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BENDROJI DALIS 
 

ŽINIOS APIE BIBLIOTEKĄ 
 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka yra centralizuotas 
bibliotekinių paslaugų tinklo junginys su 1 miesto, 7 miestelių  ir 15 kaimų filialais, 
kompaktiškai išdėstytais visoje rajono teritorijoje. ŠSVB tinkle bibliotekinėmis paslaugomis 
naudojasi 24,3 % visų rajono gyventojų. Tai yra pakankamai  aukštas gyventojų sutelkimo 
rodiklis.  

Naujoviškos, modernios, besikeičiančios, draugiškos ir nuolat atsinaujinančios 
bibliotekos sampratą suformavo ir įtvirtino (2008-2012) vykdytas „Pasaulio bibliotekų“ 
programos „Bibliotekos pažangai“ projektas Lietuvoje. Inovatyvių idėjų ir naujoviškos 
bibliotekos sėkmės garantas – stabilios finansinės investicijos į bibliotekų sektoriaus 
paslaugų, komforto, paslaugų įvairovės ir naujovių kaitos palaikymą. ŠSVB įsitvirtino regiono 
bendruomenėse kaip patikima ir saugi intelektualių žinių, informacijos, skaitybos ir 
kultūrinės edukacijos paslaugų davėja, perkanti sutarčių pagrindu, komunikuojanti su 
neformaliomis partnerėmis – visomis rajono švietimo įstaigomis, atverianti duris mokymuisi 
visą gyvenimą, NVO sektoriaus trečiojo amžiaus bendruomenės narius skatinanti 
savanorystės idėjoms, palaikanti savanorišką jaunimo veiklą, Šilutės knygos ir rašto paveldo 
saugojimą bei aktualizavimą, skaitybą, žinių ir informacijos prieigą. Viešoji biblioteka – aktyvi 
socialinio bendruomenės gyvenimo lyderė, ne kelkraščio pakeleivė, kurią iš apklaustų 
kultūros paslaugų vartotojų palankiai vertina net 96% respondentų. 

Atsižvelgiant į sparčiai kintančias SVB funkcijas (gyventojų sutelktumą į bibliotekas, 
bibliotekinių procesų automatizavimą, interaktyvių paslaugų plėtrą), netradicines 
knygotyrines, leidybines veiklas, bibliotekininkystės naujovių (BDN) diegimą, partnerystės 
tinklų su Vakarų Lietuvos, Lietuvos, užsienio bibliotekomis eksploatavimą, rajono 
savivaldybės tarybos 2007-01-25 d. 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 2012 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. Ataskaitinių 
metų liepą, įvertinus vartotojų naudojimosi paslaugomis aktyvumo būklę Šilutės SVB tinkle, 
atnaujintas ir išplėstas bibliotekų vartotojams siūlomų mokamų ir nemokamų paslaugų 
paketas (41 atnaujintos, prieiga per www.silutevb.lt), labiau atitinkantis specializuotus 
knygmylių skaitybos, informacijos, neformalaus švietimo, viešųjų kultūros erdvių renginių, 
bendravimo, saviraiškos, mokymosi visą gyvenimą ar kitus individualizuotus poreikius. 

ŠSVB dirba vadovaudamasi jos steigėjo – Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
sprendimais: 2010-11-25 d. Nr. T1-1564 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio 
viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ ir 2011-09-29 Nr. T1-142 „Dėl Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2010-11-25 d. patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės Fridricho 
Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo“, kuriuose įteisinta bibliotekos veikla, 
kintantis paslaugų spektras, kokybiška prieiga prie bibliotekininkystės ir informacijos 
resursų, atsinaujinantis viešosios bibliotekos administravimo modelis. 

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, bibliografijos, informacijos ir bibliotekinės kraštotyros centras. 

 

http://www.silutevb.lt/
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BIBLIOTEKOS IR BIBLIOTEKININKŲ PRIPAŽINIMAS. 

  
SĖKMINGI 2012 METŲ VEIKLOS AKCENTAI 

 
 
 Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka F. Bajoraičio 

viešajai bibliotekai – aktyviai akcijos „Knygų Kalėdos“ dalyvei (2012-01-14). 
 F. Bajoraičio viešoji biblioteka pelnė „Viešiausios Lietuvos bibliotekos‘2012“ titulą. 

Įteiktas diplomas, prizas, dovana (2012-03-01). 
 Lietuvos bibliotekininkų draugijos padėka F. Bajoraičio viešajai bibliotekai – 

tarptautinės IFLA konferencijos Lietuvoje organizatorei (2012-03-01). 
 Šilutės bibliotekininkų darbo patirtis paskelbta tarptautinės konferencijos 

„BIBLIO‘2012“ (Brašovas, Rumunija) moksliniame leidinyje „Inovation within Libraries“ 
(„Inovacijos bibliotekose“, Brašovas, 2012, p. 57-60). 

 Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai Savivaldos dienos proga įteikta rajono 
savivaldybės merės Daivos Žebelienės padėka (2012-11-04). 

 Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos geriausiai Metų bibliotekininkei Sandrai 
Jablonskienei įteikta rajono savivaldybės mero Virgilijaus Pozingio padėka (2013-04-22). 

 F. Bajoraičio viešoji biblioteka buvo viena iš trijų (2012-08 8-9) surengtos 
tarptautinės Bibliotekininkų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) ir Lietuvos 
bibliotekininkų draugijos tarptautinės konferencijos „Bibliotekos tinkluose: kuriančios, 
dalyvaujančios, bendradarbiaujančios“ organizatorių. Pagrindinės konferencijos temos: 
bibliotekos tinkluose – kaip jos atrodo; bibliotekos kaip „kūrybos laboratorijos“, teikiančios 
vartotojams galimybes atrasti, patirti ir susijungti kūryboje; bendradarbiavimas ir 
partnerystė tarp viešųjų bibliotekų ir bendruomenės. Kartu su Danijos, Didžiosios Britanijos, 
Australijos, Rusijos ir kitų valstybių bibliotekininkais pranešimą „Vietinių ir tarptautinių 
bendradarbiavimo ryšių svarba skaitytojų bendruomenei“ skaitė F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Laima Dumšienė. Pranešimas sulaukė gero 
klausytojų įvertinimo. 

 Ketvirtąkart surengta tradicinė tarptautinė Literatūrinio rudens šventė 
„Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...‘ 2012“. Pirmą kartą įteikta Mažosios Lietuvos poeto 
Fridricho Bajoraičio literatūrinė premija su meninėmis regalijomis. 

 Tradiciškai surengta bibliotekininkų dienai skirta šventė „Biblioteka: spausk 
Patinka“. Išrinkta Geriausia Pamario krašto 2011 m. bibliotekininkė. 

 Septintą kartą minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną SVB buvo surengtas 
nuotaikingas renginys „Pamario ožkos”, kuriame dalyvavo rajono politikai, verslininkai, 
savivaldybės darbuotojai ir spaudos atstovai. 

 Bibliotekos deleguoti bibliotekininkai kolegų rumunų iš Georgo Baritiu Brašovo 
apskrities viešosios bibliotekos kvietimu, pirmąkart dalyvavo tarptautinėje konferencijoje 
„BIBLIO 2012 – Inovatyvi Biblioteka“ Brašove (Rumunija), pristatydami pranešimą 
„Bibliotekos renginiai – inovatyvus būdas skatinti skaitymą“. 

 Biblioteka buvo viena iš tarptautinės konferencijos „Bibliotekos tinkluose: 
kuriančios, dalyvaujančios, bendradarbiaujančios“ , vykusios Klaipėdos apskrities viešojoje I. 
Simonaitytės bibliotekoje, organizatorių. Specialistų grupė dalyvavo konferencijoje ir skaitė 
pranešimą „Vietinių ir tarptautinių bendradarbiavimo ryšių svarba skaitytojų bendruomenei“. 

 Surengta įspūdinga Europos dienai skirta šventinė renginių programa „Mes turtingi 
patirtim, dovanota jauniems...“, skirta Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų 
solidarumo metams. Surengta Poezijos diena Pamaryje, kurios renginiai įsiliejo į Šilutės 
miesto šventės renginių programą. Pagrindiniu akcentu tapo Tarptautinio poezijos festivalio 
„Poezijos pavasaris-2012“ dalyvių viešnagė.  
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MISIJA 

 

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. 
 
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 23  miestelių bei kaimo filialuose, kur vartotojų patogumui yra 
organizuota nemokama prieiga prie specializuotų duomenų bazių (mokymuisi, 
konsultacijoms, turizmui), rengiamos profesionalaus ir mėgėjiško meno parodos (2012 – 76), 
vyksta susitikimai su meno kūrėjais ir menininkais (2012 – 93), užsiėmimai edukacinėse 
programose pagal amžiaus grupes bei pomėgius (2012 – 54), užsienio atlikėjų, rašytojų, 
knygos iliustruotojų, mokslininkų kūrybos vakarai (2012 – 142), kitų viešųjų kultūros erdvių 
renginiai (2012 – 119). 
 
 

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

BIBLIOTEKŲ SKAIČIUS 
 

2012 m. ŠSVB tinklas liko nepakitęs. Rajono teritorijoje yra 11 seniūnijų, jose veikia 
Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka ir 23 filialai, 9 iš jų vykdo ir mokyklų bibliotekų 
funkcijas. Mokyklų bibliotekų tinklą sudaro 18 Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančių 
bibliotekų, iš jų: 4 – gimnazijų, 2 – vidurinių mokyklų, 6 – pagrindinių mokyklų, 2 – specialiųjų 
mokyklų, 1 – neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, 2 pradinių  mokyklų ir 1 – vaikų globos 
namų biblioteka. Rajone taip pat veikia 2 kitų žinybų bibliotekos: turizmo ir paslaugų verslo ir 
žemės ūkio mokyklos. 
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„Šilutės rajono Savivaldybės Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės 

Administracijos 2011 m. veiklos ataskaitos“ skyriuje „Švietimas, kultūra, jaunimo ir sporto 
reikalai“ buvo pastebėta, kad „reikia diskusijos dėl tinklo peržiūros ir bibliotekų paslaugų 
teikimo būdų įvairovės“. Todėl ataskaitiniais (2012) metais ŠSVB sudaryta valdymo 
specialistų bibliotekininkų darbo grupė atliko išsamią F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 
tinklo lyginamąją analizę pagal pagrindinius ir papildomus SVB tinklų savivaldybėse 
formavimo kriterijus trimis lyginimo aspektais. Analizė leidžia daryti išvadas, kad: F. 
Bajoraičio viešoji biblioteka su 23 filialais (1990-2012) buvo nuosekliai restruktūrizuojama, 
sujungiant-atjungiant filialus, vykdančius ir mokyklų bibliotekų funkcijas (nuo 4 - 1990, iki 9 - 
2012), mažinant filialų tinklą (nuo 44 – 1990, iki 23 – 2012). 

 
 

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

 
 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 
Pagrynių 
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 
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Rajono savivaldybės viešųjų, Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančių bendrojo 
lavinimo ir specialiųjų mokyklų bei kitų žinybų bibliotekų tinklas 2012 12 31 d. 

 
 
 
 
Bibliotekų skaičius:  
Savivaldybės viešųjų bibliotekų iš viso – 24: 
 viešoji biblioteka – 1; 
 miesto filialas – 1; 
 miestelių filialai – 7;  
 kaimo filialai – 15; 

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 –18: 
 vidurinių mokyklų bibliotekos – 2; 
 gimnazijų bibliotekos – 4; 
 pagrindinių mokyklų bibliotekos – 6; 
 pradinių mokyklų bibliotekos – 2; 
 specialiųjų mokyklų bibliotekos – 2; 
 neformaliojo vaikų švietimo mokyklų bibliotekos – 1; 
 vaikų globos namų 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. 2012 m. jis 
nepakito. Katyčių, Kintų, Rusnės ir Usėnų seniūnijose veikia po 1 VB filialą, Juknaičių, Saugų, 
Švėkšnos ir Ž. Naumiesčio seniūnijose po 2 filialus, Gardamo ir Vainuto seniūnijose po 3, 
daugiausiai VB filialų yra Šilutės seniūnijoje – 5. Ataskaitiniais metais VB direkcija ir grupė 
specialistų parengė „Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir jos 23 
filialų tinklo lyginamąją analizę“, kurią 2013 m. pristatys 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. 2012 m. duomenimis iš 60 Lietuvos savivaldybių VB veikiančių 1235 filialų tik 52  
vykdo ir mokyklų bibliotekos funkcijas ir 9  iš jų – ŠSVB (šaltinis www.lnb.lt). 
 

NESTACIONARINIS APTARNAVIMAS 
 

Knygnešių skaičius (lyginamoji analizė su 2011 m.) 
Filialo 

pav. 
Knygnešių skaičius Aptarnauja vartotojų Literatūros išduotis 

2011 2012 Skirt. 2011 2012 Skirt. 2011 2012 Skirt. 
VB 7 5 +2 7 7 - 343 336 -7 
MF 4 4 - 5 5 - 765 650 -115 
KF 154 191 +37 287 297 +10 5501 7297 +1796 
Iš viso: 165 200 +35 299 309 +10 6609 8283 +1674 

 
ŠSVB knygnešių, jų aptarnaujamų vartotojų ir literatūros išduoties rodikliai, palyginus 

su 2011 m., yra pakitę. Nuolat keičiantis bibliotekų paslaugų spektrui, ieškant įvairių 
vartotojų aptarnavimo knyga formų, keičiasi ir nestacionarinis vartotojų aptarnavimas. 
Ataskaitiniais m. išaugo nestacionarinio aptarnavimo rodikliai: knygnešių, aptarnaujamų 
vartotojų ir literatūros išduoties skaičius. 2012 m. šia paslauga naudojosi 200 vartotojų. 
Vidutiniškai vienam filialui rajone tenka 8,5 (2011 – 6,9) knygnešių. Knygnešiai aptarnauja 
atokių kaimų gyventojus, senyvo amžiaus žmones, neįgaliuosius ir ligonius. Vienas knygnešys 
vidutiniškai aptarnavo 1,5 skaitytojo (2011 – 1,8) ir išnešė skaityti 41,4 (2011 – 40,0) knygų 
bei periodinių leidinių. Bibliotekinių išdavimo punktų rajone neturime. 

2012 m. 98,1 % (2011 – 98,5 %) VB ir filialų skaitytojų buvo aptarnaujami 
stacionariuose abonementuose, tai yra patys lankėsi viešojoje bibliotekoje ir filialuose, ir tik 
1,9 % (2011 – 1,5 %) skaitytojų buvo aptarnaujami nestacionarinio aptarnavimo formomis: 
knygnešyste.  

 
NEĮGALIŲ IR SENYVO AMŽIAUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 
ŠSVB skaitė 920 neįgalūs ir pensinio amžiaus skaitytojai (2011 – 833), tai sudaro 8,6 % 

nuo bendro skaitytojų skaičiaus (2011 – 7,6 %). VB paslaugomis naudojosi 292 neįgalūs ir 
pensinio amžiaus skaitytojai, iš jų – 86 neįgalūs ir 206 pensinio amžiaus vartotojai, tai sudaro 
7,7 % nuo bendro VB skaitytojų skaičiaus. VB filialuose skaito 628 (2011 – 540) neįgalūs ir 
pensinio amžiaus skaitytojai, tai sudaro 9,1 % nuo bendro filialų skaitytojų skaičiaus. ŠSVB 
bibliotekininkai nestacionariniu būdu aptarnavo senyvo amžiaus ir negalią turinčius žmones, 
negalinčius lankytis bibliotekose dėl ligos, judėjimo, regėjimo sutrikimų. Skaitymo 
paslaugomis, kartą per mėnesį nunešant leidinius į namus, buvo aptarnaujami 7 VB vartotojai, 
kurie per metus perskaitė 223 fiz. vnt spaudinių. Siekiant pagerinti aprūpinimą garso 
knygomis akluosius ir silpnaregius, bendradarbiauta su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos 
filialu, skolinantis iš jų spaudinius. Paslauga naudojosi 4 rajone gyvenantys šios grupės 

http://www.lnb.lt/
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skaitytojai, jiems išduota 113 garsinių knygų, apsilankyta 10 kartų. VB periodikos skaitykloje 
įrengtos 3 darbo vietos senyvo amžiaus žmonėms atlikti paiešką ir skaityti periodiką, o 
Informacijos skyriuje yra 1 kompiuterizuota darbo vieta žmonėms su negalia. Buvo palaikomi 
nuolatiniai ryšiai su įstaigomis ir organizacijomis, jungiančiomis įvairių socialinių grupių 
žmones, kurie yra nuolatiniai bibliotekoje vykstančių knygos renginių lankytojai.  

 
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), 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 (0,25) 

VB miesto filialas Bibliotekininkas (2), valytoja (0,25) 
VB miestelių ir kaimų filialai (22) Bibliotekininkas (27), valytoja (5,5) knygrišys (0,75) 

 
2012 m. nežymiai pasikeitė VB darbuotojų pareigybių sąrašas. SVB jungia 1 miesto ir 23 

miestelių ir kaimų filialus. 9 viešosios bibliotekos (2011 – 9) filialai vykdo ir mokyklų 
bibliotekų funkcijas (Bikavėnų, Kintų, Gardamo, Grabupių, Šylių, Pašyšių, Rusnės, Traksėdžių, 
Vilkyčių). 

 

FONDO FORMAVIMAS 
 

FONDO BŪKLĖ 
 
Iš viso fonde yra 271125 fiz. vnt. 46137 pavadinimų įvairių dokumentų, iš jų: 
 VB –  70261 fiz. vnt.;  
 MF –   10005 fiz. vnt.; 
 KF –   190859 fiz. vnt.  
Dokumentų pasiskirstymas pagal dokumentų rūšis: 
 knygų ir serialinių leidinių – 268042  fiz. vnt.; 
 natų –  763 fiz. vnt.; 
 garsinių – 1609 fiz. vnt.; 
 mišrių garsinių – 294  fiz. vnt.; 
 regimųjų – 37 fiz. vnt.; 
 kartografinių dokumentų – 20 fiz. vnt.; 
 vaizdinių dokumentų – 21 fiz. vnt.; 
 kompiuterinių dokumentų – 339 fiz. vnt. 
Grožinės literatūros fondas – 158060 fiz. vnt., tai sudaro 58,3 % nuo turimo fondo, iš jų: 
 VB – 21614 fiz. vnt. (30,8 %); 
 MF – 6283 fiz. vnt. (62,8 %); 
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 KF – 130163 fiz. vnt. (68,2 %). 
 

Šakinės literatūros fondas – 113065 fiz. vnt., tai sudaro 41,7 % nuo turimo fondo, iš jų: 
 VB – 48647  fiz. vnt. (69,2 %); 
 MF – 3722 fiz. vnt. (37,2 %); 
 KF – 60696 fiz. vnt. (31,8 %).  
 

APRŪPINIMAS DOKUMENTAIS 
 

Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų – 5,52 fiz. vnt., iš jų: 
 Šilutės mieste – 4,21 fiz. vnt.; 
 kaimo filialuose – 6,35 fiz. vnt. 

 

Vienam vartotojui tenka – 25,26 fiz. vnt. dokumentų, iš jų: 
 VB –  18,49 fiz. vnt.; 
 MF –  15,44 fiz. vnt.; 
 KF –  30,36 fiz. vnt. 

 

Per metus įsigyta 9751 fiz. vnt. įvairių dokumentų 2391 pavadinimų (naujų 1661 pav.), 
iš jų: knygų ir kitų inventorinamų dokumentų 6970 fiz. vnt. (1661 naujų pavadinimų) už 
148,6 tūkst. Lt ir 2781 fiz. vnt. periodinių leidinių už 45,0 tūkst. Lt; iš Kultūros ministerijos 
skirtų lėšų įsigyta 4353 fiz. vnt. (913 pav.) už 100,8 tūkst. Lt; iš rajono savivaldybės biudžeto, 
per projektinį finansavimą, skirtų lėšų įsigyta 204 fiz. vnt. (93 pav.) už 4,9 tūkst. Lt; dengiant 
skaitytojų prarastus dokumentus gauta 395 fiz. vnt. (379 pav.) už 4,6 tūkst. Lt; paramos keliu 
gauta 2018 fiz. vnt. (1130 pav.) už 38,2 tūkst. Lt; periodinių leidinių prenumerata (rajono 
biudžetas) 2781 fiz. vnt. (66 pav.) už 45,0 tūkst. Lt. 

 

Ataskaitiniais metais naujai gauti dokumentai paskirstyti ir apskaityti tokiu būdu: 
 VB – 3151 fiz. vnt. (1661 pav.), tai sudaro 32,4 %; 
 MF – 414 fiz. vnt. (261 pav.), tai sudaro 4,2%; 
 KF – 6186 fiz. vnt. (999 pav.), tai sudaro 63,4 %; 
 Iš viso VBS – 9751 fiz. vnt. 1661 pav. 

 

Per metus įsigyta grožinės literatūros 5897 fiz. vnt. 903 pavadinimų, tai sudaro 60,5 % 
nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus, iš jų: 

 VB – 1623 fiz. vnt.(942 pav.), t. y. 51,5 %; 
 MF – 247 fiz. vnt.(184 pav.), t. y. 59,7 %; 
 KF – 4027 fiz. vnt.(739 pav.), t. y. 65,1 %. 

 

Per metus įsigyta šakinės literatūros 3854 fiz. vnt. 758 pavadinimų., tai sudaro 39,5 % 
nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus, iš jų: 

 VB – 1528 fiz. vnt. (719 pav.), t. y. 48,5 %; 
 MF – 167 fiz. vnt. (77 pav.), t. y. 40,3 %; 
 KF – 2159 fiz. vnt. (260 pav.), t. y. 34,9 %. 

 

Naujai gauti dokumentai pagal dokumentų rūšis: 
 knygos – 6854 fiz. vnt.;  
 garsiniai – 29 fiz. vnt.;  

 garsiniai regimieji – 36 fiz. vnt.;  
 vaizdiniai – 1 fiz. vnt.;  
 natos – 6 fiz. vnt.;  
 kompiuteriniai – 3 fiz. vnt.;  
 tęstiniai – 41 fiz. vnt.;  
 periodiniai leidiniai – 2781 fiz. vnt.  
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Naujai gauti dokumentai pagal paskirtį: 

 ikimokykliniam amžiui – 646 fiz. vnt.; 
 moksleiviams –  2782 fiz. vnt.;  
 jaunimui – 1965 fiz. vnt.;  
 suaugusiems – 4358 fiz. vnt. 
 

Bibliotekų fondai papildyti nauja mokomąja literatūra (79 fiz. vnt), žodynais (16 fiz. 
vnt.), žinynais (176 fiz. vnt.), informacine literatūra (6 fiz. Vnt.), bibliografiniais leidiniais (41 
fiz. vnt.). Didelę naujai gautų dokumentų dalį sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama. Gauta 
2018 fiz. vnt. 1130 pavadinimų (iš jų 653 nauji pav.), įvairių dokumentų už 38,2 tūkst. Lt, tai 
sudaro 20,7% nuo bendro naujai gautų dokumentų kiekio.  

 

Paramos keliu gauti dokumentai paskirstyti tokiu būdu: 
 VB – 940 fiz. vnt.;  
 MF – 57 fiz. vnt.;  
 KF – 1021 fiz. vnt.  
 

Paramos keliu gauti dokumentai pagal dokumento rūšį: 
 spaudiniai – 1945 fiz. vnt.;  
 muzikos įrašai – 11 fiz. vnt.; 
 garso įrašai – 18 fiz. vnt.; 
 vaizdo įrašai – 36 fiz. vnt.; 
 natos – 5 fiz. vnt.; 
 kompiuterinės priemonės – 3 fiz. vnt. 

 

Bibliotekas knygomis rėmė: knygų autoriai, daktaro Sinelnikovo draugų klubas 
„Baltosios gulbės”, elektroninis laikraštis „Šilutės žinios”, UAB „Respublikos leidiniai”, VŠĮ 
„Lietuvos bibliotekų kolektorius”, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus rašytojai, 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, leidyklos „Nieko rimto”, „Šviesa”, „Alma 
littera”, „Versmės”, „Gimtinės šaltinis”, „Humanitas”, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo 
asociacija, VŠĮ Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Vilniaus Gedimino Technikos 
universiteto mokslotyros centras, Šilutės Rotary klubas, Švedijos ambasada, Šilutės 
Afganistano karo dalyvių draugija, Šilutės verslininkų organizacija, Šilutės muziejus, VŠĮ 
Vorutos fondas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 
dienraštis „Lietuvos rytas”, Vydūno draugija, Brašovo Džordžo Baritiu centrinė biblioteka, 
Šilutės rajono savivaldybės administracija, Šilutės rajono savivaldybės kultūros skyrius, prof. 
habil. dr. Arnoldas Piročkinas, prof. habil. dr. Domas Kaunas  ir kt. 

2012 metais viešosios bibliotekos FOS vykdė projektą „Su knyga – per išminties 
marias...“, finansuotą Šilutės rajono savivaldybės Kultūros projektų konkurso (4,0 tūkst. Lt). 
Projektinė veikla leido papildomai įsigyti 185 fiz. vnt. 93 naujų pavadinimų įvairių 
dokumentų. Įgyvendinant projektą suorganizuota išvyka į Vilniaus knygų mugę, užmegzti 
kontaktai su Lietuvos leidyklomis, kas lėmė, jog 2012 metais biblioteka sulaukė daug rėmėjų, 
kurie biblioteką rėmė naujomis knygomis. 

Vienam rajono gyventojui dokumentams įsigyti iš viso teko lėšų 3,94 Lt: 
 iš Valstybės biudžeto – 2,05 Lt; 
 iš rajono savivaldybės biudžeto – 1,01 Lt; 
 iš kitų (parama, iš skaitytojų v. pr.) – 0,87 Lt. 

 

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dukumentų  0,19 fiz. vnt., iš jų: 
 Šilutės mieste – 0,18 fiz. vnt.; 
 kaimo filialuose – 0,20 fiz vnt. 

 

Vienam SVB vartotojui tenka naujai gautų dokumentų 0,90 fiz. vnt., iš jų: 
 VB – 0,83 fiz. vnt.; 
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 MF – 0,64 fiz. vnt.; 
 KF – 0,98 fiz. vnt. 

SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde –3,59 %: 
 VB –  4,48 %; 
 MF – 4,13 %; 
 KF – 3,24 %. 

 
DOKUMENTŲ  NURAŠYMAS 

 
Iš viso nurašyta 19755 fiz. vnt. 192 pavadinimų įvairių dokumentų, tai sudaro 7,0 % nuo 

turimo fondo (t. sk. 4880 fiz. vnt. periodinių leidinių), iš jų: 
 VB – 1527 fiz. vnt., t. sk. 814 fiz. vnt. periodinių leidinių; 
 MF – 586 fiz. vnt., t. sk. 405 fiz. vnt. periodinių leidinių;  
 KF – 17642 fiz. vnt., t. sk. 3661 fiz. vnt. periodinių leidinių. 
 

Dokumentų nurašymo priežastys buvo šios: 
 susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai – 11094 fiz. vnt. (56,2 %); 
 praradę aktualumą dokumentai – 3364 fiz. vnt. (17,0 %); 
 vartotojų prarasti dokumentai – 360 fiz. vnt. (1,8 %); 
 kitos priežastys – 57 fiz. vnt. (0,3 %); 
 periodiniai leidiniai, pasibaigus saugojimo terminui – 4880 fiz. vnt. (24,7 %). 
 

