas pasitarnavo 564 aplankalai, skirti Maž osios 
Lietuvos ir Š ilute s kras to personalijoms (166), ž ymiems Lietuvos ir už sienio kultu ros veike jams 
(28), filosofui, ras ytojui Vydu nui (45), Pamario literatams (68), įvairiai kras totyros tematikai (213) 
bei kitai tematikai (30). Pasitarnavo ir informacine  medž iaga apie kras tiec ius, renkama 91 segtu-
ve, is eiviją – 30, bibliotekos veiklos archyvo dokumentai – 66 segtuvuose. 2014 m. toliau buvo pil-
domi skaitytojų informaciniams poreikiams tenkinti patogu s straipsnių kopijų ir is karpų aplanka-
lai. 

2014 m. bibliotekos elektroniniame kataloge LIBIŠ programa sukurti 46 analižiniai bibliog-
rafijos įras ai is  15 knygų, kuriose galima rasti ž inių ir apie Š ilute s kras tą. Jeigu visa knyga skirta 
Pamario temai, jų straipsnių ar dalių bibliografiniai įras ai ne ra kuriami. 

BKŠ fondu naudojosi 67 (2013 – 85) skaitytojai. Is  viso is duota 1 925 fiž. vnt. dokumentų 
(2012 – 3238), apsilanke  494 lankytojai. Atsakyta į 120 skaitytojų už klausų. 
 

BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI SU KRAŠTIEČIAIS IR IŠEIVIJA 

 
Š ilute s bibliotekininkus sieja glaudus bic iulyste s rys ys su didž iuliu bu riu kras tiec ių ir is eivių.  

Daž nai jie bibliotekininkus nustebina savo dovanomis. Š įmet kras tiete , Lietuvių literatu ros ir tau-
tosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Ilona Č iuž auskaite  bibliotekai dovanojo vieno 
is kiliausių XX a. literatu ros klasikų Antano Vaic iulaic io „Lais kų“ rinktinę (2013). 

Įgyvendinant Lietuvos nacionaline s Martyno Maž vydo bibliotekos inicijuojamo projekto 
„Bibliotekos paž angai 2“ iniciatyvą „Atrask vaikyste s biblioteką“ Š ilute s Fridricho Bajoraic io vies oji 
biblioteka kviete  ir ragino ž inomas s alies asmenybes tapti jos globe jais. Bendradarbiauti sutiko 
kras tietis ras ytojas, archeologas, ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras prof. Rokas 
Flick. Rugse jo 18 d. jis susitiko su bibliotekos darbuotojais, ve liau ir su Pamario bendruomene. 

Lietuvos mokslininkų laikras c io „Mokslo Lietuva“ pavienius 2013–2014 m. numerius biblio-
tekai dovanojo kras tietis kalbininkas Arnoldas Piroc kinas. Tęse si graž us ir ilgametis bendravimas 
lais kais su is eive menininke Aldona Gustas, gyvenanc ia Berlyne, Vokietijoje. Bibliotekoje kaupiamą 
A. Gustas ku rybos rinkinį papilde  jos dovanotos dvi autorine s knygos ir straipsnių apie menininkę 
is karpos bei kopijos. 

 
TARPTAUTINĖ BIBLIOTEKININKŲ PARTNERYSTĖ 

 
Nemaž a dalimi s ilutis kių tarptautinę bic iulystę ir veiklą 2014 m. įtakojo Kristijono Donelai-

c io 300-ųjų gimimo metinių jubiliejus.  
Š ilute s F. Bajoraic io vies osios bibliotekos knygininkai, įgyvendindami Valstybine s programos 

finansuotą tarptautinį projektą „Donelaitika: knyga, ž odis, konfesija ir menas epochų kultu riniuose 
perskaitymuose“, projekto dalį „Pas bic iulius…“ vykde  is vykose į Kaliningradą (Rusija), Latviją ir 
Lenkiją.  
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A. P. Gaidaro sritine je vaikų bibliotekoje Š ilutis kiai is eksponavo ir pristate  pavasarį Š ilute je 
vykusio jaunimo konkurso „Donelaitika: kompiuterine s grafikos interpretacijos“ baigiamųjų darbų 
parodą. Kaliningrado centraližuotos bibliotekų sistemos 4-ajame filiale atidaryta stendine -
fotodokumentine  ekspožicija lietuvių kalba „Kristijonas Donelaitis: „Metų“ vertimai į Europos Šą-
jungos kalbas“, kuri ve liau padovanota kolegoms – Kaliningrado bibliotekininkams. Ekspožicija jos 
lankytojus supaž indino su Lietuvoje ir kitose s alyse paskelbtais „Metų“ ar poemos dalių vertimų 
leidimais Europos Šąjungos kalbomis: anglų, c ekų, estų, ispanų, italų, latvių, lenkų, s vedų, vengrų ir 
vokiec ių.  

Paroda pakartotinai pristatyta Kaliningrado rusakalbei jaunuomenei skirtame K. Donelaic io 
jubiliejinio mine jimo renginyje „Visi skaitome Donelaitį“. Ekspožicijų atidarymuose dalyvavusi Ka-
liningrado lietuvių L. Re žos draugijos pirmininke  Nida Lukos evic iene  pasidž iauge , kad s ilutis kiai 
bibliotekininkai „yra is tikimi lietuvis ko ž odž io skleide jai s iapus Nemuno“, kur des imtmec iais gy-
vena įvairių likimų atvesti lietuviai. Renginyje dalyvavo Kaliningrado knygininkai, literatu rinių 
dienų svec iai, ras ytojai, atvykę is  Maskvos, Kaliningrado kultu ros fondo tarybos nariai, bibliotekos 
skaitytojai. Renginio vede jas Marijus Budraitis kartu su Kaliningrado ras ytojų sąjungos nariu Bori-
su Bartfeldu lietuvių-rusų kalbomis skaite  „Metų“ is traukas. Aktorinį skaitymą keite  Š ilute s rajono 
vaikų meno mokyklos mokytojų Ž ydre s Adomaitiene s ir Liudos Kas e tiene s fortepijonu atliekama 
subtilioji klasika ir dainuojamoji poežija. Ve liau Lietuvos generalinio konsulato Kaliningrade atas e  
Romanas Šenape dis apie renginį pasake  „Įspu dinga!“.  

 

 
Punsko lietuvių kultu ros namuose Punsko gimnažistams pristatyta keliaujanti knygų, 

straipsnių, ikonografijos paroda „Is  lietuvių klasikos lobyno: Kristijonas Donelaitis“.Ekspožiciją 
virtualiai pristatę F. Bajoraic io vies osios bibliotekos specialistai susirinkusią jaunuomenę, mokyto-
jus ir pavienius punskiec ius kviete  įsiklausyti į Alekso Čhurgino, Antano Marcinkevic iaus, Kažio 
Bradu no ku rybą, įprasminanc ią K. Donelaic io vardą. 
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Pasitelkus virtualų gidą publikai pristatyti donelaitikos tematika kurianc ių skulptorių Al-

frido Pajuodž io, Marijos ir Martyno Purvinų ir daugelio kitų autorių sukurti paminklai, literatu ros 
klasiko vardu pavadintos aiks te s, skverai, gatve s. Programą tęse  gimnažistų ir s io projekto bic iulio 
Marijaus Budraic io „Metų“ aktoriniai skaitymai. Škaitomi Donelaic io tekstai vakaro dalyvius suvi-
enijo į vieną tautą ir kultu rą, kelianc ią pasididž iavimą savo kilme – lietuvybe. 

 
Gruodž io me n. donelaitikos keliai s ilutis kius bibliotekininkus nuvede  pas bic iulius į Latviją, 

Bauske s centrinę biblioteką. Aktoriniai „Metų“ skaitymai lietuvių-latvių kalbomis, literatu rologų 
pas nekesiai ir diskusijos „Donelaitis, kaip fenomenas“ atskleide  Baltijos kras tų kultu rinį tapatumą 
ir is skirtinumą, literatu ros verte s ir prasme s vienovę. Latvių kalba nuskambe jęs K. Donelaic io poe-
tinis ž odis ž ave jo ir latvius, ir pac ius lietuvius. Bauske s bendruomenei s ilutis kiai pristate  ir stendi-
nę parodą „Pasauline s reiks me s ku re jas – Kristijonas Donelaitis“. 

 
Rugse jo me n. už megžti draugis ki bendravimo rys iai su vies ojoje bibliotekoje apsilankiusių 

Bialystoko ir Vroclavo (Lenkija) universitetų de stytojų bei bibliotekininkų delegacijomis. Švec iai 
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susipaž ino su Knygos mužiejumi ir jo knyginio paveldo rinkiniais, diskutavo leidybinio darbo ir 
vartotojams teikiamų mokamų bei nemokamų paslaugų temomis. Švec iai is  Lenkijos aplanke  ir 
Š ve ks nos filialą. 

 
Rugse jo me n. trijų valstybių bibliotekininkų komanda „LiLaRu” dalyvavo s alyje sparc iai po-

puliare janc iame tradiciniame VI respublikinime Ž uviene s virimo c empionate Š ilute je. Pamario 
bibliotekininkų, kolegų is  Bauske s centrine s bibliotekos (Latvija) ir Kaliningrado sritine s A. P. Gai-
daro vaikų bibliotekos (Rusija) susitelkimas dar kartą patvirtino bibliotekų draugystę ir bic iulystę. 

 

 
TIRIAMOJI VEIKLA 

 

Šausio 15 d., minint Klaipe dos kras to dieną, Trakse dž ių filiale vietos pagrindine s mokyklos 
mokiniams Bibliotekininkyste s ir kras totyros skyriaus bibliotekininke  Virginija Veiveriene  skaite  
pranes imą apie Maž osios Lietuvos kultu ros ir visuomene s veike ją, poetą Fridrichą Bajoraitį „Ma-
ž osios Lietuvos pauks telis Fridrichas Bajoraitis“, pristatydama s viesuolio kultu rinę ir pedagoginę 
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veiklą, studijas Karaliene s mokytojų seminarijoje, mokytojavimą Paleic ių mokykloje. Jaunuoliai 
suprato, kode l Š ilute s vies oji biblioteka pavadinta F. Bajoraic io vardu, kode l bibliotekoje ir jos filia-
luose pakabinti Fridricho Bajoraic io – kilnojamosios bibliotekos „Lietuvių keliaujantis knygynas“ – 
įku re jo portretai. Bibliotekininke s pranes imą papilde  to paties pavadinimo virtuali paroda. 

