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Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 

Tilţės g. 10, LT-99172 Šilutė, 

tel. (8 441) 78212, faksas (8 441) 76961, el. p. prusija@silutevb.lt 

AB DnB NORD bankas Šilutės sk., b. k. 40100, biudţetinė sąskaita 

LT074010043500050189 

 

 

DIREKTORIAUS ATASKAITA 

 

Parengta vadovaujantis: 

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktais 

(Ţin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290); 

 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-01-28 d. sprendimu Nr. T1-1618 „Dėl 

savivaldybės biudţetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, kontroliuojamų įstaigų 

ir organizacijų vadovų 2010 metų veiklos ataskaitų grafiko patvirtinimo“; 

 Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktoriaus 

pareiginiais nuostatais, patvirtintais Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2004-

03-03 d. įsakymu Nr. A2-59. 

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės 2004-02-22 d. sprendimu Nr. 123 „Dėl Šilutės 

rajono bibliotekų programos 2001-2010 metams strategijos patvirtinimo“ bei rajono Savivaldybės 

tarybos 2010-11-25 d. sprendimu Nr. T1-1564 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ bibliotekos direktorius 

vykdo jam priskirtas pareigas pagal rajono Savivaldybės Administracijos direktoriaus 004-03-03 

įsakymu Nr. A2-59 patvirtintus pareiginius nuostatus: bibliotekos vadybą, kartu su 

bibliotekininkystės specialistais įgyvendina bibliotekos savininko priskirtas funkcijas, tikslus bei 

uţdavinius, rengia ir įgyvendina viešųjų paslaugų vartotojams ilgalaikę strategiją bei einamąsias 

programas, administruoja finansinius išteklius ir racionaliai naudoja turtą, sudaro darbo grupes ir 

joms vadovauja, rengia projektinio finansavimo paraiškas ir jas įgyvendina, per kultūros skyrių 

teikia bibliotekos Savininkui teisinių sprendimų projektus, atstovauja bibliotekai ieškant partnerių, 

rėmėjų, mecenatų, integruojantis į nevyriausybinių organizacijų sektoriaus, bendrojo lavinimo ir 

neformalaus ugdymo įstaigų, Vilniaus bei Klaipėdos universitetų, Mokslų akademijos ir kitų 

Pamario, Lietuvos bei uţsienio bendruomenių intelektualiąją aplinką. 
 

Bibliotekos misija: uţtikrinant atvirą prieigą prie informacijos resursų, teikti vartotojams 

visavertes interaktyvias bei tradicines ţinių, informacijos bei mokymosi visą gyvenimą paslaugas, 

skatinti naujovių įţvalgas, racionalius pokyčius, didinti bibliotekininkystės sektoriaus paslaugų 

prieinamumą. 
 

Bibliotekos veiklos tikslas: sukurti modernią, atvirą ţinioms ir inovacijoms bibliotekų sistemą 

su nuolat kintančiu ir su vartotojų reikmes atitinkančiu viešųjų paslaugų spektru. 
 

Bibliotekos veiklos uždaviniai: 

1. Veiksmingai propaguojant bibliotekos vaidmenį, kaupti, sisteminti ir skleisti leidybiniuose 

dokumentuose, pavelde, elektroninėse laikmenose uţfiksuotas ţinias, idėjas, faktus, skatinti 

nuolatinį mokymąsi, paţinimą, viešųjų kultūros erdvių laisvalaikio uţimtumą. 

2. Tobulinant bibliotekos paslaugų vartotojams prieinamumą, diegti Lietuvos integralią 

bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS) visuose viešosios bibliotekos padaliniuose, miesteliuose 

bei kaimuose, išlaikyti nemokamą kompiuterių ir interneto prieigą viešosios interneto prieigos 

taškuose. 

3. Aktualizuojant rašytinį ţodţio ir knygos paveldą, bibliotekos Knygos muziejuje, Pamario 

kraštiečių renginiuose, elektroninėse laikmenose aktualinti knygininkų tradicijas bei nūdieną, 

išryškinti asmenybes, dariusias ir darančias įtaką europietiškos Lietuvos bei Pamario kultūros 

savasčiai. 

