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BENDROJI DALIS

Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka, už poros
metų švęsianti 90 –ąsias įkūrimo

metines, dalyvauja formuojant bendrą Lietuvos

bibliotekų fondą, kuria bendrą informacinę sistemą. Į bibliotekas įžengia

naujos

technologijos – formuojasi jaunųjų inžinierių karta: 3D spausdintuvai ir robotų rinkiniai
tam sudaro palankias sąlygas.
Tačiau tradicijos, be kurių biblioteka vis dar neįsivaizduojama, privalomos,
norint kaupti informaciją ir padaryti ją prieinamą kiekvienam, net ir nutolusiam,
vartotojui. Siekdama šių tikslų, biblioteka tvarko, apskaito ir saugo dokumentų fondus,
teikia vartotojams dokumentus panaudai, kitas paslaugas, susijusias su bibliotekiniu
aptarnavimu, teikia gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas,
vykdo kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio
raštingumo ir kitas neformaliojo švietimo programas ir projektus, atlieka kultūrinę ir
laisvalaikio funkcijas: rengia kultūros ir skaitymo skatinimo renginius, parodas, skatina
skaitymą, ugdo skaitmeninį raštingumą, modernizuoja ir automatizuoja bibliotekinius
procesus, palaiko viešojo interneto prieigą, organizuoja bibliotekos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimą ir kompetencijų ugdymą, teikia metodinę pagalbą bibliotekos
filialų ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių bibliotekų darbuotojams, dalyvauja
bibliotekinių organizacijų veikloje, pasirašo veiklos ir partnerystės sutartis, vykdo
sutartinius įsipareigojimus.
2019 m. Viešoji biblioteka veiklą vykdė pagal patvirtintą 2019 metų veiklos
programą. Veiklos programa įgyvendinta.

Direktorė Meilutė Parnarauskienė

Rajono bibliotekų veiklos nuotraukas rasite www.tauragevb.lt ir Facebook
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BIBLIOTEKŲ

PRIEINAMUMAS

Bibliotekų skaičius





Uždaryta filialų – 0;
Atidaryta filialų – 0;
Sujungta filialų - 0

Rajone yra 27 bibliotekos:
Viešoji biblioteka;
Miesto filialai – 2;
Kaimų filialai – 24
Nestacionarinis




Tinklo pokyčiai

aptarnavimas

Rajone yra 1 paslaugų punktas
107 knygnešiai knygas ir periodinius leidinius
pagyvenusiems vartotojams, šeimų nariams, kaimynams
Struktūros

tobulinimas

pristato

ir pokyčiai

neįgaliems,

SVB

Viešosios bibliotekos struktūra nesikeitė - dirbo 5 skyriai: skaitytojų
aptarnavimo, vaikų literatūros, dokumentų komplektavimo ir tvarkymo, informacijos ir
metodikos. Kultūros projektų vadovė - rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė,
bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius pavaldūs direktoriui.
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FONDO BŪKLĖ

VB
MF
KF
Iš viso:

Fiz. vnt.
77413
29447
142705
249565

2018
Pavadinimai
38030
7640
8667
39126

2019
Fiz. vnt. Pavadinimai
74331
35100
29378
7167
141167
5490
244876
36424

+Fiz. vnt.
- 3082
- 69
- 1538
- 4689

2020 m sausio 1 d. rajono bibliotekose buvo 244876 fiz. vnt. 36424
pavadinimų dokumentų (240726 fiz. vnt. knygų ir serialinių leidinių, 292 fiz. vnt.
rankraščių, 182 fiz. vnt. kartografinių, 481 fiz. vnt. natų, 3023 fiz. vnt. garsinių
regimųjų, 166 fiz. vnt. elektroninių, 6 fiz. vnt. vaizdinių dokumentų). 58 % dokumentų
fondo buvo kaimų filialuose, 12 % miesto ir 30 % viešojoje bibliotekoje. Bibliotekose
nurašius susidėvėjusius dokumentus fondas sumažėjo 2 %.
G r o ž i n ė, š a k i n ė l i t e r a t ū r a i r p e r i o d i n i a i l e i d i n i a i
2019 m. pabaigoje rajono bibliotekų fonde buvo 157144 fiz. vnt. grožinės
literatūros (64 % viso fondo), šakinės - 67572 fiz. vnt. (28 %), periodinės - 224 pav.
20160fiz. vnt. (8 % viso dokumentų fondo). Grožinės literatūros fondas, lyginant 2018
m sumažėjo 1,4 % (MF – 0,1 %, KF – 0,3 %, VB - 4,5 %).
Šakinės literatūros fondas, lyginant 2018 m sumažėjo 3,2 % (KF – 3,8 %, VB
– 3,7 % MF padidėjo 0,2 %).
Viešojoje bibliotekoje buvo 193 pav. žurnalai, 31 pav. laikraščiai. Vidutiniškai
miesto filiale buvo 25 pav. periodiniai leidiniai (22 pav. žurnalai, 3 pav. laikraščiai),
kaimo filiale - 37 pav. periodiniai leidiniai (30 pav. žurnalai, 7 pav. laikraščiai).
Periodiniai leidiniai sudarė 8,2 % (Viešojoje bibliotekoje – 3,5 %, miesto filialuose 0,6
%, kaimo filialuose 4,1 %) dokumentų fondo.
Informaciniame fonde buvo 27090 fiz. vnt. dokumentų (VB - 15796 fiz. vnt.,
MF - 3901 fiz. vnt., KF - 7393 fiz. vnt). Informacinis fondas per metus sumažėjo 3 %.
2019 m. gauta 264 fiz. vnt. informacinių dokumentų (VB - 11 fiz. vnt., MF - 20 fiz.
vnt., KF - 133 fiz. vnt). Vidutiniškai vienas MF per metus gavo 10 fiz. vnt., vidutiniškai
1 KF - 5 fiz. vnt. 2019 m. nurašyti 1178 fiz. vnt. informacinių dokumentų (VB - 506 fiz.
vnt., MF - 71 fiz. vnt., KF - 601 fiz. vnt).
Kraštotyros fondą sudarė 7602 fiz. vnt., 1223 pav. dokumentai. Per metus
nurašyta 19 fiz. vnt. (VB - 8 fiz. vnt., MF – 3 fiz. vnt., KF - 8 fiz. vnt.) kraštotyrinių
dokumentų. Kraštotyrinio fondo gautis, lyginant su 2018 m., padidėjo 2 %.
Aprūpinimas dokumentais
Rajono bibliotekų fonduose vienam gyventojui saugoma po 6 dokumentus.
Vienam rajono gyventojui tenka 0,29 naujų dokumentų. 1000 gyventojų tenka 292 nauji
dokumentai (kartu su periodiniais leidiniais). Dokumentų fondas 1000 gyventojų –
6395. Rajone vienam vartotojui tenka 26 dokumentai. Rajono bibliotekose 1 vartotojui
tenka 1,2 naujų dokumentų (VB - 0,8, MF - 1, KF - 1,5).
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Dokumentų įsigijimas
2018
2019
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
Pav.
Įsigyta dokumentų
VB
2681
1513
2844
1667
MF
1191
356
1072
338
KF
7377
737
7324
857
Iš viso: 11249
1682
11240
1902
Įsigyta grožinės literatūros
1037
737
1221
860
VB
MF
573
189
503
192
KF
3583
524
3791
664
Iš viso:
5193
852
5515
1024
Įsigyta šakinės literatūros
904
698
880
708
VB
MF
337
154
273
132
KF
1195
197
927
181
Iš viso:
2436
750
2080
779
Įsigyta periodinių leidinių
739
77
743
99
VB
MF
281
13
296
14
KF
2597
14
2606
12
Iš viso:
3617
77
3645
99

+Fiz. vnt.
+ 163
- 119
- 53
-9
+ 184
- 70
+ 208
+ 322
- 24
- 64
- 268
- 356
+4
+ 15
+9
+ 28

2019 m. gauta 11240 fiz. vnt. dokumentų, gautis – 4,6 % nuo viso dokumentų
fondo (VB – 1,2 %, MF - 0,4 %, KF - 3 %). Lyginant 2018 m gautis sumažėjo tik 0,1
%. VB gautis sudarė 25 % visos 2019 m. gauties (3,8 % viso VB fondo). MF gautis
sudarė 10 % visos 2019 m. gauties (3,6 % viso MF fondo). KF gautis sudarė 65 % visos
2019 m. gauties (5,2 % nuo viso KF fondo). Grožinės literatūros gautis sudarė 49 %
visos 2019 m. gauties (VB - 11 %, MF – 4 %, KF - 34 %). Šakinės literatūros gautis
sudarė 28 % visos 2019 m. gauties (VB - 8 %, MF – 2 %, KF - 8 %). Periodinių leidinių
gautis sudarė 33 % visos 2019 m. gauties (VB - 7 %, MF - 3 %, KF - 23 %). VB teko 99
pavadinimų periodiniai leidiniai (79 pav. žurnalai, 20 pav. laikraščiai). Vidutiniškai
vienas MF gavo 14 pavadinimų periodinius leidinius (12 pav. žurnalus, 2 pav.
laikraščius), vienas KF gavo 12 pavadinimų periodinius leidinius (8 pav. žurnalus, 4
pav. laikraščius).
Kultūros ministerija dokumentų įsigijimui skyrė 32973 Eur. (2018 m. – 33243
Eur.). Iš įvairių leidyklų įsigyta 4074 fiz. vnt. dokumentų (2433 fiz. vnt. suaugusiems,
1641 fiz. vnt. vaikams). Iš Tauragės rajono savivaldybės gauta 13326 Eur. 47 ct. (2018
m. – 9790 Eur, 82 cnt.) periodikos prenumeratai (užsakyti 99 pavadinimų leidiniai).
Leidyklos, skaitytojai, renginių svečiai dovanojo 2194 fiz. vnt. dokumentų. Iš projektų
gauta 507 fiz. vnt. dokumentų, paramos būdu gauti 815 fiz. vnt. (Labdaros ir paramos
fondas „Švieskime vaikus“ dovanojo 672 fiz. vnt., leidykla ,,Alma Littera“ - 106 fiz.
vnt.).
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Įsigyta dokumentų (fiz. vnt.)
Centralizuotai
Leidyklų
Dovanotos
Parama
Vietoj pamestų
Projektai
Iš viso:

2018
3879
4086
1671
1243
150
220
11249

2019
3650
4074
2194
815
507
11240

+- 229
- 12
+ 523
- 428
- 150
+ 287
-9

L ė š o s, t e n k a n č i o s v i e n a m g y v e n t o j u i
dokumentams įsigyti

Kultūros ministerijos
Rajono savivaldybės
Parama
Vietoj pamestų
Projektai
Iš viso:

2015
0,68
0,23
0,02
0,02
0,01
0,96

2016
0,77
0,23
0,03
0,02
0,02
1,07

2017
0,79
0,39
0,20
0,01
0,11
1,50

2018
0,86
0,25
0,10
0,02
0,04
1,27

2019
0,86
0,35
0,02
0,11
1,34

Dokumentų nurašymas
Nurašyti 6,5 % nuo viso dokumentų fondo (VB – 2,4 %, MF – 0,5 %, KF – 3,6
%). Daugiausia dokumentų nurašyta Viešosios bibliotekos abenemente – 4026 fiz. vnt.
Susidėvėję dokumentai sudarė 75 %, neaktualūs - 25 % visų nurašytų
dokumentų.

