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BENDROJI DALIS 

 

ŽINIOS APIE BIBLIOTEKĄ 
 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka - centralizuotas bibliotekinių 
paslaugų tinklo junginys su 1 miesto, 7 miestelių  ir 14 kaimų filialais, kompaktiškai išdėstytais 
visoje rajono teritorijoje. ŠSVB tinkle bibliotekinėmis paslaugomis naudojasi 24,8 % visų rajono 
gyventojų.  
Modernios, besikeičiančios, draugiškos ir nuolat atsinaujinančios bibliotekos sampratą suformavo ir 
įtvirtino vykdytas projektas „Bibliotekos pažangai“. Inovatyvių idėjų ir naujoviškos bibliotekos 
sėkmės garantas – stabilios finansinės investicijos į bibliotekų sektoriaus paslaugų įvairovės, 
komforto, naujovių kaitos palaikymą. ŠSVB įsitvirtino regiono bendruomenėse kaip patikima ir 
saugi intelektualių žinių, informacijos, skaitybos ir kultūrinės edukacijos paslaugų davėja, 
komunikuojanti su neformaliomis partnerėmis – visomis rajono švietimo įstaigomis, atverianti duris 
mokymuisi visą gyvenimą, žinių ir informacijos prieigą, NVO sektoriaus trečiojo amžiaus 
bendruomenės narius skatinanti savanorystės idėjoms, puoselėjanti Šilutės knygos ir rašto paveldo 
saugojimą bei aktualizavimą, skaitybą.  
Atsižvelgiant į sparčiai kintančias SVB funkcijas nuo 2007-01-25 d. Šilutės rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu Nr. T1-1420 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos priskyrimo antrai bibliotekų grupei“, F. Bajoraičio viešoji biblioteka priskirta antrai 
bibliotekų kategorijai iš 4, nustatytų Kultūros ministro teisės aktais.  
ŠSVB 2013 m. toliau dirbo optimalios gyventojų prieigos prie bibliotekinių informacinių resursų 
organizavimo srityje, rūpinosi paslaugų spektro vartotojams plėtra ir vartotojų poreikių tenkinimu, 
skatino socialinę ir skaitmeninę integraciją bendruomenėse. Ataskaitiniais metais bibliotekinė 
veikla, pasiekimai, teisės aktai, bibliotekų vartotojams siūlomų mokamų ir nemokamų paslaugų 
paketas, kita informacija buvo prieinama vartotojams (prieiga per www.silutevb.lt). 
ŠSVB dirba vadovaudamasi jos steigėjo – Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 d. 
sprendimu Nr. T1-748 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 
naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo“, kuriame įteisinta bibliotekos veikla, nuolat kintantis 
paslaugų spektras, kokybiška prieiga prie bibliotekininkystės ir informacijos resursų. 
ŠSVB yra Lietuvos bibliotekų sistemos dalis, pagrindinė rajono teritorijoje centralizuota viešoji 
biblioteka, užtikrinanti vietos savivaldos sprendimų bibliotekų klausimais įgyvendinimą rajone, 
bibliotekų veiklos analizės, koordinavimo, konsultacinės pagalbos, tarpbibliotekinio abonemento, 
informacijos, bibliografijos ir kraštotyros centras. 
 
 

BIBLIOTEKOS IR BIBLIOTEKININKŲ PRIPAŽINIMAS 
 
SĖKMINGI 2013 METŲ VEIKLOS AKCENTAI 

 
 2013 m. gruodžio 19 d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė 

Virginija Veiverienė apdovanota Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija už 
Bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą. 

 

 2013 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Traksėdžių filialo bibliotekininkei Vidai 
Paldauskienei suteikta „Klaipėdos regiono Metų bibliotekininko nominacija „Jonvabalis“. Ši 

http://www.silutevb.lt/
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nominacija skiriama geriausiam regiono bibliotekininkui už skaitymo skatinimą, meilės knygai 
ugdymą ir aktyvią veiklą buriant bendruomenę.  
 

 2013 m. Šilutės rajono savivaldybės ir Šilutės rajono laikraščio „Šilutės naujienos” redakcijos 
paskelbtame konkurse „Atverkime dvasios turtų skrynią‘2012”, skirtame išrinkti iškiliausius 2012 m. 
rajono kultūros renginių organizatorius, nominacijoje „Įspūdingiausias bendruomenės 
renginys“ Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka pristatyta už surengtą Europos dienai ir vyresnių 
žmonių aktyvumo bei kartų solidarumo metams skirtą renginių programą „Mes turtingi patirtim, 
dovanota jauniems...“ 

 

 2013 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai įteikta Vydūno draugijos padėka už gražų 
indėlį į Vydūno idėjų sklaidą, atminimo įamžinimą ir aktyvų dalyvavimą Vydūno draugijos veikloje. 
2013 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai įteikta Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 
padėka už aktyvų ir nuoširdų bendradarbiavimą su biblioteka.  
 

2013 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyrius 
įvertintas kaip geriausias 2012 metų LBD skyrius: už aktyvų dalyvavimą LBD veikloje, kolektyvo 
tradicijų plėtojimą, naudingą bendradarbiavimą su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis 
bei reikšmingą indėlį puoselėjant bibliotekininko profesiją. Skyriaus pirmininkė – vyr. 
bibliotekininkė Sandra Jablonskienė.  
 

 Pirmą kartą, švenčiant miesto gimtadienį, Vydūno skverelyje bibliotekininkai šilutiškių 
šeimas  pakvietė į „Gimtadienio pusryčius improvizuotoje Žibų kaimo arbatinėje“. Ilgai ir kantriai 
rengę šventę, Vaikų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkai, svečius pasitiko su pagoniškais ritualais, 
pačių surinktomis, sudžiovintomis žolelėmis ir savo rankomis pasiūtomis arbatos kraitelėmis. Gera 
nuotaika visus džiugino Viešosios bibliotekos partnerių – Šilutės darželio-mokyklos 
„Pušelė“ arbatos gėrimo edukacinė programa, aktorės Virginijos Kochanskytės skaitomos Kristijono 
Donelaičio „Metų“ dalies „Pavasario linksmybių“ ištraukos, Klaipėdos etnokultūros centro folkloro 
„Kuršių ainiai“ dainos ir šokiai (nauja).  

 

 Atiduodant pagarbos duoklę Klaipėdos krašto istoriniam paveldui, bendradarbiaujant su 
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu, surengtas mokslinio 
periodinio leidinio „Acta historica universitatis Klaipedensis“ XXV tomo „Klaipėdos krašto konfesinis 
paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai“ sutiktuvės. Apie laidojimo tradicijų formavimąsi 
Prūsijoje, Klaipėdos krašto kapinių antkapinių įrašų skirtumus, Klaipėdos krašto kapinių būklę 
kalbėjo doc. dr. Silvija Pocytė, Darius Barasa, doc. dr. Arūnas Baublys, dr. Arminas Štuopys, prof. dr. 
Rimas Sliužinskas. Krašto istoriniam paveldui skirti ir pirmą kartą surengti šviesos skaitymai, kai 
vienu metu visose Pamario krašto bibliotekose žvakių šviesoje gausiai susirinkę bendruomenių 
žmonės skaitė tekstus iš Jono Vanagaičio knygos „Kovų keliais“. Renginys skirtas Klaipėdos krašto 
prisijungimo prie Lietuvos 90-osioms metinėms (nauja). 

 

 Pažymint Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio ir Šilutės skyriaus 25-metį po viešosios 
bibliotekos miestelių ir kaimo filialus keliavo ikonografinė dokumentinė paroda „Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. Sąjūdis Šilutėje“. Prie keliaujančios parodos susitelkę vietos 
bendruomenių sąjūdžio bendražygiai diskutavo, dalijosi prisiminimais, bendravo, taip stiprindami 
pilietinę brandą, skatindami jaunimą būti savo krašto piliečiais (nauja). 
 

 Biblioteka – tarptautiškumu pasižyminti kultūros įstaiga. Bendradarbiaujant su Kaliningrado 
(Rusija) miesto bibliotekos filialu Nr. 4, Kaliningrado L. Rėzos draugija ir Lietuvos konsulatu 
Kaliningrade surengtoje išvykoje į Karaliaučių, džiugino renginiai, pristatantys istorinę ir dabarties 
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Klaipėdos krašto knygą „Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto knygininkų sąsajos“. Punsko lietuvių 
kultūros namuose (Lenkija) šilutiškiai knygų autoriai skaitė savo kūrybą tradiciniuose „Rudens 
literatūrinių skaitymų“ renginiuose. Šilutėje priimta bibliotekininkų delegacija iš Gruzijos: Diana 
Galashvili, Khashuri miesto bibliotekos direktorė; Irakli Garibashvili, Gruzijos bibliotekų asociacijos 
prezidentas; Rita Tsakadze, Kutaisios bibliotekos direktorė. Šilutiškiai, VIPT asociacijos projekto 
„Šiuolaikiškos bibliotekos vizija Gruzijoje“ partneriai, kolegoms gruzinams pristatė F. Bajoraičio 
viešosios bibliotekos patirtį mini konferencijoje „Bibliotekos reklama: priemonės ir įvairovė“, 
supažindino su moderniai įrengto Švėkšnos miestelio filialo veikla. Svečiai buvo priimti rajono 
savivaldybės mero institucijoje, kur vyko konstruktyvus pokalbis apie nedidelio Pamario regiono 
bibliotekų paslaugų įvairovės svarbą ir efektą socialinei kultūrinei bendruomenės raidai. Bauskės 
centrinėje bibliotekoje ir Bauskės miesto muziejuje (Latvija) šilutiškiai išeksponavo ir įspūdingai 
pristatė Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus tarptautinio plenero „Kristijonas Donelaitis. 
300 metų jubiliejų pasitinkant“ parodą. Vakaro metu buvo skaitomos „Metų“ ištraukos lietuvių – 
latvių kalbomis, klausomasi Latvijos lietuvių draugijos folkloro kolektyvo atliekamų lietuviškų dainų. 
F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bendruomenė (nuo 1974) bendradarbiauja su Bauskės centrine 
biblioteka. Todėl Latvijoje pažįstami ir atpažįstami šilutiškiai vidurvasarį sulaukė gausaus specialistų 
būrio iš Jelgavos mokslinės bibliotekos ir kaimo nuovadų filialų bei Ozelnieki savivaldybės 
bibliotekų. Šilutiškiai kolegos latvius supažindino su savo tarptautine veikla, neformaliojo ugdymo 
renginiais, telkiančiais bendruomenę kūrybos saviraiškai, jungtine veikla sutarčių principu su 
regiono švietimo įstaigų tinklo institucijomis, knyginio paveldo aktualizavimo programomis (nauja).  

 

 Išeivis iš Lietuvos Vytas Juška (Australija) viešajai bibliotekai padovanojo 1970–1973 m. 
Sidnėjuje (Australija) leistą serijinį leidinį „Poezijos ir prozos lakštai“. Ta proga surengtame aukojimo 
vakare dalyvavęs pats dovanotojas su žmona žurnaliste, buvusia šilutiške Lilija Valatkiene, 
įspūdingai pristatė paveldosauginę misiją įgyvendinančią  relikviją – lakštus, kuriuose įamžintas 
poeto ir rašytojo Johaneso Bobrovskio (Pagėgių sav.), rašytojos Marijos Irenos Siliūtės -
Malakūnienės (Ž. Naumiestis) kūryba ir biogramos. Labdaringojo V. Juškos dovana papildė 
bibliotekos Knygos muziejų, kuriame šiuo metu apskaitoma per 3 tūkst. knyginio paveldo, 
ikonografijos ir rankraštinių dokumentų, kurių dalis įrašyta į kultūros paveldo registrą. 

 

 Grupė bibliotekininkų vykdė Kultūros rėmimo fondo, pamario verslininkų ir asociacijos 
„Šilutės raštijos ir knygių draugijos“ finansuotą tarptautinį projektą „Trys keliaujančios knygų 
mugės: lietuviško žodžio atodangos“ Akajinsko rajono Smirnovo centrinėje bibliotekoje. Kolegoms 
kazachams, su kuriais šilutiškiai bendradarbiauja nuo 1974 metų, apsilankymo metu pristatyta 
partnerystės sutartis, surengta bibliotekų diena: išeksponuota ir virtualiai pristatyta tradicinė knygų 
paroda „Vakarų Lietuvos ir Šilutės krašto rašytojai vaikams: žaidybinės knygutės. Parodos knygos  
projektų rėmėjų UAB „Alma littera“ sprendimu dovanotos mažiesiems Smirnovo bibliotekos 
skaitytojams. Parengta prezentacija ir skaitytas pranešimas tema „Tarptautinė partnerystė: 
nevyriausybinė organizacija – kultūros dialogo vedlys“, pasakojanti apie sėkmingiausius šilutiškių 
bibliotekininkų ir asociacijos Šilutės raštijos ir knygių draugijos partnerystės akcentus. Kolegoms 
taip pat tradiciškai ir virtualiai pristatyti „Lietuvos – Kazachijos – Lietuvos autorių grožinės 
literatūros vertimai“, pasitarnaujantys civilizacijos, žinių ir kultūrų raidai. Šilutiškiai susipažino su 
Kazachstano nacionalinės akademinės bibliotekos veikla, struktūra, knyginiu paveldu, lankėsi 
Vlasovsko bibliotekoje ir kultūros centre, susitiko ir bendravo su ukrainiečių kultūros centro folkloro 
kolektyvu (nauja). 

 

 Devintą kartą  surengta tradicinė tarptautinė Vaikų knygos mugė „Kviečia baltos knygų burės 
2013“. 
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 Tradiciškai surengta bibliotekininkų dienai skirta šventė „Biblioteka: spausk Patinka“. Išrinkta 
Geriausia Pamario krašto 2012 m. bibliotekininkė. 
 

 Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus specialistai pakvietė viso Klaipėdos regiono 
savivaldybių komandas susiremti turnyre „...kol esam lietuviai, to krašto nenustosim...“, skirtame 
Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos 90-osioms metinėms paminėti. Pirmą kartą 
Šilutėje vyko žaidimas, paremtas populiaria LRT laida – Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 
Turnyras, kurį vedė laidos „Žinių riteriai ir damos“ vedėjas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 
profesorius Alfredas Bumblauskas, skirtas Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios Lietuvos 
akto dienos 85-mečiui.  

 

 Bibliotekininkai savaip „atkūrė“ prieš du dešimtmečius buvusią stiprią ir trumpam nutrūkusią  
netradicinę bičiulystę su Tauragės apskrities komisariato Šilutės poskyrio policijos pareigūnais, 
pakviesdami juos „susikauti“ išbandymų kelyje – turnyre „Gink, saugok, padėk, bet išlik...“. 
Improvizuotame turnyre kovėsi 4 policijos pareigūnų komandos. Laimėtojais tapo policijos patrulių 
budėtojų komanda „Ir dieną, ir naktį“, kuri laimėjo pagrindinį visuomeninio judėjimo „Stabdyk 
nusikalstamumą“ įsteigtą prizą. Pralaimėjusiųjų nebuvo, nes visi komandų žaidėjai ir sirgaliai įgijo 
žinių, mėgavosi bibliotekininkų parengtomis atrakcijomis, klausėsi muzikos ir bičiuliškai bendravo.  

 

 Įspūdinga teminių renginių gausa ir ne mažiau gausesnėmis publikos auditorijomis 
pasižymėjo tradicinis F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakulteto renginys „Vilniaus akademinės dienos Šilutėje“, vykusios jau aštuntąjį kartą. Kartu su 
partneriais –Šilutės, Vydūno, Vainuto, Ž. Naumiesčio ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazijų, Šilutės žemės 
ūkio bei Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklų bendruomenėmis į daugiau kaip 11 renginių 
sukviestas besimokantis Pamario krašto jaunimas. Virš 500 gimnazistų pagal pomėgius ir 
prognozuojamą studijų kryptį pasiskirstė darbui septyniose sekcijose. Jose dviejų akademinių 
valandų trukmės pamokas vedė Vilniaus universiteto dekanai ir mokslininkai. Jungtinėje 
integruotoje pamokoje „Mažoji Lietuva istorijos virsmuose ir tapatybės vingiuose“ su jaunuomene 
bendravo žymus Lietuvos istorikas, profesorius, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Teorijos ir 
kultūros istorijos katedros vedėjas Alfredas Bumblauskas. Renginys, skirtas jaunimui ir vienai iš 
daugelio bendruomenės galimybių rinktis profesiją ir planuoti savo gyvenimo studijas bei karjerą, 
neabejotinai pavyko. 

 
 

MISIJA. BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
 
MISIJA 

 
Užtikrinant atvirą prieigą prie informacijos resursų, teikti vartotojams visavertes interaktyvias bei 
tradicines žinių, informacijos bei mokymosi visą gyvenimą paslaugas, skatinti naujovių įžvalgas, 
racionalius pokyčius, didinti bibliotekininkystės sektoriaus paslaugų prieinamumą. 
 
BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAS 

 
Sukurti modernią, atvirą žinioms ir inovacijoms bibliotekų sistemą su nuolat kintančiu ir su 
vartotojų reikmes atitinkančiu viešųjų paslaugų spektru. 
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BIBLIOTEKOS VEIKLOS UŽDAVINIAI 

 
 Veiksmingai propaguojant bibliotekos vaidmenį, kaupti, sisteminti ir skleisti leidybiniuose 

dokumentuose, pavelde, elektroninėse laikmenose užfiksuotas žinias, idėjas, faktus, skatinti 
nuolatinį mokymąsi, pažinimą, viešųjų kultūros erdvių laisvalaikio užimtumą. 

 Tobulinant bibliotekos paslaugų vartotojams prieinamumą, diegti Lietuvos integralią 
bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS) visuose VB padaliniuose, miesteliuose bei kaimuose, išlaikyti 
nemokamą kompiuterių ir interneto prieigą viešosios interneto prieigos taškuose. 

 Aktualizuojant rašytinį žodžio ir knygos paveldą bibliotekos Knygos muziejuje, Pamario 
kraštiečiams skirtuose renginiuose, elektroninėse laikmenose, aktualinti knygininkų tradicijas bei 
šiandienos kultūrą, išryškinti asmenybes, dariusias ir darančias įtaką europietiškai Lietuvos bei 
Pamario kultūrai. 

 Vykdant bibliotekos specialistų atestaciją, ugdyti motyvuotą, kompetentingą, novatorišką, 
aktyvų ir su bendruomene mobilizuotai komunikuojantį bibliotekininką. 

 
ŠSVB tikslai, uždaviniai ir veiklos prioritetai apima platų poreikių spektrą ir yra orientuoti į kasdienių 
bibliotekinių paslaugų, atitinkančių Šilutės krašto bendruomenės gyventojų poreikius –nuo 
nemokamos virtualios prieigos prie informacijos, susijusios su bankininkyste, sveikatos apsauga, 
darbo paieška, teisės konsultacijų, iki apsilankymų viešojoje bibliotekoje ir jos 22  miestelių bei 
kaimo filialuose, kur vartotojų patogumui yra organizuota nemokama prieiga prie specializuotų 
duomenų bazių, rengiamos profesionalaus ir mėgėjiško meno parodos (2013 – 73), vyksta 
susitikimai su meno kūrėjais ir menininkais (2013 – 89), užsiėmimai edukacinėse programose pagal 
amžiaus grupes bei pomėgius (2013 – 51), užsienio atlikėjų, rašytojų, knygos iliustruotojų, 
mokslininkų kūrybos vakarai (2013 – 137), kitų viešųjų kultūros erdvių renginiai (2013 – 90). 
Biblioteka sėkmingai įgyvendino jai iškeltus tikslus ir uždavinius, plėtė nemokamų efektyvių 
paslaugų spektrą, teikė mokamas paslaugas (17), kurių sąrašas yra atnaujintas (2013) ir populiarus 
tarp atrankinės teminės informacijos naudotojų.  
F. Bajoraičio viešoji biblioteka aktyviai naudojo papildomo finansavimo lėšas veikloms vykdyti. Ne 
savivaldybės biudžeto lėšomis padidino turto išteklius, buvo populiari ir aktyviai lankoma pamario 
bendruomenės. Viešosios bibliotekos ir 22 filialų stacionaruose įregistruoti 10608 skaitytojai 
(24,8 % nuo bendro gyventojų skaičiaus), apsilankė 225909 lankytojai,  arba vidutiniškai vienas 
skaitytojas 21,3 karto pasinaudojo bibliotekos ir filialų paslaugomis. Biblioteka vykdė 12 įvairių 
Lietuvos fondų ir programų bei savivaldybės (6) finansuotų projektų, kuriems skirtas 95000 Lt (iš 
kurių 16000 Lt arba 16,8 % nuo bendros lėšų sumos sudarė savivaldybės lėšos) finansavimas. 
Projektinio finansavimo lėšomis (be rajono savivaldybės investicijų) atnaujinta viešosios bibliotekos 
IT ir techninė įranga už 41053 Lt turto, perduoto bibliotekai per rajono savivaldybės tarybą ar 
tiesiogiai. Partneriai ir rėmėjai noriai investuoja į viešosios bibliotekos veiklą, remdami jos idėjas ir 
naujų knygų įsigijimą. 2013 metų paramos lėšos sudaro 29940 Lt. 
 

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

BIBLIOTEKŲ SKAIČIUS 

 
Šilutės rajono teritorijoje yra 11 seniūnijų, jose veikia Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka ir 22 
filialai, 9 iš jų vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 
sprendimu Nr. T1-748  buvo uždarytas Pagrynių filialas.  
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Mokyklų bibliotekų tinklą sudaro 19 Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančių bibliotekų, iš jų: 5 
– gimnazijų, 1 – vidurinių mokyklų, 6 – pagrindinių mokyklų, 2 – specialiųjų mokyklų, 1 – 
neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, 2 pradinių  mokyklų, 1 – vaikų globos namų biblioteka ir 1– 
pagrindinės mokyklos skyriaus biblioteka. Rajone taip pat veikia 2 kitų žinybų bibliotekos: turizmo 
ir paslaugų verslo ir žemės ūkio mokyklos. 
2013  metais ŠSVB direktorė parengė išsamią F. Bajoraičio viešosios bibliotekos tinklo lyginamąją 
analizę pagal pagrindinius ir papildomus SVB tinklų savivaldybėse formavimo kriterijus trimis 
lyginimo aspektais. Bibliotekos direktorė parengtą ŠSVB tinklo analizę pristatė Savivaldybės 
vadovams ir politikams. Analizės išvados: F. Bajoraičio viešoji biblioteka su 22 filialais (1990–2013) 
buvo nuosekliai restruktūrizuojama, sujungiant-atjungiant filialus, vykdančius ir mokyklų bibliotekų 
funkcijas (nuo 4 – 1990, iki 9 – 2013), mažinant filialų tinklą (nuo 44 – 1990, iki 22 – 2013).  

 
 

SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ, ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI PRIKLAUSANČIŲ BENDROJO 
LAVINIMO IR SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ BEI KITŲ ŽINYBŲ BIBLIOTEKŲ IŠSIDĖSTYMO SCHEMA  
2013-12-31 

 

 
F. BAJORAIČIO VB 
IR FILIALAI 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI 
PRIKLAUSANČIOS BENDROJO 
LAVINIMO IR SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ 
BIBLIOTEKOS KITŲ ŽINYBŲ BIBLIOTEKOS 

Šilutės mieste    

 

Šilutės rajono 
savivaldybės 
Fridricho 
Bajoraičio 
viešosios 
bibliotekos 
Šilutės miesto fil. 

Šilutės Vydūno gimnazijos 
Šilutės pirmosios gimnazijos 
Šilutės Pamario pagr. m-klos 
Šilutės Martyno Jankaus pagr. m-klos 
Šilutės Žibų prad. m-klos 
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų centro 
Šilutės meno m-klos 

Šilutės turizmo ir paslaugų 
verslo m-klos 
 

Seniūnijose    

Gardamo 
Gardamo 
Ramučių 
Šylių 

  

Juknaičių 
Juknaičių 
Pašyšių 

Juknaičių pagr. m-klos 
 

 

Katyčių Katyčių Katyčių pagr. m-klos  

Kintų Kintų   

Rusnės Rusnės Rusnės specialiosios m-klos  

Saugų Saugų 
Vilkyčių 

Saugų J. Mikšo pagr. m-klos 
Saugų vaikų globos namų 

 

Šilutės Grabupių 
Laučių 
Traksėdžių 

 
Šilutės žemės ūkio m-klos 

Švėkšnos Inkaklių 
Švėkšnos 

Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos; 
Švėkšnos sanatorinės m-klos 

 

Usėnų Usėnų Usėnų pagr. m-klos  

Vainuto Balčių 
Bikavėnų 
Vainuto 

Vainuto vid. m-klos 
  

Ž.Naumiesčio Degučių  
Ž. Naumiesčio 
 

Ž. Naumiesčio gimnazijos 
Ž. Naumiesčio darželio-mokyklos 
Ž. Naumiesčio gimnazijos Degučių 
skyriaus 
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RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ, ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI PRIKLAUSANČIŲ 
BENDROJO LAVINIMO IR SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ BEI KITŲ ŽINYBŲ BIBLIOTEKŲ TINKLAS 
2013 12 31 D. 

 

 
 
 
Bibliotekų skaičius 
 
Savivaldybės viešųjų bibliotekų iš viso – 22: 
 
 viešoji biblioteka – 1; 
 miesto filialas – 1; 
 miestelių filialai – 7; 
 kaimo filialai – 14; 
iš jų 9 filialai vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas 
(Bikavėnų, Gardamo, Grabupių, Šylių, Kintų, 
Pašyšių, Traksėdžių, Vilkyčių, Rusnės). 
 
 
 
 
 

Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančių 
bendrojo lavinimo ir specialiųjų mokyklų 
bibliotekų iš viso – 19: 
 
 vidurinių mokyklų bibliotekos – 1; 
 gimnazijų bibliotekos – 5; 
 pagrindinių mokyklų bibliotekos – 6; 
 pradinių mokyklų bibliotekos – 2; 
 specialiųjų mokyklų bibliotekos – 2; 
 neformaliojo vaikų švietimo mokyklų 
bibliotekos – 1; 
 vaikų globos namų biblioteka – 1; 
 pagrindinės mokyklos skyriaus biblioteka – 1; 
 kitų žinybų bibliotekų iš viso – 2. 

 

 

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

ialiųjų mokyklų ir kitų žinybų bibliotekos
- vidurinių mokyklų bibliotekos

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

- spec
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TINKLO POKYČIAI 

 
ŠSVB tinklas, suformuotas seniūnijų centruose ir didesniuose kaimuose, yra prieinamas 
skaitytojams ir informacijos vartotojams, tenkina rajono gyventojų poreikius. 2013 m. Šilutės 
rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 d. sprendimu Nr. T1-748  „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 
Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Pagrynių filialo uždarymo ir naujos redakcijos Šilutės 
rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ buvo 
uždarytas Pagrynių filialas. 2013 m. pabaigoje  Katyčių, Kintų, Rusnės ir Usėnų seniūnijose veikė po 
1 VB filialą, Juknaičių, Saugų, Švėkšnos ir Ž. Naumiesčio seniūnijose po 2 filialus, Gardamo ir 
Vainuto seniūnijose po 3, Šilutės seniūnijoje – 4 filialai. Ataskaitiniais metais VB direkcija ir grupė 
specialistų parengė „Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir jos 22 filialų 
tinklo analizę“, kuri 2013 m. buvo pristatyta rajono vadovams ir politikams. Viešosios bibliotekos 
tinkle 9 filialai vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas, nors sujungtų bibliotekų modelis, dirbtinai 
integruojantis mokyklos biblioteką (mokyklos biblioteka – jos struktūrinis padalinys) į universalią 
(SVB filialą), neturi nei ekonominės, nei funkcinės naudos. 2013 m. duomenimis iš 60 Lietuvos 
savivaldybių VB veikiančių 1221 (2012–1235) filialų tik 61 (2012–52)  vykdo ir mokyklų bibliotekos 
funkcijas ir 9  iš jų – ŠSVB (šaltinis www.lnb.lt). 
 

NESTACIONARINIS APTARNAVIMAS 

 

KNYGNEŠIŲ SKAIČIUS (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

Filialo 
pav. 

Knygnešių skaičius Aptarnauja vartotojų Literatūros išduotis 

2012 2013 Skirt. 2012 2013 Skirt. 2012 2013 Skirt. 

VB 5 4 -1 7 7 - 336 261 -75 

MF 4 4 - 5 4 -1 650 671 +21 

KF 191 151 -40 297 214 -83 7297 7130 -167 

Iš viso: 200 159 -41 309 225 -84 8283 8062 -221 

 

ŠSVB knygnešių, jų aptarnaujamų vartotojų ir literatūros išduoties rodikliai, palyginus su 2012 m., 
yra nežymiai pakitę. Nuolat keičiantis bibliotekų paslaugų spektrui, ieškant įvairių vartotojų 
aptarnavimo knyga formų, keičiasi ir nestacionarinis vartotojų aptarnavimas. Ataskaitiniais metais 
sumažėjo nestacionarinio aptarnavimo rodikliai: knygnešių, aptarnaujamų vartotojų ir literatūros 
išduoties skaičius. 2013 m. šia paslauga naudojosi 225 vartotojai (309 – 2012). Vidutiniškai vienam 
filialui rajone tenka 7,3 (2012 – 8,5) knygnešių. Knygnešiai aptarnauja atokių kaimų gyventojus, 
senyvo amžiaus žmones, neįgaliuosius ir ligonius. Vienas knygnešys vidutiniškai aptarnavo 1,4 
skaitytojo (2012 – 1,5) ir išnešė skaityti 50,7 (2012 – 41,4) knygų bei periodinių leidinių. Bibliotekinių 
išdavimo punktų rajone nėra. 
2013 m. 97,8 % (2012 – 98,1 %) VB ir filialų skaitytojų buvo aptarnaujami stacionariuose 
abonementuose, tai yra patys lankėsi viešojoje bibliotekoje ir filialuose, ir tik 2,2 % (2012 – 1,9 %) 
skaitytojų buvo aptarnaujami nestacionarinio aptarnavimo formomis: knygnešyste.  
 

NEĮGALIŲ IR SENYVO AMŽIAUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 
ŠSVB skaitė 933 neįgalūs ir pensinio amžiaus skaitytojai (2012 – 920), tai sudaro 8,8 % nuo bendro 
skaitytojų skaičiaus (2012 – 8,6 %). VB paslaugomis naudojosi 308 neįgalūs ir pensinio amžiaus 
skaitytojai, iš jų – 89 neįgalūs ir 219 pensinio amžiaus vartotojai, tai sudaro 8,1 % (2012–7,7%) nuo 
bendro VB skaitytojų skaičiaus. VB filialuose skaito 625 (2012 – 628) neįgalūs ir pensinio amžiaus 
skaitytojai, tai sudaro 9,2 % nuo bendro filialų skaitytojų skaičiaus.  

http://www.lnb.lt/
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VB bibliotekininkai nestacionariniu būdu aptarnavo senyvo amžiaus ir negalią turinčius žmones, 
negalinčius lankytis bibliotekose dėl ligos, judėjimo, regėjimo sutrikimų. Paslauga, kartą per mėnesį 
nunešant leidinius į namus, buvo aptarnaujami 7 vartotojai, pas juos apsilankyta 49 kartus, 
pristatyta 261 egz. spaudinių.  Siekiant pagerinti aprūpinimą garso knygomis akluosius ir 
silpnaregius, bendradarbiauta su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, skolinantis iš jų 
spaudinius. Paslauga naudojosi 5 rajone gyvenantys šios grupės skaitytojai, jiems išduota 129 
garsinės knygos. Periodikos skaitykloje įrengtos 3 darbo vietos senyvo amžiaus žmonėms atlikti 
paiešką ir skaityti periodiką, Informacijos skyriuje – 1 kompiuterizuota darbo vieta žmonėms su 
negalia. Palaikomi nuolatiniai ryšiai su įstaigomis, organizacijomis, jungiančiomis įvairių socialinių 
grupių žmones, kurie yra nuolatiniai bibliotekoje vykstančių knygos renginių lankytojai. Surengta 
Šilutės psichikos sveikatos centro ir užimtumo terapijos grupių kalėdinė rankdarbių paroda (12 
mėn.). 