4. Diegiant bibliotekinių specialistų atestaciją, ugdyti motyvuotą, kompetentingą, novatorišką, 

aktyvų ir su bendruomene mobilizuotai komunikuojantį bibliotekininką. 
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Sėkmingos veiklos akcentai 

 

Suburta aktyvi, komunikabili ir veikli viešosios bibliotekos vadybininkų komanda su 

direktoriumi bei stipriais bibliotekos struktūrinių padalinių vadovais išlaikė aukštą 

bibliotekininkystės paslaugų vartotojams lygį, gebėjo kurti konstruktyvius ir dalykiškus santykius 

valstybės ir savivaldybės lygiu, uţtikrinti tinkamą savivaldos ir šalies fondų projektinio 

finansavimo lygį, kurti ir propaguoti bibliotekų naudą individams ir bendruomenėms atskleidţiančią 

kokybę, partnerystės struktūras ir bendras iniciatyvas. Bibliotekų veikla 2010-aisiais įvertinta ir 

pastebėta įvairių sektorių lygiu: 

. Minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos direktorei Daliai Uţpelkienei Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 

įteikė ordino „Uţ nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryţių. . F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

specialistams, minint F. Bajoraičio viešosios bibliotekos įkūrimo 65-metį (2010-10-15), įteikti 

įvertinimai: vyr. bibliotekininkei Sandrai Jablonskienei - Kultūros ministerijos padėkos raštas, 

Fondų organizavimo 

skyriaus vedėjai 

Danutei Šernienei - 

Seimo Švietimo, 

mokslo ir kultūros 

komiteto pirmininko 

padėkos raštas, vyr. 

bibliotekininkei Danei 

Freitakaitei – Lietuvos 

nacionalinės Martyno 

Maţvydo bibliotekos gen. direktoriaus padėkos raštas, Ţ. Naumiesčio filialo vyr. bibliotekininkei 

Nijolei Rimkienei ir Grabupių filialo bibliotekininkei Sonatai Mockienei – rajono Savivaldybės 

Administracijos direktoriaus padėkos raštai, Kintų filialo vyr. bibliotekininkei Ramutei 

Mačiulaitienei – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 

padėkos raštas. . Uţ interaktyvių paslaugų plėtrą ir didţiausią 

interneto seansų skaičių (51.243 prisijungimai) F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka pripaţinta „Lietuvos skaitlingiausia‘2010 

biblioteka“. . Nacionalinėje akcijoje „Atgimimo istorija“, 

skirtoje  Lietuvos krašto enciklopedijai rašyti, F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka pripaţinta Lietuvos viešųjų bibliotekų 

nugalėtoja ir apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos diplomu bei atminimo dovana (2010-10-15). . 

Nacionalinio projekto „Bibliotekos paţangai“ konkurse „Tavo 

gyvenimą pakeitė internetas?“ nugalėtoju pripaţintas Grabupių filialas ir šio kaimo gyventojos 

Silvos Toliušytės istorija, nuskambėjusi Lietuvos televizijos laidose. .Informacijos skyriaus vyr. 

bibliotekininkė Sandra Jablonskienė išrinkta Šauniausia Lietuvos bibliotekininke‘2010 (2010-12-

12). . Šilutės rajono bibliotekininkų draugija pripaţinta geriausiu Lietuvos bibliotekininkų 

draugijos skyriumi. Įteiktas diplomas ir vilniečių firmos „Sintagma“ prizas. 

 

Tarptautinė bibliotekininkų partnerystė 

 

Bibliotekos direktorius tiesiogiai kuruoja F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos tarptautinius ryšius, teikia paraiškas 

Lietuvos fondams bei programoms papildomam finansavimui 

gauti, kartu su projektų organizatoriais – bibliotekos struktūrinių 

padalinių vadovais vykdo finansuotų projektų vadybą: 2010 m. 

rugsėjo 12-17 d. grupė F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

bibliotekininkų, vadovaujamų bibliotekos direktoriaus, vyko į 

Brašovo (Rumunija) centrinę biblioteką, kur vykdė Kultūros 

rėmimo fondo finansuotą projektą „Keliaujanti knygos dekada 

„Šimtmečių akistata“. Brašovo Dţ. Baritiu centrinėje 

bibliotekoje pristatyta paroda „Šilutė senose ir naujose knygose“, dalyvauta kontaktiniame 
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susitikime su vieno iš istoriškai seniausio Rumunijos miesto bibliotekininkais, skaityti pranešimai iš 

Knygos muziejaus fondų: „Maţosios Lietuvos rašytinis kultūros paveldas“ (Dalia Uţpelkienė); 

„Nacionalinis projektas „Bibliotekos paţangai“ (Laima Dumšienė).  