VB
MF
KF
Iš viso:

2018
Fiz. vnt. Fiz. vnt.
4065
2829
1948
278
13430
1498
19443
2834

2019
Fiz. vnt.
Pav.
5926
4597
1141
811
8862
4034
15929
4604

+Fiz. vnt.
+ 2096
- 5901
+ 2856
- 949

Fondo panaudojimo koeficientas 2019 m. nesikeitė – buvo 0,7.
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VARTOTOJŲ TELKIMAS IR APTARNAVIMAS
Gyventojų ir vartotojų skaičius
Gyventojų sutelkimo procentas
Gyventojai

Vartotojai

Biblioteka
2018
Adakavo
Baltrušaičių
Batakių
Dacijonų
Dapkiškių
Dauglaukio
Eičių
Eidintų
Gaurės
Kęsčių
Kunigiškių
Lauksargių
Lomių
Mažonų
Norkaičių
Norkiškės
Pagramančio
Pilsūdų
Sartininkų
Šakviečio
Taurų
Trepų
Visbarų
Žygaičių
Kaimuose
A. Vymerio
VB
Tauragėje
Skaudvilės m.
Viso rajone

949
645
424
561
591
441
422
488
705
790
611
1245
421
726
721
377
529
436
649
338
1729
469
230
785
15282
2171
19643
21814
1464

38560

2019
940
645
495
603
626
521
436
478
702
780
624
1035
490
750
721
407
529
426
655
345
1614
467
200
685
15174
2141
19531
21672

1444
38290

+-9
0
71
42
35
80
14
-10
-3
-10
13
-210
69
24
0
30
0
-10
6
7
-115
-2
-30
-100
-108
-30
-112
-142
-20
-270

2018
226
133
241
211
190
175
79
191
274
81
133
224
222
233
255
89
203
145
339
102
380
193
83
264
4666
515
3777

4292
475

9433

2019
225
133
220
223
193
204
80
192
265
129
116
275
222
239
255
85
199
146
327
108
388
196
101
271
4792
388
3695
4083
491
9366

+-1
0
-21
12
3
29
1
1
-9
48
-17
51
0
6
0
-4
-4
1
-12
6
8
3
18
7
126
-127
-82
-209
16
-67

Aptarnaujama
%
2018
2019
24
24
21
21
57
44
38
37
32
31
40
39
19
18
39
40
39
38
10
17
22
19
18
27
53
45
32
32
35
35
24
21
38
38
33
34
52
50
30
31
22
24
41
42
36
51
34
40
31
32
24
18
19
19
20
19
32
34
24
25

2019 m. Tauragės rajone gyveno 270 gyventojų mažiau.
Tauragės mieste gyveno 56,6 % rajono gyventojų, kaimo vietovėse 39,6 %
rajono gyventojų, Skaudvilėje - 3,8 %.
Bibliotekose lankėsi 19 % Tauragės miesto, 32 % kaimo ir 25 % rajono
gyventojų. Daugiausiai gyventojų skaitė Visbarų (50%), Sartininkų (52 %), Lomių (45
%), Batakių (44 %) kaimų filialuose. Mažiausiai gyventojų lankėsi Kunigiškių (19 %),
Eičių (18 %) Kęsčių (17 %) kaimų filialuose.
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Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai

2019 m. vienai rajono bibliotekai
teko 1418 gyventojų (2018 m. – 1429
gyventojai). Vienai kaimo bibliotekai
vidutiniškai teko 632 (2018 m. – 637).
Tauragės mieste vienai bibliotekai teko
10836 gyventojai (2018 m. – 10907).

1418
10836

Rajone

Vartotojų

2018
VB
MF
KF
Rajone

3777

990
4666

9433

Kaime

632

Tauragėje

skaičius

2019
3695
879
4792
9366

+- 82
- 111
126
- 67

2019 m. rajono bibliotekose skaitė 24 % rajono gyventojų - 9366 vartotojai, 67
vartotojais mažiau, negu 2018 m. Viešojoje bibliotekoje užregistruota 82, miesto
filialuose 111 vartotojų mažiau. Kaimų filialuose sutelkta 126 vartotojais daugiau.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai

1 bibliotekininkui
VB
Miesto filiale
Kaimo filiale
Rajone

Vartotojų
2018
2019
171
168
248
220
194
200
188
187

Lankytojų
2018
2019
2361
2401
3366
2820
3171
3325
2830
2878

Išduotis (fiz. vnt.)
2018
2019
3569
3307
4484
3548
3873
3949
3788
3634
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Vartotojų sudėtis
Vartotojų sudėtis
Vaikai
Moksleiviai (10 – 12 kl.)
Studentai
Neįgalūs
Pagyvenę
Bedarbiai
Tarnautojai
Ūkininkai
Verslininkai
Kiti
Iš viso :

VB
1267
384
131
95
324
68
313
11
40
1062
3695

MF
330
120
52
22
61
66
96
16
7
109
879

KF
1222
486
189
175
526
283
668
121
55
1067
4792

Rajone
2819
990
372
292
911
417
1077
148
102
2238
9366

%
30
11
4
3
10
4
11
2
1
24
100

2019 m. vartotojai vaikai sudarė 30 % moksleiviai (10 – 12 kl.) - 11 %, studentai
– 4,3 % visų vartotojų (tiek pat, kaip ir 2018 m.). LIBIS programoje sukurta grupė
,,Kiti“ sudaro 24 % (2018 m. – 23 %). Rajono bibliotekose tarnautojai sudarė 11 % visų
vartotojų, pagyvenę – 10 %, bedarbiai - 4 %, ūkininkai – 2 % verslininkai – 1 %.
Apsilankymai

2018
2019
VB
48704 52832
MF
13462 11278
KF
76100 79809
Rajone 138266 143919

++ 4128
- 2184
+ 3709
+ 5653

2019 m. rajono bibliotekose apsilankė 143919 lankytojai (2018 m. - 138266),
5653 lankytojais daugiau. 4128 lankytojais daugiau apsilankė Viešojoje bibliotekoje,
3709 kaimų filialuose, 2184 lankytojų mažiau sulaukė miesto filialai.
Lankomumas

VB
MF
KF
Rajone

2018
14
14
16
15

2019
14
13
17
15

Skirtumas
0
-1
+1
0

Rajono bibliotekų vartotojų lankomumas nesikeitė – buvo 15. Lankomumas
nesikeitė Viešojoje bibliotekoje, miesto filialuose nuo 14 sumažėjo iki 13, kaimų
filialuose nuo 16 padidėjo iki 17.
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Išduotis

VB
MF
KF
Rajone

2018
78518
17936
92942
189396

2019
72759
14192
94775
181726

++ 3709
- 2184
+ 4128
+ 5653

2019 m. išduota 181726 fiz. vnt. arba 5653 fiz. vnt. dokumentų daugiau (2018
m. - 189396 fiz. vnt.). Vidutiniškai viename miesto filiale išduota 7096 fiz. vnt. (2018
m. - 8968 fiz. vnt.), viename kaimo filiale – 3948 fiz. vnt. (2018 m. - 3873 fiz. vnt.).
Išduotis į namus ir vietoje

VB
MF
KF
Rajone

Į namus
Suaugusiems Vaikams
37906
10552
5017
2176
50527
18636
93450
31364

Iš viso
48458
7193
69163
124814

Vietoje
Suaugusiems Vaikams
23375
926
4198
2801
15860
9752
43433
13479

Iš viso
24301
6999
25612
56912

2019 m. vartotojams į namus buvo išduota 69 % visų išduotų dokumentų (2018
m. – 66 %), bibliotekose vartotojai naudojosi 31 % išduotų dokumentų (2018 m. - 34
%). Viešosios bibliotekos vartotojai namuose skaitė 67 % dokumentų, vietoje – 33 %,
miesto filialų – 51 % namuose ir 49 % vietoje, kaimų filialų – 73 % namuose ir 27 %
vietoje. Suaugę Viešosios bibliotekos vartotojai namuose skaitė 78 % į namus išduotų
dokumentų, vaikai – 22 %. Iš viešojoje bibliotekoje vietoje išduotų dokumentų 96 %
skaitė suaugę vartotojai ir 4 % vaikai. Miesto filialuose namuose suaugę vartotojai
skaitė 70 % į namus išduotų dokumentų, vaikai – 30 %, kaimų filialuose namuose
suaugę vartotojai skaitė 73 %, vaikai – 27 % į namus išduotų dokumentų. Miesto filialų
vartotojai bibliotekose (vietoje) perskaitė 49 % miesto filialuose išduotų dokumentų,
kaimų filialų vartotojai – 27 % kaimų filialuose išduotų dokumentų.
G r o ž i n ė s, š a k i n ė s l i t e r a t ū r o s ir p e r i o d i n i ų
leidinių išduotis

VB
MF
KF
Rajone

Grožinė
Fiz. vnt.
%
39090
53
7397
52
45848
48
92335
51

Šakinė
Fiz. vnt.
10283
1471
12161
23915

%
14
10
13
13

Periodika
Fiz. vnt.
%
23386
32
5324
38
36766
39
65476
36
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2019 m. rajono bibliotekose grožinės literatūros išduotis sudarė 51 % visos
išduoties, šakinės literatūros – 13 %, periodinių leidinių – 36 % .
Daugiausiai grožinės literatūros buvo skaitoma Viešojoje bibliotekoje (53 %
visų išduotų dokumentų), miesto filialuose - 52 %, kaimų filialuose – 48 %.
Šakinės literatūros išduotis didžiausia Viešojoje bibliotekoje – 14 %, kaimų
filialuose – 13 %, miesto filialuose - 10 %.
Periodiniai leidiniai skaitomiausi kaimų filialuose (39 %), miesto filialuose
periodinių leidinių išduotis sudarė 38 % visų išduotų dokumentų, viešojoje bibliotekoje
– 32 %.
G r o ž i n ė s, š a k i n ė s l i t e r a t ū r o s ir p e r i o d i n i ų
leidinių išduotis suaugusiems ir vaikams

VB
MF
KF
Rajone

Grožinė
29504
4415
28563
62482

Suaugusiems
Šakinė
Periodika
8867
22910
1191
3609
9365
28459
19423
54978

Grožinė
9586
2982
17285
29853

Vaikams
Šakinė
1416
280
2796
4492

Periodika
476
1715
8307
10498

Suaugę vartotojai 2019 m. pasinaudojo 136883 fiz. vnt. dokumentų arba 75 %
visų išduotų dokumentų, vaikams buvo išduota 44843 fiz. vnt. dokumentų arba 25 %
visos išduoties.
Suaugę vartotojai daugiausiai skaitė grožinę literatūrą – 46 % suaugusiems
vartotojams išduotų dokumentų, 40 % sudarė periodiniai leidiniai, šakinė literatūra – 14
%. Vartotojams vaikams išduota grožinė literatūra sudarė 67 % vartotojų vaikų
perskaitytų dokumentų, šakinė literatūra – 10 %, periodiniai leidiniai – 23 %.
Skaitomumas