Grožinės literatūros nurašyta 56,6 %, šakinės literatūros – 43,4 % nuo bendro nurašytų 
dokumentų skaičiaus. Nurašymo priežastys rodo, kad KF dokumentų fondai yra nepaklausūs, 
praradę aktualumą, nes nurašomi 20 metų senumo leidiniai. Fondo sandara, jo atnaujinimo 
tempai didele dalimi priklauso nuo einamojo komplektavimo politikos. Einamojo 
komplektavimo keliu įsigijome tik 6970 fiz. vnt. (be periodinių leidinių), iš kurių 2018 fiz. vnt. 
sudaro dokumentai, gauti paramos keliu. 2012 metais, rengiantis LIBIS skaitytojų 
aptarnavimo posistemio diegimui kaimo filialuose ir šių filialų dokumentų fondų 
rekatalogavimui, buvo nuodugniai peržiūrimi bibliotekų fondai, iš jų išimami neaktualaus 
turinio, susidėvėję ar kitaip sugadinti dokumentai. Fondų atranka atlikta Usėnų, Vainuto, 
Kintų ir Traksėdžių filialuose. Iš viso iš šių filialų dokumentų fondų atrinkta ir nurašyta 6251 
fiz. vnt. įvairių dokumentų, t. y. 31,6 % nuo bendro nurašytų dokumentų skaičiaus.  

 
FONDO PANAUDOJIMAS 

 

Bendras fondo apyvartos rodiklis – 1,48 (2011 m. – 1,42), iš jų: 
 VB – 2,65 (2011m. – 2,61); 
 MF – 1,47 (2011 m. – 1,44); 
 KF - 1.05 (2011 m. – 1,01). 

Fondo panaudojimo koeficientas nuo bendro dokumentų išdavimo: 
Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas – 42,2 (2011 m. – 40,2), iš jų: 

 VB – 33,7 (2011 m. – 29,8); 
 MF – 47,5 (2011 m. – 45,4); 
 KF – 49.8  (2011 m. – 48.8). 

Šakinės literatūros panaudojimo koeficietas – 57,8 (2011 m. – 59,8), iš jų: 
 VB – 66,3 (2011 m. – 70,2); 
 MF – 52,5 (2011 m. – 54,6); 
 KF – 5,2 (2011 m. – 50,8). 

Periodinių leidinių panaudojimo koficientas nuo bendro dokumentų išdavimo – 48,8 (2011 m. 
– 47,6), iš jų: 

 VB – 51,8 (2011 m. – 53,8); 
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 MF – 47,1 (2011 m. – 38,5); 
 KF – 46,2 (2011 m. – 42,2). 

 
LIBIS KOMPLEKTAVIMO POSISTEMĖ 

 

      2012 m. pabaigoje bibliotekos elektroninį katalogą sudarė 46137 bibliografiniai 
įrašai.  Elektroninis katalogas papildytas 1776 naujais bibliografiniais įrašais. Per 
ataskaitinius metus katalogas buvo papildomas naujai gautų ir perrekataloguotų į elektroninį 
katalogą dokumentų įrašais. Naujai gautiems ir apskaitytiems dokumentams sudaryta 1661 
naujas bibliografinis įrašas, perrekataloguotiems dokumentams – 115 naujų bibliografinių 
įrašų. Sumažėjus gaunamų einamojo komplektavimo keliu dokumentų skaičiui, vienas iš 
svarbiausių viešosios bibliotekos FOS uždavinių buvo anksčiau gautų dokumentų 
perrekatalogavimas. 2012 metais rekataloguoti Usėnų, Traksėdžių, Vainuto ir Šylių filialų 
dokumentų fondai. Iš viso rekataloguota 21459 fiz. vnt. įvairių dokumentų. 
 

FONDO APSAUGOS KLAUSIMAI 
 

Visuose viešosios bibliotekos filialuose įrengta signalizacija, viešojoje bibliotekoje veikia 
magnetinių vartelių sistema. VB ir filialų 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 dokumentų fondo patikrinimas VB Pagrynių filiale. 
 

KOMPLEKTAVIMO KOORDINAVIMO PROBLEMOS 
 

Jau daugelį metų besikartojantis lėšų stygius fondų komplektavimui skurdina fondus ne 
tik kiekybine, bet ir kokybine prasme. Ypač savo kokybinę vertę ir skaitytojų poreikių 
atitikimą praranda kaimo filialų dokumentų fondai. Brangstant knygoms ir periodiniams 
leidiniams gilėja prieštaravimas tarp pasiūlos ir paklausos. Informacinis fondas filialuose 
sunkokai atnaujinamas dėl leidinių brangumo. Vidutiniškai vienas filialas 2012 metais gavo 
191 fiz. vnt. naujų dokumentų. Kultūros ministerija, tiesiogiai finansuodama kai kurių knygų 
leidybą, bibliotekoms teišgali skirti 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. Norint 
turėti didesnį skaitytojų ratą, reikia  sparčiau atnaujinti fondus, o tam reikalingos didesnės 
investicijos. Paskutiniuoju metu sparčiai kylant naujų dokumentų kainoms,  turi būti 
didinamos iš Valstybės biudžeto naujų dokumentų įsigijimui skiriamos lėšos. 

 

VARTOTOJŲ  APTARNAVIMAS 
 

VARTOTOJŲ TELKIMAS 
 
Šilutės rajone gyvena 44160 gyventojai, t. y. 5717 gyventojais mažiau negu 2011 m. 

Šilutės mieste gyvena 17427 (2011 – 19720) gyventojai, kaimo gyventojų skaičius – 26733 
(2011 – 30157). Vienai universaliai bibliotekai vidutiniškai tenka 1840 (2011 – 2078) 
gyventojų. SVB skaitė 24,3 % Pamario gyventojų (2011 – 21,8 %). 2012 m. vartotojų 
aptarnavimo procentas padidėjo 2,5 %. VB mikrorajone gyvena 14439 gyventojas, 1222 



VEIKLOS  ATASKAITA 
2012 m. [Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka] 

 

 
 

T i l ž ė s  g .  1 0 ,  L T - 9 9 1 7 2 ,  Š i l u t ė  
 

Puslapis 15 

gyventojų mažiau negu 2011 m., tai sudaro 82,9 % nuo bendro Šilutės miesto gyventojų 
skaičiaus. VB gyventojų sutelkimo procentas – 26,3 % (2011 – 24,7 %), MF – 2988 gyventojų, 
sutelkimo procentas – 21,7 %. Vidutiniškai vienam kaimo filialui tenka 1215 (2011 – 1401) 
gyventojas, KF gyventojų sutelkimo procentas – 23,5 % (2010 – 21,1 %). 

VB ir jos filialuose skaitė 10731 vartotojai (2011 – 10892), jiems išduota 402556 fiz. vnt. 
(2011 – 398537) spaudinių. Siekiant aprūpinti vartotojus reikalingais dokumentais, buvo 
naudotasi vieningu SVB fondu, siūlomos tarpbibliotekinio abonemento paslaugos. Teiktos 
tradicinės ir interaktyvios paslaugos. VB Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vartotojai naudojasi 
savitarnos sistema, suteikiančia vartotojams galimybę savarankiškai paimti ir grąžinti 
dokumentus. Paslauga savarankiškai paimti ir grąžinti dokumentus naudojosi 1231 (2011–
1218) vartotojų. VB skaitytojai ir toliau naudojosi „Knygų gražinimo dėže“, kai grąžinami 
dokumentai, paliekami grąžinimo dėžėje bet kuriuo paros metu, ne tik bibliotekos darbo 
valandomis. Naudojantis Lietuvos integralios bibliotekos informaciniu (LIBIS) skaitytojų 
aptarnavimo posistemiu, vartotojai užsakė ir rezervavo dokumentus internetu. Priimta ir 
įvykdyta 1119 (2011 – 1081) dokumentų užsakymų ir rezervavimų. 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 127 el. užklausas. 
Taip pat buvo tęsiamos knygos ir žinių sklaidos tradicijos, ieškant naujų veiklos formų 
skaitymo skatinimui, aptarnaujant esamus ir telkiant potencialius vartotojus. 

 
Rajono gyventojai ir gyventojų sutelkimo procentas (lyginamoji analizė su 2011 m.) 

 Gyventojų skaičius Gyventojų sutelkimo procentas % 
2011 2012 Skirtumas 2011 2012 Skirtumas 

VB 15661 14439 -1222 24,7 26,3 +1,6 
MF 4059 2988 -1071 15,9 21,7 +5,8 
KF 30157 26733 -3424 21,1 23,5 +2,4 

SVB 49877 44160 -5717 21,8 24,3 +2,5 

 
 

 
 
 
2012 m. gyventojų skaičius rajone sumažėjo 5717 (2011 – 1284). Jau keletą metų iš 

eilės, o ataskaitiniais metais žymiai, sumažėjo 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, ir kt. 

http://www.silutevb.lt/
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VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 
Vartotojų skaičius ir literatūros išduotis (lyginamoji analizė su 2011 m.) 

Eil. 
nr. 

Filialo 
pavadinimas 

Vartotojų skaičius Literatūros išduotis 
2011 2012 Skirtumas 2011 2012 Skirtumas 

1. Viešoji biblioteka 3868 3789 -79 179156 186316 +7160 
2. Šilutės m. filialas 647 648 +1 14694 14730 +36 
3. Balčių filialas 74 74 - 2647 2759 +112 
4. Bikavėnų filialas 204 202 -2 7440 7511 +71 
5. Degučių filialas 200 200 - 6466 6472 +6 
6. Gardamo filialas 273 276 +3 11222 11508 +286 
7. Grabupių filialas 171 160 -11 7088 6226 -862 
8. Inkaklių filialas 200 200 - 7514 7574 +60 
9. Juknaičių filialas 305 305 - 8375 8875 +500 

10. Katyčių filialas 245 246 +1 6922 7023 +101 
11. Kintų filialas 691 692 +1 18900 18910 +10 
12. Laučių filialas 118 168 +50 3723 4311 +588 
13. Pagrynių filialas 141 78 -63 4278 678 -3600 
14. Pašyšių filialas 189 189 - 5934 5878 -56 
15. Ramučių filialas 108 114 +6 4665 4375 -290 
16. Rusnės filialas 602 603 +1 18397 18415 +18 
17. Saugų filialas 355 355 - 7487 8289 +802 
18. Šylių filialas 189 189 - 9708 9711 +3 
19. Švėkšnos filialas 320 244 -76 16112 14113 -1999 
20. Traksėdžių filialas 278 280 +2 7220 7222 +2 
21. Usėnų filialas 362 362 - 13544 13592 +48 
22. Vainuto filialas 415 409 +6 10115 10638 +523 
23. Vilkyčių filialas 335 334 -1 9542 9892 +350 
24. Ž. Naumiesčio filialas 602 605 +3 17388 17538 +150 
Kaimų iš viso: 6377 6285 -92 204687 201510 +3177 
Iš viso: 10892 10731 -161 398537 402556 +4019 

 

 
 

 
2012 m. VB sutelkti 3798 skaitytojai (2011 – 3868), t. y. 79 mažiau negu 2011 m., iš jų 

960  (2011 – 987) – vaikai. 3173 (2011 – 3204) skaitytojai perregistruoti ir 625 (2011 – 664) 
naujai užregistruoti. MF vartotojų skaičius – 648, iš jų 429 – vaikai, 543 vartotojų 
perregistruoti, naujai užregistruoti – 105. KF vartotojų skaičius – 6285 (2011 – 6377), iš jų 
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2465 – vaikai. 5264 vartotojai perregistruoti, naujai užregistruoti – 1021. KF skaitytojų 
skaičius sumažėjo 92 skaitytojais. Skaitytojų sumažėjimo priežastys buvo įvairios, viena iš jų – 
sumažėjęs rajono gyventojų skaičius. Dėl visiškai lietaus vandeniu užlietų patalpų 2012 m. 
liepos mėn. sustabdyta VB Pagrynių filialo veikla, surinktos iš skaitytojų knygos, turtas 
išvežtas. Gardamo, Ramučių, Grabupių, Švėkšnos filialų bibliotekininkės sirgo po kelis 
mėnesius per metus. 2012 m. vartotojų skaičiaus kaitą žr. lentelėje „Vartotojų skaičius ir 
literatūros išduotis”. 
 

Vartotojų sudėties pokyčiai (lyginamoji analizė su 2011 m.) 
 VB MF KF SVB 

2011 2012 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 

2011 2012 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 

2011 2012 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 

2011 2012 % nuo 
bendro 
skait. 

sk. 

Vaikai ir 
jaunimas 

1739 1707 44,9 467 482 74,4 3468 3267 52,0 5674 5456 50,8 

Bedarbiai 135 148 3,9 12 15 2,3 426 423 6,7 573 586 5,5 
Darbininkai 201 199 5,2 13 9 1,4 483 485 7,7 697 693 6,5 
Tarnautojai 622 635 16,8 70 66 10,2 674 743 11,8 1366 1444 13,5 
Ūkininkai ir 
žemdirbiai 

- - - - - - 49 25 0,4 49 25 0,2 

Pensininkai 
ir neįgalieji 

293 292 7,7 31 31 4,8 509 597 9,5 833 920 8,6 

Studentai 395 357 9,4 12 10 1,5 353 283 4,5 760 650 6,0 
Kiti 483 460 12,1 42 35 5,4 415 462 7,4 940 957 8,9 

 
 

 
 

Didžiausia rajono bibliotekų vartotojų kategorija – vaikai ir jaunimas. Skaitytojų sudėtis, 
palyginus su 2011 m., keitėsi. Išaugo bedarbių, tarnautojų senjorų ir neįgaliųjų skaitytojų 
skaičius.  

 

Vidutinis vartotojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai (lyginamoji analizė su 2011 m.) 
 Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis 

vienai bibliotekai 
Vidutinis vartotojų skaičius, tenkantis 

vienai bibliotekai 
 2011 2012 Skirtumas 2011 2012 Skirtumas 
Mieste 9860 8714 -1146 2258 2223 -20 
Kaime 1370 1215 -155 290 286 -4 
SVB 2078 1840 -238 454 447 -7 
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Apsilankymų skaičius ir lankomumas (lyginamoji analizė su 2011 m.) 

Eil. 
nr. 

Filialo 
pavadinimas 

Lankytojų skaičius Lankomumas 
2011 2012 Skirtumas 2011 2012 Skirtumas 

1. Viešoji biblioteka 50819 55520 +4701 13,1 14,6 +1,5 
2. Šilutės m. filialas 10694 10781 +87 16,5 16,6 +0,1 
3. Balčių filialas 1604 962 -642 21,7 13,0 -8,7 
4. Bikavėnų filialas 4823 4257 -566 23,6 21,1 -2,5 
5. Degučių filialas 6635 6637 +2 33,2 33,2 - 
6. Gardamo filialas 6687 8020 +1333 24,5 29,0 +4,5 
7. Grabupių filialas 4879 4187 -692 28,5 26,2 -2,3 
8. Inkaklių filialas 6071 6075 +4 30,4 30,4 - 
9. Juknaičių filialas 4906 4928 +22 16,1 16,1 - 

10. Katyčių filialas 6005 6182 +177 24,5 25,1 +0,6 
11. Kintų filialas 16092 15952 -140 23,3 23,0 +0,3 
12. Laučių filialas 2521 2754 +233 21,4 16,4 -5,0 
13. Pagrynių filialas 3750 2347 -174 26,6 30,0 +3,4 
14. Pašyšių filialas 2819 3298 +479 14,9 17,4 +2,5 
15. Ramučių filialas 2761 1470 -1291 25,6 12,9 -12,7 
16. Rusnės filialas 19740 20249 +509 32,8 33,6 +0,8 
17. Saugų filialas 8343 8626 +283 23,5 24,3 +0,8 
18. Šylių filialas 4835 4875 +40 25,6 25,8 +0,2 
19. Švėkšnos filialas 8057 3576 -4481 25,2 14,7 -10,5 
20. Traksėdžių filialas 7344 7385 +41 26,4 26,4 - 
21. Usėnų filialas 10000 13518 +3518 27,6 37,3 +9,7 
22. Vainuto filialas 6373 5494 -879 15,4 13,4 -2,0 
23. Vilkyčių filialas 11316 11064 -252 33,8 33,1 +0,7 
24. Ž. Naumiesčio filialas 11160 11222 +62 18,5 18,5 - 
Kaimų iš viso: 156721 153078 -3643 24,6 24,3 +0,3 
Iš viso: 218234 219379 +1145 20,0 20,4 +0,4 

 

 
 

LITERATŪROS  IŠDUOTIS 
 

Dokumentų išduoties lyginamoji analizė su 2011 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, kaimo filialų darbuotojų sergamumas (Ramučių ir Švėkšnos filialuose), dėl visiškai 
lietaus vandeniu užlietų patalpų sustabdyta VB Pagrynių filialo veikla ir kt.  
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Išduota dokumentų į namus ir vietoje 2012 m. (fiz. vnt.) 
 Išduota iš viso Išduota 

dokumentų į 
namus 

% nuo bendros 
išduoties 

Išduota 
dokumentų 

vietoje  

% nuo bendros 
išduoties 

VB 186316 54830 29,4 131486 70,6 
MF 14730 7178 48,7 7552 51,3 
KF 201510 105484 52,3 96026 47,7 

SVB 402556 167492 41,6 235064 58,4 
 

 
Grožinės ir šakinės literatūros išduotis (lyginamoji analizė su 2011 m.) 

 Išduota 
iš viso 

Grožinės 
literatūros 

Grožinės lit. % nuo 
bendros išduoties 

Šakinės 
literatūros išduotis, be 

periodinių leidinių 

Šakinės lit. % nuo 
bendros išduoties 

2011 2012 2011 2012 Skir-
tumas 

2011 2012 Skirtum
as 

2011 2012 Skir-
tumas 

2011 201
2 

Skir-
tumas 

VB 179156 186316 53416 62717 +930
1 

29,9 33,7 +3,8 29254 27016 -2238 16,3 14,5 -1,8 

MF 14694 14730 6674 7000 +326 45,4 47,5 +2,1 941 790 -151 6,4 5,4 -1,0 
KF 204687 201510 100011 100336 +325 48,9 49,8 +0,9 18327 7905 -

10422 
8,9 3,9 -5,0 

SVB 398537 402556 160101 170053 +995
2 

40,2 42,2 +2,0 48522 35711 -
12811 

12,2 8,9 -3,3 

 
 

Periodinių  leidinių  išduotis (lyginamoji analizė su 2011 m.) 
 Periodinių leidinių išduotis Periodinių leidinių išdavimo % 

nuo bendros išduoties 
2011 2012 Skirtumas 2011 2012 Skirtumas 

VB 96486 96583 +97 53,8 51,8 -2,0 
MF 7079 6940 -139 48,2 47,1 -1,1 
KF 86349 93279 +6930 42,2 46,3 +4,1 
SVB 189914 196802 +6888 47,6 48,9 +1,3 

 
 

 
 

Skaitomumas (lyginamoji analizė su 2011 m.) 

 
 
 
 
 

 

 2011 2012 Skirtumas 
VB 46,3 49,1 +2,8 
MF 22,7 22,7 - 
KF 32,1 32,1 - 

SVB 36,6 37,5 0,9 
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ŠSVB darbo rodikliai  2008 – 2012 m. 
Rodikliai 2008 2009 2010 2011 2012 

Vartotojai 
VB 3825 3867 3875 3868 3798 
MF 680 641 645 647 648 
KF 7185 6992 6911 6377 6285 

SVB 11690 11500 11431 10892 10731 
Vartotojai vaikai 

VB 1139 1017 1046 987 960 
MF 470 327 419 411 429 
KF 3184 3088 3065 2678 2465 

SVB 4793 4432 4530 4076 3854 
Lankytojai 

VB 47673 49723 49768 50819 55520 
MF 11061 10366 10450 10694 10781 
KF 176520 175299 175753 156721 153078 

SVB 235254 235388 235971 218234 219379 
Literatūros išduotis 

VB 168996 174590 177185 179156 186316 
MF 16418 13768 14067 14694 14730 
KF 212088 215545 214478 204687 201510 

SVB 397502 403903 405730 398537 402556 
Literatūros išduotis vaikams 

VB 31841 31660 31932 31695 31775 
MF 8724 6213 7282 8532 8552 
KF 92671 94265 94355 85356 84043 

SVB 133236 132138 133569 125583 124370 
Dokumentų fondas 

VB 67390 66878 67669 68637 70261 
MF 10876 10654 10469 10177 10005 
KF 247549 229838 209914 202315 190859 

SVB 325815 307370 288052 281129 271125 
 

Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų ir kompiuterizuotų, skaičius (lyginamoji analizė su 2011 m.) 
 

Iš viso: 

Iš jų 
kompiuterizuotų 
(vartotojams ir 
darbuotojams): 

 
Iš jų: 

2011 2012 2011 2012 

Kompiuterizuotų 
darbo vietų 

skaičius 
bibliotekos 

darbuotojams 

Vartotojams 
skirtų 

kompiuterizuotų 
darbo vietų 

skaičius 

Iš jų vartotojams 
skirtų 

kompiuterizuotų 
darbo vietų, 

prijungtų prie 
interneto, 
skaičius 

VB 82 82 43 43 27 16 16 
MF 10 10 7 7 2 5 5 
KF 319 319 170 167 24 143 143 

SVB 411 411 220 217 53 164 164 
 

 
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.  
Pradėtos teikti naujos elektroninės paslaugos dar šešiuose F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 
filialuose. 2012 metų sausio pradžioje VB Degučių, Gardamo, Grabupių, Katyčių, Pašyšių ir 
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Vilkyčių 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 jie išduoti, bet ir visose Lietuvos viešosiose bibliotekose. Skaitytojo 
pažymėjimas galios neribotą laiką ir suteiks galimybę naudotis visomis bibliotekos 
teikiamomis paslaugomis.  

Vieni aktyviausių asociacijos „Langas į ateitį“ kursų dalyvių rinkosi Šilutės rajono 
bibliotekoje. 2012 m. susumavus daugiau nei metus trukusių „Langas į ateitį“ organizuotų 
nemokamų kompiuterinio raštingumo kursų rezultatus paaiškėjo, kad uoliausiai į bibliotekose 
organizuotus kursus suskubo Šilutės rajono gyventojai Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 
bibliotekoje bei jos filialuose. Iš viso žinių visuomenės plėtrą skatinančios organizacijos 
„Langas į ateitį“ organizuotus kompiuterinio raštingumo kursus baigė 16 tūkstančių Lietuvos 
gyventojų. Šilutės bibliotekoje bei 15-oje jos kaimo vietovių filialų į mokymus surinktos net 58 
panorusių mokytis grupės, jose mokėsi daugiau nei 270 Šilutės rajono gyventojų. 
Aktualiausios temos šilutiškiams buvo elektroninio pašto susikūrimas, bendravimo 
programos, teminis naršymas internete. Gyventojai taip pat domėjosi elektronine prekyba, 
bankininkyste ir kitomis paslaugomis, pasiekiamomis nekeliant kojos iš namų. Mokytis 
kompiuterinio raštingumo „Langas į ateitį“ labiausiai kvietė socialiai pažeidžiamas grupes: 
darbo ieškančius asmenis, kaimo vietovių gyventojus ir neįgaliuosius. Projektas „Lietuvos e. 
piliečiui – paslaugos internete“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Kviečiant 
gyventojus į mokymus „Langas į ateitį“ bendradarbiavo su socialiniais partneriais: Lietuvos 
darbo birža, Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos viešosiomis bibliotekomis. 

„E. pamoka" Pamario bibliotekose. 
Ragindama prisijungti prie akcijos „E. įgūdžių 
savaitė 2012", organizuojamos visoje 
Lietuvoje, F. Bajoraičio viešoji biblioteka kovo 
28 d. pakvietė moksleivius dalyvauti 
tiesioginėje „E. Pamoka" transliacijoje. Jos 
tikslas – informuoti jaunimą apie studijų ir 
karjeros galimybes informacinių technologijų 
srityje bei skatinti rinktis paklausias 
specialybes. Lietuvos informacinių 
technologijų įmonių specialistai aiškino 
moksleiviams, kaip kurti savo karjerą IT 
rinkoje, taip pat kalbėjo apie IT srities 
specialistų poreikį po penkerių metų. 
Pamokos metu pristatyti reportažai, kurie 
atskleidė moksleivių žinias, susijusias su e-
įgūdžiais. „E. pamokoje" buvo laukiama kuo 
daugiau dalyvių, nes tikėtasi pasiekti 
didžiausios tiesioginės transliacijos internetu 
rekordą Lietuvoje. Šį rekordą pasiekti padėjo 
ir Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos 
mokytojai Laura Martinkienė, Laimutė 
Riebždienė ir Kazys Anicetas Norvilas, į „E. 
pamoką" atvedę 7 ir 10 klasių moksleivius 
(50 mokinių). Neabejingi šiam įvykiui buvo ir 
viešosios bibliotekos Rusnės, Vilkyčių, 

Katyčių, Ž. Naumiesčio, Grabupių ir Juknaičių filialai, surengę „E. pamoką" moksleiviams. 
Moksleiviai kompiuterines žinias atskleidė viktorinoje. Gegužės 17 d. Šilutės Pamario 

pagrindinės mokyklos moksleiviai, lydimi mokytojų Jurgitos Balčytienės, Nijolės Kungelienės 
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ir Ričardo Čaikio, rinkosi į F. Bajoraičio 
viešojoje bibliotekoje surengtą viktoriną 
„Kompiuteriniams beraščiams – NE". 
Pasiskirstę į tris komandas, pasivadinusias 
„Čaikiukai", „Žvirbliai" ir „Noliferiai", jaunieji 
informacinių technologijų žinovai pradėjo 
įnirtingą kovą. Pradžioje jiems reikėjo 
atsakyti į dvidešimt teorinių klausimų. 
Daugiausiai kompiuterinių žinių pasirodė 
turinti „Noliferių" komanda, tačiau praktines 
užduotis geriausiai atliko „Čaikiukų" 
komanda, kuri ir tapo viktorinos nugalėtoja. 
Visiems viktorinos dalyviams buvo įteikti 
prizai, o Pamario mokyklos mokytojams – 
padėkos raštai už aktyvų dalyvavimą ir 
bendradarbiavimą rengiant viktoriną. 

Virtualus Šilutės ir Khashuri (Gruzija) 
miestų moksleivių susitikimas. F. Bajoraičio 
viešojoje bibliotekoje Šilutės moksleiviai 
turėjo unikalią galimybę per kompiuterinę 
programą „Skype" pabendrauti su savo 
bendraamžiais iš Khashuri miesto (Gruzija). 
Tai jau ne pirmas bendras šilutiškių projektas 
su gruzinais. Grupė Šilutės F. Bajoraičio 
viešosios bibliotekos specialistų 2011 m. 
rudenį lankėsi Khashuri miesto bibliotekoje pagal projektą „Atvira biblioteka". Konferencijos 
pradžioje moksleiviai pasikeitė prezentacijomis anglų kalba, kuriose jie pristatė savo šalies 
žymiausius istorinius įvykius, demografinius 
faktus, buvo pateikta įvairių nuotraukų apie 
lankytinas šalies vietas, miestus, įžymius 
žmones. Susipažinus su abiem šalimis 
moksleiviai tiek iš Gruzijos, tiek iš Šilutės 
galėjo užduoti įvairius juos dominančius 
klausimus. Teletilto pabaigoje moksleiviai 
pasikeitė kontaktine informacija ir sutarė 
bendrauti ateityje bei pasižadėjo dar kartą 
susitikti savo bibliotekose ir surengti 
tiesioginę konferenciją, nes tai puiki galimybė 
šilutiškiams daugiau sužinoti apie egzotišką 
Gruziją, o Khashuri miesto moksleiviams –
apie Lietuvą, tuo pačiu patobulinant savo 
anglų kalbos žinias. 