Geguž e s 7 d. minint Špaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, dalyvauta Kauno miesto savi-
valdybe s Vinco Kudirkos vies ojoje bibliotekoje. Tarptautine s knygos s vente s „Laikas gyvena kny-
gose“ metu vykusioje konferencijoje „Kristijonas Donelaitis ir jo epocha: trijų s imtmec ių ž enklai 
knygos kultu ros istorijoje“ bibliotekininke  Virginija Veiveriene  skaite  pranes imą „Donelaic io ž e-
me s paralele s Š ilute s Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos leidybiniame sraute“, pristatantį 
s ilutis kių bibliotekininkų parengtas ir is leistas knygas, skirtas Maž osios Lietuvos kultu rai ir istori-
jai. 
 

METODINĖ–KONSULTACINĖ VEIKLA 
 
BIBLIOTEKININKYSTĖS PLĖTROS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI 

 
Š ŠVB bibliotekininkyste s ple tros kryptys yra numatytos Š ilute s rajono savivaldybe s strategi-

niame ple tros plane 2005–2014 metams, parengtas 2015–2024 metų Š ilute s rajono savivaldybe s 
strateginis ple tros planas, kurio rengimo darbo grupe je dirbo VB direktore  ir direktore s pavaduo-
toja bibliotekininkystei. Š ilute s rajono savivaldybe s Fridricho Bajoraic io vies oji biblioteka siekia 
sukurti modernią, atvirą ž inioms, informacijai ir inovacijoms bibliotekų sistemą su nuolat kintan-
c iu vies ųjų paslaugų spektru. 

2014 m. 75 Šilutės rajono savivaldybės mero, Tarybos, Administracijos direktorius patvir-
tinti sprendimai ir įsakymai daugiau ar mažiau įtakojo ŠVB veiklos pobūdį, uždavinius.  

2014 m. sausio 30 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1- 1047 „De l suti-
kimo perimti valstybe s turtą“ nuspręsta perimti Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn savaran-
kiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Lietu-
vos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą turtą (kompiuterinę 
techniką) pagal priedą ir perimtą turtą perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai elektroninių paslaugų plėtoji-
mui organizuoti. 

2014 m. vasario 19 d. Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktorius įsakymu nr. 
a1-232 „Dėl leidimo Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai organižuoti renginį“ buvo leista vies a-
jai bibliotekai kovo 24 d. nuo 11.00 val. iki 13.00 val. organižuoti Škaitymo skatinimo programos 
„Knyga vies osiose miesto erdve se“ skaitymus „Jau saulele  ve l...“ s iose Š ilute s miesto vies osiose vie-
tose: ties H. Š ojaus dvaru (Lietuvininkų g. 4), prie Š ilute s evangelikų liuteronų baž nyc ios (Lietuvi-
ninkų g. 21), ties Danguole s Šutkaitiene s odontologijos klinika (Lietuvininkų g. 49A). 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-1071 patvirtin-
tas „Šilutės rajono savivaldybės kultūros projektų 2014 metų sąrašas“, į kurį įtraukti 3 viešosios 
bibliotekos parengti projektai. Jų veikloms vykdyti buvo skirta 13 675 Lt.  

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugse jo 25 d. Nr. T1- 2244 sprendimu „De l Š ilu-
te s rajono savivaldybe s Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nusta-
tymo“ nustatytos Š ilute s rajono savivaldybe s Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos teikiamų 
paslaugų kainos. 

Š ilute s rajono savivaldybe s tarybos 2014 m. lapkric io 27 d. sprendimu Nr. T1-2315 patvirtin-
tų „Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015–2020 m. įgy-
vendinimo priemonių“ planas jungia ir šiam laikotarpiui numatytas ŠVB veiklas etninės kultūros 
kaupimo, saugojimo ir aktualinimo srityse. 

Viešosios bibliotekos administracija kartu su skyrių vedėjais parengė ir pateikė rajono Šavi-
valdybės Kultūros skyriui siūlymus „De l Lietuvos valstybe s atku rimo s imtmec io pamine jimo“ – 
Š ilute s knygininkų programą „Pripilde  mus Lietuvos...“, apimanc ią 2015–2018 m. laikotarpį. 

Pasitikrinti ŠVB kras totyrine s veiklos už davinius, kryptis, mastus ir numatyti ateities strate-
giją pade jo Lietuvos nacionaline s Martyno Maž vydo bibliotekos Bibliotekininkyste s centro vyk-
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domam tyrimui „Rajono savivaldybių vies ųjų bibliotekų kras totyros darbo bu kle  ir perspekty-
vos“ anketos „Kras totyros is tekliai (fondai) rajonų savivaldybių vies osiose bibliotekose“ reikiamų 
duomenų rinkimas ir anketos pildymas.  

Š ilute s rajono savivaldybe s Fridricho Bajoraic io vies oji biblioteka 2014 m. vykde  anketinį ty-
rimą, kurio tikslas buvo nustatyti vies osios bibliotekos lankytojų poreikius įvairioms veikloms, 
taip pat pagerinti esamas bibliotekos paslaugas ir sukurti naujų paslaugų paketą. Anketiniame ty-
rime (buvo vykdomas lapkric io me nesį internetiniu apklausos bu du (www.apklausa.lt), gautos 
148 anketos; tradiciniu, individualiu, apklausos bu du, naudojant apklausos lapą, klausimyną – 98 
anketos) atsispinde jo įvairaus amž iaus, is silavinimo, socialinio statuso asmenų nuomone . Anketa-
vime dalyvavo 60 (24,4 %) vyrų ir 186 (75,6 %) moterų. Bibliotekininkyste s ir kras totyros sky-
riaus vede jos Nijole s Budreckiene s atlikta anketų analiže  leidž ia ne tik įvertinti bibliotekos požici-
ją visuomene je, bet ir numatyti ateities perspektyvas efektyvinant bibliotekos veiklą ir paslaugas. 
Gauti duomenys labiausiai reprežentuoja vaikų, jaunų ir brandaus amž iaus ž monių (nuo 11 iki 60 
ir daugiau metų), gyvenanc ių Š ilute je, požiciją. 

14-ą kartą Lietuvos bibliotekininkų draugijos paskelbta Nacionaline  bibliotekų savaite  „Bib-
lioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“ balandž io 25 d. pakviete  į Geriausio Pamario kras to biblio-
tekininko s ventę. Š į kartą s iuo titulu vainikuota vies osios bibliotekos Deguc ių filialo bibliotekinin-
ke  Elena Dragu niene . Š iltoje bei jaukioje popiete je svec iavosi ir bibliotekininkus sveikino Šeimo 
pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis, Š ilute s savivaldybe s meras Š aru nas Lauž ikas, mero pa-
vaduotojas Virgilijus Požingis, Š ilute s savivaldybe s Administracijos direktorius Tomas Budrikis, jo 
pavaduotojos Inesa Murauskiene  ir Alina Overlingaite , rajono Tarybos nariai, verslininkai, seniu -
nai, bendruomenių atstovai. 

 
 

 
Š vente je įteiktos dar trys nominacijos. Vaikų aptarnavimo skyriaus vede ja Vita Geruliene  ir 

nominacijos steige ja ge lių salono „Šanpaulija“ vadove  Regina Jurjoniene  „Universaliausiu 2013 
metų skaitytoju“ apdovanojo Editą Vobolevic ienę. „Verž liausio ž urnalisto – bibliotekos vies into-
jo‘2013“ nominacija, kurią įsteige  UAB „Ž ibai“ direktorius Šteponas Kažlauskas, atiteko laikras c io 

http://www.apklausa.lt/
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„Š ilute s naujienos“ redaktorei Škirmantei Galvydei. „Dosniausio metų re me jo“ nominacija ir Lietu-
vos Respublikos kultu ros ministro Š aru no Biruc io pade ka pagerbtas Marijus Budraitis. 
 
PRAKTINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 
Ataskaitiniais metais vies ojoje bibliotekoje organižuoti 9 profesiniai pasitarimai ŠVB biblio-

tekininkams. Į VB filialus surengtos 75 is vykos (2013 – 81). Vienas vies osios bibliotekos filialas 
vidutinis kai aplankytas 3,4 karto (2013 – 3,7). 

Darbo vietose ir vies ojoje bibliotekoje VB skyrių vede jai ir kiti specialistai filialų darbuoto-
jams teike  metodines rekomendacijas, konsultacijas įvairiais bibliotekinio darbo klausimais, kartu 
su VB specialistais aptarti 2014 m. veiklos programų ir 2013 m. veiklos ataskaitų rengimo ir tei-
kimo klausimai. BKŠ skyrius parenge  „2015 metų įž ymių datų kalendorių” ir straipsnių apie bib-
liotekos veiklą bibliografinį sąras ą „Bibliotekų darbas 2014 m. spaudoje“, kurie pateikti bibliotekos 
tinklapyje www.silutevb.lt.  

Balandž io me n. Vaikų aptarnavimo skyriaus vede ja Vita Geruliene  filialų bibliotekininkams 
surenge  seminarą apie dovanų pakavimo subtilybes, panaudojant tradicines ir neįprastas priemo-
nes. 

Tradicis kai bibliotekininkai dalyvavo Vakarų Lietuvos regiono bibliotekininkų sporto są-
skrydyje. Birž elio 6–7 dienomis Ž emaitijos bibliotekininkai susirinko į tryliktąjį sporto sąskrydį-
seminarą „Šuskrido bitele s į ž alią pievelę“, kuris vyko Š iline s kaime, stovyklaviete je „Medaus sle -
nis“, Jurbarko rajone. Bibliotekininkų sąskrydį organižavo Jurbarko rajono savivaldybe s vies oji 
biblioteka. 

 
Kaip ir kiekvieną vasarą, birž elio pabaigoje, Š ilute s Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos 

kolektyvas susiruos e  į tradicinę studijinę-paž intinę kelionę pasisemti naujų ž inių, pamatyti, is girs-
ti ir parsivež ti teigiamų įspu dž ių.  