 

STRUKTŪROS TOBULINIMAS IR POKYČIAI SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 
 

VB SKYRIŲ STRUKTŪRA IR BIBLIOTEKOS PERSONALO MODELIS 

Administracija 
Direktorė, pavaduotoja bibliotekininkystei, pavaduotojas ūkio reikalams, 
sekretorė-referentė 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius Vedėja, vyr. bibliotekininkas (3), bibliotekininkas, fondo saugotoja (0,5)  

Bibliotekininkystės ir kraštotyros 
skyrius 

Vedėja, vyr. bibliotekininkas knygotyrai, vyr. bibliotekininkas kraštotyrai 

Informacijos skyrius 
Vedėja, vyr. bibliotekininkas (3), bibliotekininkas (0,25), bibliotekinių 
procesų automatizavimo inžinierius 

Vaikų aptarnavimo skyrius Vedėja, vyr. bibliotekininkas, bibliotekininkas 

Fondo organizavimo skyrius Vedėja, vyr. bibliotekininkas (3) 

Buhalterija Vyr. buhalterė, buhalterė (0,5) 

Ūkio skyrius 
Inžinierius elektros ūkiui ir saugai (0,5), pagalbinis darbininkas-stalius (0,5), 
archyvaras (0,5), valytoja (3), vairuotojas, dailininkas-apipavidalintojas, 
knygrišys  

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

VB miestelių ir kaimų filialai (22) Bibliotekininkas (26), valytoja (5,25)  

 
2013 m. nežymiai pasikeitė VB darbuotojų pareigybių sąrašas –  uždarius Pagrynių filialą, 
panaikinta ir 1 bibliotekininko pareigybė. SVB jungia 1 miesto ir 22 miestelių ir kaimų filialus. 9 
viešosios bibliotekos (2012 – 9) filialai vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas (Bikavėnų, Kintų, 
Gardamo, Grabupių, Šylių, Pašyšių, Rusnės, Traksėdžių, Vilkyčių).  
 

FONDO FORMAVIMAS 

 

FONDO BŪKLĖ 

 
Iš viso fonde yra 256149  fiz. vnt. 47264 pavadinimų įvairių dokumentų, iš jų: 
 VB – 70354 fiz. vnt., t.y. 27,4% nuo bendro SVB fondo skaičiaus; 
 MF – 8166  fiz. vnt., t.y. 3,2 % nuo bendro SVB fondo skaičiaus; 
 KF –  177629 fiz. vnt., t.y. 69,3 % nuo bendro SVB fondo skaičiaus. 
Palyginus su 2012 m. dokumentų fondas sumažėjo 14976 fiz. vnt., nes nurašytų neaktualių, 
nenaudojamų  dokumentų  daugiau, negu gauta naujų dokumentų. 
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Dokumentų pasiskirstymas pagal dokumentų rūšis: 
knygų ir serialinių leidinių – 252976 fiz. vnt.; 
natų – 763 fiz. vnt.; 
garsinių –  1611 fiz. vnt.; 
mišrių garsinių –  290 fiz. vnt.; 
regimųjų –  48 fiz. vnt.; 
kartografinių dokumentų – 20 fiz. vnt.; 
vaizdinių dokumentų –  21 fiz. vnt.; 
kompiuterinių dokumentų – 419 fiz. vnt. 

Grožinės literatūros fondas – 151178 fiz. vnt., tai sudaro 59,01 % nuo bendro knygų fondo, iš jų: 
VB – 22473 fiz. vnt., 31,9 % nuo bendro fondo skaičiaus; 
MF – 5291 fiz. vnt., 64,8 % nuo bendro fondo skaičiaus; 
KF – 23412 fiz. vnt., 69,5 % nuo bendro fondo skaičiaus. 

Šakinės literatūros fondas – 104973 fiz. vnt., tai sudaro 40,9 %  nuo bendro fondo, iš jų: 
VB – 47881 fiz. vnt., 68,1 % nuo bendro fondo skaičiaus; 
MF –  2875  fiz. vnt., 35,2 % nuo bendro fondo skaičiaus; 
KF –  54217  fiz. vnt.,  30,5 % nuo bendro fondo skaičiaus. 

 
APRŪPINIMAS DOKUMENTAIS 

 
Vienam rajono gyventojui tenka 5,98 fiz. vnt. dokumentų, iš jų: 

Šilutės mieste – 4,22 fiz. vnt.; 
Kaimų ir miestelių filialuose –  7,34 fiz. vnt. 

Vienam vartotojui tenka 24,14 fiz. vnt. dokumentų, iš jų: 
VB – 18,56 fiz. vnt.; 
MF – 12,56 fiz. vnt.; 
KF –  28,79 fiz. vnt. 

 
DOKUMENTŲ GAVIMAS 

 
Lėšos viešosios bibliotekos fondams komplektuoti skiriamos iš Lietuvos Respublikos Valstybės 
biudžeto (įvairiems dokumentams pirkti) ir savivaldybės biudžeto (periodiniams lediniams 
prenumeruoti). Biblioteka nemokamai gauna leidinių iš įvairių paramos fondų ir privačių asmenų. 
2013 metais paramos keliu gauta 13,6 % visų gaunamų dokumentų. Valstybės lėšų skiriamų 
knygoms ir kitiems dokumentams įsigyti nepakanka. Ataskaitiniais metais spaudiniams įsigyti iš 
Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto skirta 98,5 tūkst. litų, vidutiniškai 2,30 Lt vienam rajono 
gyventojui. Spaudiniai nuolat brangsta (vidutinė perkamos knygos kaina –  21,46 Lt), didėja 
periodikos prenumeratos kaina (2013 m. skirta 45,0 tūkst. Lt, vidutiniškai vienam gyventojui –  1,05 
Lt), taigi skiriamų lėšų nepakanka net minimaliems poreikiams tenkinti. 
 
Per 2013 m. įsigyta 10424 fiz. vnt. 2222 pavadinimų įvairių dokumentų (1526 naujų pav.), iš jų: 
knygų ir kitų inventorinamų dokumentų  7257 fiz. vnt. (1526 naujų pav.) už 131,4 tūkst. Lt ir 3167 
fiz. vnt. periodinių leidinių už 45,0 tūkst. Lt; iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų įsigyta  4590  fiz. vnt. 
(940 pav.) leidinių už  98,5 tūkst. Lt; iš rajono savivaldybės biudžeto skirtų lėšų įsigyta 139 fiz. vnt. 
(59 pav.) – už 3,0 tūkst. Lt;  dengiant skaitytojų prarastus dokumentus ir perdavimo keliu gauta  
1108 fiz. vnt. (459 pav.) už 6,2 tūkst. Lt;  paramos keliu gauta  1420 fiz. vnt. (844 pav.) už  23,7  
tūkst. Lt;  periodinių leidinių prenumerata (rajono biudžetas) 3167 fiz. vnt. (60 pav.) už 45,0 tūkst. 
Lt. 
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Naujai gauti  dokumentai  paskirstyti ir apskaityti tokiu būdu: 
SVB –  10424 fiz. vnt. 1526 pav. iš jų: 
VB –  2874 fiz. vnt. (1362 pav.), 27,6 % nuo bendro fondo skaičiaus; 
MF –  513  fiz. vnt. (257 pav.),  4,9 % nuo bendro fondo skaičiaus; 
KF –  7037 fiz. vnt. (1059 pav.),  67,5 % nuo bendro fondo skaičiaus. 

Per metus įsigyta grožinės literatūros  6269 fiz. vnt. 866 pavadinimų, 60,1 %   nuo bendro gautų 
dokumentų skaičiaus, iš jų: 

VB –  1532 fiz. vnt. (771  pav.), t. y. 53,3 %; 
MF –  264  fiz. vnt. (214 pav.), t. y. 51,5 %; 
KF –   4473 fiz. vnt. (786 pav.), t. y. 63,6 %. 

Per metus įsigyta šakinės literatūros 4155 fiz. vnt. 660 pavadinimų., tai sudaro 39,9 % nuo bendro 
gautų dokumentų skaičiaus, iš jų: 

VB – 1342 fiz. vnt. (591 pav.), t. y. 46,7%; 
MF –  249 fiz. vnt. (43 pav.), t. y. 48,5 %; 
KF –  2564 fiz. vnt. (273 pav.), t. y. 36,4 %. 

Naujai gauti dokumentai pagal dokumentų rūšis: 
knygos –  7085 fiz. vnt.;  
garsiniai dokumentai – 21 fiz. vnt.; 
garsiniai regimieji – 11 fiz. vnt.; 
natos –  4 fiz. vnt.; 
kompiuteriniai – 81 fiz. vnt.; 
tęstiniai – 55 fiz. vnt.; 
periodiniai leidiniai – 3167 fiz. vnt.  
 

Naujai gauti dokumentai pagal paskirtį: 
ikimokykliniam amžiui – 896 fiz. vnt.; 
moksleiviams – 2851 fiz. vnt.;  
jaunimui –  2359 fiz. vnt.; 
suaugusiems – 4318 fiz. vnt. 
 

SVB knygų fondai pasipildė nauja mokomąja literatūra (59 fiz. vnt.), žodynais (22 fiz. vnt.), žinynais 
(104 fiz. vnt.), informacine literatūra (30 fiz. vnt.), bibliografiniais leidiniais (23 fiz. vnt.). Didelę 
naujai gautų dokumentų dalį sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama. Esant dideliam knygų 
stygiui dovanoti leidiniai mielai priimami į bibliotekų fondus, tačiau jie negali panaikinti einamojo 
komplektavimo spragų, ir dažniausiai yra senesnių metų leidimo. 
Paramos keliu gauta 1420 fiz. vnt. 844 pavadinimų (iš jų 462 naujų pav.) įvairių dokumentų už 23,7 
tūkst. Lt, tai sudaro 13,6 % nuo bendro naujai gautų dokumentų kiekio.  
Paramos keliu gauti dokumentai paskirstyti tokiu būdu: 

VB – 537  fiz. vnt.; 
MF – 36 fiz. vnt.; 
KF –  847 fiz. vnt.  

Paramos keliu gauti dokumentai pagal dokumento rūšį: 
spaudiniai – 1377  fiz. vnt.; 
muzikos įrašai – 21 fiz. vnt.; 
garso įrašai –  1 fiz. vnt.; 
natos – 3 fiz. vnt.; 
kompiuterinės priemonės – 8 fiz. vnt. 

Bibliotekas knygomis rėmė: leidykla „Alma littera” (63 fiz. vnt.), Almos Adamkienės labdaros ir 
paramos fondas (83 fiz. vnt.), europarlamentaras Zigmantas Balčytis (26 fiz. vnt.),  Jūratė Bulavaitė 
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(15 fiz. vnt.), Robertas Dabulskis (98 fiz. vnt.), Birutė Tiknevičiūtė (48 fiz. vnt.), Neringa Ulbaitė (26 
fiz. vnt.), Elena Šileikienė – Visockas (26 fiz. vnt.), dienraštis „Lietuvos rytas” (24 fiz. vnt.), AB DNB 
banko Šilutės skyrius (25 fiz. vnt.), daktaro Sinelnikovo draugų klubas „Baltosios gulbės” (150 fiz. 
vnt.), Seimo narys Ramūnas Karbauskas (13 fiz. vnt.), Valstybinė lietuvių kalbos komisija (26 fiz. 
vnt.), Šilutės rajono bendruomenių sąjunga (7 fiz. vnt.), Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės 
sveikatos biuras (28 fiz. vnt.), knygų autoriai, sudarytojai (94 fiz. vnt.), Bauskės (Latvija) miesto 
biblioteka (5 fiz. vnt.), bibliotekų skaitytojai (608 fiz. vnt.) ir kt. 
FOS vykdė projektą „Žodžio klėties duris atvėrus...“, finansuotą per Šilutės rajono savivaldybės 
Kultūros plėtros programą (projektas finansuotas 3,0 tūkst. Lt). Projektinė veikla leido papildomai 
įsigyti 139 fiz. vnt. 59 naujų pavadinimų įvairių dokumentų. Įgyvendinant projektą suorganizuota 
išvyka į Vilniaus knygų mugę, užmegzti kontaktai su Lietuvos leidyklomis. Tai turėjo įtakos, jog 2013 
metais biblioteka sulaukė daug rėmėjų, kurie ją rėmė naujomis knygomis.  
 
Vidutinė įsigyto dokumento kaina – 16,92 Lt. Vidutinė pirkto naujo inventorinamo dokumento 
kaina – 21,46 Lt. Vienam rajono gyventojui naujiems dokumentams įsigyti iš visų komplektavimo 
šaltinių teko 4,11 Lt lėšų, iš jų:    

iš Valstybės biudžeto – 2,30 Lt; 
iš rajono savivaldybės biudžeto – 1,12 Lt; 
iš kitų (parama, iš skaitytojų ) – 0,69 Lt.  

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,24  fiz. vnt., iš jų: 
Šilutės mieste – 18 fiz. vnt.; 
Filialuose –   0,29 fiz. vnt. 

Vienam SVB vartotojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,98 fiz. vnt., iš jų: 
VB –  0,75 fiz. vnt.; 
MF – 0,78 fiz. vnt.; 
KF –   1,14 fiz. vnt. 

SVB naujai gautų dokumentų % bendrame dokumentų fonde – 4.06 %, iš jų:  
VB –  4,08 %; 
MF –  6,28 %; 
KF – 3,96 %. 

Ataskaitiniais metais 1000 rajono gyventojų buvo įsigyta 104 nauji dokumentai, o tai neatitinka 
Tarptautinės bibliotekų asociacijos rekomendacijų, pagal kurias bibliotekose per metus turi būti 
įsigyjama ne mažiau 250 knygų 1000 gyventojų. 
 
 
DOKUMENTŲ NURAŠYMAS 

 
Nepaliaujamai kylant knygų kainoms, kiekvienais metais biblioteka gali įsigyti vis mažesnį jų kiekį, 
todėl dokumentų fondai sensta. Kaimų filialuose yra daug dubletinės, neaktualios literatūros, kuri 
nurašoma palaipsniui. Fondų atnaujinimas – tai ne tik jo papildymas naujais dokumentais, bet ir 
nuolatinis „valymas“, išimant neaktualius ar dėl kitų priežasčių nenaudojamus dokumentus. 2013 
metais daug dėmesio buvo skirta fondo valymui nuo susidėvėjusių ir vartotojų sugadintų bei 
praradusių aktualumą leidinių. Rekataloguojant filialų fondus, taip pat atlikus fondų patikrinimus, 
buvo atrinkta nemažai nepaklausių dokumentų, kurių tolesnis saugojimas bibliotekose yra 
netikslingas. Ataskaitiniais metais fondo apimtis sumažėjo, tačiau svarbu ne fondo dydis, o jo 
atitikimas vartotojų reikmėms. Fondai sumažėjo Inkaklių, Rusnės, Usėnų, Kintų, Vainuto, Bikavėnų, 
Laučių, Balčių, Šilutės miesto filialuose. 
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Iš viso nurašyta 25400 fiz. vnt. 399 pavadinimų įvairių dokumentų, tai sudaro 9,3 % nuo turimo 
fondo (t. sk. 7237 fiz. vnt. periodinių leidinių), iš jų: 

VB – 2781 fiz. vnt., t. sk. 1539 fiz. vnt. periodinių leidinių; 
MF –  2352 fiz. vnt., t. sk. 310 fiz. vnt. periodinių leidinių; 
KF – 20267 fiz. vnt., t. sk. 5388 fiz. vnt. periodinių leidinių.  

Dokumentų nurašymo priežastys:  
susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai – 12521 fiz. vnt. (49,3 %); 
praradę aktualumą dokumentai – 3188 fiz. vnt. (12,6 %); 
vartotojų prarasti dokumentai – 502 fiz. vnt. (1,9 %); 
kitos priežastys – 1952 fiz. vnt. ( 7,7 %); 
periodiniai leidiniai, pasibaigus saugojimo terminui – 7237 fiz. vnt. (28,5 %). 

Grožinės literatūros nurašyta 52,1 %, šakinės literatūros – 47,9 % nuo bendro nurašytų dokumentų 
kiekio. 
 
 
FONDO PANAUDOJIMAS 

 
Bendras fondo apyvartos rodiklis – 1,55 (2012 m. – 1,48), iš jų: 

VB – 2,64 (2012 m. – 2,65); 
MF – 1,81 (2012 m. – 1,47); 
KF – 1,10  (2012 m. – 1,05). 

Fondo panaudojimo koeficientas nuo bendro dokumentų išdavimo:  
Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas – 1,07, iš jų: 

VB –  2,80; 
MF –  1,59; 
KF – 0,74. 

Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas – 2,24, iš  jų: 
VB – 2,57; 
MF – 2,21; 
KF – 1,94; 
 

Periodinių leidinių išdavimo % nuo bendro dokumentų išdavimo – 50,4 % (2012 m. – 48,8%), iš jų: 
VB – 51,6% (2012 m. – 51,8%); 
MF – 47,5% (2012 m. – 47,1%); 
KF – 47,2% (2012 m. – 46,2%). 
 
 

FONDO APSAUGOS KLAUSIMAI 

 
Visuose viešosios bibliotekos filialuose įrengta signalizacija, viešojoje bibliotekoje veikia magnetinių 
vartelių sistema. SVB dokumentų fondo saugojimo ir apskaitos tvarką reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro patvirtinti Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai. Bibliotekose 
dokumentai apskaitomi ir nurašomi vadovaujantis parengtomis ir viešosios bibliotekos direktorės 
įsakymais patvirtintomis tvarkomis: „F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje gaunamų dokumentų 
priėmimo ir apskaitos vedimo tvarka”, „F. Bajoraičio viešosios bibliotekos dokumentų pripažinimo 
lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarka”, „Dokumentų 
nurašymo iš bibliotekos dokumentų fondo tvarka”. Ataskaitiniais metais atliktas septynių VB filialų 
dokumentų fondo patikrinimas.  
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LIBIS KOMPLEKTAVIMO POSISTEMĖ 

 
2013-12-31 d. SVB automatizuotai parengtų įrašų skaičius – 86813, iš jų bibliotekos elektroninį 
katalogą sudaro 47264 bibliografiniai įrašai. Elektroninis katalogas papildytas 2224 naujais 
bibliografiniais įrašais. Per ataskaitinius metus katalogas  papildytas rekataloguotų viešosios 
bibliotekos filialų dokumentų įrašais. Naujai gautiems ir apskaitytiems dokumentams sudaryti 1526 
nauji bibliografiniai įrašai, rekataloguotiems dokumentams sukurti 698 nauji bibliografiniai įrašai. 
2013 metais vienas iš svarbiausių VB FOS uždavinių buvo anksčiau gautų dokumentų 
rekatalogavimas. Per 2013 metus rekataloguoti Laučių, Balčių, Švėkšnos, Kintų, Rusnės ir Bikavėnų 
filialų dokumentų fondai. Iš viso rakataloguota 31846 fiz. vnt., 9436 pavadinimų įvairių dokumentų.  
 
KOMPLEKTAVIMO KOORDINAVIMO PROBLEMOS 

 
Jau daugelį metų lėšų stygius fondų komplektavimui skurdina knygų, ypač savo kokybinę vertę ir 
skaitytojų poreikių tenkinimą praranda kaimų filialai. Bibliotekai, nebeišgalinčiai nupirkti naujų, 
vartotojų poreikius atitinkančių leidinių, kyla grėsmė prarasti pagrindinę misiją: išsaugoti rašytinį 
paveldą ir skatinti skaitymą, sudaryti sąlygas visuomenės savišvietai. Brangstant knygoms ir 
periodiniams leidiniams, gilėja prieštaravimas tarp pasiūlos ir paklausos. Vidutiniškai vienas filialas 
2013 metais gavo 230 fiz. vnt. naujų dokumentų. Kultūros ministerija, tiesiogiai finansuodama kai 
kurių knygų leidybą, bibliotekoms skiria po vieną, rečiau – du vienetus atskirų autorių knygų. 
Analizuojant turimus fondus, peršasi išvada, kad būtina mažinti senojo fondo (daugiau kaip 10 
metų) nepaklausią dalį, ypač kaimų filialuose. Būtina suteikti vartotojui galimybę rasti reikalingą 
informaciją, sprendžiant mokymosi, savišvietos ir laisvalaikio problemas. Pastaruoju metu sparčiai 
kylant naujų dokumentų kainoms, lėšos, skiriamos naujų dokumentų įsigijimui iš Valstybės 
biudžeto,  yra akivaizdžiai per mažos ir palaipsniui turėtų būti didinamos. 
 

VARTOTOJŲ  APTARNAVIMAS 

 

VARTOTOJŲ TELKIMAS 

 

Šilutės rajone gyvena 42786 gyventojai, t. y. 1374 gyventojais mažiau negu 2012 m. Šilutės mieste 
gyvena 18603 (2012 – 17427) gyventojai, kaimų gyventojų skaičius – 24183 (2012 – 26733). Vienai 
universaliai bibliotekai vidutiniškai tenka 1945 (2012 – 1840) gyventojų. SVB skaitė 24,8 % Pamario 
gyventojų (2012 – 24,3 %). 2013 m. vartotojų aptarnavimo procentas padidėjo 0,5 %. VB 
mikrorajone gyvena 15434 gyventojai, 995 gyventojais daugiau negu 2012 m., tai sudaro 82,9 % 
nuo bendro Šilutės miesto gyventojų skaičiaus. VB gyventojų sutelkimo procentas – 24,5 % (2012 – 
26,3 %), MF – 3169 gyventojai, sutelkimo procentas – 20,5 %. Vidutiniškai vienam kaimo filialui 
tenka 1151 (2012 – 1215) gyventojas, KF gyventojų sutelkimo procentas – 25,5 % (2012 – 23,5 %). 
VB ir jos filialuose skaitė 10608 vartotojai (2012 – 10731), jiems išduota 398266 fiz. vnt. (2012 – 
402556) spaudinių. Siekiant aprūpinti vartotojus reikalingais dokumentais, buvo naudotasi vieningu 
SVB fondu, siūlomos tarpbibliotekinio abonemento paslaugos (TBA). Šia paslauga naudojosi 8 
vartotojai, įvykdyta  15 užsakymų (11 knygų, 4 straipsniai). Teiktos tradicinės ir interaktyvios 
paslaugos. VB Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vartotojai naudojasi savitarnos sistema, suteikiančia 
vartotojams galimybę savarankiškai paimti ir grąžinti dokumentus. Minėta paslauga naudojosi 725 
(2012 – 701) vartotojai. Savitarnos įrenginiu, paimant dokumentus, naudojosi 402 vartotojai, 
grąžinant dokumentus – 323 vartotojai. VB skaitytojai ir toliau naudojosi „Knygų grąžinimo dėže“, 
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kai grąžinami dokumentai paliekami grąžinimo dėžėje bet kuriuo paros metu, ne tik bibliotekos 
darbo valandomis (naudojosi 393 vartotojai). Naudojantis Lietuvos integralios bibliotekos 
informaciniu (LIBIS) skaitytojų aptarnavimo posistemiu, vartotojai užsakė ir rezervavo dokumentus 
internetu. Naudojantis Lietuvos integralios bibliotekos informacine (LIBIS) skaitytojų aptarnavimo 
posisteme, internetu gauta 236 išankstiniai dokumentų užsakymai, įvykdyti 236 užsakymai, 
rezervuoti 1178 užsakymai.  
VB periodikos skaitykloje yra prieiga prie interneto, skirta skaityti elektroninius laikraščius; 
interneto svetainėje www.silutevb.lt – socialinis tinklas Facebook, skirtas komunikacijai su 
vartotoju elektroninėje erdvėje; elektroninė paslauga „Klausk bibliotekininko“, suteikianti trumpą 
informaciją į vartotojo užklausą, atsiųstą el. paštu. Ataskaitiniais metais VB atsakyta į 131 el. 
užklausą.  
 

RAJONO GYVENTOJAI IR GYVENTOJŲ SUTELKIMO PROCENTAS (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

 

GYVENTOJŲ SKAIČIUS GYVENTOJŲ SUTELKIMO PROCENTAS % 
2012 2013 Skirtumas 2012 2013 Skirtumas 

VB 14439 15434 +995 26,3 24,5 -1,8 

MF 2988 3169 +181 21,7 20,5 -1,2 

KF 26733 24183 -2550 23,5 25,5 +2,0 

SVB 44160 42786 -1374 24,3 24,8 +0,5 

 
 

 
 

2013 m. gyventojų skaičius rajone sumažėjo 1374 (2012 – 5717). Jau keletą metų iš eilės mažėja 
Šilutės rajono ir miesto gyventojų skaičius. Gyventojų mažėjimo priežastys, kaip ir visoje Lietuvoje, 
yra: bedarbystė bei su tuo susijęs išvykimas dirbti ar gyventi į užsienį, mažas gimstamumas, 
gyventojų senėjimo tendencijos  ir kt. 
 

 

15434; 36% 

3169; 7% 
24183; 57% 

VB MF KF

http://www.silutevb.lt/
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VARTOTOJŲ SKAIČIUS IR LITERATŪROS IŠDUOTIS (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

Eil. 
nr. 

Filialo 
pavadinimas 

VARTOTOJŲ SKAIČIUS LITERATŪROS IŠDUOTIS 

2012 2013 Skirtumas 2012 2013 Skirtumas 

1. Viešoji biblioteka 3798 3789 -9 186316 186365 +49 

2. Šilutės m. filialas 648 650 +2 14730 14840 +110 

3. Balčių filialas 74 75 +1 2759 3091 +332 

4. Bikavėnų filialas 202 200 -2 7511 6770 -741 

5. Degučių filialas 200 200 - 6472 6511 +39 

6. Gardamo filialas 276 276 - 11508 7295 -4213 

7. Grabupių filialas 160 162 +2 6226 6258 +32 

8. Inkaklių filialas 200 203 +3 7574 7657 +3 

9. Juknaičių filialas 305 305 - 8875 8291 -584 

10. Katyčių filialas 246 248 +2 7023 7074 +51 

11. Kintų filialas 692 713 +21 18910 21409 +2499 

12. Laučių filialas 168 160 -8 4311 5136 +825 

13. Pagrynių filialas 78 - -78 678 - -678 

14. Pašyšių filialas 189 195 +6 5878 5793 -85 

15. Ramučių filialas 114 120 +6 4375 4914 +539 

16. Rusnės filialas 603 508 -95 18415 15809 -2606 

17. Saugų filialas 355 355 - 8289 8297 +8 

18. Šylių filialas 189 177 -12 9711 9610 -101 

19. Švėkšnos filialas 244 308 +64 14113 12698 -1415 

20. Traksėdžių filialas 280 278 -2 7222 7285 +63 

21. Usėnų filialas 362 362 - 13592 13882 +290 

22. Vainuto filialas 409 387 -22 10638 11157 +519 

23. Vilkyčių filialas 334 330 -4 9892 10374 +482 

24. Ž. Naumiesčio filialas 605 607 +2 17538 17750 +212 

Kaimų iš viso: 6285 6169 -116 201510 197061 -4449 

Iš viso: 10731 10608 -123 402556 398266 -4290 

 

 

 

2013 m. VB sutelkti 3789 skaitytojai (2012 – 3798), t. y. 9 mažiau negu 2012 m., iš jų 996  (2012 – 
960) – vaikai. 3142 (2012 – 3173) skaitytojai perregistruoti ir 647 (2012 – 625) naujai užregistruoti. 
MF vartotojų skaičius – 650, iš jų 404 – vaikai, 544 vartotojai perregistruoti, naujai užregistruoti – 
106. KF vartotojų skaičius – 6169 (2012 – 6285), iš jų 2335 – vaikai. 5080 vartotojų perregistruoti, 

3789; 36% 

650; 6% 

6169; 58% 

VB MF KF



 ŠILUTĖS F. BAJORIAIČO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ATASKAITA‘ 2013 

20 

 

naujai užregistruoti – 1089. KF skaitytojų skaičius sumažėjo 116 skaitytojų. Skaitytojų sumažėjimo 
priežastys buvo įvairios, viena iš jų – sumažėjęs rajono gyventojų skaičius, rajono tarybos 
sprendimu uždarytas VB Pagrynių filialas. Gardamo, Rusnės, Pašyšių, Švėkšnos filialų 
bibliotekininkės sirgo po kelis mėnesius per metus. 2013 m. vartotojų skaičiaus kaitą žr. lentelėje 
„Vartotojų skaičius ir literatūros išduotis”. 

 

VARTOTOJŲ SUDĖTIES POKYČIAI (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

 VB MF KF SVB 
2012 2013 % nuo 

bendro 
skait. sk. 

2012 2013 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 

2012 2013 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 

2012 2013 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 
Vaikai ir 
jaunimas 

1707 1684 44,5 482 468 72,1 3267 3161 51,2 5456 5313 50,1 

Bedarbiai 148 198 5,2 15 17 2,6 423 408 6,6 586 623 5,8 
Darbininkai 199 233 6,1 9 14 2,2 485 490 7,9 693 737 6,9 
Tarnautojai 635 662 17,5 66 73 11,1 743 758 12,3 1444 1493 14,1 
Ūkininkai ir 
žemdirbiai 

- - - - - - 25 59 1,0 25 59 0,6 

Pensininkai ir 
neįgalieji 

292 303 8,1 31 35 5,4 597 646 10,5 920 989 9,3 

Studentai 357 313 8,2 10 15 2,3 283 261 4,2 650 589 5,6 
Kiti 460 396 10,5 35 28 4,3 462 386 6,3 957 805 7,6 

 

 

 

Didžiausia rajono bibliotekų vartotojų kategorija – vaikai ir jaunimas. Skaitytojų sudėtis, palyginus 

su 2012 m., keitėsi. Išaugo bedarbių, darbininkų, tarnautojų, ūkininkų ir žemdirbių, senjorų ir 

neįgaliųjų skaitytojų skaičius.  

 

5313; 50% 

623; 6% 
737; 7% 

1493; 14% 

59; 1% 

989; 9% 

589; 5% 
805; 8% 

Vaikai ir jaunimas Bedarbiai Darbininkai

Tarnautojai Ūkininkai ir žemdirbiai Pensininkai ir neįgalieji

Studentai Kiti
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VIDUTINIS VARTOTOJŲ SKAIČIUS, TENKANTIS VIENAI BIBLIOTEKAI (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

 Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis 
vienai bibliotekai 

Vidutinis vartotojų skaičius, tenkantis vienai 
bibliotekai 

 2012 2013 Skirtumas 2012 2013 Skirtumas 
Mieste 8714 9302 +588 2223 2220 -3 
Kaime 1215 1151 -65 286 289 +3 

SVB 1840 1860 +20 447 461 +14 
 

APSILANKYMŲ SKAIČIUS IR LANKOMUMAS (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

Eil. 
nr. 