Elektroninis gyventojų pajamų 
mokesčio deklaravimas. F. Bajoraičio 
viešojoje bibliotekoje vasario 29 d. vyko 
seminaras „Elektroninis deklaravimas–
pažangi patirtis, taupanti laiką ir lėšas”. 
Seminarą vedė Klaipėdos apskrities VMI 
Mokestinių prievolių departamento Rajonų ir 
miestų mokesčių mokėtojų skyriaus Šilutės 
poskyrio vyriausioji specialistė Dalia 
Tribičienė. Seminaro metu lankytojai buvo 
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supažindinti su aktualiais gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimais deklaruojant 
2011 metų pajamas.  

Surengtas seminaras „Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas darbo rinkoje". 
Balandžio 5 d. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Žmogiškųjų išteklių 
kompetencijų tobulinimas darbo rinkoje", kurio metu su rajono gyventojais susitiko Klaipėdos 
teritorinės darbo biržos Šilutės skyriaus vedėjas Andrius Šašilkinas, vyr. specialistė Danė 
Mongirdienė ir vyr. specialistas Vingirdas Pielikys. Seminaro metu aptarta bendra Lietuvos, 
taip pat ir Šilutės rajono, darbo rinkos situacija, kalbėta apie paklausiausias specialybes bei 
įdarbinimo galimybes.  

Susitikimas su „Sodros" specialistėmis. 
F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje gegužės 3 
d. įvyko valstybinio socialinio draudimo 
Klaipėdos skyriaus Šilutės skyriaus 
seminaras apie elektroninės gyventojų 
aptarnavimo sistemos (EGAS) naudojimo 
galimybes, kurias pristatė  

Klaipėdos skyriaus Šilutės skyriaus 
vedėja Birutė Kleinaitė ir Klaipėdos skyriaus 
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus 
vyriausioji specialistė  Renata 
Petrikauskienė. Specialistės informavo, kad 
nuo 2009 m. sausio 1 d. būsima senatvės 
pensija dabar turi pasirūpinti patys 

gyventojai, kadangi „Sodros" specialistai nebevyksta į įmones ar įstaigas, kad jų darbuotojams 
padėtų sukaupti reikiamus duomenis. Minėta, jog naudojantis EGAS duomenų baze taip pat 
gyventojai gali gauti informaciją apie priskaičiuotas ir mokamas išmokas, įgytą valstybinio 
socialinio pensijų draudimo stažą, prognozuojamą valstybinę socialinio draudimo senatvės 
pensiją ir kita. 

 
VEIKLA KARTU SU PROJEKTU „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI“ 

 

Pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ 
Informacijos skyriuje visus metus buvo 
vykdomi nemokami kompiuterinio 
raštingumo pradmenų mokymai 
suaugusiems žmonėms. Susidomėjimas 
mokymais labai didelis, o ypač tarp 
vyresniojo amžiaus vartotojų. Iš viso per 
2012 metus apmokyti 97 suaugusieji 
gyventojai, surengta 20 mokymų po 10 
valandų. Mokymus lankė ne tik miesto, bet ir 
aplinkinių kaimų bei miestelių 
bendruomenės nariai. Besimokantys galėjo 
įgyti darbo kompiuteriu pradmenis, išmokti 
naudotis elektroninėmis paslaugomis, 

elektroninio bendravimo (el. paštas, Skype),  susipažinti su Interneto galimybėmis ir kt. Taip 
pat buvo surengti elektroninio deklaravimo, Microsoft Word 2007  mokymai. Kompiuterinio 
raštingumo kurso dalyviai buvo mokomi iš leidinių:  „Išmokime dirbti kompiuteriu“, „Mano 
interneto kelrodis“, „Kuriu elektroninį nuotraukų albumą“, Saugus ir draugiškas internetas. 
Pradedantiems“, mokomosios medžiagos „Kompiuterinis raštingumas bibliotekininkams“. 

Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų 
filialas sėkmingai dalyvavo projekte „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai". Kintų filialo 
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pateikta paraiška buvo atrinkta iš 40 komandų. Kuriant filmą aktyviai talkino vietos 
bendruomenė. Iš 500 filmų kintiškių filmas „Kintai – pasaulio kraštas" buvo atrinktas tarp 15 
geriausiųjų.  

Atradusi vieną iš tūkstančio galimybių.  Sausio 10 d.  F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 
vyko dokumentinio-vaidybinio filmo „1000 galimybių" premjera, kurią inicijavo projektas 
„Bibliotekos pažangai". Šis filmas pradėtas kurti dar 2010-aisiais, kai gyventojai iš visos 
Lietuvos konkursui atsiuntė apie 200 savo istorijų. Scenarijaus autoriai atrinko tris istorijas, 
kurių pagrindu ir buvo sukurtas 30 minučių trukmės filmo „1000 galimybių" scenarijus 
(režisierius Jonas Grižas). Transliacijos metu bibliotekos lankytojai galėjo pirmieji Lietuvoje 
išvysti dokumentinį-vaidybinį filmą apie žmones, kurių gyvenimus pakeitė bibliotekos. Beje, 
viena iš filmo herojų yra F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Šylių filialo bibliotekininkė Vida 
Mišeikienė. Vidos sėkmingos istorijos pradžia – apsilankymas F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos organizuojamuose kompiuterinio raštingumo kursuose suaugusiems. Įgijusi naujų 
žinių, Vida ėmė labiau pasitikėti savimi ir priėmė jai pačiai netikėtą pasiūlymą dirbti 
bibliotekininke Šylių filiale.  

Virtualus susitikimas su A. Čekuoliu. Nuo vasario 7 d. prasidėjo projekto „Bibliotekos 
pažangai" inicijuotas tiesioginių interneto transliacijų ciklas  „Virtualūs susitikimai". Jų metu 
Lietuvos bibliotekų lankytojai turėjo galimybę pabendrauti su žymiais Lietuvos kultūros, 
meno ir mokslo žmonėmis. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vasario 7 d. vyko pirmoji 
tiesioginė transliacija, kurios metu bibliotekos 
lankytojai dalyvavo pokalbyje su Lietuvos 
žurnalistu, keliautoju, rašytoju bei laidų 
vedėju Algimantu Čekuoliu. Transliaciją 
stebėjo bei joje aktyviai dalyvavo nemažai 
bibliotekų lankytojų iš įvairių Lietuvos 
miestų. Taip pat klausytojai savo ruožtu teikė 
įvairiausius klausimus apie rašytojo 
parengtas knygas, kreipėsi patarimų iš kur 
semtis tiek energijos, kiek turi pats A. 
Čekuolis, teiravosi apie aplankytas šalis, 
kelionėse užmegztas pažintis, jų naudą. Buvo 
paliesta dar daug įvairiausių, bibliotekų 
lankytojus dominančių ir aktualių temų.  

Iniciatyva „Savivaldos savaitė". Nuo 
vasario 6 d. bibliotekose pagal projektą 
„Bibliotekos pažangai“ surengta „Savivaldos 
savaitė“. Bibliotekų lankytojai turėjo galimybę 
išreikšti savo nuomonę apie vietos savivaldos 
institucijų veiklą bei aktualias regiono 
problemas, kurias galėtų padėti spręsti 
savivaldybės bei seniūnijos. Bendruomenių 
susitikimai su seniūnais vyko Katyčiuose, 
Kintuose, Traksėdžiuose ir Usėnuose. 

 

 
PRIEIGA IR SĄLYGOS 

 
VB ir filialų darbo laikas: 

Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka darbo dienomis veikia nuo 8.00 iki 19.00 val., 
vartojai 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, Inkaklių, Juknaičių, Usėnų, Katyčių, 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 Grabupių filialas: antradieniais-šeštadieniais – nuo 10.00 iki 16.00 val. 
VB Laučių filialas: antradieniais-penktadieniais – nuo 14.00 iki 18.00 val., šeštadieniais – nuo 
10.00 iki 13.00 val. 
VB Pašyšių filialas: antradieniais-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. 
VB Pagrynių filialo veikla sustabdyta nuo 2012-07-15 d. 

Darbo dienos: VB – 304, VB filialuose (vidutiniškai) – 251. 
 

TBA (2012 m.) 
 
 
 
 

 
 

 
RENGINIAI 

 
Lyginamoji analizė su 2011 m. 

Metai VB MF KF SVB 
Žodiniai renginiai: 

2011 143  16  333  492  
2012 193 (+50) 19 (+3) 272 (-61) 484 (-8) 

Vaizdiniai renginiai: 
2011 64  21  258  343  
2012 69 (+5) 13 (-8) 181 (-77) 263 (-80) 

Iš viso: 
2011 207  37  591 835  
2012 262 (+55) 32 (-5) 453 (-138) 747 (-88) 

 
SVB SVB (2012) surengti 747 įvairaus pobūdžio, trukmės, vizualizacijos knygos 

renginiai, iš kurių  484 žodiniai (2011 – 492) ir 263 (2011 – 343) vaizdiniai renginiai. Knygos 
renginiai užtikrino, kad SVB vykdytų kultūrines rekreacines funkcijas, kuriant 
bendradarbiavimo ryšius su įvairiomis institucijomis, visuomeninėmis ir kūrybinėmis 
organizacijomis, rajono švietimo ir kultūros įstaigomis, kitų savivaldybių bibliotekomis. 
Paminėtos valstybinės šventės, atmintinos datos, įvairios sukaktys. 

 
RENGINIŲ FORMOS IR TEMATIKA 

 
Ataskaitiniais metais minėjome poeto Jono Mačiulio-Maironio 150 gimimo metinių 

sukaktį. Įsijungiant į Maironio metus F. Bajoraičio viešoji biblioteka ir jos filialai pakvietė 
visuomenę į renginius, kuriuose buvo atskleistas lietuvių literatūros klasiko gyvenimas, 
kūryba. 2012 metus Europos Parlamentas paskelbė Europos aktyvaus senėjimo ir kartų 

Abonentų skaičius 7 
Gauta užsakymų 12 
Išsiųsta užsakymų 12 
Gauta dokumentų 12 
Originalų 12 
Kopijų - 
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solidarumo metais. Biblioteka savo veiklomis prisidėjo prie vyresniojo amžiaus žmonių 
užimtumo, įtraukiant juos į kultūrinį gyvenimą, kviečiant į renginius, organizuojant veiklas 
saviraiškai ir pristatant jas viešoje erdvėje. 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 ir kt. Organizuoti kompleksiniai knygos renginiai, kuriuose 
pristatytos įvairios parodos, pateiktos literatūrinės-muzikinės programos. Viešųjų erdvių 
knygos renginiai vyko bibliotekos Vasaros kiemelyje, Šilutės miesto skverelyje, Minijos kaime. 
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: 
rajoniniuose laikraščiuose „Šilutės naujienos“, „Pamarys“, „Šilokarčema“; periodiniuose 
leidiniuose „Tarp knygų“, „Savivaldybių žinios“; elektroniniuose laikraščiuose 
http://www.siluteszinios.lt, http://www.silaine.lt, http://www.manosilute.lt, 
http://www.silutes.info, http://www.zinios1.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. 

 
 
SĖKMINGI VEIKLOS AKCENTAI VIEŠŲJŲ ERDVIŲ KNYGOS RENGINIUOSE  
 
Tarptautinis literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ 
Tradicija-naujovė. Šįmet knygų autorių ir skaitytojų komplimentų gausa lydėjo į Šilutę 

po trijų metų sugrįžusį ketvirtąjį tarptautinį 
literatūrinį rudenį „Prisijaukinkim žodį, 
paukštį, debesį...“. Šventės-konkurso dalyvių 
kūrybą vertino profesionali vertinimo 
komisija, kurią sudarė literatūrologai, 
rašytojai, lituanistai. Komisijai teko nelengva 
užduotis: perskaityti ir įvertinti 56-ių iš Šilutės 
krašto kilusių ar kitaip su juo susijusių autorių 
sukurtas (2009–2012) 75 knygas. Iš viso 
vertinti 53 knygų tekstų autoriai ar 
bendraautoriai (rašytojai, poetai, literatai 
mėgėjai, mokslo darbuotojai), 13 – knygų 
sudarytojų, redaktorių ar knygų parengėjų, 5 – 
vertėjai, 4 – knygų iliustruotojai, fotografai. 
Knygos šventė peržengė šalies ribas: ja 
susidomėjo ir dalyvavo Latvijos bei 
Kaliningrado srities rašytojos.  

Šventė prasidėjo žaismingomis 
knygininkų sutiktuvėmis „Susipažinkime“, 
muzikuojant kaimiškos muzikos ansambliui 
„Karčema“ (vadovas Vygantas Stoškus). 
Vedėjas Marijus Budraitis pristatė literatūrinio 
rudens dalyvius, supažindino su jų kūryba. 
Vėliau visose rajono seniūnijų bendruomenėse 
vyko išvažiuojamieji literatūrinio rudens 

http://www.siluteszinios.lt/
http://www.silaine.lt/
http://www.manosilute.lt/
http://www.silutes.info/
http://www.zinios1.lt/
http://siluteszinios.lt/
http://www.silutevb.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.facebook.com/
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dalyvių kūrybos pristatymai ir susitikimai 
„Magiški žodžio tiltai“.  

Paskutinę šventės dieną literatūrinio 
rudens dalyviai vyko į susitikimus su Šilutės 
mokymo ir ugdymo įstaigų bendruomenėmis. 
Apsilankyta Šilutės Žibų pradinėje mokykloje, 
Šilutės Vydūno ir Šilutės pirmojoje 
gimnazijose, Pamario ir M. Jankaus 
pagrindinėse mokyklose. Baigiamasis 
literatūrinio rudens akcentas – Fridricho 
Bajoraičio literatūrinės premijos laureato 
šventė. Pirmą kartą Šilutės krašto knygininkų 
istorijoje paskelbtas literatūrinės Fridricho 
Bajoraičio premijos laureatas, kuriuo tapo 
šilutiškis poetas Audrius Šikšnius, ir 9 
nominacijų laimėtojai, kuriems įteiktos 
įspūdingos meninės plaketės (rėmėjas – UAB 
„Šilutės būstas“). Šventės-konkurso laureatui 
įteikta 1000 litų premija (DnB banko Šilutės 
skyrius). Renginį organizavo viešosios 
bibliotekos skyrių vedėjos Vita Gerulienė, 
Laima Dumšienė, Aldona Norbutienė, Nijolė 
Budreckienė.  
 
 

SVB paminėta Europos diena 
2012-ieji buvo paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo 

metais. F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 
įgyvendindama projektą „Mes turtingi 
patirtim, dovanota jauniems…“ (vadovė 
Laima Dumšienė), finansuotą Europos 
Komisijos atstovybės Lietuvoje, pakvietė 
skirtingų kartų šilutiškius drauge švęsti 
Europos dieną renginyje „Mes turtingi 
patirtim, dovanota jauniems…“. Nuo ryto 
buvo galima aplankyti VB surengtas Macikų 
socialinės globos namų užimtumo grupių 
parodas „Iš močiutės skrynios“ bei „Molio 
magija“, susipažinti su Šilutės miesto filiale 
veikiančiomis tautodailininkės Erikos 
Juknevičienės fotografijos darbų parodomis 
„Kaime pas močiutę“ ir „Akimirkos pėdsakai“ 
ir kt.  

Linksmą spektaklį „Lyg ir obuolių 
pasaka“ (režisierė Saulina Jokubauskaitė) 
parodė Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų 
mokymo centro lėlių teatras. Spektaklyje 
vaidino trijų kartų atstovai, publika išgirdo 
juokingas ir linksmas atgimusių obuolių 
istorijas. Po spektaklio keturios Šilutės 
pradinės mokyklos atstovybės „Ainiai“, 
„Europradinukai , „Lietuvaičiai“ ir „Žiniukai“ 
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rungtyniavo trijų turų žaismingoje lygoje „Vaikai. Tėveliai. Seneliai“ (plačiau žr. Renginiai 
vaikams). 

Vakarinė šventės programa prasidėjo viešosios bibliotekos Palėpėlėje vykusiu grafikės ir 
knygų iliustratorės Taidos Balčiūnaitės kūrybos darbų parodos pristatymu ir susitikimu su 
autore. Po parodos atidarymo bardų klubas 
„Muzikos paletė“ šilutiškius sukvietė į 
Vasaros kiemelyje vykusį dainuojamosios 
poezijos koncertą „Ar žinai, kad graži panelė 
buvo tavo kažkada mama“, kuriame, 
skambant gitaros garsams, dainas atliko 
Žydrė Adomaitienė, Liuda Kašėtienė ir Adas 
Nausėda.  

Europos dienos šventinę programą 
vainikavo subatos vakarėlis „Dar nenutilo 
armonikos...“, sukvietęs pavakaroti 
vyresniojo amžiaus šilutiškius, pasivaišinti 
kulinarinio paveldo patiekalais. Smagią 
nuotaiką sukūrė ir į jaunystės dienas 
sugrąžino režisieriaus, kolekcininko, 
muzikanto Mindaugo Nogaičio senovinė 
armonika ir bandonija – kaimuose kažkada 
plačiai paplitęs muzikos instrumentas.  

 
Gegužės 26 d. surengta Poezijos diena 

Pamaryje, kurios renginiai įsiliejo į Šilutės 
miesto šventės renginių programą. 
Pagrindiniu akcentu tapo tarptautinio 
poezijos festivalio „Poezijos pavasaris-2012“ 
dalyvių viešnagė: poetas, vertėjas Antanas A. 
Jonynas, redaktorė Palmira Mikėnaitė, indų 
poetė, vertėja Sujata Bhat, vokiečių poetas, 
epigramininkas, radijo žurnalistas Michael 
Augustin, poetė, vertėja Zita Mažeikaitė, 
poetė Ramunė Brundzaitė, poetas, publicistas 
Alis Balbierius, poetas, vertėjas, literatūros 
kritikas Dainius Gintalas. Šilutės miesto 
skverelyje buvo įkurtas simbolinis 
„Knygininkų kaimelis“, kuriame surengta 
fotografijų paroda „Poezijos pavasarių 
akimirkos“ (iš Rašytojų klubo archyvo). 
Bibliotekos Vasaros kiemelyje įkurdintoje 
„Literatų lauko kavinėje“ veikė parodos: 
„Poetai – Šilutės svečiai“, „Literatūrinio 
rudens belaukiant...“. Čia svečius muzikiniu 
kūriniu pasveikino Šilutės r. vaikų meno 
mokyklos liaudies instrumentų orkestro 
muzikantai (mokyt. Angelė Ališauskienė). 
Renginyje dalyvavo miesto šventės svečiai iš 
Lenkijos, Švedijos, kitų savivaldybių. Poetai 
išvyko į Minijos kaimą, kur jų laukė „Poezijos 
laivas“, upe išplukdęs į poezijos skaitymus 
„Vandens ženklai“. Tuo pat metu „Literatų 
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lauko kavinėje“ šurmuliavo jaunimo kūrybos 
šventė „Tegul skamba eilės...“, kurioje 
literatūrinę kūrybą skaitė rajono mokyklų 
mokiniai, dainuojamąją poeziją atliko Vakarų 
kranto jaunimo studija, Šilutės pirmosios 
gimnazijos gimnazistai, improvizuotus 
literatūrinius skaitymus parengė ir pristatė 
šios gimnazijos teatro klasė „Dryžuotasis 
šalikas“ (mokyt. Jolita Ežerinskė). Su 
interaktyvia sakytine poezija – slemu – iš 
Vilniaus atvyko kraštietis Domas Raibys. 
Kartu su juo renginyje dalyvavo slemeriai 
Aidas Baublys, Gerda Venčkauskaitė, Jurga 
Tumasonytė, kurie pristatė naują knygą 
„Slemas Lietuvoje!“. Poezijos dieną Pamaryje 
vainikavo vakaro poetiniai skaitymai 
„Poezijos sparno paliesti“, kuriuos 
muzikiniais garsais interpretavo 
multiinstrumentalistas Saulius Petreikis.  

Pagal renginių tematiką surengti 5 
knygos renginių ciklai: „Rašytojų portretai ir 
kūryba” „Mename“, ,,Prie gaivios kūrybos 
versmės“, „Literatūriniai susitikimai“, 
,,Palėpės meno akademijoje“. Tai daugiau 
kompleksinio pobūdžio renginiai, kurių metu 

buvo pristatomos knygos, vyko literatūriniai pokalbiai, parodų atidarymai, skaitomi tekstai, 
skambėjo muzikiniai kūriniai. 

 
Ciklas „Rašytojų portretai ir kūryba”: 

literatūros renginiai, parodos, skirti rašytojų 
jubiliejinėms datoms paminėti. Vasario 16 d. 
viešojoje bibliotekoje surengtas renginys „Jau 
niekas tavęs taip giliai nemylės“, skirtas 
Maironio 150-osioms metinėms paminėti. 
Periodikos skaitykloje eksponuota 
kilnojamoji literatūros ir fotodokumentikos 
paroda „Maironis – XX amžiaus romantizmo 
poetas“ su virtualiu pristatymu. Renginio 
metu parodytas filmas „Mūsų Maironis“. 
Maironio eiles skaitė Šilutės M. Jankaus 
pagrindinės mokyklos mokiniai (mokyt. Dalia 
Šulcienė), klausytojus atliekamomis dainomis 
užbūrė jaunųjų šilutiškių Martyno Kšatucko 
ir Domo Saulevičiaus duetas iš Šilutės vaikų 
meno mokyklos (mokyt. Daiva Pielikienė). 
Visus metus kilnojamoji paroda su jos 
pristatymu keliavo po VB filialus (žr. 
Renginiai VB filialuose). 

Kovo 2 d. Šilutės kraštotyros draugijos 
folkloro ansamblis „Ramytė“ (vad. Giedrė 
Pocienė) surengė atminties vakarą „Ieva 
Simonaitytė – Mažosios Lietuvos 
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etnokultūros metraštininkė", skirtą rašytojos 115-osioms gimimo metinėms paminėti. 
Ansamblis pagal I. Simonaitytės kūrinius parengė ir pristatė edukacinę programą, skirtą 
Klaipėdos krašto tradicijoms, susijusioms su skirtingais žmogaus gyvenimo laikotarpiais, 
atskleisti. Bibliotekininkai parengė ir pristatė literatūros parodą „Klaipėdos krašto rašytoja 
Ieva Simonaitytė“. 

 
Ciklas ,,Prie gaivios kūrybos versmės“, skirtas Klaipėdos ir Šilutės krašto rašytojų, 

literatų ir kraštiečių kūrybai skleisti, naujai išleistoms knygoms pristatyti. 
Balandžio 19 d. pristatyta antroji kraštiečio, žurnalisto, politikos ir ekonomikos aktualijų 

redaktoriaus Mindaugo Milinio knyga „Afganistano kariai“. Apie karą Afganistane bei 
kraštiečio M. Milinio knygą kalbėjo lituanistas Anatolijus Žibaitis, muzikinį foną kūrė Adolfas 
Nausėda. 

Gegužės 7 d., minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Pamario krašto poetė, 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė Birutė Gaigalienė pristatė savo aštuntąją poezijos bei 
miniatiūrų knygą „Skambanti tyla“. Poetės skaitomų eilių grožį papildė muzikos grupės 
„Karčemėlė“ atliekamos dainos (vad. Vygantas 
Stoškus). 

Birželio 14 d., minint Gedulo ir Vilties 
dieną, viešojoje bibliotekoje surengtas 
švėkšniškės Violetos Astrauskienės knygos 
„Laiko alsavimas“ ir fotografijų parodos 
„Švėkšnos menininkai Jakševičiai“ 
pristatymas.  

Rugpjūčio 30 d. surengtos kraštiečio 
Roko Flick (Klaipėda) romano „Paskutinis 
traukinys“ sutiktuvės. Kartu su autoriumi į 
susitikimą atvyko ištikima jo gyvenimo 
palydovė, žmona, aktorė Regina 
Arbačiauskaitė-Flick, kuri skaitė ištraukas iš 
naujausios knygos, dalijosi mintimis apie vyro 
kūrybinį darbą, paskutinįjį jo romaną bei 
anksčiau išleistas knygas. 

Rugsėjo 6 d. vyko susitikimas su nauja 
poezijos knyga „Atsivėrimai“ ir jos autoriumi, 
respublikinio poezijos konkurso „Žydinti 
vyšnios šakelė“ laureatu, pirmosios 
literatūrinės Fridricho Bajoraičio premijos 
laureatu Audriumi Šikšniumi. Renginyje 
dalyvavo knygos redaktorė Birutė 
Morkevičienė, autoriaus kūrybą skaitė Šilutės 
kamerinio dramos teatro aktorius Vygantas 
Paldauskas. Audriaus Šikšniaus kūrybos 
vakarai, pristatant poezijos rinkinį 
„Atsivėrimai“, surengti ir viešosios bibliotekos 
filialuose (Degučių, Vainuto, Vilkyčių, Katyčių, 
Juknaičių Usėnų, Saugų, Šylių, kt.). 

Rugsėjo 12 d. kraštietis Rimantas 
Greičius pristatė savo knygą „Man nereikia 
likimo kito: prisiminimų ir apmąstymų 
labirintai“.  

Rugsėjo 27 d. vyko Šilutės Hermano 
Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo 
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knygos „Žmogaus ir žodžio horizontai” pristatymas ir susitikimas su klubo nariais. Renginys 
skirtas rašytojo Hermano Zudermano 155-osioms gimimo metinėms ir Šilutės Hermano 

Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo 
veiklos 20-mečiui. Vakaro metu koncertavo 
jaunosios Šilutės r. meno mokyklos 
kanklininkės ir jų mokytoja Angelė 
Alšauskienė. 

Lapkričio 23 d. pristatyta Vilniaus 
universiteto prof. Domo Kauno knyga 
„BIBLIOTHECA GEORGII COMITIS DE 
PLATER. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos 
knygos kultūros ir mokslo paminklas“. 
Dalyvavo knygos autorius Domas Kaunas, 
Klaipėdos universiteto Literatūros katedros 
vedėja, prof. Roma Bončkutė bei Vilniaus 
universiteto doktorantas Tomas Petreikis. 
Prof. D. Kaunui įteikta Šilutės rajono 
savivaldybės merės Daivos Žebelienės 
padėka.  

Gruodžio 7 d. šilutiškė poetė ir 
pedagogė Dalia Žibaitienė pakvietė prisiminti 
talentingą dainininką Antaną Bajerčių (1927–
1991), pristatydama autobiografinę knygą 
„Dainininko likimas. Tonius“, skirtą savo 
pusbrolio, buvusio Klaipėdos muzikinio 
teatro dainininko, Klaipėdos konservatorijos 
docento šviesiam atminimui. 

 
Renginių ciklas „Literatūriniai susitikimai“: knygos renginiai, skirti profesionalios 

kūrybos sklaidai. Renginiai organizuoti bendradarbiaujant su VšĮ „Rašytojų klubas“. Juose 
dalyvavo rašytojai, literatūrologai, profesionalūs atlikėjai. 

Kovo 9 d., Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, viešoji biblioteka 
pakvietė šilutiškius į knygos „Apie Justiną Marcinkevičių“ pristatymą. Vakaras skirtas prieš 
metus amžinybėn išėjusio poeto J. Marcinkevičiaus atminimui. Į susitikimą su skaitytojais 
atvyko knygos autorius, literatūros kritikas Valentinas Sventickas, aktorius Petras Venslovas, 
poetas ir žurnalistas Mindaugas Nastaravičius. Šiltais prisiminimais apie J. Marcinkevičių 
pasidalino aktorius Petras Venslovas, kuris skaitė ištraukas iš pristatomos knygos bei rašytojo 
kūrybos. Susitikimas įvyko ir VB Vainuto filiale.  

Balandžio 26 d., Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, surengtas Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureato, poeto, vertėjo 
Antano A. Jonyno kūrybos vakaras, kuriame 
jis skaitė savo poeziją, pasakojo apie kūrybą, 
atsakydamas į klausimą, kodėl pasirinko 
poeziją. Poetui akomponavo džiazo 
muzikantas, saksofonininkas, klarnetininkas, 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
docentas Petras Vyšniauskas. Tą pačią dieną 
A. A. Jonyno kūrybos pristatyta Rusnėje.  