 
 

http://www.silutevb.lt/
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Apsilanke me Palenke s Lukasžo Gornickio bibliotekoje Balstoge je (Lenkija), kur yra didž iausi 

knygų namai s iaure s rytiniame Lenkijos regione. Š ilutis kius bibliotekininkus sutiko direktoriaus 
pavaduotoja Ewa Kolomecka ir kiti darbuotojai. 

Špalio me n. rajono Kultu ros skyriaus vyriausioji specialiste  Jurgita Škobiene  pristate  siu ly-
mus 2015 m. filialų veiklos programoms, pamine jo, jog bu tina aktyviau bendrauti su bendruome-
ne mis, seniu nijomis, kitomis kultu ros ir s vietimo įstaigomis, pristate  „Šilutės rajono savivaldybės 
etninės kultūros saugos ir pritaikymo turižmui 2015–2020 m. įgyvendinimo priemonių“ planą. 
 
 
TIRIAMOJI VEIKLA 

 
Š ŠVB direktorius kasmet rengia vadovo veiklos ataskaitą ir teikia rajono Šavivaldybe s tary-

bai.  
VB direktore  Dalia Už pelkiene  parenge  informaciją ir rugse jo 5 d. įvykusios tarptautine s 

konferencijos „Šenoji Baltijos valstybių knyga ir jos veike jai“, skirtos K. Donelaic io 300-ųjų gimimo 
metinių jubiliejui, metu pristate  bibliotekos vykdomą programą „Kristijonas Donelaitis: epochos ir 
dabarties laiko sąskambiai“.  

Geguž e s 7 d., minint Špaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Kauno miesto savivaldybe s 
Vinco Kudirkos vies ojoje bibliotekoje, Tarptautine s knygos s vente s „Laikas gyvena knygose“ metu 
vykusioje konferencijoje „Kristijonas Donelaitis ir jo epocha: trijų s imtmec ių ž enklai knygos kultu -
ros istorijoje“, Škaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininke  Ingrida Žakaraite  skaite  prane-
s imą „Kristijonas Donelaitis: epochos ir dabarties laiko sąskambiai“, pristatantį s ilutis kių bibliote-
kininkų parengtą ir vykdomą programą, skirtą K. Donelaic io 300-osioms gimimo metine ms. 

Rugse jo me n. Škaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininke  Ingrida Žakaraite  Palan-
goje vykusioje tarptautine je konferencijoje „Inovacijos bibliotekose: is s u kiai ir galimybe s. Lietu-
vos-Lenkijos-Ukrainos bibliotekų patirtis naudojant naująsias technologijas ir medijas“ skaite  
pranes imą „Ž aisdami pasitikriname bic iulystę ir ž inias!“ apie Š ŠVB netradicis kai organižuojamus 
ž inių ir informacijos renginius. 
 
 
PROJEKTINIŲ VEIKLŲ ANALIZĖ 

 
VB bibliotekininkai rengia projektus tradicine ms ir netradicine ms, bet vartotojams aktua-

lioms veikloms, finansuoti, vykdo rajono ir s alies fondų bei programų finansuotų projektų vadybą. 
Š ilute s rajono savivaldybe s strateginiame ple tros plane 2005–2014 metams Š ŠVB veikla sutelkta į 
3.2 tikslo 01-04 už davinius.  
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VYKDANT UŽ DAVINĮ 01 PER PRIEMONĘ „KULTU RINE Š VEIKLOŠ PROGRAMOŠ RE MIMAŠ“ ĮVYKDYMAŠ (2014) 
(LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

Kodas Priemone  2013 2014 Škirtumas 
01 Už davinys: siekti kultu rine s veiklos gerinimo 
01.01. Kultu rine s veiklos programos 

re mimas. Finansuotų projektų 
skaic ius/le s os. Is  jų: 

14 projektų/ 
95,0 tu kst. Lt 

7 projektai/60 
tu kst. 675 Lt 

-7 projektai/ 
-34 tu kst. 325 Lt 

01.01. Š ilute s rajono savivaldybe s pro-
gramos/le s os 

6 projektai/ 
16,0 tu kst. Lt 

3 projektai/13 
tu kst. 675 Lt 

-3 projektai/ 
-2 tu kst. 325 Lt 

01.01. Š alies fondai ir programos/le s os 8 projektai/ 
79,0 tu kst. Lt 

4 projektai/47 
tu kst. Lt 

-4 projektai/ 
-32 tu kst. Lt 

 
2014 m. per rajono savivaldybe s Kultu ros ple tros programą Š ŠVB projektams skirtas 13 

tu kst. 675 Lt finansavimas, 2 tu kst. 325 Lt maž iau nei 2013 m. Is  Lietuvos fondų bei programų 
2014 m. Š ŠVB pritrauke  47 tu kst. Lt finansavimo le s ų, 32 tu kst. Lt maž iau nei 2013 metais. 

Vykdant už davinį 02 per priemonę „Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos darbuotojų 
dalyvavimas seminaruose, staž uote se, studijavimas auks tosiose mokyklose“ Š ŠVB is siunte  nau-
joms ž inioms ir kompetencijoms įgyti 35 (2014) specialistus, kurie dalyvavo 60 už sie mimų. Tam 
panaudota 3,5 tu kst. Lt Šavivaldybe s biudž eto le s ų. 

 
VB ŠPEČIALIŠTŲ  2014 M. PARENGTI IR VYKDYTI PROJEKTAI  

Projekto pavadinimas Projekto vadovas Finansavusi institucija Gauta le s ų 
(Lt) 

„Donelaitika: knyga, ž odis, liturgija 
ir menas epochų kultu riniuose per-
skaitymuose“ 

Direktore  Dalia Už pel-
kiene  

Kultu ros ministerija, Istori-
ne s atminties is saugojimo 
iniciatyvų įgyvendinimo 
programa 

15 000 Lt 

„Jaunieji genijai-menininkai“ 
 

Vaikų aptarnavimo sky-
riaus vede ja Vita Gerulie-
ne  

Kultu ros re mimo fondas 13 000 Lt 

„Kurs ių marių ve trunge s-prae jusių 
amž ių „feisbukas“ 
 

Bibliotekininkyste s ir 
kras totyros skyriaus ve-
de ja Nijole  Budreckiene  

Kultu ros re mimo fondas 15 000 Lt 

„Kelią kuriame eidami drauge su 
Europa“ 

Informacijos skyriaus 
vede ja Laima Dums iene  

Europos Komisijos 
atstovybe  Lietuvoje 

4 000 Lt 

„Škaitymo kelionių meniu“ 
 

Škaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vede ja Aldona 
Norbutiene  

Š ilute s rajono savivaldybe s 
Kultu ros ple tros programa 

5 000 Lt 

„Is  miesto į kaimą: keliaujantys 
sociokultu riniai turai“ 
 

Direktore s pavaduotoja 
bibliotekininkystei Jolita 
Baltutiene  

Š ilute s rajono savivaldybe s 
Kultu ros ple tros programa 

3 675 Lt 

„Kurs ių marių ve trunge s-prae jusių 
amž ių „feisbukas“ 
 

Bibliotekininkyste s ir 
kras totyros skyriaus ve-
de ja Nijole  Budreckiene  

Š ilute s rajono savivaldybe s 
Kultu ros ple tros programa 

5 000 Lt 

    
    

 
PERSONALAS 

 
BIBLIOTEKOŠ ŠPEČIALIŠTŲ IŠ ŠILAVINIMAŠ (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

 Auks tasis Auks tesnysis 
2013 2014 2013 2014 

Is  viso Bibliot. Is  viso Bibliot. Is  viso Bibliot. Is  viso Bibliot. 
VB 17 8 18 8 4 4 4 4 
MF - - - - 2 2 2 2 
KF 10 5 11 5   7 3 
ŠVB 27 13 29 13 15 11 13 9 
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Š ilute s rajono savivaldybe s tarybos 2013 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-1419 „De l Š ilute s 
rajono savivaldybe s Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos ir 22 filialų didž iausio leistino pa-
reigybe s skaic iaus nustatymo“ ŠVB patvirtinta 67,25 pareigybe s, is  jų: 49 – bibliotekos specialistai, 
2,5 – specialistai, priskiriami kultu ros ir meno darbuotojams, 6 – kvalifikuoti specialistai ir 9,75 – 
techniniai darbuotojai. 29 (57,9 %) profesionalu s bibliotekininkai turi auks tąjį is silavinimą, 13 
(26 %) – auks tesnįjį is silavinimą ir 8 (16 %) filialų bibliotekininkai turi vidurinį is silavinimą, tai 
yra darbo įgu dž ius įgiję bibliotekose. 2014 m. ne visą darbo dieną dirbo 4 KF bibliotekininkai: Bal-
c ių, Bikave nų, Lauc ių ir Ramuc ių (0,5 etato). Vilkyc ių ir Vainuto filialuose yra po 1,5 bibliotekinin-
ko etato. 

2014 m. vies osios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriuje prade jo dirbti Irma Grauslyte , 
Rusne s filiale prade jo dirbti Agne  Gerlinskaite , Klaipe dos universitete įgijusi filologo specialybę, 
Lauc ių filiale – Monika Matuižine , turinti vidurinį is silavinimą, Vilkyc ių filiale – Šandra Geniene , 
baigusi Klaipe dos valstybinę kolegiją. Juknaic ių filialo bibliotekininke  Ieva Kaktaite  ir Grabupių 
filialo bibliotekininke  Š aru ne  Gerulyte  mokosi Klaipe dos valstybine je kolegijoje.  
 
BIBLIOTEKININKŲ KVALIFIKACIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

Vykdant Š ilute s rajono strateginio ple tros plano 2005–2014 metams už davinį 02 „Škatinti 
specialistus įgyti auks tąjį is silavinimą, persikvalifikuoti“ ir priemonę „Fridricho Bajoraic io vies o-
sios bibliotekos darbuotojų dalyvavimas seminaruose, staž uote se, studijavimas auks tosiose mo-
kyklose“, Š ŠVB is siunte  (mokami kvalifikacijos ke limo renginiai) naujoms ž inioms ir kompetenci-
joms įgyti 35 (2013 – 22) specialistus 123 kartus. Tam panaudota 3,5 tu kst. Lt Šavivaldybe s biu-
dž eto le s ų.  
 