Filialo 
pavadinimas 

Lankytojų skaičius Lankomumas 
2012 2013 Skirtumas 2012 2013 Skirtumas 

1. Viešoji biblioteka 55520 55588 +68 14,6 14,7 +0,1 
2. Šilutės m. filialas 10781 10794 +13 16,6 16,6 - 
3. Balčių filialas 962 1264 +302 13,0 16,7 +3,7 
4. Bikavėnų filialas 4257 5055 +798 21,1 25,3 +4,2 
5. Degučių filialas 6637 6367 -270 33,2 31,8 -1,4 
6. Gardamo filialas 8020 7442 -578 29,0 27,0 -2,0 
7. Grabupių filialas 4187 6695 +2508 26,2 41,3 +15,1 
8. Inkaklių filialas 6075 5805 -270 30,4 28,6 -1,8 
9. Juknaičių filialas 4928 7018 +2090 16,1 23,0 +6,9 

10. Katyčių filialas 6182 7151 +969 25,1 28,8 +3,7 
11. Kintų filialas 15952 18689 +2737 23,0 26,2 +3,2 
12. Laučių filialas 2754 2037 -717 16,4 12,7 -3,7 
13. Pagrynių filialas 2347 - -2347 30,0 - -30,0 
14. Pašyšių filialas 3298 2183 -1115 17,4 11,2 -6,2 
15. Ramučių filialas 1470 3023 +1553 12,9 25,2 +12,3 
16. Rusnės filialas 20249 13839 -6410 33,6 27,2 -6,4 
17. Saugų filialas 8626 8728 +102 24,3 24,6 +0,3 
18. Šylių filialas 4875 4772 -103 25,8 27,0 +1,2 
19. Švėkšnos filialas 3576 6094 +2518 14,7 19,8 +5,1 
20. Traksėdžių filialas 7385 7664 +279 26,4 27,6 +1,2 
21. Usėnų filialas 13518 14444 +926 37,3 39,9 +2,6 
22. Vainuto filialas 5494 5274 -220 13,4 13,6 +0,2 
23. Vilkyčių filialas 11064 12992 +1928 33,1 39,4 +6,3 
24. Ž. Naumiesčio 

filialas 
11222 12991 +1769 18,5 21,4 +2,9 

Kaimų iš viso: 153078 159527 +6449 24,3 25,9 +1,6 
Iš viso: 219379 225909 +6530 20,4 21,3 +0,9 

 

 

55588; 24% 

10794; 5% 

159527; 71% 

VB MF KF
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LITERATŪROS  IŠDUOTIS 

 
Dokumentų išduoties lyginamoji analizė su 2012 m. pateikta skirsnyje „Vartotojų skaičius ir 
literatūros išduotis”. ŠSVB vartotojų, lankytojų, dokumentų išduoties skaičiaus didėjimui ar 
mažėjimui įtakos turėjo įvairios priežastys: gyventojų skaičiaus mažėjimas rajone, kaimų filialų 
darbuotojų sergamumas, Pagrynių filialo uždarymas ir kt.  

IŠDUOTA DOKUMENTŲ Į NAMUS IR VIETOJE 2013 M. (FIZ. VNT.) 

 Išduota iš 
viso 

Išduota 
dokumentų 

į namus 

% nuo 
bendros 
išduoties 

Išduota 
dokumentų 

vietoje  

% nuo 
bendros 
išduoties 

VB 186365 65407 35,1 120958 64,9 
MF 14840 7689 51,8 7151 48,2 
KF 197061 100169 50,8 96892 49,2 

SVB 398266 173265 43,5 225001 56,5 

 

GROŽINĖS IR ŠAKINĖS LITERATŪROS IŠDUOTIS (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

 Išduota 
iš viso 

Grožinės 
literatūros 

Grožinės lit. % nuo 
bendros išduoties 

Šakinės 
literatūros išduotis, be 

periodinių leidinių 

Šakinės lit. % nuo bendros 
išduoties 

2012 2013 2012 2013 Skir-
tumas 

201
2 

2013 Skirt
umas 

2012 2013 Skir-
tum
as 

2012 2013 Skir-
tumas 

VB 186316 1863
65 

62717 62958 +241 33,7 33,8 +0,1 27016 27168 +152 14,5 14,6 +0,1 

MF 14730 1484
0 

7000 8467 +1467 47,5 57,0 +9,5 790 680 -110 5,4 4,6 -0,8 

KF 201510 1970
61 

100336 91655 -8681 49,8 46,5 -3.3 7905 12272 +436
7 

3,9 6,2 +2,3 

SVB 402556 3982
66 

170053 163080 -6973 42,2 41,0 -1,2 35711 40120 +440
9 

8,9 10,1 +1,2 

 

PERIODINIŲ  LEIDINIŲ  IŠDUOTIS (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

 Periodinių leidinių išduotis Periodinių leidinių išdavimo % 
nuo bendros išduoties 

2012 2013 Skirtumas 2012 2013 Skirtumas 
VB 96583 96239 -344 51,8 51,6 -0,2 
MF 6940 5693 -1247 47,1 38,4 -8,7 
KF 93279 93134 -145 46,3 47,3 +1,0 

SVB 196802 195066 -1736 48,9 48,9 - 
 

 

VB MF KF

GROŽINĖ 62958 8467 91655

ŠAKINĖ 27168 680 12272

PERIODIKA 96239 5693 93134
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SKAITOMUMAS (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

 

 

 

 

ŠSVB DARBO RODIKLIAI  2009–2013 M. 

Rodikliai 2009 2010 2011 2012 2013 

Vartotojai 

VB 3867 3875 3868 3798 3789 

MF 641 645 647 648 650 

KF 6992 6911 6377 6285 6169 

SVB 11500 11431 10892 10731 10608 

Vartotojai vaikai 

VB 1017 1046 987 960 996 

MF 327 419 411 429 404 

KF 3088 3065 2678 2465 2335 

SVB 4432 4530 4076 3854 3735 

Lankytojai 

VB 49723 49768 50819 55520 55588 

MF 10366 10450 10694 10781 10794 

KF 175299 175753 156721 153078 159527 

SVB 235388 235971 218234 219379 225909 

Literatūros išduotis 

VB 174590 177185 179156 186316 186365 

MF 13768 14067 14694 14730 14840 

KF 215545 214478 204687 201510 197061 

SVB 403903 405730 398537 402556 398266 

Literatūros išduotis vaikams 

VB 31660 31932 31695 31775 31946 

MF 6213 7282 8532 8552 9144 

KF 94265 94355 85356 84043 72587 

SVB 132138 133569 125583 124370 113677 

Dokumentų fondas 

VB 66878 67669 68637 70261 70354 

MF 10654 10469 10177 10005 8166 

KF 229838 209914 202315 190859 177629 

SVB 307370 288052 281129 271125 256149 
 

VARTOTOJAMS SKIRTŲ DARBO VIETŲ, TARP JŲ IR KOMPIUTERIZUOTŲ, SKAIČIUS (LYGINAMOJI ANALIZĖ 
SU 2012 M.) 

 
Iš viso: 

Iš jų kompiuterizuotų 
(vartotojams ir 
darbuotojams): 

 
Iš jų: 

2012 2013 2012 2013 

Kompiuterizuotų darbo 
vietų skaičius 

bibliotekos 
darbuotojams 

Vartotojams skirtų 
kompiuterizuotų darbo 

vietų 
skaičius 

VB 82 92 43 53 27 26 

MF 10 10 7 7 2 5 

KF 319 304 167 154 23 131 

SVB 411 406 217 214 52 162 

 2012 2013 Skirtumas 
VB 49,1 49,2 +0,1 
MF 22,7 22,8 +0,1 
KF 32,1 31,9 -0,2 

SVB 37,5 37,5 - 
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VARTOTOJŲ ORIENTAVIMAS IR MOKYMAS 

 
Informacijos vartotojams ataskaitiniais metais buvo pristatomos duomenų bazės, jie buvo 
konsultuojami ir mokomi ieškoti informacijos bibliotekos elektroniniame kataloge, vykdyti 
dokumentų paiešką ir jų užsakymą per bibliotekos interneto svetainę, atlikti informacijos paiešką 
elektroniniuose dokumentuose bei prenumeruojamose duomenų bazėse. Tobulinti bibliotekos 
specialistų darbo įgūdžiai naudojantis „Periodikos registracijos“, „Skaitytojų aptarnavimo“, 
„Analizinių įrašų kūrimo“, „TBA“ ir „Statistikos” posistemėmis.  
Naujos elektroninės paslaugos įdiegtos dar penkiuose F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialuose. 
2013 metų sausio pradžioje F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų, Saugų, Šylių, Traksėdžių, 
Vainuto filialuose įdiegta LIBIS SAP (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos Skaitytojų 
aptarnavimo posistemė) programa, kuria naudojantis automatizuotai aptarnaujami  skaitytojai bei 
teikiamos naujos elektroninės paslaugos. Nuo šiol minėtų filialų lankytojai  aptarnaujami tik su 
elektroniniais LIBIS skaitytojų pažymėjimais, galiojančiais ne tik toje bibliotekoje, kur jis išduotas, 
bet ir visose Lietuvos viešosiose bibliotekose. Skaitytojo pažymėjimas galios neribotą laiką ir suteiks 
galimybę naudotis visomis bibliotekos teikiamomis paslaugomis.  
F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje kovo 7 d. vyko seminaras VB ir filialų darbuotojams ir 
vartotojams „Elektroninis deklaravimas  – greičiau, paprasčiau, patikimiau“, bendradarbiaujant su 
Klaipėdos mokesčių inspekcijos Šilutės skyriumi. Seminarą vedė Klaipėdos apskrities VMI 
Mokestinių prievolių departamento Rajonų ir miestų mokesčių mokėtojų skyriaus Šilutės poskyrio 
vyriausioji specialistė Dalia Tribičienė. Seminaro metu lankytojai buvo supažindinti su aktualiais 
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimais, deklaruojant pajamas už 2012 metus. 
F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje rugsėjo 5 d. valstybinio socialinio draudimo Klaipėdos skyriaus 
Šilutės skyriaus specialistai surengė seminarą apie pensijų kaupimo tęsimą privačiuose pensijų 
fonduose bei galimus pasirinkimus, priimant asmeniškai tinkamiausią sprendimą ir apie 
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS) naudojimo galimybes. Informaciją pristatė 
Klaipėdos skyriaus Šilutės skyriaus vedėja Birutė Kleinaitė ir Klaipėdos skyriaus Pašalpų ir 
nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Ona Kaminskienė. 

 
ELEKTRONINIS DEKLARAVIMAS  – 
GREIČIAU, PAPRASČIAU, PATIKIMIAU 

 SOCIALINIO DRAUDIMO KLAIPĖDOS 
SKYRIAUS ŠILUTĖS SKYRIAUS 
SPECIALISTAI SURENGTAS SEMINARAS 

 SUSITIKIMAS SU KLAIPĖDOS 
TERITORINĖS DARBO BIRŽOS 
SPECIALISTAIS 

 

 

 

 

 
 

Lapkričio 14 d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Katyčių filiale įvyko susitikimas su 
Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriaus vyr. specialiste Dane Mongirdiene ir vyr. 
specialistu Vingirdu Pielikiu.  
Svečiai supažindino klausytojus su darbo rinkos situacija Lietuvoje, Šilutės rajone ir Katyčiuose. 
Supažindino su didesnėmis specialistų bei darbininkų paklausos tendencijomis, darbo biržos 
teikiamomis elektroninėmis paslaugomis ir darbo paieškos būdais darbo biržos svetainėje. 
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Bendravimo metu susirinkusiems katytiškiams buvo atsakyta į jų pateiktus klausimus. Susitikime 
dalyvavo 15 žmonių. 
F. Bajoraičio viešoji biblioteka nuo rugpjūčio mėnesio įgyendino projektą „Elektroninių paslaugų 
vadybininkai – kompetentingi bibliotekininkai“. Pagrindinis projekto tikslas buvo stiprinant ir 
sistemingai keliant bibliotekininkų kompetenciją informacinių technologijų srityje, pasiekti, kad 
Šilutės viešosios bibliotekos ir bibliotekų skaitytojai žymiai geriau naudotųsi elektroninėmis 
paslaugomis. 
Projekto „Elektroninių paslaugų vadybininkai – kompetentingi bibliotekininkai“ metu buvo 
suorganizuoti sistemingi Šilutės rajono bibliotekininkų grupių mokymai, kuriuos vykdė pasirinkta 
sertifikuota mokymo įstaiga – Artūro Baltrukaičio mokykla „Navigatorius”, vedanti ir valstybės 
tarnautojų kvalifikacijos kėlimo kursus. 
Projekto metu darbuotojai mokėsi dirbti su programomis: „Efektyvus Office 2010 naudojimas“, 
„Google Drive funkcijų naudojimas“, „Inkscape – vektorinės grafikos programa“, „Gimp – taškinės 
grafikos programa“, „Skaitmeninės informacijos apdorojimas“. Mokymuose  dalyvavo F. Bajoraičio 
viešosios bibliotekos bibliotekininkai ir Šilutės miesto, Inkaklių, Vilkyčių, Saugų, Katyčių, Degučių, 
Šylių, Pašyšių, Balčių, Bikavėnų, Kintų, Traksėdžių, Laučių, Juknaičių, Usėnų, Rusnės, Ž. Naumiesčio 
filialų darbuotojai. Baigę mokymų kursus, bibliotekininkai gavo jų baigimo pažymėjimus. 
Šilutės miesto ir Šilutės seniūnijų bibliotekose gyventojams buvo organizuojami skaitmeninio 
raštingumo mokymai. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir 11-os seniūnijų filialų viešosios 
interneto prieigos centruose vyko mokymai pagal projektą „Gyventojų skaitmeninio raštingumo 
mokymo bibliotekose stiprinimas“ . Rengiant mokymus didesnėms gyventojų grupėms ir siekiant 
geresnės mokymų kokybės, Šilutės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose buvo naudojama projekto 
metu įsigyta multimedijos įranga: vaizdo projektoriai, ekranai.  

 
ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ 
VADYBININKAI – KOMPETENTINGI 
BIBLIOTEKININKAI 

 GYVENTOJŲ SKAITMENINIO 
RAŠTINGUMO MOKYMO BIBLIOTEKOSE 
STIPRINIMAS 

 MOKYMAI ŠILUTĖS MIESTO FILIALE 

 

 

 

 

 
 

Rugsėjo 12–17 dienomis F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Šilutės miesto filiale vyko mokymai 
gyventojams, kuriuos vedė viešosios bibliotekos specialistės – Sandra Jablonskienė, Dalia 
Vasiliauskytė bei Grabupių filialo bibliotekininkė Šarūnė Gerulytė. Gyventojai nemokamai buvo 
mokinami saugaus bei draugiško interneto, elektroninio bendravimo (Skype, el. paštas), taikomųjų 
programų (Microsoft Word 2010; Excel 2010; Power Point 2010 programa ruošti pateiktis), taip pat 
jiems paaiškinta, kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis, kaip užsisakyti ir įsigyti prekes 
internetinėse parduotuvėse, supažindinta su interneto socialiniais tinklais, jų klasifikacija ir kt. 
Daugiausiai diskusijų sukėlė pamoka apie saugų, draugišką internetą ir interneto socialinius tinklus.  
Spalio 28 d. Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje Šilutės jaunimą programavimo gudrybių 
mokė informacinių technologijų specialistas Ričardas Čaikys. Pasitelkus šią programą, galima 
lengvai kurti interaktyvias istorijas, žaidimus ir animaciją. Programinė įranga sukurta valdyti 
kompiuterio operacijas eilės tvarka. Užsiėmimų metu vaikai mokėsi atlikti pagrindinius veiksmus 
naudodamiesi kompiuteryje įvestais įrenginiais. Šios programos simbolis – kačiukas. Jis yra ir 
pagrindinis programos veikėjas. „Scratch" programa jaunieji bibliotekos lankytojai piešė, kūrė 
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muziką, pasinaudoję blokais iš paletės „Garsai" ir parinkę skirtingus muzikinius instrumentus, 
galėjo sugroti melodiją. Moksleiviai improvizavo, sukūrė savo veikėją. Jie stebėjo ir savo draugų 
atliktus darbus, juos analizavo. Tokie pat mokymai dar vyko Šilutės miesto, Traksėdžių, Usėnų 
filialuose. 
 

JAUNIMAS MOKOSI PROGRAMAVIMO 
GUDRYBIŲ  

 MOKYMAI USĖNŲ FILIALE  MOKYMAI TRAKSĖDŽIŲ FILIALE 

 

 

 

 

 
 
Lapkričio mėn. 28 d. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filiale surengti 
suaugusių (14 žmonių) kompiuterinio raštingumo mokymai, norintiems patobulinti įgūdžius. 
Mokymų metu susirinkusieji trumpai buvo supažindinti su programos „Office 2010“ paketu, mokėsi 
organizuoti ir formuluoti paiešką internete, vertinti informaciją, naudotis „Google Drive" 
funkcijomis bei elektroninėmis paslaugomis. Taip pat dalyviams parodyta, kaip naudotis programa 
„Picasa 3". Jie mokėsi susikurti nuotraukų albumą, koreguoti nuotraukas ir dalintis jomis su kitais. 
Ž. Naumiesčio jaunieji elektroninių paslaugų vartotojai (12 moksleivių) mokėsi būti saugūs 
internete. Jiems dar kartą buvo priminta, kad internetas dažnai tampa ta vieta, kur vaikai ir 
paaugliai susiduria su daugeliu pavojų, tokių kaip teroras kibernetinėje erdvėje, privatumo 
pažeidimas arba žalingo informacijos turinio prieinamumas. Tuo tikslu buvo pristatyta svetainė 
www.draugiskasinternetas.lt, kur galima rasti atsakymus beveik į visus dominančius klausimus: apie 
grėsmes ir saugų darbą internete, apie pavojus išmaniuosiuose telefonuose, susipažinti su Lietuvos 
vaikų „Garbingo elgesio internete" kodeksu. Dalyviai pasitikrinti savo žinias galėjo atlikdami 
interaktyvų saugaus interneto testą „Ar saugus esi internete?". 
Gruodžio 16 d. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vilkyčių filiale vyko kompiuterinio raštingumo 
mokymai vietos gyventojams, norintiems patobulinti įgūdžius. Mokymų metu jie trumpai buvo 
supažindinti su programos „MS Word 2010" paketu, mokėsi organizuoti ir formuluoti paiešką 
internete, gilino įgūdžius naršyklėse „Mozila Firefox" ir „Google Chrome". Plačiau susipažino su 
socialiniu tinklu „Facebook". 
 
NAUJA. ELEKTRONINIŲ KNYGŲ SKAITYMO POPULIARINIMAS 

 
XXI amžius – informacinių technologijų amžius, kai niekas nestovi vietoje, viskas sparčiai keičiasi ir 
naujovės skverbte skverbiasi į žmonių gyvenimus, o į pasaulinę rinką ateina naujovė – elektroninė 
knyga. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, dalyvaudama šiuolaikinės, nuolat modernėjančios 
visuomenės skaitymo kultūros virsme, sudarė visas sąlygas savo skaitytojams naudotis nauja 
elektronine paslauga – skaityti elektronines knygas. Pagal projektą įsigytos 6 elektroninės knygų 
skaityklės, kuriomis galėjo naudotis VB ir filialų skaitytojai. 
Š. m. spalio 24 d. Šilutėje vykusioje respublikinėje konferencijoje „Mokinių skaitymo kompetencijų 
ugdymas: patirtys, pamokos, iššūkiai" dalyvavo Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 
Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Sandra Jablonskienė ir skaitė pranešimą „Knyga ir 
informacinės technologijos", kuriame pristatė ir elektroninių knygų skaitymą elektroninių knygų 
skaityklėse. 
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Spalio 28 d. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje su elektroninių knygų skaityklėmis susipažinti atvyko 
Šilutės Martyno Jankaus mokyklos moksleiviai. Lapkričio 11 d.  Šilutės miesto filiale lankytojai 
susipažino su elektroninių knygų skaityklėmis, jų privalumais. Edukacinę valandėlę vedė VB 
kompiuterinių technologijų specialistas Donatas Dobilinskas. Išoriškai elelektroninė skaityklė yra 
panaši į planšetinį kompiuterį. Elektroninės skaityklės, priešingai nei knygos, yra kur kas 
ekologiškesnės, praktiškesnės, kompaktiško dizaino. Didžiausias privalumas – galimybė sutalpinti 
didžiulį kiekį informacijos viename įrenginyje. Elektronine knyga galime mėgautis lygiai taip pat, 
kaip įprastąja. Ji universalesnė, negali suplyšti, todėl yra ilgaamžė, patikima, praktiška ir pigesnė. 
Elektroninė skaityklė ypač patogi mėgstantiems skaityti kelionėse. 

 
GYVENTOJŲ MOKYMAI VILKYČIŲ 
FILIALE 

 VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE PRISTATOMA 
ELELEKTRONINĖ SKAITYKLĖ 

 ELEKTRONINĖS SKAITYKLĖS 
PRISTATYMAS BIKAVĖNŲ FILIALE 

 

 

 

 

 
 

Spalio 29 d. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Bikavėnų filiale surengtas elektroninės knygų 
skaityklės „Amazon Kindle" pristatymas. Vainuto gimnazijos Bikavėnų skyriaus mokiniams (25 
mokiniai) ir mokytojoms papasakota apie skaityklės privalumus ir trūkumus. Tačiau bikavėniškiai 
vaikai mano, kad bibliotekoje esamų knygų kol kas nekeis į elektronines. 
Lapkričio mėn. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Inkaklių, Gardamo, Grabupių, Katyčių, Šylių, 
Vilkyčių, Ž. Naumiesčio filialuose vyko elektroninės knygų skaityklės pristatymai. Pristatymo metu 
bibliotekos lankytojai supažindinti su nauja bibliotekos teikiama elektronine paslauga – skaityti 
elektronines knygas knygų skaitykle. Lankytojams papasakota apie elektroninių knygų skaityklių 
privalumus ir trūkumus. Pristatyta nauja Amazon Kindle elektroninė knygų skaityklė: susipažinta su 
skaityklės valdymu, papildomomis programomis. Mokiniams įdomiausia buvo patiems pabandyti 
valdyti elektroninę skaityklę: vartyti puslapius, knygos skyrius.  
 

GYVENTOJŲ MOKYMAI VILKYČIŲ 
FILIALE 

 VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE PRISTATOMA 
ELELEKTRONINĖ SKAITYKLĖ 

 ELEKTRONINĖS SKAITYKLĖS 
PRISTATYMAS BIKAVĖNŲ FILIALE 

 

 

 

 

 
 

PRIEIGA IR SĄLYGOS 

 
VB ir filialų darbo laikas: 
Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka darbo dienomis veikia nuo 8.00 iki 19.00 val., vartotojai 
aptarnaujami nuo 10.00 iki 19.00 val., šeštadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
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VB Šilutės m., Vilkyčių, Ž. Naumiesčio, Kintų, Vainuto, Rusnės filialai: pirmadieniais – nuo 9.00 iki 
12.00 val. ir nuo 13.00 iki 18.00 val., antradieniais-penktadieniais – nuo 9.00 iki 18.00 val., 
šeštadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Degučių, Gardamo, Grabupių, Inkaklių, Juknaičių Usėnų, Katyčių, Pašyšių, Saugų, Švėkšnos, 
Traksėdžių filialai: antradieniais-penktadieniais – nuo 8.30 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 18.00 val., 
šeštadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Balčių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 14.00 iki 18.00 val. 
VB Bikavėnų filialas: antradieniais-šeštadieniais – nuo 12.00 iki 16.00 val. 
VB Laučių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 14.00 iki 18.00 val., šeštadieniais – nuo 10.00 
iki 14.00 val. 
VB Ramučių filialas: antradieniais-šeštadieniais – nuo 13.00 iki 17.00 val.   
VB Šylių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 12.00 iki 18.00 val., šeštadieniais – nuo 10.00 
iki 16.00 val. 
Darbo dienos: VB – 303, VB filialuose (vidutiniškai) – 250. 

 

TBA (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

 

 

 

 

 
 

RENGINIAI 

 
RENGINIŲ FORMOS IR TEMATIKA 

 
Ataskaitiniais metais minėjome Tarmių bei Klaipėdos krašto metus, o renginių tematiką įtakojo ir 
artėjantis K. Donelaičio 300 metų jubiliejus ir kitos atmintinos datos. Biblioteka organizuotais 
renginiais paminėjo valstybines, kalendorines šventes, rašytojų, kitų žymių žmonių jubiliejines 
datas. Renginių formos: literatūros, fotodokumentikos, tautodailės, profesionalaus ir mėgėjiško 
meno parodos, jų atidarymai, virtualios parodos, naujų knygų sutiktuvės, susitikimai su rašytojais ir 
žymiais visuomenės veikėjais, literatūrinės-muzikinės programos, improvizuoti literatūriniai 
skaitymai, diskusijos, paskaitos, pavakarojimai, kt. Organizuoti kompleksiniai knygos renginiai, 
kuriuose pristatytos įvairios parodos, pateiktos literatūrinės-muzikinės programos. Viešųjų erdvių 
knygos renginiai vyko bibliotekos Vasaros kiemelyje, Šilutės miesto skverelyje. Organizacinės 
veiklos jungė švietimo įstaigas, šalies kūrybines organizacijas, sudarė galimybę įvairioms 
socialinėms grupėms dalyvauti kultūrinėje, meninėje veikloje, sujungė kelias žmonių kartas. 
Apie veiklą, organizuojamus renginius, akcijas vykdyta informacijos sklaida: pranešimai, straipsniai, 
informaciniai anonsai visuomeninėje ir profesinėje spaudoje „Šilutės naujienos“, „Pamarys“, 
„Šilokarčema“, „Tarp knygų“, „Savivaldybių žinios“; elektroniniuose laikraščiuose 
http://www.siluteszinios.lt, http://www.silaine.lt, http://www.myliusilute.lt, 
http://www.silutes.info, http://www.žinios1.lt, http://siluteszinios.lt; internetiniuose tinklapiuose 
http://www.silutevb.lt, www.silute.lt, www.facebook.com; Šilutės kabelinės televizijos laidose. 
Buvo platinami reklaminiai spaudiniai (plakatai, lankstinukai, lapeliai-skelbimai, skrajutės). 
Informacijos sklaida vyko įstaigose, organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, tarp pavienių 
asmenų ir bibliotekos lankytojų, bendruomenių. 
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Gauta užsakymų 12 14 +2 
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Gauta dokumentų, iš jų: 12 14 +2 
Originalų 12 10 -2 
Kopijų - 4 +4 

http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silaine.lt/
http://www.myliusilute.lt/
http://www.silutes.info/
http://www.žinios1.lt/
http://siluteszinios.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.facebook.com/


 ŠILUTĖS F. BAJORIAIČO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ATASKAITA‘ 2013 

29 

 

SĖKMIGI VEIKLOS AKCENTAI VIEŠŲJŲ ERDVIŲ KNYGOS RENGINIUOSE 

 
PAMINĖTA EUROPOS DIENA 

 
Gegužės 8–9 dienomis F. Bajoraičio viešoji biblioteka tradiciškai kvietė šilutiškius į renginių 
programą „Visur gerai, bet namuose geriausia“, skirtą Europos Sąjungos piliečių metams ir Europos 
dienai Šilutėje paminėti. Šilutiškiai galėjo susipažinti su parodomis: viešojoje bibliotekoje ir Rusnės 
filiale surengta Stefano Viežbickio (Stefan Wiezbicki, Lenkija) satyrinių piešinių paroda; VB veikė 
fotografijų paroda „Kroatija – kelyje į narystę ES“, Šilutės miesto filiale eksponuota VšĮ Vaiko dienos 
centro ir socialinės rizikos šeimų vaikų dekupažo technika sukurtų darbų paroda „Knygos skirtukai 
su ES atributika“, bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriuje atidaryta paroda „Europos šalių lėlės“. 
Gegužės 8 d. viešojoje bibliotekoje jaunieji šilutiškiai susirinko į „Europrotų“ turnyrą „ES teikiamos 
teisės ir galimybės piliečiams“. Komandos rungėsi 5 turuose, sudarytuose pagal šias temas: 
„Politinės teisės ir asmenų judėjimo laisvė“, „Švietimas ir jaunimas“, „Vartotojų teisės ES“ ir 
„Atpažink Europą“. „Europrotų” turnyrą laimėjo „etatinė“ tokio pobūdžio turnyrų dalyvė – 
komanda „Eurowin draugeliai“.  
Į žaismingą euroturą „Visur gerai, bet namuose geriausia“ saulėtą gegužės 9-osios popietę 
spalvingai pasipuošę ir ES ženklais pažymėtais balionais nešini vaikai šventine eisena link 
bibliotekos rinkosi į Vasaros kiemelį. Žaismingas lopšelio-darželio „Žibutė“ spektaklis „Išsilavinusio 
vilko kelionė po ES šalis“ (vadovė Lidija Balsienė) įtraukė visus į linksmybių sūkurį. Šventei įsibėgėjus 
prasidėjo ES ambasadų prisistatymai, kurioms nepritrūko išradingumo atstovauti pasirinktą ES šalį 
ir tos šalies mėgstamiausių rašytojų pasakų personažus. Žaismingą euroturą „Visur gerai, bet 
namuose geriausia“ vertinusi ES piliečių ambasados komisija visoms ambasadoms įteikė prizus, 
teigdama, jog draugystė nugalėjo. Vakare, nutilus vaikų šurmuliui, į bibliotekos konferencijų salę, 
virtusią piršlybų vakarėlio „Prisimatuok ES jaunikį“ vieta, rinkosi vyresniojo amžiaus šilutiškiai. 
 

„EUROPROTŲ“ TURNYRAS  EUROTURAS „VISUR GERAI, BET 
NAMUOSE GERIAUSIA“ 

 EUROTURAS „VISUR GERAI, BET 
NAMUOSE GERIAUSIA“ 

 

 

 

 

 
 
 

ŠVENTINĖ EISENA  ŠVENTINĖ EISENA  ŽAISMINGI RITMINIAI ŠOKIAI 
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ŠOK KARTU SU MUMIS  SPEKTAKLIS „IŠSILAVINUSIO VILKO 
KELIONĖ PO ES ŠALIS“ 

 PIRŠLYBŲ VAKARĖLIS „PRISIMATUOK ES 
JAUNIKĮ“ 

 

 

 

 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO AKADEMINĖS DIENOS ŠILUTĖJE 

  Tradicija-naujovė! Viešoji biblioteka ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas jau 
aštuntąjį kartą Pamaryje sukvietė penkių rajono gimnazijų bendruomenes į Vilniaus universiteto 
akademinių dienų renginius. Vienuolikoje įvairių savo turiniu, trukme ir problematika renginių 
kalbėta apie daug ką: nuo Kristijono Donelaičio apyaušrio faktografijos iki šiuolaikinės ekonomikos 
situacijos ir ekonomisto profesinio portreto. Jungtinėje integruotoje pamokoje „Mažoji Lietuva 
istorijos virsmuose ir tapatybės vingiuose“, kurią pirmą kartą Šilutėje vedė žymus Lietuvos istorikas, 
profesorius, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Teorijos ir kultūros istorijos katedros vedėjas 
Alfredas Bumblauskas, kalbėta apie vokiškąsias ir lietuviškąsias Mažosios Lietuvos kultūrų sąsajas ir 
jas kūrusias asmenybes, istorinius virsmus. Po to per penki šimtai gimnazistų pagal išankstinę 
registraciją pasiskirstė darbui šešiose sekcijose. Jose dviejų akademinių valandų trukmės pamokas 
vedė fakultetų dekanai, prodekanai, lektoriai. Tradiciškai universiteto dienų renginiai bibliotekoje 
tęsėsi ir kitą dieną, kur gimnazistai, susibūrę į šešias komandas, grūmėsi žinių turnyre „Pažink didžią 
Mažąją Lietuvą“. Pirmą kartą jaunuomenės žinias tikrino šarmingasis LRT laidos „Žinių riteriai ir 
damos“ vedėjas, o Šilutėje – žinių profesorius Alfredas Bumblauskas. Aštrias dvikovas keitė 
komandų pašalinimai iš žaidimo ir sugrąžinimai į jį, buvo skiriamos baudos ir kitos sankcijos, kol 
galop pergalę „išrovę“ ir savo munduro garbę apgynę pirmąją vietą laimėjo nenugalimieji Šilutės 
pirmosios gimnazijos „Pelėdžiukai“ su istorijos mokytoju ekspertu Algirdu Geču priešakyje. Tuo pat 
metu vyko baigiamasis Vilniaus universiteto dienų renginys: spaudos konferencija – apskritas stalas 
„Universitetas atviras iššūkiams“.  
  