VB
MF
KF
Rajone

2018
21
18
20
20

2019
20
16
22
19

++1
-2
+2
-1

2019 m. skaitomumas rajono bibliotekose buvo 19 (2018 m. - 20). Miesto
filialiose skaitomumas sumažėjo nuo 18 iki 16, kaimų filialuose padidėjo nuo 20 iki 22,
Viešojoje bibliotekoje sumažėjo nuo 21 iki 20.
Didžiausias skaitomumas Pagramančio (32), Adakavo, Eičių (28), A. Vymerio
(23), mažiausias – Dauglaukio (9,4), Šakviečio (9,8) kaimų filialuose.
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Darbo

Darbo vietos
Vartotojams iš viso
Kompiuterizuotos iš viso
Vartotojams. Iš jų:
prijungtų prie tinklo
prijungtų prie interneto
Darbuotojams. Iš jų:
prijungtų prie interneto

vietos

VB
MF
KF
Iš viso
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
116 116
22
22
275 270 413 408
66
61
15
15
109 109 190 185
32
31
10
10
84
84
126 125
32
31
10
10
84
84
126 125
32
31
10
10
84
84
126 125
34
30
5
5
25
25
64
60
34
30
5
5
25
25
64
60

Visos rajono bibliotekos yra kompiuterizuotos ir turi interneto prieigą.
Vidutiniškai viename miesto buvo 11, kaimo filiale – 17 darbo vietų vartotojams.
Prieiga

ir sąlygos

Darbo valandos. Viešoji biblioteka dirba nuo 8 iki 18 val. (administracija,
Metodikos, Dokumentų komplektavimo skyriai nuo 8 iki 17 val., Skaitytojų
aptarnavimo, Informacijos ir Vaikų literatūros skyriai nuo 9 iki 18 val.). Miesto filialai
dirba nuo 9 iki 18 val. Kaimų filialų darbo laikas nuo 10 iki 18.30 val. Kaimų filialų,
kuriuose darbuotojai dirba 0,5 etato, darbo laikas nuo 13 val. iki 18 val., dirbančių 0,75
etato – nuo 12 val. iki 18. 30 val.
Darbo dienos. Viešosios bibliotekos vartotojai aptarnaujami 6 dienas per
savaitę (poilsio diena – sekmadienis). Administracija, Metodikos, Dokumentų
komplektavimo skyriai dirba kasdien, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį. Miesto ir Taurų
kaimo filialuose, kuriuose dirba 2 darbuotojai, vartotojai neaptarnaujami sekmadieniais,
kaimų filialuose sekmadieniais ir pirmadieniais.
Vartotojų

orientavimas

ir apmokymas

2019 m. rajono bibliotekų vartotojai paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt.
naudotis mokėsi 920 valandų (2018 m. - 711 valandų), iš jų – 706 Viešojoje
bibliotekoje, 67 – miesto filialuose, 147 – kaimų filialuose.. Iš viso apmokyti ir
konsultuoti 3057 gyventojai (2018 m. - 3650 gyventojų), jiems suteikta 6115
konsultacijų.
Įgyvendinant projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklas – skaitmeninio
raštingumo mokymus gyventojams, viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose
pradedantiesiems organizuota 14 grupių, kuriose mokėsi 135 gyventojai, pagal
pažengusiųjų mokymų programas – organizuota 15 grupių, kuriose apmokyta 172
gyventojai. Be minėtų mokymų, organizuoti užsiėmimai grupėmis: „Anglų kalba
integruojant IKT“ senjorams, „3D spausdintuvo galimybės“, „Bendradarbiavimas su
VMI“, „Saugaus interneto savaitė 2019“, „All Digital week 2019“, „Senjorų dienos
internete 2019“, „Suaugusiųjų mokymosi savaitė“ – 34 užsiėmimai, 489 dalyviai.
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Gyventojai rajono bibliotekose mokomi ir individualiai – apmokyta 681
gyventojas. Be to, kad gyventojai mokomi grupėmis ir individualiai, jie dar
konsultuojami įvairiais skaitmeninio raštingumo klausimais.
Tarpbibliotekinis

abonementas

2016

2017

2018

2019

0
53
52

0
29
28

0
36
36

0
29
29

Gauta užsakymų
Išsiųsta užsakymų
Gauta dokumentų

Naudojimasis tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslaugomis leidžia
parsiųsti dokumentus ir kopijas, kurių neturi biblioteka. 2019 m. įvykdyti 29 užsakymai
(2018 m. – 36). Gauta 10 kopijų ir 19 originalų.
Mokamos

paslaugos

Pagal 2015 m. Tauragės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą ,,Mokamų
paslaugų“ sąrašą 2019 m. už mokamas paslaugas, gauta 2325,44 eurai (2018 m. 3447,27 eurai).
Bibliotekos

įvaizdžio formavimas

Formuojant aktyvios ir įdomios bibliotekos įvaizdį buvo sukurta jaunąją kartą
įtraukianti edukacinė ekskursijos programa „Pažink savo miesto biblioteką“. Jos metu
dalyviai sprendė įvairius galvosūkius, fonde ieško knygų, rungėsi viktorinoje. Per 2019
metus įvyko 11 darželinukų, moksleivių, svečių iš kitų miestų ar šalių bei reabilitacijos
centrų globotinių ekskursijų.
Kitas svarbus įvaizdžio formavimo aspektas – dalyvavimas nacionalinėse
akcijose: „Knygų Kalėdos“, „Švieskime vaikus“, „Visuomeninė tylos minutė“, „Lietuva
skaito“ ir t.t.
Bibliotekos lankytojai įtraukiami ir į „Incognito“ lapelių žaidimą (grąžinant
knygą, skaitytojai palieka joje lapelį su laimės palinkėjimu nepažįstamajam).
Aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Lėkytė vykdė akciją „Rytas su knyga“. Kiekvieną
antradienio ir penktadienio rytą ji lankėsi Slaugos, palaikomojo gydymo ir
paliatyviosios pagalbos skyriuje ir garsiai skaitė senjorams. Taip pat veikė „Eglish
Homework Club“ – grupiniai anglų kalbos namų darbų ruošos užsiėmimai ir „Anglų
kalba integruojant IKT“ mokymai Trečiojo amžiaus universiteto studentams. Vasarą
vyko anglų kalbos stovyklėlė vaikams „Smiley“. Socialiniuose tinkluose buvo
reklamuojami naujai gauti leidiniai, rekomenduojama ką skaityti.
Viešoji bibliotekoje oficialiai yra draugiška gyvūnams įstaiga.
Sėkmingai tęsiamas bendradarbiavimas su Valstybine mokesčių inspekcija.
Interneto skaitykloje vyko gyventojų pajamų mokesčių deklaravimo konsultacijos bei
edukaciniai užsiėmimai „Saugus ir draugiškas internetas“, skaitmeninė savaitė „All
digital week“, Senjorų dienos internete, Suaugusiųjų mokymosi savaitė, 3D edukacijos,
sėkmingai vykdomas projektas „Prisijungusi Lietuva“. Nauja šio projekto veikla – e.
skautų tinklo kūrimas, skatinanti jaunus žmones užsiimti savanoriška veikla, padėti
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vietos gyventojams teikti tarpusavio pagalbą, geriau pažinti technologijas, išmokti
saugiai naudotis internetu, elektroninėmis paslaugomis. Kvietėme į biblioteką atvykti
jaunuolius/-es, besidominčius ir gebančius naudotis šiuolaikiniais išmaniaisiais
įrenginiais, pasiryžusius padėti kitiems išmokti jais naudotis bei daugiau sužinoti apie
skaitmeninių technologijų teikiamą naudą ir apie saugų elgesį internete.
Darbuotojai dalyvavo netradicinėse veiklose – bibliotekininkių komanda
dalyvavo „Auksinio proto“ žaidimuose (komanda „Šeršėliafam“), Žemaitijos regiono
bibliotekininkų sporto sąskrydyje. Sėkmingai veikia Batakių kaimo filialo „Batakių
skaitytojų teatras“.
2019 m., gavus lėšų iš Lietuvos kultūros tarybos, buvo įrengtos knygų mainų
dėžutės labiausiai lankomose miesto vietose: Pilies aikštėje, Jono Viktoro Kalvano
parke, prie katalikų bažnyčios, bendruomenių namų ir Kartų parke. Su iš projekto lėšų
įsigytais sėdmaišiais, skėčiais, pagaminta specialia knygų spinta Viešosios bibliotekos
vartotojus aptarnavo tauragiškių pamėgtose vasaros susibūrimų vietose. Pagal
„Skaitymo viruso“ projektą vyko susitikimai su autoriais. Vasaros veiklose, lauko
skaityklos darbe talkino savanoriai.
Viešoji biblioteka labai aktyviai naudojosi socialiniais tinklais. Facebook pakeitus
naujienų srauto politiką ir sumažėjus įrašų matomumui, pradėta naudoti ,,facebook
event“ funkcija – taip reklamuojami renginiai tapo geriau matomi, vartotojus galima
pakviesti individualiai. Per metus sukurti 41 renginiai, jie pasiekė 38,2 tūkst. gyventojų.
Facebook sekėjų skaičius nuo 2418 išaugo iki 2746, t. y. 328 nauji sekėjai per metus.
Puslapį mėgsta nebe 2462, o 2776, t. y. 314 naujų vartotojų, kurie pamėgo Viešosios
bibliotekos Facebook paskyrą.
Per 2019 m. bibliotekos Facebook paskyroje paskelbtas 441 įrašai.
2017 m. spalį sukurta Instagram paskyra „Tauragės_biblioteka“ sulaukia vis
didesnio susidomėjimo. Instagram sekėjų skaičius per metus nuo 200 išaugo iki 308.
Buvo paskelbti 298 įrašai ir 94 istorijos.
Viešosios bibliotekos darbuotojai administruoja internetinį puslapį
www.tauragevb.lt. Jame nuolat atnaujinama informacija apie artėjančius ar jau
įvykusius renginius, kita svarbi informacija. Veikia skiltis „Knygų degustacija“, kurioje
publikuojamos skaitytojų ir bibliotekos darbuotojų nuomonės, rekomendacijos bei
įžvalgos apie perskaitytas knygas. Aktyvi kraštotyros skiltis, kurioje skelbiamos žymios
datos, kraštiečių leidiniai, kraštotyros darbai, informacija apie žymius tauragiškius,
garbės piliečius. Atskiros skiltys skirtos vaikams, projektams, renginiams. Taip pat
talpinama visa administracinė įstaigos informacija.
Viešoji biblioteka aktyviai bendradarbiauja su visomis Tauragės žiniasklaidos
priemonėmis: Tauragės kabeline televizija, Tauragės radiju, laikraščiais „Tauragės
kurjeris“, „Tauragės žinios“, naujienų portalais „regionų naujienos“, „etaplius“,
„manokraštas“ ir kt. Bibliotekos darbuotojai kviečiami į tiesioginio eterio laidas
papasakoti apie bibliotekos projektus, veiklas ir renginius. Tauragės kabelinės
televizijos eteryje reklamuojami Viešosios bibliotekos renginiai (skelbimai arba bėganti
eilutė). Parengti reportažai apie kai kuriuos renginius talpinami internetiniame puslapyje
www.tvk.lt.
Ruošiantis kraštotyros renginiams, produktyviai bendrauta su Vilniaus
Universiteto bibliotekos kolegomis, įvairių archyvų darbuotojais, Vilniaus universiteto
Rusų katedros, Kauno technologijos universiteto dėstytojais, kraštiečiu Lietuvių
katalikų misijos Airijoje kapelionu kunigu Egidijumi Arnašiumi. Viešosios bibliotekos
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iniciatyva kunigas E. Arnašius apdovanotas atminimo ženklu „Už nuopelnus
Žemaitijai“.
Bibliotekos