Spalio 11 d. Surengta profesionali 
meninė programa – žodžio ir muzikos 
improvizacijos „Man meilė bus galia išlikti“, 
pagal poetės Juditos Vaičiūnaitės lyriką, skirta 
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poetės atminimui. Programą atliko aktorė Gražina Urbonaitė ir violončelininkė Ramutė 
Kalnėnaitė. Ši literatūrinė muzikinė programa padovanota ir Usėnų seniūnijos bendruomenei, 
ir tuo metu Šilutėje vykusio literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį debesį...“ 
svečiams bei dalyviams.  

Renginių ciklas „Palėpės meno akademija“ – profesionalaus ir mėgėjiško meno 
parodos, jų atidarymai, dalyvaujant autoriams. Iš viso surengta 12 parodų: 

4 profesionalių menininkų kūrybos parodos: Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos 
grafinio dizaino katedros dėstytojos, dailininkės Lidijos Kuklienės kaligrafijos paroda 
„Langas“; dailininkės Taidos Balčiūnaitės (Vilnius) kūrybos paroda (piešiniai, iliustracijos), 
kuri vėliau eksponuota Rusnės filiale; Valės 
Vaitkuvienės (Vilnius) tapybos paroda 
„Spalvotieji kūrybos fontanai“, kurios 
atidaryme dalyvavo autorė, vėliau 
eksponuota Rusnės, Vainuto, Vilkyčių 
filialuose. Surengta įspūdinga Nacionalinės 
premijos laureato, fotomenininko Romualdo 
Požerskio ir Monikos Požerskytės (Kaunas) 
fotografijų paroda su naujo albumo „Degantis 
žmogus“ pristatymu ir dokumentinio filmo 
apie Nevados dykumoje vykstantį alternatyvų 
meno festivalį premjera.  

2 grupinės meno parodos: fotografijų 
paroda „Poezijos pavasario akimirkos“ (iš 
Rašytojų klubo archyvo) bei Vilniaus dailės 
akademijos Telšių fakulteto studentų 
kūrybinių darbų paroda juvelyrika, mažoji 
metalo plastika, skulptūra, baldai, kostiumo, 
gaminio dizaino projektai. 

7 mėgėjiško meno parodos. Savo kūrybą 
pristatė 4 šilutiškiai: Evaldas Marcinkevičius 
– fotografijų parodą „Gatvės menas“; Šilutės 
Vydūno gimnazijos mokinė Agnė Girulytė – 
grafikos darbų parodą „Nuo taško iki taško“, 
dedikuotą Vydūno 144-osioms gimimo 
metinėms; švėkšniškė Violeta Astrauskienė 
pristatė savo fotografijų parodą „Švėkšnos 
menininkai Jakševičiai“ ir „Švėkšnos grafai 
Plateriai“. Gausaus lankytojų būrio sulaukė 
šilutiškio Valdo Tisaičio karikatūrų ir šaržų 
paroda. Taip pat surengtos 2 nevyriausybinių 
organizacijų parodos: Šilutės žmonių su sielos 
negalia klubo „Sielos paguoda“ rankdarbių 
paroda „Kuriame kartu“ (dekupažas, veltiniai, 
modelinas, papuošalai, floristika); klubo 
„Astris Porta“ fotografijų paroda „Šilutės 
evangelikų liuteronų bažnyčioje atliktų 
laikrodžių restauravimo darbų akimirkos“. 

Naujovė! Nauja ir modernia žinių bei informacijos sklaidos forma yra ŠSVB pradėtos 
rengti virtualios parodos, sukuriančios bibliotekose įregistruotiems ir potencialiems 
vartotojams galimybę mėgautis paveldosaugine, pažintine, studijoms ir laisvalaikiui skirta 
skaitmenine medžiaga už tradicinės bibliotekos sienų – virtualioje erdvėje. Skaitmeninių 
įvairios tematikos ir turinio parodų surengta 8: „Nepriklausomybės akto signataras 
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Kazimieras Šaulys“, skirta gimimo 140-mečiui (Virginija Veiverienė), „Vasario 16-osios 
minėjimų istorija 1919-1940 metais“ (Marina Lodusova), „Išsisupus plačiai... Maironio 
kūrybos banga“ (Bronė Paldauskienė), kita. 

Kiti renginiai 
Gegužės 17 d. VB kartu su renginį inicijavusiu Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės 

kraštotyros klubu surengtas susitikimas su Klaipėdos universiteto lietuvių ir vokiečių filosofu, 
profesoriumi, hab. hum. m. dr. Helmutu Arnašiumi, kuris skaitė paskaitą tema „Rytprūsių 
kultūra tarp Vakarų racionalumo ir Rytų dvasingumo“.  

Rugsėjo 21 d., jubiliejinio pirmojo demokratiškai išrinkto nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko gimtadienio išvakarėse, surengta atminties 
valanda „Algirdas Brazauskas – Santarvės Prezidentas“ (1932–2010). Muzikiniais kūriniais 
Prezidento jubiliejinę sukaktį pagerbė Šilutės folkloro kolektyvas „Ramytė“ (vad. Giedrė 
Pocienė). 
Rugsėjo 25 d. viešojoje bibliotekoje apsilankė satyrikas Petras Motiejūnas, tęsdamas savo 
kūrybos pristatymo turą po Lietuvą, pavadintą „Trilogija: Lietuvos užsienio miniatiūros, 
Tiktalikas ir 68 rašytojai“.  

Spalio 5 d. su šilutiškiais susitiko europarlamentaras, filosofas, eseistas, kultūros 
kritikas, politikas, visuomenės veikėjas, profesorius Leonidas Donskis ir pristatė savo 

sudarytą straipsnių rinkinį „Lietuviškasis 
liberalizmas / 2".  

Gruodžio 14 d., besibaigiant Europos 
aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo 
metams, įvairių kartų šilutiškiai buvo 
pakviesti kartu pabūti adventiniame trijų 
kartų pavakarojime „Kartų vainikas", 
dalyvaujant klubo „Moterų seklyčia“ 
moterims, vaikų popchorui „Spindulys“ (vad. 
Lijana Šerpytienė), Juknaičių pagrindinės 
mokyklos folkloro kolektyvui (vad. Rasa 
Gailiuvienė), choro „Pamario aidas" 
buvusiam ilgamečiui vadovui Vytautui 
Jovaišai ir dainininkui Antanui Mitkui.  

 
 

RENGINIAI VAIKAMS 
 

Vaikų aptarnavimo skyrius, tęsdamas tradiciją, dirbo pagal pasirašytas partnerystės ir 
bendradarbiavimo sutartis su miesto vaikų lopšeliais-darželiais („Gintarėlis“, „Žvaigždutė“, 
„Pušelė“, „Žibutė“, „Ąžuoliukas“, „Raudonkepuraitė“), Šilutės Žibų pradine mokykla, Šilutės 

Pamario pagrindine mokykla, Šilutės dienos 
paslaugų centru. 

Visus metus miesto lopšelių-darželių 
mažiesiems vyko tradiciniai edukaciniai-
pažintiniai užsiėmimai „Labas rytas“. Vaikų 
saviraiškai skatinti buvo naudojamos 
bibliotekos vaidybinės lėlės. Vaikų 
aptarnavimo skyriaus Žiniuko karuselėje 
buvo eksponuojamos jaunųjų kūrėjų 
parodėlės. Du kartus per ketvirtį organizuoti 
knygų paieškos elektroniniame kataloge bei 
jų rezervavimo ir užsakymo internetu 
mokymai, kurie skatino domėjimąsi 
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naujovėmis. 
Kartą per savaitę ištisus metus vyko 

jaunųjų knygos bičiulių būrelio „Galvočiukai“ 
narių užsiėmimai. Šios veiklos pagrindinis 
tikslas – skatinti vaikų bendravimą, 
draugiškumą, estetiką, kūrybiškumą grupėje, 
sudaryti palankias sąlygas kurti, savo kūrybą 
eksponuoti bibliotekoje, o, svarbiausia, juos 
sudominti knyga. Užsiėmimų metu vaikai 
režisavo teatralizuotą knygos pristatymą 
„Pasakų medis“, o minint Tarptautinę vaikų 
knygos dieną, vyko šio pasirodymo premjera. 
Toliau teatralizuotas pristatymas surengtas 
Pamario pagrindinėje mokykloje, viešosios 
bibliotekos Miesto filiale bei Europos dienai 
skirtoje šventinėje renginių programoje „Mes 
turtingi patirtim, dovanota jauniems…“. 

Naujovė! Į VB Vaikų skyriaus 
Žaislotekoje organizuojamus lopšelių-darželių 
auklėtinių rytmečius „Labas rytas“ ateina 
Šilutės krašto šviesuoliai, aktyviausi iš jų – 
mokytojos Dalia Žibaitienė, Stanislova 
Mockuvienė, kurioms nesvetimas 
bendravimas su vaikais, knyga. Jos dalinasi 
įspūdžiais, skaitymo džiaugsmu, pristato savo 
kūrybą. Per edukacines piešimo, lipdymo, 
karpymo pamokėles, žaidimus ir skaitymo 
rytmečius vaikai supažindinami su naujomis 
knygelėmis. Lopšelių-darželių auklėtiniai 
bibliotekoje pristato savo sukurtas 
teatralizuotas programas, kūrybinius 
darbelius. 

Naujovė! Klaipėdos universiteto 
Informologijos studijų IV kurso studentė 
Violeta Burbaitė praktikos metu miesto 
darželinukams pristatė savo sukurtą 
edukacinę programą „Žvaigždžių šalies 
gyventojai“. Lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, 
„Raudonkepuraitė“, „Pušelė“, „Žvaigždutė“, 
„Gintarėlis“ bei „Žibutė“ auklėtiniai susipažino 
su Žvaigždžių šalies gyventojais, kuriais buvo 
pavirtę visi dvylika zodiako ženklų. 

Naujovė! 2012 m. Vaikų aptarnavimo 
skyrius vykdė tęstinę edukacinę programą 
„Mokykla+Biblioteka=Žinios XXL“. Buvo 
įgyvendinamas tarptautinis projektas „IFLA 
Sister Project“, susidedantis iš kolegų rumunų 
sudarytos specialios žingsnių programos. 
Projektas prasidėjo nuo informacijos 
kaupimo, savo ir partnerių šalies pristatymo. Rumunija savo klausimus apie mūsų šalį siuntė 
mums, o mes – jiems. Buvo sudarytos kelios grupės 10–12 metų vaikų, kurie kartu ieškojo 
informacijos, ją rinko ir renka, kuria klausimus. Šio projekto tikslas – suvienyti bibliotekos 
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jaunuosius lankytojus, skatinti diskutuoti, dalintis patirtimi, supažindinti su Lietuvos kultūra, 
vertybėmis, žymiaisiais jos atstovais, kraštovaizdžiu, žinoma, ir Rumunija. Rumunijos atstovai 
iš gautų atsakymų apie Lietuvą turi parengti pristatymą ir pasakojimą apie mūsų šalį. 

Šilutiškiai jau yra parengę ir pateikę 
rumunams Lietuvą, taip pat ir Pamario kraštą, 
reprezentuojančią medžiagą. Šiuo metu 
vyksta tolesnis bendradarbiavimas, tariamasi 
dėl laiko, kada informacija bus apsikeičiama 
per Skype kompiuterinę programą ir susitarta 
dėl tolimesnių projekto veiklų. Numatoma, 
kad toliau vykdant šią programą, kiekvienas 
dalyvis galės parašyti esė šiais klausimais: 
apibūdinti savo kultūros palikimą ir jo 
identitetą; įsivaizduoti, kad yra emigrantai 
projekto partnerio (Rumunijos) šalyje. Taip 
pat mokiniai galės atsakyti į šiuos klausimus: 
ar mūsų kultūros paveldas panašus į 
Rumunijos? Kokie yra panašumai ir 
pagrindiniai skirtumai? Kodėl svarbu ateities 
kartoms pažinti ir suprasti kitų tautų 
kultūrinį palikimą?  

Sausio 13 d. socialiniai partneriai, 
Šilutės pradinės mokyklos mokiniai (mokyt. 
Loreta Čiutienė), pristatė edukacinę pamoką 
„Lietuva 1991.01.13. Atgarsiai“, skirtą Laisvės 
gynėjų dienai. Pristatyta dokumentų paroda 
„Mus suvienijo Lietuva“, pasekta šių įvykių 
paminėjimo išvakarėse sukurta Miglės 
Nargėlaitės pasaka „Vaikams apie Sausio 13 
dienos įvykius“. Šilutės pradinės mokyklos 
mažasis teatriukas pristatė teatralizuotą 
programą „Pasakėlės vaikams, vanagams ir 
sliekams“ (pagal Rimantą Černiauską). 

Vasario 17 d. F. Bajoraičio viešojoje 
bibliotekoje įvyko atminties vakaras „Čia 
būta...“, skirtas poeto ir akademiko Justino 
Marcinkevičiaus mirties metinėms paminėti. 
Renginį vedė Regina Kulpienė-Jaunienė, kuri 
vaizdingai skaitė ištraukas iš J. 
Marcinkevičiaus knygos „Dienoraščiai ir 
datos“. Žibų pradinės mokyklos popchoras 
atliko keletą dainų pagal rašytojo tekstus 
(vad. Raimonda Mockuvienė), o Šilutės 
pradinės mokyklos mokytojos Jolantos 
Kutkienės vadovaujami mokiniai deklamavo 
poeto eiles. 

Kovo 11 d. vyko šventinis renginys 
„Jungtinis mažųjų Eldoradas“, kurį surengė 
nuolatiniai socialiniai partneriai – Žibų 
pradinės mokyklos mokiniai ir pedagogai bei 
vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 
auklėtiniai su iškilminga svita. Renginys buvo 
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skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Vyko žaidimai, viktorina, šokiai, 
susirinkusieji skaitė eiles ir atliko daineles. 

Kovo 29 d. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos lankytojai sulaukė mielų viešnių, visą dieną 
paskyrusių bendravimui su šilutiškiais, 
neabejingais poetiniam žodžiui. Tai gydytoja, 
poetė, Lietuvos nepriklausomų rašytojų 
sąjungos narė Dalia Milukaitė-Buragienė bei 
poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė Zita 
Gaižauskaitė, kuri pavirto į energingą Velykų 
bobutę. Vaikai buvo kviečiami vaidinti ir kartu 
kurti pasaką. Vėliau susitikimas persikėlė į 
Žibų pradinę mokyklą. 

Gegužės 9 d. VB Vasaros kiemelyje 
šurmuliavo trijų turų žaisminga lyga „Vaikai. 
Tėveliai. Seneliai“, skirta Europos dienai ir 
Europos kartų solidarumo metams. Socialiniai 
partneriai – Šilutės pradinės mokyklos 
mokiniai bei jų mokytojai, tėveliai, seneliai, kt. 
šeimos nariai pasiskirstė į 4 atstovybes-
komandas: „Ainiai“, „Europradinukai“, 
„Lietuvaičiai“ ir „Žiniukai“. Komandos varžėsi 
pristatinėdamos namų darbus, atsakinėdamos 
į viktorinos klausimus ir dalyvaudamos 
judriojoje estafetėje. Nugalėtoja tapo 
„Žiniukų“ atstovybė. Pasibaigus žaismingai 
lygai visi susėdo pailsėti ir pažiūrėti 
bibliotekos jaunųjų knygos bičiulių būrelio 
„Galvočiukai“ narių sukurto nuotaikingo 
spektaklio „Pasakų medis“. 

Rugsėjo 1 d. Vasaros kiemelyje surengta 
šventinė vaikų valanda „Perskaičiau knygelę – 
išaugo knygų medis“, skirta Mokslo ir žinių 
dienai. Tai leidyklos „Alma littera“ inicijuoto 
vasaros skaitymo projekto „Augu 
skaitydamas“ dalis – Šilutės rajono jaunųjų 
skaitytojų rezultatų paskelbimo šventė. Vaikai 
„skynė“ nuo Vasaros kiemelio viduryje 
pastatyto Knygų medžio „Šilutės krašto 
knygą“, „Mįslių knygą“ , „Linksmųjų klausimų 
knygą“, „Anekdotų knygą“ ir „Žaidimų knygą“, 
kuriose buvo paslėpti prizai, atitekę vaikams, 
geriausiai atsakinėjusiems į viktorinų 
klausimus, atspėjusiems daugiausiai mįslių, 
atskleidusiems vaidybinius sugebėjimus 
skaitant anekdotus, sugalvojusiems ir 
pasiūliusiems aidimų, kuriuos visi draugiškai 
žaidė. Pirmą vietą už dalyvavimą vasaros 
skaitymo projekte „Augu skaitydamas“ 
laimėjo Matas Milius, perskaitęs net 82 
knygas (vėliau jis buvo pakviestas dalyvauti 
LTV laidoje „Tūkstantmečio vaikai“). Į renginį 
atvyko ir šios skaitymo kampanijos dalyviai iš 
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VB filialų – Šilutės miesto, Traksėdžių, Grabupių, Bikavėnų, Gardamo, Vainuto filialuose, kt. 
Pasak šio konkurso organizatorių, šilutiškiai buvo vieninteliai tarp Lietuvos bibliotekininkų, 
surengę atskirą šio konkurso skaitymo šventę. 

Kasmet lapkričio mėn. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyksta tradicinis Šilutės rajono 
mokyklų mokinių meninio skaitymo konkurso baigiamasis renginys, kurio viena iš 
organizatorių yra viešoji biblioteka, o jį inicijuoja Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo skyrius. Konkurso vertinimo komisija susideda iš miesto pagrindinių mokyklų ir 
gimnazijų lituanistų. Šiais metais tradicinė skaitymo šventė buvo dedikuota lietuvių 
literatūros klasiko Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms bei Justino 
Marcinkevičiaus kūrybai aktualizuoti. Konkursą laimi kūrybiškiausiai, originaliausiai ir 
išradingiausiai literatūrines kompozicijas parengę moksleiviai. Pirmų vietų nugalėtojai vyksta 
į regioninį turą. 

 

PROTŲ KOVŲ TURNYRAI 
 

Pastebėtina, kad pastaraisiais metais 
viešojoje bibliotekoje ir filialuose rengiami 
viešųjų kultūros erdvių knygos renginiai 
bendroje Šilutės krašto panoramoje vis 
dažniau išsiskiria įspūdingesne knygos, 
žodžio ir rašto vizualizacija, gausiai 
pritraukiančia renginių tikslinę publiką bei 
prognozuojamus adresatus. Tarp gausos 
knygos renginių ataskaitiniu laikotarpiu itin 
palankių publikos vertinimų sulaukė protų 
mūšiai – kovų turnyrai, sutelkę į Šilutės SVB 
ne tik jaunuomenę, bet ir trečiojo amžiaus 
šilutiškius sužinoti, išgirsti ir tiesiog linksmai 
praleisti laisvalaikį bibliotekoje. 

Pavasario ir rudens „Europrotų“ kovų 
turnyras sutraukė daugybę komandinio 
žaidimo aistruolių, norinčių bibliotekoje 
įdomiai, linksmai ir turiningai ne tik praleisti 
laisvalaikį, bet ir įgyti naujų ar atnaujinti 
turimas žinias. Turnyrų metu buvo pateikiami 
tik su ES susiję klausimai, o tai yra vienas iš 
Europos idėjos propagavimo būdų. Komanda 
„Eurowin draugeliai“ (kapitonas Domantas 
Judeikis) tapo pavasario ir rudens sezono 
nugalėtoja.  

Pirmą kartą įspūdingai surengtas 
teatralizuotas protų kovų turnyras „Šaukinys 
– vietos savivalda“, skirtas Vietos savivaldos 
dienai paminėti. Kartu su Šilutės krašto 
gimnazistų, medikų, valstybės tarnautojų 
komandomis žinių turnyre kovėsi vietos 
politikai. Šešios komandos, pasipuošusios 
išskirtinėmis aprangomis, varžėsi tarpusavyje 
tikrindamos savo žinias apie Pamario kraštą. Į 
renginį atvyko ir Lietuvos savivaldybių 
asociacijos atstovai bei savaitraščio 
„Savivaldybių žinios“ redakcijos kolektyvo 
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nariai, kurie vėliau įsijungė į žaidimą, pavadinę savo komandą „Desantas“. Laimėtoja 
pripažintai Šilutės pirmosios gimnazijos „Pelėdžiukų“ komandai atiteko rajono Savivaldybės 
merės Daivos Žebelienės prizas ir turnyro organizatorių diplomas.  

 
RENGINIAI VB FILIALUOSE 

 
1. Renginiai suaugusiems 
Maironio metams skirti renginiai. Keliaujanti fotodokumentikos paroda „Maironis – XX 

amžiaus romantizmo poetas“ pristatyta VB filialuose: Traksėdžių, Šilutės miesto, Laučių, 
Rusnės, Žemaičių Naumiesčio ir kt. Rusnės 
filiale surengta literatūros ir muzikos popietė 
„Maironis dar ne visas išdainuotas“. Ž. 
Naumiesčio filiale vyko teatralizuoti 
skaitymai „Meilė Tėvynei pagal Maironį“, 
kuriuos parengė Ž. Naumiesčio gimnazijos 
teatro raiškos būrelis (vad. Sonata 
Vilčiauskienė). Vėliau į skaitymus įsijungė ir 
renginio dalyviai, kurie išsakė mintis apie 
poetą, skaitė Maironio kūrybą iš savo 
atsineštų knygų. Kintų filiale surengtas 
atminimo vakaras „Maironis – kunigas, 
rektorius, pedagogas ir menininkas“, 
dalyvaujant Šilutės mišriam vokaliniam 
ansambliui „Mingė“. 

 

Renginiai, skirti žymiems kraštiečiams. Usėnų filiale vyko poezijos ir muzikos 
popietė, skirta kraštietės dailininkės, rašytojos Aldonos Gustas 80-osioms gimimo metinėms. 
Buvo surengta ir visuomenei pristatyta A. Gustas dailės darbų paroda (iš VB Knygos 
muziejaus fondų). Usėnų pagrindinės mokyklos mokiniai deklamavo poetės eilėraščius 
vokiečių ir lietuvių kalbomis, muzikavo Usėnų liaudiškos muzikos kapela „Verpstė“ (vad. Zosė 
Židackienė).  

Laučių filiale vyko susitikimas su 
kraštiete hab. hum. m. dr., Vilniaus 
universiteto profesore Dainora Pociūte, 
tyrinėjančia reformacijos istoriją ir 
ankstyvųjų Naujųjų laikų intelektualinę 
istoriją. Ji pristatė savo naujai išleistą knygą 
„Abraomas Kulvietis“.  

Audriaus Šikšniaus, pirmosios Fridricho 
Bajoraičio literatūrinės premijos laureato, 
knygos „Atsivėrimai“ pristatymai vyko VB 
Rusnės, Degučių, Vainuto, Vilkyčių, Katyčių, 
Juknaiči , Usėnų, Saugų, Šylių, Traksėdžių, 
Pašyšių filialuose.  

Minint Gedulo ir vilties dieną Bikavėnų 
filiale prisiminimais apie tremtį pasidalino buvusi tremtinė Valentina Jasaitienė ir buvusi 
partizanė-ryšininkė Ona Lešinskytė-Švedienė. 

Literatūriniai – muzikiniai renginiai. Traksėdžių filiale pristatyta Sauliaus 
Grinevičiaus poezijos knyga „Aš tau“, dalyvaujant autoriui ir džiazo muzikantui Eugenijui 
Jonavičiui. O balandžio mėnesį šiame filiale surengtas susitikimas su šilutiškiu poetu, dainų 
tekstų autoriumi, televizijos programų ir renginių vedėju Marijumi Budraičiu. 
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Usėnų filiale vyko literatūrinis muzikinis renginys „Kūryba suburia“, kuriame parodyta 
virtuali paroda „Usėnų krašto žmonės“, pristatanti šiame krašte gimusias literatūrinio žodžio 
kūrėjas ir knygų autores Aldoną Gustas, Vladą Biliūnienę, Ievą Lolat. 

Katyčių filiale literatūros ir muzikos vakaro „Gyvenimo vingiuos“ metu savo kūrybą 
skaitė šilutiškė eiliuotoja Regina Kulpienė, autorines dainas atliko Adas Nausėda.  

Projektas. Sėkmingu ir pripažintu metų kaimo filialų (Juknaičių, Kintų ir Vilkyčių) 
bibliotekininkų debiutu tapo virtualus kino ir fotomedžiagos projektas „Fotomedžioklė, 
Juknaičiuose, Kintuose, Vilkyčiuose“, pasibaigęs įspūdinga virtualia ekspozicija ir mėgėjišku 
kino filmu (Dileta Daujotienė, Ramutė Mačiulaitienė, Palmyra Jančauskienė). 

Parodos. Šylių filiale parengta ir vietos bendruomenei pristatyta fotografijų paroda 
„Žvilgsnis į senuosius Šylius“. Parodoje eksponuotos nuotraukos iš asmeninių Šylių kaimelio 
gyventojų albumų. Parodos nuotraukos atskleidė senuosius kaimo papročius, mokyklos raidą, 
šventes, žymius gyventojus ir kt. 

 
2. Renginiai vaikams 

VB Šilutės miesto filiale per 2012 m. 
vyko 32 renginiai, kuriuose apsilankė 609 
lankytojai. Šiame filiale nuolat vyksta įdomūs 
užsiėmimai su mažaisiais skaitytojais, ypač 
populiarios lipdymo iš molio pamokėlės, 
kurias tradiciškai veda profesionali keramikė 
– Macikų pensionato darbuotoja, „Molinuko“ 
vadovė Beata Vaitelienė. Šiame filiale 
pristatyta jaunojo fotografo Oskaro Venckaus 
(Šilutė) personalinė paroda „Dūzgianti 
vasaros pieva“. 

VB Degučių ir Katyčių filialų 
bibliotekininkės jau trečius metus iš eilės 
moksleiviams rengia kraštotyrinę-pažintinę 
kelionę  dviračiais „Tėvų ir senelių takais“, 
aplankant ir sutvarkant istorinių asmenybių 
bei vietos šviesuomenės žmonių kapavietes 
Laugalių, Kalininkų ir Juodžių kaimuose. 

VB Juknaičių filiale organizuotas 
praktinių užsiėmimų ciklas jauniesiems 
fotografams „Dėmesio! Fotografuoju!“, kurių 
metu mokiniai buvo supažindinti su 
fototechnika, fotografavimu ir kt. Tarptautinė 
vaikų knygos diena paminėta sukviečiant 
jaunuosius juknaitiškių į kiemo renginį 
„Knyga – mus jungiantis tiltas“. Jo metu vyko 
teatralizuotas knygų personažų paradas su 
pokštais, juokais ir žaidimais. 
VB Ž. Naumiesčio filiale surengta didelio 
dėmesio sulaukusi edukacinė popietė 
vaikams 

„Važiuojam į Kaziuką“, skirta 
kazimierinių tradicijoms ir papročiams 
prisiminti. Teatralizuotais Žemaičių 
Naumiesčio gimnazijos teatro raiškos būrelio 
pasirodymais, skirtingomis tarmėmis 
perteikti turgaus pokalbiai, derybos, paukščių 



[Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka] 
VEIKLOS  ATASKAITA 

2012 m. 
 

 
 

T i l ž ė s  g .  1 0 ,  L T - 9 9 1 7 2 ,  Š i l u t ė  
 

Puslapis 40 

 

garsai, pajuokavimai, dainos.  
VB Inkaklių filiale inicijuota visuotinė skaitymo akcija „Aš skaitau!“: tylusis knygų 

skaitymas lauke, dalyvaujant Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos Inkaklių skyriaus mokiniams bei 
vietos bendruomenei. Akcijoje pritraukė per 50 skaitovų. 