INTEGRUOTOJE PAMOKOJE „MAŽOJI 
LIETUVA ISTORIJOS VIRSMUOSE IR 
TAPATYBĖS VINGIUOSE“ 

 DARBAS SEKCIJOSE  TURNYRAS „PAŽINK DIDŽIĄ MAŽĄJĄ 
LIETUVĄ“ 

 

 

 

 

 
 
NAUJOVĖ! TEATRALIZUOTI IR ŽAISMINGI PROTŲ KOVŲ TURNYRAI 

 

  Sausio 15 d. bibliotekoje paminėtos Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-osios 
metinės. Į „Sukilėlių štabą“, kur vyko protų kova „...kol esam lietuviai, to krašto nenustosim...“, savo 
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jėgų išbandyti rinkosi kovingai nusiteikę savanorių būriai iš aštuonių Klaipėdos krašto teritorijai 
istoriškai priklausiusių žemių: Klaipėdos rajono būrys „Ant rubežiaus“, Kretingos – „Gramatnas 
kretingėškės“, Klaipėdos miesto – „Klaipėda – gerųjų vėjų miestas“, Pagėgių – „Parubežiukai“, 
Tauragės – „Rubežiškiai“, Neringos – „Neringos briedžiai“, Jurbarko – „Karšuva“ ir Šilutės – 
„Pelėdžiukai“. Klaipėdos krašto būriuose kovėsi 34 savanoriai ir net 12 bibliotekininkų iš Kretingos, 
Neringos, Jurbarko, Tauragės, Klaipėdos rajonų. Kretingos būrys iš kitų išsiskyrė tuo, kad jį sudarė 
vien bibliotekininkės, išdrįsusios narsiai kautis protų mūšyje. 
 

PRIE SUKILĖLIŲ ŠTABO TURNYRO 
DALYVIŲ BELAUKIANT 

 DUODAMA PRIESAIKA...  TURNYRO DALYVIAI 

 

 

 

 

 
 

  Gruodžio 18 d. Katyčių pagrindinėje mokykloje vyko Klaipėdos krašto prijungimo prie 
Didžiosios Lietuvos 90-mečiui skirtas baigiamasis tarpmokyklinis protų kovų turnyras „...kol esam 
lietuviai, to krašto nenustosim...“, kurio organizatorė – F. Bajoraičio viešoji biblioteka. Turnyro 
dalyvius iš Katyčių, Usėnų, Vilkyčių, Juknaičių, Šilutės Martyno Jankaus, Šilutės Pamario pagrindinių 
ir Kintų vidurinės mokyklos bei Ž. Naumiesčio, Švėkšnos „Saulės“ ir Vainuto gimnazijų pasitiko 
kovingai nusiteikę Klaipėdos krašto savanoriai. Direktorijos pirmininkė, Katyčių seniūnijos seniūnė 
Juzefa Tamavičienė protų turnyro pirmosios vietos nugalėtojams, Ž. Naumiesčio gimnazijos 
komandai „Nuo rubežiaus“ (mokytoja Liucija Šertvytienė), įteikė Katyčių seniūnijos įsteigtą prizą. 
 

LAUKIAME  ATVYKSTANČIŲ  TURNYRO DALYVIAI  TURNYRO NUGALĖTOJAI 

 

 

 

 

 
 

  Lapkričio 21 d. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos šeštokams bibliotekoje 
surengta žinių viktorina „Tarmės – kalbos lobynas“, kurią vedė lietuvininkų drabužiais pasipuošusi 
bibliotekininkė. Moksleiviai buvo pasiskirstę į keturias komandas: „Lietuviai“, „Linksmieji 
lietuvininkai“, „Duona“, „Protai“. Dviem taškais į priekį išsiveržusi „Lietuvių“ komanda tapo 
viktorinos nugalėtoja. Visai klasei už dalyvavimą viktorinoje įteiktas bendras prizas nuo 
bibliotekininkių. 
 
 
 



 ŠILUTĖS F. BAJORIAIČO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ATASKAITA‘ 2013 

32 

 

VIKTORINA „TARMĖS – KALBOS 
LOBYNAS“ 

 VIKTORINA „TARMĖS – KALBOS 
LOBYNAS“ 

 „LIETUVIŲ“ KOMANDA TAPO 
NUGALĖTOJA 

 

 

 

 

 
 
Spalio 29 d. F. Bajoraičio viešoji biblioteka pirmą kartą sukvietė Šilutės rajono policijos komisariato 
darbuotojus į „Išbandymų kelio“ turnyrą „Gink, saugok, padėk, bet išlik“, skirtą Lietuvos policijos 
95-osioms metinėms. Dėl išlikimo „Išbandymų kelio“ turnyre kovėsi keturios komandos: „Gyvenimo 
dizaineriai” (kapitonas Audrius Lukošius), „Žmonos-mamos-pareigūnės” (kapitonė Reda Jakštienė), 
„Ir dieną, ir naktį...” (kapitonas Antanas Urbelis) ir „Žezlas” (kapitonas Vaidas Kuzas). Specialiai šiam 
turnyrui iš šešių narių buvo sudarytas „Policijos išbandymų kelio departamentas Kultūros 
reikalams“, įsteigtas prie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos, kuris prižiūrėjo turnyro veiklos 
strategiją, koordinavo ir kontroliavo komandų veiksmus, priėmė svarbius sprendimus bei nulėmė 
pergalę. „Išbandymų kelio“ turnyro departamente garbės konsule, turinti net ir „Veto“ teisę visam 
turnyrui, paskirta Šilutės rajono savivaldybės merė Daiva Žebelienė. „Išbandymų kelio“ turnyro 
nugalėtoja, surinkusi 31,5 taško, tapo komanda „Ir dieną, ir naktį“. 
 

KOMANDA „ŽEZLAS“  NUSTATOMA „NARKOTINĖ“ MEDŽIAGA  KOMANDA „IR DIENĄ, IR NAKTĮ“ TAPO 
TURNYRO LAIMĖTOJA 

 

 

 

 

 
 
 

TARMIŲ METŲ AKCENTAI 
 
CIKLAS „TARP KALBOS LOBIŲ – GIMTOJI TARMĖ“ – renginiai, skirti Tarmių metams paminėti. 

 
Vasario 21 d. Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblis „Ramytė“ pristatė programą „Kožns 
paukštis saviška gėd” (vadovė Giedrė Pocienė). Renginio metu susirinkusieji kartu dainavo 
žemaitiškai, giedojo lietuviškai, o liežuvį skaitydami mankštino ir žemaičių, ir šišioniškių šnektomis. 
Ansamblio nariai taip pat pademonstravo žemaičių ir šišioniškių šokius. Iš pasakojimų, 
interpretacijų, patarimų, dainų, šokių, giesmių susirinkusieji galėjo sužinoti apie šiame krašte 
vyravusias apeigas, prietarus bei papročius. 
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FOLKLORO ANSAMBLIS „RAMYTĖ“  PROGRAMĄ „KOŽNS PAUKŠTIS SAVIŠKA 
GĖD” 

 ŽEMAIČIŲ IR ŠIŠIONIŠKIŲ ŠOKIAI 

 

 

 

 

 
 

Liepos 5 d., akcentuojant lietuvių kalbos tarmių gyvosios tradicijos išlaikymo ir puoselėjimo svarbą 
ir minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną prasmingai prisimintos ir gyvai 
išgirstos pagrindinės lietuvių kalbos tarmės – aukštaičių ir žemaičių. Atlikėjų trio parengė ir atliko 
teatrinę programą „Tas – žemaits, ta – lietuve“, skirtą Tarmių metams. Aktorė Doloresa Kazragytė 
žemaičių tarme porino įvairius nutikimus, pasakojimus, o jai aukštaičių tarme antrino aktorius 
Petras Venslovas. Hum. m. dr. Daiva Šeškauskaitė atliko lietuvių liaudies muzikos kūrinius ir dainas. 
Programoje skambėjo XIX–XX a. autorių Stanislovo Dagilio, Juliaus Anusevičiaus, Žalvarnio, Sofijos 
Kymantaitės-Čiurlionienės, Žemaitės kūryba. Minėtą teatrinę programą išvydo ir gausus būrys 
naumiestiškių, susirinkusių Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastate. 
 

MININT VALSTYBĖS DIENĄ   PLENERO KŪRYBOS DARBŲ PARODA  TEATRINĖ PROGRAMA 

 

 

 

 

 
 
CIKLAS „LITERATŪRINIŲ IEŠKOJIMŲ DELNE“ – susitikimams su knygų autoriais, naujoms knygoms pristatyti. 

 

Vasario 15 d., šilutiškiai susitiko su žinomu visuomenės ir politikos veikėju, rašytoju ir filosofu, 
publicistu, hum. m. dr Arvydu Juozaičiu. Jis pristatė savo naujausią istorinių dramų knygą „Gyvųjų 
teatras“. Kartu su autoriumi atvykusi Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos instituto direktorė, hum. m. dr. Silva Pocytė pažymėjo, kad knygoje aprašomi 
istoriniai ir politiniai įvykiai yra tikri, realūs yra ir dramų veikėjai. Šilutės Vydūno gimnazijos 
gimnazistai skaitė ištraukas iš dramos „Karalienė Luizė“, tai susirinkusiems leido pajusti to meto 
aplinką, daugiau sužinoti apie žmonių bendravimą Klaipėdos kraštui svarbių istorinių įvykių fone.  
 

HUM. M. DR ARVYDU JUOZAIČIU  IŠTRAUKŲ SKAITYMAI      HUM. M. DR. SILVA POCYTĖ  
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Kovo 14 d. surengtas klaipėdietės dailininkės, pradedančios rašytojos Dalios Kirkutienės kūrybos 
vakaras „Tarp tapybos ir literatūros“, kurio metu pristatyta tapybos paroda ir pirmoji, neseniai 
pasirodžiusi dailininkės knyga – novelių romanas „Eilėje prie laimės“. Renginio metu autorė skaitė 
kūrinio ištraukas, apibūdino kiekvieną savo heroję. 
Balandžio 13 d. pristatyta prisiminimų knyga „Laikas viską sudėlioja. Julių Ulbą (1929–2012) 
prisimenant“. Susitikime dalyvavo knygos sudarytoja Neringa Ulaitė. Renginyje prisiminimais apie 
tuometinį Šilutės rajono partijos komiteto pirmąjį sekretorių J. Ulbą dalinosi Zigmantas Dokšas, 
Antanas Venckus, Alfonsas Pekarskas, Aleksas Kvederis, Algimantas Dukauskas, Zigmantas Locaitis, 
Neringos Ulbaitės klasės auklėtojas, mokytojas Algirdas Navickas, viešnia iš Vilniaus Lilija 
Valatkienė, šilutiškiai, pedagogai Dalia ir Anatolijus Žibaičiai bei Aldona Endzinienė. 
 

DALIOS KIRKUTIENĖS KŪRYBOS 
VAKARAS 

 KNYGOS APIE JULIŲ ULBĄ  
PRISTATYMAS 

 KNYGOS APIE JULIŲ ULBĄ  
PRISTATYMAS 

 

 

 

 

 
 
Spalio 27 d. vyko nepriklausomų rašytojų sąjungos nario, „Žydinčios vyšnios šakelės“ ir tarptautinės 
F. Bajoraičio literatūrinės premijos laureato, kraštiečio rašytojo Audriaus Šikšniaus novelių ir 
eilėraščių knygos „Paklausk žalčio...“ sutiktuvės. Dalyvavo autorius, knygos redaktorė Birutė 
Morkevičienė, knygos mecenatas Arvydas Jakas bei Šilutės kamerinio dramos teatro aktorius 
Vygantas Paldauskas. Savo muzikavimu renginį nuspalvino Šilutės jaunimo kantri muzikos grupė 
„Karčemėlė“. 

Lapkričio 15 d. šilutiškiai pakviesti į Dalios Žibaitienės devintosios atsiminimų knygos „Gyvenimas, 
nutekėjęs kaip upė“ sutiktuves. Knygoje D. Žibaitienė, tarsi kalbėdamasi su artimu žmogumi, 
atskleidžia 1938–2013 m. istorinių lūžių įvykius. Renginio metu skambėjo dainos, sukurtos pagal D. 
Žibaitienės eiles. Melodiją dainoms pritaikė Kanadoje gyvenantis lietuvių kilmės kompozitorius A. 
Stankevičius. Įspūdingo balso dešimtmetė anūkė Anika Vaitiekūnaitė atliko solines dainas. 

 
AUDRIAUS ŠIKŠNIAUS NOVELIŲ IR 
EILĖRAŠČIŲ KNYGOS PRISTATYMAS 

 DALIOS ŽIBAITIENĖS DEVINTOSIOS 
KNYGOS SUTIKTUVĖS 

 SUSITIKIMAS SU KNYGOS AUTORIUMI 
STASIU MĖLINAUSKU 

 

 

 

 

 

Gruodžio 13 d. organizuotas pokalbis-susitikimas su knygos „Pėdos rasoje: Šilutės ir Pagėgių krašto 
gyvenimo vaizdai žurnalisto publikacijose 1969–2011“ autoriumi Stasiu Mėlinausku. Tokio 
pobūdžio knyga mūsų krašte pasirodė pirmą kartą, niekas lig šiol nebuvo rinkęs laikraščiuose 
pasirodžiusių straipsnių, susijusių su Pamario kraštu. Mintimis apie knygą ir autorių pasidalijo 
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lituanistas Anatolijus Žibaitis, istorikas Algirdas Gečas, šilutiškiai Antanas Krušnauskas, Algirdas 
Mykolas Kubaitis. 
 

   CIKLAS „KRISTIJONO DONELAIČIO 300 METŲ JUBILIEJŲ PASITINKANT“ 
 

Balandžio 19 d. atidaryta tarptautinio projekto „Kristijonas Donelaitis. 300 metų jubiliejų 
pasitinkant“ tapybos plenero darbų paroda. Parodą pristatė projekto vadovė, Klaipėdos galerijos 
direktorė Violeta Jusionienė. Įspūdžiais apie Donelaičio pėdsakus Tolminkiemyje ir dešimties 
kūrybinės stovyklos dienų darbą dalinosi plenero dalyvis dailininkas Simas Žaltauskas. Šilutės 
pirmosios gimnazijos gimnazistai skaitė pagal K. Donelaičio „Metus“ hegzametro forma eiliuotas 
savo kūrybos interpretacijas. Folkloro ansamblis „Ramytė" (vadovė Giedrė Pocienė) atliko 
lietuvininkų gyvenimą atspindinčias dainas. 
 

TAPYBOS PLENERO DARBŲ PARODA  DAILININKAS SIMAS ŽALTAUSKAS  FOLKLORO ANSAMBLIS „RAMYTĖ" 

 

 

 

 

 
 
Balandžio 29 d., surengtas literatūros ir muzikos vakaras „Kristijono Donelaičio skaitymai“. Vakaras 
prasidėjo skaitovo P. Venslovos atliekamu Kazio Bradūno kūriniu „Du eilėraščiai“. Netrukus, 
akomponuojant J. Baltramiejūnaitei, nuskambėjo ir solisto D. Sadausko atliekami kūriniai. Dr. 
Dainora Pociūtė-Abukevičienė susirinkusiems pateikė istorinę lietuvių literatūros apžvalgą, kuri 
neatsiejamai susijusi su Mažosios Lietuvos lietuvių grožinės literatūros pradininku Kristijonu 
Donelaičiu ir jo kūryba. P. Venslovas, atlikdamas vokalinį ciklą „Kelionė į Tolminkiemį“, skaitė 
ištraukas iš poemos „Metai“, o šias eiles dar labiau įprasmino nuskambėjusios Mažvydo ir Vydūno 
giesmės. 
 
CIKLAS „KELIONĖ KŪRYBOS LAUKAIS” - skirtas rašytojų jubiliejinėms datoms paminėti. 
 

Literatūros parodomis paminėtos rašytojų Vinco Mykolaičio-Putino 120-osios, Sigito Gedos 70-
osios, Juozo Erlicko 60-osios, Onės Baliukonės 65-osios, Franco Kafkos 130-osios, kitų lietuvių ir 
užsienio rašytojų gimimo metinės. Surengtos kitos literatūros parodos, skirtos Sveikatingumo 
metams ir Tarptautinei teatro, Pasaulinei sveikatos, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos, Gedulo ir 
vilties, Okupacijos ir genocido, Tarptautinei muziejų, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 
(Valstybės), Juodojo kaspino dienoms paminėti. 
 
PROFESIONALAUS IR MĖGĖJIŠKO MENO PARODOS 
 

Sausio 15 d. vyko tarptautinio akvarelės plenero‘2012 „Klaipėdos skulptūros parko pasakojimai“ 
parodos atidarymas. Paroda skirta Klaipėdos krašto atgavimo 90-mečiui. Renginyje dalyvavo 
plenero organizatorė ir parodos kuratorė, dailininkė Renatė Lūšis. Darbų autorės – dailininkė 
Tatjana Simanaitienė, Jolanta Vaitkutė. Muzikavo Šilutės meno mokyklos akordeonistai. 
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Vasario 18 d. surengta fotografo ir keliautojo Tomo Griškevičiaus fotografijų paroda „Lotynų 
Amerikos žmonės ir jų gyvenimai“, kurioje autorius įamžino akimirkas ir vaizdus iš trejus metus 
trukusių kelionių po Argentiną, Paragvajų, Čilę, Urugvajų, Boliviją, Peru, Ekvadorą ir Braziliją. 
Paroda eksponuota Šilutės miesto ir Usėnų filialuose. 
Balandžio 13 d. šilutiškiai galėjo apsilankyti kraštietės dailininkės, juvelyrės, Norvegijos dailininkų 
sąjungos narės Karinos Kazlauskaitės juvelyrikos ir mažosios plastikos darbų paroda „Mieganti 
atmintis 3“, dalyvaujant parodos autorei.  
Liepos 9 d. vyko fotografo Augustino Našlėno (Didžioji Britanija) fotomontažų parodos „Rekviem 
posovietiniam sapnui“ atidarymas, kurios metu apie eksponuojamus darbus plačiau papasakojo 
pats autorius A. Našlėnas bei parodos kuratorė Danguolė Ruškienė.     
 

KARINA  KAZLAUSKAITĖ  AUGUSTINAS NAŠLĖNAS IR DANGUOLĖ 
RUŠKIENĖ 

 PARODOS „REKVIEM POSOVIETINIAM 
SAPNUI“ FRAGMENTAS 

 

 

 

 

 
 

  Rugpjūčio 1 d atidaryta Vakarų Lietuvos regiono juvelyrų profesinio susivienijimo – 
asociacijos „Klaipėdos krašto auksakalių cechas“ narių kūrybos paroda „Pri-su-at-jungimai“. 
Atidaryme dalyvavo parodos iniciatorius, vienas iš parodos autorių, šilutiškis juvelyras Robertas 
Krapavickas bei kiti auksakalystės meistrai: Neringa Poškutė, Aušra Mačiulaitienė, Danielius Šimkus 
ir Viktoras Sitalo. Paroda skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-osioms metinėms. 
Rugsėjo 2 d. surengtas tarptautinio keramikos simpoziumo „Harmonija 2013“ menininkų darbų 
parodos „Ateities archeologija“ atidarymas, kuriame dalyvavo parodos kuratorė Ona Kreivytė-
Naruševičienė, keramikai Jonas Naruševičius, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Edita 
Utarienė. 
Spalio 11 d. vyko Žemaitijos dailininkų sąjungos narės Eglės Lipinskaitės kūrybos parodos „Mano 
jausmų citatos“ atidarymas ir susitikimas su autore. Dailininkė yra Palangos kūrybinės grupės 
„Mostas“ narė. 
 

PARODA „PRI-SU-AT-JUNGIMAS“  PARODA „ATEITIES ARCHEOLOGIJA“  EGLĖS LIPINSKAITĖS KŪRYBOS PARODA 

 

 

 

 

 
 
KITI RENGINIAI 

 
Vasario 20 d. bibliotekoje vyko labdaros vakaras, skirtas Audriaus Stonio režisuojamam filmui 
„Krikštas“ paremti. Jame dalyvavo filmo vykdantysis prodiuseris, brolis pranciškonas Gediminas 
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Numgaudis. Vakaro metu šilutiškiai ir miesto svečiai aukojo lėšas. Bibliotekininkai aktyviai įsijungė į 
akciją – savo iniciatyva, apsilankę Šilutės rajono savivaldybėje, seniūnijoje, pas miesto verslininkus 
ir kitur, surinko nemažai lėšų.  
Lapkričio 15 d. surengta „Mokslinė kavinė“, kurios metu vyko atvira diskusija Café Scientifique 
formatu apie retus paukščius. Temos aktualumą pristatė mokslininkai iš Vakarų Europos bei 
Lietuvos gamtos tyrimų institutų. Susitikimas Šilutėje organizuotas tarptautinės konferencijos 
Vilniuje „Meldinė nendrinukė: būklė ir apsaugos perspektyvos“ metu. Rengėjas – nevyriausybinė 
organizacija Baltijos aplinkos forumas.  
Gruodžio 5 d. surengtas advento vakaras „Atgaivinkim sielas…“. Renginyje programas atliko Šilutės 
lopšelio-darželio „Pušelė“ etnografinis kolektyvas „Žuvininkai“ (vad. I. Žėkienė) bei Šilutės kultūros 
ir pramogų centro vokalinis ansamblis „Mingė“ (vad. R. Jokubaitytė). Vakaro metu pristatyta 
šilutiškio Sigito Lebeckio dailės darbų paroda „Minčių pasaulis“ ir Šilutės psichikos sveikatos centro 
lankytojų meno terapijos grupių rankdarbių kalėdinė paroda. Visi renginio dalyviai buvo vaišinami 
kvapnia Pamario žolelių arbata. 
 

MOKSLINĖ KAVINĖ  VOKALINIS ANSAMBLIS „MINGĖ“  ADVENTO VAKARAS „ATGAIVINKIM 
SIELAS...“ 

 

 

 

 

 
 

RENGINIAI VAIKAMS 
 

PARTNERYSTĖ SU ŠVIETIMO ĮSTAIGOMIS 
 

Vaikų aptarnavimo skyrius dirbo pagal pasirašytas partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis su 
miesto vaikų lopšeliais-darželiais, Šilutės miesto pradinėmis bei pagrindinėmis mokyklomis. Visus 
metus miesto vaikų lopšelių-darželių auklėtiniams vyko tradiciniai edukaciniai-pažintiniai 
užsiėmimai „Labas rytas“.  
Bibliotekos partneriams, mažiesiems bičiuliams, yra vedamos edukacinės pamokėlės, viktorinos. 
Vaikai ypač mėgsta virtualią viktoriną „Vunderkindai gali“ bei edukacinę programą „Žvaigždžių 
šalies gyventojai“. Žaislotekos stende „Žiniuko karuselė“ vaikai eksponavo bibliotekoje, vaikų 
darželyje ar mokykloje sukurtus darbelius. Vieną kartą per savaitę vyko jaunųjų knygos bičiulių 
būrelio „Galvočiukai“ narių užsiėmimai. Vaikai iš pradinių bei pagrindinių miesto mokyklų 
tradiciškai susipažino su bibliotekininko profesijos pradmenimis, mokėsi kompiuterinio raštingumo, 
režisavo teatralizuotą knygos pristatymą „Pasakų medis“, kurio premjera vyko balandžio 2 d., 
minint Tarptautinę vaikų knygos dieną. 
NAUJOVĖ! Į bibliotekoje vykstančius tradicinius edukacinius užsiėmimus vaikams labai aktyviai 
registruojasi ir juose dalyvauja kaimų bei miestelių vaikų lopšelių-darželių auklėtiniai.  
NAUJOVĖ! Visus metus viešojoje bibliotekoje lankėsi mokyklų mokiniai su klasės vadovėmis. Jie 
buvo supažindinami su leidinio paieška elektroniniame kataloge, pamokyti ir paraginti savo 
mėgstamą knygelę esant namuose užsirezervuoti bei užsisakyti elektroniniu būdu. 
NAUJOVĖ! Bibliotekoje ištisus metus buvo vykdomas projektas „Mokykla + Biblioteka = Žinios XXL“, 
kurio metu jauniesiems knygos bičiuliams buvo vedamos edukacinės pamokos „Arbata iš kartos į 
kartą“. Vaikų skyriaus specialistai su stilizuotais tautiniais aprėdais vedė užsiėmimus – vyko 
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virtualus informacijos apie rusų, japonų, senovės lietuvių bei Pamario krašto lietuvininkų arbatos 
gėrimo tradicijas (istoriją, kilmę, paplitimą, fermentaciją ir ruošimą, rinkimą, džiovinimą, vartojimą, 
serviravimą, kt.) pristatymas, vaikai supažindinti su šių valstybių posakiais, žaidimais, papročiais, 
bendravimo ypatumais, kt. Ši programa jos dalyviams suteikė daug teigiamų emocijų ir naudingos 
informacijos, o, svarbiausia, toks šiltas bendravimas prie arbatos puodelio į biblioteką pritraukė 
žymiai daugiau lankytojų. (Nuotraukos) 
 

TARPTAUTINĖ VAIKŲ KNYGOS MUGĖ‘2013 „KVIEČIA BALTOS KNYGŲ BURĖS!“ 
 

Rugsėjo 2 d. biblioteka iškilmingai pradėjo savo strateginį renginį – tarptautinę vaikų knygos 
mugę′2013 „Kviečia baltos knygų burės!“. Šventė prasidėjo vaikų lopšelių-darželių mažiesiems ir jų 
tėveliams skirtu renginiu „Kur takelis pasuka, randi kūrybos pasaką“, kuris, užklupus smarkiam 
lietui, iš Vasaros kiemelio buvo perkeltas į biblioteką. Jūreiviškų linksmybių sūkuryje lietaus išdaigos 
buvo pamirštos. Susirinkę į šventę dalyviai aktyviai įsijungė į jūreiviškos komandos, bibliotekos 
darbuotojų bei jaunųjų bibliotekos bičiulių „Galvočiukų“, būrį ir noriai vykdė jiems duotus 
nurodymus. Dalyvavo jūreiviškoje mankštoje, suko galveles pasakų viktorinoje, aktyviai įsijungė į 
judriuosius žaidimus, rašė linkėjimus pradedantiems lankyti mokyklą vaikams, kt. 
Į renginį atvyko svečiai iš tolimosios Armėnijos, Latvijos ir Rusijos. Vaikus viliojo įvairios pramogos ir 
lavinamieji renginiai, pagerbta Knygų admirolė, surengtos tikros admiroliškos linksmybės 
mažiesiems, mokytojams ir tėveliams. Į kiemą riaumojančiais senoviniais motociklais įdardėjo 
Kapitono flotilės nariai. „Pakeliui sugedus laivui, Šyšos uoste mes išlipom, persėdom ant motociklų 
ir atvykome į šventę“, – eilėmis prabilo Kapitonas.  
Kapitonas kvietė į sceną bibliotekos direktorę ir bibliotekininkų partnerius iš Kaliningrado, Latvijos 
ir Armėnijos, Seimo narius, Knygų mugės ambasadorę – rajono merę Daivą Žebelienę, kuri 
bibliotekos lankytojus sveikino Mokslo ir žinių dienos proga. Kapitono paraginti patriukšmavę 
mažieji šventės dalyviai rinko Knygų admirolą, kuriuo galėjo tapti tik šmaikščiausias, 
ištvermingiausias ir visaip kitaip -iausias šventės dalyvis. Admirolės regalijos uždėtos Pamario 
pagrindinės mokyklos 4d klasės mokinei Emilijai Šeputytei (mokytoja Dalia Solovjovienė). Prizą 
Knygų admirolei įsteigė knygynas „Pegasas“. Plojimais palydėję Klaipėdos jaunimo teatro trupės 
spektakliuką apie Mikę Pūkuotuką, vėliau visi rikiavosi prie Šilutės kariškių palapinės, mat čia jau 
kvepėjo gardi kareiviška košė. 
Tądien bibliotekoje buvo tęsiamas Šilutės gimtadienio dieną, improvizuotų K. Donelaičio pusryčių 
metu, pradėtas molio edukacijos konkursas „Arbata iš metų į metus“. Bibliotekos lankytojai galėjo 
pamatyti įspūdingą parodą, pavadintą „Ateities archeologija“, kurią parengė Lietuvos dailininkų 
sąjungos (LDS) nariai, dalyvavę tarptautiniame keramikų simpoziume „Harmonija 2013“.  
Tikra dovana svečiams ir miestelėnams, moksleiviams ir jų mokytojams tapo Bauskės Rundalės 
pilies darbuotojų parengta programa, kurios metu pristatyta dvaro buities istorinė rekonstrukcijo 
„Damų buduaro paslaptys“. Šios programos partneriais tapo Šilutės meno mokyklos moksleiviai, 
papildę ją muzikiniais intarpais. 
 

ŠVENTĖS SVEČIAI  „KUR TAKELIS PASUKA, RANDI KŪRYBOS 
PASAKĄ“ 

 KNYGŲ ADMIROLAS 
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MOLIO EDUKACIJOS KONKURSAS  SPEKTAKLIS VAIKAMS  DAMŲ BUDUARO PASLAPTYS 

 

 

 

 

 
 

TARMIŲ METAMS SKIRTI RENGINIAI 

 
Balandžio 12 d. Šilutės vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ etnografinis ansamblis „Žuvininkai“ 
bibliotekos jauniesiems lankytojams parodė muzikinį vaidinimą „Kiškių pamariškių trobelė“. Vaikai 
dalyvavo netradicinėje pamokėlėje apie tarmes. 
Spalio 9 d. vyko paskaita „Kaip senieji lietuvininkai kalbėjo“ prie arbatos (lietuvininkų šnekta – tijos) 
puodelio. Šilutės muziejaus muziejininkė-etnografė Indrė Skablauskaitė dalyviams pristatė tarmių 
regioninį žemėlapį, susirinkusieji išgirdo gyvą tarmišką šnektą, dalyvavo tarmiškų skaičiuočių 
žaidime, skaitė tarmiškai parašytą pasaką, žiūrėjo ištrauką iš filmo apie Šilutės krašte puoselėjamas 
unikalias lietuvininkų tradicijas. 
 

KIŠKIŲ PAMARIŠKIŲ TROBELĖ  KIŠKIŲ PAMARIŠKIŲ TROBELĖ  PRIE ARBATOS PUODELIO... 