leidiniai

2019 m. pagal Viešosios bibliotekos Žygaičių kaimo filialo bibliotekininkės
Zitos Jakienės teiktus projektus buvo išleistos 2 žygaitiškių knygos: Reginos
[Bliūdžiuvienės] „Kelionė su pasaulio piligrimu“ ir Ramunės Ordo eilėraščių knyga
„Kas širdy netilpo...“. Gaurės kaimo filialo vyr. bibliotekininkė prisidėjo prie
kompaktinės plokštelės „Kai aušo aušrelė...“, kurioje įrašytos S. Maždžerienės dainos,
išleidimo.
Straipsniai
2019 m. rajono spaudoje buvo publikuotos 109 žinutės apie rajono bibliotekų
veiklą, iš jų - 82 laikraštyje „Tauragės kurjeris“ ir 27 – savaitraštyje „Tauragės žinios“.
Bibliotekininkų žurnale „Tarp knygų“ atspausdinta 11 straipsnelių. Apie Lenkijos
Respublikos apdovanojimą Viešosios bibliotekos direktorei Meilutei Parnarauskienei
rašė ,,Znad Wilii“.
Daugiausiai žinučių apie bibliotekų veiklą parašė žurnalistės Regina Genienė,
Morta Mikutytė, Daiva Žebelienė (,,Tauragės kurjeris“), Birutė Slavinskienė (,,Tauragės
žinios“). Bibliotekų darbuotojų straipsnių mažėja, daugiausia žinučių spaudai parengė
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininke Vaiva Keserauskaitė.

