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BENDROJI DALIŠ 

Ž INIOŠ APIE BIBLIOTEKĄ 

 
Š ilutė s rajono savivaldybė s Fridricho Bajoraic io viės oji bibliotėka yra savivaldybė s tėri-

torijojė vėikianti įstaiga, priėinama visiėms vartotojams, kaupianti ir sauganti univėrsalų bėn-
druomėnė s porėikius tėnkinantį dokumėntų fondą, tėikianti gyvėntojams informacijos ir viė-
s osios intėrnėto priėigos paslaugas, vykdanti kras totyros, sociokultu rinė s ėdukacijos, skaity-
mo skatinimo, informacinio ras tingumo ir kitas su bibliotėkų vėikla susijusias nėformaliojo 
s viėtimo programas ir projėktus. Š ŠVB tinklas jungia viės ąją bibliotėką, 1 miėsto, 7 miėstėlių ir 
14 kaimų filialus, is sidė sc iusius visojė 1 714 kvadratinių mėtrų rajono tėritorijojė. Š ŠVB tinklo 
tėikiamomis bibliotėkinė mis paslaugomis 2015 m. naudojosi 25,1% visų rajono gyvėntojų.  

Š ilutė s rajono savivaldybė s tarybos 2007-01-25 d. sprėndimu Nr. T1-1420 „Dė l Š ilutė s 
rajono savivaldybė s Fridricho Bajoraic io viės osios bibliotėkos priskyrimo antrai bibliotėkų 
grupėi“, F. Bajoraic io viės oji bibliotėka priskirta antrai bibliotėkų katėgorijai is  4, nustatytų 
kultu ros ministro tėisė s aktais.  

Š ŠVB vėikla vykdoma vadovaujantis Š ilutė s rajono savivaldybė s 2015-06-25 d. sprėndi-
mu Nr. T1-2570 „Dė l Š ilutė s rajono savivaldybė s Fridricho Bajoraic io viės osios bibliotėkos 
nuostatų naujos rėdakcijos patvirtinimo“ patvirtintais nuostatais. Bibliotėkos vėiklos kryptys 
– dokumėntų kaupimas, tvarkymas, sistėminimas, saugojimas, skaitmėninimas, panauda ir 
viės inimas, bibliografavimas, kultu rinių ir ėdukacinių programų organižavimas ir kultu ros 
plė tra, galimybė s naudotis viės aisiais informacijos s altiniais, nėpaisant informacijos patėikimo 
bu do, formos ir laikmėnos, nėatsiž vėlgiant į autorių ar už fiksuotų ž inių politinę ar idėologinę 
oriėntaciją, už tikrinimas; fižinių ir juridinių asmėnų lygių tėisių naudotis tėisė s aktų nustatyta 
tvarka tėikiamomis nėmokamomis visuomėnė s s viėtimui, ėtnokultu rinėi, sociokultu rinėi ėdu-
kacijai, moksliniams tyrimams bėi asmėnybė s ugdymui rėikalingomis paslaugomis ir informa-
cija už tikrinimas. Bibliotėka jau ėilę mėtų įsitvirtino rajono bėndruomėnė jė kaip patikima ir 
saugi intėlėktinių ž inių, informacijos, skaitybos ir kultu rinė s ėdukacijos paslaugų davė ja, ko-
munikuojanti su nėformaliomis partnėrė mis – visomis rajono s viėtimo įstaigomis, tėikianti 
galimybę savaiminiam mokymuisi visą gyvėnimą, ž inių ir informacijos priėigą, NVO sėktoriaus 
trėc iojo amž iaus bėndruomėnė s narius skatinanti savanorystė s idė joms, puosėlė janti Pamario 
kras to knygos ir ras to pavėldo saugojimą, skaitmėninimą, aktualižavimą bėi skaitybą.  

Š ŠVB 2015 m. toliau sė kmingai ugdė  Pamario gyvėntojų skaitmėninės kompėtėncijas, 
susijusias su gyvėntojų skaitmėninio ras tingumo gėrinimu ir socialinė s atskirtiės maž inimu, 
dirbo optimalios gyvėntojų priėigos priė bibliotėkinių informacinių rėsursų organižavimo sri-
tyjė, ru pinosi paslaugų spėktro vartotojams plė tra ir kokybė, viėtos kultu ros turinio priėina-
mumu. 

Š ŠVB yra Liėtuvos bibliotėkų sistėmos dalis, pagrindinė  rajono tėritorijojė cėntraližuota 
viės oji bibliotėka, už tikrinanti viėtos savivaldos sprėndimų bibliotėkų klausimais įgyvėndini-
mą rajonė, bibliotėkų vėiklos analižė s, koordinavimo, konsultacinė s pagalbos, tarpbibliotėki-
nio abonėmėnto, kompiutėrinio ras tingumo mokymų, kras totyros, informacijos, bibliografijos 
cėntras. 

  
BIBLIOTEKOŠ IR BIBLIOTEKININKŲ ĮVERTINIMAŠ‘2015 

 Liėtuvos Rėspublikos Prėžidėntė s Dalios Grybauskaitė s padė ka už  aktyvią ir ku rybin-
gą kėtvirtąją „Knygų Kalė dų“ akciją. 

 Liėtuvos Rėspublikos Prėžidėntė s Dalios Grybauskaitė s svėikinimas F. Bajoraic io viė-
s osios bibliotėkos įku rimo 70-mėc io proga. 

 Liėtuvos Rėspublikos Šėimo Š viėtimo, mokslo ir kultu ros komitėto padė ka už  inovaty-
vias iniciatyvas kuriant informacinę visuomėnę. 

 Š ilutė s rajono savivaldybė s mėro Vytauto Laurinaic io  padė ka už  laimė jimą konkurso  
„Atvėrkimė dvasios turtų skrynią‘2014“ nominacijojė „Plac iausia is arta 2014 m. vaga“. 
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 Š ilutė s rajono savivaldybė s mėro Vytauto Laurinaic io padė ka už  bėndras pastangas, 
konstruktyvų ir dalykis ką bėndradarbiavimą, Šavivaldybė s vėiklos viės inimą, profėsinius ir 
ku rybinius atradimus, originalius sumanymus, įž valgumą, objėktyvumą ir pagarbą tiėms, ku-
riė skaito. 

 Š ilutė s rajono savivaldybė s mėro Vytauto Laurinaic io  padė ka, minint viės osios biblio-
tėkos įku rimo 70-mėtį, už  ilgamėtę lydėrystę, aktyvią socialinę partnėrystę sklėidž iant ž iniją, 
kuriant tvarias knygos rėnginių ir skaitymo tradicijas Š ilutė s kras to bėndruomėnė jė. 

 Š ilutė s rajono savivaldybė s Administracijos dirėktoriaus Šigito Š ėpuc io padė ka viės o-
sios bibliotėkos įku rimo 70-mėc io proga už  nuolat atvėrtas duris iės kantiėms ž inių, pomė gių 
ir ku rybos ėrdvė s, už  kurianc ią ir iės kanc ią, įdomią ir mistis ką, patrauklią ir gėbanc ią laiko, 
ž mogaus ir ž odž ių sąskambių Bibliotėką. 

 Š ilutė s rajono savivaldybė s Administracijos dirėktoriaus Šigito Š ėpuc io padė ka už  
tarptautinių rys ių plė tojimą, nuolatinį bėndradarbiavimą su Liėtuvos ir už siėnio s alių biblio-
tėkomis, inovatyvių bibliotėkos vėiklų įgyvėndinimą ir gėrosios patirtiės sklaidą. 

 Asociacijos „Langas į atėitį“ padė ka už  aktyvų pritarimą Šaugėsnio intėrnėto savaitė s 
2015 m. iniciatyvai ir gausų vėiklų organižavimą Bibliotėkojė bėi jos filialuosė. 

 Liėtuvos savivaldybių viės ųjų bibliotėkų asociacija pripaž ino Š ilutė s F. Bajoraic io viė-
s ąją bibliotėką LIETUVIŠ KIAUŠIA BIBLIOTEKA‘2014. 

 Klaipė dos apskritiės I. Šimonaitytė s viės osios bibliotėkos nominacija „Is mintiės ma-
rė s“ ir UAB „Finanėta“ 500 ėurų prižas už  tradicijų puosėlė jimą bėi naujų, patrauklių darbo 
formų iės kojimą, skaitymo skatinimą organižuojant įdomius, prasmingus, vartotojų porėikius 
atitinkanc ius kultu rinius, ėdukacinius, informacinius rėnginius. 

 Antros viėtos diplomas už  trumpo mėtraž o filmų konkursui „Bibliotėka: informacija ir 
ž inios kiėkviėnam“ pristatytą filmuką. 

 Ugdymo plė tros cėntro dirėktoriaus Giėdriaus Vaidėlio padė ka už  iniciatyvą ir bic iu-
lystę įgyvėndinant kultu ros ėdukacijos savaitę „Mėnų du žgė s“. 

 Š ilutė s Pamario pagrindinė s mokyklos dirėktoriaus Jono Bėndž iaus padė ka už  nuo-
s irdų bėndradarbiavimą dalyvaujant Pavasario s vėntė jė „Pamarys – namai, kur s irdis“. 

 VĮ Š ilutė s mis kų urė dijos urė do Vaido Bėndaravic iaus padė ka už  pagalbą organižuo-
jant knygos „Kur ju ros vė jai girių virs u nė sė“ pristatymą. 

 Liėtuvos Rėspublikos vidaus rėikalų ministro Šauliaus Škvėrnėlio padė kos ras tas už  
iniciatyvumą kuriant saugėsnę visuomėnę bė patyc ių ir paskatinamoji 579 ėurų prėmija už  
programą „Bibliotėka – policijos bėndraž ygė  nusikaltimų prėvėncijos grėitkėlyjė!". 

 AB LEŠTO (Liėtuvos ėlėktros skirstomųjų tinklų opėratorius) paskėlbto konkurso „Šu-
sipaž inkim: savitarnos svėtainė  www.manoėlėktra.lt” pirmajamė ėtapė F. Bajoraic io viės osios 
bibliotėkos komanda „Bajoraic iai” už ė mė  pirmąją viėtą (už  patėiktas idė jas, kurios padė tų 
įtraukti s aliės bibliotėkas į gyvėntojų skatinimo naudotis www.manoėlėktra.lt kampaniją ir 
taip prisidė ti priė nuotolinių paslaugų tėikimo kanalų populiarinimo). Konkurso finalė Š ilutė s 
F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos komanda už ė mė  trėc iąją viėtą. 

 
Bibliotekininkų apdovanojimai 2015 metais 
 Š ilutė s Fridricho Bajoraic io viės osios bib-

liotėkos dirėktorėi (iki 2015-12-31) Daliai Už pėl-
kiėnėi skirtas Liėtuvos Rėspublikos Šėimo apdo-
vanojimas už  indė lį atkuriant Liėtuvos valstybė s 
nėpriklausomybę, Liėtuvos valstybė s ir parlamėn-
tarižmo tradicijų stiprinimą, vėiklą visuomėnė s 
gėrovėi. 

 F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos Infor-
macijos skyriaus vyr. bibliotėkininkė  Dalia Vasi-
liauskytė  apdovanota Liėtuvos Rėspublikos Mi-
nistro Pirmininko padė kos ras tu už  Bibliotėkos, 

http://www.manoelektra.lt/
http://www.manoelektra.lt/
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kaip rėiks mingos ž inių visuomėnėi institucijos, puosėlė jimą, už  knygų ir kultu ros platinimą. 
 F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos Usė nų filialo vyr. bibliotėkininkė  Onutė  Miliauskiė-

nė  apdovanota Gabriėlė s Pėtkėvic aitė s-Bitė s atminimo mėdaliu „Tarnaukitė Liėtuvai“ už  piliė-
tinę iniciatyvą valstybė s stiprinimo labui. 
 

MIŠIJA. BIBLIOTEKOŠ VEIKLOŠ TIKŠLAŠ IR UŽ DAVINIAI 
 

MIŠIJA 

 
Už tikrinant atvirą priėigą priė informacijos rėsursų, tėikti vartotojams visavėrtė intėrak-

tyvias bėi tradicinės ž inių, informacijos bėi mokymosi visą gyvėnimą paslaugas, skatinti nau-
jovių įž valgas, racionalius pokyc ius, didinti bibliotėkininkystė s sėktoriaus paslaugų priėina-
mumą. 
 

BIBLIOTEKOŠ VEIKLOŠ TIKŠLAŠ 

 
Vėiksmingai didinti Bibliotėkos vaidmėnį bėndruomėnė s gyvėnimė, už tikrinant ėsamų ir 

sukuriant naujų Bibliotėkos paslaugų modulius, skatinant naujovių įž valgas ir racionalius po-
kyc ius, bibliotėkinių paslaugų priėinamumą ir inovacijas. Šukurti modėrnią, atvirą ž inioms ir 
inovacijoms bibliotėkų sistėmą su nuolat kintanc iu ir vartotojų rėikmės atitinkanc iu viės ųjų 
paslaugų spėktru. 
 

BIBLIOTEKOŠ VEIKLOŠ UŽ DAVINIAI 

 
Didinant Bibliotėkos vaidmėnį Pamario bėndruomėnė s gyvėnimė Š ŠVB 2015 mėtais 

vykdė  s iuos laikmėc io padiktuotus už davinius: 
 Parėngė , tėikė  finansuoti ir pradė jo įgyvėndinti „Bibliotėkos paž angai’ 2“ (BP2) pro-

jėktą „Bėndruomėnė s „HUB‘as” bibliotėkojė: atrask savo savirais kos kodą“, įgyvėndino kitus 
dėvynis Liėtuvos kultu ros tarybai, Europos Šąjungos atstovybėi Liėtuvojė ir rajono Šavivaldy-
bėi tėikiamus projėktus. 

 Tėlkė  dė mėsį ir idė jas pasirėngti Etnografinių rėgionų mėtams, Š ilutė s mėcėnato Hugo 
Š ojaus jubiliėjui, Bibliotėkų mėtams, F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos įku rimo 70-mėc iui, 
tarptautinėi konfėrėncijai su Viljandi (Estija) ir 9 Vakarų Liėtuvos viės osiomis bibliotėkomis. 

 Šustiprino Jaunimo infotas ko bibliotėkojė vėiklą, įtvirtino Bibliotėkos bibliotėkinio 
jaunimo tarptautinė s partnėrystė s idė ją su Balstogė s (Lėnkija) miėsto bibliotėkos jaunuomė-
nė. 

 Įrėngė  ir atidarė  Liėtuvos ėtnografinių rėgionų skaityklą, parėngė  ir įgyvėndino s viė-
c iamąją, ėdukacinę ir intėraktyvią programą įvairių Pamario bėndruomėnių grupių nariams. 

 Šuaktyvino vaikų ir jaunimo vartotojų grupių nėformalųjį s viėtimą kuriant nėforma-
laus ugdymo idė jas Bibliotėkai ir filialams, dalyvavo rajono Šavivaldybė s Š viėtimo  skyriaus 
nėformalaus ugdymo programosė, vykdė  dėvynias programas. 

 Invėstavo į kompėtėntingo, s iuolaikis ko, inovatyvaus ir motyvuoto bibliotėkinio spė-
cialisto ugdymą: sudarė  sąlygas mokytis Klaipė dos univėrsitėto Tęstinių studijų cėntrė 4 pėr-
spėktyviėms Bibliotėkos spėcialistams; pagal BP2 mokymų programą sudarė  sąlygas mokytis, 
įgyti naujas kompėtėncijas ir gėbė jimus dvylikai Bibliotėkos spėcialistų. 

 Parėngė  sudėrinti su Bibliotėkos profsąjungos atstovais, patvirtino Bibliotėkos dirėk-
toriaus įsakymu „Š ilutė s rajono savivaldybė s F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos bibliotėkininkų 
atėstavimo apras ą“, sudėrino su Šavivaldybė s Kultu ros skyriumi ir patėikė  rajono Šavivaldybė s 
tarybai svarstyti sprėndimo projėktą „Dė l 2 rajono Šavivaldybė s tarybos narių dėlėgavimo į 
Š ilutė s F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos atėstavimo komisiją“.  
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 Įrėngė  rėkonstruoto Bibliotėkos struktu rinio padalinio Kintų filialo patalposė vižualią 
informaciją ir rėklamą, paruos ė  filialą darbui, surėngė  įkurtuvių s vėntę. 

 Už tikrinant naujo pobu dž io paslaugų diėgimą struktu rinio tėritorinio padalinio Ž ė-
maic ių Naumiėsc io filialė, suprojėktuota ir pagaminta atitinkama baldų įranga ir pasiru pinta 
apmokė jimu už  naujų paslaugų pobu dį, filialas pėrkėltas į rėnovuotas patalpas. 

 

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAŠ 
 

BIBLIOTEKŲ ŠKAIČ IUŠ IR TINKLO POKYČ IAI 

 
Š ilutė s rajono bibliotėkų tinklas 2015 mėtais nėkito. 11 sėniu nijų vėikia Fridricho Bajo-

raic io viės oji bibliotėka ir 22 filialai, 9 is  jų vykdo ir mokyklų bibliotėkų funkcijas. Mokyklų 
bibliotėkų tinklą sudaro 18 Š viėtimo ir mokslo ministėrijai priklausanc ių bibliotėkų, is  jų: 5 – 
gimnažijų, 1 – vidurinių mokyklų, 6 – pagrindinių mokyklų, 2 – spėcialiųjų mokyklų, 1 – nė-
formaliojo vaikų s viėtimo mokyklos, 2 – pradinių mokyklų, ir 1– gimnažijos skyriaus bibliotė-
ka. Rajonė vėikia 2 kitų ž inybų bibliotėkos: turižmo ir paslaugų vėrslo bėi ž ėmė s u kio mokyk-
lų. 
 

Savivaldybės viešųjų, Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančių bendrojo lavinimo ir 
 specialiųjų mokyklų bei kitų žinybų bibliotekų išsidėstymo schema 2015-12-31 

 F. Bajoraic io VB 
ir filialai 

Š viėtimo ir mokslo ministėrijai priklausanc ios 
bėndrojo lavinimo ir spėcialiųjų mokyklų bib-
liotėkos 

Kitų ž inybų 
bibliotėkos 

Šilutės mieste    
 Š ilutė s rajono 

savivaldybė s 
Fridricho Bajo-
raic io viės osios 
bibliotėkos 
Š ilutė s miėsto 
fil. 

Š ilutė s Vydu no gimnažijos 
Š ilutė s pirmosios gimnažijos 
Š ilutė s Pamario pagr. m-klos 
Š ilutė s Martyno Jankaus pagr. m-klos 
Š ilutė s Ž ibų prad. m-klos 
Š ilutė s jaunimo ir suaugusiųjų mokymo cėntro 
Š ilutė s rajono vaikų mėno m-klos 

Š ilutė s turižmo 
ir paslaugų 
vėrslo m-klos 
 

Seniūnijose    
Gardamo Gardamo 

Ramuc ių 
Š ylių 

  

Juknaičių Juknaic ių 
Pas ys ių 

Juknaic ių pagr. m-klos 
 

 

Katyčių Katyc ių Katyc ių pagr. m-klos  
Kintų Kintų   
Rusnės Rusnė s Rusnė s spėcialiosios m-klos  
Saugų Šaugų 

Vilkyc ių 
Šaugų Jurgio Miks o pagr. m-klos 
 

 

Šilutės Grabupių 
Lauc ių 
Traksė dž ių 

 Š ilutė s ž ėmė s 
u kio m-klos 

Švėkšnos Inkaklių 
Š vė ks nos 

Š vė ks nos „Šaulė s“ gimnažijos 
Š vė ks nos „Diėmėdž io” ugdymo cėntro 

 

Usėnų Usė nų Usė nų pagr. m-klos  
Vainuto Balc ių 

Bikavė nų 
Vainuto 

Vainuto gimnažijos 
 

 

Žemaičių 
Naumiesčio 

Dėguc ių  
Ž ėmaic ių 
Naumiėsc io 
 

Ž ėmaic ių Naumiėsc io gimnažijos 
Ž ėmaic ių Naumiėsc io darž ėlio-mokyklos 
Ž ėmaic ių Naumiėsc io gimnažijos Dėguc ių  
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 2015-12-31 D. 

Bibliotekų skaičius 
 
Savivaldybės viešųjų bibliotekų iš viso – 23: 

 viės oji bibliotėka – 1; 
 miėsto filialas – 1; 
 miėstėlių filialai – 7; 
 kaimo filialai – 14; 

is  jų 9 filialai vykdo ir mokyklų bibliotėkų funkcijas (Bikavė nų, Gardamo, Grabupių, Š ylių, Kin-
tų, Pas ys ių, Traksė dž ių, Vilkyc ių, Rusnė s). 
 
Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančių bendrojo lavinimo ir specialiųjų mokyklų 
bibliotekų iš viso – 18: 

 vidurinė s mokyklos bibliotėka – 1; 
 gimnažijų bibliotėkos – 5; 
 pagrindinių mokyklų bibliotėkos – 6; 
 pradinių mokyklų bibliotėkos – 2; 
 spėcialiųjų mokyklų bibliotėkos – 2; 
 nėformaliojo vaikų s viėtimo mokyklos bibliotėka – 1; 
 gimnažijos skyriaus bibliotėka – 1; 
 kitų ž inybų bibliotėkų – 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
- kitų žinybų bibliotekos

- spec
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2015 m. viės ųjų bibliotėkų tinklas is liko stabilus: Katyc ių, Kintų, Rusnė s ir Usė nų sėniu -
nijosė vėikė  po 1 VB filialą, Juknaic ių, Šaugų, Š vė ks nos ir Ž . Naumiėsc io sėniu nijosė – po 2 filia-
lus, Gardamo ir Vainuto sėniu nijosė – po 3, Š ilutė s sėniu nijojė – 4 filialai.  
 
 

NEŠTAČIONARINIŠ APTARNAVIMAŠ 

 

Knygnešių skaičius (lyginamoji analizė su 2014 m.) 

Filialo 
pav. 

Knygnės ių skaic ius Aptarnauja vartotojų Litėratu ros is duotis 
2014 2015 Škirt. 2014 2015 Škirt. 2014 2015 Škirt. 

VB 4 4 - 7 4 -3 270 265 -5 
MF 4 4 - 4 4 - 565 671 +106 
KF 151 116 -35 212 155 -57 6419 4821 -1598 

Is  viso: 159 124 -35 223 163 -60 7254 5757 -1497 

 
Nuolat kėic iantis bibliotėkų paslaugų spėktrui, iės kant įvairių vartotojų aptarnavimo 

knyga formų, kėic iasi ir nėstacionarinis vartotojų aptarnavimas. Š ŠVB knygnės ių, jų aptarnau-
jamų vartotojų ir litėratu ros is duotiės rodikliai, palyginus su 2014 m., yra pasikėitę. 2015 m. 
nėstacionarinio aptarnavimo paslauga naudojosi 124 vartotojai, t. y. 35 vartotojais maž iau nė-
gu 2014 m. Vidutinis kai viėnam filialui rajonė tėnka 5,5 (2014 – 7,1) knygnės ių. Knygnės iai 
aptarnauja atokių kaimų gyvėntojus, sėnyvo amž iaus ž monės, nėįgaliuosius ir ligonius. Viėnas 
knygnės ys vidutinis kai aptarnavo 1,3 skaitytojo (2014 – 1,4) ir is nės ė  skaityti 46,4 (2014 – 
45,6) knygų bėi pėriodinių lėidinių. 2015 m. 98,4 % (2014 – 97,9 %) VB ir filialų skaitytojų bu-
vo aptarnaujami stacionariuosė abonėmėntuosė, patys lankė si viės ojojė bibliotėkojė ir filia-
luosė, ir tik 1,6 % (2014 – 2,1 %) skaitytojų buvo aptarnaujami knygnės ystė s bu du.  
 
 

NEĮGALIŲ IR ŠENYVO AMŽ IAUŠ GYVENTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIŽAVIMAŠ 

 
2015 mėtais VB paslaugomis naudojosi 334 nėįgalu s bėi pėnsinio amž iaus vartotojai. 

Bibliotėkininkai nėstacionariniu bu du aptarnavo sėnyvo amž iaus ir nėgalią turinc ius ž monės, 
nėgalinc ius lankytis bibliotėkosė dė l ligos, judė jimo, rėgė jimo sutrikimų. Škaitymo paslaugos, 
kartą pėr mė nėsį nunės ant lėidinius į namus, buvo tėikiamos 4 vartotojams, pas juos apsilan-
kyta 49 kartus, pristatyta 315 fiž. vnt. spaudinių. Šiėkiant pagėrinti apru pinimą garso knygo-
mis akluosius ir silpnarėgius, bėndradarbiaujama su Liėtuvos aklųjų bibliotėkos Klaipė dos 
filialu, skolinantis is  jų garsinės knygas. Š ia paslauga naudojosi 6 rėgos sutrikimų turintys var-
totojai, kuriė apsilankė  34 kartus, jiėms is duotos 297 garsinė s knygos. Pėriodikos skaityklojė 
įrėngtos 2 darbo viėtos sėnyvo amž iaus ž monė ms pėriodikai skaityti, įvairios informacijos pa-
iės kai. Įrėngta 1 kompiutėrižuota darbo viėta ž monė ms su rėgos nėgalia. Palaikomi nuolatiniai 
rys iai su įstaigomis, organižacijomis, jungianc iomis įvairių socialinių grupių ž monės, jiė yra 
nuolatiniai bibliotėkojė vykstanc ių knygos rėnginių lankytojai. Bėndradarbiaujant su Š ilutė s 
psichikos ir psichotėrapijos cėntru bėi klubu „Šiėlos paguoda“ tęstas ciklas „Trėc iadiėnio kny-
giadiėniai“ – kėic iamos knygos ir pėriodiniai lėidiniai kėliaujanc iojė bibliotėkė lė jė, vyksta litė-
ratu riniai pokalbiai, dalinamasi potyriais apiė pėrskaitytas knygas. Bibliotėkė lė jė skaito 20 
nuolatinių skaitytojų, kuriėms pėr mėtus is duota 1 950 fiž. vnt. ž urnalų ir knygų. Š ios grupė s 
ž monė ms sutėikta galimybė  savo ku rybinius gėbė jimus pristatyti visuomėnėi, surėngiant ku -
rybos parodas viės ojojė bibliotėkojė. Eksponuotos 4 klubo „Šiėlos paguoda“ narių autorinė s 
ku rybos parodos. Šurėngta Macikų socialinė s globos namų gyvėntojų už imtumo grupė s „Vytė-
lė “ darbų paroda. VB filialuosė skaitymo paslaugos, nunės ant lėidinius į namus, buvo tėikia-
mos 39 vartotojams, kuriėms pristatyta 2 012 fiž. vnt. spaudinių. 
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ŠTRUKTU ROŠ TOBULINIMAŠ IR POKYČ IAI ŠAVIVALDYBE Š VIEŠ OJOJE BIBLIOTEKOJE 

 

VB skyrių struktūra ir bibliotekos personalo modelis 
Administracija Dirėktorė , pavaduotoja bibliotėkininkystėi, pavaduotojas u kio rėikalams, ras t-

vėdė  

Škaitytojų aptarnavimo sky-
rius 

Vėdė jas, vyriausiasis bibliotėkininkas, vyrėsnysis bibliotėkininkas (2)  

Bibliotėkininkystė s ir kras -
totyros skyrius 

Vėdė jas, vyriausiasis bibliotėkininkas knygotyrai, vyrėsnysis bibliotėkinin-
kas kras totyrai, bibliotėkininkas- bibliografas 

Informacijos skyrius Vėdė jas, vyriausiasis bibliotėkininkas (2), vyrėsnysis bibliotėkininkas, bib-
liotėkininkas-informacinių tėchnologijų spėcialistas, bibliotėkinių procėsų 
automatižavimo inž iniėrius, fondo saugotojas (0,25) 

Vaikų aptarnavimo skyrius Vėdė jas, vyriausiasis bibliotėkininkas (1,5), bibliotėkininkas  
Fondo organižavimo skyrius Vėdė jas, vyrėsnysis bibliotėkininkas (3) 

Buhaltėrija Vyr. buhaltėris, buhaltėris (0,5) 
U kio skyrius Inž iniėrius ėlėktros u kiui ir saugai (0,5), pagalbinis darbininkas-stalius 

(0,5), pagalbinis darbininkas aplinkos priėž iu rai (0,5), archyvaras (0,5), 
valytoja (3), ru bininkas (0,5), vairuotojas, dailininkas-apipavidalintojas 

VB miėsto filialas Vyrėsnysis bibliotėkininkas (2), valytoja (0,25) 
VB miėstėlių ir kaimų filialai 
(22) 

Vyriausiėji, vyrėsniėji bibliotėkininkai ir bibliotėkininkai (24), valytoja 
(6,25)  

 
Patvirtinus „Š ilutė s rajono savivaldybė s F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos bibliotėkinin-

kų atėstavimo apras ą“, pakėistos viės osios bibliotėkos ir filialų bibliotėkininkų parėigybė s į 
vyriausiuosius bibliotėkininkus, vyrėsniuosius bibliotėkininkus ir bibliotėkininkus pagal įsigy-
tą is silavinimą. VB įvėsti bibliotėkininko-bibliografo ir bibliotėkininko-informacinių tėchnolo-
gijų spėcialisto ėtatai. 
 

FONDO FORMAVIMAŠ 
 

BIBLIOTEKOŠ FONDO JUDE JIMAŠ 

 
2015 m. F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos dokumėntų fondą sudaro 4 VB skyrių, 1 miės-

to filialo ir 21 kaimo filialo dokumėntų fondai. Rajono bibliotėkosė sukauptas 247 399 fiž. vnt. 
50 292 pavadinimų dokumėntų fondas.  

 
Bibliotekos knygų fondo judėjimas 2015 m. 

 Gauta (fiz. vnt.) Nurašyta  
(fiz. vnt.) 

Fondo dydis 2016-01-01 
(fiz. vnt.) 

VB 2 644 2 546 70 151 
MF 470 335 8 599 
KF 6 243 10 678 168 649 
ŠVB 9 357 13 559 247 399 

 
Dokumentų pasiskirstymas pagal dokumentų rūšis: 
 knygų ir sėrialinių lėidinių – 244 033 fiž. vnt. 
 natų – 788 fiž. vnt. 
 garsinių – 1 629 fiž. vnt. 
 mis rių garsinių – 287 fiž. vnt. 
 rėgimųjų –57 fiž. vnt. 
 kartografinių dokumėntų – 24 fiž. vnt. 
 vaiždinių dokumėntų – 22 fiž. vnt. 
 kompiutėrinių dokumėntų – 559 fiž. vnt. 



 
 

Puslapis 13 

 

        VEIKLOŠ ATAŠKAITA‘ 2015  

Grožinės literatūros fondas – 146 291 fiz. vnt. Tai sudaro 59,1 % nuo turimo fondo, is  jų:  
VB – 21 976 fiž. vnt. (31,3 %) 
MF – 5 607 fiž. vnt. (65,2 %) 
KF – 118 708 fiž. vnt. (70,4 %) 
 
Šakinės literatūros fondas – 101 108 fiz. vnt. Tai sudaro 40,9 % nuo turimo fondo, is  jų:  
VB – 48 175 fiž. vnt. (68,7 %) 
MF – 2 292 fiž. vnt. (34,8 %) 
KF –  49 941 fiž. vnt. (29,6 %) 
 
Iš to skaičiaus periodinių leidinių fondas – 10 704 fiz. vnt. Tai sudaro 4,3 % nuo turimo  
fondo, is  jų:  
VB – 2 580 fiž. vnt. (3,7 %) 
MF – 683 fiž. vnt. (7,9 %) 
KF – 7 441 fiž. vnt. (4,4 %) 
 
Lyginant su 2014 mėtais ŠVB fondas sumaž ė jo 4 202 fiž. vnt. Atliktas didėlis pėriodinių 

lėidinių nuras ymas. Rėkataloguojant filialų fondus, atlikus dokumėntų fondo patikrinimus, 
atrinkta nėmaž ai nėpaklausių dokumėntų, kurių tolėsnis saugojimas Bibliotėkojė yra nėtiks-
lingas. Ypac  fondai sumaž ė jo Ž ėmaic ių Naumiėsc io, Dėguc ių, Grabupių, Juknaic ių, Usė nų, Kin-
tų, Pas ys ių ir Š ylių filialuosė. 
 

APRU PINIMAŠ DOKUMENTAIŠ 

 
Vienam gyventojui tenka dokumentų – 5,97 fiz. vnt. (2014 – 6,1), is  jų: 
Š ilutė s miėstė – 4,45 fiž. vnt. (2014 – 4,3) 
KF –7,11 fiž. vnt. (2014 – 7,3) 
 
Vienam vartotojui tenka dokumentų – 23,7  (2014 – 23,7), is  jų: 
VB – 18,3 fiž. vnt. (2014 – 18,3) 
MF – 13,1 fiž. vnt. (2014 – 12,9) 
KF – 28,4 fiž. vnt. (2014 – 28,2) 

 
DOKUMENTŲ GAVIMAŠ 

 
2015 m. bibliotėkų fondui komplėktuoti  Liėtuvos Rėspublikos kultu ros ministėrija skyrė  

28 420 Eur. Už  juos buvo įsigyta 3 885 fiž. vnt. (2014 – 4 317 fiž. vnt.) naujų dokumėntų. Š ilu-
tė s rajono savivaldybė  skyrė  11 030 Eur pėriodinių lėidinių prėnumėratai ir 759 Eur naujiėms 
dokumėntams įsigyti. 

 
Įsigytų naujų dokumentų ir periodinių leidinių suma (Eur) 

 Dokumentų įsigi-
jimas (Eur) 

Periodikos pre-
numerata 

(Eur) 

Įsigyta iš viso: 
(Eur) 

VB 14 851,73 1 776,17 16 627,90 
FILIALAI 16 654,63 9 253,83 35 908,46 

ŠVB 31 506,36 11 030,00 52 536,36 

 
Is  viso 2015 mėtais is  įvairių s altinių (Valstybė s biudž ėtas, Šavivaldybė s lė s os, fižinių ir 

juridinių asmėnų parama, kiti s altiniai) gauta 9 357 fiž. vnt. (2014 – 11 097), 1 518 pavadini-
mų įvairių dokumėntų už   52 536,36 Eur.  Invėntorinamų dokumėntų įsigyta 6 193 fiž. vnt. 
(2014 – 7 252 fiž. vnt. ) už  41 506,36 Eur. Pėriodinių lėidinių – 3 164 fiž. vnt. už  11 030 Eur. Is  
Valstybė s biudž ėto lė s ų įsigyta 3 885 fiž. vnt. naujų dokumėntų už  28 420 Eur. 
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Šavivaldybė s lė s os (knygoms įsigyti) – 65 fiž. vnt. už  759 Eur. 
Šavivaldybė s lė s os (pėriodinių lėidinių prėnumėratai) – 3 164 fiž. vnt., 54 pavadinimų už   
11 030 Eur. 
Fižinių ir juridinių asmėnų parama – 1 973 fiž. vnt. už  11 525,69 Eur. 
Kiti s altiniai (is  skaitytojų viėtoj prarastų dokumėntų) – 270 fiž. vnt. už  801,67 Eur. 
 

Naujai gauti ir apskaityti dokumentai pagal dokumentų rūšis: 
 knygos – 6 101 fiž. vnt. 
 garsiniai – 18 fiž. vnt. 
 garsiniai rėgimiėji – 4 fiž. vnt. 
 vaiždiniai –1 fiž. vnt. 
 kartografija – 3 fiž. vnt. 
 natos – 21 fiž. vnt. 
 kompiutėriniai –11 fiž. vnt. 
 tęstiniai – 34 fiž. vnt. 
 pėriodiniai lėidiniai – 3 164 fiž. vnt. 
 

Naujai gauti dokumentai pagal paskirtį: 
 ikimokykliniam amž iui – 719 fiž. vnt. 
 mokslėiviams – 2 654 fiž. vnt. 
 jaunimui – 346 fiž. vnt. 
 suaugusiėms – 5 638 fiž. vnt. 
 

Bibliotėkų fondai pasipildė  nauja mokamąja litėratu ra (60 fiž. vnt.), ž odynais (60 fiž. 
vnt.), ž inynais (117 fiž. vnt.), informaciniais lėidiniais (13 fiž. vnt.), bibliografiniais lėidiniais 
(19 fiž. vnt.). Kasmėt bibliotėkų dokumėntų fondai papildomi knygomis, gautomis paramos 
kėliu is  juridinių ir fižinių asmėnų. 2015 m. paramos kėliu gauta ir apskaityta 1973 fiž. vnt. 
1079 pavadinimų įvairių dokumėntų. Bibliotėką knygomis rė mė : UAB „Alma littėra sprėndi-
mai”, hab. humanitarinių mokslų daktaras prof. Arnoldas Piroc kinas, asociacija „Langas į atėi-
tį“, diėnras tis „Liėtuvos rytas“, knygų autoriai, sudarytojai, rėngė jai, Labdaros ir paramos fon-
das „Šaulė  ir vė jas“, labdaros ir paramos fondas „Š viėskimė vaikus“, Liėtuvos gyvėntojų gėnoci-
do ir rėžistėncijos tyrimo cėntras, Liėtuvos kultu ros darbuotojų profėsinė  sąjunga, Liėtuvos 
Rėspublikos bibliotėkos, Š ilutė s rajono savivaldybė s administracija, Š ilutė s rajono savivaldy-
bė s Kultu ros skyrius, Vilniaus univėrsitėtas, bibliotėkų skaitytojai ir kt. 
 

Paramos keliu gauti dokumentai paskirstyti taip: 
 VB – 682 fiž. vnt., 612 pavad. 
 MF – 46 fiž. vnt., 33 pavad. 
 KF – 1 245 fiž. vnt., 566 pavad. 
 

Paramos keliu gauti dokumentai pagal dokumentų rūšį: 
 knygos – 1 905 fiž. vnt. 
 garsiniai – 18 fiž. vnt. 
 garsiniai rėgimiėji – 4 fiž. vnt. 
 vaiždas – 1 fiž. vnt. 
 kartografija – 1 fiž. vnt. 
 natos – 13 fiž. vnt. 
 tęstiniai – 31 fiž. vnt. 
 
Paramos keliu gauti dokumentai pagal paskirtį: 
 ikimokykliniam amž iui – 253 fiž. vnt. 
 jaunimui – 116 fiž. vnt. 
 suaugusiėms – 1129 fiž. vnt. 



 
 

Puslapis 15 

 

        VEIKLOŠ ATAŠKAITA‘ 2015  

Nors didė ja fižinių ir juridinių asmėnų parama knygomis, tac iau naujų dokumėntų įsigi-
jimas maž ė ja, nės knygos brangsta, o skiriamos lė s os naujiėms dokumėntams įsigyti nėdidė ja 
arba didė ja labai nėž ymiai. Nors 2015 m. is  Valstybė s biudž ėto skirtas finansavimas sumaž ė jo 
tik 49 Eur, tac iau naujų knygų nupirkta 429 fiž. vnt. maž iau (2014 m. nupirkta 4 314 fiž. vnt., 
2015 m. – 3 885 fiž. vnt.). Špaudos, radijo ir tėlėvižijos rė mimo fondas Bibliotėkai 2015 m. už -
prėnumėravo 51 pavadinimo kultu rinių ž urnalų ir laikras c ių, kuriė labai papildė  ir paįvairino 
viės osios bibliotėkos ir jos filialų dokumėntų fondus.  

 
Įsigyta dokumentų pagal rūšis (fiz. vnt.) 

 Gauta 
(fiz. 
vnt.) 

Pavadinimų 
skaičius 

Grožinės literatūros Šakinės literatūros Periodinių leidinių 
 

(fiž. 
vnt.) 

(pavadinimų  
skaic ius) 

(fiž. 
vnt.) 

(pavadinimų  
skaic ius) 

(fiž. vnt.) (pavadinimų  
skaic ius) 

VB 2 644 1 407 1 368 825 1 275 582 639 54 
MF 470 205 246 181 224 24 239 17 
KF 6 243 1 064 4 056 791 2 187 273 2 286 16 

SVB 9 357 1 518 5 671 892 3 686 626 3 164 54 

 
Vidutinis kai viėnas kaimo filialas gavo 284 fiž. vnt. įvairių dokumėntų. Viėnam aptarnau-

jamo mikrorajono gyvėntojui tėnka 0,22 fiž. vnt. naujai gautų dokumėntų (2014 – 0,26 fiž. 
vnt.), is  jų: Š ilutė s miėstė – 0,16 fiž. vnt., kaimo filialuosė – 0,26 fiž. vnt. 

 
Naujai gautų dokumentų proc. fonde – 3,7 % (2014 – 4,4 %): 
VB –3,7 % (2014  – 4,7 %) 
MF – 5,4 % (2014 – 5,8 %) 
KF – 3,7 % (2014 – 4,2 %) 
 
Vienam rajono gyventojui naujiems dokumentams įsigyti iš viso teko 0,95 Eur 

(2014 – 1,41 Eur), is  jų: 
is  Valstybė s biudž ėto pėr Kultu ros ministėriją – 0,68 Eur  
is  Šavivaldybė s biudž ėto – 0,28 Eur 
is  kitų s altinių (parama is  skaitytojų viėtoj pamėstų dokumėntų) – 0,30 Eur  
 
Vidutinė  viėno įsigyto dokumėnto kaina – 6,70 Eur, t. y. 1,39 Eur didėsnė  nėgu 2014 m. 

(2014 – 5,31 Eur). Vidutinė  pirkto naujo invėntorinamo dokumėnto kaina – 7,38 Eur (2014 – 
6,60 Eur). 
 

DOKUMENTŲ NURAŠ YMAŠ 

 
Ataskaitiniais mėtais siėkiant, kad viės osios bibliotėkos ir filialų dokumėntų fondai ati-

tiktų laikmėc io aktualijas, Bibliotėkos paskirtį ir bu tų oriėntuoti į Bibliotėkos vartotojo rėik-
mės, daug dė mėsio skirta susidė vė jusiėms, praradusiėms aktualumą bėi vartotojų sugadin-
tiėms spaudiniams is imti is  dokumėntų fondo. Atlikus kėturių filialų (Š ylių, Katyc ių, Dėguc ių ir 
Grabupių) dokumėntų fondų patikrinimus, atrinkta nėmaž ai nėpaklausių, skaitytojų nėskai-
tomų dokumėntų, kurių tolėsnis saugojimas bibliotėkosė nėtikslingas. Š ių patikrinimų mėtu 
atrinkta nuras yti ir nuras yta 1 965 fiž. vnt. įvairių dokumėntų. Nuras ytas didėlis kiėkis pėri-
odinių lėidinių, kurių pasibaigęs saugojimo laikas.  

 
Ataskaitiniais mėtais nuras yta 13 559 fiž. vnt. įvairių dokumėntų, 158 pavadinimų, tai 

sudaro 8,9 % nuo turimo fondo (is  jų 6 633 fiž. vnt. pėriodinių lėidinių), is  jų : 
VB – 2 546 fiž. vnt., 81 pavad. 
MF – 335 fiž. vnt., 31 pavad. 
KF – 10 678 fiž. vnt., 70  pavad. 
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Dokumentų nurašymo priežastys: 
 susidė vė ję ir vartotojų sugadinti dokumėntai – 6 390 fiž. vnt. (47,1 %) 
 praradę aktualumą dokumėntai – 6 886 fiž. vnt. (50,8 %) 
 vartotojų prarasti dokumėntai – 249   fiž. vnt. (1,8 %) 
 kitos priėž astys – 34 fiž. vnt. (0,3 %) 
Grož inė s litėratu ros nuras yta 5 283 fiž. vnt. (46,3 %), s akinė s – 7 276 fiž. vnt. (53,7 %), is  

jų pėriodinių lėidinių – 6 633 fiž. vnt. (48,9 %) nuo bėndro nuras yto dokumėntų fondo skai-
c iaus. 2015 m. nuras yta 4 202 fiž. vnt. dokumėntų daugiau nėi įsigyta ir apskaityta naujų do-
kumėntų.  
 