Kodas Priemone  2013 2014 Škirtumas 

02 Uždavinys: skatinti specialistus įgyti auks tąjį is silavinimą, persikvalifikuoti 

02.01. Le s os darbuotojams 
dalyvauti seminaruose, 
staž uote se, mokymuose 

22 darbuotojai/ 

3,5 tu kst. Lt 

35 darbuotojai/ 

3,5 tu kst. Lt 

+13 darbuotojų 

 
Š ŠVB valdymo specialistai ir bibliotekininkai, panaudojant biudž etinius asignavimus, profe-

sines ž inias gilino 20 seminarų, 11 konferencijų, 25 mokymuose, 4 kitokio pobu dž io už sie mimuo-
se. Darbuotojams dalyvauti seminaruose, staž uote se, mokymuose (2012–2014) skirtos le s os neki-
to (3,5 tu kst. Lt). 

 
Vaikų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Liuda Nausėdienė balandžio mėn.  buvo iš-

vykusi į kelionę, kurios tikslas buvo aplankyti Europos Parlamentą (EP) Briuselyje.  
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Vizito į Europos Parlamentą metu susipažino su EP struktūra, išklausė paskaitą apie EP veik-
lą ir susitiko su Europos Parlamento nare Vilija Blinkevičiūte, kuri pasidalino savo įžvalgomis apie 
šių dienų aktualijas Europoje bei papasakojo apie savo veiklą Europos Parlamente. 

Liepos-spalio me nesiais, įgyvendinant projektą „Bibliotekos paž angai 2“, bibliotekų darbuo-
tojams organižuoti mokymai septyniomis temomis: „Projektų inicijavimo teoriniai ir praktiniai 
mokymai“, „Vartotojų ir partnerių poreikių analiže “, „Inovacijų ku rimas“, „Atstovavimas ir fondoi-
es ka“, „Vies inimas“, „Poveikio vertinimas“, „Vies ieji pirkimai“,  „Projektų valdymas“. Juose dalyvavo 
9 bibliotekos darbuotojai ir sustiprino savo ž inias apie projektų inicijavimą, vies inimą, atstovavi-
mą, inovacijų diegimą. 

 
Rugpju c io me n. Š ilute s F. Bajoraic io vies osios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliote-

kininke  Šandra Jablonskiene  dalyvavo Lione (Prancu žija) surengtame kasmetiniame pasauliniame 
bibliotekininkyste s ir informacijos kongrese, 80-ojoje Tarptautine je bibliotekų asociacijų ir insti-
tucijų federacijos (IFLA) generaline je konferencijoje ir asamble joje, kurios tema buvo „Bibliotekos, 
piliec iai, visuomene : ž inių santaka“ („Libraries, Čitižens, Šocieties: Čonfeluense for Knowledge“).  

 
Špalio me n. vies osios bibliotekos Informacijos skyriaus vede ja Laima Dums iene  vyko į mo-

komosios patirties sklaidos seminarą-staž uotę Pietų Prancu žijos ir Vokietijos bibliotekose. Šemi-
naro-staž uote s metu Marselio miesto bibliotekoje (Prancu žija), kvalifikaciniame renginyje „Inova-
cijos bibliotekose: Lietuvos, Prancu žijos ir Vokietijos bibliotekų patirtis“, pristate  Š ilute s F. Bajorai-
c io vies osios bibliotekos patirtį pranes ime „Ž inių santaka: ž aidž iame biblioteką“. Kelione s tikslas – 
susipaž inti su paž angiai ir ku rybis kai dirbanc iomis bibliotekomis, suž inoti, kaip kolegos už sienio 
bibliotekose tenkina suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo kultu rine s edukacijos poreikius, skatina juos 
skaityti. Ne maž iau svarbi buvo kelione s dalyvių motyvacija aktyviai, ku rybis kai partnerystei. 
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BIBLIOTEKINIŲ IR KITŲ ŠPEČIALIŠTŲ KVALIFIKAČIJOŠ KE LIMAŠ 2014 M.  

Data Užsiėmimo pavadinimas Užsiėmime dalyvavo 
Žm. 
sk. 

Organizatorius 

Kur vyko 
(gautas 

dokumen-
tas) 

2014-
01-16 

Asociacijos „Langas į atei-
tį“ renginys 

Direktoriaus pavaduotoja bib-
liotekininkystei Jolita Baltu-
tiene , Informacijos sk. vede ja 
Laima Dums iene  

2 Asociacija „Langas 
į ateitį“ 

Vilnius 

2014-
01-24 

Vies ųjų pirkimų semina-
ras 

Direktoriaus pavaduotoja bib-
liotekininkystei Jolita Baltu-
tiene , Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininke  Dalia Vasi-
liauskyte , Bibliotekininkyste s 
ir kras totyros sk. vede ja Nijole  
Budreckiene  

3 Š ilute s rajono s vie-
timo pagalbos 

tarnyba 

Š ilute  

2014-
02-04 

Lietuvos bibliotekininkų 
draugijos suvaž iavimas 

Informacijos sk. vyr. bibliote-
kininke s Šandra Jablonskiene , 
Dalia Vasiliauskyte , biblioteki-
nių procesų automatižavimo 
inž inierius Donatas Dobilins-
kas, Škaitytojų aptarnavimo 
sk. vyr. bibliotekininke  Ingrida 
Žakaraite , Kintų fil. vyr. biblio-
tekininke  Vaida Nause daite  

5 Lietuvos bibliote-
kininkų draugija 

Vilnius 

2014-
02 
6-7 

EŠ informacijos tinklo 
koordinacinis susitikimas 

Informacijos sk. vede ja Laima 
Dums iene  

1 Europos Komisijos 
atstovybe  Lietuvo-

je 

Kaunas 

2014-
02-20 

Šeminaras „VŠAFAŠ prak-
tinis taikymas: duomenų 
pateikimas į vies ojo sek-
toriaus ataskaitų konsoli-
davimo informacinę sis-
temą (VŠAKIŠ)“ 

Vyr. buhaltere  Štase  Štankevi-
c iene  

1 UAB „FAČTUŠ 
ŠUM“ 

Š ilute  
(paž yme -
jimas) 

2014-
02-25 

Projekto „Bibliotekos pa-
ž angai2“ konferencija 

Direktore  Dalia Už pelkiene , 
Informacijos sk. vede ja Laima 
Dums iene  

2 Projektas „Biblio-
tekos paž angai2“ 

Vilnius 
paž yme -
jimai 

2014-
02-27 

Projekto „Šaugus sociali-
nis ž iniatinklis“ konsul-
tantų mokumai 

Informacijos sk. vyr. bibliote-
kininke  Dalia Vasiliauskyte  

1 Asociacija „Vies ieji 
interneto prieigos 

tas kai“ 

Radvilis -
kis 

2014-
02-27 

Įvadiniai civiline s saugos 
mokymo kursai 

Direktoriaus pavaduotojas 
u kio reikalams Adomas Mau-
ricas 

1 Š ilute s r. sav. ad-
ministracijos Čivi-
line s, pries gaisri-
ne s ir gyventojų 
saugos skyrius 

Klaipe da 
(paž yme -
jimas) 

2014- Mokymai „Klientų konsul- Informacijos skyriaus vyr. 1 LBD projektas Klaipe da 
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03 24-
28 

tavimas teikiant pirminę 
konsultaciją asmens duo-
menų apsaugos klausi-
mais“ 
 

bibliotekininke  Ž aneta Jokuž y-
te  

„Valstybine s duo-
menų apsaugos 
inspekcijos ir Lie-
tuvos biblioteki-
ninkų draugijos 

bendradarbiavimo 
didinimas įgyven-
dinant asmens 
duomenų apsau-
gos politiką“ 

Šertifika-
tas 

2014-03-
28 

2014-
03-28 

Mokymai „E. klasikos ku -
rinių už sakymas ir is da-
vimas elektroninių knygų 
skaitykle se – LIBIŠ ir 
VEPŠ sistemų galimybe s“ 

Škaitytojų aptarnavimo sk. 
vyr. bibliotekininke  Daiva Ju-
cikaite  

1 UAB „Asseco Lie-
tuva“ ir Lietuvos 
nacionaline  Mar-
tyno Maž vydo 
biblioteka 

Vilnius 

2014-
04 

1-2-3 

Trijų dienų mokymuose 
„Šavęs paž inimas. Štresas 
ir konfliktai. Komandinio 
darbo įgu dž iai“ 

Direktoriaus pavaduotoja bib-
liotekininkystei Jolita Baltu-
tiene , Informacijos skyriaus 
vyr. bibliotekininke  Dalia Vasi-
liauskyte , 
Škaitytojų aptarnavimo sky-
riaus vyr. bibliotekininke  Ing-
rida Žakaraite , 
Grabupių filialo bibliotekinin-
ke  Š aru ne  Gerulyte , Juknaic ių 
filialo bibliotekininke  Ieva 
Kaktaite , 
Kintų filialo vyr. bibliotekinin-
ke  Vaida Nause daite  

6 Projektas „Nefor-
maliojo s vietimo 
paslaugų ple tra 
per savanoris kos 
veiklos stiprinimą 

biblioteko-
se/Bibliotekos 

jaunimui“ 

Š ilute  
sertifika-

tai 

2014-
04-10 

Čiviline s saugos mokymo 
kursai 

Direktoriaus pavaduotojas 
u kio reikalams Adomas Mau-
ricas 

1 Š ilute s rajono sa-
vivaldybe s Admi-

nistracija 

Klaipe da 
paž yme -
jimas 

2014-
04-11 

Šeminaras „Darbas mo-
kyklos bibliotekoje: 
psichologiniai aspektai“ 

Kintų filialo vyr. bibliotekinin-
ke   
Vaida Nause daite  

1 Ugdymo ple tote s 
centras 

Š ilute  
Paž . Nr. 
23935 

2014-
04-15 

Šeminaro, skirto projekto 
„Lietuvių literatu ros klasi-
kos ku rinių perke limas į 
elektroninę erdvę“, už bai-
gimas 

Informacijos sk. vyr. bibliote-
kininke  Dalia Vasiliauskyte  

1 Lietuvos naciona-
line  Martyno Maž -
vydo biblioteka 

Vilnius 

2014-
04-28 

Šeminaras „Darbo teise  
2014 m. LR Darbo kodek-
so aktualijos, daž niausiai 
daromos klaidos, teismų 
praktika“ 

Vies osios bibliotekos ras tvede  
Valentina Vasiliauskiene  

1 UAB „Ž inių cent-
ras“ 

Š ilute  
Paž yme -
jimas Nr. 
2293 

2014-
05-07 

Jubiliejine  knygos s vente  
„Laikas gyventi knygose“   
Škaityti pranes imai: „Do-
nelaic io ž eme s paralele s 
Š ilute s Fridricho Bajorai-
c io vies osios bibliote-kos 
leidybiniame sraute“  bei 
„Kristi-jonas Donelaitis: 
epochos ir dabarties laiko 
sąskambiai“. 