Renginiai suaugusiems
2019 m. rajono bibliotekose įvyko 1134 renginiai, iš jų 420 parodų (138
daugiau, negu 2018 m.), juose apsilankė 22993 lankytojai (142 daugiau, negu 2018 m.),
Viešojoje bibliotekoje - 240 renginių (40 renginių daugiau nei 2018 m.), juose apsilankė
7486 lankytojai (3975 lankytojais daugiau nei 2018 m.).
2019 m. vyko tradiciniai ,,Poezijos pavasario“, poetų ir dainų atlikėjų vakaro
„Prie garažų“, Nacionalinės bibliotekų savaitės, kurios apdovanojamos ,,Tauragės metų
knygos“, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, Tarptautinės vaikų knygos dienos, ,,Knygų
Kalėdų“, „Padėkos vakaro“ renginiai. Įvyko renginiai Tauragės bibliotekos vedėjos,
matematikės ir fizikės Larisos Kopaitės 120-osioms gimimo metinėms, legendinei
Lietuvos žvalgei, spaudos ir visuomenės veikėjai Marcelei Kubiliūtei prisiminti.
Viešojoje bibliotekoje pristatytos Valdo Aušros ,,Kokios avys skraido:
linksmos draugų istorijos“, Gedimino Kasparavičius ,,Nemunas Lietuvos gyvenime
1918 – 1990 m.“, Kastyčio Sarnicko-Kasteto ,,Turne“, Arvydo Anušausko,,Aš esu
Vanagas“, Evos Tombak ,,Minčių žvėrynas“ ir ,,Atia, suskiai“, Lino Kojalos ,,Europa“,
Juliaus Sasnausko ,,Kraujomaiša“, Mariaus Repšio ,,Heraklis Nr. 4“, Lauros Sintijos
Černiauskaitės ,,Šulinys“, Roberto Petrausko ,,Barbarosa“, Kristinos ŠimaitytėsŠukienės ,,Prie užverto lango“, Rūtos Vyšnios (Rūtos Kotrynos Vyšniauskienės)
„Vandenynas ir Žaliamėlė“, kraštiečių Liudos Daugėlienės ,,Ant balto debesies“, Jono
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Jakštaičio ,,Šlepu tepu per laukus“, Reginos Bliūdžiuvienės ,,Mitų ir sapnų šalis“,
Plungės krašto kūrėjų ,,So meile Žemaitėje“, Viešosios bibliotekos ,,Iš tremties
archyvų“ knygos, kraštietės Gintarės Jautakaitės dainų albumas „Kur nakties lelijos
žydi“.
Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimai su LR Seimo nariais Remigijumi
Žemaitaičiu ir Vytautu Kamblevičiumi, Lietuvos mokslininku, Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto profesoriumi, politikos ir visuomenės veikėju Liudu Mažyliu, vienuole
Liucija, Tauragės apskrities regioninės kultūros tarybos nariais, Pauliumi ir Gyčiu
Ambrazevičiais, gydytoja psichoterapeute Aurima Diliene ir rašytoja Rasa Sage,
lektore, švietimo ir verslo konsultante Lidija Laurinčiukiene, prof. Gerard Austin ir
prof. Ulrich Urban, Telšių kultūros įstaigų darbuotojais. Vydūno draugija kvietė
paminėti Vaižganto 150-ąsias gimimo metines ir jo kūrybinį bei idėjinį
bendradarbiavimą su Vydūnu. ,,Civitas“ klube tema „Politinė korupcija JAV ir
Lietuvoje – tie patys modeliai, tos pačios pasekmės?“ diskutavo Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas, politikos apžvalgininkas dr.
Kęstutis Kazimieras Girnius,
tema „Kaip korupcija žudo: valdymo kokybė ir
visuomenės sveikata“ - Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
instituto docentas, Lietuvos politologų asociacijos prezidentas, mokslinio žurnalo
„Baltic Journal of Political Science“ vyr. redaktorius dr. Liutauras Gudžinskas.
Viešojoje bibliotekoje rinkosi Tauragės kolekcionieriai, Europos informacijos
centro ,,Europos snaiperiai“, Lietuvos moksleivių sąjungos Tauragės skyriaus, Jaunimo
apvaliojo stalo nariai, projekto ,,Creativity lab“ Versmės gimnazistai, M. Mažvydo
progimnazijos mokiniai parodė J. Tumo-Vaižganto kūrybos kompoziciją, vyko
konkursas ,,Eurodebatai“.
Viešojoje bibliotekoje vyko diskusijos - paskaitos apie maisto kokybę ES,
Lina Mumgaudytė pasakojo apie Antrojo pasaulinio karo „gėdingą meną“ bei pamirštas
žydžių menininkių istorijas, tauragiškiai buvo pakviesti į Užkrečiamų ligų ir AIDS
centro paskaitų ciklą.
Buvo rodomi ,,Nepatogaus kino“ festivalio filmai ,,Brolis“, ,,Labas, Robote“,
,,Normalumas“.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Pilies aikštėje vyko akcija „Lietuva
skaito“, apdovanoti visą vasarą vykusios akcijos ,,Skaitymo iššūkis“ nugalėtojai,
Tauragės mokykloms, darželiams, bibliotekoms, vaikų dienos centrams perduotos
Paramos ir labdaros fondo „Švieskime vaikus“ knygos.
Populiarios buvo kūrybinės dirbtuvės su Nomeda Marčėnaite, Natalijos
Beganskajos edukacija ,,Polimerinis molis“, fotomenininkė Lilija Valatkienė pristatė
parodą ,,Išrinktieji“. Tauragiškiams skirtos parodos ,,100 Lietuvą kūrusių moterų
portretų“, ,,Napoleono Ordos reprodukcijų foto kopijų“, Tauragės, Šilalės, Jurbarko ir
Pagėgių savivaldybių dailės ir technologijų mokytojų plenero ,,Rudenėjančios gamtos
etiudai“, mokinių dailės olimpiados darbų ir kitos parodos.
Dalis bibliotekų darbuotojų veiklos skiriama bendruomenių narių edukacijoms,
ekskursijoms, mokymams. Vyko akcijos ,,Senjorų dienos internete 2019“, projekto
„Prisijungusi Lietuva” skaitmeninio raštingumo mokymai, Suaugusiųjų mokymosi
savaitės edukacijos, sėkmingai užbaigta edukacinė veikla „Anglų kalba integruojant
IKT“ Trečiojo amžiaus universiteto senjorėms. Tauragės miesto šventėje Viešoji
biblioteka pristatė ,,Robotikos“ dirbtuves. Kūrybinių dirbtuvių gausa pasižymi
kiekvienas filialas: tapymas, karpiniai, dekoravimai, kompozicijos, kt. rankdarbiai,
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populiarūs protų mūšiai. Daug filialų renginių buvo skirti rašytojų, poetų jubiliejams,
skaitymo skatinimui.
Vasaros mėnesiais veikė lauko skaityklėlė, gyventojų patogumui pastatytos
,,Knygų mainų dėžutės“.
2019 m. Viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose iš viso buvo organizuoti 97
kraštotyriniai renginiai (2018 m. – 94) ir 72 kraštotyrinio pobūdžio parodos (2018 m. –
79). Viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta kraštotyrinių leidinių serijos „Atminties
lobynas“ antroji knyga „Iš tremties archyvo: prisiminimų fragmentai“, vyko „Tauragės
metų knygos 2018“ rinkimų baigiamasis renginys. Renginiuose paminėtos pirmoji
Tauragės bibliotekos vedėja, matematikė ir fizikė Larisa Kopaitė ir Lietuvos žvalgė,
spaudos ir visuomenės veikėja Marcelė Kubilūtė. Tradiciškai Knygnešio dienos proga
vyko istorijos pamokos apie knygnešystę Tauragės krašte. Viešojoje bibliotekoje 17-oje
kraštotyrinių renginių pristatytos kraštiečių knygos bei darbai. Lankytojų susidomėjimo
sulaukė Vilniaus universiteto bibliotekos paroda „Tauragės krašto istorijos pėdsakai
Vilniaus universiteto bibliotekos dokumentuose“. VB skaitykloje vyko ir rajono
laikraščio „Tauragės kurjeris“ 22-ojo gimtadienio minėjimas bei skaitytojų susitikimas
su žurnalistais.
Viešosios bibliotekos filialuose įvyko 76 kraštotyriniuose renginiuose
pristatytos kraštiečių knygos bei darbai, vyko susitikimai su literatais, organizuotos
įvairios edukacijos, kuriose dalyvavo vietos rankdarbių meistrai. Jubiliejus ataskaitiniais
metais šventė A. Vymerio bei Pagramančio bibliotekos.
Valstybinių švenčių minėjimus, kaimo šventes bibliotekininkės dažnai
organizuoja kartu su vietos kultūros namais, bendruomenėmis, mokyklomis,
bendradarbiauja su kolegėmis. Renginių metu atsiminimais pasidalinti kviečia vietos
gyventojus, koncertuoti – meno saviveiklininkus ar moksleivius. Nemaža dalis renginių
buvo skirta Vietovardžių, Žemaitijos metams, Knygnešio dienai ir kt. Filialų
bibliotekininkės vis dažniau savo skaitytojams organizuoja pažintines ekskursijas ir
žygius.
2019 m. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose buvo parengta 71 kraštotyrinė
paroda. Didelio tauragiškio susidomėjimo sulaukė bibliotekoje vieną dieną eksponuota
Vilniaus universiteto bibliotekos projekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje"
paroda „Tauragės krašto istorijos pėdsakai Vilniaus universiteto bibliotekos
dokumentuose". VB Informacijos skyrius 2019 m. parengė 13 kraštotyrinių parodų,
skirtų Vietovardžių metams, virtualias ekspozicijas „Tauragės metų knyga 2018“,
parodų ciklus „Iškilieji kraštiečiai“ ir „Tauragės istorijos puslapiai“, mini ekspozicijaspriminimus Informacijos skyriaus lange. VB filialuose 52 kraštotyrinio pobūdžio
parodose eksponuotos kūrybingų krašto žmonių fotografijų, piešinių ir rankdarbių
parodos. Bibliotekininkių parengtose parodose buvo prisiminti kraštiečiai, knygnešiai,
kaimų istorijos, viešintos bibliotekose vykusių renginių nuotraukos.
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Darbas su vartotojais vaikais
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Tauragės rajone
gyveno 5608 (-88) gyventojai vaikai. Vaikai sudarė 14,6 % rajono gyventojų.
Bibliotekų paslaugomis naudojosi 50,3 % rajono gyventojų vaikų.
2019 m. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose įregistruota 2825 (-34)
vartotojai vaikai. Iš jų: VB – 1273 (+71), miesto filialuose - 330 (-85), kaimo filialuose
– 1222 (-20). Vartotojai vaikai sudarė 30,1 % visų rajono vartotojų. Rajono bibliotekose
apsilankė 54646 (-757) vaikai. Iš jų: VB – 13679 (+14), miesto filialuose – 6377 (1241), kaimo filialuose – 34590 (+470).
Rajono bibliotekos dalyvavo respublikinėse akcijose: „Lietuva skaito“,
„Knygų Kalėdos“, „Saugaus interneto“ savaitė, veiksmo savaitė „Be patyčių“, „Vasaros
skaitymo iššūkis“, „Renkame metų knygą“, „Už saugią Lietuvą“, „Šiaurės šalių
bibliotekų savaitė“ ir kt. Jos bendrauja su kultūros namais, kultūros organizatoriais,
bendruomenėmis, muziejais, socialinės globos namais, Vaiko dienos centrais, mokyklų
bendruomenėmis, tarpusavyje su kitomis bibliotekomis, dalyvauja bendruomenių ir
kultūros namų šventėse, organizuoja bendrus renginius ir išvykas. Vaikų literatūros
skyriaus, A. Vymerio vardo ir Skaudvilės miesto, Lomių, Dapkiškių, Taurų, Žygaičių
kaimų filialų darbuotojos Vaiko dienos centrų lankytojus kvietė į renginius, diskutavo
apie skaitymą, knygos reikšmę, rengė knygų skaitymus, šventes, edukacinius
užsiėmimus, parodas.
Vaikų literatūros skyrius visus metus kvietė miesto ikimokyklinukus ir
pradinių klasių vaikus į renginių ciklą „Kur gyvena knygos“. 2019 m. renginių cikle
dalyvavo 1056 Tauragės miesto vaikai.
Toliau savo veiklą tęsė Vaikų literatūros skyriaus „Batuoto katino“ lėlių
teatras ir per metus surengė vaikams 27 pasakų popietes. 2019 m. skyriaus lėlių teatras
parengė vaikams naują spektakliuką „Raganiukė arba yra kaip yra“. Naująjį pastatymą
pamatė 826 miesto darželių, priešmokyklinių ir pradinių klasių vaikai. Spektaklį Vaikų
literatūros skyriaus darbuotojos pristatė ir Tauragės miesto šventės metu.
Moksleivių vasaros atostogų mėnesiais Lietuvos bibliotekose jau ketvirti metai
vyko skaitymo skatinimo projektas „Vasaros skaitymo iššūkis“, kuriame sėkmingai
dalyvavo 618 rajono bibliotekų skaitytojai, perskaitę 3363 knygas ir Klaipėdos regiono
bibliotekų tarpe užėmė II-ąją, o respublikos - V-ąją vietą. Baigiamajame „Skaitymo
iššūkio“ renginyje „Skaitydami mes pakeisime pasaulį“ aktyviausi skaitytojai,
apdovanoti specialiai pagamintais skirtukais, diplomais ir prizais.
Saugaus interneto savaitės metu bibliotekose vyko renginiai, kurių metu su
vaikais kalbėta apie saugų elgesį internete, pavojus, mokėsi internete surasti saugius
žaidimus, saugiai įkelti nuotraukas. Programėlėje „Moki - moku“ atliko testą, žaidė
žaidimus, žiūrėjo video filmus, vyko netradicinės pamokos, edukaciniai užsiėmimai ir
kt.
Rajono bibliotekos dalyvavo Tauragės rajono bendruomenių vietos veiklos
grupės edukacinėje programoje, skirtoje bendruomenių bibliotekoms „Kalbėkime ir
kalbėkimės“, kur skirtingų kartų atstovai bibliotekose žaidė žodžių aiškinimų žaidimą
„Alias“.
Visa metų veikla buvo skirta tradiciniams renginiams, metų aktualijoms,
skaitymo skatinimui. Bibliotekose vyko garsiniai knygų skaitymai, teminės, pasakų
popietės, viktorinos, kūrybinės dirbtuvės ir edukaciniai užsiėmimai, susitikimai su vaikų
rašytojais, rengiamos vaikų kūrybos parodos ir jų pristatymai. Į renginius kvietė savo
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bendruomenių vaikus, tėvelius, mokytojus, Vaiko dienos centrus lankančius vaikus.
Renginiais paminėjo Vietovardžių, Žemaitijos, J. Tumo-Vaižganto metus. VB ir jos
filialuose vaikams surengta 457 (+38) renginių: 345 žodinių ir 112 vaizdinių. Juose
apsilankė 7782 (-793) lankytojai.
Vaikų literatūros skyriuje, Lomių, Batakių filialuose su edukacine programa
lankėsi ir knygą „Elenos istorija“ pristatė rašytoja Neringa Tik, Vaikų literatūros
skyriuje ir A. Vymerio vardo miesto filiale su vaikais susitiko Vaikų literatūros,
Vaižganto ir Vytauto Tamulaičio premijų laureatė, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatė Gintarė Adomaitytė, karpinių
edukaciją Vaikų literatūros skyriuje ir A. Vymerio vardo miesto filiale vedė
tautodailininkė, raižinių meistrė Odeta Bražėnienė, pasakų kūrimo edukaciją Vaikų
literatūros skyriuje - vaikų rašytojas Virgis Šidlauskas ir dailininkas Paulius Juodišius.
Sartininkų filiale su vaikais susitiko ir savo knygas pristatė rašytojas Tomas Dirgėla,
Pagramančio filiale rašytoja Ignė Zarambaitė pristatė savo naujausią knygą „Stebuklingi
senelio batai“, Skaudvilės miesto filiale svečiavosi tauragiškis vaikų poetas Jonas
Jakštaitis - Šapelis. A. Vymerio vardo miesto filiale poetė Marija Maškauskienė pristatė
poezijos knygą „Žvaigždžių šviesa“, rašytojas Benas Bėrantas ir dailininkė Vilija
Kvieskienė vedė kūrybines žibintų dirbtuves ir pristatė naują knygelę „Baubaimė“, Rita
Klevinskienė edukaciniame užsiėmime mokė vaikus pasigaminti Kalėdinius atvirukus.
Vaikų literatūros skyrius kartu su Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba
organizavo renginį Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Renginyje įvairių
profesijų atstovai skaitė ištraukas iš rašytojos Neringos Vaitkutės knygos „Klampynių
kronikos“, kuri pelnė geriausios 2018 metų knygos vaikams ir paaugliams titulą.
Ištraukas pradinukams skaitė Tauragės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Tauragės
apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kęstučio bataliono atstovai ir Vaikų teisių
specialistės.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Norkaičių bibliotekoje vyko protų
mūšis „Mūsų Lietuva“. Jame dalyvavo moksleivių komandos iš keturių filialų –
Norkaičių, Mažonų, Lauksargių ir Kęsčių. Vaikai atsakinėjo į žodinius ir vaizdinius
klausimus apie Lietuvos istoriją, geografiją, vietovardžius, augmeniją, gyvūniją, žymius
žmones, rašytojus, muzikos atlikėjus. Moksleiviai turėjo galimybę pasitikrinti ir
praplėsti žinias apie savo šalį. Sėkmė lydėjo Mažonų filialo komandą.
Lomių filiale jau ketvirti metai rengiamas tradicinis renginys „Naktis
bibliotekoje“, Žygaičių filiale - tradicinė popietė „Bibliotekoje sustoja laikas“ su knyga
ir žaidimais.
Daugelis rajono bibliotekų jau ne vieni metai dalyvauja Šiaurės šalių
literatūros savaitės renginiuose. 2019 metų tema – šventės Šiaurės šalyse. Patys
jauniausi klausytojai kartu su švedų rašytojos Astridos Lindgren knygos „Pepė
Ilgakojinė“ herojais šventė gimtadienio vakarėlį Viloje Vilaitėje, susitiko su Pepe ir
kitais knygos veikėjais, jaukioje žvakių šviesoje skaitė pasirinktą tekstą iš knygos „Pepė
Ilgakojinė“.
Rajono bibliotekose vyko knygų ir interaktyvių knygų garsiniai skaitymai.
Akcijos „Knygų kalėdos“ metu Vaikų literatūros skyrius organizavo renginių ciklą
„Kalėdiniai pasakų skaitymai“. Miesto mokyklų priešmokyklinių grupių vaikams
teatralizuotai pasakas skaitė bibliotekos darbuotojos, personažas Batuotas katinas ir
tikras Kalėdų senelis, o akcijos „Tėčiai skaito vaikams“ metu Mariaus Marcinkevičiaus
ir Linos Dūdaitės knygą „Sivužas“ skaitė Tauragės apskrities VMI darbuotojas, dviejų
vaikų tėtis Laimonas Rimkus. Garsiniai knygų skaitymai rajono miesto ir kaimo
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filialuose vyko bibliotekose ir netradicinėse erdvėse. Vaikams balsu buvo skaitomos ir
aptariamos ištraukos iš geriausių metų knygų, vyko teatralizuoti lietuvių liaudies, H. K.
Anderseno pasakų skaitymai, skaitomos J. Tumo-Vaižganto knygos, ištraukos iš
knygelės žemaičių kalba „Cirulielis“, K. Kasparavičiaus „Kvailos istorijos“, Ritos
Latvėnaitės „Kas tas Asis?“, S. Pečiulytės „Noriu šuniuko“, I. Zarambaitės
„Skudurinukė“, N. Vaitkutės „Klampynių kronikos“, S. Neries „Eglė žalčių karalienė“,
O. Jautakės „Gimtadienis su žvirbliu“, R. Baltakienės „Nauji peliuko Aniceto
nuotykiai“, A. Lindgren „Pepė Ilgakojinė“, A. Meškauskaitės „Interviu su daiktais“, R.
Makauskienės ir I. Dagilės „Svajonių kalnas“ ir kt. knygos.
Rajono bibliotekos rengė edukacinius užsiėmimus, kūrybines dirbtuves, kurių
metu vaikai gamino kalėdines dovanėles, žaisliukus, atvirukus, žvakes, rašė laiškus
Kalėdų seneliui, gamino kaukes Užgavėnėms, knygų skirtukus, atvirutes mamų, Šv.
Valentino dienai, piešė iliustracijas pasakoms, mokėsi pjaustyti moliūgą, pasigaminti
lėlytes, tapyti ant akmenukų, darė darbelius iš nukritusių medžių lapų, augalų ir t.t.,
rengė darbelių parodas ir jų pristatymus.
Vaikų literatūros skyriuje Tauragės Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ vaikai
lėlių teatro edukaciniame užsiėmime pasigamino lėles ir suvaidino K. Kubilinsko
poemėlę „Ledinukas“. M. Marcinkevičiaus ir A. Kiudulaitės knygos „Draugystė ant
straublio galo“ skaitymuose ir kūrybinėse dirbtuvėse vaikai iš popieriaus kirpo ir lankstė
dramblio voką, klijavo pašto ženklą, o voko viduje rašė laišką draugui, bibliotekai ar
knygos autoriui taip, kaip knygelėje dramblys Džeraldas rašė laiškus savo draugei
Pelytei Patricijai.
Kartu su M. Mažvydo progimnazijos antrokais ir jų mokytojomis Ligita
Bredeliene ir Gražina Martinavičiene Vaikų literatūros skyriuje paminėtos Lietuvių
kalbos diena ir J. Tumo Vaižganto 150-osios gimimo metines. Mokinukai deklamavo
jiems gražiausius lietuvių poetų eilėraščius, dainavo liaudies dainas, atsinešė ir parodė
piešinius, kuriuos nupiešė perskaitę rašytojo J. Tumo Vaižganto knygeles, paskaitė
ištraukas iš knygelės „Mikutis gamtininkas“, diskutavo apie gimtosios kalbos grožį ir
svarbą.
Vaikų literatūros skyrius pakvietė vaikus į popietę „Ateikit, - niekad
neapvilsiu“ vaikų poetui Martynui Vainilaičiui atminti. Popietės metu buvo
deklamuojami eilėraščiai, skambėjo poeto tekstais sukurtos dainelės. Eilėraščius
deklamavo ir daineles atliko Moksleivių kūrybos centro mokytojos Alinos
Dambrauskienės, asmeniškai pažinojusios poetą ir jo šeimą, vadovaujamas mergaičių
ansamblis „Mėtos“.
Bibliotekos rengė literatūros parodas vaikų rašytojų kūrybai ir jubiliejams
paminėti. Literatūros parodos buvo skirtos E. Kestneriui, K. Kasparavičiui, J. Biliūnui,
E. Mieželaičiui, J. Tumui-Vaižgantui“, P. Cvirkai, Vilei Vėl, I. Krylovui ir kt. rašytojų
kūrybai.
2019 m. Vaikų literatūros skyriuje surengta 12 vaikų kūrybos parodų:
Tauragės Moksleivių kūrybos centro dailės studijos „Koloritas“ piešinių „Spalvotas
miestas“, „Rožinė vasara“ ir „Mūsų mažieji draugai“; Lauksargių pagrindinės mokyklos
priešmokyklinės grupės „Mano raidelės“, „Rudenėlio spalvos“, „Apšerkšniję mūsų
žiemos“ darbų, MKC keramikos studijos „Molinukas“ mokinės Nedos Vaičiulytės
autorinės keramikos darbų, moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“
regioninio turo laureato, MKC keramikos studijos „Molinukas“ nario Igno Špelverio,
MKC dailės studijos „Fantazija“ mokinės Žemynos Žemaitytės piešinių „Pasakų šalis“,
mamos ir dukros Vaidos Žalandauskienės ir Vitos Žalandauskaitės piešinių
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„Atsikartojimai“, vaikų darželio/lopšelio „Ąžuoliukas“ tarptautinio prevencinio projekto
„Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ piešinių, M. Mažvydo progimnazijos 3c
ir 4a klasių mokinių darbų „Rudens šėlsmas“.
Viešojoje bibliotekoje veikė vaikų vasaros anglų kalbos stovyklėlė “Smiley“.
Apie projektinę veiką skaitykite skyriuje ,,Projektai”
INFORMACINĖ IR