Naujovė! Traksėdžių ir Šilutės miesto 
filialuose surengta internetinė viktorina 
„Europos vaikai“, skirta Europos kalbų dienai. 
Pasinaudojus šiuolaikinių informacinių 
technologijų galimybėmis, vienu metu prie 
kompiuterių sėdo minėtų filialų jaunieji 
lankytojai, kurie dalyvavo virtualioje 
viktorinoje apie Estijos, Latvijos ir Vokietijos 
šalis. Virtualus tiltas „Internetas: bendravimo 
galimybės, naujovės ir saugumas“ paskatino 
Šilutės-Inkaklių-Vilkyčių bibliotekų 
jaunuosius lankytojus bendrauti virtualiai, 
dalintis savo žiniomis apie internetą, megzti 
naujas pažintis. 

VB Vainuto filiale surengtas trijų dalių išvažiuojamasis edukacinis pažinčių ciklas 
jauniesiems skaitytojams „Ar pažįsti aplinką, kurioje gyveni?“: išvyka su knygelėmis į žydinčią 
pievą – „Ar pieva tik žolė, kurią reikia nupjauti?“, į rudenėjantį parką – „Medžiai. Kuo jie 
skiriasi ir kam reikalingi?“. Surengtas ir baigiamasis edukacinio ciklo renginys „Prisirinkim į 
krepšelį rudenėlio dovanų iš miškų ir iš laukų“.  

Vilkyčių filiale atidaryta įspūdinga Vilkyčių pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinio 
Vytauto Jocaičio tapybos darbų paroda „Galaktikų šviesuliai“. Ši paroda sužavėjo ne tik kaimo 
bendruomenės gyventojus. Apie jaunojo menininko darbus buvo rašoma spaudoje. 

Renginiai būsimiems pirmokams. Darželinukams ir priešmokyklinių paruošiamųjų 
grupių vaikams buvo organizuojami įvairūs ciklai, popietės, pasakų skaitymų rytmečiai: 
„Vaikus skaityti skatina vaikai“, „Abėcėlės šventė‘‘ „Pirmoji pažintis su biblioteka“, „Vasara 
mūsų kiemelyje“ (Rusnės fil.), literatūros rytmetys pirmokėliams „Susipažinkite – knygų šalis“ 
(Vilkyčių fil.), „Gidas po biblioteką“ (Kintų fil.), „Žiemos pasaka“ (Juknaičių fil.), kt. 
Bibliotekininkės vaikus supažindino su knygų istorija, bibliotekos tvarka. Pažinties su 
biblioteka metu mažieji gamino knygų skirtukus, piešė, žaidė, bendravo. 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS, ORGANIZACIJOMIS 
 

Siekiant pagerinti aprūpinimą garso knygomis rajono akluosius ir silpnaregius, 
bendradarbiauta su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu. Plėtoti ryšiai su rajono NVO; 
Šilutės-Emericho miestų bendradarbiavimo draugija, H. Zudermano literatūrinės kraštotyros 
klubu, Šilutės „Moterų seklyčios” ir Šilutės kraštotyros draugijomis, Šilutės katalikių moterų 
draugija, Šilutės Dienos paslaugų centru, Lietuvos dailininkų sąjunga, VšĮ „ Rašytojų klubas“, 
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąja biblioteka, kitomis įstaigomis ir 
organizacijomis, kviečiant jų narius į knygos renginius bei sudarant sąlygas kūrybinei raiškai. 
Bendradarbiauta su Šilutės kultūros ir pramogų centru, atskirais meno kolektyvais: Šilutės 
folkloro ansambliu „Ramytė“, Vakarų kranto jaunimo studija, kaimiškos muzikos ansambliu 
„Karčema“, kt. 

Ieškant naujų idėjų, rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus toliau plėtotas 
bendradarbiavimas su Šilutės pirmąja gimnazija, Šilutės Vydūno gimnazija, Šilutės r. vaikų 
meno mokykla, Ž. Naumiesčio gimnazija, integruojant jas į bibliotekos knygos renginių 
programą. 

Biblioteka surado būdą kaip pritraukti į biblioteką skaitytojus nuo pačių mažiausių iki 
studentų. Yra pasirašytos diferencijuotos partnerystės sutartys – pradedant nuo visų Šilutės 
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miesto vaikų lopšelių-darželių, pradinių ir pagrindinių mokyklų bei gimnazijų iki jaunimo 
NVO. Populiarinant edukacines, kūrybines ir kt. veiklas ir į jas įtraukiant mokinius ir jaunimą, 
labai svarbūs tarpinstituciniai ryšiai. Tokiu būdu pedagogai, mokiniai, jaunimo NVO aktyviai 
dalyvauja ŠSVB renginiuose, programose ir projektuose.  
 

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 Savivaldybės 
tarybos sprendimu buvo sumažintos kainos bibliotekos Skaitytojo pažymėjimui įsigyti.  

2012 m. gautas lėšas už teikiamas mokamas paslaugas sudaro: už bibliotekos Skaitytojo 
pažymėjimą – 4885,75 Lt, už kopijavimą – 1457,30 Lt, už naudojimąsi faksu – 52 Lt, už 
spausdinimą – 2160,85 Lt, už skenavimą – 98 Lt, už įrašymą į CD – 25 Lt, už automobilio 
nuomą – 110,84 Lt, lėšos, gautos už parduotas F. Bajoraičio viešosios bibliotekos išleistas 
knygas – 1014,26 Lt. 

 
BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR RYŠIAI SU VISUOMENE 

 
Straipsniai spaudoje apie bibliotekos veiklą (lyginamoji analizė su 2011 m.) 
 2011 2012 Skirtumas 
Respublikinėje spaudoje 32 23 -9 
Vietinėje spaudoje 215 223 +8 
Iš viso 247 246 -1 
Iš jų profesionalių 
bibliotekininkų  

72 114 +42 

Žiniasklaidos atstovų 175 132 -43 
Informacinio pobūdžio žinučių 83 81 -2 
Elektroniniuose laikraščiuose ir 
interneto svetainėse 

332 399 +67 

 
 
Profesionalių bibliotekininkų ir ne bibliotekos darbuotojų straipsnių apie bibliotekos 

veiklą bibliografinis sąrašas pateiktas tinklalapyje www.silutevb.lt (nuoroda „Apie biblioteką”, 
skyrius „Spaudoje”). Apie bibliotekoje organizuojamus renginius, projektų vykdymą, 
naujienas nuolat skelbė Šilutės kabelinė televizija. 

Parengta leidybai knyga „Biblioteka - kultūros paveldo buveinė“, skirta paskelbti ir 
aktualinti Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejuje 
saugomą Mažosios Lietuvos rašytinį kultūros paveldą kaip svarbią Lietuvos nacionalinės 
kultūros paveldo dalį, vykdyti jo populiarinimą, aktualizavimą ir sklaidą Lietuvoje ir už jos 
ribų, padaryti jį laisvai prieinamą tyrėjams, moderniomis priemonėmis pristatyti visuomenei, 
siekti, kad būtų išlaikyta  nepakitusi jo forma. 

„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). 

http://www.silutevb.lt/
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Ataskaitiniais metais parengta apie 240 mažosios poligrafijos leidinių (kvietimai, 
skrajutės, skelbimai, lankstinukai, afišos ir kt.), skirti reklamuoti ir reprezentuoti bibliotekos 
renginiams, parodoms, mokymams ir pan. 
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INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 
INTERNETAS. INTERNETO PASLAUGOS VARTOTOJAMS 

 
SVB įrengta 217 kompiuterizuotų darbo vietų, iš jų 53 – profesionaliems 

bibliotekininkams, 165 – skaitytojams. VB – 43, iš jų 27 – profesionaliems bibliotekininkams, 
16 – skaitytojams, filialuose – 26 profesionaliems bibliotekininkams, 148 – skaitytojams. 
Interneto prieigą turi visi viešosios bibliotekos filialai. 

Pagrindiniai interneto tiekėjai: viešojoje bibliotekoje – AB „TEO” interneto paslauga, 
rajono kaimo 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 
Bikavėnų, Degučių, Grabupių, Gardamo, Inkaklių, 
Laučių, Juknaičių, Usėnų, Katyčių, Saugų, Kintų, 
Kivylių, Pašyšių, Pagrynių, 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.  

Skaitytojams, pradedantiems dirbti internete, bibliotekos specialistai suteikė nemokamą 
pradinį mokymą, iškilus kitiems klausimams, konsultavo vartotojus. Skatinant bibliotekos 
lankytojus naudotis informacinėmis technologijomis, ypatingas dėmesys skiriamas vyresniojo 
amžiaus ir socialiai atskirtiems žmonėms, kuriems sunkiau integruotis į informacinę 
visuomenę. Užsienio kalbai tobulinti, greitesnei ir išsamesnei informacijos paieškai 
sukomplektuota per 100 vnt. vertingų CD-ROM‘ų kolekcija: „Saugaus eismo patarimai”, 
„Finansinio švietimo patarimai”, „Sveikos gyvensenos patarimai“, „Dialogue among 
civilisations”, „Lietuva. Anapus ir šiapus laiko”, „Pirmasis: Nepriklausomos Lietuvos olimpinis 
čempionas“, „Kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas“, „Senovės pasaulio atlasas”, „History 
library”, „Discover astronomy” ir kt.  

2012 m. VB suaugusiųjų interneto skaitykla nuolat naudojosi 909 informacijos vartotojai 
(nuo 14 m. – 356 vartotojai, kurie apsilankė 4301 kartą). Šilutės mieste nėra įstaigų, teikiančių 
interneto ir naudojimosi kompiuteriais paslaugas, o bibliotekoje šios paslaugos buvo 
teikiamos nemokamai. Interneto skaitykloje apsilankė 70 lankytojų svečio teisėmis 
pasitikrinti elektroninio pašto, susirasti reikiamos informacijos.  

F. Bajoraičio viešoji biblioteka dalyvavo nacionaliniame projekte „Bibliotekos pažangai‘. 
VB, Šilutės miesto ir 15-oje viešosios bibliotekos kaimo filialų veikia modernūs ir nemokami 
viešosios interneto prieigos centrai, aprūpinti pačia moderniausia kompiuterine programine 
įranga. Projekto vykdytojai – nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir JAV milijardierių Bilo 
ir Melindos Geitsų fondas teigiamai įvertino Lietuvos rajonų savivaldybių, tarp jų ir Šilutės, 
vadovų dėmesį bibliotekų pasirengimui dalyvauti projekte: įrengtą patalpų apsaugą, įgytą 
baldų įrangą ir sudarytas sąlygas kompiuterinių pradmenų bei įgūdžių mokymuose dalyvauti 
VB specialistams. 

Pagrindinės naujos komunikacijos technologijos viešojoje bibliotekoje įdiegtos, 
biblioteka turi 43 kompiuterių vietinį tinklą vartotojams ir darbuotojams. VB ir filialuose 
kompiuteriais ir internetu naudojosi 4514 vartotojų, jie apsilankė 73493 kartus. 
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Filialo pavadinimas Kompiuterių skaičius Vartotojai Lankytojai 
Viešoji biblioteka 43 909 16979 
Šilutės m. filialas 7 410 4044 
Balčių filialas 3 56 834 
Bikavėnų filialas 7 48 774 
Degučių filialas 6 54 2729 
Gardamo filialas 8 92 2043 
Grabupių filialas 6 91 2125 
Inkaklių filialas 10 102 2578 
Juknaičių filialas 9 109 2507 
Katyčių filialas 10 140 2872 
Kintų filialas 9 254 4542 
Laučių filialas 6 90 1360 
Pagrynių filialas 6 0 0 
Pašyšių filialas 8 89 952 
Ramučių filialas 3 79 378 
Rusnės filialas 10 307 3977 
Saugų filialas 6 287 2400 
Šylių filialas 6 73 2600 
Švėkšnos filialas 10 119 868 
Traksėdžių filialas 6 182 4465 
Usėnų filialas 10 240 5035 
Vainuto filialas 10 151 3134 
Vilkyčių filialaS 9 292 2196 
Ž.Naumiesčio filialas 19 340 4101 
Iš viso filialuose 167 3195 52470 
Iš viso: 217 4514 73493 

 
Šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas leido praplėsti daugelį bibliotekų 

vykdomų funkcijų. Nuo 2002 m. veikia bibliotekos svetainė www.silutevb.lt. F. Bajoraičio 
viešosios bibliotekos Informacijos skyrius dalyvavo ir laimėjo pilotiname „Bibliotekos 
pažangai“ projekte „Interneto svetainės www.silutevb.lt atnaujinimas pagal bibliotekų 
interneto svetainių pritaikymą neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“. 2012 m. svetainė 
buvo atnaujinta: papildyta 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 3215 fiz. vnt. ir 2392 pavadinimai spaudinių. Per 2012 m. 

fondas papildytas 39 fiz. vnt. ir 33 pavadinimų spaudiniais. Pagal turinį 2012 m. gauta 
pavadinimų: 0 sk. – 11, 1 sk. – 1, 3 sk. – 12, 5 sk. – 1, 6 sk. – 1, 7 sk. – 3, 8 sk. – 5, 9 sk.– 4. 
Lietuvių kalba gauta– 34, anglų – 4, kt. – 1. Paramos būdu gauta 10 dokumentų, kiti – iš 
savivaldybės ir valstybės biudžeto. 

Vidutinis informacinio fondo dydis filialuose – 224 fiz. vnt. Informacinis fondas KF 
papildytas negausiai: mažesnieji filialai gavo tik po 8–10 naujų informacinių leidinių, 
didesnieji – nuo 15 iki 45.  

Informacijos skyriaus skaitykloje per 2012 m. užsiregistravo 317 skaitytojų (191 – 
perregistruoti, 126 – naujai užregistruoti). Iš jų: 40 – moksleivių, 67 – studentai, 60 – 
tarnautojų, 4 – darbininkai, 22 – bedarbiai, 36 – pensininkai, 17 – neįgaliųjų, 31 – kiti.  

Per 2012 m. Informacijos skyriaus skaitykloje lankytojai naudojosi 2342 egz. spaudinių. 
Išduotų spaudinių paskirstymas pagal mokslo šakas parodė, kad daugiausia naudotasi 

http://www.silutevb.lt/
http://www.silutevb.lt/
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literatūra iš šių skyrių: bendrojo mokslo dalykų (159), filosofijos (94), visuomenės mokslų 
(736), medicinos (393), technikos mokslų (162), matematikos ir gamtos mokslų (159), 
geografijos (94), istorijos (262), meno (173) 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 
supažindinami su bibliografine paieška. VB, Šilutės m. filiale labai populiarios vaikų grupinės 
ekskursijos iš pradinių mokyklų ir vaikų darželių, kurių metu vaikai supažindinami su 
bibliotekos fondu, katalogais, kartotekomis.  

Informacinis fondas papildytas naujais leidiniais: kelionių vadovais „Portugalija“, 
„Prancūzija“, „Vokietija“, „Lietuvos Respublikos darbo kodeksu“, „Norvegų-lietuvių ir lietuvių-
norvegų kalbų žodynu“ ir kt.  

Atsakant į užklausas, dažniausiai buvo naudojami šie leidiniai: „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 mažėja 
moksleivių, mokančių šią kalbą. 

Interneto skaitykloje lankytojams buvo pristatomos bibliotekos prenumeruojamos 
EBSCO, Grove Art Online, Grove music Online duomenų bazės.  
 

BIBLIOGRAFINIS INFORMACINIS VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS. 
UŽKLAUSŲ TEMATIKA, APSKAITA 

 
1. Įregistruota VB ir filialų elektroninės 2. Informacinių užklausų skaičius: 
informacijos vartotojų                                                    

    
 

Iš viso bibliografinių įrašų bibliotekos elektroniniame kataloge yra 81951, iš jų – 34307 
analiziniai bibliografiniai įrašai. 2012 m. bibliotekos elektroninis katalogas papildytas 3543 
naujais bibliografiniais įrašais, iš jų 1767 analiziniais bibliografiniais įrašais. 

Informacijos skyriuje gautos 672 užklausos, į 195 užklausas atsakyta elektroniniu paštu. 
Užklausų sudėtis: faktografinės – 117, tikslinamosios – 246, adresinės – 141, teminės – 168. 
Kaip ir kasmet, populiarios užklausos apie įvairias pasaulio šalis, gamtos apsaugą, fauną ir 
florą, astronominius reiškinius, apie Europos Sąjungą ir kitas tarptautines organizacijas 
(NATO, JTO). Skaitytojai daugiausia pateikė užklausų iš gamtos mokslų: apie gamtos taršą ir 
apsaugą, astronominius reiškinius, dangaus kūnus. Iš visuomenės mokslų srities didžiąją 
užklausų dalį sudaro užklausos iš tautosakos, etnografijos, t. y. apie įvairias kalendorines 
šventes, liaudies papročius, įvairių šalių tautinius drabužius ir jų papročius.  

Populiarios užklausos apie įvairias pasaulio šalis ir miestus. Į jas padėjo atsakyti knygos: 
„Europa“. „Kroatija“, „Graikijos salos“, „Ispanija“, „Italija“, „Turkija“, „Paryžius“, „Praha“. 
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Pateikta nemažai užklausų apie Lietuvos parkus, į kurias dažniausiai ieškota atsakymų 
knygoje „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.  

Užklausų vykdymas Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriuje.  
2012 metais gautos 349 vienkartinės skaitytojų užklausos. Suaugusieji bibliotekos 

vartotojai pateikė 309 užklausas, mokiniai – 40. 11 iš jų gauta elektroniniu paštu ar kitomis 
elektroninėmis priemonėmis. Dažniausiai ieškota atsakymų į temines užklausas (193), taip 
pat atsakyta į 85 faktografines, 40 tikslinamųjų bei į 30 adresinių užklausų.  

Apibendrinus turimus rezultatus, galima išskirti šias užklausų tematikos rūšis: 110 – 
geografijos ir istorijos mokslų temomis, 102 – bendrosios tematikos, 37 – visuomenės mokslų, 
22 – kalbotyros bei literatūros mokslo, 18 – meno, 13 –susijusios su grožine literatūra, 8 – 
gamtos mokslų ir kt. tematikos užklausos.  

Atsakant į kraštotyrinio pobūdžio užklausas, buvo naudojamasi bibliotekos kraštotyros 
ir Knygos muziejaus dokumentų fondais bei kraštotyros duomenų archyvu. Tais atvejais, kai 
norėta pateikti išsamesnę informaciją, susijusią su konkrečiais faktais ar įvairios tematikos 
statistikos duomenimis, jos ieškota įvairiuose interneto tinklapiuose. 

Daugiausia pateikta užklausų apie Pamario krašto istorijos raidą, istorijos ir kultūros 
paminklus, architektūrą, žymias, su šiuo kraštu susijusias, asmenybes, Šilutės rajono 
miestelius, etnografinius kaimus, kultūros paveldą, lankytinas vietas. Sulaukta užklausų apie 
lietuvininkų gyvenimo būdą, papročius, tradicijas, tautodailę, etnografiją ir kt. Lankytojai vis 
dažniau pageidauja informacijos apie kraštą užsienio kalbomis, iliustracijų su senojo miesto ir 
jo apylinkių vaizdais. 

VB filialuose 2012 m. pateiktos 2164 bibliografinės informacinės užklausos. Daugiausiai 
į užklausas atsakyta Švėkšnos – 385, Kintų – 362, Šilutės m. – 346 filialuose, Ž. Naumiestyje – 
236, mažiausia  Laučių (105), Balčių (9) filialuose. 

Internete skaitytojams daugiausia buvo ieškoma atsakymų į užklausas teisine tema. 
Skaitytojus domino LR vyriausybės leidžiami įstatymai, temos, susijusios su naujomis 
technologijomis, kompiuterinėmis sistemomis, socialiniu aprūpinimu. Vykdyta knygų paieška 
LIBIS suvestiniame kataloge, naudotasi teisės aktų baze „INFOLEX“, pasaulio duomenų 
bazėmis EBSCO, Grove Art Online, Grove Music Online.  

Daugėjant užklausų apie kompiuterius, jų panaudojimą ir reikšmę bei naujas 
informacines technologijas, paklausūs yra šie leidiniai: „Išmokime dirbti kompiuteriu“ (2011), 
„Mano interneto kelrodis“ (2011), Enciklopedinis kompiuterinis žodynas (2008), „Excel 
pažengusiems: sudėtingų ataskaitų rengimas“ ir kt. Kaimo filialuose trūksta filosofijos, 
sociologijos leidinių, anglų, vokiečių kalbų, tarptautinių žodžių žodynų, įvairių žinynų, atlasų.  

 
KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 
Ataskaitiniais metais pagrindiniai BKS veiklos tikslai buvo kaupti, sisteminti, saugoti, 

analizuoti ir populiarinti ikonografijos, rašytinio, rankraštinio paveldo dokumentus bei 
duomenis elektroninėse laikmenose ir tradiciniu būdu.  

BKS bibliotekininkai rengė ir pristatė vartotojams dokumentų ir vaizdines parodas: 
„Nepriklausomybės Akto signataras Kazimieras Šaulys“;  „Žymusis aušrininkas Jurgis Mikšas“; 
„Menininkė Aldona Gustas“; „Po dailės ir poezijos sparnu“ (virtuali paroda); „XIX a. vid. – XX a. 
vid. išleistos retos ir vertingos knygos, saugomos Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 
Knygos muziejuje“; „Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejuje saugoma 
senoji periodinė spauda“; „Lietuvių spaudos draudimo laikotarpio šviesuliai: spaustuvininkas 
Otas fon Mauderodė“;  „Literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ 
belaukiant...“; „Fatališka dainininkė iš Šilutės – Aleksandra“;  „Žymūs kraštiečiai: pirmasis 
nepriklausomos Lietuvos olimpinis čempionas Romas Ubartas“; „...Vydūno gyvenimo 
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pėdsakais...“; „Mažosios Lietuvos šviesuolis Kristupas Lekšas“;  „Šilutės rajono savivaldybės F. 
Bajoraičio viešosios bibliotekos leidybinė veikla“; „Viliojanti dovana lankytojui“ (mažosios 
poligrafijos leidinių paroda); „Šilutės knyga‘2009-2012“; „Iš žodžio skrynios. Ikonografija, 
fotodokumentika‘2005-2009“; „Literatūros perlai: Hermano Zudermano kūrybos palikimas“; 
Violetos Astrauskienės fotografijų paroda „Švėkšnos grafai Plateriai“; „Lietuvių kultūros 
veikėjas Jurgis Plateris: asmenybė, veikla, atminimas“. Taip pat surengta keliaujanti kraštietės 
A. Gustas grafikos darbų paroda (VB Usėnų, Saugų, Vilkyčių filialuose). Šilutės Pamario 
pagrindinės mokyklos 5-7 klasių mokiniams surengta edukacinė pamoka „Senoji Šilutės 
knyga“. 

Vasario mėn. surengtos knygos 
„Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai“ 
sutiktuvės, kuriose dalyvavo leidinio autorius 
dr. Martynas Purvinas, architektė, ištikima jo 
talkininkė, žmona Marija Purvinienė ir knygą 
išleidusio VšĮ „Vorutos“ fondo vyr. 
redaktorius Juozas Vercinkevičius.  Tą patį 
mėn. VB Ž. Naumiesčio filiale surengtas 
žymaus kraštiečio Benedikto Orento 90-
mečiui skirtas minėjimas. 

Balandžio mėn. VB įvyko dvyliktosios 
Nacionalinės bibliotekų savaitės atminimo 
renginys „Knygos istorijos ženklai“, skirtas 
bibliotekininko, knygotyrininko, kultūros 

istoriko, profesoriaus, Šilutės Herderio gimnazijos auklėtinio Levo Vladimirovo 100-osioms 
gimimo metinėms. 

Spalio mėn. ketvirtą kartą į Pamario kraštą sugrįžo Literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim 
žodį, paukštį, debesį...“ (žr. skyriuje „Renginiai“). 

Lapkričio mėn. VB ir Švėkšnoje pristatyta prof. Domo Kauno monografija „BIBLIOTHECA 
GEORGII COMITIS DE PLATER. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo 
paminklas“ apie vieną matomiausių, tačiau mažiausiai pažįstamą XIX a. pirmosios pusės 
lituanistinio sąjūdžio figūrą – grafą Jurgį Platerį. 

Parengtas leidybai Mažosios Lietuvos kultūros paveldą aktualinantis leidinys 
pavadinimu „Biblioteka - kultūros paveldo buveinė“: leidinį sudaro atskiros dalys, kuriose 
apžvelgiama Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejaus fonduose saugoma 
medžiaga, susijusi su rašytiniu, rankraštiniu, ikonografiniu Mažosios Lietuvos kultūros 
paveldu. Didžiausias dėmesys skiriamas seniausiems leidiniams bei kitiems, praeities kultūros 
paminklais tapusiems, dokumentams.  

 
BIBLIOTEKOS KNYGOS MUZIEJUS 

 

VB Knygos muziejaus fonduose sukaupta 3207 fiz. vnt. (2011 – 3160) 2080 pavad. 
(2011 – 2040) senų retų knygų, rankraščių ir periodinių leidinių, iš jų: 3185 fiz. vnt. – knygos 
ir 22 fiz. vnt. – kiti dokumentai. Per ataskaitinius metus Knygos muziejaus fondas papildytas 
47 fiz. vnt. dokumentų (40 pavad.). 

Ruošdami literatūros ir dokumentų parodas, įvairius renginius, VB filialų 
bibliotekininkai naudojosi Knygos muziejaus dokumentų fondais: knygomis, periodiniais 
leidiniais, rankraščiais, ikonografija bei kita saugoma medžiaga. 

Knygos muziejaus senosios knygos rinkinį 2012 m. papildė Šventojoje gyvenančios Zitos 
Šekštelienės dovanotas Josefo Wichnerio pamokančių istorijų ir linksmų pokštų rinkinys „Aus 
der Mappe eines Volksfreundes“ (Iš liaudies aplanko), išleistas 1895 m. Heinricho Kirscho 
leidykloje Vienoje. Šis leidinys svarbus Šilutės krašto kultūrai ir istorijai. Knygą žymintis 
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spaudas „Heydekrug. Ostpr. / Kreiswanderbibliothek“ (Šilokarčema. Rytų Prūsija / Apskrities 
kilnojamoji biblioteka) liudija, kad knyga priklausė Šilokarčemoje veikusiai apskrities 
kilnojamajai bibliotekai. 

Autografuotų knygų kolekciją papildė Petro Motiejūno, Dalios Milukaitės-Buragienės, 
Edvardo Buroko, Literatūrinio rudens šventės-konkurso „Prisijaukinkime paukštį, žodį, 
debesį...‘2012“ dalyvių-rašytojų, literatų mėgėjų (Kazio Gaigalo, Birutės Gaigalienės, Ievos 
Lolat, Audriaus Šikšniaus, Vytauto Mizero, Jono Kantmino, Roko Flick, Algimanto Kiminiaus, 
kt.) dovanoti autoriniai leidiniai. Savo naujausią knygą „Untoter“ dovanojo kraštietė dailininkė 
ir poetė Aldona Gustas (Berlynas, Vokietija). Biblioteką taip pat praturtino kraštietės 
dovanota bibliografinė retenybė – Mažosios Lietuvos  kultūros veikėjo, publicisto Mikelio 
Ašmio (1891–1918) kišeninis 171 puslapio kalbamokslis „Metoula. Sprachfuhrer Litauen“, 
kuriame publikuojama trumpa lietuvių kalbos gramatika, pasikalbėjimai ir vokiečių-lietuvių 
kalbų žodynėlis. Knygas dovanojo ir kiti asmenys: M. Jankaus muziejaus direktorė Liudvika 
Burzdžiuvienė – pagėgiškių parengtą reprezentacinį leidinį „Pagėgiai. Šis kraštas kaip 
muzika...“, kraštietis prof. habil. dr. Arnoldas Piročkinas – keletą Vydūno leidinių originalų. 
Vydūno leidinių (5) dovanojo ir Vydūno draugija.  