Bibliotekininkyste s ir kras to-
tyros sk. vyr. bibliotekininke  
Virginija Veiveriene , Škaitytojų 
aptarnavimo sk. vyr. bibliote-
kininke  Ingrida Žakaraite  

2 Kauno miesto sa-
vivaldybe s Vinco 
Kudirkos vies oji 

biblioteka 
 
 

Kaunas 
 

2014-
05-22 

Šeminaras, skirtas LNB 
vykdomo projekto „Euro-
peana 1989“ sklaidai 
 

Bibliotekininkyste s ir kras to-
tyros sk. vyr. bibliotekininke  
Virginija Veiveriene , bibliote-
kinių procesų automatižavimo 
inž inierius Donatas Dobilins-
kas 

2 Lietuvos naciona-
line  Martyno Maž -
vydo biblioteka 

Klaipe da 
paž yme -
jimai 

2014- 2009-2014 m. Europos Direktoriaus pavaduotoja bib- 2 Čentrine  projektų Klaipe da 
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06-18 ekonomine s erdve s finan-
sinio mechanižmo pro-
gramos „Europos kultu ros 
paveldo kultu ros ir menų 
įvairove s skatinimas“ in-
formacinis seminaras 

liotekininkystei Jolita Baltu-
tiene , Vaikų aptarnavimo sk. 
vede ja Vita Geruliene  

valdymo agentu ra 

2014-
07  

10-11 

Projekto „Bibliotekos pa-
ž angai2“ mokymai Projek-
tų iniciavimas“ 

Informacijos sk. vede ja Laima 
Dums iene , direktoriaus pava-
duotoja bibliotekininkystei 
Jolita Baltutiene  

2 Projektas „Biblio-
tekos paž angai2“ 

Klaipe da 
paž yme -
jimai 

2014- 
07 
8-9 

Projekto „Bibliotekos pa-
ž angai2“ mokymai „Varto-
tojų ir partnerių poreikių 
analiže . Inovacijų diegi-
mas“ 

Direktore  Dalia Už pelkiene , 
skyriaus vede ja Nijole  Bud-
reckiene  

2 Projektas „Biblio-
tekos paž angai2“ 

Š iauliai 
paž yme -
jimai 

2014-
07 16-
17 

Projekto „Bibliotekos pa-
ž angai2“ mokymai „Atsto-
vavimas ir fondoies ka“ 

Vaikų aptarnavimo sk. vede ja 
Vita Geruliene , Informacijos 
sk. vyr. bibliotekininke  Šandra 
Jablonskiene  

2 Projektas „Biblio-
tekos paž angai2“ 

Druski-
ninkai 
paž yme -
jimai 

2014-
07 19-
27 

Projekto „Bibliotekos jau-
nimui“ kras totyros sto-
vykla 

Škaitytojų aptarnavimo sk. 
vyr. bibliotekininke  Ingrida 
Žakaraite , bibliotekinių proce-
sų automatižavimo inž inierius 
Donatas Dobilinskas 

2 EŠ asociacinis 
fondas ir Lietuvos 
Respublikos vals-

tybe  

Trakai 

2014- 
08 
6-7 

Vies ųjų rys ių seminaras Direktoriaus pavaduotoja bib-
liotekininkystei Jolita Baltu-
tiene , Dalia Vasiliauskyte  In-
formacijos skyriaus vyr. biblio-
tekininke ; 
Loreta Liutkute , Bibliotekinin-
kyste s ir kras totyros skyriaus 
vyr. bibliotekininke ; 
Ingrida Žakaraite , Škaitytojų 
aptarnavimo skyriaus vyr. 
bibliotekininke ; 
Agne  Gerlinskaite , Rusne s 
filialo vyr. bibliotekininke ; 
Ieva Kaktaite , Juknaic ių filialo 
bibliotekininke ; 
Danute  Bruž iene , Ž . Naumies-
c io filialo bibliotekininke  

7 Š ilute s r. savival-
dybe s administra-
cijos Kultu ros sk. 

Š ilute  

2014-
08 

16-23 

IFLA 80-oji generaline  
konferencija 

Informacijos sk. vyr. bibliote-
kininke  Šandra Jablonskiene  

1 Lietuvos bibliote-
kininkų draugija 

Lione 
(Prancu ži-

ja) 
(sertifika-

tas) 
2014-
09 

11-12 

Šeminaras „Kas laukia 
Lietuvos įsivedus eurą“ 

Informacijos sk. vede ja Laima 
Dums iene  

1 Europos Komisijos 
atstovybe  Lietuvo-

je 

Vilnius 

2014-
09 15-
16 

Projekto BP2   „Vies ųjų 
pirkimų mokymai“ 

Informacijos sk. vyr. bibliote-
kininke  Dalia Vasiliauskyte  

1 Projektas „Biblio-
tekos paž angai2“ 

Klaipe da 
paž yme -
jimas 

2014-
09-15 

Mokymo kursuose „Tarp-
tautinio bibliotekų statis-
tikos standarto (IŠO 
2789:2013) taikymas 
vertinant savivaldybių 
vies ųjų bibliotekų veiklą 
pagal BIX metodiką“. 

Bibliotekininkyste s ir kras to-
tyros sk. vede ja Nijole  Bud-
reckiene  

1 Klaipe dos apskr. I. 
Šimonaityte s vie-
s oji biblioteka 

Klaipe da 

2014-
09-17 

Mokymai „Edukacinių 
už sie mimų organižavi-
mas“ 

Vaikų aptarnavimo sk. vede ja 
Vita Geruliene , Pas ys ių fil. 
bibliotekininke  Danute  Ado-

4 Klaipe dos apskr.. I. 
Šimonaityte s vie-
s oji biblioteka 

Klaipe da 
paž yme -
jimai 
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mavic iene , Rusne s fil. vyr. bib-
liotekininke  Agne  Gerlinskaite , 
Ž . Naumiesc io fil. vyr. bibliote-
kininke  Nijole  Rimkiene  

2014-
09-22 

Mokymai „Ku rybinis te-
ksto ras ymas“ 

Informacijos sk. vyr. bibliote-
kininke  Dalia Vasiliauskyte , 
Juknaic ių fil.. bibliotekininke  
Ieva Kaktaite , Vaikų aptarna-
vimo sk. vyr. bibliotekininke  
Liudmila Nause diene  

3 Klaipe dos apskr.. I. 
Šimonaityte s vie-
s oji biblioteka 

Klaipe da 
paž yme -
jimai 

2014-
09 24-
26 

Tarptautine  konferencija 
„Inovacijos bibliotekose: 
is s u kiai ir galimybe s. Lie-
tuvos-Lenkijos-Ukrainos 
bibliotekų patirtis naudo-
jant naująsias technologi-
jas ir medijas“ 

Škaitytojų aptarnavimo sk. 
vyr. bibliotekininke  Ingrida 
Žakaraite  

1 Lietuvos savival-
dybių vies ųjų bib-
liotekų asociacija 

Palanga 
paž yme -
jimas 

2014-
09-26 

Mokymai „Kalbos kultu ra 
ir is kalbos menas“ 

Rusne s fil. vyr. bibliotekininke  
Agne  Gerlinskaite  

1 Klaipe dos apskr. I. 
Šimonaityte s vie-
s oji biblioteka 

Klaipe da 

2014-
09 

29-30 

Mokymai „Vies inimas“ Informacijos sk. vyr. bibliote-
kininke  Dalia Pups yte , Škaity-
tojų aptarnavimo sk. bibliote-
kininke  Dalia Pups yte  

2 Projektas „Biblio-
tekos paž angai2“ 

Klaipe da 

2014-
10 
1-2 

Mokymai „Poveikio verti-
nimas“ 

Škaitytojų aptarnavimo sky-
riaus vyr. bibliotekininke  Dai-
va Jucikaite  

1 Projektas „Biblio-
tekos paž angai2“ 

Klaipe da 

2014-
10 
3-12 

Šeminaras-staž uote  „Ino-
vacijos bibliotekose: Lie-
tuvos, Prancu žijos ir Vo-
kietijos bibliotekų patir-
tis“ 

Informacijos sk. vede ja Laima 
Dums iene  

1 Lietuvos savival-
dybių vies ųjų bib-
liotekų asociacija 

Pietų 
Prancu ži-
ja, Vokieti-

ja 
Paž yme -
jimas Nr. 
1755 

2014-
10-01 

Šeminaras „Etnokultu ra. 
Nematerialus kultu ros 
paveldo sąvado ku rimas. 
Bylos. Klasifikavimas“ 

Bibliotekininkyste s ir kras to-
tyros sk. vyr. bibliotekininke  
Virginija Veiveriene , Ž . Nau-
miesc io fil. vyr. bibliotekininke  
Nijole  Rimkiene , Use nų fil. 
Onute  Miliauskiene , Rusne s fil. 
vyr. bibliotekininke  Agne  Ger-
linskaite , Gardamo fil. biblio-
tekininke  Diana Formanikaite  

5 Šalos etnokultu ros 
ir informacijos 

centras 

Rusne  

2014-
10-06 

Mokymai „Škaitmeninio 
turinio panaudojimas 
vies osiose bibliotekose: 
pasirinkimo galimybe s ir 
formų įvairove “ 

Informacijos sk. vyr. bibliote-
kininke  Šandra Jablonskiene  

1 Lietuvos naciona-
line  Martyno Maž -
vydo biblioteka 

Vilnius 

2014-
10- 
7-8 

Mokymai IT specialistams 
„Microsoft Window Šerver 
2008“.  