KRAŠTOTYROS VEIKLA

Informacinės veiklos tikslai - plėtoti informacines paslaugas, ugdyti
bendruomenės informacinę kompetenciją, efektyviai valdyti bibliotekos informacinius
išteklius, siekti, kad bibliotekoje saugoma kraštotyros informacija būtų pasiekiama
nutolusiems vartotojams – 2019 m. buvo sėkmingai įgyvendinami. Informacijos
skyriaus darbuotojos vykdė projektus, rengė parodas bei renginius, skaitmenino
kraštotyrinę informaciją, aptarnavo vartotojus. 2019 m. surengta 12 kraštotyrinio
pobūdžio parodų, organizuoti 3 renginiai, pravestos 4 pamokos moksleiviams ir
suaugusiems. Organizuotas „Tauragės metų knyga 2018“ konkursas. Suaugusių
mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ metu pristatyta bibliotekos
svetainė, prenumeruojamos Duomenų bazės, LIBIS katalogai bei virtuali bibliotekoje
sukurta programėlė „Krašto paveldo gidas“. Parengtas projektas „Tyli spalis, mano
gimimo mėnuo“, skirtas poetės, prozininkės, vertėjos, literatūros mokslininkės, Vilniaus
universiteto profesorės kraštietės Birutės Baltrušaitytės-Masionienės (1940 -1996) 80
metų minėjimui. Parašyti 5 straipsniai į rajono laikraščius bei žurnalą „Tarp knygų“.
Informacijos skyriaus vyr. bibliografei Laimai Pikčiūnienei įteikta Klaipėdos
apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos įsteigta Klaipėdos regiono ,,Metų
bibliotekininko nominacija „Jonvabalis“. Ji pelnė ir Tauragės rajono savivaldybės B.
Baltrušaitytės viešosios bibliotekos ,,Geriausio metų bibliotekininko“ nominaciją.
LIBIS PĮ diegimas
Bibliotekos elektroninis katalogas
2019 m. Suvestiniam katalogui (SK) iš viso pateikti 64926 įrašai, iš jų – 7200
nauji (www.libis.lt\statistika). 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. bibliotekos lokaliame
kataloge buvo 148661 automatizuotai parengti įrašai. 2019 m. parengtas 5051 įrašas
(2018 m. – 4703).
Kraštotyra
Iš viso (2000 - 2019 m.) bibliotekos elektroniniame kataloge yra 49997 (2018
m. – 47613) rajoninės spaudos (laikraščių „Tauragės kurjeris“, „Tauragės žinios“,
(„Tauragiškių balsas“ (nuo 2013 m. nebeleidžiamas) straipsnių. 2019 m. sukurti ir
išeksportuoti 3102 kraštotyriniai rajoninės spaudos straipsniai (2018 m. – 2101),
redaguoti 763 įrašai. Naujai aprašyti rajoninių laikraščių straipsniai kiekvieną savaitę
eksportuojami į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB). Buvo kuriami
analiziniai informacinių, mokslinių bei kraštotyrinių leidinių turinių aprašai, kurie
leidžia sparčiau rasti reikiamą informaciją, didina informacinio fondo panaudą, kuria
jam pridėtinę vertę. 2019 m. aprašyti 41 knygos turiniai, sukurta 70 bibliografinių
aprašų su išsamiomis anotacijomis.
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Bibliotekos kataloge iš viso yra 1838 (2018 m. - 1767) įrašai su prisegtais
elektroniniais dokumentais (autografai, turinys, visateksčiai skanuoti straipsniai).
LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemis (LIBIS SAP)
Visi Viešosios bibliotekos skyriai ir filialai skaitytojus aptarnauja
automatizuotai. Darbuotojams pristatomos LIBIS naujovės, atnaujinamos žinios,
vedami mokymai ir konsultacijos.
Knygų užsakymas ir rezervavimas, grąžinimas per DGĮ tampa vis
populiaresnis tarp viešosios bibliotekos skaitytojų. 2019 m. į Dokumentų grąžinimo
įrenginį grąžinti 612 fiz. vnt. dokumentų (2018 m. – 563). Naudojantis elektroniniu
bibliotekos katalogu www.tauragevb.lt užsakyti 266 fiz. vnt. dokumentų (2018 m. –
281). Rezervuoti 1544 fiz. vnt. (2018 m. - 1292) pageidaujamų dokumentų. Knygų
užsakymo ir rezervavimo paslaugą vartotojams teikia Viešosios bibliotekos
Abonementas, Vaikų literatūros skyrius ir Skaudvilės miesto filialas. Ateityje
numatoma šią paslaugą plėsti kituose miesto ir kaimo filialuose.
LIBIS administravimas
Filialų ir viešosios bibliotekos darbuotojus pastoviai konsultuojame, vedame
mokymus ir sprendžiame iškilusias problemas, susijusias su programa ir jos
posistemėmis (komplektavimas, nurašymas, knygų be brūkšninių kodų sąrašai,
periodinių spaudinių registracija, skaitytojų registracija ir redagavimas, knygų
rezervavimas ir užsakymas ir t.t.).
Konsultacijos ir mokymai vyksta bibliotekoje, el. paštu, telefonu. 2019 m.
buvo kreiptasi į UAB „Asseco Lietuva“ (pagalba@asseco.lt) dėl katalogo statistikos,
grafikai reikalingų UNIMARC laukų aprašymo Žinių bazėje, prisijungimo į LIBIS
programas mobiliu internetu, klaidingos Visuminės apskaitos numeracijos ir neteisingo
Bendros apskaitos egz. skaičiaus, www kataloge esančių įrašų atvaizdavimo šablono,
pavadinimų skaičiavimo, negatyvų metaduomenų modelio sukūrimo, nurašymo
apskaitoje sumų neatitikimo. Atnaujinta LIBIS versija (LIBIS v4.41.1 versija).
Duomenų perkėlimas į LNB infrastruktūrą užtikrino duomenų saugumą,
geresnį bibliotekos elektroninio katalogo prieinamumą, greitesnę nuotolinę prieigą
darbui su LIBIS programomis visuose viešosios bibliotekos padaliniuose ir filialuose.
Nuo 2017 m. II pusmečio bibliotekos LIBIS duomenų serveris yra LNB infrastruktūroje
(„ Debesyse“).
Gaunami Reikšminiai žodžiai (RŽ) importuojami serveryje, pastabos ir
metodinės rekomendacijos persiunčiamos Informacijos skyriui.
Kasmet atliekama leidinių panauda bibliotekoje.
Pagal poreikį buvo užsakomos lipdės, vartotojų bilietai (UAB „ATEA“),
registracinės kortelės (Rita reklamos paslaugos).
Informacijos ištekliai
2019 m. pabaigoje rajono bibliotekų informacinį fondą sudarė 27090 fiz. vnt.
dokumentų (VB - 15796 fiz. vnt., MF - 3901 fiz. vnt., KF - 7393 fiz. vnt). Lyginant su
2018 m. informacinis fondas sumažėjo 3 %.
Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus dokumentų fonde 2019 m.
pradžioje buvo 8689 fiz. vnt. 6368 pav. dokumentų. 2019 m. gauta 277 fiz. vnt. 263
pav. dokumentų - 58 fiz. vnt. mažiau negu 2018 m. 2019 m. nurašytų dokumentų
nebuvo. Informacinio fondo sudėtis bei komplektavimo prioritetai nesikeitė. Jį sudaro
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įvairių mokslo šakų literatūra bei informaciniai leidiniai, skirti bendruomenės
mokymosi ir savišvietos poreikiams tenkinti. Naujai gaunami leidiniai yra reklamuojami
mini parodėlėje „Naujienos“.
Nuolat pildoma lokali visatekstė straipsnių duomenų bazė „Tauragės kraštas
respublikos periodinėje spaudoje“, aprašomi straipsniai apie rajoną iš respublikinių
leidinių. Skenuoti visateksčiai dokumentai talpinami lokalioje bazėje Debesyse, kuri yra
prieinama tik registruotiems vartotojams. 2019 m. sukurtas 60 (2018 m. - 121 įrašas) iš
24 (2018 m. - 28) pavadinimų respublikinių leidinių bei interneto. Nuskenuota ir
Debesyse patalpinta 190 dokumentų, prisegtos 129 bylos. Toliau buvo pildoma „Knygų
su autografais“ kolekcija. Nuskenuota, prisegta prie LIBIS katalogo ir į bibliotekos
svetainę įkelti 59 dokumentai.
14-oje prenumeruojamų duomenų bazių vartotojai atliko 9 207 paieškų, iš DB
EBSCO Publishing atsisiuntė 468 visateksčių dokumentų ir 831 anotacijų (7129 paieškų
mažiau negu pernai). Kiekvienam nutolusiam vartotojui turėjo būti sukurtas autentiškas
slaptažodis naudotis EBSCO duomenų baze. 2019 m. suteiktos 236 individualios
konsultacijos ir mokymai naujiems DB vartotojams bei sukurti individualūs vartotojų
slaptažodžiai naudotis EBSCO Publishing duomenų baze nuotoliniu būdu.
Vartotojai naudojosi DB „INFOLEX“, kurioje 2019 m. atliko 478 operacijų
(2018 m. - 307).
Informacinis