2010 m. liepos 30-31 dienomis surengta visų 

bibliotekininkų studijinė kelionė į Bauskės (Latvija) centrinę 

biblioteką ir Birţų rajono savivaldybės viešąją biblioteką pagal 

Kultūros ministerijos finansuotą projektą „Trys meno mūzos: 

Literatūra. Muzika. Dailė“. Studijinės kelionės metu dalyvauta 

seminarinėje dienoje, kurią kartu su latviais bibliotekininkais 

surengė šilutiškiai. Uţsiėmimuose pristatyta netradicinė F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos veikla (leidyba, dokumentų 

skaitmeninimas, elektroninės bibliotekų paslaugos), stebėta 

edukacinė Bauskės muziejaus programa „Interaktyvus 

pasivaikščiojimas po Bauskę“. 

2010 m. spalio 15 d. bibliotekos direktorius ir struktūrinių 

padalinių vadovai surengė tradicines Vilniaus universiteto 

dekanų dienas „Vilniaus universitetas ir visuomenė“, kurių 

metu Šilutės pirmojoje bei Vydūno gimnazijose pristatyti 

Vilniaus universiteto devynių fakultetų tarptautinės partnerystės 

ryšiai. Baigiamojo renginio dalyje – susitikime su Pamario 

krašto pedagogais, klasių auklėtojais, abiturientais ir 

gimnazistais - aptarta aukštojo mokslo reformos perspektyva, 

pristatytos Lietuvos jaunimo galimybės siekti tarptautinio 

aukštojo mokslo diplomo, pasirenkant studijas uţsienio 

valstybių universitetuose pagal Vilniaus universiteto partnerių 

uţsienyje programas. 

2010 m. gruodţio 4 d. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

kartu su Lietuvos ambasada Gruzijoje, Chašuri (Gruzija) 

centrine biblioteka ir Rytų Europos informacijos centru 

(Vilniuje) surengta maţoji konferencija „Tarptautiniai 

partnerystės tiltai: Šilutė (Lietuva) – Chašuri (Gruzija)“, kurioje 

dalyvavo Gruzijos ir visų ţinybų Šilutės rajono bibliotekininkai. 

Šilutiškiai skaitytuose pranešimuose pristatė gerąją krašto 

bibliotekininkų patirtį, susitarta dėl studijinės-konsultacinės 

šilutiškių bibliotekininkų kelionės į Chašuri (Gruzija) centrinę 

biblioteką 2011 metų rudenį. Šilutiškių projektinę idėją sutiko 

finansuoti Lietuvos uţsienio reikalų ministerija ir Lietuvos ambasada Gruzijoje. 

 

Bibliotekininkystės paslaugų plėtra 

 

Pagal PHARE programos subsidijuotą ir Vilniaus universiteto atliktą tyrimą „Profesinis 

rengimas siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos“ F. Bajoraičio viešoji biblioteka yra 

pripaţinta Lietuvos sėkmingos bibliotekininkystės praktikos baze. 

Bibliotekos direktoriaus suburta profesionalių bibliotekinių specialistų komanda išmintingai 

plėtoja esamas, atnaujina ir kuria naujas paslaugų erdves įsiregistravusiems bei potencialiems 

viešosios bibliotekos ir jos padalinių vartotojams. Todėl natūralu, kad priešingai nei daugelyje 

Lietuvos viešųjų bibliotekų, statistiniai bibliotekų veiklos rodikliai liudija F. Bajoraičio viešąją 

biblioteką esant ne tik verslią, bet ir paklausią. 