FONDO PANAUDOJIMAŠ 

 
Bendras fondo apyvartos rodiklis – 1,57 (2014 – 1,59), is  jų: 
VB – 2,66 (2014 – 2,82) 
MF – 1,74 (2014 – 76) 
KF – 1,10 (2014 – 1,09) 
 
Dokumentų fondo panaudojimo procentas nuo bendro dokumentų išdavimo: 
Grožinės literatūros panaudojimas – 39,0 % (2014 – 42,5%), is  jų: 
VB – 22,9 % (2014 – 34,6 %) 
MF – 64,3 % (2014 – 65,0 %) 
KF – 53,1 % (2014 – 48,9 %) 
 
Šakinės literatūros panaudojimas  – 61,0 % (2014 – 57,5 %), is  jų: 
VB – 77,1 % (2014 – 65,4 %) 
MF – 35,7 % (2014 – 35,0 %) 
KF – 46,9 % (2014 – 51,1 %) 
 
Periodinių leidinių panaudojimas – 44,2 % (2014 – 49,5 %), is  jų: 
VB – 42,7 % (2014 – 51,1 %) 
MF - 49,3 % (2014 – 49,3 %) 
KF – 45,2 % (2014 – 47,8 %) 
 
DOKUMENTŲ FONDO APŠAUGOŠ KLAUŠIMAI 

 
Viės osios bibliotėkos ir filialų dokumėntų fondo saugojimo ir apskaitos tvarką rėglamėn-

tuoja Liėtuvos Rėspublikos kultu ros ministro 2010 mėtų spalio 6 d. patvirtinti „Bibliotėkų 
fondo apsaugos nuostatai”. Viės ojojė bibliotėkojė dokumėntai apskaitomi ir nuras omi vado-
vaujantis parėngtomis ir viės osios bibliotėkos dirėktorė s įsakymais patvirtintomis tvarkomis: 
„F. Bajoraic io viės ojojė bibliotėkojė gaunamų dokumėntų priė mimo ir apskaitos vėdimo tvar-
ka“, „F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos dokumėntų pripaž inimo lygiavėrc iais prarastiėms ir 
nėpataisomai sugadintiėms dokumėntams apskaitos tvarka“, „Dokumėntų nuras ymo is  biblio-
tėkos dokumėntų fondo tvarka“. 

 

LIBIŠ KOMPLEKTAVIMO POŠIŠTEME  
 

2015-12-31 viės osios bibliotėkos LIBIŠ ėlėktroninį katalogą sudaro 50 447 bibliografi-
niai įras ai. Ataskaitiniais mėtais ėlėktroninis katalogas papildytas 1529 naujais bibliografiniais 
įras ais (2014 – 1973), naujai gautiėms ir apskaitytiėms dokumėntams sukurta 1 515 naujų 
bibliografinių įras ų, rėkataloguotiėms dokumėntams – 14 naujų bibliografinių įras ų. 
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KOMPLEKTAVIMO KOORDINAVIMO PROBLEMOŠ 
 

Tarptautinė  bibliotėkų organižacijų ir asociacijų fėdėracija (IFLA) rėkomėnduoja pėr mė-
tus bibliotėkų fondams papildyti įsigyti po 200–250 ėgž. naujų knygų viėnam tu kstanc iui gy-
vėntojų. Dėja, jų nupėrkama kėlis kartus maž iau. Todė l Bibliotėka privėrsta tėnkintis tik rėika-
lingiausiais lėidiniais. Tai daroma dviėm pagrindiniais bu dais: papildant fondus moksliniu, 
paž intiniu pož iu riu vėrtingais ir rėikalingais dokumėntais, pirmiausia tais, kuriė turi glaustą, 
originalią, naują ir apibėndrinanc ią informaciją; nuolat s alinant is  fondų nėpopuliarius, ma-
ž iau rėiks mingus ir rėikalingus dokumėntus. Dė l atrankos fondas tarytum yra „suspaudž ia-
mas“, maž ė ja jo fižinis dydis, augimo tėmpai, bėt is saugoma ir padidė ja rėiks minga visuomėnėi 
informacija. Dokumėntų atranka padidina Bibliotėkos fondo informacinį patikimumą. Is kyla 
opi ir vis didė janti s aliės bibliotėkų fondų papildymo bėi atnaujinimo nėpakankamumo pro-
blėma. Fondai darosi vis skurdėsni, c ia tru ksta vis daugiau ir daugiau naujų, kasmėt s alyjė pa-
sirodanc ių knygų. Nėpaisoma to, kad knygos nuolat brangsta. Š i problėma atsirado sėniai. Ji 
paliėtė  bibliotėkų komplėktavimą, o kartu ir didėlė s daliės c ia skaitanc ios visuomėnė s dvasi-
nio ugdymo bėi jos informacinio apru pinimo bibliotėkosė klausimus. Bu tina siėkti, kad viės o-
sios bibliotėkos fondas atitiktų laikmėc io rėikalavimus, atspindė tų visuomėnė s kultu rą, porėi-
kius. 

 
 

VARTOTOJŲ  APTARNAVIMAŠ 
 
 

VARTOTOJŲ TELKIMAŠ 
 

Š ilutė s rajonė gyvėna 41 397 gyvėntojai, t. y. 431 gyvėntojais maž iau nėgu 2014 m. Š ilu-
tė s miėstė gyvėna 17 678 (2014 – 18 130) gyvėntojų (-452), kaimų gyvėntojų skaic ius – 23719 
(2014 – 23 698) (+21). Viėnai univėrsaliai bibliotėkai vidutinis kai tėnka 1 800 (2014 – 1820) 
gyvėntojų. ŠVB skaitė  25,1 % Pamario gyvėntojų (2014 – 25,3 %). 2015 m. vartotojų aptarna-
vimo procėntas sumaž ė jo 0,2 %. VB mikrorajonė gyvėna 14 718 gyvėntojų, 385 gyvėntojais 
maž iau nėgu 2014 m., tai sudaro 83,3 % nuo bėndro Š ilutė s miėsto gyvėntojų skaic iaus. VB 
gyvėntojų sutėlkimo procėntas – 25,9 % (2014 – 25,2 %), MF – 2 960 gyvėntojų, sutėlkimo 
procėntas – 22,2 %. Vidutinis kai viėnam kaimo filialui tėnka 1 078 (2014 – 1 077) gyvėntojai, 
KF gyvėntojų sutėlkimo procėntas – 25,0 % (2014 – 25,9 %). 

VB ir filialuosė skaitė  10 402 vartotojai (2014 – 10 603) (-201), jiėms is duota 388 364 
fiž. vnt. (2014 – 401 996) (-13 632) spaudinių. VB Škaitytojų aptarnavimo skyriujė vartotojai 
naudojasi savitarnos sistėma, sutėikianc ia vartotojams galimybę savarankis kai paimti ir grą-
ž inti dokumėntus. Naudodamiėsi savitarnos įrėnginiu vartotojai paė mė  604 fiž. vnt. dokumėn-
tų, o grąž ino – 750 fiž. vnt. Priė Bibliotėkos įrėngta Knygų graž inimo dė ž ė, palikdami jojė spau-
dinius, pasinaudojo 448 lankytojai. VB skaitytojai ir toliau naudojosi Knygų grąž inimo dė ž ė 
(DGĮ), kai grąž inami dokumėntai paliėkami dė ž ė jė bėt kuriuo paros mėtu, nė tik Bibliotėkos 
darbo valandomis. Naudodamiėsi Liėtuvos intėgralios bibliotėkų informacijos sistėmos (LI-
BIŠ) Škaitytojų aptarnavimo posistėmė vartotojai už sakė  ir rėžėrvavo dokumėntus intėrnėtu. 
Naudojantis minė ta posistėmė intėrnėtu gauti 494 is ankstiniai dokumėntų už sakymai, įvykdy-
ti 486 už sakymai, rėžėrvuota 1 114 už sakymų.  

VB Pėriodikos skaityklojė yra priėiga priė intėrnėto, skirta skaityti ėlėktroninius laikras -
c ius; intėrnėto svėtainė jė www.silutėvb.lt – socialinis tinklas „Facėbook“, skirtas komunikacijai 
su vartotoju ėlėktroninė jė ėrdvė jė; ėlėktroninė  paslauga „Klausk bibliotėkininko“, sutėikianti 
trumpą informaciją į vartotojo už klausą, atsiųstą ėl. pas tu. Ataskaitiniais mėtais VB atsakyta į 
498 (2014 – 396) ėl. už klausas.  
 
 
 

http://www.silutevb.lt/
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Rajono gyventojai ir gyventojų sutelkimo procentas (lyginamoji analizė su 2014 m.) 
  Gyventojų skaičius Gyventojų sutelkimo procentas % 

  2014 2015 Škirtumas 2014 2015 Škirtumas 
VB 15103 14718 -385 25,2 25,9 +0,7 
MF 3027 2960 -67 21,6 22,2 +0,6 
KF 23698 23719 +21 25,8 25,0 -0,8 

SVB 41828 41397 -431 25,3 25,1 -0,2 
 

Gyventojų skaičius 

 
2015 m. gyvėntojų skaic ius rajonė sumaž ė jo 431 (2014 – 957). Š ilutė s rajono ir miėsto 

gyvėntojų skaic ius jau ėilę mėtų maž ė ja. Manomė, kad gyvėntojų maž ė jimo priėž astys, kaip ir 
visojė Liėtuvojė, yra: maž as gimstamumas, bėdarbystė , is vykimas dirbti ar gyvėnti į už siėnį, 
kur pastaraisiais mėtais is vykstama is  Liėtuvos s ėimomis, gyvėntojų sėnė jimo tėndėncijos ir 
kt. 
 

Vartotojų skaičius ir literatūros išduotis (lyginamoji analizė su 2014 m.) 
Eil. 
nr. 

Filialo 
pavadinimas 

VARTOTOJŲ ŠKAIČ IUŠ LITERATU ROŠ IŠ DUOTIŠ 

2014 2015 Škirtumas 2014 2015 Škirtumas 

1. Viės oji bibliotėka 3815 3819 +4 197942 186741 -11201 

2. Š ilutė s m. filialas 654 657 +3 14904 14998 +94 

3. Balc ių filialas 73 72 -1 2862 2644 -218 

4. Bikavė nų filialas 196 137 -59 7077 7101 +24 

5. Dėguc ių filialas 201 202 +1 6515 6524 +9 

6. Gardamo filialas 281 281 - 8223 6825 -1398 

7. Grabupių filialas 269 269 - 7873 7873 - 

8. Inkaklių filialas 202 205 +3 6885 6894 +9 

9. Juknaic ių filialas 305 301 -4 7907 7168 -739 

10. Katyc ių filialas 248 248 - 7122 7128 +6 

11. Kintų filialas 715 658 -57 22162 21517 -645 

12. Lauc ių filialas 136 137 +1 2953 3361 +408 

13. Pas ys ių filialas 225 238 +13 7009 7546 +537 

14. Ramuc ių filialas 108 70 -38 3349 2237 -1112 

15. Rusnė s filialas 451 313 -138 12784 11014 -1770 

16. Šaugų filialas 365 366 +1 8314 6967 -1347 

17. Š ylių filialas 176 198 +22 8880 8883 +3 

18. Š vė ks nos filialas 293 322 +29 12816 15054 +2238 
19. Traksė dž ių filialas 270 281 +11 6998 7091 +93 

20. Usė nų filialas 315 315 - 9452 9458 +6 

21. Vainuto filialas 352 358 +6 11204 11332 +128 

22. Vilkyc ių filialas 340 340 - 10695 11883 +1188 

23. Ž . Naumiėsc io filialas 613 615 +2 18070 18125 +55 
Kaimų is  viso: 6134 5926 -208 189150 186625 -2525 

              Iš viso: 10603 10402 -201 401996 388364 -13632 

14718; 36% 

2960; 7% 

23719; 57% 

SVB - 41397 

VB MF KF
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Vartotojų skaičius 

 
 

Dokumentų išduotis 

 
 

2015 m. VB sutėlkti 3 819 skaitytojai (2014 – 3 815), t. y. 4 daugiau nėgu 2014 m., is  jų 
956 (2014 – 960) – vaikai. 3 271 (2014 – 3150) skaitytojas pėrrėgistruotas ir 548 (2014 – 
665) – naujai už rėgistruoti. MF vartotojų skaic ius – 657, is  jų 432 – vaikai, 564 vartotojai pėr-
rėgistruoti, 93 – naujai už rėgistruoti. KF vartotojų skaic ius – 5 926 (2014 – 6 134), is  jų 2 050 
– vaikai. 4 874 vartotojai pėrrėgistruoti, 1 052 – naujai už rėgistruoti. KF skaitytojų skaic ius 
sumaž ė jo 208 skaitytojais. Škaitytojų sumaž ė jimo priėž astys buvo įvairios, viėna is  jų – didėlis 
kaimo filialų bibliotėkininkų sėrgamumas (Rusnė s, Bikavė nų, Ramuc ių filialai), pėrsikė limas į 
naujas patalpas (Kintų filialas). 2015 m. vartotojų skaic iaus kaitą ž r. lėntėlė jė „Vartotojų skai-
c ius ir litėratu ros is duotis”. 
 

Vartotojų sudėties pokyčiai (lyginamoji analizė su 2014 m.) 
 VB MF KF SVB 

2014 2015 % nuo  
ben-
dro 
skait. 
sk. 

2014 2015 % nuo 
ben-
dro 
skait. 
sk. 

2014 2015 % 
nuo 
ben-
dro 
skait. 
sk. 

2014 2015 % 
nuo 
ben-
dro 
skait. 
sk. 

Vaikai ir 
jaunimas 

1685 1641 43,0 498 504 76,7 3076 2917 49,2 5259 5062 48,7 

Bedarbiai 200 168 4,4 15 15 2,3 423 334 5,6 638 517 5,0 
Darbininkai 250 230 6,0 10 8 1,2 502 470 7,9 762 708 6,8 
Tarnautojai 665 613 16,1 67 62 9,4 763 856 14,5 1495 1531 14,6 
Ūkininkai ir 
žėmdirbiai 

- 1 0,02 - - - 46 42 0,7 46 43 0,4 

Senjorai ir 
nėįgalieji 

384 334 8,7 37 36 5,5 723 728 12,3 1144 1098 10,6 

Studentai 409 194 5,1 10 14 2,1 227 209 3,5 646 417 4,0 
Kiti 222 638 16,7 17 18 2,8 374 370 6,3 613 1026 9,9 

 
Didž iausia rajono bibliotėkų vartotojų katėgorija – vaikai ir jaunimas. Škaitytojų sudė tis, 

palyginus su 2014 m., kėitė si. Is augo tarnautojų ir kitų katėgorijų skaitytojų skaic ius, sumaž ė jo 
vaikų ir jaunimo, bėdarbių, darbininkų, studėntų, sėnjorų ir nėįgaliųjų skaitytojų skaic ius.  
 

Vidutinis vartotojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai (lyginamoji analizė su 2014 m.) 
 Vidutinis gyvėntojų skaic ius, tėnkantis 

viėnai bibliotėkai 
Vidutinis vartotojų skaic ius, tėnkantis viėnai 

bibliotėkai 
 2014 2015 Škirtumas 2014 2015 Škirtumas 

Miėstė 9065 8839 -226 2234 2238 +4 
Kaimė 1128 1129 +1 292 282 -10 
ŠVB 1819 1800 -19 461 452 -9 

 

3819; 
36% 

657; 6% 

6134; 
58% 

SVB – 10603  

VB MF KF 186741; 
48% 

14998; 
4% 

186625; 
48% 

SVB – 388364  

VB MF KF
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Apsilankymų skaičius ir lankomumas (lyginamoji analizė su 2014 m.) 

Eil. 
nr. 

Filialo 
pavadinimas 

Lankytojų skaic ius Lankomumas 
2014 2015 Škirtumas 2014 2015 Škirtumas 

1. Viės oji bibliotėka 57516 57698 +182 15,0 15,1 +0,1 
2. Š ilutė s m. filialas 10370 10527 +157 15,8 16,0 +0,2 
3. Balc ių filialas 1296 1292 -4 17,7 17,9 +0,2 
4. Bikavė nų filialas 5002 4840 -162 25,5 35,3 +9,8 
5. Dėguc ių filialas 6382 6389 +7 31,7 31,6 -0,1 
6. Gardamo filialas 7203 7061 -142 25,6 25,1 -0,5 
7. Grabupių filialas 9432 8311 -1121 35,1 30,9 -4,2 
8. Inkaklių filialas 5276 5359 +83 26,1 26,1 - 
9. Juknaic ių filialas 7726 6639 -1087 25,3 22,0 -3,3 
10. Katyc ių filialas 7155 7157 +2 28,8 28,9 +0,1 
11. Kintų filialas 22809 21676 -1133 31,9 32,9 +1,0 
12. Lauc ių filialas 2629 2785 +156 19,3 20,3 +1,0 
14. Pas ys ių filialas 6245 6702 +457 27,7 28,2 +0,5 
15. Ramuc ių filialas 1702 1712 +10 15,7 24,5 +8,8 
16. Rusnė s filialas 11036 10175 -861 24,4 32,5 +8,1 
17. Šaugų filialas 8800 5504 -3296 24,2 15,0 -9,2 
18. Š ylių filialas 3661 4817 +1156 20,8 24,3 +3,5 
19. Š vė ks nos filialas 6955 7281 +326 23,7 22,6 -1,1 
20. Traksė dž ių filialas 7781 7798 +17 28,8 27,6 -1,2 
21. Usė nų filialas 11311 11881 +570 35,9 37,7 +1,8 
22. Vainuto filialas 5478 5900 +422 15,6 16,5 +0,9 
23. Vilkyc ių filialas 11911 11147 -764 35,0 32,8 -2,2 
24. Ž ėmaic ių Naumiėsc io 

filialas 
13778 13222 -556 22,4 21,5 -0,9 

Kaimų is  viso: 163568 157657 -5911 26,7 26,6 -0,1 
Iš viso: 231454 225882 -5572 21,8 21,7 -0,1 

 
 

Apsilankymų skaičius 

 
 
 

LITERATU ROŠ IŠ DUOTIŠ 
 

Dokumėntų is duotiės lyginamoji analižė  su 2014 m. patėikta skirsnyjė „Vartotojų skai-
c ius ir litėratu ros is duotis”. Š ŠVB vartotojų, lankytojų, dokumėntų is duotiės skaic iui didė ti ar 
maž ė ti įtakos turė jo įvairios priėž astys: gyvėntojų skaic iaus maž ė jimas rajonė, kaimų filialų 
darbuotojų sėrgamumas, filialų kė limasis į naujas patalpas ir kt.  
 

57698; 25% 

10527; 5% 

157657; 70% 

SVB – 225882 

VB MF KF
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Išduota dokumentų į namus ir vietoje 2015 m. (fiz. vnt.) 
 Is duota is  viso Is duota doku-

mėntų į namus 
% nuo bėndros 

is duotiės 
Is duota doku-
mėntų viėtojė 

% nuo bėndros 
is duotiės 

VB 186741 84193 45,1 102548 54,9 
MF 14998 6980 46,5 8018 53,5 
KF 186625 91722 49,1 94903 50,9 
ŠVB 388364 182895 47,1 205469 52,9 

 
Grožinės ir šakinės literatūros išduotis (lyginamoji analizė su 2014 m.) 

  Išduota 
iš viso 

Grožinės 
litėratūros 

Grožinės lit. % nuo 
bėndros išduotiės 

Šakinės 
litėratūros išduotis su  
periodiniais leidiniais 

Šakinės lit. % nuo 
bėndros išduotiės 

  2014 2015 2014 2015 Skir-
tumas 

2014 2015 Skir-
tu-

mas 

2014 2015 Skir-
tumas 

2014 2015 Skir-
tu-

mas 
VB 197942 186741 68678 42765 -25913 34,7 22,9 -11,8 129264 143976 +14712 65,3 77,1 +11,8 
MF 14904 14998 8500 9644 +1144 57,1 64,3 +7,2 6404 5354 -1050 42,9 35,7 -7,2 

KF 189150 186625 92525 99025 +6500 48,5 53,1 +4,6 96625 87600 -9025 51,5 46,9 -4,6 

SVB 401996 388364 169703 151434 -18269 42,0 39,0 -3,0 232293 236930 +4637 58,0 61,0 +3,0 

 
Periodinių  leidinių  išduotis (lyginamoji analizė su 2014 m.) 

  Pėriodinių lėidinių is duotis Pėriodinių lėidinių is davimo % 
nuo bėndros is duotiės 

  2014 2015 Škirtumas 2014 2015 Škirtumas 
VB 101169 79711 -21458 51,1 42,7 -8,4 
MF 5704 7402 +1698 38,2 49,7 +11,5 
KF 93300 84377 -8923 49,3 45,2 -4,1 
ŠVB 200173 171490 -28683 49,8 44,2 -5,6 

 
Skaitomumas (lyginamoji analizė su 2014 m.) 

 
 
 
 
 
 

ŠSVB statistiniai rodikliai 2011–2015 m. 
Rodikliai 2011 2012 2013 2014 2015 

Vartotojai 
VB 3868 3798 3789 3815 3819 
MF 647 648 650 654 657 
KF 6377 6285 6169 6134 5926 
ŠVB 10892 10731 10608 10603 10402 

Iš jų vaikai 
VB 987 960 960 960 956 
MF 411 429 404 426 432 
KF 2678 2465 2335 2273 2050 
ŠVB 4076 3854 3699 3659 3438 

Lankytojai 
VB 50819 55520 55588 57516 57698 
MF 10694 10781 10794 10370 10527 
KF 156721 153078 159527 163568 157657 
ŠVB 218234 219379 225909 231454 225882 

Literatūros išduotis 
VB 179156 186316 186365 197942 186741 
MF 14694 14730 14840 14904 14998 
KF 204687 201510 197061 189150 186625 
ŠVB 398537 402556 398266 401996 388364 

Literatūros išduotis vaikams 
VB 31695 31775 31946 31981 31843 
MF 8532 8552 9144 9943 10211 

 2014 2015 Škirtumas 
VB 51,9 48,9 -3,0 
MF 22,7 22,8 +0,1 
KF 30,8 31,5 +0,7 
ŠVB 37,9 37,3 -0,6 
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KF 85356 84043 72587 69878 63323 
ŠVB 125583 124370 113677 111802 105377 

Dokumentų fondas 
VB 68637 70261 70354 70053 70151 

MF 10177 10005 8166 8464 8599 
KF 202315 190859 177629 173084 168649 
ŠVB 281129 271125 256149 251601 247399 

 
Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų ir kompiuterizuotų, skaičius (lyginamoji analizė su 2014 m.) 

  Iš viso: Iš jų kompiutėrižuo-
tų (vartotojams ir 

darbuotojams): 

 
Iš jų: 

  2014 2015 2014 2015 Kompiutėrižuotų dar-
bo viėtų skaičius bib-

liotekos darbuotojams 

Vartotojams skirtų kom-
piutėrižuotų darbo viėtų 

skaičius 

VB 66 96 66 70 28 42 
MF 6 6 6 6 2 4 
KF 291 337 134 127 24 103 
ŠVB 391 441 206 201 54 147 

 
 

PRIEIGA IR ŠĄLYGOŠ 
 
VB ir filialų darbo laikas 2015 m.:  
Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka darbo diėnomis vėikia nuo 8.00 iki 19.00 val., vartoto-
jai aptarnaujami nuo 10.00 iki 19.00 val., s ės tadiėniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
 

VB Šilutės m., Vilkyčių, Ž. Naumiesčio, Kintų, Vainuto filialai: pirmadiėniais – nuo 9.00 iki 
12.00 val. ir nuo 13.00 iki 18.00 val., antradiėniais-pėnktadiėniais – nuo 9.00 iki 18.00 val., 
s ės tadiėniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
 

VB Degučių, Gardamo, Inkaklių, Usėnų, Katyčių, Pašyšių, Rusnės, Saugų, Šylių, Švėkšnos, 
Traksėdžių filialai: antradiėniais–pėnktadiėniais – nuo 8.30 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 
18.00 val., s ės tadiėniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
 

VB Balčių filialas: antradiėniais–pėnktadiėniais – nuo 14.00 iki 18.00 val. 
 

VB Bikavėnų filialas: antradiėniais–s ės tadiėniais – nuo 12.00 iki 16.00 val. 
 

VB Laučių filialas: antradiėniais–pėnktadiėniais – nuo 12.00 iki 18.00 val., s ės tadiėniais – 
nuo 10.00 iki 16.00 val. 
 

VB Ramučių filialas: antradiėniais–s ės tadiėniais – nuo 13.00 iki 17.00 val.   
 

VB Grabupių filialas: pirmadiėniais–pėnktadiėniais – nuo 8.30 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 
17.30 val.  
 

VB Juknaičių filialas: pirmadiėniais–pėnktadiėniais – nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 
18.00 val. 
 

Darbo diėnos: VB – 303, VB filialuosė (vidutinis kai) – 253. 
 

TBA (lyginamoji analizė su 2014 m.) 

 
 
 
 
 
 
 

 2014 2015 Škirtumas 
Abonėntų skaic ius 8 3 -5 
Gauta už sakymų 14 3 -11 
Is siųsta už sakymų 14 3 -11 
Gauta dokumėntų, is  jų: 14 3 -11 
Originalų 10 - -10 
Kopijų 4 3 -1 
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Šiėkiant apru pinti vartotojus rėikalingais dokumėntais, buvo naudotasi viėningu ŠVB 

fondu, siu lomos tarpbibliotėkinio abonėmėnto paslaugos (TBŠ). Š ia paslauga naudojosi 3 var-
totojai, įvykdyti 3 už sakymai (3 straipsnių kopijos). 

 
 

VARTOTOJŲ ORIENTAVIMAŠ IR MOKYMAŠ 
 

VB ir jos filialuosė 2015 m. rėngti mokymai pradėdantiėsiėms vartotojams, norintiėms 
is mokti kompiutėrinio ir informacinio ras tingumo. Pradėdantiėji intėrnėto vartotojai buvo 
mokomi paiės kos intėrnėtė, dirbti taikomosiomis programomis, naudotis įvairiomis ėlėktro-
ninė mis paslaugomis (ėlėktroniniais valdž ios vartais: intėrnėtinė s bankininkystė s, rėgistraci-
jos pas gydytoją, „Šodros” ėl. paslaugos, ėl. dėklaravimas ir kt.), ėlėktroniniu pas tu, ėlėktroni-
nė mis pokalbių programomis, socialiniais tinklais, kalbė ta saugaus intėrnėto klausimais ir kt. 
Buvo pristatomos duomėnų bažė s EBŠČO, Naxos music library, Črėdo Onlinė Rėfėrėncė Šėrvi-
cė, surėngti praktiniai už siė mimai mokslėiviams, pristatytos bibliotėkų, archyvų ir mužiėjų 
suskaitmėninto kultu ros pavėldo duomėnų banko intėrnėto svėtainė s www.ė.pavėldas.lt pa-
slaugos. Vartotojai buvo konsultuojami ir mokomi iės koti informacijos Bibliotėkos ėlėktroni-
niamė katalogė, vykdyti dokumėntų paiės ką, jų už sakymą, rėžėrvavimą. 

Gyvėntojai, norintys plac iau suž inoti apiė s iuolaikinės tėchnologijas, buvo kviėc iami į 
mokymus, kur mokė si naudojimosi plans ėtė mis „iPad“ pagrindų: kalbos, intėrnėto, saugumo 
nustatymų, programė lių siuntimo bėi fotografavimo ir filmavimo funkcijų, skaidrių ku rimo su 
programė lė „Kėynotė“, mokė si dalintis failais programė lė mis „Dropbox“, „Šėnd Anywhėrė“ ir 
kt. Už siė mimo mėtu dalyviai patys mokė si kurti filmukus, vė liau juos dėmonstravo. 

Š ilutė s pagrindinių mokyklų ir gimnažijų mokiniai turė jo galimybę plac iau susipaž inti su 
ėlėktroninė mis knygomis bėi ėlėktroninė mis skaityklė mis, jų privalumais. Patys is bandė  
„Amažon Kindlė Papėr whitė“ ėlėktroninę skaityklę, susipaž ino su jos atliėkamomis funkcijo-
mis. Mokslėiviams papasakota apiė mokamų ir nėmokamų ėlėktroninių knygų įsigijimo gali-
mybės. 

 
Bėndradarbiaudama su asociacija „Langas į atėitį“ bėi Liėtuvos darbo birž a F. Bajoraic io 

viės oji bibliotėka 2015 mėtais ir toliau vykdė  socialinį projėktą „Pasitikė k savimi“, skirtą nė-
dirbantiėms, nėsimokantiėms, jokiojė vėiklojė nėdalyvaujantiėms ir socialinių įgu dž ių stoko-
jantiėms 16–25 mėtų jaunuoliams. Už siė mimų mėtu Bibliotėkos darbuotojai mokė  susirinku-
sius jaunuolius darbo viėtosė rėikalingų kompiutėrinių įgu dž ių, supaž indino su tėksto, skai-
c iuoklė s bėi patėikc ių dokumėntų rėngimu, intėrnėtu bėi jo tėikiamomis paslaugomis, ypatin-
gą dė mėsį skiriant konkrėc ioms ė. paslaugoms, tiėk viės osioms, tiėk komėrcinė ms. Bibliotėkos 
vykdyti mokymai sutėikė  jauniėms ž monė ms galimybę ugdyti jų darbui rėikalingus informaci-
nių tėchnologijų ir bėndravimo virtualiojė ėrdvė jė įgu dž ius.  
 

http://www.e.paveldas.lt/
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VB ir Kintų, Usė nų, Vainuto, Ž ėmaic ių Naumiėsc io filialuosė vyko tarptautinis suaugusių-

jų ir mokinių ras tingumą skatinantis konkursas – Nacionalinis diktantas. Diktanto dalyviams 
patėiktas ras ytojos Lauros Šintijos Č ėrniauskaitė s tėkstas „Pokalbis“. Diktantas transliuotas 
tiėsioginiamė LRT radijo ėtėryjė. Pasitikrinti liėtuvių kalbos ž inių į Bibliotėką ir jos filialus at-
vyko gimnažijų gimnažistai, pagrindinių mokyklų mokslėiviai, studėntai, tė vėliai su savo ma-
ž amėc iais vaikais, įstaigų darbuotojai. Progos ras yti diktantą nėpralėido ir patys bibliotėkinin-
kai. 

 
VB ir jos filialuosė visus mėtus vyko tiėsioginė s intėrnėtinė s transliacijos is  Liėtuvos na-

cionalinė s Martyno Maž vydo bibliotėkos studijos. Šurėngtos transliacijos: „Inovatyvu s produk-
tai ir paslaugos bibliotėkoms“, „Įsivėdus ėurą: apž valga ir prognožė s“, „Intėrnėto savaitė ‘2015“, 
„Informacinis karas. Priės is ka informacija Liėtuvojė“, „Praktiniai patarimai 2015 m. dėklaravu-
siėms ž ėmė s u kio naudmėnas ir pasė lius“, „Liėtuvos pas to naujovė s ir aktuali informacija gy-
vėntojams“, „Inovatyvu s produktai ir paslaugos bibliotėkoms“, „Atsakingas skaitytojas. Mąstau. 
Ru s iuoju. Gyvuoju“, „Naujų portalo www.ibibliotėka.lt paslaugų pristatymas“, „Štrėso valdymas 
ir ėnėrgijos palaikymas“, „Paramos vėrslui galimybė s kaimo viėtovė sė“. Transliacijos „Kokia 
tautis kumo samprata s iandiėn?” mėtu pas nėkovai kalbė jo apiė tautinės vėrtybės, jų stiprini-
mą; skirtumus tarp tautis kumo, patriotižmo ir piliėtis kumo. Diskutuota apiė dė mėsį kras to 
apsaugai ir kodė l jis ypatingai svarbus pastarųjų politinių įvykių kontėkstė.  

Gėguž ė s 26 d. Nacionalinė  mokė jimo agėntu ra kartu su Liėtuvos nacionalinė Martyno 
Maž vydo bibliotėka pakviėtė  į pirmąjį susitikimą-vaiždo konfėrėnciją „Apiė paramą ž ėmė s 
u kiui ir kaimo plė trai – bibliotėkosė”, skirtą tik Bibliotėkos darbuotojams. Vaiždo konfėrėncijos 
mėtu Nacionalinė s mokė jimo agėntu ros dirėktorius Erikas Bė rontas pristatė  agėntu ros vėiklą, 
jos administruojamą paramą ž ėmė s u kiui ir kaimo plė trai, planuojamą bėndradarbiavimą su 
s aliės bibliotėkomis. Gėguž ė s 27 d. surėngta vaiždo konfėrėncija „Ž ėmė s u kio naudmėnų ir 
kitų plotų dėklaravimas 2015 m.” bibliotėkų lankytojams. Kalbė ta apiė s iuo mėtu vykstantį 
ž ėmė s u kio naudmėnų ir kitų plotų dėklaravimą, kuris dabar itin aktualus Liėtuvos u kinin-
kams. Vaiždo konfėrėncijos mėtu Nacionalinė s mokė jimo agėntu ros dirėktorius E. Bė rontas ir 

http://www.ibiblioteka.lt/
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Tiėsioginė s paramos administravimo skyriaus vėdė ja Vida Timinskiėnė  pristatė  svarbiausias 
naujovės dėklaruojantiėms ž ėmė s u kio naudmėnų ir pasė lių plotus. 

Kovo pradž iojė, gyvėntojams pradėdant dėklaruoti pajamas ir turtą, VB vyko sėminaras 
„Elėktroninis dėklaravimas: paž angi patirtis, taupanti Ju sų laiką ir lė s as“. Šėminarą vėdė  Klai-
pė dos apskritiės Mokėstinių priėvolių dėpartamėnto Rajonų ir miėstų mokėsc ių mokė tojų 
skyriaus Š ilutė s poskyrio vyriausioji spėcialistė  Dalia Tribic iėnė . Nuo kovo 17 diėnos gyvėnto-
jai galė jo atvykti į VB ir filialus, bibliotėkininkai padė jo už pildyti gyvėntojų pajamų mokėsc io 
dėklaracijos formą. 

 
Liėpos mė nėsį AB LEŠTO (Liėtuvos ėlėktros skirstomųjų tinklų opėratorius) paskėlbė  

konkursą „Šusipaž inkim: savitarnos svėtainė  www.manoėlėktra.lt“. Konkursui bibliotėkininkai 
is  visos Liėtuvos siu lė  idė jas, kaip bibliotėkos gali paskatinti įtraukti s aliės bibliotėkas į gyvėn-
tojų skatinimo naudotis www.manoėlėktra.lt kampaniją ir taip prisidė ti priė nuotolinių pa-
slaugų tėikimo populiarinimo. Š ilutis kių pasiu lyta idė ja komisijos dė mėsį patraukė  tuo, kad 
jojė yra visas priėmonių rinkinys: nuo darbuotojų apmokymo ir jų įtraukimo, informaciją 
skėlbiant gyvėntojams, iki protų mu s ių ir kitų intėraktyvių susitikimų gyvėntojams organiža-
vimo. Viės osios bibliotėkos komanda „Bajoraic iai“ už  s ią idė ją pėlnė  pirmąją viėtą. Bibliotėkos 
kolėktyvui padovanoti mokymai bėndravimo psichologijos tėma. Komandos atstovė  Dalia Va-
siliauskytė  rugsė jo 22 d. pakviėsta dalyvauti tiėsioginė jė transliacijojė „Mano ėlėktra: taupiai 
ir paprastai?“ is  Liėtuvos nacionalinė s M. Maž vydo bibliotėkos, kur pristatė  s ilutis kių koman-
dos idė ją. 

Špalio 13 d. Š ilutė s F. Bajoraic io viės ojojė bibliotėkojė surėngti mokymai bibliotėkinin-
kams „Šavitarnos svėtainė  www.manoėlėktra.lt“, kuriuos vėdė  AB LEŠTO atstovė  is  Klaipė dos 
Agnė  Grigalauskaitė . Mokymų mėtu bibliotėkininkams pristatyta savitarnos svėtainė  
www.manoėlėktra.lt, atsakyta į aktualius klausimus, kuriė daž nai is kyla ėlėktros vartotojams. 

 
Antrajamė mokymų ciklo ėtapė bibliotėkininkai patys rėngė  mokymus gyvėntojams ir 

juos mokė  naudotis LEŠTO savitarnos svėtainė www.manoėlėktra.lt. VB surėngti dvėji moky-
mai, kuriuosė dalyvavo 53 asmėnys. Mokymai vyko nė tik Š ilutė s miėstė, bėt 11 Š ilutė s rajono 

http://www.manoelektra.lt/
http://www.manoelektra.lt/
http://www.manoelektra.lt/
http://www.manoelektra.lt/
http://www.manoelektra.lt/
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sėniu nijų. VB filialuosė surėngta 19 mokymų, kurių mėtu su LEŠTO svėtainė supaž indintas 
151 gyvėntojas. 

 
Mokymų ciklo pabaigojė VB ir filialuosė surėngti protų kovų tipo ž aidimai gyvėntojams 

„Šusipaž inkimė. Šavitarnos svėtainė  www.manoėlėktra.lt”. 

 
Rugsė jo 29 d. gyvėntojai buvo kviėc iami į susitikimą su Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybos Klaipė dos skyriaus Š ilutė s skyriaus vėdė ja Birutė Klėinaitė. Šusitikimo tėma –
„Valstybinių socialinio draudimo sėnatvė s ir valstybinių pėnsijų, sumaž intų dė l draudž iamųjų 
pajamų turė jimo, kompėnsavimo tvarka ir pėnsijos gavė jo paž ymė jimo naujovė s“.  

 
Is  viso 2015 mėtais ŠVB mokymus lankė  654 vartotojai, is  jų VB – 124, MF, KF – 530 var-

totojų. Plac iau informacijos apiė vartotojų mokymus patėikta skirsnyjė „Bėndruomėnė s 
„Hub‘as“ bibliotėkojė „Atrask savo savirais kos kodą”. 
 
 
 

http://www.manoelektra.lt/
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ŠAUGEŠNIO INTERNETO ŠAVAITE  PAMARIO BIBLIOTEKOŠE  

 
Vasario mė nėsį jau 12-ąjį kartą daugėlyjė pasaulio s alių buvo minima Šaugėsnio intėrnė-

to savaitė . Š iai savaitėi skirtus rėnginius jau nė pirmus mėtus aktyviai organižuoja ir VB bėi 
filialai. Gyvėntojai s iėmėt turė jo galimybę dalyvauti nėt 24 rėnginiuosė: diskusijosė, viktorino-
sė, pokalbiuosė, mokymuosė, trumpo mėtraž o filmų pėrž iu rosė, kt.  

 
Tai labai naudinga iniciatyva, padėdanti Pamario gyvėntojams gauti is samios informaci-

jos apiė tai, kaip saugiai naudotis ė. bankininkystė, atpaž inti tėlėfoninių sukc ių mėtodus, pri-
imti tinkamus sprėndimus apiė ž monės, sutiktus intėrnėtė. Rėnginių mėtu buvo aptarti atvėjai, 
kai nėrėikė tų viės inti jokios asmėninė s informacijos, skatintas saugėsnis naudojimasis intėr-
nėtu, informuota apiė „Vaikų liniją“. Asociacija „Langas į atėitį“ viės ajai bibliotėkai atsiuntė  pa-
dė ką už  aktyvų pritarimą „Šaugėsnio intėrnėto savaitė s’ 2015” iniciatyvai ir gausų vėiklų or-
ganižavimą Bibliotėkojė bėi jos filialuosė. 

Kovo 23–29 diėnomis tradicis kai vyksta tarptautinė  „Intėrnėto savaitė ’ 2015“. Š ia inicia-
tyva siėkiama atkrėipti visuomėnė s dė mėsį į naujų tėchnologijų ir intėrnėto tėikiamą naudą 
bėi plac ias pritaikymo galimybės, raginti jaunimą studijuoti bėi siėkti karjėros IT srityjė. 
Gardamo filialė kovo 24 diėną susirinko Gardamo pagrindinė s mokyklos pradinių klasių mo-
kiniai, kuriėms plac iau papasakota apiė IT profėsiją, kokia vėikla už siima IT spėcialistai. Vai-
kams akcėntuota tai, kad informacinė s tėchnologijos daro labai didėlę įtaką mu sų kasdiėni-
niam gyvėnimui. 

 
Pas ys ių filialė surėngta paskaita-mokymai ,,Elėktroninė s paslaugos“. Paskaitos mėtu gy-

vėntojams patėikta is sami informacija apiė „Šodros” intėrnėto svėtainę. Kalbė ta apiė ė-
valdž ios ir ė-dėklaravimo naudą. Šusirinkusiėji mokė si prisijungti priė intėrnėtinių puslapių, 
kur galima pasinaudoti minė tomis paslaugomis, analižavo tėn patėiktas paslaugų galimybės, 
mokė si pildyti mėtinės pajamų dėklaracijas, susipaž ino su kitomis dėklaracijos formomis (2 % 
pajamų mokėsc io pėrvėdimas labdarai). 
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Š ylių filialo jauniėji intėrnėto lankytojai is  Ž ėmaic ių Naumiėsc io mokyklos-darž ėlio Š ylių 
skyriaus pradinių klasių bėi Inkaklių filialo lankytojai dalyvavo popiėtė jė ,,Ar ėsi saugus intėr-
nėtė?“. Š vė ks nos filialo lankytojams ir Š vė ks nos „Šaulė s“ gimnažijos pradinukams bibliotėki-
ninkė  vėdė  praktinį už siė mimą „Kaip ėlėktroninė jė ėrdvė jė bu ti saugiam“, o Dėguc ių filialė vy-
ko kompiutėrinio ras tingumo valanda pradėdantiėsiėms bibliotėkos lankytojams „E. valdž ios 
paslaugos“. 

 
Katyc ių filialo jauniėji lankytojai buvo kviėc iami pasitikrinti savo IT ž inias. Jaunimas 

sprėndė  „Škillagė“ tėstą, skirtą vėrtinti darbui rėikalingus IKT įgu dž ius. Is sprėndusiėji tėstą 
suž inojo, kokios IT ž inios svarbiausios įsidarbinant. Rusnė s filialė vyko protų mu s is, kuriamė 
dalyvavo Rusnė s pagrindinė s mokyklos dės imtokai (mokytoja Šolvėiga Mockiėnė ). Jaunimas 
nė tik gėrai pralėido laiką, bėt ir suž inojo daug naujovių, susijusių su tėchnologijomis bėi in-
tėrnėtu. Traksė dž ių filialė rinkosi kėtvirtos klasė s mokiniai. Bibliotėkininkė  juos kviėtė  at-
krėipti dė mėsį į intėrnėto tėikiamą naudą bėi ž alą. Vaikai ž iu rė jo, o vė liau aptarė  istoriją „Bė-
kras tis mis kas“.  

„Intėrnėto savaitė s’ 2015“ vėiklos skatina daugiau dė mėsio skirti informacinių tėchnolo-
gijų ž inioms. Jos mėtu gyvėntojai suž ino apiė intėrnėto tėikiamą naudą bėi ž alą, ko rėikė tų 
saugotis intėrnėtė, kaip saugiai naudotis ėlėktroninė mis paslaugomis bėi daug kitos nau-
dingos informacijos, susijusios su intėrnėtu. 
 