 

 

 

 

 

   KRISTIJONO DONELAIČIO 300-ŲJŲ METŲ JUBILIEJUI SKIRTI RENGINIAI 

 
Gegužės 25 d., švenčiant Šilutės miesto gimtadienį, netradicinėje erdvėje (Vydūno skverelyje) vyko 
bibliotekos organizuotas renginys „Miesto gimtadienio pusryčiai pagal Kristijoną Donelaitį“. 
Sužinoti, kokių arbatos gėrimo ritualų laikėsi pagonys lietuviai, gausiai susirinko miestelėnai ir 
svečiai, bibliotekininkų kolegos iš Latvijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos delegacija. Ištraukas iš 
K. Donelaičio „Metų“ skaitė aktorė Virginija Kochanskytė, apie senąsias lietuvių arbatos gėrimo 
tradicijas pasakojo Marijus Budraitis. Vaidilutė su mažaisiais „pagoniukais“ (vaikų lopšelio-darželio 
„Pušelės“ auklėtiniais) teatralizuotai budino saulę, uždegė aukuro ugnį. Dalyvius linksmino 
Klaipėdos etnokultūros centro ansamblis „Kuršių ainiai“. Greta arbatinės veikė molio dirbtuvės, o 
lipdyti ir dekoruoti arbatos indus mokė Beata Vaitelienė. 
Rugsėjo 19 d. Traksėdžių, Pamario pagrindinės, Kintų vidurinės mokyklos bei Vydūno gimnazijos, 
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokiniai dalyvavo renginyje „Donelaitį pažinome 
kitaip“. Vakaro metu skambėjo kanklių melodija (Šilutės r. vaikų meno mokykla, Deivina 



 ŠILUTĖS F. BAJORIAIČO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ATASKAITA‘ 2013 

40 

 

Jašinauskaitė), vyko K. Donelaičio poemos „Metai“ ištraukų skaitymai, diskusija. Mokytojas 
Aurimas Liekis vedė dailės užsiėmimus vaikams – mokė eskizuoti, piešti ir drožinėti formas, 
vaizduojančias senąją būrų buitį, poemos „Metai“personažus. 
 

MOLIO DIRBTUVĖS  SKAITOVĖ VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ  KURŠIŲ AINIAI 

 

 

 

 

 
 

VAIDILUTĖ  MAŽIEJI „PAGONIUKAI“  ARBATINĖJE... 

 

 

 

 

 
 
 
KITI RENGINIAI 

 
Kartu su socialiniais partneriais, Pamario pagrindinės mokyklos bendruomene bei jaunųjų knygos 
bičiulių būrelio „Galvočiukai“ nariais, bibliotekoje atšvęsta nuo senų laikų visoje Europoje 
švenčiama Užgavėnių šventė. Per liaudies žaidimus, šmaikščius gyvenimiškus patarimus bibliotekos 
lankytojus bei šeimininkus Užgavėnių linksmuoliai supažindino su šios šventės papročiais, 
apeigomis, burtais.  
Kovo-balandžio mėnesiais mažieji bibliotekos bičiuliai buvo pakviesti dalyvauti „Naisių vasaros“ 
projekte-konkurse „Vaikų Velykėlės“. Miesto lopšeliai-darželiai mielai įsijungė ir drauge su Šilutės 
pradinės mokyklos mokiniais visą mėnesį piešė margučius. Balandžio 4 d. bibliotekos šventiniame 
renginyje „Vaikų Velykėlės“ vaikai nupieštus margučius sukabino ant virvelių, susitiko su vaikų 
rašytoja Zene Sadauskaite (Kaunas), dalyvavo margučių ridenimo čempionate „Kas taiklesnis ir 
greitesnis“, pamatė vaikų lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtinių parengtą teatralizuotą pasirodymą-
knygos pristatymą „Išsilavinęs vilkas“. Visi konkurso ir renginio dalyviai gavo puikias dovanėles – 
kompaktines plokšteles. 
Spalio 9 d. bibliotekoje vyko knygos krikštynos – Vilmos Isevičiūtės-Grigonienės knygos „Aš norėjau 
sesutės“ pristatymas. Renginio dalyvius džiugino muzikuojantis jaunimas (vad. Vygantas Stoškus). 
Spalio 10 d., Vietos savivaldos dieną, bibliotekoje vyko protų turnyras „Mes – Šilutės krašto vaikai“, 
kuriame susirungė Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos pradinių klasių komandos. Surinkę net 29 
taškus „Išmanieji pamariečiai“ buvo paskelbti turnyro nugalėtojais ir jiems įteiktas specialusis 
prizas. Liko nenuskriaustos ir kitos komandos, laimėjo draugystė! 
Gruodžio 10 d. bibliotekoje įvyko Knygų Kalėdų eglutės įžiebimo šventė „Knygų Kalėdos su 
Raudonkepuraite“. Renginio vedliai – vaikų lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ priešmokyklinio 
ugdymo grupė „Zuikiai“ (vad. Irena Gvildienė, Lina Liakšienė), atliko improvizuotą žaidybinę 
programą „Iš pasakų knygutės“. Renginio kulminacijoje Žiniukas, perskaitęs burtų receptą, pamojęs 
stebuklinga burtų lazdele, magiškai įžiebė Knygų Kalėdų eglutę.  
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KNYGOS „AŠ NORĖJAU SESUTĖS“ 
PRISTATYMAS 

 PROTŲ TURNYRAS „MES – ŠILUTĖS 
KRAŠTO VAIKAI“ 

 KNYGŲ KALĖDŲ EGLUTĖS ĮŽIEBIMO 
ŠVENTĖ 

 

 

 

 

 
 
TRADICIJA! Kovo 29 d. tradiciškai bibliotekos jaunuosius skaitytojus aplankė viešnia iš Kauno – tai 
gydytoja, poetė, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narė Dalia Milukaitė-Buragienė. Į 
susitikimą kartu atvyko žinoma vaikų rašytoja Zenė Sadauskaitė (Kaunas).  
TRADICIJA! Baigiantis metams viešojoje bibliotekoje įvyko tradicinė rajono 5–10 klasių mokinių 
skaitymo skatinimo popietė „Gyvenu su knyga“, kurios tikslas – aktualizuoti domėjimąsi literatūra, 
paskatinti teksto atradimo džiaugsmą, ugdyti raiškios kalbos ir sceninės raiškos įgūdžius, mokyti 
aiškiai dėstyti mintis. Popietės iniciatorius – Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyrius.  
 

RENGINIAI VAIKAMS VB FILIALUOSE 

 

Vasario 15 d. ir kovo 8 d. VB Miesto filialo bibliotekininkės pakvietė jaunuosius skaitytojus ir Šilutės 
Žibų pagrindinės mokyklos pradinukus į pilietiškumo pamokas. Bibliotekoje vyko dokumentinio 
filmo „Vasario 16-oji: mįslės ir ieškojimai“ (režisierius Jonas Banys) peržiūra. Po to vaikai pūtė 
spalvotus balionus ir iš jų bibliotekos kiemelyje išdėliojo Lietuvos valstybės vėliavą. O Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo diena paminėta edukacine-pažintine pamoka „Esu dalelė Lietuvos“. 

Balandžio 4 d. Kintų filiale vyko renginys „Vaikų Velykėlės“: margučių ridenimas; margučių piešimas; 
„Naisių vasaros“ organizuojamo konkurso piešinių paroda; etnografiniai šokiai ir dainos, 
dalyvaujant Kintų vidurinės mokyklos folkloro būrelio (vad. R. Cirtautienė) nariams bei Kintų 
vidurinės mokyklos mokiniams. 

 
PILIETIŠKUMO PAMOKOS  VAIKŲ VELYKĖLĖS KINTUOSE  POPIETĖ INKAKLIŲ FILIALE 

 

 

 

 

 
 

AKCIJA! Balandžio 23 d., Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, visuose VB filialuose vyko 
nacionalinė skaitymo vaikams akcija: vaikų rašytojo, pedagogo ir publicisto Prano Mašioto kūrybos 
skaitymai, paminint jo 150-ąsias gimimo metines. 

Gegužės 8 d. Inkaklių filiale kartu su Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos Inkaklių skyriaus mokiniais 
surengta popietė „Knygnešių organizatorius Juozapas Rugys“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos dienai paminėti. Renginį vedė kraštotyrininkė Ona Norkutė (Švėkšna). 
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 Gegužės 15 d. VB Miesto filialo bibliotekininkės pakvietė vaikus į popietę „Tarmių kiemeliai“. 
Šilutės Žibų pradinės mokyklos moksleiviai dalyvavo aukštaičių, žemaičių, suvalkiečių, dzūkų 
kiemeliuose, kurių gyventojai pristatė savo tarmę, sekė pasakas, dainavo lietuvių liaudies dainas. 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio renginiai. Kintų filiale 
susirinkusiems vaikams buvo rodomas dokumentinis filmas „Skrydis per Atlantą“, pristatyta vaikų 
piešinių paroda „Lituanicos“ skrydžio atspindžiai“. O renginio svečias – Kęstutis Paldauskas, Šilutės 
aeroklubo narys, vaikams atvežė pademonstruoti tikrą legendinio lėktuvo „Lituanica“ modelį, 
valdomą radijo bangomis. Susitikimas su K. Paldausku vyko Degučių bei Ž. Naumiesčio filialuose. 
Bibliotekininkės vaikams pristatė virtualią parodą „Lituanica“ – valios ir meilės skrydis“. Inkaklių 
filiale vaikams pristatyta virtuali paroda „Lietuvos lakūnų žygdarbis“. Šilutės miesto filiale vyko 
edukacinė pamoka „Sparno broliai“ su virtualiu pristatymu. 

Juknaičių filialo bibliotekininkė spalio 25 d. pakvietė mažuosius Juknaičių gyventojus į 
teatralizuotus kūrybinius-muzikinius užsiėmimus „Pasakos su karūnomis“ su aktoriumi, režisieriumi 
bei vienu iš „Keistuolių teatro“ įkūrėju Sigučiu Jačėnu. Antroje dienos pusėje jaunimas, suaugę ir 
vyresnio amžiaus gyventojai buvo pakviesti dalyvauti „Literatūrinėje diskotekoje“.  

Spalio 19 d. Žemaičių Naumiestyje, Pašyšiuose ir Katyčiuose vyko mokinių susitikimas-diskusija 
„Kodėl šiandien skaitymas tarp paauglių tampa prabanga“ su rašytoju Vytautu Račicku. Renginys 
Žemaičių Naumiestyje prasidėjo gimnazisčių atliekama muzikine interpretacija. Vytautas Račickas 
paskaitė ištraukų iš knygų „Berniukai šoka breiką“, „Šokoladas iki pirmadienio“, „Lukošiukas“, o 
mokiniai skaitė mėgstamiausių autoriaus knygelių fragmentus. 

 
KĘSTUTIS PALDAUSKAS SU VAIKAIS PRIE 
LEGENDINIO LĖKTUVO 

 KŪRYBINIAI-MUZIKINIAI UŽSIĖMIMAI SU 
SIGUČIU JAČĖNU 

 SUSITIKIMAS SU VYTAUTU RAČICKU 
PAŠYŠIŲ FILIALE 

 

 

 

 

 
 

Spalio 30 d. vyko „Nekasdieniai pasimatymai bibliotekoje su Vytautu V. Landsbergiu“, kurio metu 
VB Žemaičių Naumiesčio ir Gardamo filialuose mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę pabendrauti 
su rašytoju, autorinių dainų atlikėju, režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu (Vilnius). Ž. Naumiesčio 
mokyklos/darželio teatro būrelio moksleiviai atliko knygelių „Rudnosiuko istorijos“ ir „Arklio 
Dominyko meilė“ teatralizuotus personažų pasirodymus. Susitikimo metu rašytojas pasiūlė kartu 
išmokti ir sudainuoti dainą apie avižėlę, sugalvoti pasaką apie apuoką Barzdotį ir jo priklausomybę 
nuo kompiuterio. 

Šilutės miesto, Balčių, Grabupių, Pašyšių, Traksėdžių filialų bibliotekininkės kartu su moksleiviais ir 
jaunaisiais bibliotekų skaitytojais paminėjo vaikų mylimos poetės Violetos Palčinskaitės 
septyniasdešimtąjį jubiliejų. Dalyviai galėjo susipažinti su visais poetės parašytais kūriniais, vyko 
garsiniai autorės kūrybos skaitymai, veikė knygų parodėlės. 
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RENGINIAI SUAUGUSIEMS VB FILIALUOSE 

 

  Sausio 17 d., minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-metį, vienu metu visuose 22 
VB filialuose surengti „Šviesos skaitymai“ žvakių šviesoje iš Jono Vanagaičio almanacho „Kovos 
keliais“. Tekstus skaitė kaimelių seniūnaičiai, bendruomenių atstovai, pedagogai, mokiniai. 

  Sausio 18 d., minint Klaipėdos krašto metus, Kintų filialas suorganizavo diferencijuotą renginį 
„Klaipėdos kraštas – senovė, perspektyvos, ateitis“ dviems auditorijoms (moksleiviams ir kitiems 
bendruomenės nariams), kurio metu susitikta su istoriku, archeologu, Gargždų muziejaus 
muziejininku Mariumi Mockumi.  

Vasario 22 d. Bikavėnų filiale surengtas susitikimas-vakaras su kraštiečiu, nusipelniusiu meno 
veikėju, birbynininku Pranu Budriumi, kuris pasidalino prisiminimais apie dainų ir šokių kolektyvą 
„Lietuva“, supažindino su birbynės gaminimo paslaptimis. 

Kovo 14-osios popietę VB Šylių filiale šyliškiai rinkosi į popietę ,,Tarmiškai šneku – bagotas esu“, 
skirtą Tarmių metams paminėti. Popietę tarmiškai vedė Žemaičių krašto etnokultūros centro 
etnografė Adma Baltutienė, jai talkino jos vadovaujamas folkloro ansamblis ,,Pilutė“. 

Balandžio mėn. Inkaklių ir Degučių filialuose vyko kompleksinis susitikimas su švėkšniške 
fotomenininke, rašytoja Violeta Astrauskiene. Pristatyta fotografijų paroda ir to paties pavadinimo 
knygelė „Švėkšnos grafai Pliateriai“, straipsnių knyga „Laiko alsavimas“ bei pati naujausia V. 
Astrauskienės fotografijų ir miniatiūrų knyga „Kalbėjimas“.  

Balandžio 25 d. Kintų filialo bibliotekininkės surengė susitikimą su poetu, TV laidų prodiuseriu, 
sporto komentatoriumi Marijumi Budraičiu, kuris klausytojus džiugino skaitomomis savo kūrybos 
eilėmis. Renginio metu pristayta Vilimos Zymonienės kūrybinių darbų ant šilko, karpinių su grafikos 
elementais paroda „Nuotrupos...“, dalyvaujant autorei.  

Traksėdžių filiale balandžio 27 d. prasidėjo edukacinių praktinių užsiėmimų visai šeimai ciklo 
„Kūrybos džiaugsmai“ pirmasis etapas. Užsiėmimą vedė švėkšniškė menininkė, kūrėja Laimutė 
Žiogienė. Užsiėmimo metu Traksėdžių bendruomenės moterys ir merginos mokėsi gaminti 
papuošalus iš organzos. O rudeniop bibliotekininkė vėl sukvietė bendruomenę į edukacinius 
praktinius užsiėmimus visai šeimai. Tą kartą jie mokėsi kurti įvairius dirbinius iš šiaudų.  

Gegužės 24–25 d., minint Sveikatingumo metus, VB Vainuto ir Bikavėnų filialų bibliotekininkės 
pakvietė gyventojus į dviejų dalių sveikos gyvensenos paskaitas „Ilgo gyvenimo paslaptys“ su 
praktiniais užsiėmimais. Paskaitas vedė vilniečiai knygų autoriai, žymūs Lietuvos medicinos 
specialistai, sveiko gyvenimo būdo propaguotojai Juozas, Danguolė ir Audrius Vasiliauskai.  

 
EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI TRAKSĖDŽIŲ 
FILIALE 

 MENININKĖ, KŪRĖJA LAIMUTĖ ŽIOGIENĖ   SVEIKOS GYVENSENOS PASKAITA 

 

 

 

 

 
 

Rugsėjo 8 d. Katyčių ir Degučių filialuose surengti susitikimai su „Meno artelės“ aktorių grupe, 
parodžiusia spektaklį „Iš praeities į dabartį“ (režisierė ir vadovė Laura Šakurskytė-Žilinskienė), 
kuriame vaidina Saugų miestelio jaunimas.  
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Rugsėjo 29 d. Ž. Naumiesčio filialo bibliotekininkės surengė tradicinį kraštiečių susitikimą-mini 
konferenciją „Susitikimų vieta – Žemaičių Naumiestis“, kurioje dalyvavo nemažas būrys kraštiečių ir 
svečių. Konferencijoje skaityti penki pranešimai.  

Spalio 8 d. VB Kintų ir Traksėdžių filialuose įvyko netradicinė edukacinė biblioterapijos paskaita 
„Knygos pasaulį atvėrus...“ su Klaipėdos universiteto lektore, psichologe praktike Dalia Kujaliene. 

Rusnės filialo bibliotekininkė rusniškius sukvietė į susitikimą „Prakalbinta praeitis: ties Rytprūsių 
istorija“ su Klaipėdoje gyvenančiu kraštiečiu rašytoju, archeologu, ekonomistu, habilituotu 
socialinių mokslų daktaru, profesoriumi Roku Flick ir jo žmona, aktore Regina Arbačiauskaite. 
Svečiai pristatė rusniškiams knygą „Paskutinis traukinys“.  

Rusnės, Ž. Naumiesčio, Kintų, Pašyšių, Šilutės miesto, Švėkšnos filialuose pristatyta ir eksponuota 
fotodokumentikos paroda „Sąjūdis Šilutėje“, parengta naudojantis Šarūno Laužiko ir Šilutės rajono 
savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos fondais. Šios parodos, skirtos Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio 25-mečiui, pristatymuose-susitikimuose dalyvavo Sąjūdžio Šilutės 
iniciatyvinės grupės nariai.  

NAUJOVĖ! Protų kovų turnyrai „Mes – šauniausi savo krašto žinovai“, lapkričio–gruodžio mėn. vykę 
keturiuose didžiausiuose VB filialuose – Žemaičių Naumiesčio, Švėkšnos, Rusnės, Vainuto. 
Pirmosios protų turnyro kovos užvirė Švėkšnos filiale, kur geriausiai pasirodė Švėkšnos neįgaliųjų 
komanda „Bitutės“. Antrasis protų kovų turnyras vyko Rusnės filiale. Turnyrą laimėjo 
„Kuklioji“ komanda, nors tik minimaliu taškų skirtumu. Trečiasis protų mūšio etapas surengtas 
Vainute, kuriame rungėsi 4 komandos. I vietą iškovojo, surinkusi 22,5 balo, Vainuto gimnazistų 
komanda „Vainutiečiai“. Paskutinis protų kovų turnyro etapas vyko Ž. Naumiesčio filiale. 
Bibliotekininkės renginį organizavo pasitelkusios parterius – Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 
biblioteką, mokinių tarybą, istorijos mokytojus. Protų mūšyje dalyvavo keturios gimnazijos 
komandos, iš kurių vos pusės taško persvara nugalėjo „Liūtukų“ komanda. Visų turnyrų nugalėtojai 
buvo apdovanoti saldžiais prizais. Paguodos prizus gavo ir kitos dalyvavusios komandos.  

 
KOVOS Ž. NAUMIESTYJE  Ž. NAUMIESTYJE   PROTŲ MŪŠIS VAINUTE 

 

 

 

 

 
 
 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS, ORGANIZACIJOMIS 
 
Vykdyta partnerystė su socialiniais partneriais – Šilutės pirmąja gimnazija, surengiant literatūrinius  
viduržiemio apmąstymus; su Šilutės Vydūno gimnazija, surengiant mokinių dailės darbų parodą; su 
Šilutės r. vaikų meno mokykla, mokiniams dalyvaujant renginyje, skirtame Klaipėdos krašto 
prisijungimo prie Lietuvos 90-mečiui. Buvo plėtojami ryšiai su rajono NVO: Šilutės - Emericho 
miestų bendradarbiavimo draugija, H. Zudermano literatūrinės kraštotyros klubu, Šilutės „Moterų 
seklyčios” draugija, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šilutės skyriumi, LASS Šilutės skyriumi, Šilutės 
bendrija „Viltis”, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai” Šilutės skyriumi, Šilutės katalikių moterų 
draugija, kviečiant jų narius į knygos renginius.  
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Buvo bendradarbiaujama su Lietuvos ir užsienio šalių kultūros įstaigomis, kūrybinėmis 
organizacijomis: Klaipėdos miesto savivaldybės viešąja biblioteka, surengiant D. Kirkutienės 
kūrybos vakarą; VšĮ „Rašytojų kubas“, surengiant „Kristijono Donelaičio skaitymus“, kuriuose 
dalyvavo profesionalūs aktoriai, literatūrologas; Šilutės kultūros pramogų centru, kviečiant į 
renginius meno kolektyvus („Karčemėlė“, „Mingė“); Lietuvos dailininkų Sąjunga, organizuojant 
kilnojamąją meno parodą, skirtą K. Donelaičiui; Bauskės centrine biblioteka ir Bauskės kraštotyros 
ir meno muziejumi, organizuojant išvažiuojamąjį renginį „Donelaitika Latvijoje“; VšĮ „Teatro 
projektai“, surengiant teatrinę programą, skirtą Tarmių metams;  Lietuvos aklųjų bibliotekos 
Klaipėdos filialu, skolinantis iš jos garso knygas rajono neregiams ir silpnaregiams aptarnauti; 
Šilutės kraštotyros draugijos folkloro kolektyvu „Ramytė“, rengiant edukacines programas, 
dalyvaujant kituose bibliotekos organizuojamuose renginiuose. 
Balandžio mėn. kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu 
surengtas mokslinio leidinio „Acta historica universitatis Klaipedensis“ XXV tomo „Klaipėdos krašto 
konfesinis paveldas“ pristatymas. 
Bendradarbiaujant su Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejumi, lapkričio mėn. Šilutėje 
paminėtos M. Jankus 155-osios gimimo metinės ir palaikų perlaidojimo Bitėnų kapinaitėse 20-
metis. 
 

MOKAMOS PASLAUGOS 
 

Mokamos paslaugos vartotojams buvo teikiamos vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
sprendimais: 2006 m. lapkričio 30 d. Nr. T1-1360 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho 
Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo” ir 2009 m. vasario 26 d. Nr. T1-
843 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-1360 „Dėl 
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų 
nustatymo pakeitimo“ 2009 m. priimtu tarybos sprendimu buvo sumažintos kainos bibliotekos 
vartotojo pažymėjimui įsigyti.  
2013 m. gautos lėšos už teikiamas mokamas paslaugas sudaro 9724,54 Lt, žr. skyriuje 
„Finansavimas“.   
 
BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR RYŠIAI SU VISUOMENE 

 

STRAIPSNIAI SPAUDOJE APIE BIBLIOTEKOS VEIKLĄ (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

 2012 2013 Skirtumas 
Respublikinėje spaudoje 23 21 -2 
Vietinėje spaudoje 223 236 +13 
Iš viso 246 257 +11 
Iš jų profesionalių bibliotekininkų  114 75 -39 
Žiniasklaidos atstovų 132 182 +50 
Informacinio pobūdžio žinučių 81 72 -9 
Elektroniniuose laikraščiuose ir 
interneto svetainėse 

399 461 +62 

 

Profesionalių bibliotekininkų ir ne bibliotekos darbuotojų straipsnių apie bibliotekos veiklą 
bibliografinis sąrašas pateiktas tinklapyje www.silutevb.lt (nuoroda „Apie biblioteką”, skyrius 
„Spaudoje”). Apie bibliotekoje organizuojamus renginius, projektų vykdymą, naujienas nuolat 
skelbė Šilutės kabelinė televizija. 

http://www.silutevb.lt/
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Pamario krašto rašytinės kultūros kraitė pasipildė dar vienu 
leidiniu – „Biblioteka – kultūros paveldo buveinė“, kurį 2013 m. 
išleido F. Bajoraičio viešoji biblioteka. 
Tikslas – atskleisti bibliotekoje jau 20 metų veikiančio Knygos 
muziejaus, kuriame kaupiamos ne tik knygos, įvairūs 
dokumentai, kuriuos jungia į vientisą visumą sąvoka kultūros 
paveldo dokumentai, fondus. Tai pirmas bibliotekos  bandymas 
truputėlį plačiau atverti tai, kuo mes turtingi, kuo didžiuojamės, 
pateikti patį paveldo dokumentą, jo kūrėją, įvardyti kraštą ir jo 
asmenybes, kūrusius ir kuriančius. 
Knygos įvadas pateikiamas lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. 
Knygą sudaro 5 didesni skyriai, skirti atskiriems paveldo 
dokumentų sritims. Sąvokai paveldas laiko riba – iki 1945 m., kai 
nebeliko Mažosios Lietuvos, galutinai nebeliko Klaipėdos krašto 
ir daugumos jo gyventojų. Taip pat knygoje galima rasti 2 
tarptautinių ekslibrisų ir vieno tarptautinio atvirukų konkursų 

darbus, skirtus šiam kraštui, jo aplinkai, žmonėms; kraštietės dailininkės Evos Labutytės Šilutės 
kraštui sukurtų darbų, dovanotų bibliotekai. Knygoje sudėti žymių kultūrininkų, knygininkų 
rankraščiai – autografai ir atsiliepimai. Knyga užbaigiama atsiliepimais, žodžiais, skirtais Pamariui ir 
jo žmonėms. 
„Knygos gyvenimas yra nuolatinė jos kelionė į žmones per laiko epochas, tautos būties ženklus, 
kultūrų sanklodas. Knygos, kaip ir žmonės, turėdamos savo lemtį, dažnai dėl niekam nežinomų, 
mažai žinomų ar nelengvai nuspėjamų priežasčių ir ne be knygos istorijos tyrėjų pagalbos, jų 
nusakomų tiesų, ima ir sugrįžta į savo pirmapradę žemę“. (iš knygos „Biblioteka- kultūros paveldo 
buveinė“ įvado). 
Apie parengtą leidybai „Lietuvininkų tarmių žodyną“, kuris bus išleistas 2014 metų I ketvirtį, žr. 
skyriuje „Kraštotyros veikla“. 
Parengtas informacinis leidinys tarptautinės konferencijos „Kristijonas Donelaitis ir 
laikas“ pranešimų tezės (lietuvių ir rusų kalbomis). 
 
Ataskaitiniais metais parengta apie 215 mažosios poligrafijos leidinių (kvietimų, skrajučių, skelbimų, 
lankstinukų, afišų ir kt.), skirtų reklamuoti ir reprezentuoti bibliotekos renginius, parodas, 
mokymus, protų mūšius ir kt. Tai yra savotiška viliojanti dovana bibliotekos lankytojams ir 
svečiams. 
 

 

BIBLIOTEKININKAI – ŠIOS KNYGOS 

SUDARYTOJAI IR LEIDĖJAI 
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INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

INTERNETAS. INTERNETO PASLAUGOS VARTOTOJAMS 

 
SVB įrengta 214 kompiuterizuotų darbo vietų, iš jų 53 – profesionaliems bibliotekininkams, 161 – 
skaitytojams. VB – 53, iš jų 27 – profesionaliems bibliotekininkams, 26 – skaitytojams, Miesto filiale – 
7 skaitytojams, 2 – bibliotekininkams, kaimų filialuose – 23  profesionaliems bibliotekininkams, 154 – 
skaitytojams. Interneto prieigą turi visi viešosios bibliotekos filialai. 
Pagrindiniai interneto tiekėjai: viešojoje bibliotekoje – AB „TEO” interneto paslauga; rajono kaimų 
bibliotekose – AB „TEO”, DSL interneto paslauga,  AB Lietuvos radijo ir televizijos centro interneto 
ryšys „Erdvės“. 

 

VB ir filialai Interneto tiekėjas ir ryšys 

Viešoji biblioteka, Šilutės m. filialas AB „TEO” interneto paslauga 

Balčių, Bikavėnų, Degučių, Grabupių, Gardamo, Inkaklių, Laučių, Juknaičių, 

Usėnų, Katyčių, Saugų, Kintų, Pašyšių, Rusnės, Ramučių, Švėkšnos, Šylių, 

Traksėdžių, Vainuto, Vilkyčių Ž. Naumiesčio filialai. 

AB Lietuvos radijo ir televizijos 

centras, interneto paslauga „Erdvės“. 

 
VB Interneto skaitykla veikia jau dešimtus metus, čia vartotojams yra skirtos 7 darbo vietos.  
Interneto skaitykla galėjo naudotis vartotojai nuo 14 m. amžiaus, įsigiję skaitytojo bilietą, kuris 
suteikė teisę į vieną nemokamą darbo valandą internete per dieną. Mokamų interneto paslaugų 
biblioteka neteikia. Viešosios interneto prieigos paslauga vartotojai dar gali naudotis 3 
kompiuterinėmis darbo vietomis Periodikos skaitykloje ir viena – Vienišiaus pastogėlėje. 
Pradedantiems dirbti internete skaitytojams darbuotojai suteikė nemokamą pradinį mokymą, 
iškilus kitiems klausimams, konsultavo vartotojus. Skatinant bibliotekos lankytojus naudotis 
informacinėmis technologijomis, ypatingas dėmesys buvo skiriamas vyresniojo amžiaus ir 
socialinės atskirties žmonėms, kuriems sunkiau integruotis į informacinę visuomenę.  
2013 m. VB suaugusiųjų interneto skaitykla nuolat naudojosi 723 informacijos vartotojai (nuo 14 
m. – 354 vartotojai, kurie apsilankė 4127 kartus), kurie apsilankė 15703 kartus. Šilutės mieste nėra 
įstaigų, teikiančių interneto ir naudojimosi kompiuteriais paslaugas, o bibliotekoje šios paslaugos 
buvo teikiamos nemokamai.  
Šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas leido praplėsti daugelį bibliotekų vykdomų 
funkcijų. Bibliotekos interneto svetainės www.silutevb.lt.  ir www.silutesknygininkai.lt  buvo 
atnaujintos, papildytos naujomis nuorodomis ir temomis. 
Bibliotekoje informacijos paiešką kompiuteriniame kataloge, prenumeruojamoje Lietuvos 
periodinės spaudos bibliografinėje straipsnių bazėje, kituose elektroniniuose šaltiniuose gali atlikti 
patys vartotojai ir surastų dokumentų sąrašus atsispausdinti.  

 

INFORMACINIS FONDAS (DYDIS, KOMPLEKTAVIMO TEMATIKA IR PROBLEMOS) 

 
Informacinį fondą VB sudaro 3235 fiz. vnt. ir 2400 pavadinimų spaudinių. Per 2013 m. fondas 
papildytas 20 fiz. vnt. 18 pavadinimų spaudiniais. Pagal turinį 2013 m. gauta pavadinimų: 0 sk. – 8, 2 
sk. – 1, 3 sk. – 3, 5 sk. – 1, 7 sk. – 5, 8 sk. – 1. Lietuvių kalba gauta – 14, anglų – 2, kt. – 2. Paramos 
būdu gauti 7 dokumentai, kiti – iš valstybės biudžeto. 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutesknygininkai.lt/
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Per 2013 m. Informacijos skyriaus skaitykloje lankytojai naudojosi 2395 spaudiniais. Išduotų 
spaudinių paskirstymas pagal mokslo šakas parodė, kad daugiausia naudotasi literatūra iš šių skyrių: 
bendrojo mokslo dalykų (156), filosofijos (91), visuomenės mokslų (588), medicinos ir technikos m. 
(189), matematikos ir gamtos mokslų (347), geografijos (195), istorijos (393), meno (162) ir kitų 
leidinių. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose skaitytojų bibliografinei kultūrai ugdyti buvo rengiamos 
bibliografinės pamokėlės, popietės moksleiviams (Šilutės m., Ž. Naumiesčio, Gardamo, Juknaičių, 
Kintų fil.), kiti skaitytojai supažindinti su bibliografine paieška. VB, Šilutės m. filiale labai populiarios 
vaikų grupinės ekskursijos iš pradinių mokyklų ir vaikų darželių, kurių metu vaikai buvo 
supažindinami su bibliotekos fondu, katalogais, kartotekomis.  
Dažnai naudotasi šiais leidiniais: A. Sakalo „Personalo vadyba”, „Portugalija“,  „Prancūzija“, 
„Vokietija“, „Lietuvos Respublikos darbo kodeksas“, „Norvegų-lietuvių ir lietuvių-norvegų kalbų 
žodynas“ J. Fiske „Įvadas į komunikacijos studijas”, „Darbo teisė”, „Marketingo valdymo pagrindai”, 
„Organizacinės elgsenos pagrindai”,  „Lietuvos verslo istorija“, A. Vaišvilos „Teisės teorija“, J.A.F. 
Stonerio „Vadyba“, B. Leonienės „Darbuotojų vadyba“, G. Dambrauskienės „Lietuvos teisės 
pagrindai“, „Žmogaus socialinė raida“, R. Minalgos „Logistika“, Meyers David G. „Psichologija“, 
„Pasaulio valstybės“, „Lietuvos teisės pagrindai“, „Mikroekonomika“, „Makroekonomika“, „Mažosios 
Lietuvos enciklopedija“ „100 gražiausių miestų“ ir kt.   
Interneto skaitykloje lankytojams buvo pristatomos bibliotekos prenumeruojamos EBSCO, Grove 
Art Online, Grove music Online  duomenų bazės.  
 