Bibliotekinių procesų automa-
tižavimo inž inierius Donatas 
Dobilinskas 

1 Klaipe dos apskr. I. 
Šimonaityte s vie-
s oji biblioteka 

Klaipe da 

2014-
10-10 

Šeminaras “ Euro įvedi-
mas: VŠAFAŠ ir kitų teise s 
aktų pasikeitimai“ 

Direktore  Dalia Už pelkiene , 
vyr. buhaltere  Štase  Štankevi-
c iene  

2 UAB „Factum Šum“ Š ilute  
Paž . Nr. 
4049 ir 
4048 

2014-
10-16 

Šeminaras „Šude tingų ir 
križinių situacijų valdy-
mas pagal KATA metodą“. 
 

Škaitytojų aptarnavimo sk. 
bibliotekininke  Dalia Pups yte  
ir Kintų fil. vyr. bibliotekininke  
Vaida Nause daite  

2 Klaipe dos apskr. I. 
Šimonaityte s vie-
s oji biblioteka 

Klaipe da 

2014-
10-16 

Nuotoliniai kvalifikacijos 
tobulinimo kursai „Šau-
gesnis internetas bibliote-

Bibliotekinių procesų automa-
tižavimo inž inierius Donatas 
Dobilinskas ir Informacijos sk. 

3 Asociacija „Langas 
į ateitį“ 

Š ilute  
Use nai 
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kų darbuotojams“ vyr. bibliotekininke  Ž aneta 
Jokuž yte , Use nų fil. biblioteki-
ninke  Onute  Miliauskiene  

2014-
10 18-
22 

Eurodesk Lietuva atstovų 
regioniniai mokymai 

Informacijos sk. vyr. bibliote-
kininke  Dalia Vasiliauskyte , 
Škaitytojų aptarnavimo sk. 
vyr. bibliotekininke  Ingrida 
Žakaraite  

2 Lietuvos jaunimo 
organižacijų tary-

ba 

Vilnius 

2014-
10 20-
21 

Projekto „Bibliotekos pa-
ž angai2“ mokymai „Pro-
jektų valdymas“ 

Informacijos sk. vede ja Laima 
Dums iene  

2 Projektas „Biblio-
tekos paž angai 2“ 

Kaunas 

2014-
10 

22-24 

Projekto „Donelaitika: 
knyga, ž odis, liturgija ir 
menas epochų kultu ri-
niuose perskaitymuose“. 

Direktore  Dalia Už pelkiene , 
Informacijos sk. vede ja Laima 
Dums iene , Vaikų aptarnavimo 
sk. vede ja Vita Geruliene , Bib-
liotekininkyste s ir kras totyros 
sk. vede ja Nijole  Budreckiene , 
Škaitytojų aptarnavimo sk. 
vede ja Aldona Norbutiene , 
Juknaic ių fil. bibliotekininke  
Ieva Kaktaite  

6 Lietuvos Respubli-
kos kultu ros mi-

nisterija 

Kalining-
radas 

2014-
10 30-
31 

Projekto „Bibliotekos pa-
ž angai 2“ mokymai „Vie-
s inimas“ 

Škaitytojų aptarnavimo sk. 
bibliotekininke  Dalia Pups yte , 
Informacijos sk. vyr. bibliote-
kininke  Dalia Vasiliauskyte  

2 Projektas „Biblio-
tekos paž angai 2“ 

Klaipe da 
paž yme -
jimai 

2014-
10-31 

Nuotoliniai kvalifikacijos 
tobulinimo kursai „Šau-
gesnis internetas bibliote-
kų darbuotojams“ 

Kintų fil. vyr. bibliotekininke  
Vaida Nause daite , biblioteki-
ninke  Nijole  Justiene  

2 Asociacija „Langas 
į ateitį“ 

Kintai 

2014-
11-04 

Šeminaras „Rudens darbo 
sauga“  

Inž inierius elektros u kiui ir 
apsaugai Ric ardas Murauskas 

1 Konferencijų ČON-
FINN/Praktikams 

komanda 

Kaunas 
paž yme -
jimas 

2014-
11-04 

Nuotoliniai kvalifikacijos 
tobulinimo kursai „Šau-
gesnis internetas bibliote-
kų darbuotojams“ 

Vilkyc ių fil. vyr. bibliotekinin-
ke  Palmyra Janc auskiene , Pa-
s ys ių fil. bibliotekininke  Danu-
te  Adomavic iene , 
Vilkyc ių fil. bibliotekininke  
Šandra Geniene , Inkaklių fil. 
bibliotekininke  Daiva Milke-
riene , Gardamo fil. biblioteki-
ninke  Diana Formanikaite , 
Rusne s fil. bibliotekininke  
Agne  Gerlinskaite  

6 Asociacija „Langas 
į ateitį“ 

Vilkyc iai 
Pas ys iai 

2014-
11-05 

II tarptautine  konferencija 
„Bibliotekos socialiniams 
pokyc iams 2014: bibliote-
kos Europos Šąjungos 
informacijos, mokslo ir 
kultu ros politikoje“ 

Informacijos sk. vyr. bibliote-
kininke  Dalia Vasiliauskyte , 
bibliotekinių procesų automa-
tižavimo inž inierius Donatas 
Dobilinskas 

2 Lietuvos naciona-
line  Martyno Maž -
vydo biblioteka 

Vilnius 

2014-
11-06 

Mokymai „Atviras darbas 
su jaunimu“ 
 

Informacijos sk. vyr. bibliote-
kininke  Dalia Vasiliauskyte , 
Škaitytojų aptarnavimo sk. 
vyr. bibliotekininke  Ingrida 
Žakaraite , Kintų fil. vyr. biblio-
tekininke  Vaida Nause daite  

3 Klaipe dos apskri-
ties vies oji Ievos 
Šimonaityte s bib-

lioteka 

Klaipe da 
paž yme -
jimai 

2014-
11 
6-7 

Mokymai „Bibliotekinin-
kyste s pagrindai“ 

 

Juknaic ių fil. bibliotekininke  
Ieva Kaktaite , Gardamo fil. 
bibliotekininke  Diana Forma-
nikaite  

2 Klaipe dos apskri-
ties vies oji Ievos 
Šimonaityte s bib-

lioteka 

Klaipe da 
paž yme -
jimai 

2014-
11 

10-12 

Mokymai „Pokyc ių koky-
be s valdymas“ 
 

Vaikų aptarnavimo sk. vede ja 
Vita Geruliene  

1 M. Maž vydo biblio-
tekos ir EKT 

Druski-
ninkai 
paž yme -
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jimas 
2014-
11-14 

Šeminaras „Škaitmeninio 
kultu ros paveldo sklaidos 
galimybe s ir teisiniai as-
pektai“ 

 

Direktoriaus pavaduotoja bib-
liotekininkystei Jolita Baltu-
tiene , vyr. bibliotekininke  Vir-
ginija Veiveriene  

2 Klaipe dos apskri-
ties vies oji Ievos 
Šimonaityte s bib-

lioteka 

Klaipe da 
(paž yme -
jimai) 

2014-
11-14 

Projekto „Donelaitika: 
knyga, ž odis, liturgija ir 
menas epochų kultu ri-
niuose perskaitymuose“ 

Direktore  Dalia Už pelkiene , 
Informacijos sk. vede ja Laima 
Dums iene , Bibliotekininkyste s 
ir kras totyros sk. vede ja Nijole  
Budreckiene , Fondo organiža-
vimo sk. vede ja Danute  Š er-
niene  

4 Lietuvos Respubli-
kos kultu ros mi-

nisterija 

Punskas 
(Lenkija) 

2014-
11-19 

Šeminaras Vies ieji pirki-
mai: pasiruos imas audi-
tui“ 

Informacijos sk. vyr. bibliote-
kininke  Dalia Vasiliauskyte  

1 Š ilute s pedagogų 
s vietimo centras 

Š ilute  

2014-
11-20 

Konferencija „Ku rybis ku-
mo rais ka miestų socio-
kultu rine je erdve je 2014: 
is s u kiai ir galimybe s“ 

Vaikų aptarnavimo sk. biblio-
tekininke  Liuda Nause diene  ir 
bibliotekininke  Irma Grauslyte  

2 Klaipe dos m. savi-
valdybe s  admi-
nistracijos Ugdy-
mo ir kultu ros 
departamentas 

Klaipe da 

2014-
11-21 

Konferencija „Ar mokyto-
jas tebe ra vedlys? Apie 
medijų ir IT ras tingumą: 
suaugusiųjų ir moksleivių 
vaidmenys“ 

Vaikų aptarnavimo sk. vede ja 
Vita Geruliene  

1 Kultu ros politikos 
departamento 
ugdymo ple tote s 

centras 

Vilnius 

2014-
11-27 

Projekto „Donelaitika: 
knyga, ž odis, liturgija ir 
menas epochų kultu ri-
niuose perskaitymuose“ 

Direktore  Dalia Už pelkiene , 
Vaikų aptarnavimo sk. vede ja 
Vita Geruliene , Bibliotekinin-
kyste s ir kras totyros sk. vede -
ja Nijole  Budreckiene   

3 Lietuvos Respubli-
kos kultu ros mi-

nisterija 

Bauske  
(Latvija) 

2014-
12-02 

Nacionaline  moksline  
konferencija „V. Birž is kos 
skaitymai 2014“ 

Bibliotekininkyste s ir kras to-
tyros sk. vyr. bibliotekininke  
Virginija Veiveriene  

1 Vilniaus universi-
teto Komunikaci-
jos fakulteto Bib-
liotekininkyste s ir 

informacijos 
mokslų institutas 

Vilnius 

2014-
12-10 

Šeminaras „Vies ojo sekto-
riaus subjektų 2014 m. 
finansine s atskaitomybe s 
rengimo ypatumai“ 

Vyr. buhaltere  Štase  Štankevi-
c iene  

1 UAB „Mentorin-
gas“ 

Klaipe da 

2014-
12-11 

2-oji etnine s kultu ros 
konferencija „Kristijono 
Donelaic io kultu riniai 
kontekstai ir etnine s kul-
tu ros is saugojimo svarba“ 

Bibliotekininkyste s ir kras to-
tyros sk. vyr. bibliotekininke  
Virginija Veiveriene  

1 Klaipe dos m. savi-
valdybe s Maž osios 
Lietuvos istorijos 

mužiejus 

Klaipe da 

2014-
12-18 
18-19 

Ž iemos Eurodesk tinklo 
nacionalinis susitikimas 

Kintų filialo vyr. bibliotekinin-
ke  Vaida Nause daite  

1 Eurodesk Lietuva 
Lietuvos jaunimo 
organižacijų tary-

ba 

Kaunas 

 
2014 m. už puikius profesinius pasiekimus apdovanota eilė bibliotekos specialistų: 

 Už pirmąjį autorinį debiutą – „Lietuvininkų tarmių žodyno“ sudarymą F. Bajoraičio viešo-
sios bibliotekos direktorės D. Užpelkienės padėkomis apdovanotos Žaneta Jokužytė, viešosios bib-
liotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė, ir Loreta Liutkutė, viešosios bibliotekos Biblio-
tekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė. 