EUROPOŠ DIENOŠ Š VENTE  „PADE DAMI KITIEMŠ, PADE ŠIME IR ŠAU“  

 
2015 m. gėguž ė s 7–8 diėnomis viės ojojė bibliotėkojė vyko Europos diėnos s vėntė  „Padė -

dami kitiėms, padė simė ir sau“, kurios tikslas  – paminė ti Europos mėtus vystymuisi, didinant  
bėndruomėnė s informuotumą ir s viėtimą apiė Liėtuvos ir Europos Šąjungos vystomojo bėn-
dradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas. Gėguž ė s 7 d. VB mokslėiviams surėngtas ž inių apiė 
Europos Šąjungą patikrinimo konkursas „Europos ėgžaminas“. Konkursė aktyviai dalyvavo 
Š ilutė s M. Jankaus pagrindinė s mokyklos mokslėiviai. 
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VB ir filialuosė vėikė  parodos: „Kėliaujantys po saulė Liėtuvos“, „Kroatija – 28-oji EŠ na-
rė “, „Knygos skirtukai su EŠ atributika“, „Europos s alių lė lė s“,  „Š ilutė s architėktu riniai akcėn-
tai“. 

Gėguž ė s 8-ąją Bibliotėkos vasaros kiėmėlyjė vyko EŠ ir vystomojo bėndradarbiavimo s a-
lių ambasadų (Latvijos, Ukrainos, Moldovos, Gružijos ir Afrikos) tėatraližuoti prisistatymai, 
ž aidimai ir viktorina „EŠ s alių bėndradarbiavimo labirintė“, koncėrtavo Š ilutė s M. Jankaus pa-
grindinė s mokyklos ėstrados studija ir Š ilutė s pirmosios gimnažijos ėstradinė  grupė . Vakarė 
vyko vakarė lis „Karc ėma ir Afrikoj karc ėma“, kuriamė pristatytos vystomojo bėndradarbiavi-
mo vėiklos. 

 

 
 

„BENDRUOMENE Š „HUB‘AŠ“ BIBLIOTEKOJE „ATRAŠK ŠAVO ŠAVIRAIŠ KOŠ KODĄ“  

 
F. Bajoraic io VB dalyvauja projėktė „Bibliotėkos paž angai’ 2“, kurio tikslas – sustiprinti 

Liėtuvos bibliotėkų gėbė jimus tėnkinti bėsivystanc ios bėndruomėnė s porėikius ir įtvirtinti 
bibliotėkas kaip tvarias bėndruomėninės institucijas, galinc ias pagėrinti Liėtuvos ž monių gy-
vėnimo kokybę. VB tėikė  projėktą ir laimė jo 45 200 Eur finansavimą. Projėktas dalinai finan-
suojamas nacionalinė s Martyno Maž vydo bibliotėkos įgyvėndinamo projėkto „Bibliotėkos pa-
ž angai’ 2“ ir LR Kultu ros ministėrijos lė s omis. 

VB įkurtas bėndruomėnė s „Hub‘as“ su 5 savirais kos kodais: „Ku rybis kumo kodas“, 
„Elėktronikos kodas“, „Ž inių kodas“, „Modėliavimo kodas“ ir „Multimėdijos kodas“. Bibliotėkos 
partnėrė sė, Pagė gių savivaldybė s viės ojojė bibliotėkojė ir Klaipė dos r. Jono Lankuc io viės ojojė 
bibliotėkojė, įkurtos „Multimėdijos kodo“ savirais kos ėrdvė s ir vykdomos „Ku rybis kumo 
kodo“ bėi „Ž inių kodo“ vėiklos. 

Birž ėlio 9 d. vyko projėkto „Bėndruomėnė s „Hub‘as” bibliotėkojė „Atrask savo savirais -
kos kodą“ idė jos pristatymas – obėlaitė s sodinimo s vėntė . Š iojė bėndrojė projėkto „Bibliotėkos 
paž angai’ 2“ iniciatyvojė, vykusiojė viėnu mėtu visojė Liėtuvojė, dalyvavo Pamario pagrindinė s 
mokyklos vasaros stovyklautojai, jauniėji Bibliotėkos skaitytojai. Obėlaitė s pasodinimas sim-
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boližuoja Bibliotėkos paž angą, augimą, projėkto vyksmą, o jos vaisiai – Bibliotėkos tėikiamą 
naudą visų amž iaus tarpsnių bėndruomėnė ms. Obėlaitės bibliotėkoms dovanojo Babtų mėdė-
lynas. Priė iniciatyvos prisidė jo projėkto „Bibliotėkos paž angai’ 2“ partnėriai: Liėtuvos pas tas, 
kurio kurjėriai pristatė  obėlaic ių sodinukus, ir informacinis partnėris – Liėtuvos nacionalinis 
radijas ir tėlėvižija, kurio atstovai lankė si bibliotėkosė ir rėngė  rėportaž ą apiė rėnginius. Š vėn-
tė  skirta paž ymė ti naują projėkto „Bibliotėkos paž angai’ 2“ ėtapą – bibliotėkų projėktų bėn-
druomėnė ms įgyvėndinimo pradž ią. 

 
„Kūrybiškumo kodas“ 
2015 m. VB surėngti ku rybis kumo ėdukaciniai už siė mimai. Vėsti 29 už siė mimai (is  jų 14 

– filialuosė). Tai vėiklos, skirtos vaikų ku rybiniams už siė mimams (tapyba, akvarėlė , piės imas, 
kompožicija, lipdymas, karpymas, lankstymas), skatinanc ios savirais ką ir bėndravimą. 
Mėninė mis priėmonė mis dalyviai kuria, lavinasi, is rėis kia savė. Dalyviai mokomi dirbti su 
įvairiomis dailė s tėchnikomis bėi priėmonė mis. 

Rugsė jo 7, 14 d. Vasaros kiėmėlyjė Ž ibų pradinė s mokyklos mokiniai (vadovė  Rita 
Kris c iu niėnė ) dalyvavo lipdymo, lankstymo ir karpymo ku rybis kumo už siė mimuosė. Rugsė jo 
21, 28 d. ir gruodž io 7, 14, 21 d. viės ojojė bibliotėkojė „Ku rybis kumo kodo“ vėiklas vėdė  Vaikų 
aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotėkininkė  Liudmila Nausė diėnė . Vadovė  dalyviams pėr 
piės imo, kompožicijos, lankstymo, piės imo už siė mimus davė  vėrtingų patarimų, kaip sukurtus 
darbėlius panaudoti praktikojė, pvž., kaip surėngti asmėninę s vėntę, susikuriant ir 
pasigaminant atitinkamą atributiką, kt. Už siė mimuosė dalyvavo Š ilutė s Pamario, M. Jankaus 
pagrindinių, Ž ibų pradinė s mokyklų mokiniai.  

 
Špalio, lapkric io mė n. už siė mimų dalyviai is  Pamario, M. Jankaus pagrindinių mokyklų 

mokė si kurti dėkoracijas ir pėrsonaž us tėatraližuotų pasakų pristatymams, panaudojant 
karpymo, lankstymo tėchnikas. Š ių ku rybis kumo vėiklų mėtu vaikai is moko darbėliams 
ku rybis kai panaudoti nė tik pac ias ėlėmėntariausias mėdž iagas, bėt ir vaidybos paslapc ių, kaip 
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patiėms susikurti nėsudė tingas vaidybinės lė lės, kaip tėatrui panaudoti nėbėrėikalingus 
ž aislus, kitas mėdž iagas. Vydu no gimnažijos gimnažistė  Aistė  Jauniu tė  už sidėgė  „Ku rybis kumo 
kodo” vėiklomis ir vėdė  M. Jankaus pagrindinė s mokyklos mokiniams nėtradicinė s dailė s 
„Animė“ piės imo pamokas. 

 
Rugsė jo 18 d. Vilkyc ių filialė vyko Joanos Kaktavic iėnė s tapybos ant s ilko piės inių ir 

Pranė s Kaminskiėnė s skiautinių parodos pristatymas ir ku rybiniai už siė mimai. Dalyviams 
pristatytos tapybos ant s ilko priėmonė s, tėchnikos gudrybė s, duota vėrtingų patarimų. Buvo 
galima praktis kai is bandyti subtilios tapybos bu dą.  

 
Katyčių filialo jauniėji lankytojai rugsėjo 19 d. jau antrą kartą (vasario mėn. susipažino 

su Žėmaitijos rėgionu) rinkosi į ėdukacinę pamokėlę. Pamokėlės mėtu jiė virtualiai susipažino 
su piėtų Liėtuvos rėgionu – Džūkija. Pasiklausę dainų apiė Džūkiją, vaikai kibo į darbą – piėšė 
Džūkijos vėliavą. Kūrybiškumo valandėlė buvo skirta Liėtuvos ėtnografinių rėgionų metams. 

Špalio 6 d. Kintų filialė surėngta virvėlinė s kėramikos ėdukacinė  popiėtė  „Vėju vėju 
virvėlę” Kintų pagrindinė s mokyklos 1–2 kl. mokiniams. Popiėtę vėdė  viėtos amatininkė , 
kėramikė  Š alnė  Valc iukiėnė . Šusipaž inę su s io amato istorija, molio savybė mis mokinukai kibo 
į darbą. Kiėkviėnas bandė  sukti virvėlės, vė liau is  jų lipdė  indėlius – kas piės tukinę, kas dė ž utę 
papuos alams ar kitoms smulkmėnė lė ms. Darbėliams dėkoruoti vaikai naudojo paprasc iausias 
priėmonės – s iaudėlius, dantų kraps tukus, pynė  molio virvėlių kasėlės ar prilipdė  ąsėlės. 
Popiėtė s mėtu vaikai ugdė  ku rybis kumą, kruops tumą, mokė si dirbti komandojė.  

Špalio 9 d. Vilkyc ių filialė vyko kalvystė s pamoka „Mėtalo ras tai”, dalyvaujant viėtiniam 
kalviui Nėrijui Gėniui. Rėnginio mėtu pristatyta vaiždinė  mėdž iaga, kuriojė už fiksuotas 
kalvystė s procėsas nuo brė ž inio iki galutinio gaminio. Po pėrž iu ros ž iu rovai buvo pakviėsti 
stėbė ti smulkių kalvis kų dėtalių, t. y. spiralių, kalimo bu dus. Dalyviai patys pabandė  nukalti 
paviėnės kalvis kas dėtalės: vinį, pakabutį, kabliuką, spiralę. Lankytojai dalijosi įspu dž iais ir 
visi viėningai nusprėndė  – kalvio darbas nė ra lėngvas, rėikalaujantis is tvėrmė s, atidumo ir 
kantrybė s. 
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Špalio 19 d. Š ylių filialė vyko ku rybinis ėdukacinis už siė mimas ,,Š iaudų sodas – kas tai?”, 

kurį vėdė  Bikavė nų sėnųjų kaimo tradicijų kultu ros cėntro ėdukatorė  Nijolė  Štanėliėnė . 
Už siė mimo mėtu susirinkusiėji mokė si pasidaryti gė lės, angėlė lius, ėž iukus, pynė  s iaudinę 
pynę, kurią buvo nėlėngva pinti, nės rėikė jo suprasti pynimo tėchniką. 

 
Lapkric io 13 d. vaikai susirinko į jaukų litėratu rinį vidudiėnį Grabupių filialė. Jauniėji 

skaitytojai pasirinko graž iausią ir ž inomiausią Eduardo Miėž ėlaic io poėmą  „Žuikis puikis” ir 
pagal ją suku rė  inscėnižaciją. Špėktakliukui ruos ė si pirmokai ir antrokai. Jiė padėmonstravo 
rais kaus skaitymo sugėbė jimus, savo drąsą vaidinti susirinkusiai auditorijai. Publika nėgailė jo 
plojimų, dž iaugė si puikiu jų pasirodymu. 

Juknaic ių pagrindinė s mokyklos mokiniai lapkric io 19 d. atė ję į Juknaic ių filialą dalyvavo 
ėdukacinė sė-litėratu rinė sė dirbtuvė sė „Paž inkimė. Bėndraukimė. Kurkimė”. Šusirinkusiėji 
mokė si kurti kalė dinius ž aisliukus bėi juos dėkoruoti. Mokiniams parodyta, kaip rankų 
prisiliėtimas popiėrių gali pavėrsti nuostabia ėglutė ar snaigė, siu lų kamuoliukas gali virsti 
lėngva ir nėtirpstanc ia snaigė, įvairiaspalviu varpėliu, miėlu angėliuku ar dar kokia nors 
kalė dinė dėkoracija. Vaikai stėbė jo ir labai noriai patys lankstė  kalė dinės dėkoracijas, kurios 
buvo skirtos papuos ti aplinką kalė diniu laikotarpiu bėi padė ti sukurti s vėntinę laukimo 
atmosfėrą. 

Lapkric io 28 d. Traksė dž ių bibliotėkininkė  Vida Paldauskiėnė  į bibliotėką pasikviėtė  5 
klasė s mokinius ir jų auklė toją paminė ti ras ytojo Marko Tvėno 180-ąsias gimimo mėtinės. 
Bibliotėkininkė  is  anksto buvo paruos usi knygų skirtukų, kuriuosė suras ė  nėmaž ai įsimintinų 
M. Tvėno posakių, aforižmų. Mokiniai garsiai skaitė  posakius, juos ais kino, aptarinė jo. 
Pėnktokų auklė toja, dailė s mokytoja Indrė  Diksiėnė , pasiu lė  vaikams skirtukus papuos ti. 
Mokiniai karpė  miniatiu rinės ž vaigž dutės, snaigės ir dėkoravo knygų skirtukus, kuriuos 
padovanojo bibliotėkai. 

Gruodž io 11-osios pavakarę Vilkyc ių filialė vyko ku rybis kumo už siė mimas – kalė dinė s 
dirbtuvė s. Viės nia Daiva Dulkiėnė  susirinkusius mokė  is  gamtojė randamų mėdž iagų 
pasigaminti s vėntinės puos mėnas. Dėkoracijai sukurti rėikalingos ir kitokios priėmonė s, 
padėdanc ios tvirtai suris ti, suklijuoti kuriamą dėkoraciją. Graž iai atrodo pridėrinti bližgantys 
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karoliukai. Edukacinė jė pamokojė dalyvavę bibliotėkos lankytojai patys galė jo pasimokyti 
dėkoruoti stiklinius burbulus, juos apvyniojant dž iuto virvėlė. Jiė ant is  ploks tė s is pjautos 
s irdėlė s klijavo karpytos s akėlė s gabaliukus. Š iė papuos imai labai tinka papuos ti langus arba 
kalė dinę ėglutę. Daiva Dulkiėnė  padėmonstravo kalė dinė s ėglutė s is  mė lynių u glių ku rimo 
procėsą. Š i graž uolė  s vėntiniu laikotarpiu kasdiėn pasitiko bibliotėkos lankytojus. 

 
Gruodž io 12 d. Inkaklių filialė vėikė  kalė dinė s dirbtuvė s. Didėli ir maž i, vadovaujami 

Danguolė s Nausė diėnė s, mokė si is  kankorė ž ių daryti spalvingus kalė dinius ėglutė s ž aisliukus. 
Vadovė  parodė , kaip is  kankorė ž ių galima sukurti nė tik paprastas ėglutė s puos mėnas, bėt ir 
padaryti nyks tuką su baržda, vis c iuką, pėlė dą ar pėlytę. Kankorė ž ius susirinkusiėji puos ė  
spindinc iais karoliukais. Vė liau visi draugis kai pac ių pagamintais darbėliais papuos ė  ėglutę. 

Gruodž io 15 d. Miėsto filialė į bibliotėką suguž ė jo Š ilutė s Ž ibų pradinė s mokyklos 3 
klasė s mokslėiviai dalyvauti intėgruotuojė dailė s pamokojė, kurią vėdė  vyrėsnioji mokytoja 
Rasa Jankauskiėnė . Šu vaikais nutarta puos ti nė is  mis ko parnės tą ėglę, bėt pagamintą savomis 
rankomis. Is  ž alios spalvos popiėriaus lapų mokslėiviai is karpė  savo rankų plas takų trafarėtus 
ir juos klijavo. Eglutė  augo visų akysė. Mėrgaitė s darė  ėglutėi kaspinė lius, bėrniukai susikaupę 
karpė , klijavo snaigės. Mokslėiviai pamokos pabaigojė klausė si kompaktinė s ploks tėlė s 
„Ž iėmos varpėliai”. Bėsiskirstydami po rėnginio, vaikai is sinės ė  nė tik įgytas ž inias, gėrą 
priės s vėntinę nuotaiką, bėt ir ir knygų skirtukus, primėnanc ius akciją „Knygų Kalė dos”. 

 
Gruodž io mė n., artė jant didž iosioms ž iėmos s vėntė ms, į Inkaklių filialą rinkosi jauniėji 

bibliotėkos lankytojai. Jiė laukė  sėkamos „Kalė dinė s pasakos”, kurią suku rė  ir sėkė  Č ėslova 
Rudiėnė . Ji savo rankomis numėžgė  lė lės pasakai inscėnižuoti. Tai pasaka apiė tai, ką 
kiėkviėnam ž vė rėliui, pauks c iui, ž mogui ar kitai gyvai bu tybėi rėis kia Kalė dos. Vaikai suž inojo, 
kad Kalė dos – tai gėrumo bėi santarvė s s vėntė . Pasivais inę ku c iukais maž iėji dė kojo Č . 
Rudiėnėi už  pasėktą graž ią pasaką ir domė josi mėgžtomis lė lė mis. 

Gruodž io 22 d. į Grabupių filialą suguž ė jo gėriausi bibliotėkos draugai – „Nyks tukų 
mokyklė lė s” mokiniai. Nuolat dalyvaudami ku rybiniuosė ėdukaciniuosė už siė mimuosė „Pipirų 
rytas” jiė visuomėt ką nors smagaus nuvėikia. Ž aidž ia, skaito, mokosi, daro darbėlius. Aptarta 
nuvėikta vėikla, kalbė ta apiė Kalė dų laukimą, vaikai papasakojo kaip ras ė  lais kus Kalė dų 
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Šėnėliui, pasigrož ė jo pac ių ir draugų sukurtais darbais, papuos usiais bibliotėkos lėntynas. 
Vaikai ž iu rė jo animacinį filmą „Šniėguolė  ir sėptyni nyks tukai”.  

Gruodž io mė n. Kintų filialė kartu su liėtuvių kalbos mokytoja Asta Nėimantiėnė 
surėngtos paž intinė s pamokos 5–6 klasių mokiniams. Pamokų mėtu mokslėiviai susipaž ino su 
knygų iliustracijomis, lygino mokslinė s ir grož inė s litėratu ros, suaugusiųjų ir vaikų knygų 
iliustracijas, ku rė  bu simos savo mįslių knygos virs ėlį. 

„Ku rybis kumo kodo” už siė mimų mėtu pagėrė jo vartotojų ku rybis kumo pajauta ir 
savirais ka nėformaliojė aplinkojė, is rys kė jo atskiri jų mėniniai gėbė jimai piės ti, lankstyti, kurti 
ir įgyvėndinti idė jas, vaikai is moko pasidž iaugti savo nuvėiktais darbais bėi ku rybinė vėikla, o 
gautais rėžultatais pasidalinti su kitais, is augo jų savivėrtė . Vaikai bibliotėkojė domė josi nė tik 
knyga, įvairiomis tėchnologijomis, pasaulio paž inimu, harmoningu bėndravimu, idė jų 
pasidalinimu, bėt ir is moko dž iaugtis naujai už simėžgusia bic iulystė, kt. Projėkto dalyviai 
ėkspėrimėntavo, įgijo įvairiausio pobu dž io patirc ių, ž inių, pagėrė jo kultu rinis ėdukacinis 
paž inimas ir is prusimas, susiformavo mėninis skonis, savirais ka, jiė is moko turiningai lėisti 
laisvalaikį viės ojojė bibliotėkojė, nėtiėsiogiai dalyvauti kultu riniamė gyvėnimė. Vaikai, turintys 
spėcialių gėbė jimų, nėformaliai patys įsitraukė  į kitų dalyvių ku rybis kumo ugdymą, taip 
pagėrino savo asmėninė s kompėtėncijos bėi komunikavimo įgu dž ius. Dalyviai įgijo patirtiės 
rėngiant ir pristatant ku rybinių darbėlių parodas savo bėndraamž iams, tė vėliams. Dirbant su 
skirtingomis mėdž iagomis, priėmonė mis bėi tėchnikomis pagėrė jo vaikų grafinė s, spalvinė s, 
ėrdvinė s rais kos įgu dž iai, is siugdė  dailė s ku rinio ar rėis kinio suvokimo pradmėnys, 
susiformavo pirminiai gamtinė s, kultu rinė s aplinkos stėbė jimo ir analižavimo įgu dž iai, kuriė 
buvo panaudojami įgyvėndinant savo ku rybinius sumanymus. Vaikai is moko atsirinkti 
tėchnologinės vėiklas pagal savo porėikius. 
 

„Elektronikos kodas“ 
Špalio mė n. pradž iojė VB vyko mokymai, kaip naudotis „LEGO EV3 robotais”. Is  pradž ių 

susipaž inta su roboto sandara, konstravimo ir programavimo pradmėnimis, programavimo 
bėi priėdė lių galimybė mis, LEGO roboto panaudojimu automatižuojant protingo namo 
imitaciją. Įgytas ž inias bibliotėkininkai ir mokslėiviai turė jo pritaikyti praktis kai 
sukonstruodami robotus, kuriė turė jo judė ti, rėaguoti į aplinką ir kovoti viėnas su kitu. 

 
Vyko sumo varž ybos, kurių mėtu robotai varž ė si dė l stipriausiojo titulo. Kiėkviėną 

antradiėnį mokslėiviai rėnkasi į už siė mimus ir dirba su robotukais. Robotukai – puiki 
priėmonė  sujungti įvairias mokslo kryptis: inž inėriją, fižiką, matėmatiką, informatiką. 
„Elėktronikos kodo“ už siė mimuosė, pasitėlkus ėlėktronikos konstruktorius, dalyviai mokosi 
juos pritaikyti praktis kai, paž inti fižikos rėis kinius, sudarinė ti ėlėktroninės schėmas, jų 
grandinės, atlikti ėkspėrimėntus, gautais rėžultatais dalintis su bėndraminc iais, 
supaž indinami su ėlėktronikos pagrindais. 

„Elėktronikos kodo” už siė mimų mėtu pagėrė jo vartotojų ėlėktronikos ž inios sudarinė ti 
ėlėktroninės schėmas ir jų grandinės, konstruoti. 

Viės ojojė bibliotėkojė vyko 12 „Elėktronikos kodo“ už siė mimų. 
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„Žinių kodas“  
Jų mėtu vyko kompiutėrinio ras tingumo mokymai pradėdantiėsiėms ir paž ėngusiėms.  
Š ilutė s F. Bajoraic io viės ojojė bibliotėkojė ir jos filialuosė birž ėlio–gruodž io mė n. sutėikta 

2 990 konsultacijų, konsultuota 2 513 gyvėntojų. Individualiai apmokyti 523 gyvėntojai. 
Birž ėlio-gruodž io mė nėsiais Š ilutė s F. Bajoraic io viės ojojė bibliotėkojė ir jos filialuosė vyko 
kompiutėrinio ras tingumo mokymai suaugusiųjų grupė ms (51 mokymai). Is  viso mokymus 
lankė  306 gyvėntojai. Š ilutė s F. Bajoraic io viės ojojė bibliotėkojė kompiutėrinio ras tingumo 
mokymų kursus lankė  90 dalyvių, jos 20 filialų – 216. 

Gyvėntojams organižuoti  mokymai s iomis tėmomis: „Bibliotėkos ėlėktroninė s 
paslaugos” (2), „Bibliotėkos ėlėktroninis katalogas” (3), „Is mok planuoti savo laisvalaikį 
intėrnėtu” (1), „E. paslaugos patogėsniam gyvėnimui” (2), „Virtualių saugyklų pristatymas” 
(1), „Dėbėsų" kompiutėrija” (1), „Mano pradž iamokslis: kompiutėrio sandara, informacijos 
paiės kos sistėmos ir įrankiai” (2), „E-paslaugos: ėlėktroninis bėndravimas, ė-valdž ios vartai, ė-
bankininkystė ” (2), „Šusipaž inkim: savitarnos svėtainė  www.manoėlėktra.lt” (2), „ŠODROŠ 
paslaugos“ (1), „EDŠ – ž ėmė s mokėsc io dėklaravimas“ (1), „Plans ėtinių kompiutėrių „iPad” 
naudojimosi pagrindai: programos „iBooks”, „Pagės”, „Kėynotė”, „Dropbox”, „Šėnd Anywhėrė” ir 
kt., filmukų bėi vaiždo pristatymų montavimas” (1), „Trumpo mėtraž o filmukų ku rimas“ (1). 

Informaciją apiė kėlėtą „Ž inių kodo” vėiklų patėikiamė plac iau. 
VB vyko mokymai „Plans ėtinių kompiutėrių „iPad” naudojimosi pagrindai” bibliotėkos 

darbuotojams ir skaitytojams. Pamokas vėdė  „Applė” profėsinio tobulinimo lėktorė  Štasėlė  
Ris kiėnė  pagal spėcialiai Bibliotėkos darbuotojams ir lankytojams sudarytą programą. 
Dalyviai mokė si naudojimosi plans ėtė mis „iPad” pagrindų: kalbos, intėrnėto, saugumo ir kt. 
nustatymų, programė lių siuntimo bėi fotografavimo ir filmavimo funkcijų. Padėmonstruotos 
ėl. knygos, jų tipai, parsisiuntimo galimybė s, pristatytos programė lė s „iBook”. Už siė mimo mėtu 
dalyviai patys ku rė  filmukus ir vė liau juos dėmonstravo.  

 
Rugsė jo 18 d. VB vyko projėkto partnėrių susitikimas bėi kvalifikacijos kė limo mokymai. 

Šusitikimo mėtu bibliotėkininkai is  Klaipė dos r. savivaldybė s Jono Lankuc io viės osios 
bibliotėkos, Pagė gių savivaldybė s viės osios bibliotėkos bėi s ilutis kiai aptarė  minė to projėkto 
įgyvėndinimo vėiklas, nuvėiktus darbus, pasidalino mintimis apiė tolėsnį projėkto vykdymą. 
Vė liau susirinkusius Š ilutė s, Gargž dų ir Pagė gių viės ųjų bibliotėkų bibliotėkininkus lėktorė  
mokė  naudotis intėraktyvia lėnta, kurią bibliotėka įsigijo pagal projėktą. Visi dalyvavę 
mokymuosė įgijo ž inių apiė „Promėthėan” įrangos ir „ActivInspirė” programos galimybės ir 
gėbė s jas pritaikyti darbė, kuriant aktyvią ir įdomią ėdukacinę aplinką. 

VB filialuosė vyko mokymai: „Šocialiniai tinklai” (1) – Pas ys ių fil.; „Šaugus ir draugis kas 
intėrnėtas” (3) – Rusnė s, Inkaklių ir Kintų fil.; „Kompiutėrio ir intėrnėto pradmėnys“ – (2) 
Juknaic ių, Inkaklių fil.; „Intėrnėto is tėkliai“ (1) – Kintų fil.; „Is mokimė dirbti kompiutėriu” (1) – 
Kintų fil.; „Šaugus ir draugis kas intėrnėtas“ (1) – Rusnė s fil.; „www.manoėlėktra.lt“ (6) – 
Bikavė nų, Grabupių, Vainuto, Balc ių, Katyc ių, Dėguc ių fil.; „LEŠTO kliėntų savitarnos 
svėtainė “ (3) – Ž ėmaic ių Naumiėsc io, Miėsto, Gardamo fil.; „Šusipaž inkim: savitarnos svėtainė  
www.manoėlėktra.lt” (6) – Kintų, Vilkyc ių, Traksė dž ių, Inkaklių, Rusnė s, Juknaic ių fil.; 

http://www.manoelektra.lt/
http://www.manoelektra.lt/
http://www.manoelektra.lt/
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„Elėktroninis bėndravimas“ (2) – Usė nų fil.; „E. paslaugos patogėsniam gyvėnimui“ (1) – 
Katyc ių fil.; „Trumpomėtraž o filmukų ku rimas“ (1) – Vilkyc ių fil.; „Pavėiksluok ir sukurk savo 
archyvą“ (1) – Kintų fil.; „Kompiutėris – mano patarė jas ir pagalbininkas“ (1) – Miėsto fil. 

Informaciją apiė kėlėtą mokymų filialuosė patėikiamė plac iau. 
Špalio 22 d. Š ilutė s miėsto filialo bibliotėkininkė s pakviėtė  Š ilutė s Ž ibų pradinė s 

mokyklos 3 klasė s mokslėivius į informacinius už siė mimus „Kompiutėris – mano patarė jas ir 
pagalbininkas”. Bibliotėkininkė  padėmonstravo mokslėiviams, kaip paprastai ir grėitai galima 
susirasti rėikiamą informaciją intėrnėtu, supaž indino su socialiniais tinklais, piės imo 
programė lė „Paint”. Vaikai piės ė  naudodamiėsi bibliotėkojė ėsanc iais kompiutėriais. 

  
Gruodž io mė n. Kintų filialo bibliotėkininkė s ir Kintų pagrindinė s mokyklos antrokų 

mokytoja Irėna Š ėrkiėnė  surėngė  mokymų ciklą „Is mokimė dirbti kompiutėriu” 2 klasė s 
mokiniams. Mokymų mėtu vaikams paais kinta apiė kompiutėrio dalis, taisyklingus jų 
pavadinimus. Is bandyta ir Microsoft Offisė piės imo programa „Paint”. Bandydami nupiės ti 
kalė dinį atviruką jiė lavino darbo su kompiutėrio pėlė įgu dž ius. Tam, kad vaikai nė tik linksmai 
lėistų laisvalaikį priė kompiutėrio, bėt tuo pac iu ir gilintų savo ž inias, jiėms pristatytos dvi 
kompiutėrinių ž aidimų svėtainė s – mokinukai.lt ir frėpy.ėu. Š iosė svėtainė sė galima rasti 
spalvingų ir linksmų ž aidimų, padėdanc ių lavinti vaikų loginį mąstymą, gilinti matėmatikos, 
liėtuvių kalbos ar pasaulio paž inimo ž inias. 

Rugsė jo 24–25 d. F. Bajoraic io viės oji bibliotėka ir Vilniaus univėrsitėto Komunikacijos 
fakultėtas pakviėtė  Š ilutė s kras to pėnkių gimnažijų gimnažistus susitikti Vilniaus univėrsitėto 
„Ž inių ir karjėros mugė jė”. Vilniaus univėrsitėto dėkanai susitiko su gimnažistais 2 
gimnažijosė. 

  
Diskusijų klubo „17.17” nariai VB konfėrėncijų salė jė rinkosi diskusijai su Vilniaus 

univėrsitėto dė stytojais, s ilutis kiais pėdagogais. Tokiė rėnginiai tėlkia Š ilutė s kras to 
gimnažistus planuoti ir pasirinkti intėrėsus atitinkanc ią karjėrą, skatina profėsinę motyvaciją, 
piliėtinę brandą, sudaro galimybę gėriau suvokti gyvėnimo pas aukimą. Rėnginio mėtu 
pristatomos VU studijų naujovė s. 

Š ilutė s VB organižavo 10 ž inių turnyrų su balsavimo įranga (is  jų – 3 is važ iuojamiėji, 3 – 
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filialuosė); partnėriai – 3. Buvo organižuojamos ž inių lygos, turnyrai, viktorinos vaikams, 
jaunimui, savivaldos atstovams, policijos darbuotojams, tiėsioginė ms ir nėtiėsioginė ms 
tikslinė ms grupė ms. Dalyviai pasitikrino ir įtvirtino ž inias patrauklia ž aidybinė forma, 
panaudojant modėrnią atsakymų vėrtinimo įrangą. Šurėngta 12 ž inių lygų, turnyrų, viktorinų.  

Rugsė jo 10 d., viės osios bibliotėkos 70-ojo jubiliėjaus mėtu, vyko nuotaikingas „Ž inių 
kodo“ ž aidimas „Taip. Nė”, kuriamė priė baltųjų ir juodųjų stalų ž aidė  dvi komandos, sudarytos 
is  atvykusių svėc ių, kultu ros darbuotojų, pėdagogų, mokslėivių. Ž aidimo tėma – bibliotėka ir 
skaic ius 70. Ž aidimė buvo įtampos ir ažarto. Ž aidė jams tėko pasukti galvas ir prisiminti 
Bibliotėkos is lėistas knygas, laimė tas prėmijas, apsilankiusius prėžidėntus, Liėtuvininkų 
gatvė s pastatų numėrius, kėlio ž ėnklus. Šolidž ius rė mė jų įstėigtus prižus laimė jo tiėk 
komandų ž aidė jai, tiėk ž iu rovai, turė ję galimybę spęsti kryž iaž odį, atsakyti į klausimą. 

 
Rugsė jo 17 d. Rusnė s filialo bibliotėkininkė s organižavo viktoriną ir varž ytuvės tarp 

Rusnė s džu kų ir Rusnė s ž ėmaic ių. Varž ytuvė sė nėtru ko  linksmų pajuokavimų apiė džu kus ir 
ž ėmaic ius, smagių patarlių, pasakojimų apiė Rusnę, apiė tuos ž monės, kurių jau daugėlio 
nėbė ra. Visi skirstė si kupini pasiryž imo is saugoti nors maž ytę dalėlę savo kras to praėitiės.  

Rugsė jo 26-ąją, Europos kalbų diėną, skatinant įvairių kalbų mokymąsi, Kintų 
bibliotėkojė vyko protų turnyras Kintų pagrindinė s mokyklos 8–10 ir Š ilutė s pirmosios 
gimnažijos 3ė klasių mokiniams. Bėndradarbiaujant su Kintų pagrindinė s mokyklos už siėnio 
kalbų mokytojais surėngtas turnyras „Ž inių kodas: protų kovos „Pasuk makaulę”. Kėturios 
dalyvių komandos  is bandė  naujai gautą aktyvaus atsakymo sistėmą „Activė Votė”. 

Špalio 12 d., Viėtos savivaldos diėnos is vakarė sė, VB duris atvė rė  Š ilutė s rajono sėniu nijų 
lėgionų kautynė ms, į kurias dalyvius sukviėtė  Š ilutė s rajono savivaldybė  – projėkto partnėrė . 
Kautynė s vyko ažartis kojė, tac iau draugis kojė aplinkojė. Š ilutė s rajono savivaldybė s mėras 
Vytautas Laurinaitis, svėikindamas susirinkusius svėc ius Viėtos savivaldos diėnos proga, 
linkė jo, kad artė janc iamė mu s yjė laimė tų draugystė .  

 
Lėgionai kovė si pasitėlkę savo ž inias ir s iuolaikinės tėchnologijas. Komandų laukė  4 

turai, joms patėikta klausimų apiė savivaldą, sėnovė s Romą, klausimų apiė viską is  viso 
pasaulio, kt. Is  Š vė ks nos atvyko komanda „Š vė ks nos dvaris kiai” , is  Šaugų – „Šaugų malu nai”,  is  
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Rusnė s – „Nė gė s”, is  Gardamo – „Šaulytė s”, is  Š ilutė s  – „Imago”, is  Vainuto – „Vanagai” ir is  
Katyc ių – „Auxilija”. Komanda „Š vė ks nos dvaris kiai”, surinkusi 27 tas kus, triumfavo. 

Špalio 13 diėną Juknaic iuosė surėngtas protų mu s is „Ž inių kodas: as  ž inau – suž inok ir 
tu”, skirtas Viėtos savivaldos diėnai. Š ią diėną paminė ti ir kartu maloniai pralėisti popiėtę 
Juknaic ių sėniu nijos darbuotojus bėi Juknaic ių, Pas ys ių ir Usė nų bėndruomėnių narius 
pakviėtė  filialų bibliotėkininkė s. Bėndruomėnių nariai savo ž inias is bandė  protų mu s yjė „As  
ž inau – suž inok ir tu”. Protų mu s yjė dalyvavo 5 komandos, kurios varž ė si 5 turuosė. Šavo 
ž inias dalyviai galė jo is bandyti kras to paž inimo, istorijos, litėratu ros, mužikos ir įvairėnybių 
sritysė.  

Špalio 24 d. viės ojojė bibliotėkojė surėngtas ž inių turnyras „Gink, saugok, padė k, bėt 
is lik’3...”. Šavo jė gų is bandyti buvo sukviėstos komandos: „Kriminalistai”, „Policijos rė mė jai”, 
„Šaugu s kaimynai”, „Š auliai”, „Vadovai”, „Vėtėranai”. Dž iugu, kad į ž inių turnyrą dalyvauti 
atvyksta nėt ir parėigu nų s ėimos. Komandoms ž inių is bandymo kėlyjė rėikė jo įvėikti kėturis 
turus, kuriuosė buvo klausimai apiė kriminalistiką, sėklius, garsiausius nusikaltė lius, 
ž ymiausius pasaulio dėimantus ir kt. Ž inių turnyro „Gink, saugok, padė k, bėt is lik...” 
c ėmpionais, gėriausiais sėkliais ir kriminalistais pripaž inta parėigu nų komanda „Vadovai”. 

 
VB surėngė  3 is važ iuojamuosius ž inių turnyrus su balsavimo įranga, įsigyta vykdant 

projėktą „Bibliotėkos paž angai’2”.  
Jau pėnkėrius mėtus Liėtuvojė vyksta Prėžidėntė s Dalios Grybauskaitė s inicijuota akcija 

„Knygų Kalė dos“. Š ilutė s F. Bajoraic io viės oji bibliotėka kasmėt aktyviai įsijungia į s ią akciją ir 
organižuoja įvairius rėnginius. Š iėmėt bibliotėkininkai parėngė  kėturis kėliaujanc io „Knygų 
Kalė dų“ karavano „Prakalbink Kalė das“ mars rutus. Viėnas is  jų – „Knygų gidas”. Gruodž io 2 d. 
bibliotėkininkai pakviėtė  Šaugų vaikų globos namų vaikus dalyvauti smagiosė ž inių ž aidynė sė. 
Ž inių ž aidynės vėdė  pasakų pėrsonaž ai: Šniėgo karaliėnė , gėrosios fė jos ir  nyks tukai. Ž aidynių 
dalyvius pasvėikino Š ilutė s r. savivaldybė s Šocialinė s paramos skyriaus vėdė jo pavaduotoja 
Audronė  Barauskiėnė , pasidž iaugusi vaikų smalsumu ir ž iniomis. A. Barauskiėnė  pėrdavė  
mėro linkė jimus ir dovanas – fotografijų albumą bėi 2016 m. kalėndorių. Glė bį knygų 
saugis kiams padovanojo F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos bibliotėkininkai. 
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Gruodž io 9 d. „Knygų Kalė dų” karavanas stabtėlė jo antrojojė mars ruto stotėlė jė – 
„Diėmėdž io” ugdymo cėntrė. Kovą laimė jo komanda „Šupėr s viėsuoliai”, kuriėms ir atitėko 
pagrindinis prižas. Į „Diėmėdž io” ugdymo cėntro atvirų durų diėną atvyko gausus bu rys svėc ių 
su dovanomis. Čėntro auklė tinius ir pėdagogus svėikino Š vė ks nos sėniu nas Alfonsas Š ėputis, 
linkė damas dar nė viėnėrius mėtus is likti ir gyvuoti s iėms namams bėi turė ti viltiės. 

Gruodž io 16 d. bibliotėkininkai svėc iavosi Onos Jogiėnė s s ėimynojė „Vaikis kos svajonė s“, 
įsiku rusiojė Grygalis kė s kaimė. Vaikai dž iaugsmingai priė mė  kviėtimą pasivarž yti linksmosė 
ž inių ž aidynė sė „Knygų gidas“. Č ėmpionė ms įtėikti prižai, o visų dalyvių laukė  didž iulė  dovana 
– saldainiai. Š ėimynai dovanota akcijos „Knygų Kalė dos“ knygų. Š vėntė jė dalyvavo Š ilutė s r. 
savivaldybė s Šocialinė s paramos skyriaus vėdė jas Alvidas Š imėlionis ir vyriausioji spėcialistė  
Vida Š imkutė . 

 
Rėngiant ėlėktroninį lėidinį „Š ilutė s s imtmėc io ž monė s“, kuris bus paskėlbtas viės osios 

bibliotėkos intėrnėto svėtainė jė www.silutėvb.lt, parėngta „Ankėta Š ilutė s pėrsonalijų ž inynui“. 
Ankėtos forma patėikta minė tojė VB intėrnėto svėtainė jė ir is siuntinė ta kras tiėc iams pas tu. 
Parėngta informacija apiė rėngiamą ėlėktroninį lėidinį ir paskėlbta rajoninė jė spaudojė bėi 
intėrnėtė. Šudarytas ž ymių Pamario kras to ž monių (laikotarpis – nuo 1918 iki dabar) sąras as. 
Vykdyta informacijos įvairiuosė s altiniuosė paiės ka. Parėngti ir surėdaguoti straipsniai apiė 
s iuos kras tiėc ius: Žigmantą Balc ytį, Romualdą Dobranskiėnę, Kristiną Štasę Maž ukaitiėnę, 
Aldoną Gustas, Joną Jonaitį, Audrių Š iks nių, Dalią Ž ibaitiėnę, Irėną Arlauskiėnę, Pėtrą 
Č ėliauską, Almą Lapinskiėnę, Astridą Pėtraitytę, Šofiją Vainilaitiėnę, Danutę Klumbytę, Giėdrę 
Bulotaitę-Jurku niėnę, Onutę Mitaliėnę, Šigitą Pos kų, Dainorą Pociu tę-Abukėvic iėnę, Vytautą 
Mižėrą, Jurgitą Mariją Abraitytę, Vytautą Bėrnotą, Mindaugą Čapą, Vytautą Karalių, Aldoną 
Škirutytę, Archibaldą Bajoratą, Prancis kų Budrių, Evą Labutytę, Vaidą Grigaitį, Eugėnijų 
Ignatavic ių, Juožą Budraitį, Janiną Urbonaitę-Krasauskiėnę, Liną Julijoną Jankų ir kt. Is  viso – 
68 straipsniai, is  jų filialų – 19. 

 

„Modeliavimo kodas“ 

Špalio mė n. pradž iojė VB vyko mokymai bibliotėkos darbuotojams ir savanoriams „LEGO 
EV3 robotai". Pamokas vėdė  lėktoriai pagal VŠ Į „Robotikos mokykla” sudarytą programą. 
Bibliotėkos darbuotojams bėi savanoriams, mokslėiviams is  Š ilutė s pirmosios gimnažijos, 
Š ilutė s Vydu no gimnažijos bėi Š ilutė s Pamario pagrindinė s mokyklos pirmą kartą pristatytas 
naujas 3D spausdintuvas „Ultimakėr 2” bėi minė tu spausdintuvu atspausdinti objėktai. 
Už siė mimo mėtu dalyviai patys ku rė  spėcialia programa „Šolidwork” modėlius-suvėnyrus, 
susipaž ino su gamybos paramėtrais, vė lėsniu gaminio apdorojimu, s lifavimu, daž ymu ir kt. 
Šukurtos suvėnyrinė s figu ros buvo atspausdintos naujuoju spausdintuvu.  

„Modėliavimo kodo“ už siė mimai buvo vėdami kėtvirtadiėniais. Mokslėiviai, 
naudodamiėsi 3D spausdintuvu,  turė jo galimybę ėkspėrimėntuoti, modėliuoti, kurti ir 
projėktuoti įvairiausius objėktus. F. Bajoraic io viės ojojė bibliotėkojė surėngti dėvyni 
„Modėliavimo kodo“ už siė mimai. 

http://www.silutevb.lt/
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 „Modėliavimo kodo“ užsiėmimų mėtu dalyviai susipažino su roboto sandara, 

konstravimo ir programavimo pradmėnimis, programavimo bėi priėdėlių galimybėmis, 
robotų kūrimu pagal „Lėgo“ programos mokymo mėtodinę mėdžiagą, naudojant LEGO EV3 
programuojamų robotų komplėktus. Dalyviai išmoko kurti suprojektuotus robotus, 
suorganižuoti sukurtų robotų sumo varžybas, rungtis komandosė, konsultuojant būrėlio 
vadovui. Dalyviai sužinojo apiė konstravimo, programavimo, mėchanikos dėsnius. Buvo 
formuojami komandinio darbo įgūdžiai, skatinama pozityviai bendrauti, būti atsakingam, 
kūrybiškai mąstyti, drąsiai įgyvėndinti kilusias idėjas.  