Lietuvos televizijos operatorius kraštietis Stasys Petkus papildė vaizdo dokumentų 
fondą dovanodamas filmo apie olimpinį čempioną Romą Ubartą „Pirmasis“ vaizdo įrašą. Buvęs 
šilutiškis, žymus Vokietijos teatro ir kino aktorius, dainų kūrėjas ir atlikėjas Thomas Kylau 
bibliotekai atsiuntė kompaktinę plokštelę su įrašyta jo paties atliekama daina „Šilutė“, skirta 
Šilutės (Šilokarčemos) vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 500 metų sukakčiai. 

Rengiant vaizdines parodas ypač pravartūs Knygos muziejuje saugomi kiti eksponatai 
(ikonografijos kolekcijos: ekslibrisų, meno darbų, fotonuotraukų), dovanoti bibliotekos 
rėmėjų, mecenatų, svečių, kraštiečių, užsieniečių ir kt. (iš viso – 495 eksponatai). 

Organizuojant įvairius VB ir filialų viešųjų erdvių knygos renginius, tenkinant kitas 
vartotojų reikmes,  naudojama Muziejaus fonduose saugoma ši medžiaga: 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, tarp jų ir Z. Putilovo 
sukurtas filmas apie Vydūną „Tamsoje būti šviesa” (vaizdajuostė); 1959 m. sukurtas video 
filmas vokiečių kalba pagal H. Zudermano apsakymą „Jonas ir Erdmė” (kopija) ir kt. 

BKS ir ataskaitiniais metais rengė bibliotekos renginių aprašymus (parengta 33). Knygos 
muziejuje  saugomas 354 (2011 – 321) bibliotekos renginių aprašymas: švenčių, konferencijų, 
informacijos dienų, diskusijų, naujų knygų pristatymų, literatūros vakarų, istorijos-
kraštotyros konkursų, literatūrinio rudens, kraštiečių sueigų ir kt.  

Atsakant į skaitytojų užklausas informacijos ieškota 553 aplankaluose, skirtuose 
Mažosios Lietuvos ir Šilutės krašto personalijoms (165), žymiems Lietuvos ir užsienio 
kultūros veikėjams (27), filosofui, rašytojui Vydūnui (45), Pamario literatams (68), įvairiai 
kraštotyros tematikai (212) bei kitai tematikai (29). Pasitarnavo ir informacinė medžiaga apie 
kraštiečius, renkama 91 segtuve, išeiviją – 30, bibliotekos veiklos archyvo dokumentai – 59 
segtuvuose. 2012 m. toliau buvo pildomi skaitytojų informaciniams poreikiams tenkinti 
patogūs straipsnių kopijų ir iškarpų aplankalai. 

2012 m. pradėta vesti 11 naujų teminių aplankalų: „Šilutės centrinės bibliotekos 
darbuotojai 1977–1988“, „Kraštiečiams skirtos parodos „Šilutė ir šilutiškiai: vaizdai ir vardai 
(2011) medžiaga“, „Monografija „Šilutė. Gaideliai“,  „Šilutės rajono policijos komisariatas“, 
„Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų veikla 2012 m. spaudoje“, „Šilutės F. 
Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų veikla 2012 m. elektroniniame laikraštyje „Šilutės 
žinios“, „Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų veikla 2012 m. įvairiuose el. 
laikraščiuose ir interneto svetainėse”, taip pat aplankalai, kuriuose bus kaupiama medžiaga 
apie kraštiečius: Irenę Wosylius Blankenheim, Veroniką Nijolę Zaidovą, Juozą Karvelį, Vaidą 
Galinskienę. 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.  
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Knygos muziejaus fondais 2012 m. naudojosi  66 (2011 – 56) skaitytojai, išduota 1015  
(2011 – 962) fiz. vnt. dokumentų, apsilankė 641 lankytojai. BKS fondu naudojosi 84 (2011 – 82) 
skaitytojai. Iš viso išduota 3220 fiz. vnt. dokumentų (2011 – 3206), apsilankė 577 lankytojai. 
Atsakyta į 171 skaitytojų užklausą. 

 

KRAŠTOTYRINĖS INFORMACIJOS KAUPIMAS, TVARKYMAS IR SKLAIDA 
 

VB kraštotyros fondas papildytas  16 fiz. vnt. (13 pavad.) leidinių (2011 – 35). Iš jų 
gauta: 10 knygų ir brošiūrų, 6 – periodiniai ir tęstiniai leidiniai. Trimis aplankalais papildyta 
informacinė medžiaga apie kraštiečius. 2012 metų pradžioje kraštotyros fondą sudarė 1016 
fiz. vnt. dokumentų. Praėjusiais metais kraštotyros fondą praturtino ši vertinga informacinė 
bei grožinė literatūra: „Šilutės ir Pagėgių krašto dvarai“ (Klaipėda, 2010); Domo Kauno ir 
Audronės Matijošienės sudarytas ir parengtas „Auszros archyvas“ Martyno Jankaus rinkinys“ 
(2011, Vilnius); Giedrės Mickūnaitės ir Vladimiro Levino „Synagogues in Lithuania“ (Vilnius, 
2012);  Šilutės H. Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo išleista knyga „Žmogaus ir 
žodžio horizontai“ (Šilutė, 2012); Aušros Šlažienės „Vėjopačio uoste“ (Klaipėda, 2012); 
Birutės Gaigalienės „Skambanti tyla“ (Kaunas, 2011); Domo Kauno monografija 
„BIBLIOTHECA GEORGII COMITIS de PLATER. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos kultūros ir 
mokslo paminklas“ (Vilnius, 2012); Wolf von Lojewski „Mano tėvynė, tavo tėvynė“ (Vilnius, 
2012). 

MF krašto literatūros fondą papildė 2 fiz. vnt., yra 64 fiz. vnt. (2011 – 62) dokumentų, KF 
- 39 fiz. vnt. ir yra 780 fiz. vnt. (2011 – 741). Vidutiniškas krašto literatūros fondo dydis 
filialuose – 35,5 (2011 – 34,9) fiz. vnt. VB filialų kraštotyros fondas per metus vidutiniškai 
papildytas 1-2 dokumentais. SVB kraštotyros fondo dydis – 1858 (2011 – 1766) fiz. vnt.  

Tradiciniu (korteliniu) būdu VB kraštotyros kartoteka nebevedama, joje yra per 68 
tūkstančius bibliografinio įrašo laikmenų – kataloginių kortelių. MF kraštotyros kartoteką 
papildė  19 (2011 – 24) aprašais, KF – vidutiniškai po 3-6 (2011 – po 4–7) aprašų iš visų rūšių 
spaudinių. Aprašus iš dokumentų, kurių filialai negauna, kraštotyros kartotekoms parengia  
BKS specialistai. 

Ypač vertingi ir skaitytojams aktualūs VB krašto literatūros fonde sukaupti istoriko, 
tyrėjo, žurnalisto, bibliofilo Petro Jakšto 38 kraštotyros darbai, 24 iš jų – nepublikuoti, kuriais 
naudojasi bibliotekos vartotojai, 72 darbai parengti istorijos-kraštotyros darbų konkursų 
metu, 68-iuose aplankaluose sukaupta informacinė medžiaga apie Pamario krašto literatus ir 
kt. Parengta VB filialuose saugomų rankraštinių kraštotyros darbų kartoteka. 

Knygos muziejaus rankraščių kolekcijos 21 pavadinimo viešosios bibliotekos veiklos 
dokumentų fonde ir 84 asmenų (kraštiečių, išeivių, šilutiškių) archyvuose saugoma gausi 
kraštotyrinė informacija apie krašto istoriją, kultūrą, tradicijas, asmenis. Knygos muziejaus 
fonde saugomi ekslibrisai, sukurti 1991 ir 1993 m. vykusių tarptautinių ekslibrisų konkursų 
„Šilutė – 480“ bei „Vydūnui – 125“ metu, pateikti VB interneto svetainės www.silutevb.lt 
skaitmeninėje galerijoje; 2003–2007 m. bibliotekininkų ir fotografuojančių žurnalistų bendro 
projekto „Šilutė. Potvynis ir jo žmonės“ metu sukurti fotografijos darbai.  

VB filialų bibliotekininkai iškarpomis ir kopijomis iš spaudos pildė aplankalus apie 
aptarnaujamų miestelių ir kaimų istoriją, seniūnijas, žmones, kultūros ir švietimo įstaigas ir 
kt. Rinko, sistemino medžiagą ir pildė bei apipavidalino filialų ir kaimų istorijas arba 
metraščius. 

 
KATALOGAI IR KARTOTEKOS 

 
VB filialuose yra tradiciniu korteliniu būdu vedamas abėcėlinis katalogas (išskyrus 

filialus, kuriuose įdiegtas LIBIS Skaitytojų posistemis: Šilutės miesto, Juknaičių, Degučių, 
Gardamo, Grabupių, Katyčių, Pašyšių, Vilkyčių, Ž. Naumiesčio ir Inkaklių filialuose). BKS 

http://www.silutevb.lt/
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vedamos citatų ir eilėraščių bei įvairių premijų laureatų kartotekos. Filialuose vedamos 
kraštotyros ir įvairios teminės kartotekos, atsižvelgiant į vietos vartotojų reikmes ir poreikius. 

 
BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI SU KRAŠTIEČIAIS IR IŠEIVIJA 

 

Visus metus F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje buvo rengiami susitikimai su žymiais 
kraštiečiais, pristatomos jų kūrybos parodos, naujausios knygos.  

VB liepos 6-osios, Valstybės (Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos, 
išvakarėse prisimintas ir pagerbtas 
lengvaatletis, pirmasis atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos olimpinis 
čempionas, disko metikas iš Pamario krašto 
Romas Ubartas. Bibliotekoje apie jį 
pristatytas ir parodytas dokumentinis filmas 
„Pirmasis…“. Renginyje dalyvavo pats filmo 
herojus R. Ubartas, filmą sukūrusi LRT 
kūrybinė grupė: filmo autorius Stasys Petkus, 
filmo scenarijaus autorė Gintarė Grikštaitė ir 
montažo režisierius Miroslavas Stankevičius. 

Viešojoje bibliotekoje šilutiškius į 
susitikimą pakvietė kraštietis, 1952 m. Šilutės 
1-osios vidurinės mokyklos (dabar – Šilutės 
pirmoji gimnazija) abiturientas, nusipelnęs 
Rusijos Federacijos mokslo veikėjas, Rusijos 
gamtos mokslų akademijos narys, 
profesorius, geologijos ir mineralogijos 
mokslų habilituotas daktaras Emelyanas 
Emelyanovas, pristatęs savo naujausią knygą 
„Dviejų tūkstantmečių sandūroje“ (На стыке 
двух тысячелетий. Москва, 2012), 
atskleidžiančią autoriaus kelią į didįjį mokslą. 

ŠSVB bibliotekininkai dalyvavo vasario 
23–26 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų 
centre Litexpo svetingai duris atvėrusioje 13-
oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. 
Knygų mugės metu įvyko pokalbis „Biblioteka 
kūrėjų akimis“, kurį organizavo Vilniaus 
universiteto biblioteka. Dalyvauti pokalbyje 
šilutiškiai bibliotekininkai pakvietė 
kraštiečius, Literatūrinio rudens 
„Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį‘ 2009…“ 
laureatę,  profesorę literatūrologę habil. dr. 
Dainorą Pociūtę bei rašytoją Eugenijų 
Ignatavičių. VB pristatyta antroji kraštiečio, žurnalisto Mindaugo Milinio knyga „Afganistano 
kariai“. Apie karą Afganistane bei kraštiečio M. Milinio knygą kalbėjo lituanistas Anatolijus 
Žibaitis, muzikinį foną kūrė bardas Adas Nausėda. 

Minint Vokietijoje gyvenančios kraštietės poetės, dailininkės Aldonos Gustas garbingą 
80-metį, bibliotekininkai kartu su Vydūno gimnazijos bendruomene surengė popietę, skirtą 
pagerbti žymiąją kraštietę. Surengti literatūriniai skaitiniai, pristatyta virtuali paroda „Po 
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dailės ir poezijos sparnu“. A. Gustas atsiuntė bibliotekai šūsnį savo rankraščių, senų šeimos 
nuotraukų ir savo ranka užrašytų prisiminimų. 

Rugpjūčio mėn. VB lankėsi Vydūno draugijos pirmininkė Rima Palijanskaitė, draugijos 
vicepirmininkas, Vydūno knygų leidybos (faksimiliniu būdu) iniciatorius, vienas aktyviausių 
draugijos narių Tomas Stanikas ir kiti Vydūno draugijos nariai. 

Rugsėjo mėn. biblioteka skaitytojus 
pakvietė į kraštiečio Rimanto Greičiaus 
atsiminimų knygos „Man nereikia likimo kito: 
prisiminimų ir apmąstymų labirintai“ 
sutiktuves. Taip pat įvyko kraštiečio rašytojo, 
habilituoto ekonomikos mokslų daktaro  
Roko Flick romano „Paskutinis traukinys“ 
sutiktuvės.  

Lapkričio mėn. VB lankėsi svečiai iš 
Sankt Peterburgo (Rusija): vietinio laikraščio 
„2020“ redaktorius, žurnalistų sąjungos narys 
Jurijus Ivanovičius Aleksėjevas bei jo žmona, 
to paties laikraščio žurnalistė, lietuvė, kilusi iš 
Tauragės rajono, Irena Jucikaitė.   

Niuporte (JAV) gyvenanti kraštietė Lidija Mikužytė-Zigmantienė atsiuntė bibliotekai 
dovaną – 55 JAV dolerius. 

 

METODINĖ–KONSULTACINĖ VEIKLA 
 

BIBLIOTEKININKYSTĖS PLĖTROS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI 
 
ŠSVB bibliotekininkystės plėtros kryptys yra numatytos Šilutės rajono strateginiame 

plėtros plane 2005–2014 metams, pradėtas rengti 2015-2024 metų Šilutės rajono strateginis 
plėtros planas, kurio rengimo darbo grupėje dirba VB direktorė. Šilutės rajono savivaldybės 
Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos veiklos tikslas yra sukurti modernią, atvirą žinioms 
ir inovacijoms bibliotekų sistemą su nuolat kintančiu ir su vartotojų reikmes atitinkančiu 
viešųjų paslaugų spektru. 

 

BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI SU KITOMIS BIBLIOTEKOMIS, ĮSTAIGOMIS IR 
ORGANIZACIJOMIS  

 
2012 m. vykusių F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų pasitarimų metu 

buvo rengiami bibliotekininkams aktualūs ir naudingi susitikimai-konsultacijos su įvairių 
sričių specialistais.  

Vasario mėn. Klaipėdos apskrities 
viešosios I. Simonaitytės bibliotekos  
Bibliotekų ir kultūros skyriaus vedėja Daiva 
Nakrošienė ir kultūrinės veiklos vadybininkė 
Rasa Zokaitytė susirinkusiuosius supažindino 
su renginių organizavimo ir sklaidos 
galimybėmis. 

Balandžio mėn. Klaipėdos teritorinės 
darbo biržos Šilutės skyriaus vedėjas Andrius 
Šašilkinas pristatė pranešimą tema 
„Žmogiškųjų išteklių kompetencijų 
tobulinimas darbo rinkoje“, Danutė 
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Montvydienė apžvelgė įsidarbinimo galimybes 2012 metais, Vingirdas Stasys Pielikis pristatė 
aktyvios darbo rinkos politikos priemones.  

Gegužės mėn. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus Šilutės 
skyriaus vedėja Birutė Kleinaitė supažindino su socialinio draudimo pokyčiais 2012 metais, 
galimybe prisijungti prie „Sodros“ elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos EGAS ir jos 
teikiamomis paslaugomis. 

Birželio mėn. AB „Teo“ televizijos specialistas Egidijus Steponavičius apžvelgė 
analoginės televizijos išjungimo temą ir pateikė galimus problemos sprendimo variantus. 
Susitikime dalyvavo ir minėtos telekomunikacijų bendrovės Šilutės klientų aptarnavimo 
grupės vadovas Feliksas Degutis, kartu su E. Steponavičiumi atsakęs į pateiktus klausimus. 

Spalio mėn. AB LESTO Šilutės klientų aptarnavimo skyriaus vadovas Skirmantas Šmuilys 
pristatė virtualią medžiagą „Viskas apie elektrą jūsų namuose“, supažindino su atsiskaitymo 
už suvartotą elektros energiją naujovėmis, konsultavo elektros energijos vartojimo 
klausimais.  

AB DNB banko Klaipėdos regiono Šilutės 
klientų aptarnavimo poskyrio vadovė Asta 
Balodienė supažindino su naujomis (ar 
patobulintomis) banko paslaugomis, kredito 
kortelių privalumais ir naujomis atsiskaitymo 
už mokesčius banke galimybėmis. 

Žemaičių krašto etnokultūros centro 
etnografė-vadybininkė Adma Baltutienė vedė 
edukacinę pamoką „Senųjų amatų mokyklėlė”, 
kurios metu dalyvavo Žemaičių krašto 
etnokultūros centro Degučių kaimo folkloro 
kolektyvo „Pilutė” narės, atlikusios lietuvių 
liaudies dainas.  

Lapkričio mėn. Salos etnokultūros ir 
informacijos centro vadovė Birutė Servienė 
vedė edukacinę pamoką „Žuvis ir žuvies 
patiekalai“. 

Gruodžio mėn. AB DNB banko Klaipėdos 
regiono Šilutės klientų aptarnavimo poskyrio 
vadovė Asta Balodienė pristatė DNB banko 
išleistą knygą „Užtrauktukai ir indėliai“. 

2012 m. biblioteka toliau 
bendradarbiavo su Šilutės miesto 
mokyklomis. Buvo rengiamos ekskursijos-
pažintinės pamokos. Jų metu su Knygos 
muziejumi susipažino Šilutės miesto 
gimnazijų ir pagrindinių mokyklų mokiniai. 

Kaip ir kasmet Šilutės F. Bajoraičio 
viešoji biblioteka kartu su LBD Šilutės 
skyriumi prisijungė prie akcijos „Darom“. 

Tradiciškai Šilutės F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos bibliotekininkai išvyko į dviejų 
dienų studijinę kelionę, organizuotą LBD 
Šilutės skyriaus, kurios metu lankėsi Utenos 
Antano ir Motiejaus Miškinių viešojoje 
bibliotekoje, Anykščių rajono savivaldybės 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje. 
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Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, kartu 
su renginį inicijavusiu Šilutės H. Zudermano 
literatūrinės kraštotyros klubu, visiems 
šilutiškiams, besidomintiems Mažosios 
Lietuvos istorija ir jos reikšme pasaulio 
kultūros istorijoje, surengė susitikimą su 
Klaipėdos universiteto lietuvių ir vokiečių 
filosofu, profesoriumi, habilituotu 
humanitarinių mokslų daktaru Helmutu 
Arnašiumi, kuris  skaitė paskaitą „Rytprūsių 
kultūra tarp Vakarų racionalumo ir Rytų 
dvasingumo“. 

Kaip ir kasmet tradiciškai Šilutės F. 
Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkai dalyvavo Vakarų Lietuvos regiono 
bibliotekininkų sporto sąskrydyje. Gruodžio mėn. dalyvauta Klaipėdos miesto savivaldybės 
viešosios bibliotekos Meno skyriaus surengtoje kalėdinėje knygų mugėje. 

VB Usėnų filialo bibliotekininkė Onutė Miliauskienė dalyvavo Klaipėdos universiteto 
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto organizuojamose ekspedicijose, kurių metu 
buvo fiksuojamos Mažosios Lietuvos kapinaitės ir visa, kas jose yra likę, įtraukiant į Klaipėdos 
krašto konfesinio paveldo skaitmeninį archyvą. 

 
TARPTAUTINĖ BIBLIOTEKININKŲ PARTNERYSTĖ 

 
Sėkmingai tęsiant bibliotekininkų tarptautinės partnerystės ryšius Šilutės F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka pasirašė naujo turinio partnerystės sutartis su Bauskės centrine (Latvija), 
Ararato sritine (Armėnija), Kaliningrado (Rusija) municipaline bibliotekomis ir Kaliningrado 
A. P. Gaidaro sritine vaikų biblioteka. Su šių bibliotekų bendruomenėmis šilutiškius bičiulystė 
sieja nuo 1974-ųjų metų. Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis taip pat pasirašyta su 
Punsko (Lenkija) lietuvių kultūros namais ir Kaliningrado srities Černiachovsko rajono 
municipaline įstaiga „Centralizuota bibliotekų sistema“. Pastarosios sutarties tikslas – 
bendradarbiauti bibliotekininkystės plėtros srityje, keistis informacija ir įdirbiu vykdant 
strategines partnerystės programas, taip pat bendrų iniciatyvų, įtakojančių paslaugų 
skaitytojams ir visuomenei šiuolaikiškumą, optimalumą ir kokybę, priėmimas ir taikymas.  

Balandžio mėn., Nacionalinės bibliotekų 
savaitės metu, surengtas literatūrinis 
vidudienis „Lietuviško žodžio puoselėtojai 
Karaliaučiaus krašte“, kuriame dalyvavo 
rašytojas, Kaliningrado srities rašytojų 
sąjungos pirmininkas Borisas Bartfeldas, 
Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugijos 
narė, lietuvių kalbos mokytoja Laima 
Meščeriakova, Kaliningrado miesto 
bibliotekos bei Černiachovsko rajono 
centrinės bibliotekos bibliotekininkai, 
žurnalistė, kraštotyrininkė, Černiachovsko 
miesto istorijos-kultūros paveldo išsaugojimo 
visuomenės tarybos vadovė Galina 

Kaštanova-Jerofejeva. 
Bibliotekoje įvyko pokalbis-diskusija „Biblioteka ir knyga: tarptautinės kultūros patirtis 

ir įžvalgos“, kurioje dalyvavo Kaliningrado bibliotekos Nr. 4 vedėja Larisa Pšenicina, 
bibliotekininkė Jelena Nikolajeva, Černiachovsko centralizuotos bibliotekų sistemos skaitytojų 
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aptarnavimo skyriaus vedėja Svetlana Kuzinova, vyr. bibliotekininkė darbui su jaunimu Ina 
Sysova, Šilutės krašto viešosios bei mokyklų bibliotekų bibliotekininkai.  

Gegužės mėn. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje lankėsi svečiai – mokiniai iš Suomijos, 
kartu su M. Jankaus pagrindinės mokyklos 
auklėtiniais vykdantys tarptautinį tęstinį 
ekologinį projektą „Globalinis atšilimas“.  

Birželio 6–8 d. Šilutės rajono 
savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos deleguoti bibliotekininkai, 
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 
Aldona Norbutienė ir šio skyriaus 
bibliotekininkė Dalia Pupšytė, kolegų rumunų 
iš Georgo Baritiu Brašovo apskrities viešosios 
bibliotekos kvietimu, pagal praėjusiais metais 
pasirašytą partnerystės sutartį tarp šių 
bibliotekų, dalyvavo tarptautinėje 
konferencijoje „BIBLIO 2012 – inovatyvi 
biblioteka“ Brašove (Rumunija). Šilutiškių 
kelionės išlaidas finansavo Kultūros rėmimo 
fondas, pagal pateiktą projektą 
Mokykla+biblioteka=Žinios XXL. 2012 m. 
pirmą kartą Šilutės F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos bibliotekininkai atstovavo Lietuvą, 
pristatydami pranešimą „Bibliotekos renginiai 
– inovatyvus būdas skatinti skaitymą“. 
Konferencijos tikslas – pristatyti patirtį, 
mokslinius tyrinėjimus, praktiką, inovacijų 
taikymą universitetinių, akademinių, viešųjų 
bibliotekų veikloje ir informacijos mokslų 
srityse. 

Rugpjūčio 8-9 d. tarptautinės 
bibliotekininkų asociacijų ir institucijų 
federacijos (IFLA) ir Lietuvos bibliotekininkų 
draugijos organizuotoje tarptautinėje 
konferencijoje „Bibliotekos tinkluose: 
kuriančios, dalyvaujančios, bendradar-
biaujančios“ dalyvavo Šilutės rajono 
savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos trys deleguoti bibliotekininkai: 
Informacijos skyriaus vedėja Laima Dumšienė, 
to paties skyriaus vyr. bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė ir Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus bibliotekininkė Dalia Pupšytė. Viena 
iš šio renginio organizatorių buvo ir Šilutės F. 
Bajoraičio viešoji biblioteka.  

Konferencijoje pranešimą „Vietinių ir 
tarptautinių bendradarbiavimo ryšių svarba 
skaitytojų bendruomenei“ skaitė Šilutės F. 
Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos 
skyriaus vedėja Laima Dumšienė. Pranešėjai 
dalinosi savo bibliotekų darbo patirtimi, kaip 
bibliotekas priartinti prie bendruomenės, 
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kurti naują įvaizdį ir identitetą, keisti „žaidimo taisykles“, teikti ir tobulinti prieigą prie 
informacijos resursų bei užtikrinti bibliotekų svarbą ir išlikimą, kūrybingai dirbti suvienijant 
žmones, technologijas ir procesus bendruomenės labui. Aptarti įvairūs bibliotekų 

bendradarbiavimo ir partnerystės su kitomis 
institucijomis klausimai, pasidalinta gerąja 
bibliotekų partnerystės su bendruomenėmis 
patirtimi, pristatytos inovatyvios ir kūrybiškai 
dirbančios bibliotekos. Kolegos L. D. Nielsen ir 
J. Mulvad iš Danijos Aarhus viešosios 
bibliotekos ne tik pristatė Šiaurės šalių viešųjų 
bibliotekų tinklo veiklą, bet ir surengė 
seminarą, kurio metu visi dalyviai buvo 
įtraukti į modernių bibliotekų ateities 
tendencijų kūrimą. Savo veiklą pristatė 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Utenos 
viešųjų bibliotekų atstovai, pranešėjai iš 
kaimyninės Latvijos, Skandinavijos šalių – 
Danijos, Suomijos, Norvegijos,  taip pat iš 
Didžiosios Britanijos, Rusijos ir tolimosios 
Australijos.  

Rugsėjo mėn. grupė šilutiškių 
bibliotekininkų Ararato sritinėje bibliotekoje, 
su kuria Šilutės SVB bendradarbiauja nuo 
1972, išvykos metu vykdė Kultūros 
ministerijos finansuotą projektą „Trys 
keliaujančios knygų mugės: lietuviško žodžio 
akiračiai“. Tolimos Užkaukazės šalies 
knygininkams surengtos ir pristatytos Šilutės 
krašto knygos ir rašto paveldo parodos, 
Vakarų Lietuvos ir Lietuvos rašytojų  
originalioji ir verstinė knyga vaikams, Šilutės, 
šventusios savo vardo paminėjimo 
rašytiniuose šaltiniuose 500 metų jubiliejų, 
pažintinė, kultūrinė ir istoriografinė medžiaga, 
pasakojanti apie tarptautinę pasaulio 
šilutiškių sueigą „Šviesos parnešti, gera 
padaryti...“ Šilutėje, krašto žmones, įvykius ir 
šiandienos bendruomenės gyvensenos ritmą. 