 Daiva Jucikaitė, viešosios bibliotekos Škaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekinin-
kė, apdovanota F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės D. Užpelkienės padėka už skaitymo 
paslaugų teikimą specialiųjų poreikių grupėms ir pagalbą integruojantis jiems į bendruomenę. 
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 Dalia Pupšytė, F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Škaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. 
bibliotekininkė, apdovanota F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės D. Užpelkienės padėka 
už puikų atstovavimą bibliotekai Vainuto gimnažijos bendruomenėje, pristatant tarpusavio ben-
dravimo ir skaitymo šeimoje svarbą. 

 Jolitai Baltutienei, F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojai bibliote-
kininkystei, įteikta viešosios bibliotekos direktorės D. Užpelkienės padėka už pirmąsias idėjas ir 
jaunųjų bibliotekininkų telkimą inovacijoms. 

 Genovaite  Petravic iene , vies osios bibliotekos Rusne s filialo vyr. bibliotekininke , už  ilgame-
tį ir nuos irdų darbą kuriant s iuolaikis ką Rusne s salos biblioteką apdovanota Š ilute s rajono savi-
valdybe s mero Vytauto Laurinaic io pade ka. 

 Laima Dums iene , Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos Informacijos skyriaus vede ja, 
už  informacinių technologijų originalų integravimą, sklaidos ir panaudos vies inimą, bendruosius 
bei specifinius kompiuterinio ras tingumo mokymus apdovanota Š ilute s rajono savivaldybe s mero 
Vytauto Laurinaic io pade ka. 

 Aldona Norbutiene , vies osios bibliotekos Škaitytojų aptarnavimo skyriaus vede ja, už  il-
gametį darbą, naujų paslaugų ku rimą ir teikimą skaitytojams, kultu ros vertybių sklaidą bendruo-
mene je, apdovanota Š ilute s rajono savivaldybe s mero Vytauto Laurinaic io pade ka. 

 Palmyra Jančauskienė, Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Vilkyčių filialo vyr. bib-
liotekininkė, už intensyvų skaitytojų telkimą, skaitymo skatinimo programas, originalius rengi-
nius, naujų bibliotekinio darbo iniciatyvų ir idėjų įgyvendinimą apdovanota Š ilute s rajono savival-
dybe s Administracijos direktoriaus Šigito Š epuc io pade ka. 

 
DARBUOTOJŲ VEIKLOŠ EFEKTYVUMO RODIKLIAI (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

 Bibliotekos 
specialistų skaičius 

Škaitytojų skaičius 
1 bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 
1 bibliotekininkui 

Išduotis (fiž. vnt.) 
1 bibliotekininkui 

2013 2014 
Skir-

tumas 
2013 2014 

Skir-
tumas 

2013 2014 
Skir-

tumas 
2013 2014 

Skir-
tumas 

VB 21 22 +1- 180,5 173,4 -7,1 2647,1 2614,3
6 

-32,7 8874,5 8997,4 +122,9 

MF 2 2 - 325,0 327,0 +2,0 5397,0 5185,0 -212 7425,0 7452,0 +27,0 

KF 26 26 - 237,3 235,92 -1,4 6135,7 6291,1 +155,4 7463,3 7275,0 -188,3 
SVB 49 50 +1 216,5 212,06 -4,44 4610,4 4629,08 +18,68 8127,8 8039,9 -87,9 

 
 

MATERIALINĖ BAZĖ 
 
VB turtas apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. Bibliotekos pastato Tilž e s g. 10, Š ilute je, ap-

saugai sudaryta sutartis su UAB „Apsaugos komanda“, visuose VB filialuose įvesta signaližacija. 22 
VB filialai s ildomi centriniu s ildymu. 2014 m. Ramuc ių filiale įvestas centrinis s ildymas. Balc ių fi-
liale s ildoma centriniu s ildymu ir, ekonominiais sumetimais, krosnimi, nes bibliotekininke  dirba 
0,5 etato. Visi 22 VB filialai yra telefonižuoti. Ataskaitiniais metais atliktas einamasis remontas 
Bikave nų filiale: pakeista grindų danga, is daž ytos sienos. Didž iają dalį bibliotekos remontui reika-
lingų daž ų kiekio padovanojo Š vedijos labdaros organižacijos „Pagalba Lietuvai. Tike jimas. Viltis. 
Meile “ atstovas Lietuvoje Tadas Girc ius. Š ilute s r. savivaldybe s turto, perduodamo valdyti, naudoti 
ir disponuoti juo pasitike jimo teise Š ilute s F. Bajoraic io vies ajai bibliotekai, perdavimo ir prie mimo 
aktu 2014 m. balandž io 2 d. Nr. R6-(8.1.12)-70, pasiras ytu Š ilute s rajono savivaldybe s U kio sky-
riaus vede jo Šigito Š epuc io, perduotas rajono savivaldybei nuosavybe s teise priklausantis nekilno-
jamasis turtas Tilž e s g. 12 (bendras patalpų plotas 373,73 kv. m). 
 
KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS PANAUDOJIMAS 

 
ŠVB yra 206 kompiuterižuotos darbo vietos, is  jų 153 skirtos vartotojams ir 53 – bibliotekų 

darbuotojams (visos darbo vietos prijungtos prie interneto). VB yra 66 kompiuteriai, is  jų 37 skirti 
vartotojams, 29 – darbuotojams; Š ilute s miesto ir kaimo filialuose – 140, is  jų vartotojams – 116, 
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darbuotojams – 24. Ataskaitiniais metais įsigyti 8 bru ks ninių kodų skaitytuvai (3 is  jų VB Informa-
cijos bei Bibliotekininkyste s ir kras totyros skyriams) ir 5 spausdintuvai diegti LIBIŠ. LIBIŠ įdiegta 
VB Lauc ių, Š ve ks nos, Kintų, Rusne s ir Bikave nų filialuose. Įsigytos 6 elektronine s skaitykle s (VB, 
Gardamo, Juknaic ių, Katyc ių, Šaugų ir Š ve ks nos filialai). 6 komplektai multimedijos įrangos (proje-
ktorius, ekranas, lažerine  rodykle ) skirti VB, Ž emaic ių Naumiesc io, Use nų, Rusne s, Vainuto ir Kintų 
filialams. VB Informacijos skyriaus Interneto skaitykloje įdiegta stebe jimo kamera. 
 
BIBLIOTEKŲ PATALPŲ PLOTAŠ, LENTYNŲ APŠKAITA 2014 M. 

 Bendras bibliotekų 
patalpų plotas 

Naudingas plotas 
bibliotekos funkci-

joms atlikti 

Viso fondo lentynų 
skaic ius metrais 

Atviro fondo lentynų 
skaic ius metrais 

VB 1064 858 1401 1401 
MF 68 65 169 169 
KF 1992 1857 3461 3461 
ŠVB 3124 2780 5031 5031 

 
Vykdant Š ilute s rajono strateginio ple tros plano 2005–2014 metams už davinį 03 per prie-

monę „Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos prekių ir paslaugų naudojimas“, naudoti vies osios 
bibliotekos Šavininko teises ir pareigas įgyvendinanc ios institucijos skirti biudž etiniai asignavimai 
(2014) 1 974 300 Lt (arba + 232 300 Lt nei 2013).  

 
Kodas Priemone  2013 2014 Škirtumas 
03 Uždavinys: siekti kultu ros paslaugų administravimo tobulinimo ir efektyvinimo 
03.01. Prekių ir paslaugų naudojimas. Is  

jų: 
2001,5 tu kst. Lt 2218,8 tu kst. Lt +217,3 tu kst. Lt 

03.01. Įsigytas turtas/le s os 83,1 tu kst. Lt 127,6 tu kst. Lt +44,5 tu kst. Lt 
03.01. Įsigyta naujų dokumentų/le s os 176,4 tu kst. Lt 165,3 tu kst. Lt -11,1 tu kst. Lt 
03.01. Šumoke tas darbo už mokestis su 

ŠODRA 
1462,5 tu kst. Lt 1550,4 tu kst. Lt +87,9 tu kst. Lt 

03.01. Įsigyta prekių, atsiskaityta už  
paslaugas 

279,5 6 tu kst. Lt 375,5 tu kst. Lt + 96,0 tu kst. Lt 

 
63 % nuo bendro (2014) Š ŠVB skirto biudž eto sudare  darbo už mokestis, 18 % socialinio 

draudimo įmokos ir 19 % prekių ir paslaugų moke jimai. 
Bibliotekos (2014) biudž eto trec iajam už daviniui vykdyti buvo planuotas 1 942,6 tu kst. Lt 

poreikis. Škirta 1 925,9 tu kst. Lt. Įsigyta kompiuterine  įranga (38,8 tu kst. Lt) Š ŠVB, naujų doku-
mentų – periodikos 11 097 fiž. vnt. (165,3 tu kst. Lt), sumoke tas darbo už mokestis ir socialinio 
draudimo įmokos (1 550,4 tu kst. Lt), įsigyta prekių ir atsiskaityta už  paslaugas (375,5 tu kst. Lt). 

Vykdant už davinį 04 per priemonę „Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos pajamos už  
suteiktas paslaugas“, planuota (2014) suteikti mokamų paslaugų už  11,0 tu kst. Lt, suteikta už  10,2 
tu kst. Lt (2013 – 9,7 tu kst. Lt). 
 