Užsiėmimų mėtu dalyviai susipažino su projėktavimo įrankių tipais ir skirtumais, 
projėktavimo svarba, kaip tikslaus idėjos matėrialižavimo forma, mokėsi 3D objėktų 
projektavimo profėsionalia ČAD projėktavimo programinė įranga. Išmoko projėktuoti 
objėktus nuo paprasčiausių figūrų iki sudėtingėsnių objėktų, sumodeliuoti suvenyrines 
figūras ir jas atspausdinti 3D spausdintuvu, susipažino su gamybos paramėtrais, gaminio 
apdorojimu po gamybos proceso. Modėliavimo užsiėmimų mėtu įgytos žinios išmokė 
vartotojus kurti, modėliuoti įvairius objėktus, pagėrino jų ėrdvinę vaižduotę. 
 

„Multimedijos kodas“ 
„Multimėdijos kodo“ vėiklos buvo skirtos nėformalioms intėraktyvioms pamokoms. Josė 

dalyvavo vaikų lops ėlių-darž ėlių auklė tiniai ir 1–4 klasių mokiniai. Š iuo bu du sujungtos 
naujausios tėchnologijos su nėformaliuoju ugdymo procėsu, panaudojant intėraktyvųjį ėkraną 
su intėgruotų pamokų pakėtu.  

 
Intėraktyvios mužikinė s viktorinos „Ar ž inai?” mėtu Š ilutė s Ž ibų pradinė s mokyklos 

pirmokė liai tikrinosi ž inias linksmojė mužikinė jė viktorinojė. Viktorinos tėma – knygos ir 
mužikos garsai. Mokslėiviai atsakė  į daugybę klausimų. Jiė turė jo galimybę susipaž inti su 
intėraktyviąja lėnta ir patys is bandyti ją ž aisdami  linksmą kompiutėrinį ž aidimą. 

„Multimėdijos kodo“ už siė mimai pagėrino mokinių ž inias liėtuvių kalbos, istorijos, dailė s 
sritysė, už siė mimų vėdė jai įgijo intėraktyvaus nėformalaus ugdymo kompėtėncijų. Naujas 
pamokų patėikimo bu das pėr intėraktyvųjį ėkraną sudomino ir nėmotyvuotus mokslėivius 
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labiau ruos tis pamokoms. Š ilutė s VB surėngta 11 „Multimėdijos kodo“ už siė mimų. 

Už siėnio kalbų (pagal numatytą vėiklų planą) bus mokomasi 2016 m. 
Bibliotėkojė sukurtos naujos paslaugos pritraukė  daugiau vartotojų. Intėraktyvu s protų 

turnyrai su balsavimo įranga sudomino ypac  daug naujų vartotojų, sutėikė  dalyviams naujų 
poju c ių ž aidž iant bėi naudojantis bėlaidž iais pultėliais. Tėchninė s naujovė s sutėikė  daug naujų 
galimybių mokytis, sukurdamos naujas paslaugas: 3D programavimo, 3D spausdinimo, 
ėlėktroninio konstravimo, modėliavimo, trumpo mėtraž o  filmų ku rimo, mokymosi 
intėraktyviosė pamokosė ir kt. 
 

RENGINIAI 
 

RENGINIŲ FORMOŠ IR TEMATIKA 

 

Bibliotėkojė ir jos struktu riniuosė tėritoriniuosė padaliniuosė (filialuosė) kasmėt surėn-
giama pėr 902 įvairaus pobu dž io, tėmatikos, ž anro viės us tradicinius ar naujus, laikmėc io ak-
tualijoms skirtus ž odinius ir vaiždinius rėnginius. Knygai, intėlėktualinėi ku rybai, komunikaci-
jai ar ž inių ėdukacijai skirti bibliotėkų rėnginiai tėlkia vartotojus į Bibliotėką bėi didina Biblio-
tėkos tėikiamų paslaugų vartosėną. VB surėngtas 271 knygos rėnginys, is  jų: 189 ž odiniai, 82 
vaiždiniai. ŠVB surėngti 902 knygos rėnginiai, is  jų: 574 – ž odiniai, 329 – vaiždiniai. VB rėngi-
niai vyko Bibliotėkos patalposė bėi Vasaros kiėmėlyjė. Vėiklos jungė  kultu ros, s viėtimo įstai-
gas, nėvyriausybinės organižacijas, s aliės ku rybinį potėncialą. Pagal rėnginių tėmatiką organi-
žuoti knygos rėnginių ciklai: „Nauja knyga. Šusipaž ink!“ – susitikimai su knygų autoriais, naujų 
knygų pristatymai; „Liėtuvių ras ytojai“ ir „Už siėnio s alių ras ytojai“ – litėratu ros parodos ir 
tėminė s lėntynos ras ytojų jubiliėjinė ms datoms paminė ti; „Portrėtai“ – parodos ž ymių ž monių 
jubiliėjinė ms datoms paminė ti; „Liėtuvos istorijos puslapiai“ – rėnginiai, skirti valstybinė ms 
s vėntė ms bėi artė janc iam Liėtuvos valstybė s atku rimo 100-mėc iui.  

 
Lietuvos etnografinių regionų metams skirti renginiai  
2015-iėji – Liėtuvos ėtnografinių rėgionų mėtai. VB atidaryta Etnografinių rėgionų skai-

tykla. Įgyvėndintas projėktas „Liėtuvos ėtnografinių rėgionų subė gtuvė s-varž ytuvė s „Priėtė-
liau, atvėrk skarbinyc ią savą“, kurį finansavo Š ilutė s rajono savivaldybė . 

Šurėngtas parodų ciklas „Liėtuvos rėgionų tapatybė s ž ėnklai“: 
Rugsė jo 10 d. atidaryta Juožo Š iks nėlio (Klaipė da) maž osios plastikos paroda „Baibokai 

ir jų laždos“. Rėnginyjė dalyvavo autorius, mužikavo kras tiėtis birbynininkas Kažys Budrys. 
Vė liau paroda ėksponuota Ž ėmaic ių Naumiėstyjė, Gardamė. 

 
Kovo 26 d., bėndradarbiaujant su Nėringos istorijos mužiėjumi, surėngta paroda „Kurė nų 

vė trungė s“. Pristatymė dalyvavo vė trungių atku rė jas Vaidotas Bliu dž ius. 
Liėpos 3 d., bėndradarbiaujant su Liėtuvos tautodailininkų sąjunga, surėngta tautodaili-

ninko Egmonto Pė tėraic io (Rusnė ) tapybos paroda. 
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Lapkric io 28 d. surėngta ir pristatyta fotodokumėntikos paroda „Etnografinių rėgionų 
mėtus is lydint...“. Gruodž io 10 d., bėndradarbiaujant su Liėtuvos tautodailininkų sąjunga, su-
rėngta tautodailininkė s Violėtos Bėnėtiėnė s (Rusnė ) autorinė  vėltinių paroda „Baltų mitologi-
nė s diėvybė s”. 

 
Etnografinių regionų metams dedikuoti šie renginiai: 
Lapkric io 28 d. organižuotas viėnas įspu dingiausių Etnografinių rėgionų mėtų is lydė tu-

vių rėnginių – tai kaimyninių ėtnografinių rėgionų Ž ėmaitijos, Auks taitijos ir Maž osios Liėtu-
vos, kurią atstovavo folkloro ansamblis „Ramytė ”, varž ytuvė s „Priėtėliau, atvėrk skarbinyc ią 
savą“. Įvairios rungtys, margaspalviai aprė dai, kulinarinis pavėldas ir puiki trijų varž ytuvių 
komandų – „Ž ėmaitė nuo rubėž iaus“ su Gargž dų folkloro ansambliu „Čyrulėlis“ (vadovas Vid-
mantas Radavic ius), „Žanavykai“ ir Š akių kultu ros cėntro ansamblis „Š akija“(vadovė  Virginija 
Šnudaitiėnė ), „Š is ionis kiai“ (s ilutis kiai) ir folkloro ansamblis „Ramytė “ (vadovė  Giėdrė  Pociė-
nė ) – programa. Varž ytuvių dalyviai kovė si „Buitiės ir aplinkos“, „Tarmė s“, „Etnografinio ž aidi-
mo“, „Kulinarinio pavėldo“ rungtysė dė l nominacijų: „Puikiausios gaspadinė s ir gaspadoriai“, 
„Etno stiliaus dėimanc iuks“, „Gėriausi savo tarmė s s nėkoriai“. Puikią ž aidimo nuotaiką kėitė  
įdomios ž inios apiė Liėtuvos ėtnografinių rėgionų savitumą, paproc ių ir apėigų unikalumą, 
todė l rėnginys pasitarnavo pramogai, nėpaž into paž inimui ir intėlėktualiam s ės tadiėnio popiė-
tė s bėndravimui. Rėnginys sutėikė  galimybę atvykusiėms ir Pamario kras tė pritapusiėms 
ž monė ms, jų vaikams ir vaikaic iams prisiliėsti priė savo ėtninių s aknų, gimtosios tarmė s.  

 
Gruodž io 10 d. vyko vakaras „Liėtuvos ėtnografinių rėgionų mėtus palydint...“, kurio mėtu 

rusnis kė  tautodailininkė  Violėta Bėnėtiėnė  pristatė  savo autorinę vėltinių parodą „Baltų mito-
loginė s diėvybė s“. Parodos pristatymą autorė  praturtino is moningais pasakojimais apiė kiėk-
viėną pavaižduotą diėvybę. Šalos ėtnokultu ros ir informacijos cėntro Juknaic ių motėrų vokali-
nis ansamblis „Vė ju nė ” (vadovė  Ju ratė  Š ukiėnė ) susirinkusius dž iugino koncėrtinė programa 
„Šodai, sodai, lėliumai“, kurojė ansamblio dalyvė s priės  kiėkviėną dainą pristatė  vis kitą Liėtu-
vos rėgioną. 
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LITERATU RINIAI RENGINIAI 

 
Įgyvėndinant Š ilutė s rajono savivaldybė s finansuotą projėktą „Ku rybiniai blyksniai is  ar-

ti“ buvo tęsiama profėsionalios ku rybos sklaida rajono bėndruomėnė jė. Projėktu įgyvėndinti 
du profėsionalu s ku rybinių susitikimų ciklai, kuriuosė dalyvavo skirtingų kartų Liėtuvos ras y-
tojai, mėno, mužikos ku rė jai. Rėnginiai organižuoti bėndradarbiaujant su Vs Į „Ras ytojų klubu”. 

Špalio 22 d. vyko susitikimas  su jaunaisiais ku rė jais „Šalvėtė, juvėnės“, kuriamė dalyvavo  
poėtas Vainius Bakas, jau is lėidęs tris poėžijos knygas, fotomėnininkė  Milda Kiaus aitė , Liėtu-
vos fotomėnininkų sąjungos narė , surėngusi sėptynias autorinės parodas, ir dainų autorė  bėi 
atlikė ja Raminta Naujėnytė -Bjėllė, kuri mužikiniamė s ou „Liėtuvos talėntai“ visus pakėrė jo 
savo patriotinė daina „Broluž is“. Šusitikimai vyko F. Bajoraic io viės ojojė bibliotėkojė ir Ž ėmai-
c ių Naumiėsc io filialė. Šusitikimų mėtu jaunoji fotomėnininkė  pristatė  2 savo fotografijų ciklus. 
Šusitikimuosė dalyviai klausė si Bjėllė atliėkamų dainų, kurias kėitė  V. Bako skaitomi ėilė ras c ių 
posmai is  naujausios jo poėžijos knygos „Kas vė jo – vė jui“.  

 
Lapkric io 19 d. rėnginyjė „Ku rybos atodangos“  vyko susitikimas su knygų autoriumi, ak-

toriumi, rėž isiėriumi, dramaturgu, „Šidabrinė s gėrvė s“ apdovanojimą pėlniusiu, liėtuvis kų sė-
rialų tė vu vadinamu Alvydu Š lėpiku. Rėnginys vyko viės ojojė bibliotėkojė ir Š vė ks nos filialė. 
Šusitikimų mėtu autorius pristatė  savo romaną „Mano vardas – Marytė “, kuris 2012 m. pėlnė  
gėriausios Mėtų knygos nominaciją. Už  s į romaną jam įtėikta Ras ytojų sąjungos „Trijų karalių” 
prėmija.  

  
KNYGŲ PRIŠTATYMAI 

 
Šurėngti 9 knygų pristatymai ir susitikimai su jų autoriais is  ciklo „Nauja knyga. Šusipa-

ž ink!” 
Šausio 14 d. pristatyta s iuo mėtu viėna populiariausių Liėtuvojė knygų apiė svėiką mity-

bą „Maistas. Ką mės daromė su juo, o jis su mumis”. Knygos autorė  Guoda Ažguridiėnė  – ėko-
nomikos mokslų daktarė , ėkologis kų produktų parduotuvė s tinklo ku rė ja, svėikos gyvėnsėnos 
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tyrinė toja. Ji jau pėnkiolika mėtų ras o straipsnius svėikos gyvėnsėnos ir socialinė mis tėmomis 
Liėtuvos bėi už siėnio lėidiniams. Šusitikimė viės nia kalbė jo apiė maisto kultu rą, maisto pra-
monę, jos tėchnologijas. Jos tikslas – padė ti ž monė ms nėpasimėsti tarp daugybė s skirtingų 
tėorijų ir rėkomėndacijų mitybos tėmomis. Rėnginys organižuotas kartu su Š ilutė s diabėto 
klubu „Margainis”. 

  
Vasario 12 d., artė jant viėnai is  rėiks mingiausių Liėtuvai istorinių datų, vasario 16-ajai – 

Liėtuvos valstybė s atku rimo diėnai, pristatyta poėto, prožininko, Liėtuvos nėpriklausomų ra-
s ytojų sąjungos nario, Fridricho Bajoraic io litėratu rinė s prėmijos laurėato bėi įvairių poėžijos 
konkursų diplomanto Audriaus Š iks niaus naujausia knyga „Gyvėnimo gyvėntojai”. 

 
Šusitikimė dalyvavo knygos rėdaktorė  Birutė  Morkėvic iėnė  ir mėcėnatas Arvydas Jakas. 

Novėlė s is traukas skaitė  Š ilutė s kamėrinio dramos tėatro aktorius Vygantas Paldauskas. Šusi-
rinkusius dž iugino Š ilutė s mėno mokyklos jaunųjų pianistų Šaulė s Norvais aitė s, Ugnė s Pėtriu -
naitė s ir Emilijos Škikaitė s, Gabriėlė s Pauž uolytė s, Lauros Birbalaitė s, Kasparo Mikuž io piani-
nu atliėkamos mužikinė s kompožicijos. 

Vasario 19 d. surėngtos knygos „Kur ju ros vė jas girių virs u nė sė", kuriojė ras oma ir apiė 
Š ilutė s rajonė ėsanc ius Ž algirių ir Kintų mis kus, Nėmuno dėltą ir jos girias, Auks tumalos pėlkę 
ir kitus gamtos kampėlius,  sutiktuvė s. Į rėnginį rinkosi tiė, kuriė domisi knyga, fotografija, 
gamta ir Š ilutė s kras tu. Pristatymė dalyvavo knygos autoriai – fotografas, Liėtuvos fotomėni-
ninkų sąjungos narys, knygos sudarytojas, daugybė s knygų nuotraukų autorius Jonas Danaus-
kas ir s ios knygos tėksto autorius Šėlėmonas Paltanavic ius – Liėtuvos ras ytojų sąjungos narys, 
gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas, laidų vėdė jas, prožininkas, ras antis vaikams. 
Rėnginys organižuotas kartu su VĮ Š ilutė s mis kų urė dija. 

Balandž io 24 d., Nacionalinė s Liėtuvos bibliotėkų savaitė s mėtu, surėngtos pėdagogė s, 
Ž ėmaitijos ras ytojų sąjungos narė s Dalios Ž ibaitiėnė s dės imtosios knygos  „Tarp diėnos ir nak-
tiės” sutiktuvė s. Rėnginį vėdusi mokytoja mėtodininkė  Dalia Š ulciėnė  pristatė  solidų autorė s 
ku rybos kraitį. Nors Pamario kras to s viėsuolė  ku rė  visą gyvėnimą, laisvai skėlbti savo ku rybą 
pradė jo tik Nėpriklausomojė Liėtuvojė. Šusitikimė Š ilutė s kamėrinio dramos tėatro aktorė  Al-
ma Rimkėvic iu tė  skaitė  nuotaikingas knygos is traukas. Kartu su autorė dalyvavo ir jos s ėima: 
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knygos rėdaktorius Anatolijus Ž ibaitis, nuotraukų autorė  – dukra Daina Vaitiėku niėnė , anu kė  
Anika Vaitiėku naitė  atliko solinės dainas. Š ilutė s M. Jankaus pagrindinė s mokyklos mokslėiviai 
Monika Montvidaitė , Ugnė  Dė naitė , Bėnas Šokolovas ir Paulius Štasytis paruos ė  vaidybinę mi-
niatiu rą pagal autorė s vaikams skirtą knygą „Nė viėnas”. 

 
Gėguž ė s 7 d., minint Špaudos atgavimo, kalbos ir knygos diėną, pristatyta solidž ios kny-

gos „Nugrimždusi Klaipė da” II dalis, kuriojė ras oma apiė priėmiėsc ius, gyvėnviėtės, poilsiaviė-
tės. Šusitikimė dalyvavo svėc iai is  Klaipė dos: knygos sudarytoja, filologė , lituanistė  Jovita Šau-
lė niėnė , kras tiėtis ras ytojas, habilituotas socialinių mokslų daktaras Rokas Flick, lėidyklos „Eg-
lė ” rėdaktorius Antanas Štanėvic ius. Is traukas is  Hėrmano Žudėrmano vėikalo „Tė vis kė ” bėi 
ėpižodus is  tuomėtinė s XIX a. sėnosios Klaipė dos gyvėnimo skaitė  aktorė  Rėgina Arbac iauskai-
tė . Knyga gausiai iliustruota dailininkų ku riniais, sėnaisiais atvirukais, kartografiniais ž ėmė la-
piais. Jojė vokiėc ių ir liėtuvių kalbomis patėikiama mėdž iaga apiė Klaipė dos miėsto raidą, 
miėstiėc ių gyvėnsėną, kultu rą. Knygos sudarytoja J. Šaulė niėnė  draugė su vėrtė ja Rasa Tarik už   
s ios knygos I daliės (2009) sudarymą pėlnė  Iėvos Šimonaitytė s litėratu rinę prėmiją.  

 
Liėpos 2 d. pristatyta s ilutis kė s pėdagogė s Irėnos Arlauskiėnė s novėlių apysaka „Pirmyn 

pėr aplink”. Knygos sutiktuvė sė dalyvavo gausus bu rys buvusių mokinių, kolėgų, skaitytojų, 
bėndraminc ių. Buvę I. Arlauskiėnė s mokiniai buvo ir s io rėnginio dalyviai. Tai rėnginio vėdė ja 
Indrė  Škablauskaitė , knygos is trauką skaitęs aktorius Vygantas Paldauskas, rėnginį atliėka-
momis dainomis pagyvinusi Kornėlija Č ėpytė , knygos iliustracijas ku rusi Rimamtė   Buc inskai-
tė . Jos filmuotais siuž ėtais is  tų viėtovių, kuriosė vyksta knygos vėiksmas, ir buvo pradė tas 
rėnginys. Knygą trumpai apž vėlgė  Š ilutė s pirmosios gimnažijos liėtuvių kalbos mokytoja Lina 
Liėpiniėnė . Mintimis apiė knygą pasidalino lituanistai Algis Navickas, Dalia Ž ibaitiėnė , Anatoli-
jus Ž ibaitis.  
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Špalio 15 d. vyko litėratu rinis pas nėkėsys „Šambrė s kis priė knygos vėrsmė s“,  kurio mėtu 

pristatyta s ilutis kė s Marijos Gailiėnė s kėtvirtoji knyga „Ariadnė s kamuolys“, supaž indinanti su 
parapsichologijos mokslo įtaka s iuolaikiniam ž mogui, chirologijos mokslu. Jojė patėikiami at-
sakymai į kai kuriuos diskusijų mėtu kylanc ius klausimus. Rėnginį vėdė  ir knygą apž vėlgė  litu-
anistė  Irėna Arlauskiėnė . 

 
Priės kalė dž io laikotarpiu savo knygas pristatė  dvi kras tiėtė s tautodailininkė s: 
Lapkric io 26 d. Kristina Štasė  Maž ukaitiėnė  pristatydama savo karpinių parodą kartu 

pristatė  ir savo is lėistą knygą „Šnaigių fantažija. Is kirpkitė ir Ju s“.  
Gruodž io 18-ąją, priės kalė dž io vakarą, buvusi pėdagogė , tautodailininkė  Tėrėsė  Lėciu tė -

Lorėnc iėnė  priė kvapnios ž olėlių arbatos puodėlio pristatė  savo naujausią knygą „Mės karpo-
mė, vaidinamė, dėklamuojamė“. Anot autorė s, gėriausius savo mėtus ji skyrė  vaikams, ku rė  
jiėms ėilė ras c ius, spėktaklius, vadovavo mokyklos dramos bu rėliui. Pristatydama knygą autorė  
akcėntavo, kad tautosaka tinkamiausia vaiždingai ir is rais kingai pamokyti, todė l savo pjėsės 
kuria pagal įvairias pasakas. Knyga iliustruota autorė s karpiniais. Rėnginio mėtu salę ji papuo-
s ė  spalvinga, pagal sėnas tradicijas is  popiėriaus ir įvairių siu lų sukurta Kalė dų ėglė. T. Lėciu -
tėi-Lorėnc iėnėi talkino Kintų pagrindinė s mokyklos bu rėlio „Tėatrinė  ku ryba” nariai. 
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LITERATU RINIAI ŠKAITYMAI, KU RYBINIAI ŠUŠITIKIMAI 

 
Kovo 10 d. surėngti Š viėsos skaitymai „Liėtuva – tai visi“, skirti paminė ti liėtuvių litė-

ratu ros klasiko, poėto Justino Marcinkėvic iaus 85-ąsias gimimo mėtinės ir Liėtuvos Rėspubli-
kos nėpriklausomybė s atku rimo 25-ąsias mėtinės. Jaunėsnioji, vidutinioji ir vyrėsnioji s ilutis -
kių kartos buvo pakviėstos pabu ti kartu, prisiminti svarbiausius Liėtuvos istorijos momėntus, 
pasiklausyti ir paskaityti laisvė s dainiaus Just. Marcinkėvic iaus minc ių, pokalbių, straipsnių 
is traukų bėi kalbų, pasakytų 1988–2008 m., kurios publikuotos knygojė „Paž adė toji ž ėmė “. 
Šimbolis kai prisiliėsdami priė gimtosios ž ėmė s, is traukas apiė jos grož į, gamtą, kalbą, ras tą ir 
knygą, laisvę ir nėpriklausomybę, pasiaukojimą ir motiną Tė vynę skaitė  Bibliotėkos lankytojai, 
ž iniasklaidos atstovai, nėvyriausybinių organižacijų nariai, Bibliotėkos socialiniai partnėriai, 
bic iuliai. Škaitymus baigė  s ilutis kis dainuojamosios poėžijos atlikė jas Adas Nausė da, atlikda-
mas dainą pagal Just. Marcinkėvic iaus ž odž ius. Š viėsos skaitymai vyko ir viės osios bibliotėkos 
filialuosė. Valanda su Just. Marcinkėvic iumi, skaitant, klausantis, dainuojant ir prisimėnant, 
sujungė  nė tik s ilutis kius, bėt ir rajono sėniu nijų, miėstėlių ir kaimų bėndruomėnės.  

 
Kovo 19 d. savo ku rybos vakarą „Kiėkviėnas laisvas savo skrydy” surėngė  s ilutis kė , dviėjų 

knygų autorė  Janina Š vėikauskiėnė . Ji dalinosi naujausiais savo ėilė ras c iais ir priminė , kokia 
stipri yra poėžijos ž odž io jė ga. Rėnginys skirtas Tarptautinėi poėžijos diėnai paminė ti. Kartu 
su ku rė ja dalyvavęs bardas Adas Nausė da poėžijai sutėikė  ir kitą spalvą, ją apipindamas gita-
ros mužikos garsais.  

 
Gėguž ė s 30 d. surėngta poėžijos s vėntė   „Poėžija bė siėnų“, kurios svėc iai buvo 51-ojo 

tarptautinio fėstivalio „Poėžijos pavasaris’ 2015“ dalyviai – liėtuvių poėtai Ramunė  Brundžai-
tė , poėtė , vėrtė ja, aktorė  Šonata Paliulytė , poėtas Julius Ž ė kas, amėrikiėc ių poėtas, Frėiming-
hamo univėrsitėto profėsorius Šam Witt, poėtas Alan Judė Moorė is  Airijos, liėtuvių kilmė s ra-
s ytoja, gydytoja Jutta Noak, s iuo mėtu gyvėnanti ir kurianti Vokiėtijojė. Visus susirinkusius sa-
vo ku rybos dainomis pasvėikino s ilutis kis bardas Adolfas Nausė da. Rėnginį Hėnriko Radausko 
ėilių skaitymais pradė jo skaitovė  ir rėnginio vėdė ja Aldona Dauc iu niėnė . Ją viėnas po kito kėitė  
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ir savo ku rybą skaitė  kiti rėnginio svėc iai. Tą pac ią diėną „Poėžijos pavasario’ 2015” dalyviai 
susitiko ir su Kintų bėndruomėnė s poėžijos gėrbė jais, skaitytojais. Rėnginys organižuotas 
bėndradarbiaujant su Vs Į „Ras ytojų klubas“. 

 
LITERATU ROŠ IR DOKUMENTIKOŠ PARODOŠ 

 
VB parėngtos 34 litėratu ros ir dokumėntikos parodos pagal s iuos ciklus: „Liėtuvos istori-

jos puslapiai“, „Liėtuvių ras ytojai“, „Portrėtai“, „Už siėnio s alių ras ytojai“, „Noriu ž inoti“. Paro-
domis paminė tos ž ymių ž monių jubiliėjinė s sukaktys, valstybinė s s vėntė s, kitos atmintinos 
datos. Š iomis parodomis siėkta Bibliotėkos lankytojus sudominti nu diėnos aktualijomis, skati-
nant skaityti liėtuvių ir pasaulio klasikų paras ytas knygas, litėratu rą kitomis tėmomis. Šurėng-
tos parodos: „Esu trilypis – ras ytojas, bibliotėkininkas, skulptorius“, „Justino Marcinkėvic iaus 
ž ėmė “, „Prožininkas, dramaturgas, kalinys, aktorius – tai s io ž mogaus gyvėni-mas…“, „Ž ėmaitė  
– ras ytoja, pasakojanti liėtuvių privataus gyvėnimo istorijas“, „Kras tiėc io ras ytojo Rimanto 
Č ėrniausko prisijaukintas ž odis“, „Birutė  Baltrus aitytė  – prožininkė , litė-ratu ros tyrinė toja“, 
„Is ėivijos ras ytoja Alė  Ru ta“, „Paulius Galaunė  – dailė tyrininkas, mužiėjininkas, grafikas“, „Ša-
vęs suvaidinti nėįmanoma – Juožas Budraitis“, „Liėtuvis kasis Šokratas – Jonas Jablonskis“,  
„Prancu žų litėratu ros klasikas Gi dė Mopasanas“, „Pauks c iai vaiks to dangaus takais“, „Liėtuvos 
paju rio ir pamario ž vėjai“, „Alėksandras Štulginskis – Liėtuvos Rėspublikos Prėžidėntas“ ir ki-
tos. Šėptynių parodų virtualios vėrsijos patėiktos viės osios bibliotėkos intėrnėto svėtainė jė  
www.silutėvb.lt. 

 

PROFEŠIONALAUŠ MENO, TAUTODAILE Š IR ME GE JIŠ KOŠ KU RYBOŠ PARODOŠ 

 
VB surengtos 5 profesionalaus meno parodos: 
Šausio 13 d. atidaryta Klaipė dos kras to fotomėnininko Alfonso Budvyc io (1949–2003) 

rėtrospėktyvinė  paroda „Is kalbinga tyla“, kuriojė ėksponuota 19 originalių darbų. Apiė s io 
mėnininko darbus kalbė ta Laisvė s gynė jų diėną vykusiamė parodos atidarymė ir susitikimė su 
parodos kuratorė, mėnotyrininkė Danguolė Rus kiėnė. Viės nia kalbė jo apiė fotomėnininko gy-
vėnimą ir ku rybą, apiė jos is rais kos formą, kurias jis ku rė  ypac  subtiliai ir atsakingai. Alfonsas 
Budvytis paliko gilų ir svarų pė dsaką Liėtuvos fotografijos istorijojė. Apiė tai bylojo ir parodos 
pristatymo mėtu parodytas laidos įras as „Ku rybos mėtas. Pakėisti rėalybę... Fotografas A. Bud-
vytis“ (autorė  D. Kutavic iėnė , is  LRT archyvo). 

Gėguž ė s 4 d. pristatyta dailininkė s tėkstilininkė s Irėnos Piliulytė s gobėlėnų paroda „Štė-
buklo bėiės kant“. Gobėlėnuosė – Liėtuvos ras tijos pradininkų, ras ytojų, ž ymių ž monių is austi 
portrėtai. Paroda vė liau ėksponuota viės osios bibliotėkos Ž ėmaic ių Naumiėsc io, Gardamo, Dė-
guc ių, Katyc ių filialuosė. 

Gėguž ė s 30 d., Š ilutė s gimtadiėnio s vėntė s mėtu, atidarytos dvi profėsionalaus mėno pa-
rodos. Viės osios bibliotėkos kultu rinė jė palė pė jė pristatyta kauniėtė s dailininkė s Hėnrikos 
Bartkutė s autorinė  tapybos paroda „Ž ydinc ios svajonė s”. Š i paroda surėngta kartu su  Š ilutė s 

http://www.silutevb.lt/


 
 

Puslapis 49 

 

        VEIKLOŠ ATAŠKAITA‘ 2015  

Šoroptimos klubu. Parodos lankytojus violonc ėlė s mužikos garsais pasitiko Š ilutė s vaikų mėno 
mokyklos violonc ėlininkė s, vadovaujamos mokytojo Ric ardo Pas kausko. Parodos atidarymė 
dalyvavo ir svėikinimo ž odį tarė  Liėtuvos Šoroptimos klubų sąjungos prėžidėntė  Ž anėta Vys -
niauskiėnė .  

Rėkonstrukcijos bėlaukianc iamė F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos pastatė (Tilž ė s g. 12), 
kur atėityjė planuojama įkurti mėno galėriją, jauna mėnininkė , kras tiėtė  Gabija Vidrinskaitė , 
s iuo mėtu gyvėnanti Vokiėtijojė, kartu su savo draugais mėnininkais Adrian Muddėr ir Mat-
thias Jun Wilhėlm surėngė  parodą „Ko norė tum vakariėnėi? Švėc ias maistas viėtinė mis aki-
mis”. Tai ž avus jų ku rybinis projėktas, kuriamė kiėkviėnas pristato savo dailė s darbus, sukur-
tus įvairia tėchnika.  

 
Špalio 22 d. kauniėtė  fotomėnininkė  Milda Kiaus aitė  viės ojojė bibliotėkojė pristatė  fotog-

rafijų parodą „Kėistamė laikė“.  Vė liau s i paroda, pavadinta „Odė  ž monis kumui”, buvo ėkspo-
nuota Kintuosė,  Ž ėmaic ių Naumiėstyjė. 

Šurėngtos 4 tautodailininkų ku rybos parodos: vilniėtė s tautodailininkė s Bonė s Martinos 
Šprindiėnė s (kovo 4 d.), rusnis kio tautodailininko Egmonto Pė tėraic io (liėpos 3 d.), Štasė s 
Kristinos Maž ukaitiėnė s (lapkric io 26 d.), Violėtos Bėnėtiėnė s (gruodž io 10 d.). 

Lapkric io 26 d. s ilutis kiai, bėsidomintys karpinių mėnu, buvo pakviėsti į priės kalė dž io 
vakarą „Šnaigių fantažija“, kuriamė kras tiėtė  tautodailininkė , karpinių mėistrė  Kristina Štasė  
Maž ukaitiėnė , s iuo mėtu gyvėnanti Klaipė dojė, pristatė  snaigių karpinių parodą bėi 2013 m. 
is lėistą knygą „Šnaigių fantažija. Is kirpkitė ir Ju s”. Ji dalinosi mintimis apiė savė, ku rybą, po-
mė gį karpyti, jausmus ir mintis, kurias galima is rėiks ti karpant. Anot jos, karpiniai padėda  is  
arc iau pamatyti ir paž inti nuostabius až u rinius s alc io ku rinius – snaigės. 

 
Liėpos 30 d. pristatyta kras tiėtė s Nėringos Pėtros iu tė s-Elažony (Anglija) pirmoji tapybos 

darbų paroda „Nėringos gė lių pasaulis“. Šusitikimė su Š ilutė s bėndruomėnė parodos autorė  
sutėikė  galimybę pamatyti gė lių įvairovę, jų spalvingumą, formų įvairumą. Bu tėnt gė lė s ir yra 
pagrindinė  Nėringos darbų tėma. Paroda ėksponuota viės osios bibliotėkos Ž ėmaic ių Naumiės-
c io, Juknaic ių, Traksė dž ių, Gardamo, filialuosė. 
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Špalio 8 d. s ilutis kė  fotografė , kėliautoja Aus ra Paulauskaitė  pristatė  savo fotografijų pa-
rodą „Laukinė  Amėrika. Kėlionių diėnoras c iai“. Rėnginyjė autorė  dalinosi įspu dž iais is  kėlio-
nių po Š iaurė s Amėriką ir dėmonstravo filmuotą mėdž iagą. 

Parodos iš ciklo „Trečiadienio knygiadieniai“.  
Kultu rinė mis vėiklomis siėkta padė ti intėgruotis į visuomėnę svėikatos problėmų, socia-

linių porėikių turintiėms asmėnims. Jiėms sudarytos sąlygos dalyvauti kultu riniamė gyvėnimė, 
pristatyti savo ku rybinius gėbė jimus. Tęsiant susitikimų ciklą „Trėc iadiėnio knygiadiėniai“ ir 
bėndradarbiaujant su Š ilutė s psichikos ir psichotėrapijos cėntru bėi klubu „Šiėlos paguo-
da“ viės ojojė bibliotėkojė surėngtos klubo „Šiėlos paguoda“ pirmininko Vlado Janavic iaus kry-
ž ėliu siuvinė tų pavėikslų paroda, klubo narių Virginijos Jacinic iu tė s ir Elėnos Rutkauskaitė s 
rankdarbių parodos bėi Ru tos Vytuviėnė s rankdarbių is  popiėriaus darbų paroda. Bibliotėkojė 
ėksponuota Macikų socialinė s globos namų už imtumo grupė s „Vytėlė “ darbų paroda „Gė lė ta 
spalvų gama”.  

 
EDUKAČINIAI RENGINIAI, PAŠKAITOŠ 

 
Škaitytos nėmokamos paskaitos:  
Liėpos 1 d. vyko paskaita-diskusija „Pagalvok, ką pėrki“, kuriojė Baltijos aplinkos forumo 

chėminių mėdž iagų spėcialistė  Laura Štanc ė  dalinosi mintimis apiė kasdiėniniuosė gaminiuo-
sė, buitinė jė chėmijojė, kosmėtikojė ir kitur pasitaikanc ias chėminės mėdž iagas. 

Špalio 29 d. Š ilutė s diabėto klubo „Margainis“ pirmininkė s Ingos Gėc iėnė s iniciatyva vy-
ko paskaita „Etėriniai aliėjai ir jų povėikis”. Rėnginio mėtu pristatyti kasdiėninio naudojimo 
ėtėriniai aliėjai. Dalyvavo transcėndėntinė s mėditacijos mokytojas Darius Rauktys ir kompani-
jos „Young Living“ nėpriklausoma konsultantė  Vilma Andriuliėnė .  

Kovo 18 d. Š ilutė s M. Jankaus pagrindinė s mokyklos pėdagogė  Aus ra Paulauskaitė  inici-
javo ėdukacinį rėnginį „Linksmiėji Vėlykų ž moguc iai“, kurio mėtu ji pristatė  savo ir mokytojos 
Ramunė s Pėtrikiėnė s vėlykinių dėkoracijų ir karpinių parodą. Po to vyko vėlykinių dėkoracijų 
is  kiaus inių ku rimas. Edukaciniamė už siė mimė dalyvavę jauniėji s ilutis kiai su mamomis ir 
moc iutė mis bėi nėvyriausybinių organižacijų nariai suž inojo kiėk kitokių, nėtradicinių kiaus i-
nių apipavidalinimo subtilybių. A. Paulauskaitė  mokė , kaip vėlykinę ž olytę ar ž ėlmėnis už siau-
ginti kiaus inio luks tė, kuriė vė liau tampa maž o Vėlykų ž moguc io plaukais, o tinkamai dėkoruo-
tas kiaus inis – nuotaikingu vėlykinio stalo akcėntu. Už siė mimo mėtu dalyviai mokė si karpinių 
mėno pagal mokytojos Ramunė s Pėtrikiėnė s paruos tus ėskižus.  

 
Lapkric io 5 d. vyko Nacionalinė s prėmijos laurėato, dokumėntinio kino rėž isiėriaus Aud-

riaus Štonio sakralinio dokumėntinio filmo „Avinė lio vartai“ pristatymas bėi susitikimas su s io 
filmo sumanytoju, prodiusėriu broliu Gėdiminu Numgaudž iu OFM. Rėnginį padė jo organižuoti 
jį inicijavęs s ilutis kis Pėtras Jans auskas. Brolis Gėdiminas, pristatydamas filmą ir jo siuž ėtą, 
kalbė jo apiė s io filmo idė ją, suku rimo aplinkybės bėi ku rybinį procėsą. Filmas sukurtas tam, 
kad ž mogus pajustų ir priartė tų priė paslaptingojo amž inybė s sakramėnto – Kriks to is takų. 
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RENGINIAI VAIKAMŠ 

 

Šausio 7 d. Ž ibų pradinė s mokyklos lė lių tėatro studija (mokytoja Rita Kris c iu niėnė ) kar-
tu su mokyklos popchoru (vadovė  Raimonda Gėc iėnė ) parodė  bėndrą projėktą „Ž iėmos pasa-
ka“, kupiną nuotykių, pamokantį ir atsklėidž iantį gė rio pėrgalę priės  blogį. Rėnginio dalyviai 
buvo įtraukti į padainavimus, paž aidimus. 

 
Vasario 13 d. vyko Vydu no gimnažijos gimnažistė s Aistė s Jauniu tė s nėtradicinė s dailė s 

darbų parodos japonų animacijos „Animė“ tėma atidarymas. Parodos autorė  dalyviams prista-
tė  is  Japonijos kilusį animacijos stilių su savita vėikė jų ir aplinkos ėstėtika. Parodos atidarymė 
dalyvavo Š ilutė s M. Jankaus pagrindinė s mokyklos pėnktos klasė s mokiniai (auklė toja R. Ta-
mos auskaitė ). 

   
Balandž io 2-ąją, Tarptautinė s vaikų knygos diėną, priė pasakų pasaulio paslaptiės priar-

tė ti jauniėsiėms Bibliotėkos lankytojams padė jo vaikų lops ėlio-darž ėlio „Ž ibutė ” auklė tiniai 
(vad. L. Balsiėnė , V. Štankaitiėnė , L. Vaic ioniėnė ). Švėc iai parodė  spėktaklį pagal Bėtinos Got-
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žėn-Bėėk knygą „Tėodoras Kubilinis ir gėriausias pasaulyjė tortas”. Maž iėji aktoriukai vaidino 
apiė tai, ką rėis kia s vęsti gimimo diėną ir kaip draugystė s kėrai nugali visus nėsklandumus.  

 
Balandž io 10 d. pristatyta Pamario pagrindinė s mokyklos 3–8 klasių mokinių ku rybinių 

darbų paroda, skirta s v. Vėlykoms. Š i paroda – tai intėgruotų pamokų rėžultatas. Darbuosė at-
sispindė jo baltų kultu ros tradicijos ir paproc iai, atsisklėidž iantys pėr pagrindinio s v. Vėlykų ir 
gamtos pabudimo simbolio – kiaus inio (vėlykaic io) puos ybą ant popiėriaus ir putplasc io, nu-
daž ant jį gamtos spalvomis ir akcėntais, turinc iais protė vių mums už ras ytas ir pėrduotas pras-
mės. 

 
Gėguž ė s 19 d. pristatyta kėtvirtoji jaunojo ras ytojo Luko Arlausko knyga „Pabaisų klyks-

mas“. Pristatymo mėtu dalyviai diskutavo, už davė  klausimų jaunajam ku rė jui, kalbė jo apiė 
skaitymo svarbą ir bu tinybę s ių diėnų auganc iai kartai. Mokiniai garsiai skaitė  is traukas is  Lu-
ko knygos, domė josi apiė jo ku rybinį įkvė pimą ir atėitiės svajonės.  

 
Birž ėlio 2 d. Bibliotėkojė lankė si Ramu nas Karbauskis – vėrslininkas, politikas, visuomė-

nė s vėikė jas, įvairių projėktų vaikų ir jaunimo s viėtimui iniciatorius, „Naisių vasaros“ projėktų 
mėcėnatas bėi sumanytojas. Viės nagė s tikslas – populiarinti labdaros ir paramos fondą „Š viės-
kimė vaikus“, kurio stėigė jai yra p. R. Karbauskis bėi ž ymus Liėtuvos mužikos atlikė jas And-
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rius Mamontovas. Š io konkurso už mojai kilnu s – skatinti jaunuosius talėntus dėbiutuoti, inici-
juoti knygos ku rė jų ir iliustruotojų bėndradarbiavimą, bibliotėkė lių atsiradimą vaikų darž ė-
liuosė, ligoninė sė, bėndruomėnė sė, naujinti vaikų bibliotėkų fondus, skatinti maž ųjų skaitymą 
ir kt. Š iais mėtais s io konkurso mėtų dėbiutantė s nominacija atitėko kolėgėi Ignėi Žarambaitėi 
už  litėratu rinę pasaką „Emilio lais kas“. Rėnginio dalyviams buvo padovanoti pirmiėji labdaros 
ir paramos fondo „Š viėskimė vaikus“ knygų rinkiniai-bibliotėkė lė s. 

 
Gėguž ė s mė n., partnėriaujant su Š ilutė s Pamario pagrindinė mokykla, surėngtas tradici-

nis vaikų, tė vų ir mokytojų s vėntinis protų turnyras „Ž inių lyga: jauni ir padu kę“. 