Spalio mėn. pagal minėtą projektą  
lankytasi Sovetsko Isaako Jakovlevičiaus 
Rutmano vardo bibliotekoje, A. P. Čechovo 
vardo Kaliningrado miesto centrinės 
bibliotekos ketvirtajame filiale, Zelenogradsko 
miesto J. Kuranovo vardo bibliotekoje. 
Surengti Maironio kūrybos skaitymai, 
pristatyta naujausių knygų  ir 
fotodokumentikos šaltinių paroda „Nuo 
Maironio link lietuvybės“, vyko kiti prasmingi 
knygos renginiai.  
Šilutiškiai bibliotekininkai yra tradiciniai 
lietuviško žodžio ir rašto ambasadoriai 
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kaimyniniame Karaliaučiaus (dab. 
Kaliningradas) krašte. Lietuvių literatūros 
klasiko Kristijono Donelaičio 300 metų 
jubiliejaus belaukiant, kartu su Lietuvos 
generaliniu konsulatu Kaliningrade (kultūros 
atašė Romanas Senapėdis), Kaliningrado L. 
Rėzos lietuvių kultūros draugija, Kaliningrado 
A. P. Gaidaro sritine ir Kaliningrado 
municipaliteto bibliotekomis, surengtas trijų 
dienų projektinis turas K. Donelaičio 
muziejuje Tolminkiemyje (dab. Čystyje 
Prudy), Nesterovo ir Kaliningrado 
bibliotekose. Tarp įdomybių – šilutiškių 
parengta, pristatyta, atidaryta ir Kaliningrado 
kraštotyros muziejaus K. Donelaičio filialui 
Tolminkiemyje padovanota keliaujanti 
ekspozicija „Kristijonas Donelaitis – laikmečio 
liudytojas“. Šiame muziejuje lietuviakalbiam ir 
rusakalbiam jaunimui surengta integruota 
edukacinė pamoka „Donelaičio žemės 
knygiai“. Kaliningrado A. P. Gaidaro 
bibliotekoje skaitytojai pakviesti į K. 
Donelaičio „Metų“ ištraukų skaitymus 
lietuvių-rusų kalbomis, virtualiai pristatyta 
donelaitikos temos knygos ženklų paroda.  

Spalio mėn., tarptautinio literatūrinio 
rudens „Prisijaukinkim, žodį, paukštį, 
debesį...“ metu, bibliotekų specialistai iš 
Rusijos, Latvijos, Šilutės F. Bajoraičio 
viešosios bibliotekos ir rajono bendrojo 
lavinimo mokyklų bibliotekininkai rinkosi į 
pokalbį už apskrito stalo „Praktikos kaita ir 
ateities iššūkiai“. Pranešimus skaitė 
Kaliningrado A. P. Gaidaro vaikų sritinės 
bibliotekos (Rusija) direktoriaus pavaduotoja 
Maja Bogdanova Rostislavna, Bauskės 
(Latvija) centrinės bibliotekos direktorė Baiba 
Tormane, Bauskės kraštotyros ir meno 
muziejaus Istorijos skyriaus vedėjas Aigars 
Urtans, VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
vyr. bibliotekininkė Dalia Pupšytė, Šilutės 
pirmosios gimnazijos ir Juknaičių pagrindinės 
mokyklos bibliotekininkės. 

Bendradarbiauta su Brašovo (Rumunija) 
Džordžo Baritiu apskrities viešąja biblioteka, 
įgyvendinant tarptautinį projektą IFLA Sister 
project, sudarytą iš kolegų rumunų specialios 
žingsnių programos.  

Bendradarbiaujant su Khashuri miesto 
(Gruzija) biblioteka, Šilutės mokiniams sudaryta unikali galimybė per kompiuterinę programą 
„Skype“ pabendrauti su bendraamžiais iš Khashuri miesto. 
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TIRIAMASIS DARBAS 
 

ŠSVB direktorius kasmet rengia veiklos ataskaitą ir teikia rajono savivaldybės tarybai. 
2012 m. vadovo ataskaita parengta vadovaujantis rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 d. 
sprendimu Nr. T1-636 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir 
kontroliuojamų įmonių vadovų 2012 metų veiklos ataskaitų grafiko patvirtinimo“ ir rajono 
savivaldybės tarybos  2010-11-25 d. sprendimu Nr. T1-1564, patvirtintu Šilutės rajono 
savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 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“. „Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės 
Administracijos 2011 m. veiklos ataskaitos“ skyriuje „Švietimas, kultūra, jaunimo ir sporto 
reikalai“ buvo pastebėta, kad „reikia diskusijos dėl tinklo peržiūros ir bibliotekų paslaugų 
teikimo būdų įvairovės“. Todėl ataskaitiniais (2012) metais ŠSVB sudaryta valdymo 
specialistų bibliotekininkų darbo grupė atliko išsamią Šilutės F. Bajoraičio viešosios 
bibliotekos tinklo lyginamąją analizę pagal pagrindinius ir papildomus SVB tinklų 
savivaldybėse formavimo kriterijus trimis lyginimo aspektais: Lietuvos SVB, turinčių su Šilute 
panašią teritoriją bei gyventojų skaičių, Klaipėdos regione (7 SVB aspektu) ir vidinio ŠSVB 
tinklo pagal 11 rajono seniūnijų teritoriją bei gyventojų kaitos tendencijas. ŠSVB bibliotekinių 
specialistų atliktos rajono bibliotekų tinklo lyginamosios analizės savitikrai naudotas Šilutės 
rajono bibliotekų tinklo išdėstymo baigiamųjų išvadų duomenų palyginimas su UAB „BGI 
Consulting“ atlikto (2012) „Kultūros ir kūrybinių paslaugų savivaldybių kultūros įstaigose 
tyrimo“ dalimi „Savivaldybių viešosios bibliotekos“ ir baigiamosiomis išvadomis. ŠSVB tinklo 
lyginamoji analizė leidžia daryti išvadas, kad F. Bajoraičio viešoji biblioteka su 23 filialais 
(1990–2012) buvo nuosekliai restruktūrizuojama, sujungiant, atjungiant filialus, vykdančius 
ir mokyklų bibliotekų funkcijas (nuo 4, 1990, iki 9, 2012), mažinant filialų tinklą (nuo 44, 
1990, iki 23, 2012). 

Savivaldybės Kultūros skyriui rengta informacija apie SVB veiklą 2012 m. FOS atliko 
ŠSVB periodikos skaitymo analizę, kuria vadovaujantis buvo vykdytas periodikos užsakymas 
2013 metams.  

VB bibliotekininkai rengia, teikia ir vykdo papildomo finansavimo projektus 
netradicinėms, bet vartotojams aktualioms veikloms finansuoti.  

 
Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005–2014 metams vykdymas. 

Faktiškai įvykdytas (2012), lyginimas su 2011 m. 
Kodas Priemonė 2011 2012 Skirtumas 
01 Uždavinys: siekti kultūrinės veiklos gerinimo 
01.01. Kultūrinės veiklos 

programos rėmimas. 
Finansuotų projektų 
skaičius/lėšos. Iš jų: 

8 projektai/47,5 
tūkst. Lt 

12 projektų/70,8 
tūkst. Lt 

+ 4 
projektai/+23,3 
tūkst. Lt 

01.01. Šilutės rajono savivaldybės 
programos/lėšos 

3 projektai/14,5 
tūkst. Lt 

4 projektai/20,2 
tūkst. Lt 

+1 projektas/+5,7 
tūkst. Lt 

01.01. Šalies fondai ir 
programos/lėšos 

5 projektai/3,0 
tūkst. Lt 

8 projektai/50,6 
tūkst. Lt 

+3 
projektai/+17,6 
tūkst. Lt 

 
2012 m. per rajono savivaldybės Kultūros plėtros ir jaunimo programas ŠSVB 

projektams skirtas 20,2 tūkst. Lt finansavimas (arba +5,7 tūkst. Lt) daugiau nei 2011 m. 
Tačiau ŠSVB sugebėjo pritraukti alternatyvaus finansavimo lėšų iš Lietuvos fondų bei 
programų 2012 m. 50,6 tūkst. Lt arba 17,6 tūkst. Lt daugiau nei 2011 metais. 



[Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka] 
VEIKLOS  ATASKAITA 

2012 m. 
 

 
 

T i l ž ė s  g .  1 0 ,  L T - 9 9 1 7 2 ,  Š i l u t ė  
 

Puslapis 58 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistų 2012 m. 
parengti ir vykdyti projektai  

Eil. 
nr. 

Projekto pavadinimas Projekto vadovas Finansavusi 
institucija 

Gauta lėšų 
(Lt) 

1. Tarptautinis literatūrinis 
ruduo „Prisijaukinkim žodį, 
paukštį, debesį...“ 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė 

Kultūros rėmimo 
fondas 

7500 Lt 

2. „Skaitmeninės 
paveldosaugos knygos 
gyvasties ženklai”   

Direktorė Dalia 
Užpelkienė 

Kultūros rėmimo 
fondas 

6000 Lt 

3. Tarptautinis projektas 
„Trys keliaujančios knygų 
mugės „Lietuviško žodžio 
akiračiai” 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė 

Lietuvos 
Respublikos  

Kultūros 
ministerija 

11949 Lt 

4. „Kultūros paveldo 
palikimas: praeities 
akcentai ir novatoriškumas” 

Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyriaus 

vedėja Nijolė 
Budreckienė 

Kultūros rėmimo 
fondas 

7000 Lt 

5. „Renginių ciklas „Knygos 
šaukinys-kūryba” 

Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vedėja Aldona 

Norbutienė 

Kultūros rėmimo 
fondas 

4000 Lt 

6. „Mokykla+Biblioteka = 
žinios XXL“ 
 

Vaikų aptarnavimo 
skyriaus vedėja Vita 

Gerulienė 

Lietuvos 
Respublikos  

Kultūros 
ministerija 

8000 Lt 

7. „Su knyga – per išminties 
marias“ 

Fondo organizavimo 
skyriaus vedėja Danutė 

Šernienė 

Šilutės rajono 
savivaldybės  

Kultūros projektų 
konkursas 

4000 Lt 

8. „Bibliotheca Georgii comitis 
de Plater: Jurgio Platerio 
biblioteka – Lietuvos 
knygos kultūros ir mokslo 
paminklas“ 

Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyriaus 

vedėja Nijolė 
Budreckienė 

Šilutės rajono 
savivaldybės  

Kultūros projektų 
konkursas 

3000 Lt 

9. „Kūrybos slėpiniai ir 
atsivėrimai“ 

Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vedėja Aldona 

Norbutienė 

Šilutės rajono 
savivaldybės  

Kultūros projektų 
konkursas 

4000 Lt 

10. „Atrask save: jaunų žmonių 
socialinis dialogas“ 

Vaikų aptarnavimo 
skyriaus vedėja Vita 

Gerulienė 

Šilutės rajono 
savivaldybės  

Jaunimo projektų 
konkursas 

1000 Lt 

11. „Mes turtingi patirtim, 
dovanota jauniem“ 

Informacijos skyriaus 
vedėja Laima Dumšienė 

Europos komisijos 
atstovybė Lietuvoje 

4000 Lt 

12. Strateginis renginys 
„Prisijaukinkim žodį, 
paukštį, debesį...“ 

 Šilutės rajono 
savivaldybė 

3700 Lt 
 

13. Lėšos iš projektų rėmėjų 
Savivaldybės Kultūros 
projektų konkurso rezervo 

 AB DNB Šilutės 
skyrius, UAB 

„Šilutės būstas“, 
Šilutės rajono 
savivaldybė 

6669 Lt 

Iš viso: 12 projektų - 70818 Lt 
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Vykdyti projektai buvo finansuoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Kultūros 

rėmimo fondo, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje ir Šilutės rajono savivaldybės Kultūros 
projektų, Jaunimo projektų konkursų lėšomis. 2012 m. parengta 12 projektų papildomam 
finansavimui gauti ir vykdyta jų vadyba. Per papildomą finansavimą iš Lietuvos Respublikos 
fondų ir programų į biblioteką pritraukta 50,6 tūkst. Lt. Tai leido bibliotekininkams tęsti ir 
užmegzti naujus  tarptautinius partnerystės ryšius, vykdyti veiklas, renginiuose dalyvaujant 
profesionaliems literatūros kūrėjams, aktoriams, muzikos atlikėjams, praturtino knygos 
viešųjų renginių erdvę. 

 

PRAKTINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 
 

Ataskaitiniais metais buvo teikiama metodinė pagalba miestelių ir kaimų filialų 
bibliotekininkams viešojoje bibliotekoje organizuojamų pasitarimų (9 pasitarimai) ir išvykų į 
filialus metu. Statistinių ataskaitų teikimo klausimais buvo konsultuojamos Šilutės turizmo ir 
paslaugų verslo ir Šilutės žemės ūkio mokyklų bibliotekininkės. Į VB filialus išvykta 72 kartus 
(2011 – 76). Vienas viešosios bibliotekos filialas vidutiniškai aplankytas 3,1 karto (2011 – 3,3). 

VLS ataskaitiniais metais kartą per savaitę vyko jaunųjų knygos bičiulių „Galvočiukai“ 
narių užsiėmimai. Vaikai iš skirtingų miesto 
mokyklų susipažino su bibliotekinio darbo 
pradmenimis, mokėsi kompiuterinio 
raštingumo, režisavo teatralizuotą knygos 
pristatymą „Pasakų medis“. Premjera vyko 
Balandžio 2 d. Tarptautinės vaikų knygos 
dienos metu. Dalyvavo miesto vaikų lopšelių-
darželių auklėtiniai, bei bibliotekos 
skaitytojai, jų šeimos nariai. Šis knygos 
pristatymas buvo parodytas viešojoje 
bibliotekoje ir Pamario pagrindinėje 
mokykloje. Pasirodymus rengė ir VB 
Traksėdžių filialo vaikų dramos būrelis, 
Šilutės miesto filialo klubas „Pelėdžiukas“, 

Kintų filialo jaunųjų bibliotekininkų būrelis.  
Filialų darbuotojams teiktos metodinės rekomendacijos, kartu su VB specialistais aptarti  

2013 m. veiklos programų ir 2012 m. darbo ataskaitų parengimo ir pateikimo klausimai. VB 
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skyrių vedėjai ir kiti specialistai teikė konsultacijas filialų darbuotojams įvairiais bibliotekinio 
darbo klausimais. BKS skyrius parengė „2013 metų įžymių datų kalendorių” ir straipsnių apie 
bibliotekos veiklą bibliografinį sąrašą „Bibliotekos darbas 2012 m. spaudoje“, kurie patalpinti 
bibliotekos tinklalapyje www.silutevb.lt.  

 
PERSONALAS 

 
Bibliotekos specialistų išsilavinimas (lyginamoji analizė su 2011 m.) 

 Aukštasis Aukštesnysis 
2011 2012 2011 2012 

Iš viso Bibliot
. 

Iš 
viso 

Bibliot. Iš viso Bibliot. Iš viso Bibliot. 

VB 17 9 17 8 4 4 4 4 
MF - - - - 2 2 2 2 
KF 9 7 10 6 13 8 11 6 

SVB 26 16 27 14 19 14 17 12 

 
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-1419 „Dėl 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 23 filialų darbuotojų 
etatų skaičiaus patvirtinimo“ viešojoje bibliotekoje ir 23 miestelių ir kaimų filialuose 
patvirtinti 68,25 darbuotojų etatai, iš jų: 50 – bibliotekininkų ir 18,25 – kvalifikuotų 
specialistų ir techninių darbuotojų etatų. ŠSVB dirba 61 darbuotojas, iš jų: 50 bibliotekininkų, 
6 kvalifikuoti specialistai ir 5 techniniai darbuotojai. 

27 (54,0 %) profesionalių bibliotekininkų turi aukštąjį išsilavinimą, 17 (34,0 %) 
aukštesnįjį išsilavinimą ir 6 (12,0 %) filialų bibliotekininkai turi vidurinį išsilavinimą, tai yra 
darbo įgūdžius įgiję bibliotekose. 2012 m. ne visą darbo dieną dirbo 5 KF darbuotojai: 
Grabupių (0,75 etato), Balčių, Vilkyčių, Vainuto ir Ramučių (0,5 etato). Vilkyčių ir Vainuto 
filialuose yra po 1,5 bibliotekininko etato. 

 

DARBUOTOJŲ KAITOS PROBLEMOS 
 

2012 m. birželio mėn. VB direktoriaus pavaduotoja bibliotekininkystei pradėjo Jolita 
Baltutienė iki tol dirbusi Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininke.  Kintų filialo 
bibliotekininkei Romai Mačiulaitienei išvykus gyventi kitur, Kintuose pradėjo dirbti Sigita 
Kasparavičienė, baigusi Klaipėdos universitetą. 

 
 

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 planavo ir išsiuntė (mokami kvalifikacijos kėlimo 
renginiai) naujoms žinioms ir kompetencijoms įgyti 19 (2012) specialistų. Tam panaudota 3,5 
tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų. 

 
Kodas Priemonė 2011 2012 Skirtumas 
02 Uždavinys: skatinti specialistus įgyti aukštąjį išsilavinimą, persikvalifikuoti 
02.01. Darbuotojų dalyvavimui 

seminaruose, stažuotėse, 
mokymuose/lėšos 

14 darbuotojų/3,5 
tūkst. Lt 

19 darbuotojų 
/3,5 tūkst. Lt 

+ 5 
darbuotojai 

http://www.silutevb.lt/
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Atsižvelgiant į naujos buhalterinės apskaitos VSAFAS diegimo ŠSVB buhalterijos 

padalinyje reikalavimus bei naujus pokyčius Lietuvos viešųjų pirkimų įstatyme ir 
poįstatyminiuose teisės aktuose (2012) žinių atnaujinimui, kompetencijų ir įgūdžių 
įtvirtinimui į mokymų seminarus siųsti ŠSVB viešųjų pirkimų organizatoriai, vyr. buhalteris, 
personalo dokumentus įforminantis specialistas. Darbuotojų dalyvavimui seminaruose, 
stažuotėse, mokymuose (2011–2012) skirtos lėšos nekito (3,5 tūkst. Lt). 

 
ŠSVB bibliotekos specialistų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 2012 m.  

Data Užsiėmimo pavadinimas Užsiėmime dalyvavo Žm. 
sk. 

Organizatorius Kur vyko 
(gautas 

dokumentas) 
01-
19 

Metodinis seminaras 
„Dėl metodinių 
rekomendacijų civilinės 
saugos priemonių 
planavimui 2012 
metais“ 

Bibliotekinių procesų 
automatizavimo 
inžinierius Vaidas 
Muliarčikas 

1 Šilutės r. sav. 
Administracijos 

Civilinės ir 
priešgaisrinės 
saugos skyrius 

Šilutė 

01-
27 

Įmonių, įstaigų, 
organizacijų 
priešgaisrinės saugos 
mokymo kursai 

Direktorės 
pavaduotojas ūkio 
reikalams Adomas 
Mauricas 

1 Vakarų mokymų 
centras 

Klaipėda 

02-
24 

Seminaras „Viešųjų 
pirkimų įstatymo ir 
teisės aktų pakeitimai 
su A. Vazneliu“ 

Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros sk. vedėja 
Nijolė Budreckienė 

1 Administracijos 
darbuotojų 
asociacija 

Klaipėda 
(paž. Nr. 

2094) 

02-
03 

Pasitarimas „Dėl IFLA 
prieškonferencijos 
Klaipėdoje“ 
organizavimo 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė, 
Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros sk. vedėja 
Nijolė Budreckienė, 
Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė, 
Skaitytojų aptarnavimo 
sk. vedėja Aldona 
Norbutienė 

4 KU Informacinių 
paslaugų skyrius 

Klaipėda 

02-
13 

Seminaras „E-įtrauktis 
ir bibliotekų vaidmuo 
bei perspektyvos“ 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė, 
Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė, Vaikų 
aptarnavimo sk. vedėja 
Vita Gerulienė 

3 Projektas 
„Bibliotekos 

pažangai“ 

Vilnius 

03-
01 

Baigiamasis projekto 
„Bibliotekos pažangai“ 
renginys „Besikeičianti 
biblioteka“ 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė, 
Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė, vyr. 
bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė 

3 Projektas 
„Bibliotekos 

pažangai“ 

Vilnius 

03 
15-
16 

ES informacijos tinklo 
Lietuvoje koordinacinis 
susitikimas 

Informacijos skyriaus 
vedėja Laima Dumšienė 

1 Europos Komisijos 
atstovybė Lietuvoje 

Kaunas 

03-
20 

Asociacijos „Langas į 
ateitį“ konferencija 

Juknaičių fil. 
bibliotekininkė Dileta 
Daujotienė 

1 Asociacija „Langas į 
ateitį“ 

Vilnius 

03-
20 

Konferencija, skirta J. 
Mikšo 150-osioms 
gimimo metinėms 

Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros sk. vyr. 
bibliotekininkė 
Virginija Veiverienė, 

2 Saugų J. Mikšo 
pagrindinė mokykla 

Saugos 



[Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka] 
VEIKLOS  ATASKAITA 

2012 m. 
 

 
 

T i l ž ė s  g .  1 0 ,  L T - 9 9 1 7 2 ,  Š i l u t ė  
 

Puslapis 62 

Skaitytojų aptarnavimo 
sk. vyr. bibliotekininkė 
Rita Blauzdytė 

03-
22 

Seminaras „Viešųjų 
bibliotekų poveikio 
vertinimo stiprinimas“ 

Informacijos skyriaus 
vyr. bibliotekininkė 
Sandra Jablonskienė 

1 UAB „Globalios 
idėjos“ 

Klaipėda 
Paž. Nr. BP-
TSM-2012-

0020 
03-
23 

Rankraštinio paveldo 
teorinis-praktinis 
seminaras 

Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyriaus 
vyr. bibliotekininkė 
Virginija Veiverienė 

1 Klaipėdos I. 
Simonaitytės viešoji 

biblioteka 

Klaipėda 

03-
23 

Su TBA ar kitaip 
susiduriančių 
darbuotojų pasitarimas 

Skaitytojų aptarnavimo 
sk. bibliotekininkė 
Dalia Pupšytė 

1 Klaipėdos I. 
Simonaitytės viešoji 

biblioteka 

Klaipėda 

04-
11 

Seminaras „Viešojo 
sektoriaus subjektų 
vidaus kontrolės tikslai 
ir veikimas. Aktualūs 
buhalterinės apskaitos 
aspektai pagal VSAFAS“ 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė, vyr. 
buhalterė Stasė 
Stankevičienė 

2 UAB „Auditorių 
aljansas“ 

Klaipėda 
Paž. Nr. 

32311, 32310 

04-
19 

Seminaras 
„Biblioterapija ir 
specialiųjų poreikių 
skaitytojų 
aptarnavimas“ 

Skaitytojų aptarnavimo 
sk. bibliotekininkė 
Dalia Pupšytė 

1 Klaipėdos I. 
Simonaitytės viešoji 

biblioteka 

Klaipėda 

04-
30 

LBD konferencija 
„Asociacijų sėkmės 
formulės“ 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė, 
Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė, vyr. 
bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė, 
Skaitytojų aptarnavimo 
sk. vyr. bibliotekininkė 
Rita Blauzdytė 

4 Lietuvos 
bibliotekininkų 

draugija 

Raseiniai 

05-
23 

Mokymo programa 
„Finansinių ataskaitų 
rinkinio analizė“ 

Vyr. buhalterė Stasė 
Stankevičienė 

1 UAB „Ekonomikos 
mokymo centras“ 

Kaunas 
Paž. Nr. 
12319 

05-
24 

Seminaras „Viešųjų 
pirkimų vykdymas 
elektroninėmis 
priemonėmis – darbo su 
CVP IS ypatumai“ 

Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros sk. vedėja 
Nijolė Budreckienė 

1 IĮ „Viešųjų pirkimų 
sprendimai“ 

Klaipėda 
Paž. Nr. 2012-

05-24/10 

05-
30 

Seminaras „Komandinis 
darbas kaip priemonė 
darbo proceso 
gerinimui ir 
tobulinimui“ 

Ž. Naumiesčio fil. vyr. 
bibliotekininkė Nijolė 
Rimkienė 

1 Klaipėdos viešoji I. 
Simonaitytės 

biblioteka 

Klaipėda 

05-
30 

Seminaras „Vaikams ir 
jaunimui skirtų renginių 
organizavimo metodika“ 

Vaikų aptarnavimo sk. 
vedėja Vita Gerulienė 

1 Klaipėdos viešoji I. 
Simonaitytės 

biblioteka 

Klaipėda 

06–
06-
11 

Tarptautinė vaikų ir 
jaunimo konferencija 

Skaitytojų aptarnavimo 
sk. vedėja Aldona 
Norbutienė, 
bibliotekininkė Dalia 
Pupšytė 

2 Projektas „Mokykla 
+ biblioteka = 

žinios XXL“ 

Brašovas 
(Rumunija) 
Dž. Baritiu 
apskrities 
biblioteka 

06-
07 

Tarptautinė 
konferencija „Pokyčiai 
bibliotekose – 
pokyčiams visuomenėje. 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė, 
Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė 

2 Projektas 
„Bibliotekos 

pažangai“ 

Vilnius 
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Projekto „Bibliotekos 
pažangai“ poveikio 
vertinimo rezultatai“ 

06-
15 

IFLA Bibliotekų 
asociacijų stiprinimo 
programos (BSLA) 
baigiamoji konferencija 

Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė, Grabupių 
fil. bibliotekininkė 
Sonata Mockienė 

2 Lietuvos 
bibliotekininkų 

draugija 

Vilnius 

07-
12 

Seminaras „Nauja 
viešųjų pirkimų 
organizavimo tvarka. 
Viešųjų pirkimų gairės 
perkančios 
organizacijos vadovui“ 

Direktorės pavaduotoja 
bibliotekininkystei 
Jolita Baltutienė 

1 UAB „Žinių centras“ Klaipėda 
Paž. Nr. 
120517 

08 8-
9 

IFLA lydinčioji 
konferencija 
„Bibliotekos tinkluose: 
kuriančios, 
dalyvaujančios, 
bendradarbiaujančios“ 

Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė, vyr. 
bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė, 
Skaitytojų aptarnavimo 
sk. bibliotekininkė 
Dalia Pupšytė 

3 IFLA ir Lietuvos 
bibliotekininkų 

draugija 

Klaipėda 

09 
05-
07 

Seminaras „Efektyvus 
vadovavimas“ 

Direktorės pavaduotoja 
bibliotekininkystei 
Jolita Baltutienė 

1 LBD Druskininkai 
Paž. Nr. BMB-

053 
09 
11-
20 

Projekto „Skaitmeninės 
paveldosauginės knygos 
gyvasties ženklai“ 
vykdymas 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė, 
Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros sk. vedėja 
Nijolė Budreckienė 

2 Kultūros rėmimo 
fondas 

Artašatas 
(Armėnija) 

09  
11-
20 

Projekto „Trys 
keliaujančios knygų 
mugės „Lietuviško 
žodžio akiračiai“ 
vykdymas 

Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė 

1 Lietuvos 
Respublikos 

kultūros 
ministerijos 

Lietuvių literatūros 
sklaidos projektai 

Artašatas 
(Armėnija) 

09  
11-
20 

Projekto 
„Prisijaukinkim žodį, 
paukštį, debesį...“ 
vykdymas 

Buhalterė darbo 
užmokesčiui Iveta 
Astrauskienė 

1 Kultūros rėmimo 
fondas 

Artašatas 
(Armėnija) 

09-
19 

Praktiniai užsiėmimai 
su režisieriumi Sigučiu 
Jačėnu, įsijungiant į 
projektą „Keliaujantis 
menas“ 

Rusnės fil. 
bibliotekininkė Auksė 
Čėsnienė, Usėnų fil. 
bibliotekininkė Onutė 
Miliauskienė, Juknaičių 
fil. vyr. bibliotekininkė 
Dileta Daujotienė, 
Traksėdžių fil. 
bibliotekininkė Vida 
Paldauskienė, Ramučių 
fil. bibliotekininkė 
Laimutė Rupainienė 

5 Klaipėdos 
apskrities viešoji 

Ievos Simonaitytės 
biblioteka 

Šilutė 

09-
21 

Seminaras personalo 
valdymo klausimais 

Sekretorė-referentė 
Valentina 
Vasiliauskienė 

1 Administracijos 
darbuotojų 
asociacija 

Klaipėda 
Paž. 