GAUTA LE Š Ų (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

Finansavimas 2013 (Lt) 2014 (Lt) Škirtumas 
Šavivaldybe s biudž etas 1742000 1925900 +183900 
Valstybe s le s os (KM le s os komplektavi-
mui) 

98500 93300 -5200 

Špecialiosios programos 9715 10164 +449 
Juridinių ir fižinių asmenų parama 88630 67001 -21629 
Programos, fondai 98700 98330 -370 
Šavivaldybe s deleguotos le s os 5500 5500  
Valstybe s deleguotos le s os 7241 7265 +24 
Is  viso: 2050286 2207460 +157174 

 
Vykdant Š ilute s rajono strateginio ple tros plano 2005–2014 metams už davinį 04 per prie-

monę „Fridricho Bajoraic io vies osios bibliotekos pajamos už  suteiktas paslaugas“, pajamos už  mo-
kamas paslaugas sudare  (2014) 10,2 tu kst. Lt (2013 – 9,7 tu kst. Lt). 
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Kodas Priemone  2013 2014 Škirtumas 
04 Uždavinys: skatinti kultūros įstaigas suteikti daugiau mokamų paslaugų 
04.01. Pajamos už  suteiktas paslaugas 9,7 tu kst. Lt 10,2 tu kst. Lt +0,5 tu kst. Lt 

 
Šurinkta 10,2 tu kst. Lt (2014), lyginant su 2013 m. – 500 Lt daugiau. Š ŠVB mokamų paslaugų 

įplaukas sudare  apyvartine s le s os už  elektroninius skaitytojo paž yme jimus, skenavimo, kopija-
vimo, spausdinimo paslaugas, kitas mokamas paslaugas. 
 
UŽ  MOKAMAŠ PAŠLAUGAŠ VB GAUTOŠ LE Š OŠ LT (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

Paslaugos 2013 (Lt) 2014 (Lt) Škirtumas 
Škaitytojų bilietai 4303,25 4957,0 +653,75 
Kopijavimas, maketavimas 1443,07 1482,80 +39,73 
Patalpų nuoma  953,96  
Leidyba  16,0  
Naudojimasis faksu 14 42,0 +28 
Špausdinimas 2112,23 2261,61 +149,38 
Škenavimas 101 181,50 +80,50 
Dokumentų įris imas 6,50 9,0 +2,5 
Laminavimas 3,50 1,0 -2,5 
Knygos 1671,58 187,5 -1484,08 
Dokumento parsiuntimas pas tu (TBA) 68,41 72,37 +3,96 
Is  viso: 9723,54 10164,74 +441,2 
 

VIDUTINIŠ ŠPEČIALIŠTŲ DARBO UŽ MOKEŠTIŠ  (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

Metai Priskaic iuota (Lt) Is mokama (Lt) 
2013 1471 1168 
2014 1598 1214 

Škirtumas +127 +46 
 

IŠ  ŠAVIVALDYBE Š BIUDŽ ETO GAUTŲ LE Š Ų PANAUDOJIMAŠ (LT) (LYGINAMOJI ANALIŽE  ŠU 2013 M.) 

 2013 (Lt) 2014 
(Lt) 

Škirtumas 

Paprastosios is laidos, is  jų: 1742000 1925900 +183900 
Darbo už mokestis 1116600 1191300 +74700 
Šoc. draudimo įnas ai 345900 359100 +13200 
Komunaline s is laidos 132081 240000 +107919 
Rys ių paslaugos 51900 47000 -4900 
Transporto is laikymas 14971 16000 +1029 
Špaudiniai 45000 38000 -7000 
Kitos preke s 17800 17000 -800 
Komandiruote s 1948 2000 +52 
Kvalifikacijos ke limas 2700 3500 +800 
Ilgalaikio turto remontas 3000 3000  
Kitos paslaugos 10100 9000 -1100 
Šocialine s is mokos    
Iš viso: 1742000 1925900 +183900 

 
Is  Kultu ros ministerijos knygoms įsigyti skirta 98,3 tu kst. Lt. Vienam gyventojui tenka 2,35 

Lt spaudiniams įsigyti. Is  kitų juridinių ir fižinių asmenų per 2014 m. paramos keliu gauta knygų 
už  67001,37 Lt (2013 – 23740,17 Lt). Špaudiniams įsigyti vienam gyventojui is  visų s altinių tenka 
3,95 Lt (2013 – 3,91 Lt). 
 
Einamosios (paprastosios) išlaidos 

 Darbo už mokestis – 1 191,3 tu kst. Lt. 
 Dokumentams įsigyti: 

- knygoms – 98,3 tu kst. Lt; 
- periodikos prenumeratai – 38,0 tu kst. Lt. 
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 Kitos is laidos (įmokos soc. draudimui, komunaline s paslaugos, rys ių paslaugos, kvalifikaci-
jos ke limas, ilgalaikio turto remontas, kitos preke s, transporto is laikymas ir kt.) – 696,6 
tu kst. Lt. 

 

IŠVADOS 

Vykdydama 2014-ųjų metų už davinius, Š ilute s rajono savivaldybe s Fridricho Bajoraic io vie-
s oji biblioteka vadovavosi Š ilute s rajono savivaldybe s tarybos sprendimais: 2014 m. vasario 27 d. 
sprendimu Nr. T1-1071 patvirtintu „Šilutės rajono savivaldybės kultūros projektų 2014 metų są-
rašu“, į kurį įtraukti 3 viešosios bibliotekos parengti projektai. Jų veikloms vykdyti buvo skirta 13 
675 Lt; 2014 m. rugse jo 25 d. Nr. T1- 2244 sprendimu „De l Š ilute s rajono savivaldybe s Fridricho 
Bajoraic io vies osios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“, kt. dokumentais. 

Čentraližuota 22 bibliotekų – filialų sistema pagal rajono Šavivaldybe s tarybos patvirtintą ti-
pinį Lietuvos savivaldybių vies ųjų bibliotekų modelį yra ekonomis kai naudinga, taupi ir funkciona-
li, nes: 

 yra kompaktis kas, mobilus ir vienas maž iausių Lietuvoje VB filialų tinklas: 11 seniu nijų 
veikia 1 miesto ir 21 miestelių ir kaimų filialas, is  kurių 9 vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas; 

 bibliotekų paslaugų vartotojams yra racionaliai organižuotas paslaugų prieinamumas: vi-
dutinis kai 1 bibliotekai tenka 1 818 (2013 – 1 860) gyventojų;  

 VB ir 22 jos filialuose yra 67,25 (2013 – 67,25) etatinių vienetų darbuotojų, is  jų 50 – pro-
fesionalių bibliotekininkų.  
 
PROBLEMOS 

 
 Plec iant bibliotekų paslaugas, spręstinas klausimas de l vies osios bibliotekos Ž emaic ių 

Naumiesc io filialo patalpų gerinimo, perkeliant jį į renovuotas erdvesnes patalpas, apru pinant 
baldais ir IT įranga. Galimas sprendimas – parais ka vietos veiklos grupių projektiniam finan-
savimui (pvž., „Lamatos ž eme “). 

 Špręstinas F. Bajoraic io vies osios bibliotekos pastato Tilž e s g. 12, Š ilute je, rekonstrukcijos 
ir Rusne s, Juknaic ių bei Š ilute s miesto filialų patalpų modernižavimo klausimas. Šprendimas – EŠ 
struktu rinių fondų le s os 2014–2020 metų finansavimo periodu per Kultu ros ministeriją.  
 
 
ĮŽVALGOS 

 
 Š ilute s F. Bajoraic io vies osios bibliotekos statinių ansamblio (Tilž e s g. 10 ir Tilž e s g. 12) 

rekonstravimas ir įrengimas, pritaikant menų galerijai, edukacijai ir turižmo komunikacijai, 
įtrauktas į Š ilute s rajono savivaldybe s 2015–2024 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Š ilute s 
rajono savivaldybe s tarybos 2013-10-24 d. sprendimu Nr. T1-922. Į s į planą taip pat įtraukta VB 
Rusne s, Ž emaic ių Naumiesc io ir Juknaic ių filialų rekonstrukcija ir įrengimas. 

 Šprendž iami Ž emaic ių Naumiesc io filialo modernių ir s iuolaikis kų patalpų įrengimo ir ap-
ru pinimo įranga klausimai. 

 2014 m. Lietuvos Nacionaline  Martyno Maž vydo biblioteka, LR Kultu ros ministerija kartu 
su Bilo ir Melindos Geitsų fondu prade jo socialinį projektą „Bibliotekos paž angai 2“, truksiantį iki 
2016 m. Š is projektas gali suteikti F. Bajoraic io vies ajai bibliotekai galimybę pasinaudoti finansiniu 
mechanižmu, leidž ianc iu įgyvendinti norimus projektus, tapti aktyvia s iuolaikinio bendruomene s 
gyvenimo dalimi, is ple sti bendradarbiavimą su verslo pasauliu, vietos valdž ios institucijomis bei 
nevyriausybine mis organižacijomis. Dalyvavimas projekte suteiktų galimybę bibliotekai stiprinti 
ž mogis kuosius is teklius per bibliotekininkų gebe jimų kurti naujas, visuomene s poreikius atitin-
kanc ias paslaugas, ugdymą. 
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 ŠVB bibliotekininkai 2015 m. formuos ir palaikys glaudž ius bendradarbiavimo ir bic iulys-
te s rys ius su bibliotekos vartotojais, vietos valdž ia ir kitais partneriais, kurie didele dalimi lemia 
vies osios bibliotekos misijos įgyvendinimo galimybes, tradicijų is saugojimą bei naujovių atsiradi-
mą. Šiekiant netradicinių veiklų įgyvendinimo ir naujų ide jų generavimo, biblioteka palaikys, stip-
rins ir už megs naujus už sienio bibliotekų, kitų institucijų ir organižacijų bendravimo ir partnerys-
te s rys ius, aktyviai ple tos projektinę veiklą. Tęsiant 2014 m. prade tą veiklą Lietuvoje bei už sienio 
s alyse ir atsiž velgiant į 2015 m. paskelbimą Etnografinių regionų metais, bus akcentuojamas Ma-
ž osios Lietuvos regiono is skirtinumas, istorijos ir kultu ros paveldas, s iandienos vertybe s. 
 
 
 





 

 

 