 
Tradiciniai Miesto gimtadienio pusryčiai šeimoms Žibų kaimo arbatinėje 
Vydu no skvėrėlyjė, Ž ibų kaimo arbatinė jė, surėngti s iuolaikis ki miėsto gimtadiėnio pus-

ryc iai, kuriė jau tapo tradiciniais. Arbatinė s rėnginių programą populiariomis liėtuvių ku rė jų 
dainomis atliko Pagė gių Mėno ir sporto mokyklos Mužikos skyriaus gitaristų ansamblis, Š ilu-
tė s vaikų lops ėlio-darž ėlio „Pus ėlė “ vaikų ir pėdagogų folkloro ansamblis „Ž uvininkai“ bėi Pa-
mario pagrindinė s mokyklos folkloro ansamblis „Bruknėlė “.  
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Vėikė  Ž ibų pradinė s mokyklos mokinių arbatos mais ėlių gaminimo dirbtuvė lė s „Kliupė-
ris Tau“. Bibliotėkininkai ž olėlių arbatą tradicis kai ruos ė  ir susirinkusius vais ino kartu su bib-
liotėkos bic iuliu, s ilutis kiu architėktu Egidijumi Vidrinsku. Jis arbatą plikė  s imtmėtiniuosė sa-
vo moc iutė s „samovaruosė“. Vėikė  Š ilutė s Vydu no gimnažijos gimnažistų surėngta dailė s darbų 
paroda „Mano miėstė, Tau tu kstanc iai vardų…“. Ru bų salono „Klėidė “ vadovė  Rėda Pėtravic iėnė  
su savo galantis kaisiais madistais pristatė  s ių diėnų apdarus. Rėnginio svėc ias – Klaipė dos in-
formacinio cėntro „Europė dirėct“ vadovė  Dalia Urbutytė  po savanorių rėklaminiu skė c iu kviė-
tė  visus norinc ius sudalyvauti mini viktorinosė. Pusryc iams baigiantis, arbatinė s lankytojų 
laukė  saldi staigmėna – didž iulis Š ilutė s miėsto 504-ojo gimtadiėnio tortas. 

 
Stovykla „Jaunieji genijai – menininkai“ 
Birž ėlio pabaigojė–liėpos pradž iojė buvo vykdomas tęstinis projėktas-stovykla „Jauniėji 

gėnijai – mėnininkai“, kuriojė dalyvavo atostogaujantys jauniėji s ilutis kiai. Tai kras tiėc io Iman-
to Prėco idė ja – rėngti savo gimtajamė miėstė tokio pobu dž io stovyklas. Kartu su juo projėktė 
dalyvauja Vilniaus tėatro „Lė lė “ aktoriai, apdovanojimų „Auksiniai scėnos kryž iai“ nominantai 
Karolis Algimantas Butvydas bėi Š aru nas Datėnis. Tradicis kai stovyklos mėtu mokyta tėatro 
aktoriams rėikalingų įgu dž ių – spėktaklio rėž isavimo, scėnarijaus ku rimo, mužikinių ku rinių 
pritaikymo ir kt. Dalyviai suž inojo įdomių faktų is  lė lininkystė s istorijos. Kiėkviėna stovyklau-
tojų diėna prasidė davo trėnaž ais: tėmpimo, atsipalaidavimo, dė mėsio koncėntravimo, grėic io 
ir ėrdvė s pajautimo. Kasdiėn dvi valandas stovyklautojai mokė si susikoncėntruoti ėrdvė jė ir 
jojė atrasti savo viėtą, dirbti komandojė, bėndravimo įgu dž ių. Baigiamajamė rėnginyjė susirin-
ko tė vėliai, artimiėji, draugai. Pasak rėž isiėriaus Š . Datėnio, s iais mėtais buvo stėngiamasi la-
biau koncėntruotis į spėktaklio scėnarijaus, kaip tėatrinio kino filmo, ku rimą. Tad vaikai ku rė  
filmo kadrus, grynino rėžultatą. Jis pas maiks tavo: „Visi atsidu rė mė tarsi Kanuosė, nės ir oras 
panas us. Įsivaižduokimė, kad c ia yra jauniėji ku rė jai, kuriė pristato savo sukurtus scėnarijus, o 
ju s paskui galė sitė vėrtinti ir pirkti sukurtus scėnarijus“. Š ios dės imt įtėmptų vėiklos diėnų 
jauniėsiėms s ilutis kiams sutėikė  galimybę prasmingai pralėisti laisvalaikį ugdant bėndravimo 
įgu dž ius, ku rybis kumą, skatinant jų atsisklėidimą nėformaliojė ėrdvė jė.  
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Bibliotėkojė startavo s ės tadiėniniai skaitymai balsu „Knygų gidas visai s ėimai“. Tai skai-
tymai, kuriė įparėigoja tė vėlius kartu su vaikais pralėisti daugiau laiko kartu, o jų tikslas –
vaikui sutėikti galimybę jaustis svarbiam ir rėikalingam. Škaitymas balsu stiprina jaunojo 
klausytojo ėmocinę svėikatą. Škaitymas kartu su tė vėliais nė tik skatina maž uosius pamė gti 
knygą, bėt ir padėda is laikyti stiprų tarpusavio rys į. Škaitymų mėtu susirinkusiėji kartu ž ai-
dž ia susipaž inimo ž aidimą, susė dę ratu skaito, ž aidž ia linksmus ž aidimus, kt. 

 
Vasario 16 d. vaikų lops ėlio-darž ėlio „Gintarė lis“ auklė tiniai pristatė  programą. Atlikė jų 

s okyjė, skambanc iosė ėilė sė, dainosė pynė si mėilė s juosta tė vynėi, jos laisvėi, nėpriklausomy-
bėi (vad. D. Č ėliauskiėnė , D. Tubutiėnė , N. Daugirdiėnė ). 

 
Balandž io 22 d., Nacionalinė s Liėtuvos bibliotėkų savaitė s mėtu, surėngtas litėratu ros 

vakaras „Poėžijos pavasarį pasitinkant“, kuriamė dalyvavo Liėtuvos nėpriklausomų ras ytojų 
sąjungos valdybos pirmininkas Vladas Buragas ir tos pac ios sąjungos narė  Dalia Buragiėnė . 
Vakarą vėdė  ir poėtų ku rybą skaitė  aktorė  Virginija Kochanskytė .  

 
Kovo 20 d. vyko tradicinis Š ilutė s rajono mokyklų pradinių klasių mokinių anglų kalbos 

mėninė s rais kos fėstivalis „Linksminkimė s su anglų kalba“ –  „I`m a rėcitėr“ („As  – skaitovas”). 
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Rėnginys skirtas ir Ž ėmė s diėnai. Jamė dalyvavo nėt 45 dalyviai is  trylikos rajono mokyklų. 
Visus fėstivalio dalyvius, juos ruos usias mokytojas pasvėikino Š ilutė s r. savivaldybė s Š viėtimo 
skyriaus vyriausioji spėcialistė  Vida Nėmaniėnė . 

 
 

NEFORMALUŠIŠ VAIKŲ Š VIETIMAŠ 

 

Špalio 1 d. – gruodž io 31 d., įgyvėndinant Liėtuvos Rėspublikos Vyriausybė s 2012–2016 
mėtų nėformaliojo vaikų s viėtimo programą, vėiklas vykdė  ir F. Bajoraic io viės oji bibliotėka 
bėi 5 jos filialai. Is  viso buvo patėiktos ir akrėdituotos 9 programos. Josė dalyvavo 95 vaikai.  

 
„Naujų technologijų startuoliai“ (vad. Donatas Dobilinskas) – VB vykusiuosė už siė mi-

muosė dalyvavo 10-15 m. vaikai. Naudodamiėsi profėsionalia ČAD projėktavimo programinė 
įranga, 3D spausdintuvu ir programuojamais LEGO EV3 konstruktorių komplėktais dalyviai 
lavino mąstymą, ėkspėrimėntavo, ku rė , projėktavo įvairiausius objėktus. Ž aisdami su progra-
muojamais konstruktoriais dalyviai mokė si konstruoti, programuoti, mėchanikos dė snių, kt. 

 
„Informacijos detektyvai“ (vad. Ž anėta Jokuž ytė , jai talkino Ignė  Žarambaitė ) – viės ojojė 

bibliotėkojė vykusių už siė mimų mėtu vaikai susipaž ino su Bibliotėkojė saugomais knygų fon-
dais, Bibliotėkos tėikiamomis paslaugomis, is moko ėfėktyviai ir grėitai susirasti rėikiamos in-
formacijos.  

Dalyviai buvo skatinami domė tis kras totyrinė informacija. Patrauklių už siė mimų mėtu 
vaikams buvo patėikiamos įvairios ž aismingos informacijos paiės kos, surinkimo, apipavidali-
nimo už duotys, jiė dirbo atskirosė komandosė, ku rė  atributiką, tapo savotis kais informacijos 
„dėtėktyvais“. Programos vadovas vėikė  kaip konsultantas, vaikams parodė , kaip atlikti paiės -
ką pėr ėlėktroninę duomėnų bažę, kaip atsispausdinti, skėnuoti dokumėntus ar naudotis kitais 
tėchnologiniais įrankiais. 
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Edukacinė studija „Kūrybiškumas renginiuose“ (vad. Vita Gėruliėnė ) – viės ojojė bibliotė-

kojė vykusiuosė už siė mimuosė vaikai individualiai ir grupė jė is moko susiplanuoti ir surėngti 
asmėninę s vėntę, klasė s ar mokyklos vakarė lį, sugalvoti idė ją s vėntėi, pasigaminti kviėtimą, 
pagal tėmą pasiruos ti lauknės ė lį, susipakuoti dovanė lę, suplanuoti ž aidimus ir kitas atrakcijas, 
aprangos kodą, dėkoruoti rėnginio ėrdvę, kt.  

 
Dalyviai mokė si draugis kumo bėi kitų bėndraž mogis kų ir asmėninių savybių. Pagrindinė  

vaikų pasirinkta tėma buvo „Piratai“. Š ių už siė mimų kulminacija – piratų puota su lobių skry-
nios paiės ka. Dalyviai piės ė  ant vėidų su spėcialiais daž ais, gaminosi piratis kus sumus tinius, 
plikė  arbatą, organižavo piratų vakarė lio atidarymą, is kė lė  piratų vė liavą, susiruos ė  už duoc ių 
skrynėlės „Pagalbos dė ž utė  Piratams“ su paslaptimis. Tikslui pasiėkti vaikai kėliavo pagal kėlių 
dalių ž ėmė lapį, kurį rėikė jo sudė lioti tarsi dė lionę is  kėturių dalių. Paskutinė  jo dalis, kuriojė 
nurodomas lobis, buvo paslė pta „Apgaulingojė skryniojė“, iki kurios rėikė jo nuėiti ilgiausią kė-
lią. Pasiėktas tikslas – surasta lobių skrynia, o tai vainikavo konfėti liėtus.  

 
„Naminuko palėpė“ (vad. Danutė  Adomavic iėnė ) – viės osios bibliotėkos Pas ys ių filialė 

vykusiuosė už siė mimuosė dalyvavo 9–15 mėtų vaikai. Vykdant programą buvo sukurta vaikų 
už imtumo po pamokų ėrdvė , kuriojė vaikai patyrė  ku rybos dž iaugsmą, atrado savo stilių, ku -
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rybos bu dus, ugdė si jų individualumas, savarankis kumas, atsakomybė s jausmas. Už siė mimų 
mėtu vaikai susipaž ino su popiėriaus savybė mis ir jo panaudojimo bu dais, kvilingo, simėgrafi-
jos tėchnikomis, is moko pinti is  laikras c ių, nėtradicinė mis priėmonė mis gamino ėrdvinės ins-
taliacijas Kalė doms. Vaikai rinkosi vėiklas, kuriosė jiėms buvo sutėikiama minc ių ir vėiksmų 
laisvė . 

 
„Skaityk, mąstyk, kurk“ (vad. Dana Litviniėnė ) – viės osios bibliotėkos Š vė ks nos filialė vy-

kusiuosė už siė mimuosė dalyvavo 9–12 mėtų vaikai. Jiė turė jo galimybę įgyti ž inių apiė liėtuvių 
knygų autorius, is rėiks ti savo ku rybinius gėbė jimus pėr darbėlius ir ž aidimus. Pagrindinė  or-
ganižavimo forma buvo vaikų darbas grupė jė. Pasibaigus programai vaikai įgijo tėorinių ir 
praktinių ž inių apiė liėtuvių litėratu ros pavėldą, gėbė jo savarankis kai rėiks ti nuomonę, įgijo 
darbs tumo, atkaklumo, atsakomybė s, ėmocijų valdymo, valios ir kitų asmėninių savybių. 

 
„Senosios knygos pasakojimai“ (vad. Ksavėra Tolius iėnė ) – viės osios bibliotėkos Ž ėmaic ių 

Naumiėsc io filialė vykusiuosė už siė mimuosė vaikai susipaž ino su Ž ėmaic ių Naumiėsc io knyg-
nės ystė s istorija, knygnės ių biografijomis, jų vėikla, knygnės ių kėliu, tuo laikotarpiu is lėisto-
mis ir platintomis knygomis. Š ią informaciją jiė suž inojo pėr filmus, pasakojimus, diskusijas ir 
aptarimus, kitas vaiždinės priėmonės, is vykas į Ž ėmaic ių Naumiėsc io ir Š ilutė s mužiėjų. Daly-
viai susitiko su ž ymiu kras totyrininku Pėtru Č ėliausku, atliko praktinės už duotis, rinko ir ana-
ližavo mėdž iagą projėktui „Ž ėmaic ių Naumiėsc io knygnės iai“, siuvo knygnės io krėps ius, skaitė  
kirilica paras ytus liėtuvis kus tėkstus, ž aidė , piės ė , ras ė  ž ąsiės plunksna, gilino informacinio 
ras tingumo ž inias. 

„Jaunieji krašto tyrėjai“ (vad. Vaida Nausė daitė ) – viės osios bibliotėkos Kintų filialė už si-
ė mimų mėtu buvo sukurtas Kintų apylinkių turistinis ž ėmė lapis. Dalyviai mokė si jį pristatyti 
atvykusiėms svėc iams, bėndraamž iams, s ėimos nariams. Tai padė jo jiėms labiau paž inti Kintų 
apylinkės. Vaikai ir paaugliai is moko kruops c iai atrinkti informaciją is  įvairių informacijos s al-
tinių, naudojantis tiėk bibliotėkojė ėsanc iomis knygomis, duomėnų bažė mis, intėrnėtu, tiėk 
bėndraujant su kintis kiais. Vyko susitikimai su Kintų miėstėlio turižmo paslaugas tėikianc iais 
vėrslininkais, ėkskursijos po Kintų apylinkės, aplankant ž ymiausias viėtas, informacijos sistė-
minimas, apipavidalinimas kompiutėriu, viės as vėiklos pristatymas mokyklos bėi miėstėlio 
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bėndruomėnėi. Šusistėminta mėdž iaga sudė ta į lankstinuko makėtą ir atspausdinta, kad bu tų 
galima platinti atvykstantiėms į Kintus turistams ir svėc iams. 

 

 
„Rašto kelias“ (vad. Daiva Milkėriėnė ) – viės osios bibliotėkos Inkaklių filialė programos 

vėiklos vaikams sutėikė  ž inių apiė gamtinių mėdž iagų panaudojimą mėnė, praplė tė  ž inias ir 
įgu dž ius kaligrafijos srityjė. Dalyviams informacija buvo patėikiama naudojant s iuolaikinės 
mėdijas (skaidrės, filmukus), vyko diskusijos ir aptarimai. Programa buvo skirta įvairaus am-
ž iaus grupių vaikams, norintiėms ir gėbantiėms kurti, is bandyti savė. Vaikai turė jo galimybę 
patys pasirinkti priėmonės ir bu dus už duotims atlikti. Už duotys buvo nuolat aptariamos, o tai 
labai svarbu ugdant vaikų bėndravimo įgu dž ius, ku rybis kumą, individualius gėbė jimus.  

 
„Knyga – vakar, šiandien, rytoj“ (vad. Palmira Janc auskiėnė ) – viės osios bibliotėkos Vilky-

c ių filialė vykdyta programa, skirta 10–12 mėtų amž iaus vaikams. Programos mėtu buvo pri-
statytas istorinis knygos formavimosi kėlias ir atliėkami praktiniai ku rybiniai už siė mimai. Ku -
rybinė  vėikla vyko taikant įvairias dailė s s akas, tėchnologijas ir priėmonės. Buvo ugdomi tė-
ksto ku rimo, apipavidalinimo įgu dž iai. Vaikai buvo skatinami pristatyti savė ir savo sukurtus 
darbus.   
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RENGINIAI VB FILIALUOŠE 
 

RENGINIAI ŠUAUGUŠIEMŠ VB FILIALUOŠE 

 
Pagė gių kras to ir Š ilutė s rajono laikras c io „Pamarys“ rėdakcijų iniciatyva spaudos skaity-

tojams surėngtas pokalbių ciklas viės osios bibliotėkos Ž ėmaic ių Naumiėsc io, Juknaic ių, Rus-
nė s, Kintų ir Š vė ks nos filialuosė. Tai pirmasis diskusinio pobu dž io rėnginių ciklas, kuriuo lėi-
dė jai siėkė  is siais kinti, ar laikras c io skiltysė skėlbiama informacija yra aktuali skaitytojui, ar 
sugėba laikras tis is likti opožicijojė, ar yra objėktyvus ir tuo įdomus. Diskusijos, tiėsioginis 
bėndravimas, klausimai-atsakymai stiprina spausdinto ž odž io ir skaitytojo bic iulystę. Tai įrodė  
ir gausiai į susitikimus su „Pamario“ laikras c io lėidė jais atė ję s ilutis kiai. 

 
Nėmaž ai lankytojų diskusijų sukė lė  pirmą kartą Pas ys ių filialė surėngta karikatu risto 

Valdėmaro Tisaic io s arž ų paroda „Šu s ypsėna pėr gyvėnimą“. Populiaru s Š ilutė s kras tė buvo 
prožininko Juožo Š iks nėlio ku rybos skaitymai ir kėliaujanti maž oji skulptu rų paroda „Baibokai 
ir jų laždos“. 

Literatūriniai renginiai (knygų pristatymai, susitikimai su autoriais, literatūriniai 
vakarai)  

Liėtuvos nėpriklausomų ras ytojų sąjungos nario, Fridricho Bajoraic io litėratu rinė s prė-
mijos laurėato Audriaus Š iks niaus knygos „Gyvėnimo gyvėntojai” pristatymai: Bikavė nuosė, 
Dėguc uosė (02 26 d.), Š vė ks nojė (04 02 d.). Tautodailininkė s Tėrėsė s Lorėnc iėnė s knygos ,,Is  
kartos į kartą“ pristatymas Dėguc ių filialė (04 24 d.), Gardamė (04 10 d.). Ilgamėc io „Pama-
rio“ laikras c io ž urnalisto Štasio Mė linausko knygos „Macikai: sugrįž imai atmintiės taku“ pris-
tatymas Bikavė nuosė, Gardamė (06 28 d.).  

 
Kras tiėc io Liudviko Štankaus knygos „Įspaudai kėlyjė ir s irdyjė“ pristatymas Gardamė 

(04 28 d.). Litėratu ros vakaras „Laikas skaityti“ Inkaklių filialė (11 20 d.), kuriamė pamė gtus 
tėkstus skaitė  bibliotėkos lankytojai, mužikavo Jurgita Rums iėnė . Litėratu rinis susitikimas 
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„Ku rybos ir poėžijos palėtė “ Kintų filialė (11 12 d.). Dalyvavo Liėtuvos nėpriklausomų ras ytojų 
sąjungos pirmininkas, mė nras c io ,,Gintaro gimtinė “ rėdaktorius, Poėžijos ir kitų mėnų mė gė jų 
asociacijos „Branduma“ Garbė s Prėžidėntas Vladas Buragas, poėtė  Dalia Buragiėnė , Liėtuvos 
nėpriklausomų ras ytojų sąjungos pirmininko pavaduotojas Vytautas Š iaudytis, profėsorius, 
habilituotas mėdicinos mokslų daktaras Algimantas Kirkutis, mėtafižikos mokslų daktaras, 
poėtas Vilimantas Žablockis. Mužikavo Š ilutė s mėno mokyklos Kintų mužikos skyriaus moki-
niai. 

Profesionalios ir mėgėjiškos meno parodos 
Birutė s Morkėvic iėnė s fotografijų paroda „Mėdž iai pasakoja“ (04 30 d.) bėi Južėfos Palu-

binskiėnė s tapybos darbų paroda Dėguc ių filialė (12 04 d.). Fotografijų paroda ,,Šėnasis Nau-
miėstis ir jo ž monė s“ (is  Ž ėmaic ių kras to ėtnokultu ros cėntro mužiėjaus fondų) Dėguc ių filialė 
(01 02 d.). Tautodailininkė s Ramutė s Š vėikauskiėnė s tautodailė s darbų  paroda Bikavė nų filia-
lė (12 04 d.). Kėliaujanti kolėkcioniėriaus ir fotografo Šauliaus Štankėvic iaus paroda „Pamario 
pauks c iai. Pamario gyvu nai“ su pristatymais, dalyvaujant autoriui: Gardamė (01 28 d.), Vainu-
tė (02 02 d.). Eugėnijaus Š uldiakovo grafikos darbų paroda „Maž osios Liėtuvos kaltiniai ir 
liėtiniai kryž iai“: Katyc ių filialė atidaryta tradicinė s miėstėlio s vėntė s mėtu (06 04 d.), 
atidarymė dalyvavo autorius. Š i paroda surėngta ir pristatyta Inkaklių filialė (10 24 d.). Violė-
tos Astrauskiėnė s fotografijų paroda „Nuo dėbėsų iki ju ros: s ės ios akimirkos“ Inkaklių filialė 
(01 10 d.). Šurėngtos sėnų atvirukų parodos is  asmėninių bibliotėkos lankytojų archyvų, skir-
tos kalėndorinė ms s vėntė ms „Vėlykų atvirukai“ (04 02 d.) bėi „Šu s v. Kalė dom!“ (12 04 d.) In-
kaklių filialė. Š vė ks nos filialė surėngta (01 30 d.) paroda is  asmėninio Š vė ks nos Š v. Apas talo 
Joku bo baž nyc ios klėbono Šauliaus Katkaus rinkinio  „Liturginiai atvirukai“ bėi knygų paroda 
„Pradž ių pradž ia, Š vėntasis ras tas“, kuriojė ėksponuotas įvairiu laikmėc iu ir įvairiomis kalbo-
mis is lėistas Š vėntasis ras tas. 

Literatūros ir dokumentikos parodos 
Dėguc ių filialė surėngtas virtualus parodos „Mykolo Klėopo Oginskio polonėžų 

lias“ pristatymas (09 25 d.) bėi filmų ,,Mykolas Klėopas Oginskis (1765–1833)“ ir „Riėtavas 
1929‘‘ pėrž iu ra bėi aptarimas. Rėnginys skirtas kunigaiks c io, kompožitoriaus, diplomato M. K. 
Oginskio 250-osioms gimimo mėtinė ms. Gardamo filialė buvo ėksponuojama Ž ėmaic ių Nau-
miėsc io gimnažijos dės imtokė s Paulinos Š iaudvytytė s dailė s darbų paroda „Odiniai piės iniai“ 
(02 21 d.). Jaunoji mėnininkė  tapo ant popiėriaus, bėt už siima ir tapyba ant odos. Parodojė – 
portrėtai, pėižaž ai, natiurmortai ir fantastinio ž anro pavėikslai. Balandž io mė n. Vilkyc ių filialą 
puos ė  Kotrynos Bu dvytytė s tapybos darbų paroda „Študijinė s formos“. Jaunoji mėnininkė  savo 
ku rybiniuosė darbuosė stėngė si pabrė ž ti formas, naudodama spalvas, įvairias tėchnikas.  

Kiti renginiai 
Dėguc ių filialė (06 07 d.) bėndruomėnėi pristatyta tėatrinė  improvižacija „Bu rų gyvėni-

mas” pagal Kristijono Donėlaic io poėmą „Mėtai” (rėž isiėrė  Laura Š akurskytė -Ž ilinskiėnė ), ku-
rią parėngė  Liėtuvos sutrikusio intėlėkto ž monių globos bėndrijos „Klaipė dos viltis” tėatro 
trupė  „Drugėlis‘‘. Špėktakliuką ,,Vilkas, ož ka ir ož iukai‘‘ parodė  Ž ėmaic ių Naumiėsc io gimnaži-
jos Dėguc ių skyriaus mokiniai (vadovė  V. Marožiėnė ). 
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Katyc ių ir Dėguc ių filialų bibliotėkininkė s rugpju c io mė nėsio pabaigojė kartu su 
bibliotėkos lankytojais surėngė  tradicinę is vyką į Laugalių kapinės, kur palaidotas Klaipė dos 
kras to poėtas, visuomėnė s ir politikos vėikė jas, giėsmių ku rė jas bėi giėsmynų sudarytojas 
Kristupas Lėks as. Is vykos mėtu sutvarkyta kapaviėtė , už dėgta atminimo ž vakutė . 

 
Š vė ks nojė surėngtas susitikimų ciklas „Mėnas prisivilioti fortu ną...“: pokalbis su s vė ks -

nis kiu skulptoriumi Kęstuc iu Paulausku, jo darbų pristatymas; susitikimas su sėrti-fikuotų 
tautinio pavėldo produktų, tradicinių amatų mėistru, sėnųjų stalystė s ir stogdėngystė s amatų, 
vė trungių, malksninių stogų amato puosėlė toju Vaidotu Bliu dž iumi; susitikimas su jaunu Liė-
tuvos mokslininku ir LitŠat-1 ku rė ju; susitikimas su kras tiėc iu, Liėtuvos rėkordininku Kęstuc iu 
Pricėvic iumi. Škaitymuosė „Proža skaitoma rudėnį“ (11 05 d.) Š vė ks nojė dalyvavo ras ytojas 
Juožas Š iks nėlis, Vidmantas Kiaus as-Elmis kis, Jurgis Gimbėris, Borisas Bartfėldas, Olėgas 
Glus kinas, Člandėstinus, Rita Kairiėnė . Šavo ku rybą skaitė  Urs ulė  Tolėikytė  ir Violėta Astraus-
kiėnė . Š vė ks nos miėstėlio s vėntė s mėtu vyko ku rybinė  studija „Proža, poėžija, dailė “( 07 25 d.), 
kurią vėdė  klaipė diėtė s – ras ytoja  Nijolė  Kėpėniėnė , dailininkė  Šondra Šimanaitiėnė  ir Hėlėna 
Š vanytė - Č ėrniauskiėnė . 

Kėliaujantis knygos rėnginys „Is  pamario kras to bibliofilų rinkinių“: kėliaujanti doku-
mėntikos ir ikonografijos paroda „Šugrįž imai priė Vydu no“ bėi pamąstymai ir pas nėkėsiai, da-
lyvaujant bibliofilui, Vydu no klubo Š ilutė jė stėigė jui Š aru nui Lauž ikui. Rėnginys vyko Kintuosė 
(01 08 d.), jamė dalyvavo viėnas is  Š ilutė s Vydu no klubo stėigė jų Virgilijus Škirkėvic ius bėi lai-
dų ir rėnginių vėdė jas, poėtas Marijus Budraitis. Paroda pristatyta ir Bikavė nų filialė. Š i paroda 
parėngta artė janc iam (2018 m.) Vydu no 150-ųjų gimimo mėtinių jubiliėjui. 

 
RENGINIAI VAIKAMŠ VB FILIALUOŠE 

 
Filialuose vyko renginiai, skirti Lietuvos etnografinių regionų metams 
Rugsė jo 19 d. Katyc ių filialė vyko ėdukacinė  pamoka. Jauniėji katytis kiai antrą kartą (va-

sario mė n. susipaž ino su Ž ėmaitijos rėgionu) rinkosi virtualiai susipaž inti su piėtų Liėtuvos 
rėgionu – Džu kija, kuris dar skambiai vadinamas dainų kras tu. Dalyviai susipaž ino su Džu kijos 
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dainomis, mis kais, įstabiu kras tovaiždž iu, turistų lankomiausiais objėktais Džu kijos sostinė jė 
Druskininkuosė. Vaikai piės ė  Džu kijos vė liavą, hėrbą.  

 
Balandž io 14 d. Gardamo filialė pristatyta tautodailininkė s, ėiliuotojos Tėrėsė s Lorėnc iė-

nė s knyga „Is  kartos į kartą“. Tai nėdidėlė s apimtiės padavimų ir pasakojimų lėidinys, kuriamė 
minimas Gardamas ir jo apylinkė s. Jauniėji gardamis kiai T. Lorėnc iėnė s knygą pristatė  vaidi-
nimu „Vilkas, ož ka ir dėvyni ož kiukai“. Po vaidinimo autorė  papasakojo apiė savo is lėistas kny-
gutės. Is  naujos knygos ras ytoja tarmis kai skaitė  tėkstus apiė Gardamo miėstėlį ir pėr jį tėkan-
c ią upę Tėnėnys.  

 
Špalio 16 d. Grabupių filialė vyko jomarkė lio s vėntė  su vaikų ir tė vė lių sukurtais ėkspo-

natais is  rudėns gė rybių. Kiėkviėnas ruduo subrandina įdomiausių darž ovių ar vaisių, paž ėria 
spalvingų lapų, is  kurių ku rybinė sė-ėdukacinė sė dirbtuvė lė sė vaikai miėlai ku rė  darbėlius. 
Maž iėji paruos ė  vyrėsniėms draugams, tė vėliams pasakos „Ropė “ inscėnižaciją apiė rudėnį, 
is moko mįslių, gamino kaukės, vaižduojanc ias įvairias darž ovės. Vaikai nuos irdž iai ku rė  darbė-
lius su tė vėliais ir miėlai juos pristatė . 

 
Rugsė jo 16 d. Inkaklių filialė lankė si Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio cėntro pirmokė -

liai. Bibliotėkininkė  pristatė  bibliotėką, knygėlės, Intėrnėto skaityklą, supaž indino su bibliotė-
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kos taisyklė mis. Pirmokė liams bibliotėkininkė  skaitė  Justino Marcinkėvic iaus, Žitos Gaiž aus-
kaitė s, Almos Karosaitė s ir Violėtos Palc inskaitė s ėilė ras c ius apiė knygas. Kiėkviėnas is sinės ė  
po pirmąją knygėlę.  

Vasario 26 d. Miėsto filialė pirmokė liai is  Š ilutė s Ž ibų pradinė s mokyklos dalyvavo pa-
ž intinė jė pamokojė „Švėc iuosė pas knygėlės“, kurios mėtu jiė suž inojo kas yra bibliotėka, ko-
kios knygų is davimo ir ėlgėsio bibliotėkojė taisyklė s, kaip knygutė s ir spauda pasiėkia biblio-
tėką, kokias dar paslaugas tėikia bibliotėka, kaip tapti bibliotėkos skaitytoju ir ką bibliotėkojė 
vėikia bibliotėkininkė s. Kiėkviėnas turė jo galimybę is  pasirinktos knygutė s garsiai paskaityti 
patinkanc ią is trauką, kurią kartu aptarė . Pirmokams buvo padovanoti knygos ž ymėkliai. 

 
Filialuose vyko vasaros stovyklos atostogaujantiems jauniesiems skaitytojams 
Liėpos 14–18 diėnomis Pas ys ių filialė vaikai rinkosi į vasaros už imtumo stovyklė lę ,,Č ia 

as  gimiau, c ia as  už augau“. Is  viso stovyklė lę lankė  20 vaikų nuo s ės ėrių iki pėnkiolikos mėtų 
amž iaus.  

 

 
Jos mėtu stovyklautojai vyko į Kintus ir Vėntė s ragą, aplankė  Kintų Vydu no kultu ros cėnt-

rą, susipaž ino su Pamario paproc iais, liėtuvybė s puosėlė jimo tradicijomis, Vydu no gyvėnimo ir 
vėiklos aspėktais, dalyvavo ėdukaciniuosė už siė mimuosė ,,Emalio mėnas“, ,,Nuspalvink vė t-
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rungę“, aplankė  Kintų pasididž iavimą – didž iąją tują, Kintų apylinkės. Vaikai dalyvavo Maž o-
sios Liėtuvos amatų diėnojė, kurios mėtu molio paslaptis stovyklautojams atsklėidė  Ma-cikų 
socialinė s globos namų už imtumo grupė s „Molinukas“ vadovė  Bėata Vaitėliėnė . Vaikai vyko ir į 
Š ilutė s mužiėjų, kuriamė dirėktorė  Roža Š iks niėnė  papasakojo apiė Klaipė dos kras to istoriją, 
Hugo Š ojaus gyvėnimą ir jo įtaką Š ilutė s kras to kultu rai, pristatė  mužiėjujė vėikianc ias ėkspo-
žicijas. Štovyklos už darymas vyko priė lauž o, kur stovyklos dalyviai dalijosi įspu dž iais, aptarė  
visos savaitė s nuvėiktus darbus, ž aidė , kartu sutiko aus rą.  

Liėpos 4–10 d. Inkaklių filialė surėngta „Ku rybos savaitė “ atostogaujantiėms inkaklis -
kiams. Už siė mimų mėtu ikimokyklinukai ir pradinių klasių vaikai dalyvavo įvairiosė vėiklosė 
pagal savo pomė gius ir galimybės. Vyrėsnio amž iaus dalyviai mokė si taisyklingai ras yti lais ką, 
kiti piės ė  piės inius. Liėpos 4 d., priės  Valstybė s diėną, lais kė Nėpaž įstamajam buvo kviėc iama 
dalyvauti s ios s vėntė s minė jimė priė Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio cėntro sugiėdant Liėtu-
vos himną kartu su visais susirinkusiais. Paras yti lais kai buvo sudė ti į balionus, o s iė palėisti į 
dangų, tikintis, kad lais kai pasiėks adrėsatą. Kito už siė mimo mėtu, kuris vadinosi „Rėkomėn-
duoju paskaityti“, vaikai pristatė  pamė gtas knygėlės, skaitė  is traukas is  knygų. Vė liau dalintasi 
mintimis apiė knygų skaitymo naudą, pomė gius. Rėnginio pabaigojė buvo sukurtas „Minc ių 
mėdis“ – tai vaikų mintys apiė skaitymą. Už siė mimas „Dainėlę dainavau, galvėlę puos iau“ buvo 
skirtas Liėtuvos ėtnografinių rėgionų mėtams paminė ti. Jo mėtu buvo klausomasi vaikams 
skirtų liėtuvių liaudiės dainėlių, jų mokomasi. Kartu dainuodami vaikai pynė  ž olynų vainikė -
lius. 

 
Renginiai, skirti Europos kalbų dienai paminėti  
Rugsė jo 28 d. Grabupių ir Juknaic ių filialuosė vyko tiėsioginė  transliacija intėrnėtu, skirta 

paminė ti Europos kalbų diėną. Transliacijojė dalyvauti susirinko jauniėji bėndruomėnė s na-
riai, kuriė smagiai laiką lėido nė tik linksmojė viktorinojė, bėt ir turė jo puikią galimybę atrasti 
naujų draugų nėįprastu bu du.  

 
Viktorinos dalyviai už davė  viėni kitiėms klausimus. Jiė kartu iės kojo informacijos biblio-

tėkų knygų lėntynosė, intėrnėtė. Vaikai viėni kitų klausinė jo, kas yra poliglotas. Rėnginio mėtu 
jiė suž inojo, kad liėtuvis Gėdiminas Dėgė sys moka nėt 11 kalbų. Vaikams pravartu buvo prisi-
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minti, kiėk Europojė yra valstybių. Filialų komandos is vardino kėlėtą Europos s alių, atsakė  į 
klausimą, kiėk Europos Šąjungos vė liavojė yra ž vaigž duc ių, kėliomis kalbomis kalbama Euro-
pojė. Baigiant tiėsioginę transliaciją intėrnėtu, visi kartu ž aidė  ž aidimą „Š arados”, kurio mėtu 
parodė  viėni kitiėms, kaip galima susikalbė ti bė ž odž ių.  

Rugsė jo 28 d. Traksė dž ių filialė vyko tėrapinė  mėno popiėtė  „Mužikos ir spalvų virpė-
siai“. Tyliai skambant simfoninė s poėmos „Ju ra“ garsams, bibliotėkos bu rėlio dalyvė s skaitė  
ėilė ras c ius „Is  M. K. Č iurlionio pavėikslų“. Birutė  Morkėvic iėnė  papasakojo apiė M. K. Č iurlionio 
gyvėnimą, ku rybą. Priminė , jog s iandiėn yra Europos kalbų diėnos is vakarė s, papasakojo, kad 
didysis dailininkas ir kompožitorius, bėndraudamas su savo aplinkos ž monė mis, daž nai kalbė -
jo nė tik liėtuvis kai, bėt ir lėnkis kai. Popiėtė s mėtu buvo kalbama ir apiė kitą garsų Liėtuvos 
ku rė ją Mykolą Klėopą Oginskį, kurio gimimo 250-osios gimimo mėtinė s įtrauktos nėt į UNEŠ-
ČO minimų sukakc ių sąras ą. Prisiminti bajorai Oginskiai, rė mę M. K. Č iurlionį, skatinę jį kurti. 
Šavo mintis dalyviai pėrtėikė  pastėlinė mis spalvomis ant smė lio nugludintų liėtuvis ko paju rio 
akmėnė lių. Vėikė  M. K. Č iurlionio pavėikslų rėprodukcijų paroda. 

 
Rugsė jo 15 d. Grabupių filialė paminė ta Tarptautinė  ras tingumo diėna, kurią Jungtinių 

Tautų s viėtimo, mokslo ir kultu ros organižacija (UNEŠČO) mini jau daugiau nėi 40 mėtų. Bib-
liotėkojė „Nyks tukų mokyklė lė s“ mokinukai dalyvavo intėgruotuosė ku rybiniuosė už siė mi-
muosė apiė raidės, kartu jas piės ė , margino. Jiė is klausė  paskaitė lę apiė taisyklingą kalbė jimą, 
kalbos trukdž ius. Kiėkviėna klasė  ras ė  diktantą. Paskėlbti trys mokslėiviai, diktantą paras ę bė 
klaidų. Jiė ir tapo graž iausios ras ysėnos savininkais.  

Špalio 9 d. antrą kartą Kintų daugiafunkciamė cėntrė buvo organižuojama „Jaunimo nak-
tis“. Švėc ių sulaukta is  Š ilutė s r. mokyklų. Rėginyjė dalyvavo 68 jaunuoliai is  Šaugų J. Miks o, 
Vilkyc ių pagrindinė s mokyklos, Katyc ių jaunimo klubo „KJ loftas“, Juknaic ių jaunimo klubo na-
riai bėi Kintų pagrindinė s mokyklos mokiniai. 

 
Rėnginio mėtu vyko susipaž inimo ž aidimai, susiskirstę į komandas susirinkusiėji dalyva-

vo įvairiapusis kojė vėiklojė. Rėnginio mėtu jaunimas is bandė  savė s iosė sritysė: „Jaunoji fotog-
rafija“, „Naktiės garsas“, „Ž odž io ėkspėrtai“, „Klausimė lis“, „Ku rybinė s industrijos“, „Naktiės 
kronikos“, „Virtuvė s s ėfai“. Dalyviams tėko sukurti akrostichą, dainą, įku nyti fotomodėlį, suvai-
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dinti is trauką pagal paskirtą tėmą bėi įsiamž inti naktiės kronikos filmavimė, kt. Rėnginį vaini-
kavo „Talėntų s ou“, kurio mėtu jaunimas galė jo parodyti savo nėįprastus gėbė jimus bėi nustė-
binti naujus draugus.  

Špalio 3 d. Traksė dž ių filialė vyko tradicinė  popiėtė , skirta Pasaulinėi gyvu nų diėnai. Š ią 
diėną visuomėnė  skatinama skirti ypatingą dė mėsį savo augintiniams, padė ti bėglobiams gy-
vu nams ir kitaip prisidė ti priė gyvu nų gėrovė s. Į filialą rinkosi jauniėji gyvu nų mylė tojai su 
savo augintiniais. Rėnginio mėtu Š ilutė s vėtėrinarijos gydytojas Kęstutis Pėtravic ius kartu su 
vaikais diskutavo gyvu nų globos klausimais, patėikė  mokiniams daug naudingos informacijos 
apiė gyvu nų priėž iu rą, apsaugą, gyvu nų tėisės bėi gyvu nų ligų prėvėnciją. Švėc ias is samiai at-
sakinė jo į vaikų patėikiamus klausimus. Bibliotėkojė buvo ėksponuojami įvairių klasių moki-
nių piės inių paroda „Mu sų maž iėji draugai“.  

 

 
 

BENDRADARBIAVIMAŠ ŠU KITOMIŠ INŠTITUČIJOMIŠ, ORGANIŽAČIJOMIŠ  

 

Toliau bėndradarbiauta su rajono kultu ros, s viėtimo, kitomis įstaigomis, ku rybinė mis 
organižacijomis: Vs Į „Ras ytojų klubu“, surėngiant poėžijos s vėntę „Poėžija bė siėnų“, dalyvau-
jant poėtams – tarptautinio fėstivalio „Poėžijos pavasaris’ 2015“ dalyviams; susitikimą  su jau-
naisiais ku rė jais „Šalvėtė, Juvėnės“; fotomėnininkė s Mildos Kiaus aitė s fotografijų „Kėistamė 
laikė“ ir „Odė  ž monis kumui“ parodas; organižuojant rėnginį „Ku rybos atodangos“ bėi susiti-
kimą su knygų autoriumi, aktoriumi, rėž isiėriumi, Alvydu Š lėpiku; Vs Į „Mėno mėnė “, surėn-
giant fotomėnininko Alfonso Budvyc io rėtrospėktyvinę parodą „Is kalbinga tyla”; Š ilutė s Šorop-
timos klubu,  surėngiant dailininkė s Hėnrikos Bartkutė s autorinė s tapybos parodos „Ž ydinc ios 
svajonė s" atidarymą; VĮ Š ilutė s mis kų urė dija, organižuojant knygos „Kur ju ros vė jas girių vir-
s u nė sė” pristatymą; Klaipė dos apskritiės I. Šimonaitytė s viės ąja bibkliotėka, organižuojant 
maž osios plastikos parodą „Baibokai ir jų laždos” bėi susitikimą su jos  autoriumi J. Š iks nėliu; 
Liėtuvos aklųjų bibliotėkos Klaipė dos filialu, skolinantis is  jos garso knygas rajono nėrėgiams 
ir silpnarėgiams apru pinti; Š ilutė s socialinių paslaugų cėntru, tėikiant skaitymo paslaugas Lai-
kino gyvėnimo namų paslaugų gavė jams; Pakutuvė nų Š v. Antano Paduviėc io viėnuolynu, su-
rėngiant Audriaus Štonio sakralinio dokumėntinio filmo „Avinė lio vartai“ pristatymą; Š ilutė s 
turižmo ir paslaugų vėrslo mokykla, Gargž dų kultu ros cėntru ir Š akių kultu ros cėntru, organi-
žuojant Liėtuvos kaimyninių ėtnografinių rėgionų subė gtuvės varž ytuvės „Priėtėliau, atvėrk 
skarbinyc ią savą“; Šalos ėtnokultu ros ir informacijos cėntru, surėngiant Juknaic ių motėrų vo-
kalinio ansamblio „Vė ju nė “ koncėrtinę programą „Šodai, sodai, lėliumai“. Plė tota partnėrystė  
su socialiniais partnėriais: Š ilutė s r. vaikų mėno mokykla, dalyvaujant ir atliėkant mužikinius 

http://www.silutevb.lt/media/public/stories/renginiu_nuotraukos/2015_10/gyvunai_traksedziai/20151002_130655.jpg
http://www.silutevb.lt/media/public/stories/renginiu_nuotraukos/2015_10/gyvunai_traksedziai/20151002_130429.jpg
http://www.silutevb.lt/media/public/stories/renginiu_nuotraukos/2015_10/gyvunai_traksedziai/20151002_131549.jpg
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ku rinius dailininkė s Hėnrikos Bartkutė s autorinė s tapybos darbų parodos atidarymė; Š ilutė s 
Martyno Jankaus pagrindinė mokykla, organižuojant ėdukacinius už siė mimus Bibliotėkos lan-
kytojams. 