Nr. 3048 
09-
24 

Teorinis-praktinis 
seminaras „Bibliotekos 
informaciniai ištekliai“ 

Fondo organizavimo sk. 
vedėja Danutė 
Šernienė, vyr. 
bibliotekininkė Danė 
Freitakaitė 

2 Klaipėdos 
apskrities viešoji 

Ievos Simonaitytės 
biblioteka 

Klaipėda 
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09-
24 

Seminaras „Bibliotekų 
veiklos tyrimo ir 
vertinimo metodai“ 

Direktorės pavaduotoja 
bibliotekininkystei 
Jolita Baltutienė, 
Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkė Dalia 
Vasiliauskytė 

2 Klaipėdos 
apskrities viešoji 

Ievos Simonaitytės 
biblioteka 

Klaipėda 

10-
04 

Seminaras „Valstybės ir 
savivaldybės turto 
apskaitos praktiniai 
aspektai“ 

Vyr. buhalterė Stasė 
Stankevičienė 

1 UAB „Exoro“ Šilutė 
Paž. Nr. 3703 

10-
05 

Mokymai ir atestacija 
„Atsakingiems už 
šilumos ir karšto 
vandentiekio tinklų 
šilumos ūkį“ 

Direktorės 
pavaduotojas ūkio 
reikalams Adomas 
Mauricas 

1 VšĮ „Nauja 
redakcija“ 

Klaipėdos skyrius 

Šilutė 

10-
23 

Mokymai 
„www.ibiblioteka.lt:e-
paslaugų užsakymų 
aptarnavimas“ 

Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vyr. 
bibliotekininkė Rita 
Blauzdytė 

1 Lietuvos 
nacionalinė M. 

Mažvydo biblioteka 

Klaipėda 

10 
24-
26 

Tarptautinio projekto  
„Trys keliaujančios 
knygų mugės 
„Lietuviško žodžio 
akiračiai“ vykdymas 

Direktorė Dalia 
Užpelkienė, 
Informacijos sk. vedėja 
Laima Dumšienė, 
Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros sk. vedėja 
Nijolė Budreckienė, 
Fondo organizavimo sk. 
vedėja Danutė Šernienė 

4 Lietuvos 
Respublikos 

kultūros ministro 
įsakymas 2012-08-

17 d. ĮV-553 

Kaliningradas, 
Tolminkiemis 

(Rusija) 

10 
24-
26 

Projekto „Skaitmeninės 
paveldosauginės knygos 
gyvasties ženklai“ 

Vaikų aptarnavimo sk. 
vedėja Vita Gerulienė, 
Skaitytojų aptarnavimo 
sk. vedėja Aldona 
Norbutienė 

2 Lietuvos Kultūros 
rėmimo fondas 

Kaliningradas, 
Tolminkiemis 

(Rusija) 

10-
29 

Kvalifikacijos kėlimo 
kursai „Supaprastintieji 
viešieji pirkimai: 
ypatumai, naujovės ir 
lengvatos 2012 m.“ 

Informacijos skyriaus 
vyr. bibliotekininkė 
Dalia Vasiliauskytė 

1 Viešųjų pirkimų 
agentūra 

Šiauliai 
Sertifikatas 
Nr. SI8811 

2012-10-29 

11–5-
8 

Mokymai 
„Bibliotekininkystės 
pagrindai“ 

Bibliotekininkystės ir 
kraštotyros skyriaus 
vyr. bibliotekininkė 
Loreta Liutkutė, 
Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkė Žaneta 
Jokužytė 

2 Lietuvos 
Respublikos 

kultūros ministerija 
ir nacionalinė 

Martyno Mažvydo 
biblioteka 

Vilnius 

11-
07 

Mokymai 
„Komplektavimo ir 
katalogavimo ypatumai: 
metodiniai, 
programiniai ir 
organizaciniai 
sprendimai“ 

Fondo organizavimo sk. 
vyr. bibliotekininkė 
Danė Freitakaitė 

1 Lietuvos 
Respublikos 

kultūros ministerija 
ir nacionalinė 

Martyno Mažvydo 
biblioteka 

Klaipėda 

11-
7,8 

Mokymai „Lietuvos 
viešųjų bibliotekų 
darbuotojų, dirbančių 
su „ES lentynomis“ 
gebėjimų stiprinimas, 
mokymų ciklas ir fondų 
atnaujinimas“ 

Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkė Dalia 
Vasiliauskytė, 
Skaitytojų aptarnavimo 
sk. vyr. bibliotekininkė 
Rita Blauzdytė 

2 EK atstovybė 
Lietuvoje ir LR 

Užsienio reikalų 
ministerija 

Šiauliai 
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11-
10 

Renginys „WEB 
technologijos 
bibliotekininko darbe“ 

Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkė Dalia 
Vasiliauskytė 

1 VIPT asociacija Šiauliai 
pažymėjimas 

11-
13 

Seminaras „Darbo teisės 
pagrindai“ 

Inkaklių fil. 
bibliotekininkė Daiva 
Milkerienė, Juknaičių 
fil. bibliotekininkė 
Dileta Daujotienė 

2 Lietuvos kultūros 
darbuotojų 

profesinė sąjunga 

Klaipėda 

11-
14 

Mokymai „Elektroninių 
išteklių ir skaitmenintų 
objektų katalogavimas“ 

Fondo organizavimo sk. 
vyr. bibliotekininkė 
Danė Freitakaitė 

1 Lietuvos 
Respublikos 

kultūros ministerija 
ir nacionalinė 

Martyno Mažvydo 
biblioteka 

Klaipėda 

11-
22 

Seminaras „Dokumentų 
tvarkymas ir apskaita“ 

Sekretorė-referentė 
Valentina 
Vasiliauskienė, 
Grabupių fil. 
bibliotekininkė 
Gražvydė Liutkevičienė 

2 Šilutės rajono 
savivaldybė 

Šilutė 

11-
30 

Mokymai „Supaprastinti 
ir mažos vertės viešieji 
pirkimai, nauja 
redakcija 2012 m.“ 

Direktorės pavaduotoja 
bibliotekininkystei 
Jolita Baltutienė, 
Informacijos sk. vyr. 
bibliotekininkės Sandra 
Jablonskienė, Dalia 
Vasiliauskytė 

3 UAB „Žinių centras“ Tauragė 
Paž. Nr. 
120948, 
120949, 
120950 

12-
17 

Renginys, skirtas 
jaunimo darbo 
organizavimui 

Direktorės pavaduotoja 
Jolita Baltutienė ir 
Vaikų aptarnavimo sk. 
vedėja Vita Gerulienė 

2 Šilutės rajono 
savivaldybės 

Švietimo skyrius 

Šilutė 

 
 

Ataskaitiniais metais mokamuose ir nemokamuose seminaruose, kursuose, 
konferencijose, mokymuose, pasitarimuose ir kt. kvalifikaciją kėlė 82 ŠSVB darbuotojai, iš jų – 
65 bibliotekininkai:  

1. Projekto „Bibliotekos pažangai“ mokymuose – 6; 
2. Pasitarime „Dėl IFLA prieškonferencijos Klaipėdoje“ organizavimo – 4; 
3. Seminare „E-įtrauktis ir bibliotekų vaidmuo bei perspektyvos“ – 3; 
4. Tarptautinėje vaikų ir jaunimo konferencijoje Brašovo (Rumunija) Dž. Baritiu apskrities 

bibliotekoje – 2; 
5. Praktiniuose užsiėmimuose su režisieriumi Sigučiu Jačėnu, įsijungiant į projektą 

„Keliaujantis menas“ – 5; 
6. Seminare „Efektyvus vadovavimas“ – 1; 
7. Mokymuose www.ibiblioteka.lt: e-paslaugų užsakymų aptarnavimas – 1; 
8. IFLA ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos seminaruose – 5; 
9. IFLA lydinčiojoje konferencijoje „Bibliotekos tinkluose: kuriančios, dalyvaujančios, 

bendradarbiaujančios“ – 2; 
10. Mokymuose „Bibliotekininkystės pagrindai“ – 2; 
11. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos mokymuose – 12; 
12. Lietuvos Kultūros rėmimo fondo finansuoto projekto veikloje Artašate (Armėnija) – 4; 
13. Lietuvos Kultūros rėmimo fondo finansuoto projekto veikloje Kaliningrade (Rusija) – 6; 
14. Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje mokymuose –1; 
15. Kituose kvalifikaciniuose renginiuose – 11. 

 

http://www.ibiblioteka.lt:%20e-paslaugų%20užsakymų%20aptarnavimas
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 Geriausia 2011 metų Pamario krašto bibliotekininke pripažinta Šilutės Fridricho 
Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Sandra 
Jablonskienė. 

Už gerus darbo pasiekimus ir kultūros puoselėjimą Metų bibliotekininkių titulai yra 
suteikti katytiškei Marinai Lodusovai, inkakliškei Daivai Milkerienei, juknaitiškei Diletai 
Daujotienei, kintiškei Ramutei Mačiulaitienei, naumiestiškei Nijolei Rimkienei, usėniškei 
Onutei Miliauskienei, VB skyrių vedėjoms Laimai Dumšienei, Aldonai Norbutienei, Nijolei 
Budreckienei, Danutei Šernienei, Vitai Gerulienei, VB Bibliotekininkystės ir kraštotyros 
skyriaus bibliotekininkei Virginijai Veiverienei, o VB direktorė Dalia Užpelkienė yra Lietuvos 
ir Pamario krašto Geriausia metų bibliotekininkė. 

 Sostinėje įvykusio baigiamojo 
projekto „Bibliotekos pažangai“ iškilmingo 
renginio metu Šilutės r. savivaldybės F. 
Bajoraičio viešosios bibliotekos 
bibliotekininkai pelnė apdovanojimą 
„Viešiausia biblioteka 2012“.  

 Lietuvos nacionalinis radijas ir 
televizija atsiuntė padėką Šilutės F. Bajoraičio 
viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams 
bei lankytojams, aktyviai dalyvavusiems 
elektroninėje apklausoje dėl nacionalinio 
transliuotojo programų turinio. 

 Metų pradžioje Šilutės F. 
Bajoraičio viešajai bibliotekai įteikta LR 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už 
„Knygų Kalėdų“ akcijos palaikymą. 

 Šilutės rajono savivaldybėje Vietos 
savivaldos dienos paminėjimo metu 
bibliotekos direktorei Daliai Užpelkienei už 
ambasadorišką darbą telkiant kraštiečius ir 
Šilutės visuomenę puikioms idėjoms 
įgyvendinti, už naujoves, diegiamas 
bibliotekinio darbo srityje įteiktas 
savivaldybės merės Daivos Žebelienės 
padėkos raštas. 

 Kovo mėn. bibliotekoje surengtas rankraštinio paveldo teorinis-praktinis 
seminaras, kurį vedė lektorės – Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir 
rankraščių skyriaus vedėja Jolita Steponaitienė, vyriausioji redaktorė Alma Masevičienė ir 
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Birutė Pečiulevičiūtė. 

 Bibliotekos atstovai dalyvavo rugpjūčio mėn. Klaipėdos apskrities viešojoje I. 
Simonaitytės bibliotekoje surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Bibliotekos tinkluose: 
kuriančios, dalyvaujančios, bendradarbiaujančios“.  

 
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai (lyginamoji analizė su 2011 m.) 

 Bibliotekos 
specialistų skaičius  

Skaitytojų skaičius 
1 bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 
1 bibliotekininkui 

Išduotis (fiz. vnt.) 
1 bibliotekininkui 

2011 2012 
Skir
tum
as 

2011 2012 
Skir
tum
as 

2011 2012 
Skirtu
mas 

2011 2012 
Skirtu
mas 

VB 21 21 - 184,2 180,8 -3,4 2419,9 2643,8 +223,
9 

8531,2 8872,2 +341,
0 

MF 2 2 - 323,5 324,0 +0,5 5347,0 5390,5 +43,5 7347,0 7365,0 +17,4 

KF 27 27 - 236,2 232,8 -3,4 5804,5 5669,5 -135,0 7581,0 7463,3 -117,7 
VBS 50 50 - 217,8 214,6 -3,2 4364,7 4387,6 +22,9 7970,7 8051,1 +80,4 

http://www.siluteszinios.lt/wp-content/uploads/2012/03/viesiausia_biblioteka_2012_01.jpg
http://www.siluteszinios.lt/wp-content/uploads/2012/03/viesiausia_biblioteka_2012_01.jpg
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MATERIALINĖ BAZĖ 

 
PATALPŲ BŪKLĖ 

 
Viešosios bibliotekos turtas apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. Bibliotekos pastato 

Tilžės g. 10, Šilutėje, apsaugai sudaryta sutartis su UAB „Apsaugos komanda“. Dvidešimt VB 
filialų yra šildomi centriniu šildymu, du (Balčių, Ramučių) – krosnimis, vienas (Pagrynių) – 
elektriniu šildymu. 

Bibliotekų patalpų plotas, lentynų apskaita 2012 m. 
 Bendras bibliotekų 

patalpų plotas 
Naudingas plotas 

bibliotekos 
funkcijoms atlikti 

Viso fondo 
lentynų skaičius 

metrais 

Atviro fondo 
lentynų skaičius 

metrais 
VB 1064 858 1405 1405 
MF 68 65 200 200 
KF 2033 1936 3841 3841 

SVB 3165 2859 5446 5446 

 
FINANSAVIMAS 

 

Vykdant Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005–2014 metams uždavinį 03 „Siekti 
paslaugų administravimo ir efektyvumo“ ir priemonę „Fridricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos prekių ir paslaugų naudojimas“, naudoti viešosios bibliotekos Savininko teises ir 
pareigas įgyvendinančios institucijos skirti biudžetiniai asignavimai (2012) 1584500 Lt (arba 
+ 50500 Lt, nei 2011). 

 
Kodas Priemonė 2011 2012 Skirtumas 
03 Uždavinys: siekti kultūros paslaugų administravimo tobulinimo ir efektyvinimo 
03.01. Prekių ir paslaugų naudojimas. 

Iš jų: 
1882,4 tūkst. Lt 1905,5 tūkst. Lt + 23,1 tūkst. Lt 

03.01. Įsigytas turtas/lėšos 244,6 tūkst. Lt 168,9 tūkst. Lt -75,7 tūkst. Lt 
03.01. Įsigyta naujų dokumentų/lėšos 98,3 tūkst. Lt 148,6 tūkst. Lt + 50,3 tūkst. Lt 
03.01. Sumokėtas darbo užmokestis 

su socialinio draudimo 
įmokomis 

1314 tūkst. Lt 1329,4 tūkst. Lt + 15,4 tūkst. Lt 

03.01. Įsigyta prekių, atsiskaityta už 
paslaugas 

225,5 tūkst. Lt 258,6 tūkst. Lt + 33,1 tūkst. Lt 

 
64,0 % nuo bendro (2012) ŠSVB skirto biudžeto sudarė darbo užmokestis, 19,8 % – 

socialinio draudimo įmokos ir tik 16,2 % prekių ir paslaugų mokėjimai. 
 

Gauta lėšų (lyginamoji analizė su 2011 m.) 
Finansavimas 2011 (Lt) 2012 (Lt) Skirtumas 
Savivaldybės biudžetas 1534000 1588000 +54000 
Valstybės lėšos (KM lėšos 
komplektavimui) 

50649 100800 +50151 

Specialiosios programos 9718 9804 +86 
Juridinių ir fizinių asmenų parama 55400 209764 +154364 
Programos, fondai 53432 70818 +17386 
Savivaldybės deleguotos lėšos - 4220 +4220 
Valstybės deleguotos lėšos 3000 5536 +2536 
Iš viso: 1706199 1988942 +282743 
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VB fizinių ir juridinių asmenų parama (lėšos knygoms) 
Eil. nr. Asmuo, įstaigos pavadinimas Suma (Lt) 

1. Bibliotekos skaitytojai 5115 
2. Profesorius hab. dr. Domas Kaunas 568 
3. LR Seimo kanceliarija 480 
4. Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius 631 
5. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 785 
6. A. Vereckio įmonė „Nieko rimto“ 677 
7. Elektroninis laikraštis „Šilutės žinios“ 3206 
8. Leidykla UAB „Gimtinės šaltinis“ 225 
9. VšĮ Lietuvos bibliotekų kolektorius 425 

10. Įstaigos ir organizacijos 635 
11. UAB „Šilutės polderiai“ direktorius Arūnas Jagminas 997 
12. Knygų autoriai 1628 
13. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslotyros centras  1626 
14. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2352 
15. UAB „Sauliaus transporto sistemos“ generalinis direktorius Saulius 

Stankevičius 
576 

16. LR Kultūros ministerija 9986 
17. Daktaro Sinelnikovo draugų klubas „Baltosios gulbės“ 986 
18. Šilutės Afganistano karo dalyvių draugija 660 
19. Šilutės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė 536 
20. Dienraštis „Lietuvos rytas” 1200 
21. Leidykla „Versmės“ 450 
22. Kiti rėmėjai 4511 

Iš viso: 38255 

 
Vykdant Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2005-2014 metams uždavinį 04 

„Skatinti kultūros įstaigas suteikti daugiau mokamų paslaugų“ ir priemonę „Fridricho 
Bajoraičio viešosios bibliotekos pajamos už suteiktas paslaugas“, planuota (2012) gauti 10,0 
tūkst. Lt mokamų paslaugų pajamų (2011 – 9,7 tūkst. Lt). 

 
Kodas Priemonė 2011 2012 Skirtumas 
04 Uždavinys: skatinti kultūros įstaigas suteikti daugiau mokamų paslaugų 
04.01. Pajamos už suteiktas paslaugas 9,7 tūkst. Lt 9,8 tūkst. Lt + 0,1 tūkst. Lt 

 
Surinkta 9,8 tūkst. Lt (2012) ir lyginant su 2011 m. + 0,1 tūkst. Lt daugiau. ŠSVB 

mokamų paslaugų įplaukas sudarė tik apyvartinės lėšos už elektroninius skaitytojo 
pažymėjimus, skenavimo, spausdinimo, kopijavimo ir maketavimo paslaugas, naudojimosi 
faksu, bei automobilio Ford Transit nuomą. 

 
Už mokamas paslaugas VB gautos lėšos Lt (lyginamoji analizė su 2011 m.) 

Paslaugos 2011 (Lt) 2012 (Lt) Skirtumas 
Skaitytojų bilietai 3894 4886 +992 
Kopijavimas, maketavimas 2009 1457 -552 
Autobuso nuoma 374 111 -263 
Įrašymas į CD 10 25 -15 
Naudojimasis faksu 34 52 +18 
Spausdinimas 1986 2161 +175 
Skenavimas 53 98 +45 
Patalpų nuoma 382 - -382 
Laminavimas 69 - -69 
Knygos 907 1014 +107 
Iš viso: 9718 9804 +86 
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Vidutinis specialistų darbo užmokestis (lyginamoji analizė su 2011 m.) 

Metai Priskaičiuota (Lt) Išmokama (Lt) 
2011 1397 1114 
2012 1471 1168 

Skirtumas +74 +54 
 
 

Iš Savivaldybės biudžeto gautų lėšų panaudojimas (Lt) 
(lyginamoji analizė su 2011 m.) 

 2011 (Lt) 2012 (Lt) Skirtumas 
Paprastosios išlaidos, iš jų:    
Darbo užmokestis 1000000 1015000 +15000 
Soc. draudimo įnašai 310000 314400 +4400 
Komunalinės išlaidos 93239 117617 +24378 
Ryšių paslaugos 46446 48977 +2531 
Transporto išlaikymas 11234 11409 +175 
Spaudiniai 45000 45000 - 
Kitos prekės 15377 17639 +2262 
Komandiruotės 1998 2000 +2 
Kvalifikacijos kėlimas 2143 3435 +1292 
Ilgalaikio turto remontas 466 1998 +1532 
Kitos paslaugos 6241 5528 -713 
Socialinės išmokos 1856 4997 +3141 
Iš viso: 1534000 1588000 +54000 

 
 
Iš Kultūros ministerijos knygoms įsigyti skirta 100800 Lt. Vienam gyventojui tenka 2,05 

Lt spaudiniams įsigyti. Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų per 2012 m. paramos keliu gauta 
knygų už 38255 Lt (2011 – 40777 Lt). Spaudiniams įsigyti vienam gyventojui iš visų šaltinių 
tenka 3,94 Lt (2011 – 1,92 Lt). 

 
Einamosios (paprastosios) išlaidos 
 Darbo užmokestis – 1015,0 tūkst. Lt. 
 Dokumentams įsigyti: 
- knygoms – 148,6  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.) – 379,4. tūkst. Lt. 
 

 
KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS PANAUDOJIMAS 

 
SVB turi 217 kompiuterių, iš jų 164 skirti vartotojams ir 53 – darbuotojams. VB yra 43 

kompiuteriai, iš jų 16 skirti vartotojams, 27 – darbuotojams. VB filialai turi 174 kompiuterius. VB 
ir filialuose yra 37 fotokopijavimo aparatai, tiesiogiai prieinami vartotojams. Ataskaitiniais metais 
įsigyti 7 vnt. brūkšnelinių kodų skaitytuvų ir 5 vnt. spausdintuvų diegti LIBIS Skaitytojų posistemę 
viešosios bibliotekos Degučių, Gardamo, Grabupių, Katyčių, Pašyšių ir Vilkyčių filialuose. 
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IŠVADOS 

 
Vykdydama 2012-ųjų metų uždavinius Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka veikė vadovaudamasi Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais: 
2010-11-25 d. Nr. T1-1564 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios 
bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ ir 2011-09-29 Nr. T1-142 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 
Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo“. ŠSVB pagal rajono 
Savivaldybės tarybos patvirtintą tipinį Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų modelį yra 
optimali, ekonomiškai naudinga, taupi ir funkcionali, nes: 

 yra kompaktiškas, mobilus ir vienas mažiausių Lietuvoje (pagal savivaldybės 
užimamą teritoriją ir gyventojų skaičių) VB filialų tinklas: 11 seniūnijų veikia 23 filialai, iš 
kurių 9 vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas;  

 Šilutės SVB turi mažesnį filialų tinklą, nei teritorija ir gyventojų skaičiumi į Šilutę 
panašių SVB, tačiau F. Bajoraičio viešoji biblioteka yra gyvybingesnė, aktyvesnė, nuoseklesnė, 
lankomesnė ir patrauklesnė. 

 Šilutės SVB yra ženkliai didesni bibliotekininkų darbo krūviai, nei Lietuvos SVB, 
turinčių panašų į Šilutės rajono savivaldybės teritorijos dydį ir gyventojų skaičių, ir yra 
vidutiniškai didesni nei Klaipėdos regiono SVB; 

 VB ir 23 jos filialuose yra 68,25 etatinių vienetų, dirba 61 darbuotojas, iš jų 50 – 
profesionalūs bibliotekininkai, 6 – kvalifikuoti specialistai, 5 – techniniai darbuotojai.  

 ŠSVB tikslai, uždaviniai ir veiklos prioritetai apima platų bibliotekų paslaugų 
vartotojų poreikių spektrą ir yra orientuoti į kasdienių paslaugų, atitinkančių Šilutės krašto 
bendruomenės gyventojų interesus, teikimą – nuo nemokamos virtualios prieigos prie 
informacijos, susijusios su bankininkyste, sveikatos apsauga, darbo paieška, teisės 
konsultacijų, iki apsilankymų viešojoje bibliotekoje ir 23 jos miestelių bei kaimo filialuose. 

ŠSVB įsitvirtino regiono bendruomenėse kaip patikima ir saugi intelektualių žinių, 
informacijos, skaitybos ir kultūrinės edukacijos paslaugų davėja, dirbanti Jungtinės veiklos 
sutarčių pagrindu, komunikuojanti su partnerėmis – visomis rajono švietimo įstaigomis ir 
neformaliomis grupėmis, atverianti duris mokymuisi visą gyvenimą, NVO sektoriaus trečiojo 
amžiaus bendruomenės narius skatinanti įgyvendinti savanorystės idėjas, palaikanti 
savanorišką jaunimo veiklą, Šilutės knygos ir rašto paveldo saugą bei aktualizavimą, skaitybą, 
žinių ir informacijos prieigą. 

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vartotojais yra 
užsiregistravę 24,3% rajono gyventojų. Pagal gyventojų sutelkties lygį Šilutės rajonas lenkia 
šalies ir apskrities vidurkius. 

 
 

TRUKDŽIAI – (NE) REZULTATAI 
 
F. Bajoraičio viešoji biblioteka nėra atskira sala Pamario bendruomenėje ir Lietuvoje. Ji – 

žinių sklaidos ir kūrimo centras, kuriame bibliotekų partnerystės tinklai padeda pasiekti 
įvairius išteklius, kaitą ir diegti naujoves. Todėl natūralu, kad trukdžiai neigiamai veikia 
viešosios bibliotekos sektoriaus raidą bei neigiamai įtakoja vartotojams teikiamų paslaugų 
tobulinimą: 

 Aukštos kompetencijos ir profesiškai motyvuotų Šilutės SVB bibliotekinių 
specialistų atlyginimai nesiekia pareigybinių atlyginimų vidurkių. Statistinio bibliotekininko 
atlyginimas (2012) buvo: vidutiniškai priskaičiuojamas 1471 Lt, vidutiniškai išmokamas 1168 
Lt. Žemas statistinio bibliotekininko atlyginimo vidurkis neskatina jaunų ir talentingų, 
iniciatyvių žmonių įsidarbinti bibliotekose.  
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 Ankštose ir nefunkcionaliose viešosios bibliotekos Tilžės g. 10 pastato patalpose yra 
ribojamos trečiojo amžiaus žmonių, gimnazijų ir akademinio jaunimo, atvykstančių svečių ir 
individualių poreikių žmonių skaitybos galimybės, informacinių technologijų panauda, viešųjų 
kultūros erdvių knygos renginių komfortas. Aktualu perduoti ir rekonstruoti Tilžės g. 12 
pastatą viešosios bibliotekos funkcijoms vykdyti ir paslaugų paketui išplėsti, pasinaudojant 
„Valstybinės bibliotekų programos“ lėšomis. 

 Spręstini klausimai dėl Ž. Naumiesčio, Rusnės, Kintų ir Inkaklių filialų patalpų 
pritaikymo bei baldų įrangos įsigijimo atnaujintoms bibliotekinėms paslaugoms šiose 
bendruomenėse teikti. 

 Dėl lėšų stygiaus 7 VB filialuose dar neįdiegta LIBIS programa.   
 

ĮŽVALGOS 
 

SVB bibliotekininkai ir 2013 m. formuos bei 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 bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius su užsienio bibliotekomis, kitomis 
institucijomis ir organizacijomis, aktyviai plėtos projektinę veiklą. Tęsdama 2012 m. pradėtą 
veiklą Lietuvoje bei užsienio šalyse, akcentuos Pamario krašto išskirtinumą, istorijos ir 
kultūros paveldą, šiandienos vertybes.  

Biblioteka ir toliau prisidės prie gyventojų gebėjimų naudotis informacinėmis ryšių 
technologijomis (IRT) stiprinimo, didinant informacinių technologijų prieinamumą ir teikiant 
naujas paslaugas: 2013 m. sukomplektuota 10 nešiojamųjų kompiuterių klasė bus 
transportuojama po Šilutės rajono seniūnijų VB filialus. Taip, padedant VB bibliotekiniams 
specialistams, rajono gyventojai bus mokomi naudotis elektroninio turinio viešomis ir 
administracinėmis paslaugomis, lankant kompiuterinio raštingumo kursus pradedantiesiems 
ir pažengusiems. Skatinant bibliotekos lankytojus naudotis informacinėmis technologijomis, 
ypatingas dėmesys bus skiriamas vyresniojo amžiaus ir socialiai atskirtiems žmonėms, 
kuriems sunkiau integruotis į informacinę visuomenę.  
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