BIBLIOGRAFINIS INFORMACINIS VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS. 
UŽKLAUSŲ TEMATIKA, APSKAITA 

 

   
  

3. Iš viso įrašų bibliotekos elektroniniame kataloge:  
3.1. Bibliografinių įrašų → 86818; 
3.2. Iš jų analizinių bibliografinių įrašų → 36944. 
 
4. 2013 m. bibliotekos elektroninis katalogas papildytas naujais įrašais: 
4.1. Bibliografiniai įrašai → 4862; 
4.2. Iš jų analiziniais bibliografiniais įrašais → 2637. 
 
5. Atrankiniu būdu aptarnauta abonentų 
5.1. Iš viso → 10; 
5.2. Atrankinės informacijos temų skaičius → 10. 

723; 15% 

413; 9% 

3616; 76% 

1. Registruota VB ir filialų elektroninės 
informacijos vartotojų. Iš viso - 4752  

VB MF KF

5387; 64% 323; 4% 

2751; 32% 

2. Informacinių užklausų skaičius 
Iš viso - 8461 

VB MF KF
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Informacijos skyriuje gauta 881 užklausa, į 169 užklausas atsakyta elektroniniu paštu. Užklausų 
sudėtis: faktografinės – 202, tikslinamosios – 248, adresinės – 210, teminės – 221. Kaip ir kasmet 
populiarios užklausos apie įvairias pasaulio šalis, gamtos apsaugą, fauną ir florą, astronominius 
reiškinius, apie Europos Sąjungą ir kitas tarptautines organizacijas. Skaitytojai daugiausia pateikė 
užklausų  iš visuomenės mokslų srities, iš gamtos mokslų: apie gamtos taršą ir apsaugą, 
astronominius reiškinius, dangaus kūnus, didžiąją užklausų dalį sudarė užklausos iš tautosakos, 
etnografijos, t. y. apie įv. kalendorines šventes, liaudies papročius, įvairių šalių tradicijas, tautinius 
drabužius.  
Populiarios užklausos apie įv. pasaulio šalis ir miestus. Į jas padėjo atsakyti knygos: „Europa“, 
„Kroatija“, „Graikijos salos“, „Ispanija“, „Italija“, „Turkija“, „Paryžius“, „Praha“. Pateikta nemažai 
užklausų apie Lietuvos parkus, į jas labai padėjo atsakyti knyga „Lietuvos parkai“. Dar trūksta 
literatūros ir informacijos ieškant atsakymų į užklausas socialiniais klausimais, paauglių užimtumo, 
piešimo, rankdarbių mokymo, dizaino, Japonijos, Kinijos temomis. Mažai literatūros  apie socialinį 
darbą, atskirų drabužių kilmę, biuro vadybą ir kt.  
Atsakant į užklausas, tarp labiau naudojamų leidinių galima išskirti šiuos: „Lietuvos Respublikos 
darbo kodeksas“, „Civilinis procesas: teorija ir praktika“, „Lietuvos mokslas“, „Verslo kūrimas ir 
valdymas“, „Enciklopedinis edukologijos žodynas“, „Specialiojo ugdymo pagrindai“, „Šeimos 
sveikatos enciklopedija“, „Sveikatos enciklopedija“, „Didžioji namų vaistinė“, „Marketingo valdymo 
pagrindai“, „100 pasaulio įžymybių”, David. G. Myers „Psichologija“. Užklausų atsakymams vis 
rečiau galime panaudoti rusų k. išleistas vertingas knygas, nes vis mažiau moksleivių moka šią 
kalbą. 
 

KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 
BKS darbuotojai ataskaitiniais metais parengė ir bibliotekos lankytojams pateikė krašto istoriją, 
kultūrą, žymių asmenybių gyvenimą ir veiklą pristatančių dokumentų ir ikonografijos parodų: 
„Klaipėdos kraštas – neatskiriama Lietuvos dalis“, „Mažosios Lietuvos saugotoja – Eva Labutytė“, 
„Tautinio atgimimo žadintojas Juozapas Rugys“, „Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos leidybinė 
veikla“, „Viliojanti dovana lankytojui“ (mažosios poligrafijos leidinių paroda), „Dailininkė Eva 
Kubbos: asmenybės ir kūrybos pasaulis“, „Į knygą sugulę. Leidinį „Biblioteka – kultūros paveldo 
buveinė“ pristatanti paroda“, „Šilutės gimtadienio belaukiant... Tarptautinės konferencijos 
„Kristijonas Donelaitis ir laikas“ akimirkos“, „Žvejybos tradicijos Pamario krašte“, „Susipažinkime – 
Armėnijos knyga“, „Mažosios Lietuvos riteris Erdmonas Simonaitis“, „Vydūnas: Spindulys esmi 
šviesos begalinės“ (virtuali paroda). Pasitinkant poeto Kristijono Donelaičio jubiliejų, skyriaus 
iniciatyva bibliotekoje buvo eksponuojama Lietuvos dailininkų sąjungos ir Vilniaus grafikos meno 
centro surengto ekslibrisų konkurso „Kristijonui Donelaičiui 300“ darbų paroda. Bendradarbiaujant 
su Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejumi, bibliotekoje eksponuota muziejininkų 
parengta fotodokumentų ekspozicija „Martynas Jankus – vardan vienos Lietuvos“, kartu surengta 
istorinės atminties valanda „Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus“.  
Kovo mėn. surengta istorinės ir literatūrinės atminties popietė „Amžinybės aruoduose: nesenstanti 
Vydūno filosofija ir kūryba“, dalyvaujant Kintų Vydūno kultūros centro direktorei Ritai Tarvydienei. 
Filosofo Vydūno 145-osioms gimimo metinėms buvo skirtas ir rugpjūčio mėnesį suorganizuotas 
susitikimas-diskusija su Vydūno draugijos nariais. Kintų pagrindinės mokyklos moksleiviams kovą 
surengta edukacinė pamoka „Senoji Šilutės knyga“, supažindinanti su Mažosios Lietuvos knygų 
turiniu, įrišimu, leidėjais. 
Balandžio mėn. įvyko Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 
išleisto leidinio „Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių 
tyrimai“ aptarimas, dalyvaujant universiteto mokslininkams doc. dr. Silvai Pocytei, doc. dr. Arūnui 
Baubliui, dr. Ritai Nekrošienei, dr. Arminui Štuopiui, prof. dr. Rimantui Sliužinskui, doc. dr. Astai 
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Balčiūnienei, Dariui Barasai ir Klaipėdos universiteto leidyklos direktorei Lolitai Zemlienei. 
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu rajono bendruomenei pristatytas bibliotekos 
darbuotojų parengtas ir išleistas leidinys „Biblioteka – kultūros paveldo buveinė“, atveriantis dalį 
bibliotekos Knygos muziejaus fondų. Pristatyme dalyvavo knygą išspausdinusios S. Jokužio 
leidyklos-spaustuvės atstovai.  
Gegužės mėn. skyriaus darbuotojai dalyvavo A. Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko memorialinio 
muziejaus bei jo skyriaus – Arklio muziejaus surengto istorinio žygio arklio traukiamu vežimu iš 
Anykščių į Vainutą „Antano Baranausko keliu pas žemaičius“, skirto 160 metų nuo būsimojo poeto 
ir vyskupo A. Baranausko kelionės iš Anykščių į pirmąją darbovietę – Vainutą paminėjimui, žygio 
dalyvių sutiktuvėse Vainute. Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje parapijiečiams, svečiams 
Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė knygotyrai V. Veiverienė skaitė 
pranešimą „Vyskupo, poeto Antano Baranausko veiklos kryžkelėje: „Ar mano sėjimo, kas dygs, ir 
augs...“ su vaizdo projekcija.  
 

LEIDINIO „KLAIPĖDOS KRAŠTO 
KONFESINIS PAVELDAS: 
TARPDISCIPLININIAI SENŲJŲ KAPINIŲ 
TYRIMAI“ APTARIMAS 

 ISTORINIS ŽYGIS „ANTANO 
BARANAUSKO KELIU PAS ŽEMAIČIUS” 

 KONFERENCIJOS „KRISTIJONAS 
DONELAITIS IR 
LAIKAS“ ORGANIZATORIAI IR 
PRANEŠĖJAI 

 

 

 

 

 
 
Didžiulį pasisekimą turėjo ir rajono bendruomenės dėmesį pritraukė gegužę surengta tarptautinė 
konferencija „Kristijonas Donelaitis ir laikas“. Tai viena iš bibliotekos vykdyto projekto „Kristijonas 
Donelaitis: knygos metų laikai“, finansuoto Šilutės rajono savivaldybės ir Kultūros rėmimo fondo 
programos priemonių, veiklų. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė: Lietuvos Respublikos 
kultūros atašė Kaliningrade Romanas Senapėdis; Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių 
literatūros katedros vedėja, prof. habil. dr. Dainora Pociūtė; Šilutės evangelikų liuteronų kunigas 
Remigijus Šemeklis; Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus 
vyresnioji mokslo darbuotoja, hum. m. dr. Alma Lapinskienė; Kaliningrado srities rašytojų sąjungos 
pirmininkas, rašytojas Borisas Bartfeldas; Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų 
asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas; Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos 
skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, hum. m. dr. Ilona Čiužauskaitė; Kaliningrado kraštotyros 
klubo narys Borisas Adamovas; Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentė, dr. 
Žavinta Sidabraitė. 
Lapkričio mėn. surengtas susitikimas su kultūrininku, buvusiu ilgamečiu Australijos lietuvių 
bendruomenės pirmininku Vytautu Juška, kurio metu svečias pristatė dar pavasarį viešajai 
bibliotekai padovanotus 1970–1973 m. Sidnėjuje tautiečių išleistus spaudinius – „Poezijos ir prozos 
lakštus“ bei pateikė įdomių ir vertingų žinių apie lietuvių gyvenimą Australijoje.  
Viešojoje bibliotekoje ir Švėkšnoje pristatyta nauja prof. Domo Kauno knyga „Mažosios Lietuvos 
knygų link“, kurioje naratyvinio tyrimo metodu užfiksuoti dokumentinio paveldo – senųjų lietuviškų 
spaudinių, rankraščių, dokumentų, atvirukų ir nuotraukų rinkimo 1970–1978 m. istorinėje 
Mažosios Lietuvos teritorijoje ir bendravimo su jų savininkais patyrimai.  
Parengtas leidybai „Lietuvininkų tarmių žodynas“, skirtas lietuvininkų kraštu, jo istorija, kultūrine ir 
kalbine tapatybe besidominčiai plačiajai visuomenei. Rašytinių šaltinių pagrindu parengtas žodynas 
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registruoja lietuvininkų gyvenseną, papročius, tautosaką, šnektą populiarinančiuose leidiniuose 
paskelbtus lietuvininkų tarmių žodžius ir skelbia jų atitikmenis bendrinėje kalboje. Žodyno 
sudarytojai – bibliotekininkai: Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkės 
Virginija Veiverienė, Loreta Liutkutė ir Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Žaneta Jokužytė, 
mokslinis redaktorius doc. dr. Jonas Bukantis. Viešoji biblioteka kartu su žodyno parengimo ir 
išleidimo finansavimu besirūpinančia bendruomene „Saugų artuma“ buvo pristatytos Šilutės 
rajono laikraščio „Šilutės naujienos“ ir Šilutės rajono savivaldybės jau 10-ąjį kartą rengiamo 
ryškiausių rajono kultūros renginių ir organizatorių konkurso „Atverkime dvasios turtų 
skrynią‘2013“ nominacijai „Tarmių metų akcentai“ laimėti. „Lietuvininkų tarmių žodyno“ sudarymui 
daugiausia buvo naudojamasi Kraštotyros ir Knygos muziejaus knygų fondu. 
Partnerių teisėmis įsijungta į Šilutės kultūros ir pramogų centro vykdomą projektą „Vėtrungių 
kelias“: numatyta 2014 m. bibliotekos organizuojamo „Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių 
marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ gairės ir programa. 
NAUJOVĖ!  Birželio 18-24 d. Usėnuose vyko edukacinė-pažintinė ekspedicija ,,Mūsų krašto 
praeities beieškant” Klaipėdos krašto konfesiniam paveldui fiksuoti. Jos iniciatoriai ir organizatoriai 
– du vietos gyventojai entuziastai – bibliotekininkė Onutė Miliauskienė ir ūkininkas Richard Lolat. 
Ekspedicijos vadovas – Klaipėdos universiteto (KU) Baltijos regiono istorijos ir archeologijos 
instituto (BRIAI) vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. dr. Rimantas Sliužinskas. Šiemet pirmąkart 
surengtoje ekspedicijoje dalyvavo šeši 7–10 klasių Usėnų pagrindinės mokyklos mokiniai. Per 
savaitę buvo užfiksuoti ir suregistruoti Usėnų seniūnijoje nykstantys architektūros objektai, seni 
kryžiai, koplytstulpiai, esantys kapinaitėse. Detalus ekspedicijos rezultatų aptarimas Usėnuose 
įvyko rugpjūčio 17 d. 
Tradiciniu (korteliniu) būdu VB kraštotyros kartoteka nebevedama nuo 2001 metų, joje yra per 68 
tūkstančius bibliografinio įrašo laikmenų – kataloginių kortelių. 
 
 

BIBLIOTEKOS KNYGOS MUZIEJUS 
 
VB Knygos muziejaus fonduose sukaupta 3259 fiz. vnt. (2012 – 3207) 2107 pavad. (2012 – 2080) 
vertingų retų knygų, rankraščių ir periodinių leidinių, iš jų: 3211 fiz. vnt. – knygos ir 48 fiz. vnt. – kiti 
dokumentai. Per ataskaitinius metus Knygos muziejaus fondas papildytas 52 fiz. vnt. (28 pavad.) 
dokumentų, kurie kone visi buvo dovanoti privačių asmenų ar įstaigų. Mažosios Lietuvos knygų 
rinkinį papildė Vokietijoje gyvenančios kraštietės menininkės Aldonos Gustas dovanos: Žemaičių 
vyskupo Motiejaus Valančiaus pataisytas giesmynas „Giesmių knyga, arba Kantičkos“ (Tilžė, 1905), 
Florence M. Kingsley religinė knyga „Titus, draugas kryžiaus“ (Tilžė, 1899); autografuotų knygų 
rinkiniui autorines knygas dovanojo rašytoja Edita Barauskienė, istorikai Silva Pocytė ir Vasilijus 
Safronovas, šilutiškis Audrius Šikšnius, kraštietė Neringa Ulbaitė. Vydūno leidinių fondą gausino 
Vydūno draugijos dovanos – Vydūno knygų faksimilės ir knygos apie Vydūną lietuvių, vokiečių ir 
rusų kalbomis. Vaizdo įrašų rinkinį papildė kraštiečio Roko Flick dovanotas video spektaklio 
„Karalienė Morta“ (2013, rež. R. Flick) įrašas. Artėjant K. Donelaičio metams, poeto 
„Metų“ vertimus į rusų, latvių ir lenkų kalbas dovanojo rašytojas iš Kaliningrado Borisas Bartfeldas, 
Bauskės (Latvija) bibliotekininkai, Punsko (Lenkija) lietuvių kultūros namai. 
2013 m. išliko nepakitęs Knygos muziejaus dokumentų rinkinių ir kolekcijų skaičius – 19. Muziejus 
turi gausų fondą video ir audio dokumentų: 11 magnetinių juostų ir juostinių kasečių su įrašais iš 
susitikimų su rašytojais, aktoriais; 13 juostinių kasečių su bibliotekos kultūrinių renginių įrašais; 
skaidrių rinkinys; 5 filmai. Deja, dėl šiuo metu pakitusių technologijų ir jų naudojimo, šie 
dokumentai lankytojų tarpe nėra ypatingai paklausūs. Sprendžiama problema, kokiu keliu ir kokių 
naujausių technologijų pagalba padaryti juos prieinamus visuomenei. 
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Atlikta muziejuje saugomų Mažosios Lietuvos spaustuvėse, leidyklose, knygrišyklos įmonėse 
išleistų, išspausdintų ar įrištų leidinių visumos analizė, įvertinant autorius, leidėjus, laikotarpį, 
leidimo ar spausdinimo vietą, leidinio turinį. Atlikta visų leidinių peržiūra leido surinkti patikimą 
informaciją apie svarbiausią muziejaus fondo dalį – Mažosios Lietuvos knygą. 
Knygos muziejaus meno rinkinio dokumentai – A. Gustas grafikos darbų paroda – buvo 
eksponuojami Lenkijos tautiečiams – Punsko lietuvių kultūros namuose. Per ataskaitinius metus 
muziejų aplankė 5 rajono svečių grupės iš Kaliningrado srities ir Lietuvos (Klaipėdos, Vilniaus, 
Šiaulių) ir susipažino su jo paskirtimi, turiniu, veikla.  
Bibliotekos interneto svetainėje patalpinta vaizdinė ir tekstinė informacija apie vertingiausias 
muziejaus religines ir pasaulietines knygas, teikianti žinių apie rajono atminties institucijose 
saugomą kultūros paveldą. Gegužės ir birželio mėn. raštijos vertybės pristatytos ir Šilutės krašto 
žinių internetiniame portale http://www.zinios1.lt, vykdant projektą „Verdainės erdvės. Šilutės 
krašto kultūros ir istorijos sklaida internete“, kurį portalo kūrėjai įgyvendino Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondo lėšomis. 
Knygos muziejaus fondais 2013 m. naudojosi 65 (2012 – 66) skaitytojai, išduota 845 (2012 – 1015) fiz. 
vnt. dokumentų, apsilankė 886 lankytojai. Atsakyta į 158 skaitytojų užklausas. 
 

 

KRAŠTOTYRINĖS INFORMACIJOS KAUPIMAS, TVARKYMAS IR SKLAIDA 

 
2013 metų pradžioje kraštotyros fondą sudarė 1032 fiz. vnt. dokumentų. 2012 m. VB kraštotyros 
fondas papildytas 19 fiz. vnt. (14 pavad.) leidinių (2012 – 16). Iš jų gauta: 7 knygos ir brošiūros, 12 – 
periodinių ir tęstinių leidinių.  
Praėjusiais metais kraštotyros fondą praturtino ši vertinga informacinė bei grožinė literatūra: 
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto leidinys „Klaipėdos krašto 
konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai“ (Klaipėda, 2012); „Šilutė ir jos 500 
metų istorija: mokslo straipsnių rinkinys“ (Klaipėda, 2012); „Vilkyčiai: praeitis ir dabartis“ (Klaipėda, 
2013); „Nemuno delta gamtininko akimis“ (Vilnius, 2013); „Kaimo statyba: Mažoji Lietuva“ (Vilnius, 
2013); skaitinių apie Klaipėdos kraštą pirmoji knyga „Rojus, iš kurio mūsų niekas 
neišvys...“ (Klaipėda, 2003) ir antroji knyga – „Gimtinė visuomet manyje“ (Klaipėda, 2004). 
2013 m. pradėti vesti 8 nauji teminiai kraštotyros ir bibliotekinės veiklos aplankalai: „Dokumentinio 
filmo „Krikštas“ aukotojų sąrašas“, „Paminklinės lentos su Vydūno bareljefu atidengimas Šilutėje 
1988 m. gegužės 4 d.“, „Pagėgių OFLAGER-53“ karo belaisvių stovykla“, „Konferencija Kristijonas 
Donelaitis ir laikas“, „Bibliotekininkų atlyginimo kėlimo klausimai“, „Šilutės F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos ir filialų veikla 2013 m. spaudoje“, „Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų 
veikla 2013 m. elektroniniame laikraštyje „Šilutės žinios“, „Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 
ir filialų veikla 2013 m. įvairiuose el. laikraščiuose ir interneto svetainėse”. 
Aplankalus apie įvairias valstybines ir kalendorines šventes, atmintinas dienas, apie įžymius rajono 
raštijos, kultūros ir visuomenės veikėjus, seniūnijų kultūrinę, visuomeninę ir politinę veiklą veda ir 
VB filialai.  
BKS ir ataskaitiniais metais rengė bibliotekos renginių aprašymus (parengta 34). Knygos muziejuje  
saugomi 388 (2012 – 354) bibliotekos renginių aprašymai: švenčių, konferencijų, informacijos 
dienų, diskusijų, naujų knygų pristatymų, literatūros vakarų, istorijos-kraštotyros konkursų, 
literatūrinio rudens, kraštiečių sueigų ir kt.  
Atsakant į skaitytojų užklausas pasitarnavo 561 aplankalas, skirtas Mažosios Lietuvos ir Šilutės 
krašto personalijoms (166), žymiems Lietuvos ir užsienio kultūros veikėjams (28), filosofui, rašytojui 
Vydūnui (45), Pamario literatams (68), įvairiai kraštotyros tematikai (213) bei kitai tematikai (30). 
Pasitarnavo ir informacinė medžiaga apie kraštiečius, renkama 91 segtuve, išeiviją – 30, bibliotekos 

http://www.zinios1.lt/
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veiklos archyvo dokumentai – 63 segtuvuose. 2013 m. toliau buvo pildomi skaitytojų 
informaciniams poreikiams tenkinti patogūs straipsnių kopijų ir iškarpų aplankalai. 
2013 m. bibliotekos elektroniniame kataloge LIBIS programa sukurtas 21 analizinės bibliografijos 
įrašas iš 10 knygų, kuriose galima rasti žinių ir apie Šilutės kraštą. Jeigu visa knyga skirta Pamario 
temai, jų straipsnių ar dalių bibliografiniai įrašai nėra kuriami. 
BKS fondu naudojosi 85 (2012 – 84) skaitytojai. Iš viso išduota 3238 fiz. vnt. dokumentų (2012 – 
3220), apsilankė 589 lankytojai. Atsakyta į 173 skaitytojų užklausas. 
Kraštotyros ir Knygos muziejaus knygų fondų pagrindu parengta ekspozicija „Šilutė. 
Dvidešimtmečio knyga ir knygininkai“ visus metus keliavo po rajono seniūnijas (7). Čia vykstančių 
miestelių ir kaimų švenčių dalyviams buvo suteikta puiki galimybė pažinti 1990–2013 metų Šilutės 
krašto knygą ir jos kūrėjus. Kartu veikė ir Keliaujantis knygynėlis, kuriame buvo galima įsigyti 
viešosios bibliotekos parengtų ar išleistų knygų.  
 

BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI SU KRAŠTIEČIAIS IR IŠEIVIJA 
 
Šilutės bibliotekininkus sieja glaudus bičiulystės ryšys su didžiuliu būriu kraštiečių ir išeivių. Šiemet 
jie tapo ir aktyviais Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės paskelbtos akcijos 
„Knygų Kalėdos“ dalyviais. Žinomas kalbininkas Arnoldas Piročkinas dovanojo naują P. Mataičio 
prisiminimų knygą „Mes norėjome gyventi laisvoje Lietuvoje“, kurioje apžvelgiama pasipriešinimo 
kovų ir agresijų realybė. Išeivė menininkė Aldona Gustas atsiuntė savo naująją, piešiniais iliustruotą 
knygą vokiečių kalba „Wurfelworter“ (Berlynas, 2013). 
Lapkričio mėn. Pamario bendruomenė susitiko su buvusiu ilgamečiu Australijos lietuvių 
bendruomenės pirmininku, šiuo metu gyvenančiu Lietuvoje, Vytautu Juška ir klausėsi išsamaus 
pasakojimo apie Australijos lietuvių bendruomenę, jos kultūrinį, visuomeninį gyvenimą. 
Išeivis iš Lietuvos Vytautas Juška (Australija) viešajai bibliotekai padovanojo 1970–1973 m. 
Sidnėjuje (Australija) leistą serijinį leidinį „Poezijos ir prozos lakštai“. Ta proga surengtame aukojimo 
vakare dalyvavęs pats dovanotojas su žmona žurnaliste, buvusia šilutiške Lilija Valatkiene, 
įspūdingai pristatė paveldosauginę misiją įgyvendinančią  relikviją – lakštus, kuriuose įamžintas 
poeto ir rašytojo Johaneso Bobrovskio (Pagėgių sav.), rašytojos Marijos Irenos Siliūtės - 
Malakūnienės (Ž. Naumiestis) kūryba ir biogramos. V. Juškos dovana papildė bibliotekos Knygos 
muziejų, kuriame šiuo metu apskaitoma per 3 tūkst. knyginio paveldo, ikonografijos ir rankraštinių 
dokumentų, kurių dalis įrašyta į kultūros paveldo registrą. 
 

TARPTAUTINĖ BIBLIOTEKININKŲ PARTNERYSTĖ 

 
Kasmet tradiciškai susitinkama su bičiuliais iš svečių šalių. 2013 m. rugsėjo mėn. pradžioje 
įvykusioje Tarptautinėje vaikų knygos mugėje‘2013 „Kviečia baltos knygų burės“ dalyvavo ne tik 
vaikų rašytojai ir knygų iliustruotojai, bet ir bibliotekininkai iš Latvijos (Bauskės centrinės 
bibliotekos direktorė Baiba Tormanė ir pavaduotoja Mara Kulikauska), Kaliningrado (A. P. Gaidaro 
sritinės vaikų bibliotekos bibliotekininkės Irina Bogdanova ir Olga Bilinkina), Armėnijos (Ararato 
sritinės bibliotekos direktorius Jurijus Petrosianas). Pokalbio-diskusijos „Apie knygą, skaitymą ir 
bibliotekas“ metu pasidalinta gerąja patirtimi, naujovėmis, iškylančiomis problemomis ir trukdžiais. 
Aptartos ateities bendradarbiavimo galimybės ir inovacijos. 
NAUJA: biblioteka – tarptautiškumu pasižyminti kultūros įstaiga. Bendradarbiaujant su Kaliningrado 
(Rusija) miesto bibliotekos filialu Nr. 4, Kaliningrado L. Rėzos draugija ir Lietuvos konsulatu 
Kaliningrade, išvykoje į Karaliaučių surengti renginiai, pristatantys istorinę ir dabarties Klaipėdos 
krašto knygą „Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto knygininkų sąsajos“.  Punsko lietuvių kultūros 
namuose (Lenkija) šilutiškiai knygų autoriai skaitė savo kūrybą tradiciniuose „Rudens literatūrinių 
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skaitymų“ renginiuose. Šilutėje priimta bibliotekininkų delegacija iš Gruzijos: Diana Galashvili, 
Khashuri miesto bibliotekos direktorė; Irakli Garibashvili, Gruzijos bibliotekų asociacijos 
prezidentas; Rita Tsakadze, Kutaisios bibliotekos direktorė. Šilutiškiai, VIPT asociacijos projekto 
„Šiuolaikiškos bibliotekos vizija Gruzijoje“ partneriai, kolegoms gruzinams pristatė F. Bajoraičio 
viešosios bibliotekos patirtį mini konferencijoje „Bibliotekos reklama: priemonės ir įvairovė“, 
supažindino su moderniai įrengto Švėkšnos miestelio filialo veikla. Svečiai buvo priimti rajono 
savivaldybės mero institucijoje, kur vyko konstruktyvus pokalbis apie nedidelio Pamario regiono 
bibliotekų paslaugų įvairovės svarbą ir efektą socialinei kultūrinei bendruomenės raidai. Bauskės 
centrinėje bibliotekoje ir Bauskės miesto muziejuje (Latvija) šilutiškiai išeksponavo ir įspūdingai 
pristatė Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus tarptautinio plenero „Kristijonas Donelaitis. 
300 metų jubiliejų pasitinkant“ parodą. Vakaro metu buvo skaitomos „Metų“ ištraukos lietuvių – 
latvių kalbomis, klausomasi Latvijos lietuvių draugijos folkloro kolektyvo atliekamų lietuviškų dainų. 
F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bendruomenė (nuo 1974) bendradarbiauja su Bauskės centrine 
biblioteka. Todėl Latvijoje pažįstami ir atpažįstami šilutiškiai vidurvasarį sulaukė gausaus specialistų 
būrio iš Jelgavos mokslinės bibliotekos ir kaimo nuovadų filialų bei Ozelnieki savivaldybės 
bibliotekų. Šilutiškiai kolegos latvius supažindino su savo tarptautine veikla, neformaliojo ugdymo 
renginiais, telkiančiais bendruomenę kūrybos saviraiškai, jungtine veikla sutarčių principu, su 
regiono švietimo įstaigų tinklo institucijomis, knyginio paveldo aktualizavimo programomis.  
 

KALININGRADO (RUSIJA) MIESTO 
BIBLIOTEKOS FILIALE NR. 4 

 PUNSKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
NAMUOSE 

 SVEČIAI IŠ LATVIJOS 

 

 

 

 

 
 

ASTANOS NACIONALINĖJE 
AKADEMINĖJE BIBLIOTEKOJE 
(KAZACHSTANAS) 

 SMIRNOVO RAJONINĖJE BIBLIOTEKOJE 
(KAZACHSTANAS) 

 PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO 
SUTARTIS SU SMIRNOVO RAJONINE 
BIBLIOTEKA 

 

 

 

 

 
 
Rugsėjo mėn. grupė specialistų dalyvavo išvykoje į Kazachiją. Išvykos tikslas – eksploatuojant 
ilgametę šilutiškių patirtį su Kazachstano Akajinsko rajono Smirnovo biblioteka, atnaujinti kontaktus 
ir panaudoti juos dviejų valstybių tarptautinei partnerystei, žodžio kūrėjų bendrystei, literatūros 
sklaidai bei pažinimui. Šilutiškiai bibliotekininkai Astanos nacionalinėje akademinėje ir Smirnovo 
rajoninėje bibliotekose dirbantiems lietuviams atvežė projekto UAB „Alma littera sprendimai“ 
dovaną – didžiules siuntas naujų lietuviškų knygų. Bent taip norėta prisidėti prie lietuviško žodžio ir 
lietuvybės puoselėjimo tarp savo tėvynainių. Smirnovo rajoninėje bibliotekoje išeksponuota ir 
pristatyta virtuali knygų paroda „Vakarų Lietuvos ir Šilutės krašto rašytojai vaikams: žaidybinės 
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knygutės“. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Laima Dumšienė, 
atstovavusi projekte Šilutės raštijos ir knygių draugiją, kolegoms parengė prezentaciją „Tarptautinė 
partnerystė: nevyriausybinė organizacija – kultūrų dialogo vedlys“, bibliotekos direktorė Dalia 
Užpelkienė parengė ir kazachams pristatė prezentaciją „Lietuvos-Kazachijos-Lietuvos autorių 
vertimai – civilizacijos, žinių ir kultūrų raidai“. 