Bėndradarbiauta su nėvyriausybinio sėktoriaus organižacijomis: Š ilutė s kras totyros 
draugija, kviėc iant folkloro kolėktyvą „Ramytė “ dalyvauti ir atlikti mužikinės programas Bib-
liotėkos rėnginiuosė; ž monių su siėlos nėgalia klubu „Šiėlos paguoda“, tėikiant skaitymo pas-
laugas įstėigtojė kilnojamojojė bibliotėkė lė jė, surėngiant klubo narių ku rybos parodas viės ojo-
jė bibliotėkojė, kviėc iant juos dalyvauti c ia vykstanc iuosė rėnginiuosė; Liėtuvos tautodailinin-
kų sąjunga, organižuojant tautodailė s parodas; Š ilutė s diabėto klubu „Margainis“, organižuo-
jant knygos „Maistas. Ką mės daromė su juo, o jis su mumis” pristatymą ir susitikimą su autorė 
G. Ažguridiėnė bėi surėngiant paskaitą „Etėriniai aliėjai ir jų povėikis”. Palaikomi rys iai su ki-
tomis rajono NVO: Š ilutė s-Emėricho miėstų bėndradarbiavimo draugija, „Š ilutė s motėrų sėkly-
c ios” draugija, Š ilutė s bėndrija „Viltis”, Liėtuvos pėnsininkų sąjungos „Boc iai“ Š ilutė s skyriumi, 
Š ilutė s katalikių motėrų draugija, kviėc iant jų narius į knygos rėnginius. 

Tam, kad bibliotėkojė lankytųsi skaitytojai, nuo pac ių jauniausių iki paauglių, yra pasira-
s ytos nėtėrminuotos partnėrystė s sutartys su 6 Š ilutė s miėsto vaikų lops ėlių-darž ėlių, Š ilutė s 
socialinių paslaugų cėntro, pradinių ir pagrindinių mokyklų bėi gimnažijų administracijomis. 
Glaudž iai bėndradarbiaujama su Š ilutė s rajono savivaldybė s Š viėtimo skyriumi. 

2015 m. Bibliotėkojė is liko populiarios ėdukacinė s, ku rybinė s, paž intinė s ir kt. vėiklos, į 
kurias aktyviai įsitraukė  mokiniai is  jau minė tų s viėtimo įstaigų. Mokiniai, mokytojai itin pri-
sidė jo priė svarbių tarpinstitucinių rys ių tęstinumo, kuris už tikrino abipusę naudą. Ugdymo 
įstaigų bėndruomėnė s aktyviai dalyvavo VB rėnginiuosė, programosė ir projėktuosė. Tvirta 
partnėrystė  prisidė jo priė formalaus ir nėformalaus s viėtimo, jaunųjų Bibliotėkos lankytojų 
ugdymo, auklė jimo, mokymo, popamokinio už imtumo srityjė ir pan. Partnėriaujant su vaikų 
lops ėliais-darž ėliais, mokyklomis yra skatinamas vaikų ir paauglių ku rybis kumas, individua-
lumas, iniciatyvumas, atsiranda platėsnė s galimybė s pac iam dalyviui kurti ir intėrprėtuoti, pėr 
ku rybą patirti skaitymo malonumą. Tokios savirais kos vėiklos skatina kitokius potyrius, Bib-
liotėkos lankytojai jiėms palankiojė nėformaliojė ėrdvė jė gali bėndrauti, dalintis patirtimi. Pėr 
ku rybinę ir ėdukacinę mokymosi aplinką padėdama formuotis asmėns tapatybėi. 
 

MOKAMOŠ PAŠLAUGOŠ 

 

Mokamos paslaugos vartotojams toliau buvo tėikiamos vadovaujantis Š ilutė s rajono sa-
vivaldybė s tarybos sprėndimais: 2009 m. vasario 26 d. sprėndimu  Nr. T1-843 „Dė l Š ilutė s ra-
jono savivaldybė s Fridricho Bajoraic io viės osios bibliotėkos tėikiamų paslaugų kainų nusta-
tymo“ ir 2014 m. rugsė jo 25 d. sprėndimu Nr. T1- 2244 „Dė l Š ilutė s rajono savivaldybė s Frid-
richo Bajoraic io viės osios bibliotėkos tėikiamų paslaugų kainų nustatymo“. 

2015 m. gautos lė s os už  tėikiamas mokamas paslaugas sudaro 3 520 Eur, 576,10 Eur 
daugiau nėgu 2014 m. (2014 – 2 943,9 Eur). 
 

BIBLIOTEKOŠ ĮVAIŽDŽ IO FORMAVIMAŠ IR RYŠ IAI ŠU VIŠUOMENE 

 
Straipsniai spaudoje apie bibliotekos veiklą (lyginamoji analizė su 2014 m.) 
Rėspublikinė jė spaudojė 19 25 +6 

Viėtinė jė spaudojė 235 155 -80 

Is  viso 254 180 -74 

Is  jų profėsionalių bibliotėkininkų 138 84 -54 

Ž iniasklaidos atstovų 116 68 -48 
Informacinio pobu dž io ž inuc ių 49 28 -21 

Elėktroniniuosė laikras c iuosė ir in-
tėrnėto svėtainė sė 

495 498 +3 
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Publikacijų skaic ius apiė ŠVB vėiklą rėspublikiniuosė lėidiniuosė is augo, bėt sumaž ė jo 
publikacijų skaic ius viėtinė jė spaudojė. Profėsionalių bibliotėkininkų ir nė Bibliotėkos darbuo-
tojų straipsnių apiė Bibliotėkos vėiklą bibliografinis sąras as patėiktas tinklapyjė 
www.silutėvb.lt (nuoroda „Apiė bibliotėką”, skyrius „Špaudo-
jė”). Apiė Bibliotėkojė organižuojamus rėnginius, projėktų 
vykdymą, naujiėnas nuolat buvo kalbama Š ilutė s miėsto tėlė-
vižijojė www.silutėstv.lt. Bibliotėkos rėnginius apras ė  už siėnio 
spauda: „Kaliningradskaja pravda“ (Rusija), „Bauskės dži-
vas“ (Latvija), dvisavaitinis ž urnalas „Aus ra“ (Punskas, Lėnki-
ja).  

F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos įku rimo 70-mėc iui is -
lėistas paž intinis, iliustruotas lėidinys „Bibliotėka – durys, at-
viros visiėms”. Bibliotėkininkai spaudinyjė patėikiamuosė 
straipsniuosė ir fotorėportaž uosė atsklėidė  ir įprasmino tvarų 
rys į tarp Bibliotėkos ir bėndruomėnė s, tarp pasiu los ir nu diė-
nos porėikių, (nė)tradicinius Bibliotėkos vėiklos procėsus ir 
rėžultatus.  

Ataskaitiniais mėtais parėngta pėr 145 vnt. maž osios po-
ligrafijos lėidinių (kviėtimų, skrajuc ių, skėlbimų, lankstinukų, 
afis ų ir kt.), skirtų rėklamuoti ir rėprėžėntuoti Bibliotėkos kul-
tu rinius rėnginius, parodas, mokymus, protų mu s ius ir kt.  

 
 

INFORMAČINE  IR KRAŠ TOTYROŠ VEIKLA 

 

INTERNETAŠ. INTERNETO PAŠLAUGOŠ VARTOTOJAMŠ 

 
Intėrnėto priėigą turi visi viės osios bibliotėkos filialai. Pagrindiniai intėrnėto tiėkė jai: 

viės ojojė bibliotėkojė – AB „TEO“ intėrnėto paslauga; rajono kaimo bibliotėkosė – AB „TEO“, 
AB Liėtuvos radijo ir tėlėvižijos cėntro intėrnėto rys ys „Erdvė s“, VĮ. 

 

VB ir filialai Interneto tiekėjas ir ryšys 

Viės oji bibliotėka, Š ilutė s miėsto, Traksė dž ių, Š ylių, Juknaic ių 
filialai 

AB „TEO” intėrnėto paslauga 

Bikavė nų, Dėguc ių, Grabupių, Gardamo, Inkaklių, Lauc ių, Usė -
nų, Katyc ių, Šaugų, Kintų, Kivylių, Pas ys ių, Rusnė s, Ramuc ių, 
Š vė ks nos, Vainuto, Vilkyc ių, Ž ėmaic ių Naumiėsc io filialai 

AB Liėtuvos radijo ir tėlėvižijos 
cėntras, intėrnėto paslauga 
„Erdvė s“ 

 

VB Intėrnėto skaitykla 2015 m. vartotojams siu lė  7 darbo viėtas. Intėrnėto priėigos pa-
slauga vartotojai viės ojojė bibliotėkojė dar gali naudotis Pėriodikos skaityklojė – 3 kompiu-
tėrinė mis viėtomis (viėna is  jų pritaikyta silpnarėgiams ir akliėsiėms), Viėnis iaus pastogė lė jė – 
1, Jaunimo informavimo tas kė – 1, Vaikų aptarnavimo skyriujė – 4.  

 
2015 m. VB viės osios intėrnėto priėigos paslaugomis naudojosi 835 vartotojai: 
 Intėrnėto skaitykla – 347;  
 Vaikų intėrnėto skaitykla – 346; 
 Pėriodikos skaitykla – 95;  
 Etnografinių rėgionų skaitykla – 15;  
 Jaunimo informavimo tas ko kompiutėrinė darbo viėta – 32. 
 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutestv.lt/
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2015 m. ŠVB is  viso viės osios intėrnėto priėigos paslaugomis vartotojai naudojosi 53584 
kartus. VB – 13052 kartus, is  jų – 3063 vaikai iki 14 m.  

 
Viešosios interneto prieigos seansų skaičius 
Štruktu rinis viėnėtas Šėansų skaic ius 

Dėguc ių filialas (VIPT2) 1014 

Inkaklių  filialas 1 504 

Bikavė nų filialas 1 036 

Gardamo filialas 1 106 

Grabupių filialas (VIPT2) 2 475 

Rusnė s filialas 1 493 

Lauc ių filialas (VIPT2) 44 

Juknaic ių filialas 2 408 

Katyc ių filialas 3 614 

Kintų filialas (VIPT2) 4 728 

Kivylių filialas 405 

Miėsto filialas 2 644 

Ž ėmaic ių Naumiėsc io filialas 2 455 

Pas ys ių filialas 1 762 

Ramuc ių filialas 109 

Šaugų filialas 777 

Š ylių filialas (VIPT2) 1 331 

Š vė ks nos filialas 1 306 

Traksė dž ių filialas (VIPT2) 2 770 

Usė nų filialas 2 896 

Vilkyc ių filialas 2 201 

Vainuto filialas 2 454 

Viės oji bibliotėka 13 052 

Is  viso 53 584 

 
Pradėdantiėsiėms dirbti intėrnėtė vartotojams darbuotojai sutėikė  nėmokamą pradinį 

mokymą, is kilus kitiėms klausimams konsultavo vartotojus. Škatinant Bibliotėkos lankytojus 
naudotis informacinė mis tėchnologijomis, ypatingas dė mėsys skiriamas vyrėsniojo amž iaus ir 
socialinė s atskirtiės ž monė ms, kuriėms sunkiau intėgruotis į informacinę visuomėnę.  

 

INFORMAČINIŠ FONDAŠ (DYDIŠ, KOMPLEKTAVIMO TEMATIKA IR PROBLEMOŠ) 

 

VB Informacinio skyriaus fondą sudaro 3 298 fiž. vnt. (2 450 pavadinimų) spaudinių. 
2015 m. fondas papildytas 29 fiž. vnt. (23 pavadinimų) spaudinių. Paramos bu du gauta 13 do-
kumėntų, is  Valstybė s biudž ėto – 13, is  Šavivaldybė s biudž ėto – 3 dokumėntai. Pagal dokumėn-
tų ru s is gauta: mokomųjų priėmonių – 3, ž odynai – 6, ž inynai – 6, bibliografinių lėidinių – 2 
kitų – 12.  

2015 m. Informacijos skyriaus skaityklojė lankytojams is duota 2 713 fiž. vnt. spaudinių. 
Špaudinių paskirstymas pagal mokslo s akas: bėndrojo mokslo dalykų (146), filosofijos, 
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psichologijos (95), rėligijos, tėologijos (94), visuomėnė s mokslų (502), mėdicinos ir tėchnikos 
mokslų (478), matėmatikos ir gamtos mokslų (181), gėografijos, istorijos (703), mėno, sporto 
(242), kalbos, kalbotyros (229), grož inė s litėratu ros (43). 

Informacijos vartotojai 2015 m. naudojosi s iomis duomėnų bažė mis:  
 Liėtuvos intėgrali bibliotėkų informacijos sistėma (LIBIŠ).  
 Elėktroninis Š ilutė s F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos katalogas. 
 Naxos Music Library – duomėnų bažę sudaro klasikinė , dž iažo, bliužo, nostalgijos, 
folkloro, s iuolaikinė  instrumėntinė , kinų, populiarioji ir roko mužika. 
 EBŠČO HOŠT – ėlėktroninė  visatėkstė  sėrijinių ir kitų lėidinių straipsnių duomėnų ba-
žė . 
 Črėdo Onlinė Rėfėrėncė Šėrvicė – įvairių mokslo s akų ž inynų, ž odynų, ėnciklopėdijų 
duomėnų bažė , kuriojė galima rasti su iės koma tėma ar asmėniu susijusių straipsnių, 
apibrė ž imų, vaiždų, vaiždo ir garso mėdž iagos, naujiėnų. 
 INFOLEX – tėisinė s informacijos paiės kos sistėma, kuriojė patėikiami  tėisė s aktai ir 
tėismų praktika.  
VB Pėriodikos skaityklojė yra priėiga priė intėrnėto, skirta skaityti ėlėktroninius laikras -

c ius intėrnėto svėtainė jė. Informacijos vartotojai plac iau apiė Bibliotėkos vykdomas vėiklas, 
paslaugas, rėnginius, aktualijas ir kt. gali suž inoti apsilankę svėtainė sė www.silutėvb.lt, 
www.silutėsknygininkai.lt bėi bibliotėkos „Facėbook“ profilyjė  
www.facėbook.com/silutėsbibliotėka. 

 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas, užklausų tematika, apskaita 

Elektroninės informacijos vartotojų 

 
Informacinių užklausų skaičius 

 

 
VB gauta 6 281 už klausa, į 498 is  jų atsakyta ėlėktroniniu pas tu. Už klausų sudė tis: fak-

tografinė s – 506, tikslinamosios – 1 311, adrėsinė s – 1 292, tėminė s – 2 674. MF atsakė  į 353 
už klausas, KF – į 4 211 už klausų. Is  viso ŠVB atsakyta į 10 845 už klausas, į 547 is  jų – ėlėktro-
niniu pas tu. Už klausų sudė tis: faktografinė s – 626, tikslinamosios – 1 738, adrėsinė s – 2 016, 
tėminė s – 5 918. 

 
Is  viso automatižuotai parėngtų įras ų skaic ius ėlėktroniniamė katalogė → 95 006:  
 dokumėntų fondas → 50 447; 
 analižiniai bibliografiniai įras ai → 44 559. 
2015 m. Bibliotėkos ėlėktroninis katalogas papildytas 3193 naujais automatižuotais įra-

s ais: 
 dokumėntų fondas → 1 529; 
 analižiniai bibliografiniai įras ai → 1 664. 

835; 
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http://www.silutevb.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
http://www.facebook.com/silutesbiblioteka
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KRAŠ TOTYROŠ VEIKLA  

 

Populiarinant ras ytinius ir rankras tinius Pamario kras to ir su Pamario kars tu susijusius 
dokumėntus, ikonografiją bėi už tikrinant informacijos sklaidą ir priėigą vartotojams, BKŠ spė-
cialistai 2015 m. surėngė  ėilę įvairaus pobu dž io dokumėntų ėkspožicijų. Maž osios Liėtuvos 
ž ymių asmėnybių gyvėnimui ir vėiklai paž inti buvo skirtos parodos: „Dovas Žaunius. Š viėtė jo, 
visuomėnininko, birutininko atminimui“, „Hugo Š ojus: asmėnybė  ir laikmėtis“ (paralėliai pa-
rėngta ir virtuali paroda), pristatyta kultu ros dialogų „Paž įstamas ir nėatpaž intas Hugo Š o-
jus“ mėtu, „Bėrnardas Alėknavic ius: „Mano didž iausias noras, kad atėitiės kartos ž inotų Liėtu-
vos istoriją“, „Hėnrikas Nagys: „As  tau kalbu: ėsu kaip mėdis – viėnas, is didus“, „Maž osios Liė-
tuvos kultu ros asmėnybė s: liėtuvybė s puosėlė tojas Vilius Gaigalaitis“, „Maž osios Liėtuvos kul-
tu ros vėikė ja Lidija Bajoraitė “, „Maž osios Liėtuvos s viėsuolis Kristupas Lokys“, „Pirmajai tauti-
nėi Maž osios Liėtuvos liėtuvių kultu ros draugijai „Birutė ” – 130” (paralėliai parėngta ir virtuali 
paroda), viėnos knygos ir informacijos apiė autorę paroda „Čharlottė Kėysėr. Tė vis kė s namų ir 
sodybų aidai”, kt. Špėcialistų parėngta virtuali paroda „Maž osios Liėtuvos ėtnografinis rėgio-
nas: vaiždai ir garsai“ (skirta Etnografinių rėgionų mėtams paminė ti) buvo pristatyta ir Bals-
togė s Lukas o Gurnickio bibliotėkojė (Lėnkija), Bibliotėkos jauniėsiėms spėcialistams vykdant 
projėktą „Maž a kėlionė  – didėli pasiėkimai”. 

 
Visus mėtus BKŠ vėikė  Liėtuvos ėtnografinių rėgionų skaitykla su įvairių dokumėntų 

ėkspožicija „Paž inkimė Liėtuvos ėtnografinius rėgionus“. Etnografinių rėgionų mėtams buvo 
skirta ir pynimų is  s iaudų (s iaudinukų) ėkspožicija. Jos autorė , Šėnųjų kaimo tradicijų kultu ros 
cėntro ėdukatorė  Nijolė  Štanėliėnė  gruodž io 15 d. vėdė  kalė dinę ėdukacinę popiėtę „Š iaudiniai 
papuos alai ėglutėi“. Praktiniamė už siė mimė dalyvavo sėptyniolika klubo „Motėrų sėklyc ia“ na-
rių, kiėkviėna jų savo namus padabino popiėtė s mėtu pasigamintais s iaudiniais papuos alais. 

 
Škyriaus bibliotėkininkai mėtų pradž iojė parėngė  ir kilnojamąją stėndinę dokumėntikos 

ir ikonografijos parodą „Šugrįž imai priė Vydu no“ is  bibliofilo, Š ilutė s Vydu no klubo stėigė jo 
Š aru no Lauž iko asmėninio albumo (vykdant kėliaujanc ių knygos rėnginių ciklą „Is  pamario 
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kras to bibliofilų rinkinių“). Ekspožicija aplankė  s ės is filialus ir viės ąją bibliotėką, kur buvo su-
rėngti pristatymai ir susitikimai su parodos autoriumi Š aru nu Lauž iku, farmacininku ir ž oli-
ninku Virgilijumi Škirkėvic iumi bėi poėtu, rėnginių rėž isiėriumi ir vėdė ju Marijumi Budraic iu. 
Čiklo ėigojė 11 filialų ėksponuota ir pristatyta s ilutis kio Šauliaus Štankėvic iaus fotografijų pa-
roda „Pamario pauks c iai. Pamario gyvu nai“.  

Rugsė jo 10 d. surėngtas Fridricho Bajoraic io viės osios bibliotėkos 70-mėc io minė jimo 
rėnginys „Laiko, ž mogaus ir ž odž io sąskambiai“. Š vėntinis rėnginys vyko Bibliotėkos vasaros 
kiėmėlyjė, kuriamė vos tilpo gausus svėikintojų ir lankytojų bu rys. Liėtuvos Rėspublikos Prė-
židėntė s Dalios Grybauskaitė s svėikinimą Š ilutė s bibliotėkininkams, skaitytojams ir Bibliotė-
kos draugams pėrskaitė  rėnginio vėdė jas Marijus Budraitis. Tarp svėikintojų buvo Š ilutė s rajo-
no savivaldybė s vadovai – mėro pavaduotojas Algirdas Balc ytis, mėro patarė ja Inėsa Muraus-
kiėnė , Komunikacijos skyriaus vėdė jas Romualdas Eglinskas. Jiė pėrdavė  Šavivaldybė s mėro ir 
Administracijos dirėktoriaus padė kas viės osios bibliotėkos bėndruomėnėi ir dirėktorėi Daliai 
Už pėlkiėnėi. Šėimo narys Artu ras Škardž ius pėrdavė  LR Ministro Pirmininko Algirdo Butkėvi-
c iaus dėdikuotą dovaną – pavėikslą. Šėimo Pirmininko pavaduotojo Kęsto Komskio svėikinimą 
pėrskaitė  patarė ja Daiva Liaugaudaitė .  

 
Už  nuopėlnus Liėtuvos kultu rai, svarų indė lį kuriant darnią, piliėtis ką visuomėnę LR Kul-

tu ros ministėrijos padė kos ras tą Bibliotėkos dirėktorėi D. Už pėlkiėnėi įtėikė  svėikinti atvykę 
ministėrijos atstovai – vicėministras Arnas Nėvėrauskas, ministro patarė ja Dalia Vėncėvic iėnė , 
vyriausioji spėcialistė  Graž ina Lamanauskiėnė .  

 
Švėikino kolėgos bibliotėkininkai: Liėtuvos nacionalinė s M. Maž vydo bibliotėkos gėnė-

ralinis dirėktorius prof. dr. Rėnaldas Gutauskas ir gėnėralinio dirėktoriaus pavaduotojas stra-
tėginėi plė trai bėi „Bibliotėkos paž angai’ 2“ projėkto vadovas Eugėnijus Štratilatovas, Liėtuvos 
bibliotėkininkų draugijos pirmininkė  Alina Jasku niėnė , Liėtuvos tėchnikos bibliotėkos dirėkto-
rius Kažys Mackėvic ius, Jurbarko viės osios bibliotėkos dirėktorė  Nijolė  Masiuliėnė , kolėgos is  
Latvijos Bauskė s cėntrinė s bibliotėkos, Vakarų Liėtuvos savivaldybių viės ųjų biblio-tėkų vado-
vai, bibliotėkininkai. Pasvėikinti susirinko gausus bu rys partnėrių: Klaipė dos univėrsitėto Bal-
tijos rėgiono istorijos ir archėologijos instituto dirėktorė  dr. Šilva Pocytė , Š ilutė s ikimokyklinio 
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ugdymo įstaigų ir bėndrojo lavinimo mokyklų vadovai, rajono sėniu nijų sėniu nai, Š ilutė s socia-
linių paslaugų cėntro, Tauragė s apskritiės vyriausiojo policijos komisariato Š ilutė s rajono ko-
misariato, rajoninė s spaudos atstovai, Bibliotėkos rė mė jai – Š ilutė s vėrslininkai ir įstaigų va-
dovai.  

Š vėntė s dalyviai mė gavosi nuotaikingu ž aidimu „Taip. Nė”, kuriamė priė baltųjų ir juodų-
jų stalų ž aidė  dvi komandos, sudarytos is  atvykusių svėc ių, kultu ros darbuotojų, pėdagogų, 
mokslėivių. Ž aidimo tėma – Š ilutė s kras to istorija, faktai apiė Bibliotėką ir bėndruomėnę. 

Kiėkviėnam jubiliėjinio vakaro dalyviui buvo dovanojamas Bibliotėkos 70-mėc iui is lėis-
tas paž intinis iliustruotas lėidinys „Bibliotėka – durys, atviros visiėms”.  

Minint viės osios bibliotėkos 70-mėtį, parėngta stėndinė  lauko ėkspožicija „Mėtų ritmė. 
Bėndruomėnė , bibliotėka, bibliotėkininkas“, atsklėidusi rėiks mingiausias Bibliotėkos vėiklas, 
tradicinius knygos ir kultu ros rėnginius, bėndravimą ir bėndrabarbiavimą su bėndruomėnė.  

Maž osios Liėtuvos nėmatėrialios kultu ros ž ėnklą – burvalc ių vė trungės – įprasminanc io, 
2014 m. viės osios bibliotėkos surėngto tarptautinio ėkslibrisų konkurso „Kurs ių marių vė t-
rungė s – praė jusių amž ių „fėisbukas“ darbų paroda organižuota ir ėksponuota: vasario 19–21 
d. – Vilniaus knygų mugė jė, kovo mė n. – Liėtuvos dailininkų sąjungojė, birž ėlio 1–29 d. – Nė-
ringos istorijos mužiėjujė, liėpos 1 d. – rugpju c io 3 d. – Klaipė dos apskritiės viės ojojė Iėvos 
Šimonaitytė s bibliotėkojė. 

2015 m. bibliotėka gyvėno tarptautinio litėratu rinio rudėns „Prisijaukinkim ž odį, pauks -
tį, dėbėsį...“ s vėntė s-konkurso akimirkomis: vėiklos planavimu, organižavimu ir vykdymu. 
Pėnktoji litėratu rinio rudėns s vėntė  sukviėtė  į viėną bu rį s ilutis kius ir is  Š ilutė s kras to kilusius 
ar kitaip su juo susijusius litėratu rinė s ku rybos autorius – prožininkus, poėtus, litėratu rologus, 
vėrtė jus, knygos mėno atstovus. Konkurso mėtu autoritėtinga litėratu rologų, humanitarų ko-
misija tradicis kai vėrtino 2012 m. pab. – 2015 m. s ilutis kių ir kras tiėc ių parėngtas, is lėistas 
autorinės, kolėktyvinės grož inė s ir humanitarinė s ku rybos knygas, vėrtimus, knygų iliustravi-
mą. Rugsė jo 10–11 d. Š ilutė jė įvyko baigiamiėji s vėntė s-konkurso rėnginiai, į kuriuos buvo pa-
kviėsti visi dalyviai. Ras ytojai, ku rybos mė gė jai, vėrtė jai dalyvavo is važ iuojamuosiuosė s vėn-
tė s-konkurso dalyvių ku rybos pristatymuosė ir skaitymuosė Pamario kaimuosė bėi miėstė-
liuosė: Juknaic iuosė, Traksė dž iuosė, Gardamė, Ž ėmaic ių Naumiėstyjė, Bikavė nuosė, Vainutė, 
Vilkyc iuosė, Šaugosė, Rusnė jė, Kintuosė, Pas ys iuosė.  

 
Jauniėsiėms ku rė jams buvo skirtas susitikimas su mokslėiviais litėratais Luku Arlausku, 

Kamilė Š imkaitytė, vyko ku rybos skaitymai. Litėratu riniai jaunųjų autorių bandymai aptarti su 
knygas vaikams ras anc ia s ilutis kė Ignė Žarambaitė. F. Bajoraic io viės ojojė bibliotėkojė surėng-
ta Laurėato s vėntė  – tėatraližuotas litėratu ros ir mėno rėginys, kurio mėtu buvo paskėlbtas 
laurėato vardas ir įtėikta Fridricho Bajoraic io litėratu rinė  prėmija (ras ytojai Editai Barauskiė-
nėi), apdovanoti 9 nominacijų laimė tojai. Gausiam bu riui s ilutis kių vakaras tapo įsimintina 
ku rybos s vėntė. Apdovanojimus laurėatams – plakėtės – suku rė  juvėlyrė  Aus ra Mac iulaitiėnė . 
Š vėntė s mėtu vėikė  konkursui patėiktos ku rybos paž intinė  paroda „Š ilutis kių ku rybos aruo-
dai“. Projėkto vėiklos įgyvėndintos ir tarptautiniu mastu: lapkric io 6 d., bėndradarbiaujant su 
Kaliningrado apskritiės A. P. Gaidaro vaikų bibliotėka, Kaliningrado Liudviko Rė žos liėtuvių 
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kultu ros draugija, surėngtas litėratu ros ir mėno vakaras kaliningradiėc iams ir tėn gyvėnan-
tiėms tautiėc iams Kaliningrado apskritiės A. P. Gaidaro vaikų bibliotėkojė. Jo mėtu atidaryta ir 
pristatyta Liėtuvos dailininkė s Šofijos Vainilaitiėnė s vaikų knygų iliustracijų paroda „Šaulė  so-
dą pasodins“, vyko s ilutis kio poėto Marijaus Budraic io litėratu riniai skaitymai „Ž odž iai – tik 
amž inas ž aismas“. 

 
Minint Š ilutė s miėsto mėcėnato, dvarininko Hugo Š ojaus 170-ąsias gimimo mėtinės da-

lyvauta jungtinė jė rėnginių programojė ir organižuoti kultu ros dialogai „Paž įstamas ir nėatpa-
ž intas Hugo Š ojus“, kur pranės imus skaitė  gausus bu rys pranės ė jų – mokslininkai is  Klaipė dos 
univėrsitėto Baltijos rėgiono istorijos ir archėologijos instituto ir Thomo Manno kultu ros cėnt-
ro, programą pristatė  Klaipė dos univėrsitėto folkloro ansamblis „Auksodis“ (vadovė  doc. Ru ta 
Vildž iu niėnė ).  

Aktyvinant vėiklą su bėndruomėnė, Pamario jaunimu, savanoriais įsijungta į Europos 
jaunimo savaitė s rėnginius, organižuojant akciją „Idė ja+“, kurios tikslas – paskatinti jaunimą 
dalintis idė jomis, susijusiomis su jaunuomėnė s dalyvavimu bėndruomėnė s gyvėnimė ir darbo 
rinkojė. 

 

KRAŠ TOTYRINE Š INFORMAČIJOŠ KAUPIMAŠ, TVARKYMAŠ IR ŠKLAIDA 

 
2015 mėtų pabaigojė kras totyros fondą sudarė  1 080 fiž. vnt. dokumėntų. 2015 m. VB 

kras totyros fondas papildytas 18 fiž. vnt. (18 pavad.) lėidinių (2014 – 30). Is  jų gauta: 14 – 
knygų ir bros iu rų, 4 – pėriodiniai ir tęstiniai lėidiniai.  

Ataskaitiniais mėtais Bibliotėkos kras totyros fondą papildė  vėrtinga informacinė -
paž intinė  bėi grož inė  litėratu ra: Purvinas, Martynas; Purviniėnė , Marija. Maž osios Liėtuvos 
kapinė s ir antkapiniai paminklai, Kn. 1 (2010); Baks iėnė , Rima; Vais niėnė , Daiva. Klaipė dos 
kras to auks taic iai: tėkstai ir kontėkstai (2014); Laisvė s mėtai Š ilutė jė, 1990–2015 (2015); Š i-
lutė s Vydu no gimnažija, 1993–2013 (2013); Grėic ius, Rimantas. Šugrįž imai (2013), Šugrįž imų 
nas ta (2015), kt. 

2015 m. pradė ti vėsti 3 nauji tėminiai kras totyros ir bibliotėkinė s vėiklos aplankalai: „Š i-
lutė s F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos ir filialų vėikla 2015 m. spaudojė“, „Š ilutė s F. Bajoraic io 
viės osios bibliotėkos ir filialų vėikla 2015 m. ėlėktroniniuosė laikras c iuosė ir intėrnėto svėtai-
nė sė“, „Ras ytoja Š arlotė  Kaižėr (Čharlottė Kėysėr)“. 

BKŠ ir ataskaitiniais mėtais rėngė  Bibliotėkos rėnginių apras ymus (parėngti 4). Kras to-
tyros fondė saugomi 397 (2014 – 393) Bibliotėkos rėnginių apras ymai: s vėnc ių, konfė-rėncijų, 
informacijos diėnų, diskusijų, naujų knygų pristatymų, litėratu ros vakarų, istorijos-kras totyros 
konkursų, litėratu rinio rudėns, kras tiėc ių suėigų ir kt.  

Aptarnaujant skaitytojus, atsakant į jų už klausas pasitarnavo 565 aplankalai, skirti Ma-
ž osios Liėtuvos ir Š ilutė s kras to pėrsonalijoms (166), ž ymiėms Liėtuvos ir už siėnio kultu ros 
vėikė jams (28), filosofui, ras ytojui Vydu nui (45), Pamario litėratams (68), įvairiai kras totyros 
tėmatikai (213) bėi kitai tėmatikai (30). Pravarti buvo ir informacinė  mėdž iaga apiė kras tiė-
c ius, rėnkama 91 sėgtuvė, is ėiviją – 31, Bibliotėkos vėiklos archyvo dokumėntai – 68 sėgtuvuo-
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sė. 2015 m. toliau kopijomis ir is karpomis buvo pildomi skaitytojų informaciniams porėikiams 
tėnkinti patogu s tėminiai ir pėrsonalijų aplankalai. Aplankalus apiė įž y-mius rajono ras tijos, 
kultu ros ir visuomėnė s vėikė jus, sėniu nijų kultu rinę, visuomėninę ir politinę aplinką vėda ir 
VB filialai. 

2015 m. Bibliotėkos ėlėktroniniamė katalogė LIBIŠ programa sukurti 37 kras totyros 
analižinė s bibliografijos įras ai is  17 knygų. 

 

BIBLIOTEKOŠ KNYGOŠ MUŽIEJUŠ 

 

VB Knygos mužiėjaus fonduosė sukomplėktuota 3 308 fiž. vnt. (2015 – 3 277) 2 151 pa-
vad. (2015 – 2 123) invėntorintų vėrtingų knygų, rankras c ių ir pėriodinių bėi tęstinių lėidinių: 
3 257 fiž. vnt. – knygos ir 51 fiž. vnt. – kiti dokumėntai. 2015 mėtais Knygos mužiėjaus fondas 
papildytas 31 fiž. vnt. (28 naujų pavad.) dokumėntų: 29 knygos, 1 kartografinis dokumėntas, 1 
tęstinis lėidinys. Nėt 12 vėrtingų lėidinių, is lėistų 1900–1939 m., Knygos mužiėjui padovanojo 
kras tiėtis kalbininkas prof. habil. dr. Arnoldas Piroc kinas. Špaudiniai papildė  mužiėjaus Maž o-
sios Liėtuvos knygų rinkinį. 

Š ilutis kiai Rėgina ir Jonas Jauniai dovanojo vokiėc ių lėksikografų Eduard Murėt ir Daniėl 
Šandėrs sudarytą dvitomį ėnciklopėdinį anglų-vokiėc ių ir vokiėc ių-anglų ž odyną (Murėt-
Šandėrs Enžyklopa dischės ėnglisch-dėutschės und dėutsch-ėnglischės Wo rtėrbuch), is lėistą 
1900–1901 m. Bėrlynė. 

Is ėivė  is  Liėtuvos, buvusi panėvė ž iėtė  Violėta Haak ir jos vyras Holgėris Haak, viės ė dami 
pas giminės  Liėtuvojė, viės osios bibliotėkos Knygos mužiėjui padovanojo unikalią dovaną – A. 
Talėikio sudarytą „Liėtuvos kėlių ž ėmė lapį su atstumais“, is lėistą J. Talėikio tarpukariu, 1929 
m., „Ž iėdo“ spaustuvė jė Kaunė.  

Autografuotų knygų rinkiniui autorinės knygas dovanojo dr. Rėgina Varniėnė -Janssėn 
(Lituanistika ir kultu ros politika (2003–2013), kalbininkė  dr. Daiva Vais niėnė  (Klaipė dos kras -
to auks taic iai: tėkstai ir kontėkstai). Rinkinį papildė  ir tradicinio Bibliotėkos organižuojamo 
litėratu rinio rudėns „Prisijaukinkim ž odį, pauks tį, dėbėsį…“ s vėntė s-konkurso dalyvių, kras tiė-
c ių ir s ilutis kių, dovanoti autografuoti lėidiniai: Šauliaus Štankėvic iaus (Hėydėkrug; Russ), 
Žigmanto Grėic iaus (Kais iadorys, 1960–1985), Danutė s Klumbytė s (Visa giminė lė  susirinko), 
Nijolė s Č ėpiėnė s (Viską gali ruduo), kt. 

Rankras c ių fondą papildė  ž inomos rėž isiėrė s Dalios Ibėlhauptaitė s už ras ytas atvirukas 
su linkė jimais F. Bajoraic io viės ajai bibliotėkai (Vilniaus knygų mugė jė, 2015-02-19). 

2015 m. Knygos mužiėjaus fondė saugoma 19 dokumėntų rinkinių ir kolėkcijų. Vaiždo ir 
garso dokumėntų fondė saugoma 11 magnėtinių juostų ir juostinių kasėc ių su įras ais is  susiti-
kimų su ras ytojais, aktoriais; 13 juostinių kasėc ių su Bibliotėkos kultu rinių rėnginių įras ais; 
skaidrių rinkinys; 5 filmai.  

Aktualinant mužiėjujė sukauptus dokumėntus, 2015 m. parėngta Enžio Jagomasto 
spaustuvė jė, Tilž ė jė, is lėistų knygų originalų, saugomų Knygos mužiėjujė, ir litėratu ros apiė E. 
Jagomastą ėkspožicija „Istorinė s Maž osios Liėtuvos asmėnybė s ir jų vėikla tautinio atgimimo 
mėtais: Enžys Jagomastas“. 

Vis aktyviau Knygos mužiėjujė saugomais dokumėntais domisi s aliės knygos kultu ros ty-
rė jai, knygų autoriai, sudarytojai ir lėidė jai. Mužiėjaus ikonografijos fondė saugomos fotografi-
jos buvo publikuotos Liėtuvių kalbos instituto is lėistojė Rimos Baks iėnė s, Daivos Vais niėnė s 
knygojė „Klaipė dos kras to auks taic iai: tėkstai ir kontėkstai“. Lėidykla „Tėrra publica“ savo lėi-
dinyjė „Liėtuvos ėtnografiniai rėgionai“ (2015) publikavo s viėtė jo, bibliofilo Pėtro Jaks to nuo-
traukas is  Knygos mužiėjaus fondų. 

Knygos mužiėjaus Mėno rinkinio dokumėntai 2015 m. buvo ėksponuoti nė tik s alyjė, bėt 
ir kaimyninė sė valstybė sė. Kras tiėtė s mėnininkė s Aldonos Gustas grafikos darbų paroda ba-
landž io mė n. ėksponuota Pagė gių savivaldybė s viės ojojė bibliotėkojė ir filialuosė. Fotografijų 
paroda „Š ilutė . Potvynis ir jo ž monė s“ kovo–balandž io mė n. ėksponuota Bauskė s (Latvija) 
cėntrinė jė bibliotėkojė. Kras tiėtė s dailininkė s Šofijos Vainilaitiėnė s vaikų knygų iliustracijų, 
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saugomų Bibliotėkos Knygos mužiėjujė, paroda „Šaulė  sodą pasodins“ lapkric io mė n. ėks-
ponuota Kaliningrado apskritiės A. P. Gaidaro vaikų bibliotėkojė. 

Ataskaitiniais mėtais Knygos mužiėjų aplankė  paviėniai lankytojai, 2 s ilutis kių mokinių 
ir 3 miėsto svėc ių grupė s is  Estijos, Kaliningrado sritiės ir Liėtuvos, susipaž ino su jo rinkiniais, 
paskirtimi.  

Knygos mužiėjaus fondais 2015 m. naudojosi 44 (2014 – 59) skaitytojai, is duota 747 (2014 
– 703) fiž. vnt. dokumėntų, apsilankė  560 lankytojų.  

 
BENDRADARBIAVIMO RYŠ IAI ŠU KRAŠ TIEČ IAIŠ IR IŠ EIVIJA 

 

2015 m., organižuojant tarptautinio litėratu rinio rudėns „Prisijaukinkim ž odį, pauks tį, 
dėbėsį...“ s vėntę-konkursą, ypac  suaktyvė jo Bibliotėkos rys iai su kras tiėc iais. Konkursė dalyva-
vo 26 kras tiėc iai, gyvėnantys Vilniujė, Klaipė dojė, Alytujė, Š iauliuosė, Kais iadorysė, Varė nojė, 
Birž uosė, Priėkulė jė, Akmėnė jė, Elėktrė nuosė, Pagė giuosė. Konkurso vėrtinimo komisiją, bė 
s ilutis kių, sudarė  kras tiėtė s litėratu rologė s Alma Lapinskiėnė , Ilona Č iuž auskaitė , ras ytoja Ast-
rida Pėtraitytė . Šu kiėkviėnu kras tiėc iu vyko aktyvus bėndravimas, bėndradarbiavimas, plė to-
jamos naujos idė jos. 

Kras tiėtis kalbininkas prof. habil. dr. Arnoldas Piroc kinas Bibliotėkos Knygos mužiėjui 
padovanojo 12 Maž osios Liėtuvos lėidinių. 

 

TARPTAUTINE  BIBLIOTEKININKŲ PARTNERYŠTE  

 

Birž ėlio 8–10 d. Fridricho Bajoraic io viės oji bibliotėka pakviėtė  kolėgas is  Vakarų Liėtu-
vos bibliotėkų į tarptautinę konfėrėnciją „Akistata su bibliotėka ir bibliotėkininku: įdomu, nės 
nėtikė ta?“. Šusitikimą surėngti paskatino ilgamėc ių partnėrių, kolėgų is  Viljandi miėsto bib-
liotėkos vižitas į Š ilutę. 

 
Š ilutė jė viės ė jo 32 Estijos bibliotėkininkų grupė , siėkusi susipaž inti su inovatyviomis 

Pamario viės osios bibliotėkos, kitų Klaipė dos rėgiono viės ųjų bibliotėkų vėiklomis. Viljandi 
bibliotėkininkai pabuvojo Klaipė dos ir Krėtingos bibliotėkosė, aplankė  F. Bajoraic io viės osios 
bibliotėkos Š vė ks nos filialą, grož ė josi miėstėlio urbanistikos pavėldu. Konfėrėncijos tikslas – 
pasitinkant Šėimo paskėlbtus Bibliotėkų mėtus (2016) pasidalinti gėrąja bibliotėkų vėiklos 
patirtimi, įtvirtinti tvarią partnėrystę, nės anc ią naudą Liėtuvos, Vakarų Liėtuvos ir kaimyninė s 
Estijos bibliotėkų paslaugų vartotojams. Konfėrėncijojė pėrskaityti 9 pranės imai. Konfėrėnci-
jos-idė jų mugė s mėtu buvo prisimintos 43 mėtus trunkanc ios s ilutis kių ir Viljandi biblio-
tėkininkų draugystė s akimirkos, numatytos atėitiės partnėrystė s gairė s – atnaujinta ir pasira-
s yta Š ilutė s ir Viljandi bibliotėkų bėndradarbiavimo sutartis. Gėrąja patirtimi konfė-rėncijojė 
dalijosi ir Klaipė dos rėgiono bibliotėkų atstovai. 
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BIBLIOTEKININKŲ PATIRTIEŠ ŠKLAIDA, ĮVERTINIMAŠ 

 
Kaip ir kiėkviėnais mėtais Š ŠVB dirėktorius rėngia vadovo vėiklos ataskaitą, ją tėikia ra-

jono Šavivaldybė s tarybai, bėi Bibliotėkos 2015 m. vėiklos ataskaitą, kurią tėikia Š ilutė s rajono 
savivaldybė s Administracijos dirėktoriui. 

Špalio 21 d. Kaliningrado apskritiės A. P. Gaidaro vaikų bibliotėkojė vyko tarptautinė  
konfėrėncija „Šusidraugauti vaikui su knyga“. Idė ją surėngti s ią konfėrėnciją palaikė  Kalining-
rado apskritiės kultu ros ministėrija. Rėnginyjė dalyvauti buvo pakviėsta Š ilutė s F. Bajoraic io 
viės osios bibliotėkos vyriausioji bibliotėkininkė  Ž anėta Jokuž ytė , kuri skaitė  pranės imą „Jau-
nųjų skaitytojų ku rybis kumo ugdymas Š ilutė s F. Bajoraic io viės ojojė bibliotėkojė“. 

 
Konfėrėncijojė dalyvavo bibliotėkų spėcialistai is  Baltarusijos, Latvijos, Liėtuvos, Rusijos 

(Maskvos ir Šankt Pėtėrburgo), Vokiėtijos, Kaliningrado ir Kaliningrado apskritiės ras ytojai. 
Rėnginio tikslas – sustiprinti litėratu ros ir skaitymo įtaką vaikams ir paaugliams, is siais kinti 
vaikų skaitymo prioritėtus, suž inoti, kas skatina juos domė tis knygomis, kaip knyga įtakoja jų 
gyvėnimą, kaip sąlygoja asmėnybė s ir intėlėkto formavimąsi, kaip padėda rėnkantis tolimėsnį 
gyvėnimo kėlią. Visi s iė klausimai aptarti konfėrėncijojė, vykusiojė Kaliningrado apskritiės 
litėratu rinių diėnų mėtu. 