vartotojų

aptarnavimas

Svarbiausi bibliotekų informacinės veiklos uždaviniai:
 formuoti informacinės, mokomosios bei kraštotyrinės literatūros fondą;
 aptarnauti mokymosi ir savišvietos tikslais bibliotekoje besilankančius
gyventojus, atsakyti į jų užklausas;
 populiarinti prenumeruojamas duomenų bazes, mokyti jomis naudotis;
 kurti skaitmeninį turinį
Kompiuteriai, internetas iš esmės pakeitė žmonių darbo, gyvenimo ir
bendravimo būdą. Dėka bibliotekų gausus informacijos kiekis tampa prieinamas
naujais, įvairiais formatais ir gali būti pateiktas nepriklausomai nuo vietos ir laiko, bei
pritaikomas pagal atskirų asmenų poreikius ir reikalavimus. Bibliotekos vykdo
informacinę funkciją – skleidžia informaciją apie spausdintus ir skaitmeninius
dokumentus, įvairias duomenų bazes, organizuoja prieigą prie vietinės kultūros ir
bendruomenės informacijos, suteikia prieigą prie vietinių ir šalies teisės aktų ir
normatyvinių dokumentų, užtikrina atvirą prieigą prie informacijos, žinių ir mokymosi
išteklių – spausdintų ir virtualių. Užtikrina atvirą prieigą prie interneto.
2019 m. Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje apsilankė 3531 lankytojas
(31 lankytoju mažiau negu 2018 m.). Vis daugėjančią lankytojų dalį sudaro
skaitmeninių (spausdinimo, skenavimo, kopijavimo) paslaugų vartotojai. Nemažai jų
daliai reikalinga pagalba, kuri reikalauja ir laiko sąnaudų.
Informacinių vartotojų studentų skaičius - 1257 (121 daugiau negu pernai).
Bibliografėms pateiktų ir atsakytų užklausų skaičius – 628 (iš jų 179 –
kraštotyrinės), (pernai 590, iš jų – 176 kraštotyrinės). Atsakymų į užklausas ieškota
informaciniuose leidiniuose (379), LIBIS ir Duomenų bazėse (249). Per metus suteikta
236 (2018 m. – 200) individualių konsultacijų ir mokymų prenumeruojamų duomenų
bazių bei kitų elektroninių paslaugų vartotojams. Elektroninėmis priemonėmis bei el.
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paštu atsakyta į 38 užklausas. Vartotojus studentus daugiausia domino socialinio darbo,
viešųjų paslaugų, ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos, rinkodaros, istorinės
temos. Suaugusieji domėjosi istorijos, kraštotyros, medicinos klausimais, turistine
informacija apie šalis. Per 2019 m. Informacijos skyriaus vartotojai pasinaudojo 1478
fiz. vnt. dokumentų (2018 m. - 1582 fiz. vnt. dokumentų), lietuvių kalba – 1466 fiz.
vnt., užsienio – 12 fiz. vnt. dokumentų.

VB
MF
KF
Iš viso:

Informacinės užklausos
Gautos
Iš jų elektroninėmis
Įvykdytos
Iš jų elektroninėmis
priemonėmis
priemonėmis
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
799
3734
36
38
788
3732
36
38
3903
2617
160
144
3901
2617
160
144
7185
7484
306
292
7053
7424
321
297
11887 13835
502
474
11742 13773
517
479

2019 m. rajono bibliotekų vartotojai paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt.
naudotis mokėsi 920 valandų (2018 m. - 711 valandų), iš jų – 706 Viešojoje
bibliotekoje, 67 – Miesto filialuose, 147 – kaimų filialuose. 2019 m. rajono
bibliotekose apmokyti ir konsultuoti 3057 gyventojai (2018 m. – 3650).
Rajono bibliotekose per metus padarytos 5375 kopijos (2018 m. – 9052).
K r a š t o t y r o s v e i k l a1
2019 m. buvo sistemingai vykdomas informacijos bei dokumentų apie kraštą ir
jo žmones rinkimas, saugojimas, tvarkymas bei sklaida. Siekiant, kad kraštotyros
informacija būtų pasiekiama ne tik realiems, bet ir nutolusiems vartotojams, pradėtas
vykdyti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo projektas (VEPS), reklamuoti
svetainėje Krašto paveldo gidas esantys Tauragės maršrutai, regioninėje bei profesinėje
spaudoje publikuoti kraštotyriniai straipsniai. Viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose
buvo organizuoti 97 kraštotyrinio pobūdžio renginiai bei 72 parodos.
2019 m. buvo peržiūrėtas Viešosios bibliotekos kraštotyros fondas, aprašyti
gauti kraštotyriniai leidiniai. Daug darbo laiko užima knygų, kuriose nėra rodyklių,
aprašymas, bet pagreitina atsakymą į užklausas. Vis aktualesnė darosi problema dėl
Informacijos skyriaus kraštotyros fondo – lentynose trūksta vietos. Informacijos
skyriaus kraštotyros bei kai kurių VB filialų fondai buvo papildyti krašto istorijai
reikšmingomis rajono institucijų bei kraštiečių parengtomis knygomis, garso ir vaizdo
įrašų fondas papildytas 2 kompaktinėmis plokštelėmis.
2019 m. suinventorinta 19 bibliotekininkių parengtų kraštotyros darbų bei 14
bibliotekai perduotų moksleivių parengtų kraštotyros darbų aplankų.
Kraštotyros fonde saugomi daugelį metų kaupti teminiai iškarpų aplankai bei
kraštotyrinių parodų (apie žymius kraštiečius ar istorinius Tauragės įvykius) aplankai.
2019 m. buvo sudaryti 2 nauji aplankai: „Pirmoji Tauragės viešosios bibliotekos vedėja
Larisa Kopaitė“ ir „Marcelė Kubiliūtė“.
1

Apie Kraštotyros renginius skaitykite skyriuje ,,Renginiai suaugusiems“
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VB filialuose per 2019 metus buvo gauta nuo 25 iki 5 naujų kraštotyrinių
leidinių. Bibliotekininkės apie savo aptarnaujamą mikrorajoną bei jame veikiančias
bendruomenes, klubus ir žymius žmones kaupia iškarpų aplankus, vykusių renginių
nuotraukų albumus.
Ruošiantis bibliotekoje vyksiantiems renginiams, skirtiems pirmajai
bibliotekos vedėjai, fizikei ir matematikei Larisai Kopaitei bei Tauragėje pokario
metais dirbusiai Marcelei Kubiliūtei, informacijos apie jas teko ieškoti įvairiuose
archyvuose.
Ataskaitiniais metais buvo sudarytas „Žymių Tauragės datų kalendorius 2019“,
(http://www.tauragevb.lt/files/Zymiu_Taurages_datu_kalendorius_2019.pdf),
kuris
publikuotas bibliotekos interneto svetainėje, patikslinti Tauragės rajono Garbės piliečių
sąrašo
duomenys
bei
skyriaus
„Leidiniai“
informacija:
(http://www.tauragevb.lt/lt/krastotyra/taurages.html;
http://www.tauragevb.lt/lt/krastotyra/leidiniai.html).
Kraštotyrinės užklausos
VB Informacijos skyrius
VB filialuose
Iš viso