 

METODINĖ–KONSULTACINĖ VEIKLA 

 

BIBLIOTEKININKYSTĖS PLĖTROS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI 

 
ŠSVB bibliotekininkystės plėtros kryptys yra numatytos Šilutės rajono strateginiame plėtros plane 
2005–2014 metams, parengtas 2015–2024 metų Šilutės rajono strateginis plėtros planas, kurio 
rengimo darbo grupėje dirbo VB direktorė ir direktorės pavaduotoja bibliotekininkystei. Šilutės 
rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka siekia sukurti modernią, atvirą žinioms ir 
inovacijoms bibliotekų sistemą su nuolat kintančiu viešųjų paslaugų spektru. 
Bibliotekos veikla (2013) reglamentuota 32 rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 
įsakymuose. 18 iš jų yra personaliniai, 13 Administracijos direktoriaus įsakymais reglamentuota 
viešosios bibliotekos ir 22 jos miestelių bei kaimų filialų kūrybinė veikla. 2013-03-05 d. įsakymu Nr. 
A1-238 „Dėl kultūros plėtros programos 2013 m. lėšų paskirstymo“ viešosios bibliotekos 
strateginiam renginiui „Tarptautinė vaikų knygos mugė“ skirta  3700 Lt. Vykdant Administracijos 
direktoriaus 2013-04-23 d. įsakymus Nr. A1-400 ir Nr. A1-401 „Dėl universalių daugiafunkcinių 
centrų (UDC) koordinacinės grupės sudarymo“, pavesta Inkaklių filialo vyr. bibliotekininkei Daivai 
Milkerienei ir Kintų filialo vyr. bibliotekininkei Sigutei  Kasparavičienei dalyvauti specializuotuose 
mokymuose ir vykdyti patariamąjį darbą naujai įsteigtoms įstaigoms. Šiuo metu Inkaklių UDC 
puikiai bendradarbiauja su bibliotekos Inkaklių filialu. Tuo tarpu Kintų UDC patalpose turintis veikti 
bibliotekos Kintų filialas dar nėra aprūpintas baldais, IT ir technine įranga, todėl į naujas patalpas 
nėra perkeltas. 
Administracijos direktoriaus 2013-02-26 d. įsakymas Nr. A1-206 „Dėl darbdavių viešiesiems 
darbams atlikti sąrašo patvirtinimo“ sudarė sąlygas viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose 
pigiausiomis sąnaudomis atlikti smulkius patalpų remonto darbus ir užtikrinti kokybišką veiklai 
naudojamo ūkinio turinio būklę. Su buhalterine ūkio apskaita bei atskaitomybe pagal VSAFAS (ir 
VSAKIS) yra susijęs Administracijos direktoriaus 2013-06-04 d. įsakymas Nr. A1-579 „Dėl Šilutės 
rajono savivaldybės ir jai pavaldžių  biudžetinių įstaigų bei kitų savivaldybės kontroliuojamų 
subjektų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo taisyklių patvirtinimo“ bei 2013-02-11 d. įsakymas 
Nr. A1-162 „Dėl metinių finansinių 2012 metų ataskaitų rinkimo pateikimo“. Įgyvendinant pastarųjų 
įsakymų reikalavimus, bibliotekos finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis VSAFAS 
standartais, savivaldybei teikiamos metinės ir tarpinės ataskaitos su aiškinamuoju raštu, laikomasi 
ataskaitų pateikimo terminų. 
13-ą kartą Lietuvos bibliotekininkų draugijos paskelbta Nacionalinė bibliotekų savaitė „Nežinai? 
Pėdink į biblioteką!“ balandžio 26 d. pakvietė į Geriausio Pamario krašto bibliotekininko šventę. 
Biblioteka tądien pavirto į stilizuotą karčemą su šeimininke šinkorka Sandra. Už praėjusių metų 
veiklą garbingas apdovanojimas atiteko Saugų filialo bibliotekininkei Reginai Juškinei. 
Bibliotekininkų šventėje įteiktos dar trys nominacijos: „Metų universaliausias skaitytojas 2012" 
(skaitytoja Vita Stasiulienė), „Veržliausias žurnalistas – bibliotekos viešintojas 2012“ (Šilutės ir 
Pagėgių krašto laikraščio „Pamarys“ korespondentė Laima Putriuvienė) ir „Dosniausias rėmėjas 
2012“ (UAB „Egmina“ direktorius Remigijus Baltutis). Metų bibliotekininkę sveikino merė Daiva 
Žebelienė, Seimo narys Kęstas Komskis, gausus saugiškių būrys: Saugų seniūnė Anastazija Oželytė, 



 ŠILUTĖS F. BAJORIAIČO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ATASKAITA‘ 2013 

56 

 

bendruomenės „Saugų artuma“ pirmininkas Vytautas Laurinavičius, Saugų J. Mikšo pagrindinės 
mokyklos direktorė Jurgita Lidžiuvienė, kolegos, šeimos nariai. Saugų bendruomenės „Saugų 
artuma“ moterų ansamblis (vadovė Vida Gončerova), kuriame dainuoja ir pati R. Juškienė, atliko 
keletą linksmų dainų. O šventės paskutinę dainą kartu su ansambliu sudainavo ir pati nominantė. 
 

PRAKTINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 
Ataskaitiniais metais viešojoje bibliotekoje organizuoti 9 pasitarimai SVB bibliotekininkams. Į VB 
filialus išvykta 81 kartą (2012 – 72). Vienas viešosios bibliotekos filialas vidutiniškai aplankytas 3,7 
karto (2012 – 3,1). 
Filialų darbuotojams teiktos metodinės rekomendacijos, kartu su VB specialistais aptarti  2014 m. 
veiklos programų ir 2013 m. veiklos ataskaitų parengimo ir pateikimo klausimai. VB skyrių vedėjai ir 
kiti specialistai teikė konsultacijas filialų darbuotojams įvairiais bibliotekinio darbo klausimais. BKS 
skyrius parengė „2014 metų įžymių datų kalendorių” ir straipsnių apie bibliotekos veiklą 
bibliografinį sąrašą „Bibliotekos darbas 2013 m. spaudoje“, kurie patalpinti bibliotekos tinklapyje 
www.silutevb.lt.  
Statistinių ataskaitų teikimo LIBIS Statistikos posistemyje konsultuotos Šilutės turizmo ir verslo 
paslaugų bei Šilutės žemės ūkio mokyklų bibliotekininkės. 
Kovo mėn. organizuotas seminaras bibliotekininkams „Elektroninis deklaravimas  – greičiau, 
paprasčiau, patikimiau“, bendradarbiaujant su Klaipėdos mokesčių inspekcijos Šilutės skyriumi. 
Seminarą vedė Klaipėdos apskrities VMI Mokestinių prievolių departamento Rajonų ir miestų 
mokesčių mokėtojų skyriaus Šilutės poskyrio vyriausioji specialistė Dalia Tribičienė. 
Kovo 27 d. 20 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų dalyvavo projekto „Saugus socialinis 
žiniatinklis“ seminare „Vaikų ir jaunimo iš socialiai pažeidžiamų grupių saugumas internete“.  
 

DĖSTYTOJA INGA ŽEMAITIENĖ  PROJEKTO „SAUGUS SOCIALINIS 
ŽINIATINKLIS“ SEMINARE 

 PROJEKTO „SAUGUS SOCIALINIS 
ŽINIATINKLIS“ SEMINARE 

 

 

 

 

 

 
Kovo 28 d. Saugų vaikų globos namuose vykdant projektą „Saugesnis internetas“, surengtas 
seminaras „Saugesnis internetas mūsų vaikams“, kuriame pranešimą „Vaikai ir kompiuteris: mokyti 
ar drausti?“ skaitė Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Sandra Jablonskienė. Projekto tikslas – 
atkreipti visuomenės dėmesį į žalingą informaciją ir elgesį internete; skatinti saugesnį, ypač vaikų, 
naudojimąsi internetu ir naujomis jo technologijomis; suteikti visuomenei galimybę anonimiškai 
pranešti apie neteisėtą ar žalingą interneto turinį bei teikti pagalbą vaikams, susidūrusiems su 
kibernetinėmis patyčiomis, seksualiniu viliojimu, žalingu turiniu ir kita nemalonia ar bauginančia 
patirtimi, naudojantis interneto technologijomis.  
Balandžio mėn. bibliotekininkai lankėsi renovuotame Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre 
Bikavėnuose, kur juos ypač šiltai sutiko šio kultūros centro direktorė Marytė Matevičienė bei 
vadybininkė Indrė Norkaitytė. Virtualiai buvo pristatytos edukacinės pamokos: „Kalvystės amatas", 
„Bitininkystės amatas", „Vilnos kelias", „Duonos kepimas". Kiekviena iš jų – unikali, supažindinanti 
su senosiomis tradicijomis. Edukacinę programą vainikavo surengta diskusija apie senąsias 

http://www.silutevb.lt/
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vertybes. Prisimintas Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro ir bibliotekos bičiulystės kelias, 
bendros prasmingos veiklos derlius, pasidalinta ateities planais, idėjomis. 
Lapkričio mėn. dviem bibliotekininkų grupėms surengti „Atstovavimo“ ir „Renginių 
organizavimo“ mokymai, kuriuos vedė Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos 
Bibliotekų ir kultūros vadybos skyriaus vedėja Daiva Nakrošienė ir šios bibliotekos Abonementų 
skyriaus vedėja Kristina Kundrotienė.  
 

MOKYMUS VEDA DAIVA NAKROŠIENĖ  RENGINIŲ ORGANIZAVIMO MOKYMAI  MOKYMUS VEDA KRISTINA 
KUNDROTIENĖ 

 

 

 

 

 
 
Biblioteka nuo rugpjūčio mėnesio įgyvendino projektą „Elektroninių paslaugų vadybininkai – 
kompetentingi bibliotekininkai“, kurio metu buvo suorganizuoti sistemingi Šilutės rajono 
bibliotekininkų grupių mokymai. Mokymus vykdė pasirinkta sertifikuota mokymo įstaiga – Artūro 
Baltrukaičio mokykla „Navigatorius”, vedanti ir valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo kursus. 
Tradiciškai bibliotekininkai birželio mėn. išvyko į dviejų dienų studijinę kelionę, organizuotą LBD 
Šilutės skyriaus, kurios metu lankėsi Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 
 

PAS KOLEGAS PLUNGĖS BIBLIOTEKOJE  MES – JĖGA!  PRIE DIDŽIAUSIO AKMENS 

 

 

 

 

 
 
Spalio mėn. susibūrusi Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos jaunųjų bibliotekininkų grupelė 
vyko į studijinę-pažintinę kelionę po kaimynines Pagėgių, Jurbarko ir Tauragės apylinkes. Aplankė 
Pagėgių ir Jurbarko bibliotekas, pasidalino su kolegomis darbo patirtimi, susipažino su šių 
bibliotekų veikla, inovacijomis bei naujovėmis, užmezgė bendradarbiavimo ryšius.  
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE 
BIBLIOTEKOPJE 

 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE 
BIBLIOTEKOPJE 

 JURBARKO R. SAVIVIALDYBĖS 
BIBLIOTEKOJE 
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Gruodžio mėnesį viešosios bibliotekos kolektyvas leidosi į seminarinę - kultūrinę išvyką po Lietuvos 
pajūrio miestus – Palangą ir Klaipėdą. Aplankė Palangos miesto savivaldybės viešąją biblioteką, 
kurios direktorius Kęstutis Rūdys surengė ekskursiją po biblioteką. Kartu sudalyvauta seminare „Kas 
naujo kolegos: šiandienos iššūkiai – sprendimų paieška“, kurio metu bibliotekininkai pasidalino 
savo veiklos patirtimi ir pasiekimais. 
Kaip ir kasmet, tradiciškai bibliotekininkai dalyvavo Vakarų Lietuvos regiono bibliotekininkų sporto 
sąskrydyje. 
 

KOMANDOS PRISISTATYMAS  LAIMĖJOME SMĖLIO NEŠIMO RUNGTĮ!  „ŽYGIUOJA EILINIS PER SMĖLĮ...“ 

 

 

 

 

 
 
Liepos 27 d. Švėkšnos miestelio 510-ojo gimtadienio metu, duris atvėrė nauji, erdvūs 
bendruomenės namai miestelio centre, surengta šiuose bendruomenės namuose įsikūrusio Šilutės 
rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Švėkšnos filialo įkurtuvių „Užsuk į 
biblioteką ir tapk jos pakeleiviu“ šventė. Šventei ypatingą atmosferą suteikė į ją atvykę garbingi 
svečiai. Atidarymo ceremonijos vedėjas Marijus Budraitis pakvietė simbolinę juostelę perkirpti 
rajono savivaldybės merę Daivą Žebelienę, Švėkšnos seniūną Alfonsą Šeputį, Lietuvos Respublikos 
Seimo narį Remigijų Žemaitaitį bei profesorių Domą Kauną.  
 

ŠVĖKŠNOS FILIALO ĮKURTUVIŲ ŠVENTĖ  ŠVĖKŠNOS FILIALO ĮKURTUVIŲ ŠVENTĖ  ŠVĖKŠNOS FILIALO ĮKURTUVIŲ ŠVENTĖ 

 

 

 

 

 
 

ŠVĖKŠNOS FILIALO ĮKURTUVIŲ ŠVENTĖ  ŠVĖKŠNOS FILIALO ĮKURTUVIŲ ŠVENTĖ  ŠVĖKŠNOS FILIALO ĮKURTUVIŲ ŠVENTĖ 

 

 

 

 

 
 
Statinį pašventino Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios klebonas Saulius Katkus. Bibliotekos 
įsikūrimu naujose patalpose pasidžiaugė ir Lietuvos kultūros ministro pavaduotojas Darius 
Mažintas, LDB tarybos atstovė, Klaipėdos universiteto bibliotekos Informacinių paslaugų skyriaus 
vedėja Džeinara Kaunaitė, Švėkšnos bendruomenės atstovai. Po atidarymo ceremonijos 
literatūrinės kūrybos gerbėjai buvo pakviesti į jaukų literatūros vakarą „Vakarų krantas“, kurio metu 
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savo kūryba dalinosi Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus vadovas, Klaipėdos apskrities I. 
Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorius, prozininkas ir dramaturgas Juozas Šikšnelis; Lietuvos 
rašytojų sąjungos narys, poetas, vertėjas ir publicistas Alfonsas Jonas Navickas. Sušildyti meniniu 
žodžiu, susirinkusieji turėjo puikią galimybę dalyvauti Lietuvos dailininkų sąjungos narės Audronės 
Adomavičienės batikos darbų parodos „Sutikti pakeliui...“ bei Onos Norkutės asmeninio rinkinio 
fotografijų parodos „Švėkšnos istorijos fragmentai“ atidaryme, pasigėrėti meno kūriniais, vaizdais, 
kuriuose užfiksuota senoji Švėkšna, jos įvykiai, žmonės, praeities kasdienės akimirkos. 
 
 

TIRIAMOJI VEIKLA 

 
ŠSVB direktorius kasmet rengia vadovo veiklos ataskaitą ir teikia rajono savivaldybės tarybai. 2013 
m. vadovo ataskaita parengta vadovaujantis rajono savivaldybės tarybos 2013-06-25 d. sprendimu 
Nr. T1-748 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Pagrynių filialo 
uždarymo ir naujos redakcijos Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 
nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų nuostatų V skyriaus 18.4 dalimi, kurioje numatoma, kad 
bibliotekos direktorius „teikia Savininkui Bibliotekos direktoriaus metų veiklos ataskaitą, kuri pagal 
Lietuvos kultūros ministro patvirtintą Bibliotekininkų atestavimo tvarką atitinka Bibliotekos 
direktoriaus veiklos vertinimą, kol teisės aktai nenustato kitaip“.  
VB direktorė parengė ir išvykoje į Karaliaučių, Kaliningrado (Rusija) centralizuotos bibliotekų 
sistemos bibliotekoje Nr. 4 surengtame renginyje „Vakarų krantas“ skaitė pranešimą, pristatantį 
istorinę ir dabarties Klaipėdos krašto knygą „Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto knygininkų 
sąsajos“. 
Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė knygotyrai Virginija Veiverienė 
parengė ir Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje skaitė pranešimą „Vyskupo, poeto Antano 
Baranausko veiklos kryžkelėje: „Ar mano sėjimo, kas dygs, ir augs...“ su vaizdo projekcija.  
Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė kraštotyrai Loreta Liutkutė parengė 
projekto „Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių 
„feisbukas“ pristatymą konferencijoje „Vėtrungių ištakos, istorija, kultūrinis paveldas, meninė 
reikšmė šiandienai“, vykusioje  Šilutės kultūros ir pramogų centre.  
Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Sandra Jablonskienė Šilutėje vykusioje respublikinėje 
konferencijoje „Mokinių skaitymo kompetencijų ugdymas: patirtys, pamokos, iššūkiai“ skaitė 
pranešimą „Knyga ir informacinės technologijos“, kuriame pristatė ir elektroninių knygų skaitymą 
naudojantis elektroninėmis knygų skaityklėmis. 
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Dalia Pupšytė Vainuto gimnazijoje skaitė 
pranešimą „Ar mokame bendrauti tarpusavyje?“ apie  vaikų ir tėvų bendravimo svarbą, skaitymą, 
bendravimo skatinimą, visapusiškos asmenybės ugdymo formas, bibliotekos vaidmenį, teikiant 
savo paslaugas vietos bendruomenei. 
 
 

PROJEKTINIŲ VEIKLŲ ANALIZĖ 

 
VB bibliotekininkai rengia projektus netradicinėms, bet vartotojams aktualioms veikloms 
finansuoti, vykdo rajono ir šalies fondų ir programų finansuotų projektų vadybą. Šilutės rajono 
savivaldybės strateginiame plėtros plane 2005–2014 metams ŠSVB veikla sutelkta į 3.2 tikslo 01-04 
uždavinius.  
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VYKDANT UŽDAVINĮ 01 PER PRIEMONĘ „KULTŪRINĖS VEIKLOS PROGRAMOS 
RĖMIMAS“ ĮVYKDYMAS (2013), LYGINIMAS SU 2012 M.: 

Kodas Priemonė 2012 2013 Skirtumas 
01 Uždavinys: siekti kultūrinės veiklos gerinimo 
01.01. Kultūrinės veiklos programos 

rėmimas. Finansuotų projektų 
skaičius/lėšos. Iš jų: 

12 projektų/70,8 
tūkst. Lt 

14 projektų/95,0 
tūkst. Lt 

+2 
projektai/+24,2 
tūkst. Lt 

01.01. Šilutės rajono savivaldybės 
programos/lėšos 

4 projektai/20,2 
tūkst. Lt 

6 projektai/16,0 
tūkst. Lt 

+2 projektai/-4,2 
tūkst. Lt 

01.01. Šalies fondai ir 
programos/lėšos 

8 projektai/50,6 
tūkst. Lt 

8 projektai/79,0 
tūkst. Lt 

+28,4 tūkst. Lt 

 
2013 m. per rajono savivaldybės Kultūros plėtros programą ŠSVB projektams skirtas 16,0 tūkst. Lt 
finansavimas (arba – 4,2 tūkst. Lt) mažiau nei 2012 m. Tačiau ŠSVB pritraukė alternatyvaus 
finansavimo lėšų iš Lietuvos fondų bei programų 2013 m. 79,0 tūkst. Lt, arba 28,4 tūkst. Lt daugiau 
nei 2012 metais. 
Vykdant uždavinį 02 per priemonę „Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojų 
dalyvavimas seminaruose, stažuotėse, studijavimas aukštosiose mokyklose“ ŠSVB planavo ir 
išsiuntė naujoms žinioms ir kompetencijoms įgyti 22 (2013) specialistus. Tam panaudota 3,5 tūkst. 
Lt Savivaldybės biudžeto lėšų. 
 

VB SPECIALISTŲ  2013 M. PARENGTI IR VYKDYTI PROJEKTAI  

Projekto pavadinimas Projekto vadovas Finansavusi institucija Gauta lėšų 
(Lt) 

„Kristijonas Donelaitis: Knygos metų 
laikai“ 
 

Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vedėja Aldona 
Norbutienė 

Kultūros rėmimo fondas 5000 Lt 

Tęstinis projektas tarptautinė vaikų 
knygos mugė „Kviečia baltos knygų 
burės“  

Vaikų aptarnavimo 
skyriaus vedėja Vita 
Gerulienė 

Kultūros rėmimo fondas 8000 Lt 

Tęstinis projektas 
„Mokykla+Biblioteka=Žinios XXL‘2013“ 
 

Vaikų aptarnavimo 
skyriaus vedėja Vita 
Gerulienė 

Kultūros ministerijos  Vaikų ir 
jaunimo kultūrinės edukacijos 
programa 

6000 Lt 

„Tarptautinė keliaujanti Klaipėdos 
krašto istorijos žinių lyga – turnyras 
„...Kol esam lietuviai, to krašto 
nenustosim...“ 

Direktorė Dalia Užpelkienė Kultūros ministerijos Švenčių, 
atmintinų dienų ir istorinių 
datų minėjimo programa 

10000 Lt 

„Iš miesto į kaimą: keliaujantys 
sociokultūriniai turai“ 
 

Direktorės pavaduotoja 
bibliotekininkystei Jolita 
Baltutienė 

Kultūros ministerijos Regionų 
programa 

10000 Lt 

Tarptautinis projektas „Trys 
keliaujančios knygų mugės: lietuviško 
žodžio atodangos“ 

Direktorė Dalia Užpelkienė Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos 
Lietuvių literatūros sklaidos 
programa 

15000 Lt 

„Elektroninių paslaugų vadybininkai – 
kompetentingi bibliotekininkai“ 

Informacijos skyriaus 
vedėja Laima Dumšienė 

Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija 

20000 Lt 

„Mokykla+Biblioteka=Žinios XXL“ 
 

Vaikų aptarnavimo 
skyriaus vedėja Vita 
Gerulienė 

Šilutės rajono savivaldybės 
kultūros plėtros programa 

2000 Lt 

„Kristijonas Donelaitis: Knygos metų 
laikai“ 
 

Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vedėja Aldona 
Norbutienė 

Šilutės rajono savivaldybės 
kultūros plėtros programa 

5000 Lt 

„Iš miesto į kaimą: keliaujantys Direktorės pavaduotoja Šilutės rajono savivaldybės 3000 Lt 
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sociokultūriniai turai“ 
 

bibliotekininkystei Jolita 
Baltutienė 

kultūros plėtros programa 

„Žodžio klėties duris atvėrus...“ 
 

Fondo organizavimo 
skyriaus vedėja Danutė 
Šernienė 

Šilutės rajono savivaldybės 
kultūros plėtros programa 

3000 Lt 

„Biblioteka – kultūros paveldo 
buveinė“ 
 

Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyriaus vedėja 
Nijolė Budreckienė 

Šilutės rajono savivaldybės 
kultūros plėtros programa 

1500 Lt 

Audriaus Šikšniaus knygos „Paklausk 
žalčio“ leidyba 

Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyriaus vedėja 
Nijolė Budreckienė 

Šilutės rajono savivaldybės 
kultūros plėtros programa 

1500 Lt 

„Net ir būdamas namuose, jauskis tikru 
europiečiu“ 

Informacijos skyriaus 
vedėja Laima Dumšienė 

Europos komisijos atstovybė 
Lietuvoje 

5000 Lt 

Iš viso 14 projektų    90 000 Lt 

 
 

PERSONALAS 

 

BIBLIOTEKOS SPECIALISTŲ IŠSILAVINIMAS (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

 Aukštasis Aukštesnysis 
2012 2013 2012 2013 

Iš viso Bibliot. Iš viso Bibliot. Iš viso Bibliot. Iš viso Bibliot. 
VB 17 8 17 8 4 4 4 4 
MF - - - - 2 2 2 2 
KF 10 6   11 6   
SVB 27 14 27 13 17 12 15 11 

 
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-1419 „Dėl Šilutės rajono 
savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 22 filialų didžiausio leistino pareigybės 
skaičiaus nustatymo“ SVB patvirtinta 67,25 pareigybės, iš jų: 49 – bibliotekos specialistai, 2,5 – 
specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams, 6 – kvalifikuoti specialistai ir 9,75 – 
techniniai darbuotojai. 
27 (55,1 %) profesionalių bibliotekininkų turi aukštąjį išsilavinimą, 15 (30,6 %) aukštesnįjį 
išsilavinimą ir 7 (14,3 %) filialų bibliotekininkai turi vidurinį išsilavinimą, tai yra darbo įgūdžius įgiję 
bibliotekose. 2013 m. ne visą darbo dieną dirbo 4 KF bibliotekininkai: Balčių, Vilkyčių, Vainuto ir 
Ramučių (0,5 etato). Vilkyčių ir Vainuto filialuose yra po 1,5 bibliotekininko etato. 
2013 m. Pašyšių filiale pradėjo dirbti Danutė Adomavičienė, baigusi Šiaulių universitetą, Kintų fil. – 
Vaida Nausėdaitė, baigusi Klaipėdos universitetą, Gardamo – Diana Formanikaitė, turinti koleginį 
išsilavinimą, Juknaičių filialo bibliotekininkė Ieva Kaktaitė ir Grabupių fil. – Šarūnė Gerulytė mokosi 
Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.  
 

BIBLIOTEKININKŲ KVALIFIKACIJOS ORGANIZAVIMAS. APDOVANOJIMAI 

 
Vykdant Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005–2014 metams uždavinį 02 „Skatinti  
specialistus įgyti aukštąjį išsilavinimą, persikvalifikuoti ir priemonę „Fridricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos darbuotojų dalyvavimas seminaruose, stažuotėse, studijavimas aukštosiose 
mokyklose“, ŠSVB išsiuntė (mokami kvalifikacijos kėlimo renginiai) naujoms žinioms ir 
kompetencijoms įgyti 22 (2012 – 19) specialistus. Tam panaudota 3,5 tūkst. Lt Savivaldybės 
biudžeto lėšų. Vykdant uždavinį 02 per priemonę „Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 
darbuotojų dalyvavimas seminaruose, stažuotėse, studijavimas aukštosiose mokyklose“, ŠSVB 
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planavo ir išsiuntė naujoms žinioms ir kompetencijoms įgyti 22 (2013) specialistus. Tam panaudota 
3,5 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų. 
 

Kodas Priemonė 2012 2013 Skirtumas 

02 Uždavinys: skatinti specialistus įgyti aukštąjį išsilavinimą, persikvalifikuoti 

02.01. Darbuotojų dalyvavimui 
seminaruose, stažuotėse, 
mokymuose/lėšos 

19 darbuotojų/3,5 
tūkst. Lt 

22 darbuotojai/3,5 
tūkst. Lt 

+3 darbuotojai 

 
ŠSVB valdymo specialistai ir bibliotekininkai, panaudojant biudžetinius asignavimus, profesines 
žinias gilino 9 seminaruose, 7 konferencijose, 6 mokymuose. Darbuotojų dalyvavimui seminaruose, 
stažuotėse, mokymuose (2012–2013) skirtos lėšos nekito (3,5 tūkst. Lt). 
 

ŠSVB BIBLIOTEKOS SPECIALISTŲ IR DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 2013 M.  

Data Užsiėmimo pavadinimas Užsiėmime dalyvavo Žm. 
sk. 

Organizatorius Kur vyko 
(gautas 

dokumentas) 
02-07 Projekto pristatymo 

konferencija 
IS vyr. bibliotekininkė Dalia 
Vasiliauskytė; bibliotekinių 
procesų automatizavimo 
inžinierius Vaidas Muliarčikas 

2 Vilniaus 
universiteto 
biblioteka 

Vilnius 

03-07 Oxford duomenų bazių 
mokymai 

IS vyr. bibliotekininkė Dalia 
Vasiliauskytė 

1 Klaipėdos 
apskrities viešoji 
I. Simonaitytės 
biblioteka 

Klaipėda, 
pažymėjimas 

03-
12,13 

ES tinklo Lietuvoje 
koordinacinis susitikimas 

IS vedėja Laima Dumšienė 1 EK atstovybė 
Lietuvoje 

Kėdainiai 

03-22 15-oji Vydūno 
konferencija 

Direktorė Dalia Užpelkienė; BKS 
vedėja Nijolė Budreckienė; IS 
vedėja Laima Dumšienė; 

3 Vydūno 
draugija, 
Lietuvių 
literatūros ir 
tautosakos 
institutas 

Klaipėda 

03-26 Seminaras „Saugaus 
interneto tematika“ 

IS vyr. bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė; VAS vyr. 
bibliotekininkė Liuda 
Nausėdienė; Auksė Čėsnienė 
(Rusnės fil.); Virginija Degutienė 
(Šilutės m. fil.); Nijolė Rimkienė 
(Ž. Naumiesčio fil.); Daiva 
Puidokienė (Bikavėnų fil.); 
Bronė Paldauskienė (Vainuto 
fil.); Vida Mišeikienė (Šylių fil.); 
Sonata Mockienė (Grabupių fil.); 
Dileta Daujotienė (Juknaičių fil.); 
Onutė Miliauskienė (Usėnų fil.); 
Virginija Koncevičiūtė (Laučių 
fil.) 

12 VIPT asociacijos 
projektas 
„Saugus 
socialinis 
žiniatinklis“ 

Šilutės F. 
Bajoraičio 

viešoji 
biblioteka 

03-27 Seminaras „Saugaus 
interneto tematika“ 

IS vyr. bibliotekininkė Dalia 
Vasiliauskytė; VAS 
bibliotekininkė Šarūnė Gerulytė; 
Daiva Milkerienė (Inkaklių fil.); 
Dangerutė Čerkuvienė 

12 VIPT asociacijos 
projektas 
„Saugus 
socialinis 
žiniatinklis“ 

Šilutės F. 
Bajoraičio 

viešoji 
biblioteka 
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(Gardamo fil.); Marina Lodusova 
(Katyčių fil.); Elena Dragūnienė 
(Degučių fil.); Sigita 
Kasparavičienė (Kintų fil.); 
Palmyra Jančauskienė (Vilkyčių 
fil.); Regina Juškienė (Saugų fil.); 
Danutė Litvinienė (Švėkšnos 
fil.); Vida Paldauskienė 
(Traksėdžių fil.); Danutė 
Lisauskienė (Pašyšių fil.) 

03-28 Seminaras „Saugesnis 
internetas mūsų 
vaikams“ 

IS vyr. bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė 

1 Asociacija 
„Langas į ateitį“ 

Saugos, 
Šilutės r. 

Paž. Nr. LĮA-SI-
183 

04-
11,12 

ES informacijos ir 
pagalbos tarnybų tinklo 
Lietuvoje konferencija 

IS vedėja Laima Dumšienė 1 EK atstovybė 
Lietuvoje 

Vilnius 

04-19 Mokymai „Viešųjų 
pirkimų vykdymas CVP IS 
priemonėmis“ 

IS vyr. bibliotekininkė Dalia 
Vasiliauskytė 

1 UAB „Žinių 
centras“ 

Šilutė 

04-30 Konferencija 
„Bendraujančios 
bibliotekos: patirtys, 
technologijos“ 

Direktorė Dalia Užpelkienė; IS 
vedėja Laima Dumšienė; vyr. 
bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė; VAS vedėja Vita 
Gerulienė; bibliotekininkė 
Šarūnė Gerulytė; Sigita 
Kasparavičienė (Kintų fil.); Vida 
Paldauskienė (Traksėdžių fil.) 