 
Bibliotėkos lėidybinė  vėikla aptarta gruodž io 2 d. Birs tonė vykusiojė nacionalinė jė moks-

linė jė konfėrėncijojė „Vaclovo Birž is kos skaitymai’ 2015“, kurią organižavo Vilniaus univėrsitė-
to Komunikacijos fakultėto Bibliotėkininkystė s ir informacijos mokslų institutas, Liėtuvos bib-
liotėkininkų draugija ir Birs tono viės oji bibliotėka. BKŠ bibliotėkininkė  Virginija Vėivėriėnė  
parėngė  ir skaitė  pranės imą „Maž osios Liėtuvos vaiždinys Š ilutė s Fridricho Bajoraic io viės o-
sios bibliotėkos lėidybiniamė rėpėrtuarė“ su virtualia patėiktimi.  

Gruodž io 22 d. Tauragė s radijo kultu ros publicistinėi laidai „Ant rubėž iaus“ įras ytas 30 
min. pokalbis su BKŠ bibliotėkininkė Virginija Vėivėriėnė apiė sėnosios Š ilutė s knygininkus ir 
jų vėiklą. 

Bėndradarbiaujant su Klaipė dos kras to radiju „RadijoGAMA”, Informacijos skyriaus vy-
riausioji bibliotėkininkė  Ž anėta Jokuž ytė  bėi Bibliotėkininkystė s ir kras totyros skyriaus vy-
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riausioji bibliotėkininkė  Virginija Vėivėriėnė  dalyvavo rėngiant radijo laidas „Praganytų ž odž ių 
lankos“ (17 laidų) ir pasakojo apiė liėtuvininkų s nėktos ž odž ius, jų ypatybės ir vartosėną. 

Š ilutė s Fridricho Bajoraic io viės osios bibliotėkos Usė nų filialo bibliotėkininkė  Onutė  Mi-
liauskiėnė  tapo Gabriėlė s Pėtkėvic aitė s-Bitė s atminimo mėdalio „Tarnaukimė Liėtuvai“ laurėa-
tė už  piliėtinę iniciatyvą valstybė s stiprinimo labui. Š is padė kos ž ėnklas Onutėi Miliauskiėnėi 
is kilmingai įtėiktas kovo 30 diėną Panėvė ž io J. Miltinio dramos tėatrė.  

 

Pagarba Maž osios Liėtuvos kras to istorijos ir kultu ros pavėldui, c ia gyvėnusiėms ir ją ku -
rusiėms ž monė ms – is skirtinis bibliotėkininkė s O. Miliauskiėnė s asmėnybė s bruož as. Jau pėn-
kėtą mėtų kartu su bėndraminc iu miėstėlio gyvėntoju Richardu Lolat ji tyrinė ja ir rėnka isto-
rinę mėdž iagą apiė sėnąsias Maž osios Liėtuvos daliės – Usė nų kras to – ėvangėlikų liutėronų 
kapinės, sėniu nijos kaimus, dokumėntiką – sėnųjų kras to gyvėntojų prisiminimus, jų ėpistolinį 
palikimą. O. Miliauskiėnė  G.Pėtkėvic aitė s-Bitė s atminimo mėdaliui „Tarnaukimė Liėtuvai“ gauti 
buvo pristatyta už  savanoris kas ir savarankis kas požityvias iniciatyvas ir vėiklą stiprinant 
valstybę, fiksuojant ir gaivinant jos istorinę atmintį, ugdant visuomėnė s piliėtinę, kultu rinę 
savimonę, tyrinė jant, saugant ir aktualinant Maž osios Liėtuvos konfėsinį, kultu rinį ir istorinį 
pavėldą. 

Gėguž ė s mė n. is lėistas naujas suaugusiųjų s viėtimui 
skirtas lėidinys „Šuaugusiųjų s viėtimas Liėtuvojė: dabartis 
ir pėrspėktyvos“. Š io lėdinio tikslas – pasidalyti gėrąja su-
augusiųjų s viėtimo ir mokymosi organižavimo patirtimi, 
pristatyti moksliniu pož iu riu, korėktis kai taikomuoju as-
pėktu naudingą informaciją apiė aktualių suaugusiųjų s viė-
timo sric ių bu klę ir raidos tėndėncijas. Dr. Albino Kalvaic io 
straipsnio „Nėprofėsinis suaugusiųjų s viėtimas” puslapiuo-
sė patėiktos ir Š ilutė s F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos 
darbuotojų Jolitos Baltutiėnė s bėi Vitos Gėruliėnė s profė-
sinė s patirtiės įž valgos. Štraipsnyjė apž vėlgiamas suaugu-
siųjų profėsinis s viėtimas viės osiosė bibliotėkosė. 

Špalio 12–13 d. Škaitytojų aptarnavimo skyriaus vy-
rėsn. bibliotėkininkė  Dalia Pups ytė  dalyvavo 10-ajamė Bal-
tijos s alių bibliotėkininkų kongrėsė (ČoBaL10) Rygojė (Latvi-
ja), kurį organižavo Latvijos bibliotėkų asociacija. Dalyviai pakviėsti į 2014 m. atidarytą naują-
ją Latvijos nacionalinę bibliotėką, įsiku rusią Rygojė. Pagrindinė  kongrėso tėma – „Bibliotėkos 
bėndruomėnė sė”: bibliotėkos kaip formaliojo ir nėformaliojo s viėtimo s alininkė s; bibliotėkos 
kaip informavimo ir ž iniasklaidos priėmonė s vartotojams; bibliotėkos kaip skaitymo aktyvato-
riai; bibliotėkos kaip platformos įgu dž iams lavinti; bibliotėkos kaip kultu rinė s ėrdvė s. Kalbė ta 
apiė novatoris kas paslaugas visuomėnėi. Kongrėsė Dalia Pups ytė  skaitė  parėngtą pranės imą 
„Bibliotėkos rėnginiai – inovatyvu s bu dai skatinti skaitymą Š ilutė s rajono bėndruomėnė jė”. 

 

http://www.silutevb.lt/media/public/stories/renginiu_nuotraukos/2015_05/Scan-150511-0001.jpg
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Bėsibaigiant jubiliėjinėi 15-ajai Nacionalinėi Liėtuvos bibliotėkų savaitėi Š ilutė s rajono 

savivaldybė s Fridricho Bajoraic io viės osios bibliotėkos spėcialistai balandž io 27–28 d. dalyva-
vo Liėtuvos bibliotėkininkų draugijos organižuotojė tarptautinė jė konfėrėncijojė „Bibliotėka: 
informacija ir ž inios – kiėkviėnam”. Konfėrėncija vyko Liė-
tuvos Rėspublikos Šėimė. Tarptautinė jė konfėrėncijojė da-
lyvavo IFLA (Tarptautinė  bibliotėkų asociacijų ir institucijų 
fėdėracija) prėžidėntė  Šinikka Šipila, Liėtuvos Rėspublikos 
kultu ros ministras Š aru nas Birutis, Ministro Pirmininko 
patarė jas kultu rai Faustas Latė nas, LR Šėimo Informacinė s 
visuomėnė s plė tros komitėto pirmininkas Mindaugas Bas-
tys, kolėgos bibliotėkininkai is  kaimyninių s alių: Latvijos, 
Estijos, Danijos. 

Pirmoji, s vėntis ka, konfėrėncijos dalis buvo skirta pa-
gėrbti gėriausiai dirbusius bibliotėkininkus pėr praė jusius 
mėtus. Š ilutė s F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos Informaci-
jos skyriaus vyrėsniajai bibliotėkininkėi Daliai Vasi-
liauskytėi įtėiktas Liėtuvos Rėspublikos Ministro Pirminin-
ko padė kos ras tas ir vardinė  dovana už  Bibliotėkos, kaip 
rėiks mingos ž inių visuomėnėi institucijos, puosėlė jimą, už  
knygų ir kultu ros platinimą. 

Š ilutė s bibliotėkai atitėko dar viėnas garbingas apdovanojimas „Is mintiės marė s”. Klai-
pė dos apskritiės I. Šimonaitytė s viės oji bibliotėka įtėikė  liudijimą už  tradicijų puosėlė jimą bėi 
naujų, patrauklių darbo formų iės kojimą, skaitymo skatinimą, organižuojant įdomius, pra-
smingus, vartotojų porėikius atitinkanc ius kultu rinius, ėdukacinius, informacinius rėnginius. 
UAB „Finanėta” įsiparėigojo pagaminti spaudos darbų už  500 ėurų. 

 
Dviėjų diėnų trukmė s konfėrėncijojė pranės imus skaitė  mokslo ir politikos atstovai, pro-

fėsionalu s bibliotėkų praktikai, komunikacijos ir informacijos spėcialistai. Konfėrėncijos mėtu 
buvo pristatyta Š ilutė s rajono savivaldybė s Fridricho Bajoraic io viės oji bibliotėka, kaip gėro-
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sios patirtiės praktikė . Pranės imą „Bibliotėka – iniciatorė , mokytoja, patarė ja, bic iulė ...” skaitė  
Informacijos skyriaus vyriausioji bibliotėkininkė  Šandra Jablonskiėnė . Pranės imė buvo kal-
bama apiė tai, kaip skatinti informacijos ir ž inių formavimąsi bėndruomėnė sė, didinti infor-
macijos priėinamumą gyvėntojams, sudarant palankias sąlygas mokytis, įtvirtinti ž inias, jas 
tobulinti ir pritaikyti praktikojė. Kalbė ta apiė Bibliotėkos inicijuotus įvairius projėktus ir idė -
jas, tėlkianc ias bėndruomėnės, vėrslo atstovus, partnėrius ir bic iulius. 

Nacionalinė s Liėtuvos bibliotėkų savaitė s mėtu vyko trumpo mėtraž o filmų konkursas 
„Bibliotėka: informacija ir ž inios kiėkviėnam”. Bibliotėkos komandai už  pristatytą filmuką 
įtėiktas II viėtos diplomas ir vėrtinga dovana. 

 
2015 m. už puikius profesinius pasiekimus apdovanota eilė bibliotekos specialistų 
 Už  skaitymo skatinimą, ž inių ir kultu ros vėrtybių sklaidą Pamario bėndruomėnė sė F. 

Bajoraičio viėšosios bibliotėkos Škaitytojų aptarnavimo skyriaus vėdėja Aldonai Norbutiėnėi 
apdovanota Liėtuvos Rėspublikos kultu ros ministro padė ka. 

 Už  ilgamėtę profėsinę vėiklą puosėlė jant knyginio pavėldo ir dabartiės Pamario kras to 
litėratu rinė s ku rybos tradicijas F. Bajoraičio viėšosios bibliotėkos Bibliotėkininkystės ir kraš-
totyros skyriaus vėdėja Nijolė Budrėckiėnė apdovanota Š ilutė s rajono savivaldybė s mėro pa-
dė ka. 

 Už  iniciatyvas bėi idė jas, ku rybingumą, aktyvų Kintų miėstėlio jaunimo turiningo lais-
valaikio organižavimą Kintų filialo vyrėsn. bibliotėkėkininkė  Vaida Nausė daitė  apdovanota 
Š ilutė s rajono savivaldybė s mėro padė ka. 

 Už  tradicinių, bėndruomėnė jė pripaž intų paslaugų ku rimą ir tėikimą Kintų filialo bib-
liotėkininkė  Nijolė  Justiėnė  apdovanota Š ilutė s rajono savivaldybė s Administracijos dirėkto-
riaus padė ka. 

 Už  iniciatyvas ir aktyvią vėiklą, puosėlė jant Maž osios Liėtuvos kras to istorijos ir kultu -
rinį pavėldą, ugdant ir plė tojant piliėtinę bėi kultu rinę savimonę Usė nų filialo vyrėsn. bibliotė-
kėkininkė  Ona Miliauskiėnė  apdovanota Š ilutė s rajono savivaldybė s mėro padė ka. 

 

METODINE -KONŠULTAČINE  VEIKLA 
 

BIBLIOTEKININKYŠTE Š PLE TROŠ KRYPTYŠ IR UŽ DAVINIAI 

 
Š ŠVB bibliotėkininkystė s plė tros kryptys yra numatytos Š ilutė s rajono savivaldybė s stra-

tėginiamė plė tros planė 2015–2024 mėtams, patvirtintamė Š ilutė s rajono savivaldybė s tary-
bos 2013 m. spalio 24 d. sprėndimu Nr. T1-922. Ataskaitiniais mėtais rajono Šavivaldybė s ta-
ryba priė mė  25 sprėndimus, Šavivaldybė s Administracijos dirėktorius is lėido 19 įsakymų, ra-
jono Šavivaldybė s mėras Bibliotėkos vėiklą rėglamėntavo pėnkiais potvarkiais, viėnaip ar ki-
taip susijusiais su Bibliotėkos ir (ar) jos struktu rinių tėritorinių padalinių (filialų) vėikla. 

2015 m. vykdyti rajono Šavivaldybė s tarybos sprėndimai, mėro potvarkiai, Administraci-
jos dirėktoriaus įsakymai: 

Vykdant Tarybos sprendimus bėndraisiais Bibliotėkos vėiklos klausimais rajono Šavi-
valdybė s tarybai (pagal 2015-01-29 sprėndimą Nr. T1-2400) parėngta ir Tarybos 2015-04-09 
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sprėndimu Nr. T1-2466 patvirtinta Bibliotėkos vadovo vėiklos ataskaita. Šavivaldybė s taryba 
2015-01-29 sprėndimu Nr. T1-2391 pritarė , kad Bibliotėkos projėktas „Bibliotėkos paž angai’ 
2“ bu tų tėikiamas finansavimui gauti, sutiko bu ti s io projėkto partnėriu ir įsiparėigojo „Projėk-
to partnėriui, Šavivaldybėi, prisidė ti priė projėkto nė maž iau kaip 10% tinkamų finansuoti is -
laidų ir tinkamų finansuoti is laidų daliės, kurių nėpadėngia projėkto finansavimas“ (sprėndi-
mo 2 p.). Projėktinėi Bibliotėkos vėiklai ir inovatyvioms bibliotėkinė ms idė joms palaikyti bėi 
daliniam finansavimui už tikrinti rajono Šavivaldybė s taryba priė mė  s iuos sprėndimus: 2015-
02-19 sprėndimą Nr. T1-2423 „Dė l Š ilutė s rajono jaunimo programos 2015 mėtų projėktų są-
ras o patvirtinimo“, kuriuo skyrė  dalinį finansavimą Bibliotėkos infotas ko tarptautiniam pro-
jėktui „Maž a kėlionė  – didėli pasiėkimai“ (1 150 ėurų) vykdyti kartu su Balstogė s (Lėnkija) 
municipalitėto bibliotėkos jaunaisiais bibliotėkininkais-savanoriais. Vykdant politikų Tarybos 
2015-02-19 sprėndimą Nr. T1-2429 „Dė l Š ilutė s rajono savivaldybė s kultu ros projėktų 2015 
mėtų sąras o patvirtinimo“, Bibliotėka sė kmingai įgyvėndino 4 projėktinės idė jas: surėngtos 
profėsionalių mėnininkų, ku rė jų parodos-susitikimai („Ku rybiniai blyksniai is  arti“, vad. A. 
Norbutiėnė ), Europos diėnos rėnginys „Pripildė  mus Liėtuvos“ (vad. L. Dums iėnė ), kaimyninių 
Liėtuvos ėtnografinių rėgionų varž ytuvė s „Priėtėliau, atvėrk skarbinyc ią savą“ (vad. A. Norbu-
tiėnė ). Šavivaldybė  parė mė  projėktą „Auginkimė Maž osios Liėtuvos mėdį...“, skirtą naujoms 
knygoms, is lėistoms Etnografinių rėgionų mėtams, įsigyti. Bibliotėkos vėiklą tėigiamai įtakojo 
nauja darbo grupė s parėngta ir rajono Šavivaldybė s tarybos patvirtinta „Š ilutė s rajono kultu -
ros rėnginių stratėgija“. Pagal stratėgijos įgyvėndinimo planą numatyta sukurti Bibliotėkos 
rėnginiams bu tiną infrastruktu rą (1.7 p. „Viės osios bibliotėkos statinių Tilž ė s g. 10–12 an-
samblio rėkonstrukcija, pritaikant daugiafunkcėi mėnų ir inovatyvios komunikacijos plė trai“). 
Šavivaldybė s tarybos 2015-02-19 sprėndimu Nr. T1-2417 patvirtinti Bibliotėkos mėtiniai biu-
dž ėtiniai asignavimai, kuriė sudarė : savarankis kų funkcijų finansavimo lė s os – 572 710 Eur, is  
jų darbo už mokėsc iui – 371 700 Eur; lė s os už  mokamas paslaugas ir nuomą – 3 520 Eur. 

Rajono politikų Tarybos 2015-06-25 sprėndimu  Nr. T1-2570 patvirtinta Bibliotėkos 
nuostatų nauja rėdakcija. Bibliotėkos nuostatai sudėrinti su Bibliotėkų, Viėtos savivaldos ir 
Biudž ėtinių įstaigų įstatymų naujomis rėdakcijomis. Bibliotėkos vėiklai aktualus rajono Šavi-
valdybė s tarybos 2015-10-29 sprėndimas Nr. T1-96, kuriuo patvirtinti Kultu ros projėktų kon-
kurso nuostatai, lėidž iantys Bibliotėkos spėcialistams tėikti idė jas ir konkuruoti iės kant pra-
dinio finansavimo projėktams, tėikiamiėms Liėtuvos kultu ros tarybos ėkspėrtams. Pėnki poli-
tikų sprėndimai, parėngti vadovaujantis Turto valdymo ir disponavimo juo įstatymu, įtėisino 
konkursų ar atrankų bu du Bibliotėkai pėrduodamus IT įrėnginius ir (ar) kompiutėrinės pro-
gramas saugoti bėi naudoti. Bėndra tokio matėrialaus ir nėmatėrialaus pėrduodamo turto vėr-
tė  (bė Bibliotėkos Šavininko tėisės ir parėigas įgyvėndinanc ios institucijos piniginių lė s ų indė -
lio) sudarė  9 268,39 ėurų (2015-08-27 sprėndimas Nr. T1-45). Šavivaldybė s tarybos 2015-06-
25 sprėndimu Nr. T1-2577 Bibliotėkai pėrduotas patikė jimo tėisė valdyti nėkilnojamasis tur-
tas (Š vė ks nos struktu rinio tėritorinio padalinio, filialo, pastatas) ir tuo pac iu sprėndimu Bib-
liotėkai sutėikta tėisė  valdyti ir naudoti rėkonstruoto Ž ėmaic ių Naumiėsc io pastato 1-ąjį auks -
tą bibliotėkinė ms funkcijoms vykdyti. 

 
Administracijos direktoriaus įsakymai. 2015-02-23 įsakymu Nr. A1-185 paskirtas 

1450 ėurų finansavimas Bibliotėkos tarptautiniam projėktui „Litėratu rinis ruduo „Prisijaukin-
kim ž odį, pauks tį, dėbėsį...“, 2015-03-18 įsakymu Nr. 256 pavėsta Šavivaldybėi patėikti Biblio-
tėkos finansinių ataskaitų rinkinius, 2015-03-30 įsakymu Nr. A1-299 nustatyta Šavivaldybėi 
priklausanc ių automobilių vasaros kuro norma. Pagal s į įsakymą Bibliotėkos dirėktoriaus įsa-
kymu kuro norma nustatyta Bibliotėkos ėksploatuojamam automobiliui Ford Transit. Admi-
nistracijos dirėktoriaus 2015-07-23 įsakymu Nr. M1-63 nustatytas Bibliotėkos dirėktoriaus 
tarnybinio atlyginimo koėficiėntas – 21,3 BMA, o kitais as tuoniais įsakymais rėglamėntuotos 
Bib-liotėkos dirėktoriaus tarnybinė s komandiruotė s, atostogos ir su atostogomis susiję dirėk-
toriaus pavadavimai,  pavėdimai Bibliotėkos dirėktoriui dalyvauti Šavivaldybė s darbo grupių 
vėiklojė, kt. 
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Mero potvarkiai. Vadovaujantis Viėtos savivaldos įstatymo naujomis nuostatomis, kul-
tu ros įstaigos vadovai tapo tiėsiogiai pavaldu s rajono Šavivaldybė s mėrui. Dė l s ios priėž astiės 
ataskaitinių mėtų liėpos-gruodž io mė nėsiais is lėisti 5 potvarkiai, susiję su Bibliotėkos vadovo 
vėikla ir  Bibliotėkos dirėktoriaus tarnybinė mis komandiruotė mis (vykdant projėktus „Ku ryba, 
diskursas ir paž inimas kultu ros paslaugų inovacijoms“ (vad. Dalia Už pėlkiėnė ) ir „Bibliotėkos 
paž angai’ 2“) bėi dirėktoriaus atostogomis. Vykdant rajono Šavivaldybė s mėro 2015-11-18 
potvarkį „Dė l Dalios Už pėlkiėnė s atlėidimo is  Š ilutė s rajono savivaldybė s F. Bajoraic io viės o-
sios bibliotėkos dirėktorė s parėigų“, Bibliotėkos dirėktorė  parėngė  vadovo ataskaitą ir atliko 
Bibliotėkos dokumėntų parėngimo pėrduoti-priimti darbus. 

Balandž io 23–29 d. vyko 15-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Biblioteka: 
informacija ir žinios – kiekvienam“, kurios mėtu Š ilutė s rajono savivaldybė s F. Bajoraic io 
viės oji bibliotėka ir jos filialai kviėtė  į susitikimus, skaitymus, parodų atidarymus, protų mu -
s ius ir kitus rėnginius. 15-osios Nacionalinė s Liėtuvos bibliotėkų savaitė s tikslas, atsiž vėlgiant 
į Liono dėklaracijos svarbą, – parodyti bibliotėkų vaidmėnį maž inant informacinę atskirtį, ug-
dant informacinio ras tingumo gėbė jimus, kuriė padėda rasti patikimus duomėnis ir kokybis -
kas paslaugas. Atsiž vėlgiant į tai Š ilutė s F. Bajoraic io viės ojojė bibliotėkojė surėngta jau 11-oji 
tradicinė  konfėrėncija „Informacinė s tėchnologijos mokinių darbuosė“. Jojė pranės imus skaitė  
ir savo darbus pristatė  tiėk informacinių tėchnologijų spėcialistai, tiėk Š ilutė s miėsto ir rajono 
mokslėiviai, gimnažistai.  

 
Nacionalinė s Liėtuvos bibliotėkų savaitė s rėnginių maratonas už baigtas tradiciniu rėngi-

niu, kuriamė paskėlbtas gėriausias Pamario kras to bibliotėkininkas. Gėriausia 2014 mėtų bib-
liotėkininkė is rinkta Kintų filialo vyr. bibliotėkininkė  Vaida Nausė daitė . Kintų pagrindinė s mo-
kyklos daugiafunkcio cėntro salė jė surėngta Gėriausio Pamario kras to bibliotėkininko s vėntė , 
vėikė  ėkspožicija „Bibliotėka ir pagarbiėji jos ginklanės iai“, surėngtos ž inių varž ytuvė s „Muilo 
burbulai, mužika, dėgustacija...“, kuriosė rungė si s ės ios komandos. 
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PRAKTINE Š PAGALBOŠ TEIKIMAŠ 

 

2015 mėtais VB organižuoti 7 pasitarimai ŠVB bibliotėkininkams. Į VB filialus surėngtos 
89 is vykos (2014 – 75). Viėnas viės osios bibliotėkos filialas vidutinis kai aplankytas 4,0 karto 
(2014 – 3,7). VB skyrių vėdė jai ir kiti spėcialistai filialų darbuotojams tėikė  mėtodinės rėko-
mėndacijas, konsultacijas įvairiais bibliotėkinio darbo klausimais, kartu su VB spėcialistais 
aptarti 2015 m. vėiklos programų ir 2014 m. vėiklos ataskaitų rėngimo ir tėikimo klausimai. 
Kalbė ta apiė rėngiamų Bibliotėkos nuostatų naują rėdakciją, bibliotėkininkų atėstavimo tvar-
kos apras ą, pristatyti VB vykdomi projėktai ir jų ėiga, darbuotojai supaž indinti su rajono Šavi-
valdybė s tarybos sprėndimais, mėro potvarkiais ir Administracijos dirėktoriaus įsakymais, 
aptartos is vykos į filialus, kalbė ta apiė mėtinė s turto invėntorižacijos rėžultatus ir kitus svar-
bius bibliotėkinio darbo klausimus. BKŠ skyrius parėngė  „2016 mėtų įž ymių datų kalėndorių” 
ir straipsnių apiė Bibliotėkos vėiklą bibliografinius sąras us „Viės osios bibliotėkos ir jos filialų 
vėikla 2015 m. spaudojė“, „Viės osios bibliotėkos ir jos filialų vėikla 2015 m. ėlėktroniniuosė 
laikras c iuosė ir intėrnėto svėtainė sė“, kuriė patėikti Bibliotėkos tinklapyjė www.silutėvb.lt. VB 
ir filialų bibliotėkininkams surėngtas sėminaras „Elėktroninis dėklaravimas: paž angi patirtis, 
taupanti Ju sų laiką ir lė s as“, dalyvaujant Mokėsc ių priėvolių dėpartamėnto Rajonų ir miėstų 
mokėsc ių mokė jimo skyriaus Š ilutė s poskyrio vyr. spėcialistėi Daliai Tribic iėnėi. 

Š ilutis kiai bibliotėkininkai birž ėlio 5 d. savo jė gas is bandė  XIV Ž ėmaitijos bibliotėkininkų 
sporto sąskrydyjė-sėminarė. Š iais mėtais bibliotėkininkų sąskrydį organižavo Rasėinių rajono 
savivaldybė s Marcėlijaus Martinaic io viės oji bibliotėka. „Mėdž ioklė s ypatumai Ž ėmaitijojė” – 
taip buvo pavadintas sąskrydis. Š is pavadinimas pasirinktas tikrai nėatsitiktinai. Dabar biblio-
tėkininkams tėnka is manyti nėmaž ai mėdž iotojo gudrybių, kad galė tų patys „susimėdž ioti“ 
knygų, „susis audyti“ skaitytojų, „prisivilioti“ rėnginių lankytojų ir t. t. Ataskaitiniais mėtais są-
skrydis vyko Milas aic ių kaimė, Palu ks c io dvarė, kaimo turižmo sodybojė „Rokynė “. Ž ėmaitijos 
sąskrydyjė dalyviai galė jo nė tik tarpusavyjė rungtyniauti, bėt ir bėndrauti, įsijungti į puikią 
kaimis kos mužikos ansamblio atliėkamą programą, klausytis mužikos, s okti, sus ilti priė lauž o 
ar tiėsiog pasigrož ė ti „Rokynę” supanc ia gamta. 

 

Kaip ir kiėkviėną vasarą, liėpos mė n. Š ilutė s F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos kolėkty-
vas susiruos ė  į tradicinę studijinę-paž intinę kėlionę pasisėmti ž inių, pamatyti kolėgų bibliotė-
kininkų pasiėkimus, aplankyti Liėtuvos kultu rinio pavėldo viėtų, parsivėž ti tėigiamų įspu dž ių. 
Š ilutis kiai bibliotėkininkai aplankė  unikalius Auks taitijos kultu ros objėktus. Kėlionė s tikslas 
buvo aplankyti Panėvė ž io apskritiės Gabriėlė s Pėtkėvic aitė s-Bitė s viės ąją bibliotėką, ras ytojos 
G. Pėtkėvic aitė s -Bitė s mužiėjų jos gimtinė jė (Pužinis kių kaimė) bėi Pakruojo dvarą. 

Panėvė ž io apskritiės G. Pėtkėvic aitė s-Bitė s viės osios bibliotėkos darbuotojai surėngė  in-
formatyvią ėkskursiją po modėrnią bibliotėką. Kėlionė s mėtu aplankytas G. Pėtkėvic aitė s-Bitė s 
mužiėjus (Pužinis kio k.). Nuo 1987 m. mužiėjumi ru pinasi Panėvė ž io rajono savivaldybė s viė-
s oji bibliotėka. Bibliotėkininkai dalyvavo kėliosė ėdukacijosė. 

http://www.silutevb.lt/
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Ras ymo ž ąsiės plunksna ėdukacijos mėtu mokė si nė tik ras yti, bėt ir susisiu ti sąsiuvinius, 

kaip tai darė  maž a bu dama G. Pėtkėvic aitė -Bitė . Arbatos ėdukacijos mėtu bibliotėkininkams 
papasakota apiė įvairias ž olėlės, jų gydomąsias savybės. Įsijautę į 19 a. pabaigos – 20 a. pra-
dž ios dvasią mužiėjujė kėlionė s dalyviai pasipuos ė  to laikmėc io damų ir ponaic ių drabuž iais. 
Po fotosėsijos aplankytas Pakruojo dvaras, kur dalyvauta kvėpalų gamybos ėdukacijojė. Kas-
mėtinė  studijinė -paž intinė  kėlionė  Bibliotėkos darbuotojus viėnija bėndriėms darbams, jų mė-
tu nė tik mokomasi is  kitų, bėt ir tarpusavyjė dalinamasi mintimis, idė jomis, kuriami nauji 
planai, o darbuotojai grįž ta kupini įspu dž ių, tėigiamų ėmocijų ir gėros nuotaikos. 

 
PROJEKTINIŲ VEIKLŲ ANALIŽE  

 

2015 m. VB bibliotėkininkai rėngė  projėktus papildomam finansavimui gauti rajono ir 
s aliės fondams bėi programoms, vykdė  finansuotų projėktų vadybą bėi ataskaitybą. 2015 m. is  
rajono Šavivaldybė s Kultu ros plė tros programos Š ŠVB projėktams skirtas 3 259 Eur finansa-
vimas, 701 Eur maž iau nėi 2014 m. Is  Š ilutė s rajono savivaldybė s Jaunimo programos skirtas 
finansavimas (1 040 Eur) projėktui „Maž a kėlionė  – didėli pasiėkimai“. Projėktas vykdytas 
Lėnkijojė, jo tikslas buvo skatinti jaunimo tarpkultu rinį dialogą, plė toti tarptautinė jė plotmė jė 
Maž osios Liėtuvos ėtnografinio rėgiono ir Palėnkė s vaivadijos jaunimo bėndradarbiavimą, 
skatinti jaunų ž monių domė jimąsi bėndra istorija, ėtnokultu ra, tradicijomis, puosėlė ti tarpkul-
tu rinius rys ius, už mėgžti ir tęsti profėsinę tarpbibliotėkinę partnėrystę su Balstogė s miėsto 
bibliotėka tolimėsniėms atėitiės bėndradarbiavimo sumanymams įgyvėndinti. Projėktas buvo 
vykdomas Palėnkė s vaivadijos Balstogė s miėstė rugpju c io 24–26 diėnomis. Projėkto programa 
apė mė  kėlėtą pagrindinių dalių: vyko abiėjų rėgionų – Maž osios Liėtuvos ir Palėnkė s vaivadi-
jos – tautinių kostiumų vižualus pristatymas, dėmonstravimas, paž intis su ėtnografinė atribu-
tika, rėgionų skiriamąja simbolika; ž ygis pė sc iomis „Ar ž inai, kur apsigyvėnai?“ po Balstogė s 
sėnamiėstį, stėngiantis savarankis kai, vadovaujantis ž ėmė lapiu, pėr tam tikrą laiką rasti pa-
ž ymė tus viėtos istorinius objėktus. Daugėlį sudomino paž intis su kulinariniu pavėldu ir dėgus-
tacija „Šusipaž inkimė dviėjų s alių virtuvė jė“. Vė liau aplankyta Balstogė s Lukas o Gurnickio bib-
liotėka ir jos miėsto filialai, dalintasi patirtimi, bibliotėkininkystė s darbo mėtodais ir praktika. 
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Projėkto mėtu vyko ėdukaciniai už siė mimai, buvo kuriami rėgionų ž ėnklai, piės iama abiėjų 
kras tų simbolika, partnėriams pristatytas Maž osios Liėtuvos ėtnografinis rėgionas. Šavo ruož -
tu lėnkai papasakojo apiė savo rėgioną, akcėntuodami, kad skirtumai tarp Palėnkė s vaivadijos 
ir Maž osios Liėtuvos rėgionų nė ra labai didėli, galima įž vėlgti nėmaž ai panas umų. Š ilutis kiai 
bibliotėkininkai ir jų draugai is  Balstogė s Lukas o Gurnickio bibliotėkos įž vėlgia abipusė s part-
nėrystė s naudą, nės atradę tarpusavio bėndrystę ir pasisė mę naujų ž inių galė s pasisėmti idė jų 
atėitiės darbams ir is s u kiams savo bibliotėkosė. 

Bibliotėkos projėktas „Bėndruomėnė s „HUB‘as“ bibliotėkojė „Atrask savo savirais kos ko-
dą“ finansuotas 45 200 Eur. Liėtuvos kultu ros taryba 2015 m. finansavimą skyrė   3 projėktams 
(8 300 Eur). Europos Šąjungos atstovybė  Liėtuvojė bibliotėkos projėktui skyrė  1 000 Eur fi-
nansavimą. 2015 m. VB vykdė  10 projėktų ir pritraukė  54 500 Eur papildomo finansavimo. 
(2014 – 17 573 Eur). Š ilutė s rajono savivaldybė  skyrė  finansavimą Bibliotėkos 2015 m. stratė-
giniam rėnginiui – litėratu riniam rudėniui „Prisijaukinkim ž odį, pauks tį, dėbėsį…” (1450 Eur)  
ir koofinansavimą projėktui „Bėndruomėnė s „HUB‘as“ bibliotėkojė „Atrask savo savirais kos 
kodą“ (4 520 Eur). Is  viso Š ilutė s rajono savivaldybė s projėktinio finansavimo suma – 8819 
Eur,  tai sudaro 16,1 % nuo bėndros projėktinio finansavimo sumos. 

 
VB specialistų  2015 m. parengti ir vykdyti projektai 

Projėkto pavadinimas Projėkto  vadovas Kam tėiktas pro-
jėktas 

Gauta suma 
(ėurais) 

Bėndruomėnė s „HUB‘as“ bibliotėkojė 
„Atrask savo savirais kos kodą“ 

 

Informacijos skyriaus 
vėdė ja Laima Dums iėnė  

LNB „Bibliotėkos 
paž angai“ 

45 200 

„Ku ryba, diskursas ir paž inimas kultu -
ros paslaugų inovacijoms“  

Dirėktorė  Dalia Už pėl-
kiėnė  

Liėtuvos kultu -
ros taryba 

2 000 

Litėratu rinis ruduo „Prisijaukinkim ž o-
dį, pauks tį, dėbėsį…” 

Bibliotėkininkystė s ir 
kras totyros skyriaus 
vėdė ja Nijolė  Budrėckiė-
nė  

Liėtuvos kultu -
ros taryba 

3 800 

Štovykla „Jauniėji gėnijai – mėninin-
kai“ (tęstinis projėktas) 

Vaikų skyriaus vėdė ja 
Vita Gėruliėnė  

Liėtuvos kultu -
ros taryba 

2 500 

„Padė dami kitiėms padė simė ir 
sau“ (Laima Dums iėnė ) 

Informacijos skyriaus 
vėdė ja Laima Dums iėnė  

Europos Šąjun-
gos atstovybė  
Liėtuvojė 

1 000 

Liėtuvos ėtnografinių rėgionų subė gtu-
vė s-varž ytuvė s „Priėtėliau, atvėrk skar-
binyc ią savą“  

Škaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vėdė ja Aldona 
Norbutiėnė  

Š ilutė s rajono 
savivaldybė  

1 000 

„Auginkimė Maž osios Liėtuvos paž ini-
mo mėdį...“  

Fondo organižavimo 
skyriaus vėdė ja Danutė  
Š ėrniėnė  

Š ilutė s rajono 
savivaldybė  

759 

„Ku rybiniai blyksniai is  arti“  Škaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vėdė ja Aldona 
Norbutiėnė  

Š ilutė s rajono 
savivaldybė  

800 

„Pripildė  mus Liėtuvos“  Informacijos skyriaus 
vėdė ja Laima Dums iėnė  

Š ilutė s rajono 
savivaldybė  

700 

„Maž a kėlionė  – didėli pasiėkimai“ Škaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vyrėsn. biblio-
tėkininkė  Dalia Pups ytė  

Š ilutė s rajono 
savivaldybė  Jau-
nimo programa 

1 040 

Litėratu rinis ruduo „Prisijaukinkim ž o-
dį, pauks tį, dėbėsį...“ 

 Štratėginis rėn-
ginys 

1 450 

 

Bėndruomėnė s „HUB‘as“ bibliotėkojė 
„Atrask savo savirais kos kodą“ 

 Šavivaldybė s 
koofinansavimas 

4 520 
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PERŠONALAŠ 

 
Bibliotekos specialistų išsilavinimas (lyginamoji analizė su 2014 m.) 

 Auks tasis Auks tėsnysis 
2014 2015 2014 2015 

Is  viso Bibliot. Is  viso Bibliot. Is  viso Bibliot. Is  viso Bibliot. 

VB 18 8 18 8 4 4 4 4 

MF - - - - 2 2 2 2 

KF 11 5 12 5 7 3 7 3 

ŠVB 29 13 30 13 13 9 13 9 

 
Š ilutė s rajono savivaldybė s tarybos 2013 m. sausio 25 d. sprėndimu Nr. T1-1419 „Dė l Š i-

lutė s rajono savivaldybė s Fridricho Bajoraic io viės osios bibliotėkos ir 22 filialų didž iausio lėis-
tino parėigybė s skaic iaus nustatymo“ ŠVB patvirtinta 67,25 parėigybė s, is  jų: 50 – bibliotėki-
niai spėcialistai, 1,75 – spėcialistai, priskiriami kultu ros ir mėno darbuotojams, 3,5 – kvalifi-
kuoti spėcialistai ir 12 – tėchniniai darbuotojai. 30 (60 %) profėsionalių bibliotėkininkų turi 
auks tąjį is silavinimą, 13 (26 %) – auks tėsnįjį is silavinimą ir 7 (14 %) filialų bibliotėkininkai 
turi vidurinį is silavinimą, tai yra darbo įgu dž ius įgiję bibliotėkosė. 2015 m. nė visą darbo diėną 
dirbo 4 KF bibliotėkininkai: Balc ių, Bikavė nų, Lauc ių ir Ramuc ių (0,5 ėtato). Vilkyc ių ir Vainuto 
filialuosė yra po 1,5 bibliotėkininko ėtato. 

2015 m. viės osios bibliotėkos Bibliotėkininkystė s ir kras totyros skyriujė, įvėdus biblio-
tėkininko-bibliografo, ėtatą pradė jo dirbti Inga Radavic iu tė , Vytauto Didž iojo univėrsitėtė įgi-
jusi mėnotyros bakalauro laipsnį, Informacijos skyriujė bibliotėkininku informacinė ms tė-
chnologijoms – Ovidijus Kulda, Vilniaus Gėdimino tėchnikos univėrsitėtė įgijęs ėkonomikos 
studijų bakalauro laipsnį, Škaitytojų aptarnavimo skyriujė – Ignė  Žarambaitė , Vilniaus univėr-
sitėtė įgijusi vadybos ir vėrslo administravimo bakalauro laipsnį, VB Juknaic ių filialė – Rasa 
Vaic iuliėnė , Klaipė dos kolėgijojė įgijusi vadybos ir vėrslo bakalauro laipsnį. 

 

BIBLIOTEKININKŲ KVALIFIKAČIJOŠ ORGANIŽAVIMAŠ 

 

Is  viso 2015 m. kvalifikaciją kė lė  133 bibliotėkiniai spėcialistai. Is  jų: konfėrėncijosė – 14; 
mokymuosė – 45; sėminaruosė – 47;  staž uoc ių programosė – 4; nuotoliniuosė mokymuosė – 
15; partnėrių susitikimuosė – 1; paž intinė sė kvalifikacinė sė kėlionė sė – 3; diskusijosė, 
forumuosė –  3; kongrėsė – 1. Kvalifikaciją kė lė   5 kiti kvalifikuoti spėcialistai, nėpriskiriami 
kultu ros ir mėno darbuotojams. 

81-ojoje tarptautinėje bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) generalinėje 
konferencijoje ir asamblėjoje 2015 m. rugpju c io 15–21 d. Kėiptaunė (Piėtų Afrikos Rėspublika) 
dalyvavo Informacijos skyriaus vyrėsn. bibliotėkininkė  Dalia Vasiliauskytė . Konfėrėncijos tėma 
– „Dinamis kos bibliotėkos: priėiga, plė tra ir transformacijos“ (Dynamic Librariės: Accėss, Dė-
vėlopmėnt and Transformation).  
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Konfėrėncijos mėtu dėlėgatams pristatyta informacinė  mėdž iaga apiė Š ilutė s Fridricho 
Bajoraic io viės ąją bibliotėką, vėiklas, įdomiausius ir rėiks mingiausius organižuojamus rėngi-
nius, darbą su skaitytojais, tarptautinį bėndradarbiavimą. Aktyviai dalyvauta sėsijosė, diskusi-
josė, parodosė, klausytasi pranės imų atstovaujamai bibliotėkai aktualiomis tėmomis.  

Rugsė jo 4–12 diėnomis Š ilutė s F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos Grabupių filialo biblio-
tėkininkė  Š aru nė  Gėrulytė  ir Š vė ks nos filialo bibliotėkininkė  Danutė  Litviniėnė  dalyvavo paž in-
tinė jė-kvalifikacinė jė kėlionė jė į Š vėicariją. Is vykos tėma – „Mokymosi visą gyvenimą kompe-
tencijų ugdymas Šveicarijos švietimo ir kultūros įstaigose”. Š ios kėlionė s tikslas – susipaž inti su 
mokymosi visą gyvėnimą kompėtėncijų ugdymo galimybė mis Š vėicarijos kultu ros įstaigosė, 
pamatyti kitų s alių kolėgų kultu rinė s vėiklos organižavimo bu dus, naudojamus darbo mėto-
dus, atrasti naujų bėndradarbiavimo rys ių, bu dų pagėrinti darbo kokybę, naujovių savo atsto-
vaujamam darbo barui. 

 
Tarptautiniame išvažiuojamajame viešųjų bibliotekų patirties sklaidos forume „Atvira bib-

lioteka“ 2015 m. spalio 3–12 d. Šlovė nijojė dalyvavo Vaikų aptarnavimo skyriaus vėdė ja Vita 
Gėruliėnė . Šustiprė jo tarprėgioniniai bibliotėkų bėndradarbiavimo rys iai, sudarytos sąlygos 
Liėtuvos ir už siėnio bibliotėkoms sklėisti savo unikalią ir paž angią patirtį, motyvuoti bibliotė-
kas tarpinstituciniam dialogui, ku rybis kumui, tarptautinė s patirtiės įvėiklinimui Liėtuvos bib-
liotėkų vėiklosė, skatinti už siėnio s alių domė jimąsi Liėtuvos bibliotėkomis bėi garsinti Liėtu-
vos vardą. 

 
Partnerysčių projekto „Innovative Information Technoliegies in Adult Education 

TAE)“ partnėrių susitikimė Čhichonė (isp. Gijo n, Ispanija) dalyvavo Informacijos skyriaus vė-
dė ja Laima Dums iėnė .  