Viešojoje bibliotekoje veikia 23 struktūriniai padaliniai, iš jų 9 - vykdantys ir ir mokyklų 

bibliotekų funkcijas. Įregistruota 11431 vartotojas (22,3 %) nuo bendro gyventojų skaičiaus,  

235971 bibliotekų lankytojas, iš kurių 52,5 % sudaro vaikai ir jaunimas, 12,4 % - tarnautojai, 8,8 % 

namų šeimininkės, 5,4%  - bedarbiai. Lyginant su 2009 metais, suaktyvėjo bibliotekų lankomumas: 

2010 – 20,6 (2009 – 20,5). 

Teigiamą postūmį bibliotekų sistemoje elektroninėms paslaugoms rastis suteikė itin aktyvus 

šilutiškių bibliotekininkų dalyvavimas nacionaliniame JAV milijardierių Bilo ir Melindos Geitsų 

Pasaulio bibliotekų programos finansuojamame „Bibliotekos paţangai“ projekte. Bibliotekų 
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sistemoje atidaryti nemokami atviros interneto prieigos taškai, suteiktos 4709 naujos elektroninės 

paslaugos. 

Ţymiai suaktyvėjo vartotojų informacinių 

uţklausų srautai (8533), į kurias atsakyti gebėjo 

aukštas kompetencijas turintys bibliotekininkai. 

Vartotojų patogumui nuo 2010 m. liepos 

mėn. viešojoje bibliotekoje ir visuose kaimo 

filialuose vedami kompiuterinio raštingumo pradmenų kursai (apmokyta per 100 vartotojų), 

įteikiami kompiuterinio pradţiamokslio paţymėjimai. Ataskaitiniais metais viešoji biblioteka ir 

filialai teikė 17 (2009 – 14) įvairaus pobūdţio paslaugų vartotojams - nuo tradicinių dokumentų 

išdavimo skaitymui namuose iki elektroninės bankininkystės, mokesčių deklaravimo, darbo vietų 

paieškos įvairaus pobūdţio ţiniatinkliuose, kt. Nuosekliai aktyvėjantį F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos lankytojų srautą lemia ir naujai pradėta teikti specializuotų daugiakalbių duomenų bazių 

Infolex. Praktika, Ebsco Host, Grove Music Online, Grove Art Online, Oxford English Dictionary 

panauda bibliotekose. Įregistruotiems vartotojams suteikta 1513 konsultacijų įvairiais bendravimo 

socialiniuose tinkluose, elektroninės komercijos, bankininkystės, valdţios, o taip pat švietimo, 

kultūros ir laisvalaikio, sveikatos, darbo paieškos klausimais. 

 

Bibliotekos reklama. Viešųjų erdvių knygos renginiai 

 

Viešųjų knygos renginių tikslas – populiarinti biblioteką, skatinti skaitymą ir aktualinti 

bibliotekines paslaugas, siekiant pritraukti potencialius paslaugų vartotojus. Ataskaitiniais metais 

viešojoje bibliotekoje ir 23 filialuose surengta 918 renginių, iš jų 412 įvairaus pobūdţio ekspozicijų 

su pristatymais. Juose apsilankė 37543 lankytojai. Tarp populiariausiųjų knygos programų 

paminėtinos: Parmos universiteto, Klaipėdos universiteto garbės daktaro Giudo Michelini (Italija) 

naujai išleistų giesmynų pristatymas; pokalbis-susitikimas „Karaliaučius: kultūros mainai, ateities ir 

praeities ţenklai“, dalyvaujant poetams B. Bartfeldui ir S. Simkimui; reprezentacinio kalendoriaus 

„Šilutė-500“ parengimas, išleidimas ir pristatymas (aut. šilutiškis Andrius Sirtautas); tarptautinė 

vaikų knygos mugė „Mes iš Baltijos valstybių“ (strateginis rajono savivaldybės renginys), šįkart į 

Šilutę sukvietęs Latvijos (Bauskė), Rusijos (Kaliningradas) ir Vakarų Lietuvos knygų vaikams 

autorius, iliustratorius bei leidėjus; Šilutės evangelikų liuteronų baţnyčioje muzikos ir poetinio 