7 Lietuvos 
bibliotekininkų 
draugija 

Vilnius 

05-
02,03 

Mokymai dėl jaunimo 
problemų sprendimo 
plano įgyvendinimo, 
stebėsenos ir kontrolės 

Direktorės pavaduotoja 
bibliotekininkystei Jolita 
Baltutienė; IS vyr. 
bibliotekininkė Dalia 
Vasiliauskytė 

2 Nacionalinės 
plėtros 
institutas 

Šilutė 

05-15 Seminaras ir konferencija 
„Bibliotekos, literatūros 
ir tarmės vieta 
modernioje 
visuomenėje“ 

Direktorės pavaduotoja 
bibliotekininkystei Jolita 
Baltutienė 

1 Lietuvos 
savivaldybių 
viešųjų 
bibliotekų 
asociacija 

Vilnius 

05-27 Apskritojo stalo diskusija 
„Pasirenkamasis vaikų 
ugdymas kultūros 
įstaigose. 
Bendradarbiavimas 
vardan vaikų gerovės“ 

Direktorės pavaduotoja 
bibliotekininkystei Jolita 
Baltutienė; VAS vedėja Vita 
Gerulienė 

2 Ugdymo 
plėtotės centro 
Neformaliojo 
ugdymo skyrius 

Gargždai 

05-28 Pristatymas-diskusija dėl 
jaunimo problemų 
sprendimo plano 

IS vyr. bibliotekininkė Dalia 
Vasiliauskytė; VAS 
bibliotekininkė Šarūnė Gerulytė 

2 Nacionalinės 
plėtros 
institutas 

Šilutė 

09 10-
11 

Seminaras „Kolektyvinių 
sutarčių sudarymas, 
priežiūra ir konfliktų 
reguliavimas“ 

Daiva Milkerienė (Inkaklių fil.); 
Palmyra Jančauskienė (Vilkyčių 
fil.) 

2 Lietuvos 
kultūros 
darbuotojų 
profesinė 
sąjunga 

Klaipėda 

09 11-
19 

Projekto „Tarptautinė 
keliaujanti Klaipėdos 
krašto istorijos žinių lyga-
turnyras „...Kol esam 
lietuviai, to krašto 
nenustosim...“ vykdymas 

IS vedėja Laima Dumšienė; 
buhalterė darbo užmokesčiui 
Iveta Astrauskienė 

2 Lietuvos 
Respublikos 
kultūros 
ministerija 

Akajinsko m. 
(Kazachija) 

09 11- Projekto „Tarptautinis Direktorė Dalia Užpelkienė; 2 Lietuvos Akajinsko m. 
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19 projektas „Trys 
keliaujančios knygų 
mugės: lietuviško žodžio 
atovartos“ vykdymas 

Virginija Degutienė (Šilutės m. 
fil.) 

Respublikos 
kultūros 
ministerija 

(Kazachija) 

09 13 Renginys „Naujojo 
pasirenkamojo vaikų 
ugdymo finansavimo 
modelio pristatymas“ 

Direktorės pavaduotoja Jolita 
Baltutienė; VAS vedėja Vita 
Gerulienė 

2 Ugdymo 
plėtotės centro 
Neformaliojo 
ugdymo skyrius 

Klaipėda 

09 17 Mokymai „Darbo su LIBIS 
programa įgūdžių 
tobulinimas bei naujovių 
pristatymas“ (komplekta
vimas, skaitytojų 
aptarnavimas) 

FOS vyr. bibliotekininkė Danė 
Freitakaitė; SAS bibliotekininkė 
Dalia Pupšytė 

2 Klaipėdos 
apskrities viešoji 
Ievos 
Simonaitytės 
biblioteka 

Klaipėda, 
Pažymėjimai 
2013-09-17 

09 18, 
19, 20, 
26, 27 

Mokymai „Savivaldybių 
pasirenkamojo švietimo 
teikėjų vadybinių 
kompetencijų 
pagilinimas“ 

VAS vyr. bibliotekininkė Liudmila 
Nausėdienė; Vaida Nausėdaitė 
(Kintų fil.); Danutė 
Adomavičienė (Pašyšių fil.); 
Auksė Čėsnienė (Rusnės fil.); 
Palmyra Jančauskienė (Vilkyčių 
fil.) 

5 Ugdymo 
plėtotės centro 
Pasirenkamojo 
vaikų ugdymo 
skyrius 

Šilutė 

09-
18,20,2
6,27 

Mokymai „Savivaldybių 
pasirenkamojo švietimo 
teikėjų vadybinių 
kompetencijų ugdymas“ 

Palmyra Jančauskienė (Vilkyčių 
fil.); Auksė Čėsnienė (Rusnės 
fil.); Danutė Adomavičienė 
(Pašyšių fil.); Vaida Nausėdaitė 
(Kintų fil.); VAS vyr. 
bibliotekininkė Liudmila 
Nausėdienė 

5 Švietimo ir 
mokslo 
ministerija 

Šilutė 

09-23-
26 

Mokymai 
„Bibliotekininkystės 
pagrindai“ 

SAS vyr. bibliotekininkė Ingrida 
Zakaraitė; Virginija Degutienė 
(Šilutės m. fil.) 

2 Lietuvos 
nacionalinė M. 
Mažvydo b-ka, 
VU 
Komunikacijos 
fakultetas 

Tauragė 

09 24-
27 

Mokymų programa, 
skirta UDC kuratoriams ir 
koordinacinių grupių 
atstovams 

 Daiva Milkerienė (Inkaklių fil.) 1 Ugdymo 
plėtotės centras 

Druskininkai 

09-24 Seminaras 
„Inventorizacijos 
atlikimas ir turto 
vertinimas pagal 
VSAFAS“ 

Vyr. buhalterė Stasė 
Stankevičienė 

1 UAB 
„Mentoringas“ 

Klaipėda 

09-26 Seminaras „Edukacinių 
projektų, skirtų 
visuomenei rengimas ir 
vartotojų poreikių 
analizė“ 

VAS vedėja Vita Gerulienė; SAS 
vyr. bibliotekininkė Ingrida 
Zakaraitė 

2 Klaipėdos 
apskrities viešoji 
Ievos 
Simonaitytės 
biblioteka 

Klaipėda, 
pažymėjimai 

09-27 Išvažiuojamasis renginys 
„Donelaitika Latvijoje: 
tarptautinis tapybos 
pleneras „Kristijonas 
Donelaitis. 300 metų 
jubiliejų pasitinkant“ 

SAS vedėja Aldona Norbutienė; 
IS vyr. bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė; VAS vedėja Vita 
Gerulienė 

3 Lietuvos 
Respublikos 
kultūros 
ministerija 

Bauskė 
(Latvija) 

09-27 Seminaras „Autorių ir 
atlikėjų bei meno 
kolektyvų paslaugų 
pirkimo ypatumai“ 

IS vyr. bibliotekininkė Dalia 
Vasiliauskytė 

1 VšĮ „Viešųjų 
pirkimų biuras“ 

Vilnius 

10-01 Seminaras „VSAFAS Vyr. buhalterė Stasė 1 Šilutės rajono Šilutė 
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praktinis taikymas – 
2013 naujovės“ 

Stankevičienė savivaldybės 
Biudžeto ir 
finansų skyrius 

10- 2, 3 Konferencija „Bibliotekų 
partnerystės paslaugų 
plėtroje: patirtys ir 
galimybės“ 

IS vyr. bibliotekininkė Dalia 
Vasiliauskytė 

1 Klaipėdos I. 
Simonaitytės 
viešoji 
biblioteka 

Klaipėda 

10-
08,29, 
11-
5,12,19 
12-02 

Mokymai „Efektyvus 
kultūros paslaugų 
valdymas“ 

Direktoriaus pavaduotoja 
bibliotekininkystei Jolita 
Baltutienė 

2 Klaipėdos 
universiteto 
Tęstinių studijų 
institutas 

Gargždai, 
Pažymėjimas 
Nr. 58-45845 

10-
07,08 

Mokymai „Elgesys 
konfliktinėje situacijoje, 
situacijos valdymas“ 

Direktorė Dalia Užpelkienė; BKS 
vedėja Nijolė Budreckienė; Ieva 
Kaktaitė (Juknaičių fil.) 

3 LNB 
Bibliotekininkyst
ės centras 

Druskininkai, 
sertifikatai 

10- 
08,09,1
0 

Mokymai 
„Bibliotekininkystės 
pagrindai“ 

Virginija Degutienė (Šilutės m. 
fil.); SAS vyr. bibliotekininkė 
Ingrida Zakaraitė 

3 LNB 
Bibliotekininkyst
ės centras 

Tauragė 

10 16 Seminaras „Elektroninių 
žinynų kūrimas laisvos 
prieigos įrankiais 
internete „Joomla 
WordPress“ 

IS bibliotekinių procesų 
automatizavimo inžinierius 
Donatas Dobilinskas 

1 Klaipėdos I. 
Simonaitytės 
viešoji 
biblioteka 

Klaipėda, 
pažymėjimas 

10 16 Seminaras „Rankraščių 
tvarkymas (atranka, 
apskaita, įkainojimas, 
gavimo aktų sudarymas, 
teisiniai aspektai“ 

BKS vyr. bibliotekininkė Virginija 
Veiverienė 

1 Klaipėdos I. 
Simonaitytės 
viešoji 
biblioteka 

Klaipėda 

10 14-
17 

Projekto „Neformaliojo 
švietimo paslaugų plėtra 
per savanoriškos veiklos 
stiprinimą bibliotekose: 
Bibliotekos 
jaunimui“ mentorių 
mokymai 

SAS vyr. bibliotekininkė Ingrida 
Zakaraitė 

1 Projekto 
„Neformaliojo 
švietimo 
paslaugų plėtra 
per 
savanoriškos 
veiklos 
stiprinimą 
bibliotekose: 
Bibliotekos 
jaunimui“ organ
izatoriai 

Anykščiai 

10-
15,16, 
22, 23 

Mokymai įsisavinant 
kompiuterines 
programas: „Efektyvus 
Office 2010 naudojimas“, 
„Google Drive funkcijų 
naudojimas“, „Inkscape - 
vektorinės grafikos 
programa“, „Gimp - 
taškinės grafikos 
programa“ 

Direktorė Dalia Užpelkienė; BKS 
vedėja Nijolė Budreckienė; VAS 
vedėja Vita Gerulienė; SAS 
bibliotekininkė Dalia Pupšytė; IS 
vyr. bibliotekininkės Sandra 
Jablonskienė; Žaneta Jokužytė; 
Daiva Milkerienė (Inkaklių fil.); 
Palmyra Jančauskienė (Vilkyčių 
fil.); Regina Juškienė (Saugų fil.); 
Marina Lodusova (Katyčių fil.); 
Elena Dragūnienė (Degučių fil.); 
Vida Mišeikienė (Šylių fil.); 
Nijolė Rimkienė (Ž. Naumiesčio 
fil.); Danutė Adomavičienė 
(Pašyšių fil.) 

15 Projektas 
„Elektroninių 
paslaugų 
vadybininkai-
kompetentingi 
bibliotekininkai“  

Šilutė 

10-
17,18, 
24, 25 

Mokymai įsisavinant 
kompiuterines 
programas: „Efektyvus 
Office 2010 naudojimas“, 

Direktoriaus pavaduotoja 
bibliotekininkystei Jolita 
Baltutienė; IS bibliotekininkė 
Dalia Vasiliauskytė; bibliotekinių 

15 Projektas 
„Elektroninių 
paslaugų 
vadybininkai-

Šilutė 
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„Google Drive funkcijų 
naudojimas“, „Inkscape - 
vektorinės grafikos 
programa“, „Gimp - 
taškinės grafikos 
programa“ 

procesų automatizavimo 
inžinierius Donatas Dobilinskas; 
SAS vedėja Aldona Norbutienė; 
BKS vyr. bibliotekininkė Loreta 
Liutkutė; Onutė Miliauskienė 
(Usėnų fil.); Ieva Kaktaitė 
(Juknaičių fil.); Virginija 
Degutienė (Šilutės m. fil.); Genė 
Gofmanienė (Balčių fil.); Daiva 
Puidokienė (Bikavėnų fil.); Vaida 
Nausėdaitė (Kintų fil.); Vida 
Paldauskienė (Traksėdžių fil.); 
Auksė Čėsnienė (Rusnės fil.); 
Danutė Bružienė (Ž. Naumiesčio 
fil.); Virginija Koncevičiūtė 
(Laučių fil.) 

kompetentingi 
bibliotekininkai“  

10-16 Konferencija „Lietuvos 
kultūros politika: įžvalgos 
ir lūkesčiai“ 

Direktorė Dalia Užpelkienė 1 LR Seimo 
Švietimo, 
mokslo ir 
kultūros k-tas, 
Seimo Lietuvos 
socialdemokrat
ų partijos 
frakcija, 
Kultūros k-tas 
prie Lietuvos 
Respublikos 
Trišalės Tarybos 

Vilnius 

10-18 Projekto „Tęstinio 
tarptautinio projekto 
„Trys keliaujančios knygų 
mugės: lietuviško žodžio 
atogrąžos“ vykdymas 

Direktorė Dalia Užpelkienė; IS 
vedėja Laima Dumšienė; BKS 
vedėja Nijolė Budreckienė; FOS 
vedėja Danutė Šernienė 

4 Lietuvos 
Respublikos 
kultūros 
ministerija 

Punskas 
(Lenkija) 

11-05 Tarptautinė konferencija 
„Bibliotekos socialiniams 
pokyčiams 2013: Baltijos 
regiono šalių patirtis“ 

Direktorė Dalia Užpelkienė; IS 
vedėja Laima Dumšienė 

2 Lietuvos 
nacionalinė 
Martyno 
Mažvydo 
biblioteka 

Vilnius 

11-07 Seminaras „Vaizdinių 
renginių organizavimas“ 

Ieva Kaktaitė (Juknaičių fil.); 
Vaida Nausėdaitė (Kintų fil.); 
Danutė Adomavičienė (Pašyšių 
fil.); Diana Formanikaitė 
(Gardamo fil.); Laimutė 
Rupainienė (Ramučių fil.); 
Onutė Miliauskienė (Usėnų fil.); 
Vida Mišeikienė (Šylių fil.); 
Šarūnė Gerulytė (Grabupių fil.); 
VAS bibliotekininkė Ilona 
Jonikaitė 

9 Klaipėdos 
apskrities viešoji 
I. Simonaitytės 
biblioteka 

Šilutė 

11-07 Seminaras „Bibliotekų 
atstovavimas“ 

Marina Lodusova (Katyčių fil.); 
Virginija Degutienė (Šilutės m. 
fil.) 

2 Klaipėdos 
apskrities viešoji 
I. Simonaitytės 
biblioteka 

Šilutė 

11-8,9 Projekto „Tarptautinis 
projektas „Trys 
keliaujančios knygų 
mugės: lietuviško žodžio 
atodangos“ vykdymas 

Direktorė Dalia Užpelkienė; IS 
vedėja Laima Dumšienė; vyr. 
bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė; FOS vedėja 
Danutė Šernienė; SAS vedėja 
Aldona Norbutienė; BKS vedėja 

7 Lietuvos 
Respublikos 
kultūros 
ministerija 

Kaliningradas 
(Rusija) 
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Nijolė Budreckienė; VAS vedėja 
Vita Gerulienė 

11-08 Seminaras „Duomenų 
bazės: laisvai prieinamos 
ir prenumeruojamos DB, 
statistika“ 

IS vyr. bibliotekininkė Dalia 
Vasiliauskytė 

1 Klaipėdos 
apskrities viešoji 
I. Simonaitytės 
biblioteka 

Klaipėda, 
pažymėjimas 

11-08 Seminaras „Senų leidinių 
tvarkymas (senų knygų 
apsauga, išsaugojimas, 
tvarkymas neturint 
restauravimo centro ir 
kt.) 

BKS vyr. bibliotekininkė Loreta 
Liutkutė 

1 Klaipėdos 
apskrities viešoji 
I. Simonaitytės 
biblioteka 

Klaipėda 

11-12 Seminaras dėl nykstančių 
tradicijų, papročių ir 
tarmių kaip raiškos 
priemonių išsaugojimo 
programų rengimo 

BKS vyr. bibliotekininkė Virginija 
Veiverienė 

1 Klaipėdos 
apskrities viešoji 
I. Simonaitytės 
biblioteka 

Klaipėda 

11-
26,27,2
8,29 

Savarankiškos veiklos 
praktikos bibliotekose 
programos kūrimo 
mokymai 

SAS vyr. bibliotekininkė Ingrida 
Zakaraitė 

1 VĮ „Užsienio 
kalbų mokymo 
centras“ 

Birštonas 

11-29 ITAE projekto 
susitikimas-mokymai 

IS vedėja Laima Dumšienė 1 Asociacija 
„Viešieji 
interneto 
prieigos taškai“ 

Šiauliai, 
sertifikatas 

12-05 Informacinis seminaras 
apie naują ES paramos 
programą „Kūrybiška 
Europa 2014-2020“ 

Direktorė Dalia Užpelkienė; 
pavaduotoja Jolita Baltutienė; IS 
vedėja Laima Dumšienė 

3 ES programos 
„Kultūra 2007-
2013“ atstovas 
Lietuvoje –
Kultūros 
kontaktų biuras 

Klaipėda 

      
 Konferencijos - 16     
 Mokymai - 67     
 Seminarai - 24+24 =  47     

 
Ataskaitiniais metais mokamuose ir nemokamuose seminaruose, kursuose, konferencijose, 
mokymuose, pasitarimuose ir kt. kvalifikaciją kėlė 151 bibliotekos darbuotojas, iš jų – 149 
bibliotekininkai.  
 

DARBUOTOJŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

 Bibliotekos 
specialistų skaičius 

Skaitytojų skaičius 
1 bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 
1 bibliotekininkui 

Išduotis (fiz. vnt.) 
1 bibliotekininkui 

2012 2013 
Skir-

tumas 
2012 2013 

Skir-
tumas 

2012 2013 
Skir-

tumas 
2012 2013 

Skir-
tumas 

VB 21 21 - 180,8 180,5 -0,3 2643,8 2647,1 +3,3 8872,2 8874,5 +2,3 
MF 2 2 - 324,0 325,0 +1,0 5390,5 5397,0 +6,5 7365,0 7425,0 +60,0 

KF 27 26 -1 232,8 237,3 +4,5 5669,5 6135,7 +466,2 7463,3 7579,3 +116,0 
SVB 50 49 -1 214,6 216,5 +1,9 4387,6 4610,4 +222,8 8051,1 8127,8 76,7 
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MATERIALINĖ BAZĖ 

Bibliotekos sveikatinimą ir san. higieną reglamentavo Administracijos direktoriaus 2013-02-04 
įsakymas Nr. A1-164 „Dėl gripo epidemijos Šilutės rajono savivaldybėje paskelbimo“, kurį vykdant 
skaitytojus aptarnaujantis personalas aprūpintas spec. saugos priemonėmis, laikytasi patalpų 
vėdinimo ir san. priežiūros reikalavimų. 
Vykdant Administracijos direktoriaus 2013-10-03 d. įsakymą Nr. A1-1036, savivaldybės Finansų 
skyriui pateiktas viešosios bibliotekos biudžetas 2014 metams, projektas su Aiškinamuoju raštu ir 
išsamia bibliotekos biudžeto (2013) metų, pagal atskirus išlaidų straipsnius, analize. 
VB turtas apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. Bibliotekos pastato Tilžės g. 10, Šilutėje apsaugai 
sudaryta sutartis su UAB „Apsaugos komanda“, visuose VB filialuose įvesta signalizacija.  22 VB 
filialai šildomi centriniu šildymu, 2 (Balčių, Ramučių) krosnimis. Įvedus telefono ryšį  Saugų ir Usėnų 
filialuose, visi 22 VB filialai yra telefonizuoti. 
Ataskaitiniais metais naujai pastatytuose Švėkšnos bendruomenės namuose įsikūrė Švėkšnos 
filialas, aprūpintas naujais baldais (už 36883 Lt), technologijomis (už 11692 Lt), žr. skyriuje 
„Praktinės pagalbos teikimas“. Atlikti einamieji remonto darbai VB (perlakuotos palangės, 
sutvarkytos grindys ir kt.). Ramučių ir Balčių filialų patalpose atlikti remonto darbai. 
 
 

KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS PANAUDOJIMAS 

 
SVB yra 214 kompiuterizuotų darbo vietų, iš jų 162 skirtos vartotojams ir 52 bibliotekos 
darbuotojams. VB yra 53 kompiuteriai, iš jų 26 skirti vartotojams, 27 darbuotojams. Ataskaitiniais 
metais įsigyti 8 vnt. brūkšninių kodų skaitytuvų (3 iš jų VB Informacijos bei Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyriams) ir 5 vnt. spausdintuvų, diegti LIBIS.  LIBIS įdiegta VB Laučių, Švėkšnos, Kintų, 
Rusnės ir Bikavėnų  filialuose.   
 

BIBLIOTEKŲ PATALPŲ PLOTAS, LENTYNŲ APSKAITA 2013 M. 

 Bendras bibliotekų 
patalpų plotas 

Naudingas plotas 
bibliotekos 

funkcijoms atlikti 

Viso fondo lentynų 
skaičius metrais 

Atviro fondo 
lentynų skaičius 

metrais 
VB 1064 858 1407 1407 
MF 68 65 163 163 
KF 1986 1857 3553 3553 

SVB 3118 2780 5123 5123 

 

 

FINANSAVIMAS 

 
Vykdant Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005-2014 metams uždavinį 03 per priemonę 
„Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos prekių ir paslaugų naudojimas“, naudoti viešosios 
bibliotekos Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos skirti biudžetiniai asignavimai 
(2013) 1 742 000 Lt (arba + 154 000 Lt nei 2012). 

 

 



 ŠILUTĖS F. BAJORIAIČO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ATASKAITA‘ 2013 

69 

 

Kodas Priemonė 2012 2013 Skirtumas 
03 Uždavinys: siekti kultūros paslaugų administravimo tobulinimo ir efektyvinimo 
03.01. Prekių ir paslaugų naudojimas. Iš 

jų: 
1 905,5 tūkst. Lt 2001,5 tūkst. Lt +96,0 tūkst. Lt 

03.01. Įsigytas turtas/lėšos 168,9 tūkst. Lt 83,1 tūkst. Lt -85,8 tūkst. Lt 
03.01. Įsigyta naujų dokumentų/lėšos 148,6 tūkst. Lt 176,4 tūkst. Lt +27,8 tūkst. Lt 
03.01. Sumokėtas darbo užmokestis su 

SODRA 
1 329,4 tūkst. Lt 1462,5 tūkst. Lt +133,1 tūkst. Lt 

03.01. Įsigyta prekių, atsiskaityta už 
paslaugas 

258,6 tūkst. Lt 279,5 tūkst. Lt +20,9 tūkst. Lt 

 
64,1 % nuo bendro (2013) ŠSVB skirto biudžeto sudarė darbo užmokestis, 19,8 % socialinio 
draudimo įmokos ir tik 16,1 % prekių ir paslaugų mokėjimai. 
Bibliotekos (2013) biudžeto trečiajam uždaviniui vykdyti buvo planuotas 1 832,7 tūkst. Lt poreikis. 
Skirta 1 742,0 tūkst. Lt. Įsigyta kompiuterinė įranga (29,5 tūkst. Lt) ŠSVB, naujų dokumentų – 
periodikos 10 424 fiz. vnt. (176,4 tūkst. Lt), sumokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo 
įmokos (1 462,5 tūkst. Lt), įsigyta prekių ir atsiskaityta už paslaugas (279,5 tūkst. Lt). 
Vykdant uždavinį 04 per priemonę „Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos pajamos už suteiktas 
paslaugas“, planuota (2013) suteikti mokamų paslaugų už 10,0 tūkst. Lt (2012 – 9,8 tūkst. Lt). 
 

GAUTA LĖŠŲ (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

Finansavimas 2012 (Lt) 2013 (Lt) Skirtumas 
Savivaldybės biudžetas 1588000 1742000 +154000 
Valstybės lėšos (KM lėšos 
komplektavimui) 

100800 98500 -2300 

Specialiosios programos 9804 9715 -89 
Juridinių ir fizinių asmenų parama 209764 88630 -121134 
Programos, fondai 70818 98700 +27882 
Savivaldybės deleguotos lėšos 4220 5500 +1280 
Valstybės deleguotos lėšos 5536 7241 +1705 
Iš viso: 1988942 2050286 +61344 

 
Vykdant Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005-2014 metams uždavinį 04 per priemonę 
„Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos pajamos už suteiktas paslaugas“, pajamos už mokamas 
paslaugas sudarė (2013) 9,7 tūkst. Lt (2012 – 9,8 tūkst. Lt). 
 

Kodas Priemonė 2012 2013 Skirtumas 
04 Uždavinys: skatinti kultūros įstaigas suteikti daugiau mokamų paslaugų 
04.01. Pajamos už suteiktas paslaugas 9,8 tūkst. Lt 9,7 tūkst. Lt 0,1 tūkst. Lt 

 
Surinkta 9,7 tūkst. Lt (2013), lyginant su 2012 m. – 1 tūkst. Lt mažiau. ŠSVB mokamų paslaugų 
įplaukas sudarė tik apyvartinės lėšos už elektroninius skaitytojo pažymėjimus, skenavimo, 
kopijavimo, spausdinimo paslaugas. 
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UŽ MOKAMAS PASLAUGAS VB GAUTOS LĖŠOS LT (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

Paslaugos 2012 (Lt) 2013 (Lt) Skirtumas 
Skaitytojų bilietai 4886 4303,25 -582,75 
Kopijavimas, maketavimas 1457 1443,07 -13,93 
Autobuso nuoma 111 - -111 
Įrašymas į CD 25 - -25 
Naudojimasis faksu 52 14 -38 
Spausdinimas 2161 2112,23 -48,77 
Skenavimas 98 101 +3 
Dokumentų įrišimas - 6,50 +6,50 
Laminavimas - 3,50 +3,50 
Knygos 1014 1671,58 +657,58 
Dokumento parsiuntimas paštu (TBA) - 68,41 +68,41 
Iš viso: 9804 9723,54 -80,46 
 

VIDUTINIS SPECIALISTŲ DARBO UŽMOKESTIS  (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

Metai Priskaičiuota (Lt) Išmokama (Lt) 
2012 1420 1131 
2013 1471 1168 

Skirtumas +51 +37 
 

IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (LT) (LYGINAMOJI ANALIZĖ SU 2012 M.) 

 2012 (Lt) 2013 (Lt) Skirtumas 
Paprastosios išlaidos, iš jų: 1588000 1742000 +154000 
Darbo užmokestis 1015000 1116600 +101600 
Soc. draudimo įnašai 314400 345900 +31500 
Komunalinės išlaidos 117617 132081 +14464 
Ryšių paslaugos 48977 51900 +2923 
Transporto išlaikymas 11409 14971 +3562 
Spaudiniai 45000 45000 - 
Kitos prekės 17639 17800 +161 
Komandiruotės 2000 1948 -52 
Kvalifikacijos kėlimas 3435 2700 -735 
Ilgalaikio turto remontas 1998 3000 +1002 
Kitos paslaugos 5528 10100 +4572 
Socialinės išmokos 4997 - -4997 
Iš viso: 1588000 1742000 +154000 

 
Iš Kultūros ministerijos knygoms įsigyti skirta 98,5 Lt. Vienam gyventojui tenka 2,3 Lt spaudiniams 
įsigyti. Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų per 2013 m. paramos keliu gauta knygų už 23740,17 Lt 
(2012 – 38255 Lt). Spaudiniams įsigyti vienam gyventojui iš visų šaltinių tenka 3,91 Lt (2012 – 3,94 
Lt). 
Einamosios (paprastosios) išlaidos 
 Darbo užmokestis – 1116,6 tūkst. Lt. 
 Dokumentams įsigyti: 

- knygoms –  98,5 tūkst. Lt; 
- periodikos prenumeratai – 45,0 tūkst. Lt. 

 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, komunalinės paslaugos, ryšių paslaugos, kvalifikacijos 
kėlimas, ilgalaikio turto remontas, kitos prekės, transporto išlaikymas ir kt.) – 53,5  tūkst. Lt. 
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IŠVADOS 

 

Vykdydama 2013-ųjų metų uždavinius, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji 
biblioteka dirbo vadovaudamasi Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais: 2013-06-25 d. 
sprendimu Nr. T1-748 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 
Pagrynių filialo uždarymo ir naujos redakcijos Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio 
viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“. Centralizuota 22 bibliotekų – filialų (2013 m. 
uždarytas Pagrynių filialas)  sistema pagal rajono Savivaldybės tarybos patvirtintą tipinį Lietuvos 
savivaldybių viešųjų bibliotekų modelį yra ekonomiškai naudinga, taupi ir funkcionali, nes: 
 yra kompaktiškas, mobilus ir vienas mažiausių Lietuvoje VB filialų tinklas: 11 seniūnijų veikia 22 
filialai, iš kurių 9 vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas; 
 bibliotekų paslaugų vartotojams yra racionaliai organizuotas paslaugų prieinamumas: vid. 1 
bibliotekai  tenka 1860 (2012 – 1840) gyventojų;  
 VB ir 22 jos filialuose yra 67,25 (2012 – 68,25) etatinių vienetų darbuotojų, iš jų 49 – 
profesionalūs bibliotekininkai.  
 
 

PROBLEMOS 

 
 Plečiant bibliotekų paslaugas, spręstinas klausimas dėl viešosios bibliotekos renovuoto Ž. 
Naumiesčio filialo aprūpinimo baldais ir IT įranga. Galimas sprendimas – paraiška vietos veiklos 
grupių projektiniam finansavimui (pvz.: „Lamatos žemė“). 
 Spręstinas F. Bajoraičio viešosios bibliotekos pastato Tilžės g. 12, Šilutėje rekonstrukcijos ir 
Rusnės, Juknaičių bei Šilutės miesto filialų patalpų modernizavimo klausimas. Sprendimas – ES 
struktūrinių fondų lėšos 2014-2020 metų finansavimo periode per Kultūros ministeriją.  
 
 

ĮŽVALGOS 
 

 Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos statinių ansamblio (Tilžės g. 10 ir Tilžės g. 12) 
rekonstravimas ir įrengimas, pritaikant menų galerijai, edukacijai ir turizmo komunikacijai, įtrauktas 
į Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2013-10-24 d. sprendimu Nr. T1-922. Į šį planą taip pat įtraukta VB Rusnės, Ž. 
Naumiesčio ir Juknaičių filialų rekonstrukcija ir įrengimas. 
 Rajono vadovų ir visų politikų geranoriškumo dėka išspręstas viešosios bibliotekos Švėkšnos 
filialo patalpų ir įrangos klausimas. Sprendžiami Kintų filialo modernių ir šiuolaikiškų patalpų 
įrengimo ir aprūpinimo įranga klausimai. 
 2014 m. Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, LR kultūros ministerija kartu su 
Bilo ir Melindos Geitsų fondu pradeda socialinį projektą „Bibliotekos pažangai 2“, truksiantį iki 2016 
m. Projekto tikslas – sustiprinti Lietuvos bibliotekų galimybes tenkinti besivystančios visuomenės 
poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenės institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos 
žmonių gyvenimo kokybę. Šis projektas gali suteikti F. Bajoraičio viešajai bibliotekai galimybę 
pasinaudoti finansiniu mechanizmu, leidžiančiu įgyvendinti norimus projektus, tapti aktyvia 
šiuolaikinio bendruomenės gyvenimo dalimi, išplėsti bendradarbiavimą su verslo pasauliu, vietos 
valdžios institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Dalyvavimas projekte suteiktų 
galimybę bibliotekai stiprinti žmogiškuosius išteklius per bibliotekininkų gebėjimų kurti naujas, 
visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas, ugdymą. 
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 SVB bibliotekininkai 2014 m. formuos ir palaikys glaudžius santykius su bibliotekos vartotojais, 
vietos valdžia ir kitais partneriais, kurie didele dalimi lemia viešosios bibliotekos potencialo regione 
plėtros galimybes, tradicijų išsaugojimą bei naujovių atsiradimą. Siekiant netradicinių veiklų 
įgyvendinimo ir naujų idėjų generavimo, biblioteka palaikys, stiprins ir užmegs naujus užsienio 
bibliotekų, kitų institucijų ir organizacijų bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius, aktyviai plėtos 
projektinę veiklą. Tęsiant 2013 m. pradėtą veiklą Lietuvoje bei užsienio šalyse, bus akcentuojamas 
Pamario krašto išskirtinumas, istorijos ir kultūros paveldas, šiandienos vertybės.  
 

 



 

 

 