2015 m. lapkric io 11–13 d. BKŠ vyr. bibliotėkininkė  Virginija Vėivėriėnė  dalyvavo Euro-
pos Komisijos (EK) atstovybė s Liėtuvojė ir EK Komunikacijos gėnėralinio dirėktorato Vižitų 
skyriaus surėngtojė paž intinė jė kėlionė jė į Europos Sąjungos institucijas Briuselyje. Kėlionė s 
mėtu susipaž inta su EK vėikla, dalyvauta susitikimuosė su ėuroparlamėntarais: Tarptautinė s 
pagalbos ir vystymosi dirėktorato Komunikacijos ir skaidrumo skyriaus informacijos ir komu-
nikacijos vadovu dr. Čhristos Maražopoulos, politikos koordinatorė Agnė Gėnius aitė, ėuroko-
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misaro Vytėnio Andriukaic io kabinėto vadovu Aru nu Vinc iu nu, politikos vadovais Aurimu 
Andruliu ir Kęstuc iu Rėkėrta. Lankytasi Liėtuvos nuolatinė s atstovybė s Europos Šąjungojė 
bu stinė jė, kur įvyko susitikimas su ministru patarė ju Dariumi Vitkausku, patarė ja Ž ana Tarasė  
ir kultu ros atas ė  Šauliumi Š imanausku. 

Klaipėdos universiteto tęstinių studijų instituto organizuotuose mokymuose „Andragoginių 
kompėtėncijų tobulinimo nėformaliojo suaugusiųjų s viėtimo ir tęstinio mokymosi organižato-
riams ir koordinatoriams“ dalyvavo Informacijos skyriaus vyrėsn. bibliotėkininkė  Dalia Vasi-
liauskytė , Škaitytojų aptarnavimo skyriaus vyrėsn. bibliotėkininkė  Ignė  Žarambaitė , biblio-
tėkinių procėsų automatižavimo inž iniėrius Donatas Dobilinskas ir Ž ėmaic ių Naumiėsc io fi-
lialo vyr. bibliotėkininkė  Nijolė  Rimkiėnė . 

 
Bibliotekinių ir kitų specialistų kvalifikacijos kėlimas 2015 m. 

Data Užsiėmimo pavadinimas Užsiėmimė dalyvavo Žmonių 
sk. 

Organizatorius Kur vyko (gau-
tas dokumen-

tas) 

02-18 Konfėrėncija „Jaunimo 
situacija Šilutės r. savi-
valdybėjė: iššūkiai ir 
problėmos“ 

Kintų fil. vyrėsn. bibliotėkininkė 
Vaida Nausėdaitė 

1 Šilutės rajono savi-
valdybė 

Šilutė 

03-27 Mokymai „Vartotojų 
tėisės ir jų apsauga ėl. 
prekyboje. Ką naudinga 
žinoti“ 

Informacijos sk. vėdėja Laima 
Dumšiėnė, vyr. bibliotėkininkė 
Šandra Jablonskiėnė, Fondo 
organižavimo sk. vėdėja Danutė 
Šėrniėnė 

3 Kauno apskrities 
viėšoji bibliotėka 

Kaunas 

04 

1-2 

Konfėrėncija „Jaunimo 
NVO ir valdžios sėktorių 
partnėrystė“ 

Vaikų aptarnavimo sk. vyr. bib-
liotėkininkė Liudmila Nausėdie-
nė 

1 Lietuvos jaunimo 
organižacijų taryba 

Vilnius 

04-07 Gerosios patirties sklai-
dos sėminaras „Kūrybinė 
partnėrystė ir naujos 
bibliotėkų vėiklos gali-
mybės“ 

Informacijos sk. vyr. biblioteki-
ninkė Šandra Jablonskiėnė, Vai-
kų aptarnavimo sk. vėdėja Vita 
Gėruliėnė 

2 Tauragės B. Baltru-
šaitytės viėšoji 
biblioteka 

Tauragė 

04 

9-11 

Mokymai 
„Idėja+“ rėnginio 
koordinatoriams“ 

 

Bibliotėkininkystės ir kraštoty-
ros sk. vyrėsn. bibliotėkininkė 
Ignė Žarambaitė 

1 Jaunimo tarptauti-
nio bendradarbia-
vimo agėntūra 

Šiauliai 

04  

27-28 

Tarptautinė konferencija 
„Bibliotėka: informacija 
ir žinios – kiėkviėnam“ 

Dirėktorė Dalia Užpėlkiėnė, 
Informacijos skyriaus vyresn. 
bibliotėkininkė Dalia Vasiliaus-
kytė, vyr. bibliotėkininkė Šandra 
Jablonskiėnė, Vaikų aptarnavimo 
skyriaus vėdėja Vita Gėruliėnė 

4 Lietuvos biblioteki-
ninkų draugija 

Vilnius 

05-06 Gerosios patirties semi-
naras „Bibliotėkų poky-
čiai šiandiėn ir rytoj“ 

Dirėktorė Dalia Užpėlkiėnė, 
Informacijos sk. vėdėja Laima 
Dumšiėnė, vyr. bibliotėkininkė 
Šandra Jablonskiėnė, Vaikų ap-
tarnavimo sk. vėdėja Vita Geru-
liėnė 

4 Plungės rajono 
savivaldybės viėšoji 
biblioteka 

Plungė 

05-07 Projėkto „Bibliotėkos 
pažangai‘ 2“ povėikio 
vertinimo mokymai 

Informacijos sk. vyresn. biblio-
tėkininkė Dalia Vasiliauskytė, 
Škaitytojų aptarnavimo sk. vyr. 
bibliotėkininkė Daiva Jucikaitė 

2 Projėktas „Bibliote-
kos pažangai‘ 2“ 

Klaipėda 

(pažymėjimai) 

05-14 Štažuočių programa 
„Špaudinių 
rėkatalogavimas” 

Vyrėsn. bibliotėkininkė Danė 
Frėitakaitė 

1 Klaipėdos apskri-
tiės viėšoji I. Šimo-
naitytės bibliotėka  

Klaipėda 

(pažymėjimas) 

05  

20-22 

Mokymai „Tarptautinis 
tarpregioninis dialogas: 
pokyčių valdymas, 
patirties sklaida ir 
partnėrystė“ 

Informacijos sk. vėdėja Laima 
Dumšiėnė 

1 Lietuvos savivaldy-
bių viėšųjų biblio-
tėkų asociacija 

Nida 

06-02 Štažuočių programa 
„Kraštotyrinės informaci-

Bibliotėkininkystės ir kraštoty-
ros sk. vyr. bibliotėkininkė Vir-

2 Klaipėdos apskri-
tiės viėšoji I. Šimo-

Klaipėda 

(pažymėjimai) 
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jos rinkimas ir sklaida“ ginija Vėivėriėnė, vyrėsn. biblio-
tėkininkė Ignė Žarambaitė 

naitytės bibliotėka  

06  

10-14 

Partnėrysčių projėkto 
„Innovative Information 
Technoliegies in Adult 
Education (IITAE)“ part-
nėrių susitikimas 

Informacijos sk. vėdėja Laima 
Dumšiėnė 

1 Asociacija „Viėšiėji 
interneto prieigos 
taškai“ 

Gijón 

(Ispanija) 

06-10 Šėminaras „Įstaigos, 
rėnginių viėšinimas ir 
informacijos pateikimas 
žiniasklaidai” 

 

 

Bibliotėkininkystės ir kraštoty-
ros sk. vyrėsn. bibliotėkininkė 
Ignė Žarambaitė, Škaitytojų 
aptarnavimo sk. vyr. biblioteki-
ninkė Daiva Jucikaitė, Žėmaičių 
Naumiėsčio, Katyčių fil. vyr. 
bibliotėkininkės Danutė Bružie-
nė, Marina Lodusova, Kintų, 
Pašyšių, Švėkšnos fil. vyrėsn. 
bibliotėkininkės Vaida Nausėdai-
tė, Danutė Adomavičiėnė, Danu-
tė Litviniėnė, Juknaičių, Garda-
mo, Grabupių fil. bibliotėkinin-
kės Rasa Vaičiuliėnė, Diana For-
manikaitė, Šarūnė Gėrulytė 

10 Rusnės ėtnokultū-
ros centras 

Rusnės ėtno-
kultūros cėnt-

ras 

(pažymėjimai) 

07-07 Štažuočių programa 
„Pažintinė“ 

Vaikų aptarnavimo sk. bibliote-
kininkė Irma Grauslytė 

1 Klaipėdos apskri-
tiės viėšoji I. Šimo-
naitytės bibliotėka 

Klaipėda 

08 

 5-7 

Liėtuvos bibliotėkininkų 
draugijos Jaunųjų 
specialistų sėkcijos 
tarptautiniamė diskusijų 
forumė „Iniciatyvumas ir 
lydėrystė bibliotėkojė“ 

Bibliotėkininkystės ir kraštoty-
ros sk. vyrėsn. bibliotėkininkė 
Ignė Žarambaitė, bibliotėkinių 
procėsų automatižavimo inži-
nierius Donatas Dobilinskas 

2 Lietuvos biblioteki-
ninkų draugija 

Švėntoji 

08 

11-25 

81-oji Tarptautinė 
bibliotėkų asociacijų ir 
institucijų (IFLA) 
gėnėralinė konfėrėncija 
ir asamblėja 

Informacijos sk. vyresn. biblio-
tėkininkė Dalia Vasiliauskytė 

1 Liėtuvos kultūros 
taryba 

Keiptaunas 
(Piėtų Afrikos 
Respublika) 

08  

21-22 

Mokymai 
„Antidiskriminacijos, 
tolerancijos ir pagarbos 
kitam ugdymas“ 

Bibliotėkininkystės ir kraštoty-
ros sk. vyrėsn. bibliotėkininkė 
Ignė Žarambaitė, Kintų fil. vy-
rėsn. bibliotėkininkė Vaida Nau-
sėdaitė 

2 Jaunimo rėikalų 
departamentas prie 
Šocialinės ir darbo 
ministerijos 

Tėlšiai 

(pažymėjimai) 

09 

4-12 

Pažintinė kvalifikacinė 
kėlionė į Švėicariją 
„Mokymosi visą 
gyvėnimą kompėtėncijų 
ugdymas Švėicarijos 
šviėtimo ir kultūros 
įstaigosė“ 

Grabupių fil. bibliotėkininkė 
Šarūnė Gėrulytė, Švėkšnos fil. 
vyrėsn. bibliotėkininkė Danutė 
Litviniėnė 

2 Klaipėdos apskr. 
viėšoji I. Šimonaity-
tės bibliotėka 

Švėicarija 

09-04 Konferencija 
„Kunigaikštis Mykolas 
Kleopas Oginskis ir jo 
ėpocha“ 

Bibliotėkininkystės ir kraštoty-
ros sk. vyr. bibliotėkininkė Vir-
ginija Veivėriėnė 

1 Plungės r. savival-
dybės viėšoji biblio-
teka 

Plungė 

09-18 Šėminaras „Intėraktyvios 
ugdymo aplinkos kūri-
mas, pradinių praktinių 
įgūdžių įgijimas dirbant 
su Activinspire progra-
ma“ 

Informacijos sk. vyresn. biblio-
tėkininkė Dalia Vasiliauskytė, 
vyr. bibliotėkininkė Šandra Jab-
lonskiėnė, skyriaus vėdėja Laima 
Dumšiėnė, bibliotėkinių procėsų 
automatižavimo inžiniėrius 
Donatas Dobilinskas, Vaikų ap-
tarnavimo sk. vyr. bibliotekinin-
kė Liuda Nausėdiėnė, skyriaus 
vėdėja Vita Gėruliėnė, Bibliote-
kininkystės ir kraštotyros sk. 
vyrėsn. bibliotėkininkė Ignė 
Žarambaitė 

7 Lėidyklos „Švie-
sa“ mokymo cėnt-
ras 

Šilutė 

09  

23-25; 

Mokymai „Andragoginių 
kompėtėncijų tobulinimo 

Informacijos sk. vyresn. biblio-
tėkininkė Dalia Vasiliauskytė, 

4 Klaipėdos univėrsi-
tėto tęstinių studijų 

Klaipėda 

(pažymėjimai) 
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10 6-8; 
10  

20-22; 
11 3-5; 

11  

17-19 

nėformaliojo suaugusiųjų 
šviėtimo ir tęstinio mo-
kymosi organizatoriams 
ir koordinatoriams“ 

Bibliotėkininkystės ir kraštoty-
ros sk. vyrėsn. bibliotėkininkė 
Ignė Žarambaitė, Žėmaičių Nau-
miėsčio fil. vyr. bibliotėkininkė 
Nijolė Rimkiėnė, bibliotėkinių 
procėsų automatižavimo inži-
nierius Donatas Dobilinskas 

institutas 

09-29 Mokymai „Intėlėktinės 
nuosavybės tėisė“ 

 

Bibliotėkininkystės ir kraštoty-
ros sk. vyr. bibliotėkininkė Vir-
ginija Vėivėriėnė 

1 Klaipėdos apskr. 
viėšoji I. Šimonaity-
tės bibliotėka 

Klaipėda 

(pažymėjimas) 

 

09-29 Projėkto „Papasakok apiė 
save – būk svarbus“ įva-
dinis seminaras 

Informacijos sk. vėdėja Laima 
Dumšiėnė 

1 Lietuvos nacionali-
nė M. Mažvydo 
biblioteka 

Vilnius 

10-02 Neformaliojo ugdymo 
elektronikos ir 3D mode-
liavimo mokymai 

Bibliotėkinių procėsų automati-
žavimo inžiniėrius Donatas Do-
bilinskas 

1 VšĮ „Robotikos 
mokykla“ 

Šilutė 

10 

 3-12 

Tarptautinis bibliotėkų 
patirties sklaidos foru-
mas „Atvira bibliotėka“ 

Vaikų aptarnavimo sk. vėdėja 
Vita Gėruliėnė 

1 Lietuvos savivaldy-
bių viėšųjų biblio-
tėkų asociacija 

Šlovėnija 

(pažymėjimas) 

10-06 Mokymai „Šutarčių rūšys, 
sudarymas ir kt. teisiniai 
aspėktai (autorinių su-
tarčių ir atlikėjo intėlėk-
tinių paslaugų sutarčių 
sudarymas ir pan.)“ 

Bibliotekininkystės ir kraštoty-
ros sk. vėdėja Nijolė Budrėckie-
nė 

1 Klaipėdos apskri-
tiės viėšoji I. Šimo-
naitytės bibliotėka 

Klaipėda 

(pažymėjimas) 

10 

 7-8 

Tarptautinė konfėrėncija 
„Vaikų ir jaunimo skai-
tymas kaip iššūkis XXI 
amžiujė: bibliotėkos – 
socialiniams pokyčiams 
2015“ 

Pašyšių fil. vyrėsn. bibliotėkinin-
kė Danutė Adomavičiėnė 

1 Lietuvos nacionali-
nė Martyno Mažvy-
do biblioteka 

Vilnius 

10 11-
13 

10-asis Baltijos šalių 
bibliotėkininkų kongre-
sas  

Škaitytojų aptarnavimo sk. vy-
rėsn. bibliotėkininkė Dalia Pup-
šytė 

1 Latvijos biblioteki-
ninkų asociacija 

Ryga 

 

10-13 Mokymai „Viėšiėji ryšiai 
bibliotėkojė“ 

 

Bibliotėkininkystės ir kraštoty-
ros sk. vyr. bibliotėkininkė Vir-
ginija Vėivėriėnė 

1 Klaipėdos apskri-
tiės viėšoji I. Šimo-
naitytės bibliotėka 

Klaipėda 

pažymėjimas 

10-13 Mokymai dirbti su 
www.manoelektra 

 

Katyčių, Inkaklių fil. vyr. biblio-
tėkininkės Marina Lodusova, 
Daiva Milkėriėnė, Švėkš-
nos,Vilkyčių, Vainuto, Dėgučių, 
Usėnų, Kintų, Šilutės miėsto fil. 
vyrėsn. bibliotėkininkės Danutė 
Litviniėnė, Palmyra Jančauskie-
nė, Bronė Paldauskiėnė, Elėna 
Dragūniėnė, Onutė Miliauskiėnė, 
Vaida Nausėdaitė, Virginija De-
gutiėnė, Vilkyčių, Šylių, Balčių, 
Bikavėnų, Traksėdžių, Grabupių 
fil. bibliotėkininkės Šandra Ge-
niėnė, Vida Mišėikiėnė, Gėnė 
Gofmaniėnė, Daiva Puidokiėnė, 
Vida Paldauskiėnė, Šarūnė Gėru-
lytė 

15 AB LESTO Šilutė 

10-14 Šėminaras „Vėrslumas 
kultūrojė“ 

Informacijos sk. vėdėja Laima 
Dumšiėnė, Bibliotėkininkystės ir 
kraštotyros skyriaus vyrėsn. 
bibliotėkininkė Gražvydė Liut-
kėvičiėnė, Šilutės miėsto filialo 
vyrėsn. bibliotėkininkė Virginija 
Dėgutiėnė, Traksėdžių, Šylių, 
Juknaičių filialo bibliotėkininkė 
Vida Paldauskiėnė, Vida Mišėi-
kiėnė, Rasa Vaičiuliėnė 

6 Šalos ėtnokultūros 
ir informacijos 
centras 

Rusnė 

 

10 20-
21 

Tarptautinė konfėrėncija 
„Šusidraugauti vaikui su 

Informacijos sk. vyr. biblioteki-
ninkė Žanėta Jokužytė 

1 Kaliningrado ap-
skrities A. P. Gaida-

Kaliningradas 
(Rusija) 

http://www.manoelektra/
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knyga“  ro vaikų bibliotėka 

10-28 Mokymai „Informacijos ir 
bibliotėkų paslaugos 
nėįgaliėsiėms“ 

Škaitytojų aptarnavimo skyriaus 
vyr. bibliotėkininkė Daiva Juci-
kaitė 

1 Klaipėdos apskri-
tiės viėšoji I. Šimo-
naitytės bibliotėka 

Klaipėda 

10 29-
30 

Projėkto „Bibliotėkos 
pažangai‘ 2“ mokymai 
„Pokyčių valdymas“ 

Informacijos sk. vėdėja Laima 
Dumšiėnė 

1 Projėktas „Bibliote-
kos pažangai‘ 2“ 

Klaipėda 

(pažymėjimas) 

11-03 Šėminaras apiė viėšuo-
sius pirkimus ir jų pasi-
keitimus nuo 2016 m. 
sausio mėn.  

Bibliotėkininkystės ir kraštoty-
ros sk. vėdėja Nijolė Budrėckie-
nė, Informacijos sk. vyrėsn. bib-
liotėkininkė Dalia Vasiliauskytė 

2 UAB „Pokyčių val-
dymas“ 

Šilutė 

(pažymėjimai) 

11 

4-5 

Projėkto „Bibliotėkos 
pažangai‘ 2“ patirtiės 
dalijimosi seminaras 

Škaitytojų aptarnavimo sk. vy-
rėsn. bibliotėkininkė Dalia Pup-
šytė, Ž. Naumiėsčio fil. vyr. bib-
liotėkininkė Nijolė Rimkiėnė 

2 Projėktas „Bibliote-
kos pažangai‘ 2“ 

Vilnius 

11 

 5-6 

Projėkto „Prisijaukinkim 
žodį, paukštį, dėbe-
sį...“ vykdymas 

Bibliotėkininkystės ir kraštoty-
ros sk. vėdėja Nijolė Budrėckie-
nė, Informacijos sk. vėdėja Lai-
ma Dumšiėnė, vyr. bibliotėki-
ninkė Šandra Jablonskiėnė, Škai-
tytojų aptarnavimo sk. vėdėja 
Aldona Norbutiėnė, Vaikų aptar-
navimo sk. vėdėja Vita Gėrulie-
nė, dailininkė-apipavidalintoja 
Ilona Pėnčylė 

6 Liėtuvos kultūros 
taryba 

Kaliningradas 
(Rusija) 

11 11-
13 

Pažintinė kėlionė į Euro-
pos Šąjungos institucijas 
Briuselyje 

 

Bibliotėkininkystės ir kraštoty-
ros sk. vyr. bibliotėkininkė Vir-
ginija Vėivėriėnė 

1 EK atstovybė Liėtu-
voje 

Briuselis 

11 

12-13 

Projėkto „Bibliotėkos 
pažangai‘ 2“ mokymai 
„Žmogiškųjų ištėklių 
valdymas“ 

 

Vaikų aptarnavimo skyriaus 
vėdėja Vita Gėruliėnė 

1 Projėktas „Bibliote-
kos pažangai‘ 2“ 

Druskininkai 

10-27 Mokymai „IPAD naudo-
jimosi pagrindai“ 

Informacijos sk. vėdėja Laima 
Dumšiėnė, vyrėsn. bibliotėkinin-
kė Dalia Vasiliauskytė, vyr. bib-
liotėkininkė Šandra Jablonskie-
nė, Škaitytojų aptarnavimo sk. 
vyrėsn. bibliotėkininkė Ignė 
Zarambaitė, vyr. bibliotėkininkė 
Daiva Jucikaitė, Vaikų aptarna-
vimo sk. vyr. bibliotėkininkė 
Liuda Nausėdiėnė, Bibliotėki-
ninkystės ir kraštotyros sk. vyr. 
bibliotėkininkė Virginija Vėive-
riėnė, vyrėsn. bibliotėkininkė 
Gražvydė Liutkėvičiėnė, biblio-
tėkinių procėsų automatižavimo 
inžiniėrius Donatas Dobilinskas 

9 Projėktas „Bibliote-
kos pažangai‘ 2“ 

Šilutė 

11-27 Tarptautinė konfėrėncija 
„Nėužšąlanti kultūra 
2015: kultūros fėstivalis 
kaip regiono katalizato-
rius“ 

Škaitytojų aptarnavimo sk. vy-
rėsn. bibliotėkininkė Dalia Pup-
šytė 

1 Asociacija „Žuviės 
akis“ 

Klaipėda 

12-02 Nacionalinė mokslinė 
konfėrėncija „Vaclovo 
Biržiškos 
mai‘ 2015. Bibliotėka 
kaip dalyvaujamoji insti-
tucija“. 

Informacijos sk. vyr.  biblioteki-
ninkė Šandra Jablonskiėnė, Bib-
liotėkininkystės ir kraštotyros 
sk. vyr. bibliotėkininkė Virginija 
Vėivėriėnė 

2 Vilniaus universite-
to Komunikacijos 
fakultetas 

Birštonas 

12-04 Šėminaras „Bibliotėka – 
informacijai, savišviėtai 
ir savirėaližacijai“ 

Informacijos sk. vėdėja Laima 
Dumšiėnė, vyr. bibliotėkininkė 
Sandra Jablonskiėnė, Fondo 
organižavimo sk. vėdėja Danutė 
Šėrniėnė, Bibliotėkininkystės ir 

4 Kretingos rajono 
savivaldybės M. 
Valančiaus viėšoji 
biblioteka 

Kretinga 
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kraštotyros sk. vėdėja Nijolė 
Budrėckiėnė 

12-10 Šėminaras „Advėnto 
laikotarpis šėimojė ir 
bendruomėnėjė“ 

Informacijos sk. vėdėja Laima 
Dumšiėnė, Vaikų aptarnavimo 
sk. vėdėja Vita Gėruliėnė, Škaity-
tojų aptarnavimo sk. vėdėja 
Aldona Norbutiėnė, Fondo orga-
nižavimo sk. vėdėja Danutė Šėr-
niėnė, Bibliotėkininkystės ir 
kraštotyros sk. vėdėja Nijolė 
Budreckiėnė 

5 Kintų Vydūno kul-
tūros cėntras 

Kintai 

(pažymėjimai) 

12-11 Projėkto „Rėgionų savi-
valdybių kultūros įstaigų 
kompėtėncijų ugdymas 
paslaugų modėrnižavi-
mo, kūrybos inovacijų 
diėgimo ir ėrdvių įvėikli-
nimo sritysė“ pristatymo 
konferencija 

Informacijos sk. vyr. biblioteki-
ninkė Šandra Jablonskiėnė, Škai-
tytojų aptarnavimo sk. vyrėsn. 
bibliotėkininkė Ignė Žarambaitė 

2 VšĮ Atėitiės visuo-
mėnės institutas 

Vilnius 

(pažymėjimai) 

11-23 

12-11 

Nuotoliniai mokymai 
„Bibliotėkos paslaugų 
pateikimas virtualiose 
ėrdvėsė“ 

Bibliotėkinių procėsų automati-
žavimo inžiniėrius Donatas Do-
bilinskas, Informacijos sk. vy-
rėsn. bibliotėkininkė Dalia Vasi-
liauskytė, vyr. bibliotėkininkė 
Šandra Jablonskiėnė, Inkaklių, 
Žėmaičių Naumiėsčio fil. vyr. 
bibliotėkininkės Daiva Milkėrie-
nė, Nijolė Rimkiėnė, Pašyšių, 
Usėnų fil. vyrėsn. bibliotėkinin-
kės Danutė Adomavičiėnė, Onutė 
Miliauskiėnė, Juknaičių fil. bib-
liotėkininkė Rasa Vaičiuliėnė 

8 Klaipėdos apskri-
tiės viėšoji I. Šimo-
naitytės bibliotėka 

Klaipėda 

11-23 

12-07 

Nuotoliniai mokymai 
„Parodų rėngimas biblio-
tėkosė“ 

Škaitytojų aptarnavimo sk. vy-
rėsn. bibliotėkininkė Ignė Ža-
rambaitė, Bibliotėkininkystės ir 
kraštotyros sk. vyrėsn. bibliote-
kininkė Gražvydė Liutkėvičiėnė, 
Inkaklių, Žėmaičių Naumiėsčio 
fil. vyr.  bibliotėkininkės Daiva 
Milkėriėnė, Danutė Bružiėnė, 
Pašyšių fil. vyrėsn. bibliotėkinin-
kė Danutė Adomavičiėnė, Juk-
naičių, Gardamo fil. bibliotėki-
ninkės Rasa Vaičiuliėnė, Diana 
Formanikaitė 

7 Klaipėdos apskri-
tiės viėšoji I. Šimo-
naitytės bibliotėka 

Klaipėda 

KITI VB SPECIALISTAI, KĖLĘ KVALIFIKACIJĄ 

01-30 Šėminaras „VŠAFAŠ prak-
tinis taikymas: duomėnų 
patėikimas į VŠAKIŠ, 
2014 m. finansinių ata-
skaitų rinkiniai, pakėiti-
mai, susiję su 2015 m.“ 

Vyr. buhaltėrė Štasė Štankėvi-
čiėnė 

1 UAB „Factum Šum“ Šilutė 

(pažymėjimas) 

01-30 Čivilinės saugos mėtodi-
nis seminaras „Čivilinės 
saugos darbo planų vyk-
dymas ir civilinės saugos 
priėmonių planavimo 
2015 mėtų rėkomėndaci-
jos“ 

Dirėktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams Adomas Mauricas 

1 Šilutės r. savivaldy-
bės administracijos 
Čivilinės, priėšgais-
rinės ir gyvėntojų 
saugos skyrius 

Šilutė 

02-11 Šėminaras „Archyvinių 
dokumėntų tvarkymas ir 
apskaita 2015 m.“ 

Raštvėdė Valėntina Vasiliaus-
kiėnė 

2 Šviėtimo pagalbos 
tarnyba 

Šilutė 

(pažymėjimas) 

05-08 Šėminaras „VŠAFAŠ ir 
tėisės aktų, kuriė yra 
susiję su valstybės ir 
savivaldybių turto ap-
skaita, pasikeitimai 2015 

Vyr. buhaltėrė Štasė Štankėvi-
čiėnė 

1 UAB „Factum Šum“ Šilutė 

(pažymėjimas) 
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mėtais“ 

12-04 Šėminaras „Pasirėngimas 
sudaryti metines finansi-
nes ataskaitas: 2015 m. 
naujausi pakėitimai“ 

Vyr. buhaltėrė Štasė Štankėvi-
čiėnė 

1 UAB „Factum Šum“ Šilutė 

(pažymėjimas) 

 

 
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai (lyginamoji analizė su 2014 m.) 

 Bibliotekos 
spėcialistų skaičius 

Škaitytojų skaičius 
1 bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 
1 bibliotekininkui 

Išduotis (fiž. vnt.) 
1 bibliotekininkui 

2014 2015 Skir-
tumas 

2014 2015 Skir-
tumas 

2014 2015 Skir-
tumas 

2014 2015 Skir-
tumas 

VB 24 24  159,0 159,1 +0,1 2 396,5 2 404,0 -7,5 8 247,5 7 780,9 -466,6 
MF 2 2  327,0 328,5 +1,5 5 185,0 5 263,5 +78,5 7 452,0 7 499,0 +47,0 

KF 26 26  235,9 228,0 -7,9 6 291,1 6 063,7 -227,4 7 275,0 7 177,9 -97,1 
SVB 50 50  212,1 208,0 -4,1 4 629,1 4 517,6 -111,5 8 039,9 7 767,3 -272,6 

 
 

MATERIALINE  BAŽE  
 
VB turtas apdraustas AB „Liėtuvos draudimas“. Bibliotėkos pastato Tilž ė s g. 10, Š ilutė jė, 

apsaugai sudaryta sutartis su UAB „Apsaugos komanda“, visuosė VB filialuosė įvėsta signaliža-
cija. 21 VB filialai s ildomi cėntriniu s ildymu. Balc ių filialė s ildoma cėntriniu s ildymu ir, ėkono-
miniais sumėtimais, krosnimi, nės bibliotėkininkė  dirba 0,5 ėtato. Visi 22 VB filialai yra tėlėfo-
nižuoti. Ataskaitiniais mėtais į surėmontuotas patalpas su naujais baldais ir kompiutėrinė 
tėchnika įsikė lė  VB Kintų filialas. Filialo patalpų plotas padidė jo 3,15 karto ir dabar yra 210,87 
m2. Bibliotėkos pastatė Tilž ė s g. 12 atliktas ėinamasis rėmontas – is daž ytos dvi patalpos 
(102,6 m2). Š ios patalpos pradė tos naudoti parodoms rėngti, vaikų piės inių parodoms ėkspo-
nuoti. Daž us patalpų rėmontui padovanojo Š vėdijos labdaros organižacijos „Pagalba Liėtuvai. 
Tikė jimas. Viltis. Mėilė “ atstovas Liėtuvojė Tadas Girc ius. VB Ž ėmaic ių Naumiėsc io filialo rėik-
mė ms pėrdavimo ir priė mimo aktu 2015 m. birž ėlio 26 d. Nr. R6-(4.1.28)-114, pasiras ytu Š ilu-
tė s rajono savivaldybė s administracijos dirėktoriaus Šigito Š ėpuc io, pėrduotas rajono Šavival-
dybėi nuosavybė s tėisė priklausantis nėkilnojamasis turtas Pėrgalė s a. 17, Ž ėmaic ių Naumiės-
c io mstl. (bėndras pėrduodamų patalpų plotas – 254,28 m2). Ž ėmaic ių Naumiėsc io filialui pa-
gaminti nauji baldai. Filialo turtas ir dokumėntų fondas jau pėrkėltas į naujas patalpas, 2016 
m. vasario mė nėsį Ž ėmaic ių Naumiėsc io fililė surėngta įkurtuvių naujosė patalposė s vėntė . 

 
 

KOMPIUTERINE Š TEČHNIKOŠ PANAUDOJIMAŠ 

 
ŠVB yra 201 (2014 – 206) kompiutėrižuota darbo viėta, is  jų 147 (2014 – 153) skirtos 

vartotojams ir 54 (2014 – 53) – bibliotėkų darbuotojams (visos darbo viėtos prijungtos priė 
intėrnėto). 2015 m. is  viso ŠVB nuras yti 5 kompiutėriai, kaip pasėnę ir nėtinkantys naudoti. 
VB yra 70 kompiutėrių, is  jų 42 skirti vartotojams, 28 – darbuotojams; Š ilutė s miėsto ir kaimo 
filialuosė – 131 (2014 – 140), is  jų vartotojams – 105, darbuotojams – 26. Ataskaitiniais mėtais 
įsigyti po 2 bru ks ninių kodų skaitytuvai ir spausdintuvai, skirti LIBIŠ diėgti paskutiniuosė 2 
filialuosė is  22. LIBIŠ įdiėgta VB Balc ių ir Ramuc ių filialuosė. Nuo 2015 m. sausio 2 d. LIBIŠ 
įdiėgta visuosė 22 VB filialuosė. Ataskaitiniais mėtais įsigyta: 10 plans ėtinių kompiutėrių, 3D 
spausdintuvas „Ultimakėr’ 2”, ėlėktroninė  konstravimo ir programavimo klasė s įranga pradė-
dantiėsiėms, intėraktyvus ėkranas, balsavimo įranga su balsavimo pultėliais, ėlėktroninis 
konstruktorius is  magnėtinių kaladė lių, nuolatinis ais kinamasis stėndas, vaiždo kamėra „ŠO-
NY”.  
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Dauguma įsigytos įrangos nupirkta už  projėkto „Atrask savo savirais kos kodą“ lė s as arba 
koofinansavimo lė s as. Apiė s io projėkto vėiklas su naujai įsigyta kompiutėrinė tėchnika pla-
c iau ž r. skirsnyjė „Bėndruomėnė s „Hub‘as” bibliotėkojė „Atrask savo savirais kos kodą“. 
 

Bibliotekų patalpų plotas, lentynų apskaita 2015 m. 
 Bėndras bibliotėkų 

patalpų plotas m2 
Naudingas plotas 
bibliotėkos funkci-
joms atlikti m2 

Viso fondo lėntynų 
skaic ius mėtrais 

Atviro fondo lėntynų 
skaic ius mėtrais 

VB 1 438 858 1 365 1 365 

MF 68 65 164 164 

KF 2 194 2 069 3 354 3 354 

ŠVB 3 700 2 992 4 883 4 883 

 
Ataskaitiniais mėtais 576 m2 padidė jo ŠVB patalpų plotas, is  jų naudingas – 212 m2  

(2014 – 3 124, is  jų naudingas – 2 780). VB Kintų, Ž ėmaic ių Naumiėsc io filialai pėrkėlti į nau-
jas, modėrnias, darbui pritaikytas patalpas. VB patalpos (Tilž ė s g. 12), atlikus rėmonto darbus, 
pradė tos naudoti parodoms organižuoti. ŠVB darbo viėtų skaic ius vartotojams (bė kompiutė-
rinių darbo viėtų) padidė jo 240 (2014 – 185), tai įtakojo VB filialų įsiku rimas naujosė, modėr-
niosė patalposė. Fondo lėntynų (mėtrais) skaic ius sumaž ė jo 148, dė l skirtumo tarp gaunamų 
ir nuras omų dokumėntų skaic iaus – 4 883 (2014 – 5 031). 

 
Gauta lėšų (lyginamoji analizė su 2014 m.) 

Finansavimas 2014 (Eur) 2015 (Eur) Škirtumas 

Šavivaldybė s biudž ėtas 557 780 598 215 +40 435 
Valstybė s lė s os (KM lė s os komplėkta-
vimui) 

28 469 28 420 +49 

Špėcialiosios programos 2 944 3 520 +576 
Fižinių, juridinių asmėnų parama 19 405 14 611 -4 794 
Programos, fondai 18 652 48 613 +29 961 
Šavivaldybė s dėlėguotos lė s os 1593 777 -816 
Valstybė s dėlėguotos lė s os 2 104 1 025 -1 079 
Is  viso: 630 947 695 181 +64 234 

 
Vykdant Š ilutė s rajono stratėginio plė tros plano 2015–2024 mėtams 3.9. už davinį „Štip-

rinti kultu rinį potėncialą, intėgruojant į rajono bėndruomėnė s gyvėnsėną”, pajamos už  moka-
mas paslaugas sudarė  (2015) 3,5 tu kst. Eur (2014 – 2,9 tu kst. Eur), tai yra 576 ėurais daugiau 
nėgu 2014 m. Š ŠVB mokamų paslaugų įplaukas sudarė  apyvartinė s lė s os už  ėlėktroninius 
skaitytojo paž ymė jimus, skėnavimo, kopijavimo, spausdinimo ir kitas mokamas paslaugas. 

 
Už mokamas paslaugas VB gautos lėšos lt (lyginamoji analizė su 2014 m.) 

Paslaugos 2014 (Eur) 2015 (Eur) Škirtumas 

Škaitytojų biliėtai 1 435,6 877,8 -557,8 
Kopijavimas, makėtavimas 429,4 333,1 -96,3 
Patalpų nuoma 276,3 1 534,0 +1 257,7 
Lėidyba 4,6 - -4,6 
Naudojimasis faksu 12,2 7,0 -5,2 
Špausdinimas 655,0 712,1 +57,1 
Škėnavimas 52,6 45,9 -6,7 
Dokumėntų įris imas 2,6 - -2,6 
Laminavimas 0,3 10,1 +9,8 
Knygos 54,3 - -54,3 
Dokumėnto parsiuntimas pas tu (TBA) 21,0 - -21,0 

Is  viso: 2943,9 3520 +576,1 
 

 
Vidutinis specialistų darbo užmokestis  (lyginamoji analizė su 2014 m.) 
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Metai Priskaičiuota (Eur) Išmokama (Eur) 

2014 462,8 351,6 

2015 556,0 437,0 

Skirtumas +93,2 +85,4 
 

Iš Savivaldybės biudžeto gautų lėšų panaudojimas  (lyginamoji analizė su 2014 m.) 

 2014 
(Eur) 

2015 
(Eur) 

Škirtumas 

Paprastosios is laidos, is  jų: 557 780 598 215 +40 435 
Darbo už mokėstis 345 024 391 172 +46 148 
Šoc. draudimo įnas ai 104 002 121 183 +17 181 
Komunalinė s is laidos 69 509 49 480 -20 029 
Rys ių paslaugos 13 612 12 410 -1 202 
Transporto is laikymas 4 634 2 800 -1 834 
Špaudiniai 11 006 11 030 +24 
Kitos prėkė s 4 924 5 400 +476 
Komandiruotė s 579 620 +41 
Kvalifikacijos kė limas 1 014 1 020 +6 
Ilgalaikio turto rėmontas 869 900 +31 
Kitos paslaugos 2 607 2 200 -407 
Šocialinė s is mokos    
Is  viso: 557 780 598 215 +40 435 

Is  Kultu ros ministėrijos knygoms įsigyti skirta 28 420 Eur. Viėnam gyvėntojui tėnka 0,68 
Eur spaudiniams įsigyti. Is  kitų juridinių ir fižinių asmėnų 2015 m. paramos kėliu gauta knygų 
už  12 327,36 Eur (2014 – 19 404,65 Eur). Špaudiniams įsigyti viėnam gyvėntojui is  visų s alti-
nių tėnka 0,97 Eur (2014 – 1,14 Eur). 

 
Einamosios (paprastosios) išlaidos 
 Darbo už mokėstis – 391,2 tu kst. Eur 
 Dokumėntams įsigyti: 

- knygoms – 28,4 tu kst. Eur 
- pėriodikos prėnumėratai – 11,0 tu kst. Eur 

 Kitos is laidos (įmokos soc. draudimui, komunalinė s paslaugos, rys ių paslaugos, kva-
lifikacijos kė limas, ilgalaikio turto rėmontas, kitos prėkė s, transporto is laikymas ir kt.) – 196 
tu kst. Eur 
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IŠ VADOŠ  
 
Vykdydama Šavininko tėisės ir parėigas įgyvėndinanc ios institucijos dėlėgauotas funkci-

jas ir už davinius 2015 mėtais Š ilutė s rajono savivaldybė s Fridricho Bajoraic io viės oji bibliotė-
ka vykdė  10 s aliės ir Šavivaldybė s finansuotų projėktų. Is  kurių didėlio populiarumo bėn-
druomėnė jė susilaukė  „Bibliotėkos paž angai’ 2“ finansuotas projėktas „Bėndruomėnė s HUB‘as 
bibliotėkojė „Atrask savo savirais kos kodą“, gavęs ir altėrnatyvų 10% finansavimą is  Š ilutė s 
rajono savivaldybė s tarybos. Vykdytos 9 nėformalaus vaikų s viėtimo programos, finansuotos  
rajono Šavivaldybė s Š viėtimo skyriaus. Organižuotas rajono savivaldybė s stratėginis rėnginys 
– litėratu rinis ruduo „Prisijaukinkim ž odį, pauks tį, dėbėsį...“. Ataskaitiniais mėtais s ilutis kiai 
bibliotėkininkai siėkė  didinti Bibliotėkos vaidmėnį bėndruomėnė s gyvėnimė, už tikrinant ėsa-
mų ir sukuriant naujų Bibliotėkos paslaugų modulius, skatinant naujovių įž valgas ir raciona-
lius pokyc ius, bibliotėkinių paslaugų priėinamumą ir inovacijas. 

 

ŠPRENDIMŲ LAUKIANČ IOŠ PROBLEMOŠ 

 
Bu tina pradė ti vykdyti F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos bibliotėkininkų atėstaciją su 

darbo apmokė jimu pagal atėstacijos rėžultatus. Šituacija: parėngtas ir Š ŠVB dirėktoriaus įsa-
kymu patvirtintas „Š ilutė s F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos bibliotėkininkų atėstacijos apra-
s as“. Rajono Šavivaldybė s taryba 2015-12-23 posė dyjė dėlėgavo 2 Tarybos narius į Atėstavimo 
komisiją. F. Bajoraic io viės osios bibliotėkos 2016 mėtų biudž ėto projėktė yra pras oma skirti 
6,9 tu kst. Eur, kuriė bu tų nuo 2016-07-01 naudojami Š ŠVB pėnkių skyrių vėdė jų atlyginimams 
mokė ti pagal atėstavimo rėžultatus. Vykdytinos ir Š ilutė s rajono savivaldybė s 2015–2024 mė-
tų stratėginio vėiklos plano, patvirtinto Š ilutė s rajono savivaldybė s tarybos 2013-10-24 d. 
sprėndimu Nr. T1-922, už davinio „Modėrnižuoti kultu ros paslaugas tėikianc ias 
gas“ 4.4.2.3 ir 4.4.2.6 priėmonė s. 
 

ĮŽ VALGOŠ 

 
ŠVB bibliotėkininkai 2016 m. formuos ir palaikys glaudž ius bėndradarbiavimo bėi bic iu-

lystė s rys ius su Bibliotėkos vartotojais, viėtos valdž ia ir kitais partnėriais, kuriė didėlė dalimi 
lėmia viės osios bibliotėkos misijos įgyvėndinimo galimybės, tradicijų is saugojimą bėi naujovių 
atsiradimą. Šiėkiant nėtradicinių vėiklų įgyvėndinimo ir naujų idė jų gėnėravimo, Bibliotėka 
palaikys, stiprins ir už mėgs naujus bėndravimo ir partnėrystė s rys ius su už siėnio bibliotėko-
mis, kitomis institucijomis ir organižacijomis, aktyviai plė tos projėktinę vėiklą, tęs 2015 m. 
pradė tą vėiklą Liėtuvojė bėi už siėnio s alysė. Bibliotėkų vėikla bus atkcėntuota į ėsamus ir nau-
jus bibliotėkinių paslaugų modulius, skatinant naujovių įž valgas ir racionalius pokyc ius.  

Tikimasi, kad Liėtuvos Rėspublikos kultu ros ministėrija parėngs stratėginius dokumėn-
tus: s aliės bibliotėkų stratėginė s plė tros kryptis ir bibliotėkų vėiklos ir valdymo kokybė s rė-
komandacijas. Š ių bibliotėkoms svarbių dokumėntų atsiradimas padė tų suvokti viės ųjų biblio-
tėkų indė lį visuomėnė s gyvėnimo kokybėi, sudarytų sąlygas ėsminiams pokyc iams, sutėlktų 
bibliotėkų bėndruomėnės ir ž ėnkliai sustiprintų jų vaidmėnį. Tėisė s aktų nėbuvimas  sukuria 
nėapibrė ž tas situacijas, kai bibliotėkų pėrtvarkoms savivaldybė sė priskiriamos tokios funkci-
jos, kurių bibliotėka nė ra kompėtėntinga atlikti ir kurių nėrėglamėntuoja LR Bibliotėkų įsta-
tymas. 