ţodţio gerbėjai pakviesti dalyvauti vargonų muzikos vakare „Giesmė ir ţodis tavo šlovei“; penktą 

kartą, minint  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko 

poeto, šios idėjos autoriaus, televizijos laidų prodiuserio ir renginių vedėjo Marijaus Budraičio 

sumanytas ir organizuotas „Pamario oţkų“ humoristinis renginys spaudos ir verslo atstovams. F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka pradėjo kaupti Šilutės vardo 500 metų jubiliejui skirtą „Penkių 

šimtmečių kolekciją“ ir ţymėti ją meniniu spaudu; surengta keliaujanti paroda „Dvidešimt laisvės 

kovų pavasarių“, eksponuota 8 kaimiškose seniūnijose ir kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos centru vykdyta akcija „Padovanok bibliotekai knygą iš svarbaus sąrašo“; kartu su 

Europos Sąjungos konsulatu Lietuvoje surengta Europos dienos šventė „Mes turtingi gerumu, 

dovanotu kitiems“, kiti įdomūs knygos, rašto, ţinių ir informacijos sklaidai skirti renginiai, 

nukreipti į modernios viešosios bibliotekos kūrimo Pamario krašte strategines nuostatas. 
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Atsakytų informacinių užklausų rodmenys 
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Projektai ir projektinio finansavimo lėšos 

 

Bibliotekos direktorius kartu su struktūrinių padalinių vadovų komanda rengia, teikia ir vykdo 

papildomo finansavimo projektus netradicinėms, bet vartotojams aktualioms veikloms finansuoti. 

Direktoriaus bei bibliotekos struktūrinių padalinių vadovų parengti ir vykdyti Lietuvos fondų 

bei programų finansuoti projektai (2010): 
 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Rengėjas, 

projekto 

vadovas 

Finansavusi 

institucija 

Gauta 

lėšų (Lt) 

1. Tarptautinis tęstinis projektas „Knygos ir 

rašto paveldas: penkių šimtmečių 

šviesmačiai“, skirtas Šilutės įkūrimo 500 

metų sukakčiai. 

Dalia 

Uţpelkienė 

Kultūros rėmimo 

fondas 

5000 

2. Tęstinis projektas: tarptautinė vaikų knygos 

mugė „Mes iš Baltijos valstybių“. 

Dalia 

Uţpelkienė 

Kultūros rėmimo 

fondas 

7000 

3. Tarptautinis tęstinis projektas „Keliaujanti 

knygos dekada „Šimtmečių akistatos“. 

Dalia 

Uţpelkienė 

Kultūros rėmimo 

fondas 

3000 

4. „Trys meno mūzos: Literatūra. Muzika. 

Dailė“. 

Vita Gerulienė Kultūros rėmimo 

fondas 

7000 

5. Grafo Jurgio Pliaterio 200-ųjų gimimo 

metinių minėjimas. 

Nijolė 

Budreckienė 

Kultūros ministerija 3500 

6. 2011 metų meninis reprezentacinis 

kalendorius „Šilutei-500“ 2010. 

Nijolė 

Budreckienė 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

Kultūros plėtros 

programa 

20500 

7. „Knyga - paţinimo dţiaugsmas. 

Dalinkimės“. 

Danutė 

Šernienė 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

Kultūros plėtros 

programa 

3000 

8. „Penkių šimtmečių šviesmečiai“. Aldona 

Norbutienė 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

Kultūros plėtros 

programa 

4581 

9. Europos diena Šilutėje. Laima 

Dumšienė 

Europos Komisijos 

atstovybė Lietuvoje 

4500 

10. Tarptautinė vaikų knygos mugė „Mes iš 

Baltijos valstybių“. 

Strateginis 

renginys 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

Kultūros plėtros 

programa 

3428,57 

 Iš viso:   61509,57 
 

Papildomo (ne rajono savivaldybės biudţeto) finansavimo lėšų paieškos dėka į bibliotekas 

pritrauktas 61509,57 Lt finansavimas, leidęs bibliotekininkams tęsti tarptautinius partnerystės 

ryšius, surengti Šilutės autorių ir Vakarų Lietuvos leidėjų pristatomąsias knygų parodas Latvijoje, 

Rusijoje ir Rumunijoje, sukaupti išliekamosios vertės leidinių rinkinius F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje ir taip pasitarnauti Šilutės vardo 500 metų jubiliejinio paminėjimo sutiktuvėms. 

 

Bibliotekos direktorius kėlė kvalifikaciją, įgijo naujus gebėjimus bei kompetencijas 

mokymuose, atstovavo biblioteką šalies ir tarptautiniuose renginiuose 

 

1. Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje vykusioje spaudos 

konferencijoje „Biblioteka yra TAVO“  skaitė pranešimą „F. Bajoraičio viešoji biblioteka: tarp 

tradicijos ir modernumo“.  2010-04-20 (Klaipėda) 

2. Projekto „Bibliotekos paţangai“  konferencijoje „Naujoviška biblioteka Lietuvoje – 

kurkime ją patys“ išklausė pranešimus.   2010-04 – 21-22 (Vilnius) 

3. Lietuvos bibliotekininkų draugijos metinėje konferencijoje pasisakė bibliotekininkų 

atestavimo ir darbo apmokėjimo klausimais.  2010-04-30 (Kaunas) 

4. Projekto „Bibliotekos paţangai“ seminare „Naujoviškos Lietuvos bibliotekos vizija“ 

išklausė pranešimus.  2010-05-21 (Druskininkai) 
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5. Vykdė Kultūros rėmimo fondo  projektą „Keliaujanti knygos dekada „Šimtmečių akistata“ 

Brašovo (Rumunija) centrinėje bibliotekoje: pristatė parodą „Šilutė – miestas tarp dviejų tiltų“, 

surengė kontaktinį Šilutės - Brašovo bibliotekininkų susitikimą. 2010-09 – 12-17   

6. Dalyvavo projekto „Bibliotekos paţangai“ Atstovavimo mokymuose bibliotekų vadovams 

ir atstovams: kaip efektyviai atstovauti savo bibliotekai?  Išklausė pranešimus su praktiniais 

uţsiėmimais. 2010-10 – 13-14 (Klaipėda, įgytas paţymėjimas Nr. 26719) 

7. Dalyvavo projekto „Bibliotekos paţangai“  Bibliotekininkų mokymuose Europos 

kompiuterio vartotojo paţymėjimui gauti. Išklausė 1 mėnesio mokomųjų paskaitų ciklą, išlaikė 4 

egzaminus (testus).  2010 10-11 mėn.     (Šilutė, įgytas paţymėjimas Nr. LT0288825, 11-10-895) 

8. Dalyvavo Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Komunikacijų katedros 

Informologijos studijų programos vertinime. 2010-11-15 

9. Chašuri (Gruzija) bibliotekos vadovų ir Lietuvos ambasados Gruzijoje darbuotojų 

apsilankymo F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje metu skaitė pranešimą „Biblioteka: nuo tradicijos 

iki modernumo“.  2010-12-02 (Šilutė). 

 

Trukdžiai – ne rezultatai... 

 

Viešoji biblioteka yra profesionalias bibliotekines paslaugas, orientuotas į kintančius vartotojų 

poreikius, teikianti institucija, strategiškai modernizuojanti veiklą ir orientuojanti 

bibliotekininkystės profesionalus į integruotą Pamario krašto kultūros plėtros viziją, tačiau: 

1 problema: 

Ţemas aukštos kvalifikacijos profesionalių bibliotekininkų apmokėjimas uţ darbą neatitinka 

specialistui priskirtų pareigų ir įgytų kompetencijų.  2010-12-31 dienai vidutiniškai bibliotekininko 

su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu išmokamas atlyginimo vidurkis siekė 1267 litus. Per 2009-

2010 metus F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirtas mokos fondas sumaţintas 18,5%. 

2 problema: 

Dėl ankšto ir nepakankamai funkcionalaus 2006 metų vasary baigto rekonstruoti Tilţės g. 10 

pastato Šilutėje, būtina perduoti greta esantį Tilţės g. 12 pastatą F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

funkcijoms vykdyti. 

3 problema: 

Uţtikrinant  aukštą interaktyvių paslaugų teikimo kokybę 16-oje ( iš 23) miestelių bei kaimo 

filialų dėl biudţeto lėšų stygiaus nėra įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema 

(LIBIS). Diegimas yra būtinas. 

 

Direktorė   ...................                     Dalia Uţpelkienė 

 

 