2016
106
413
519

2017
126
366
492

2018
176
461
637

2019
179
490
669

Vartotojai su bibliotekoje saugomais kraštotyros dokumentais individualiai
susipažįsta gaudami atsakymus į pateiktas kraštotyrines užklausas, kurių 2019 m.
Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose atsakyta į 669 (32 daugiau negu 2018 m.).
VB Informacijos skyriaus vartotojai 2019 m. pateikė 179 kraštotyrines
užklausas (tik 3 daugiau nei 2018 m.). Daugiausia užklausų pateikė suaugę vartotojai
(124), 36 moksleiviai ir 19 studentai. Į 25 nutolusių vartotojų užklausas buvo atsakyta
elektroniniu paštu.
Dažniausiai buvo domimasi informacija apie žymius kraštiečius, krašto istoriją,
lankytinas vietas, kultūrinį bei literatūrinį rajono gyvenimą. Nemažai skenuotų
straipsnių elektroniniu paštu siųsta lomiškei kraštotyrininkei Elenai Bazinienei, kuri
rengia savo publikuotų kraštotyrinių straipsnių rinktinę.
Ataskaitiniais metais teikta informacija rajono savivaldybei, krašto muziejui,
laikraščių „Tauragės žinios“ bei „Tauragės kurjeris“ žurnalistams. Mokslo metų
pabaigoje moksleiviai vykdė projektą ir domėjosi informacija apie iškilias mūsų krašto
moteris. Informacijos apie kultūros paveldo objektus ieškojo internetinių žaidimų
dalyviai. Buvo atsakyta ir į keletą socialinio tinklo Facebook grupės Domiuosi
genealogija narių klausimų.
Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim“ metu
VB Informacijos skyriaus vyr. bibliografė L. Pikčiūnienė dalyviams pristatė interneto
svetainę „Krašto paveldo gidas“ ir Tauragės krašto maršrutus bei supažindino su
Genealoginės informacijos paieška Virtualios kultūros paveldo sistemoje (VEPS)
epaveldas.lt.
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Kraštotyros darbai
2019 m. filialų bibliotekininkės parengė 6 kraštotyros darbus, o pagal VB
Žygaičių filialo bibliotekininkės Zitos Jakienės teiktus projektus buvo išleistos 2
žygaitiškių knygos: Reginos [Bliūdžiuvienės] „Kelionė su pasaulio piligrimu“ ir
Ramunės Ordo eilėraščių knyga „Kas širdy netilpo...“. Gaurės kaimo filialo vyr.
bibliotekininkė prisidėjo prie kompaktinės plokštelės „Kai aušo aušrelė...“, kurioje
įrašyti S. Maždžerienės dainos išleidimo.
2019 m. parengtų kraštotyros darbų sąrašas:
1. Batakiškių tremtinių istorijos. Sibiras mus užgrūdino (Vladislovo Liekio,
Pranės Barauskienės, Onos Zemeckytės-Vaitkevičienės atsiminimai). Filmavo Renata
Bernotienė, Laisvutė Pavalkienė, Batakių kaimo filialas. Elektroninis dokumentas
[DVD] (48 min.);
2. Pagramančio krašto vietovardžiai paraštėse. Parengė Virgina Bartušienė,
Pagramančio kaimo filialas;
3. Pagramančio biblioteka istorijos vingiuose. Parengė Virgina Bartušienė,
Pagramančio kaimo filialas filialas;
4. Pasakojimas apie mažoniškio Dariaus Jonušaičio pomėgį. Parengė Ginta
Bartkienė, Mažonų kaimo filialas;
5. Tauragės garbės pilietis Pranas Dirginčius: autolenktynininkas,
visuomenininkas, bei politikas. Parengė Ina Ivanauskienė, A. Vymerio vardo miesto
filialas;
6. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos
Žygaičių filialo metraštis 2019 m. Parengė Zita Jakienė, Žygaičių kaimo filialas.
Eičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Ramunė Aldona Palekaitė
(slapyvardžiu
Ramunė
Vakarė)
savo
FB
paskyroje
https://www.facebook.com/ramune.vakare/photos_albums.
pildo
fotografuotų
kraštotyrinių nuotraukų teminius albumus, kuriuose Eičių kaimo žmonės, renginiai,
gamta, gyvūnai.
Informacijos skyriaus bibliografės beveik visus (išskyrus nuotraukų albumus)
filialuose parengtus kraštotyros darbus kopijuoja, skenuoja, kai kuriuos – redaguoja.
Naujų kraštotyros darbų aprašais papildyta sąrašo „Tauragės rajono bibliotekose
parengtų kraštotyros darbų rodyklė“ II dalis – (2013–2019 m.).
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METODINĖ VEIKLA
2019 m. Metodikos skyriaus veiklos tikslas – stiprinti filialų darbuotojų
kompetenciją, ugdyti motyvuotą, aktyvų, paslaugų ir su bendruomene komunikuojantį
bibliotekininką, užtikrinantį profesionalų ir kokybišką vartotojų aptarnavimą.
Per metus į rajono filialus išvykta 114 kartų (2018 m. – 128), vidutiniškai
vienas filialas aplankytas 4,2 karto (2018 m. – 4,9). Etatiniai metodininkai per metus
filialuose apsilankė 35 kartus – dalyvavo renginiuose, teikė praktinę pagalbą, ypač
domėtasi vartotojų duomenų apsaugos klausimais, ypatingas dėmesys skirtas
dokumentų fondų sudėčiai ir atnaujinimui. Filialų darbuotojoms metodinės
konsultacijos teikiamos individualiai, telefonu bei elektroniniu paštu, dažniausiai
pagalbos kreipiamasi organizuojant renginius, rašant projektus, rengiant kraštotyros
darbus, dirbant su LIBIS programa.
2019 m. visi viešosios bibliotekos padaliniai ir filialai skaitytojus aptarnavo
automatizuotai. Darbuotojams pristatomos LIBIS naujovės, atnaujinamos žinios,
vedami mokymai ir konsultacijos. Dažnai filialuose lankėsi bibliotekinių procesų
automatizavimo inžinierius ir Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams. Dažnai genda
filialų kompiuterinė įranga, ypač multifunkciniai aparatai, kuriuos tenka remontuoti,
kad būtų galima teikti bent minimalias paslaugas.
Metodikos skyriaus vedėja parengė 2020 m. žymių datų kalendorių, rinko
medžiagą apie rajono bibliotekas ir darbuotojus spaudoje, analizavo ir apibendrino
rajono filialų mėnesinius renginių planus, 2020 m. filialų veiklos planus, kas mėnesį
teikė Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai ataskaitą apie gyventojų
kompiuterinio raštingumo mokymus bei konsultacijas, apibendrino ir pristatė Lomių
kaimo filialo veiklą Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos Metų nominacijai
„Biblioteka – geriausias vaikų ir jaunimo draugas“ filialų tarpe, organizavo
viešosios bibliotekos darbuotojų ir neįgaliųjų bibliotekos vartotojų pokalbį
Klaipėdos krašto radijo stotyje „Radijogama“.
Bendradarbiaujama su kitų žinybų bibliotekų darbuotojais, jie kviečiami į
Viešosios bibliotekos organizuojamus seminarus, metodinė pagalba teikiama pagal
poreikį.
Rajono filialams apipavidalinimo, maketavimo ir spausdinimo darbus atliko
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė.
Metodikos skyriaus vedėja administruoja, vyr. bibliotekininkė-LIBIS
administratorė pildo ir redaguoja Viešosios bibliotekos tinklapį www.tauragevb.lt
Metodikos skyriaus darbuotojos šeštadieniais pagal grafiką dirba skaitytojų
aptarnavimo skyriuje.
Bibliotekininkų kvalifikacijos organizavimas
2019 m. rajono filialų darbuotojams organizuoti 2 seminarai ir 7 pasitarimai.
Rajono viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai dalyvavo projekto
„Kalbėkime ir kalbėkimės“ - edukacinė programa bibliotekose“ organizuotose
seminaruose - mokymuose „Viešasis kalbėjimas“. Dviejuose mokymų etapuose
dalyvavo dvi grupės po 15 bibliotekininkių. Pirmame seminare mokymų medžiagą ir
praktines užduotis pristatė viešojo kalbėjimo ekspertas, verslo konsultantas, Viešojo
kalbėjimo ir komunikacijos klubų tinklo įkūrėjas Igoris Vasiliauskas. Antrojo projekto
seminaro „Įvairių kartų susikalbėjimo galimybės, savęs pažinimas ir savo galių
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pritaikymas“ lektorė - švietimo ir verslo konsultantė, nepriklausoma žurnalistė Lidija
Laurinčiukienė. Visos seminaro dalyvės galėjo praktiškai pritaikyti įgytas žinias,
organizuodamos užsiėmimus „Kalbėkime ir kalbėkimės“ savo bibliotekose. Mokymai seminarai „Kalbėkime ir kalbėkimės“ - edukacinė programa bibliotekose“ bibliotekos
darbuotojams organizuoti pagal VPS „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023
metų vietos plėtros strategiją“.
Pasitarimuose rajono bibliotekų darbuotojai dalinosi darbo ir projektine
patirtimi, susitiko su kandidatais į Tauragės savivaldybės Merus, VSDF, AVIVA
draudimo bendrovės, Tauragės apskrities policijos komisariato darbuotojais, Martyno
Mažvydo progimnazijos logopede, kalbėjusia apie neįgaliųjų integraciją į visuomenę,
Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios klebonu dekanu, mokslų daktaru Mariumi Venskumi,
dalyvavo Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiuose ir ,,Geriausių metų
bibliotekininkų“ apdovanojimuose, integruotoje lietuvių kalbos pamokoje, skirtoje J.
Tumui-Vaižgantui, konferencijoje, skirtoje pirmosios Tauragės bibliotekos vedėjos,
matematikės, fizikės ir pedagogės Larisos Kopaitės 120-osioms gimimo metinėms,
susipažino su projektu „Krašto paveldo gidas“, EBSCO duomenų bazės galimybėmis,
buvo raginami teikti projektus rajono kultūros rėmimo programai, tobulintis projekte
„E. bendruomenės TAU: atsakingas turinio skelbimas internete ir saugus naršymas“,
mokymuose filialų darbuotojams - skaitmeniniams konsultantams, aptarė projektinę
veiklą, darbinius klausimus, darbo užmokesčio pakitimais, dalijosi mokymų medžiaga,
kelionių įspūdžiais, tikrinosi sveikatą, rajono bibliotekų darbuotojos pasveikintos
asmeninių sukakčių proga ir kt. Gruodžio mėnesio pasitarime Viešosios bibliotekos ir
jos filialų bibliotekininkai, mokyklų bei darželių atstovai džiaugėsi labdaros ir paramos
fondo „Švieskime vaikus“ knygų, skirtų vaikams iki 12-os metų dovanojimo švente
„Vaikų bibliotekėlė 2019“. Šventėje dalyvavo LR Seimo narės Aušrinės Norkienės
padėjėja Sandra Valinčienė. Mažonų, Norkaičių ir Pagramančio kaimų filialų
bibliotekininkės parodė kompoziciją apie lino kelią, skirtą J. Tumo-Vaižganto metams.
Pasitarimų metu buvo aptariami profesinės sąjungos ir LBD Tauragės skyriaus reikalai.
Tauragės Viešojoje bibliotekoje projektas „Prisijungusi Lietuva“ ir Klaipėdos
apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka filialų darbuotojams - skaitmeniniams
konsultantams organizavo mokymus „Media 2“ (darbas su video redagavimo programa)
Kraštietės prof. Birutės Baltrušaitytės (jos vardu pavadinta Tauragės viešoji
biblioteka) gimimo dieną bibliotekos kolektyvas vyko į ekskursiją, Lomiuose aplankė
rašytojos tėviškę ir kraštotyros muziejų.
TYRIMAI
2019 m. dalyvauta anketiniame tyrime „Lietuvos viešųjų bibliotekų
darbuotojai“. Jį atliko Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Bibliotekininkystės centras. Tyrimo tikslas – išanalizuoti SVB profesionalių
bibliotekininkų sudėtį pagal amžių, išsilavinimą, bibliotekinį stažą bei padaryti 2005
m. atlikto tyrimo „Savivaldybių ir apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojai“
lyginamąją analizę.
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės
centras inicijavo tyrimą „Ką skaito nedidelių viešųjų bibliotekų vartotojai“. Tyrime
buvo kviečiami dalyvauti 4 rajono filialai. Išsiųstos Batakių, Eidintų, Norkaičių ir
Pilsūdų kaimų filialų anketos.
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PROJEKTAI

Projekto pavadinimas
Suma
Vykdytojas
Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo programa
1. „Klausimai Lietuvai“
150,00 Viešoji biblioteka
2. „Ramunės Ordo eilėraščių knyga „Kas širdy 700,00
Žygaičių kaimo
netilpo...“
filialas
3. „Misija – Velykis“
160,00 Viešoji biblioteka
4. „Obuolys nuo obels...“
450,00 Viešoji biblioteka
5. „Karpinių edukacijos bibliotekose su Odeta 400,00 Viešoji biblioteka
Bražėniene“
6. „Skaitymo takas veda mus į knygos šalį“
250,00
A. Vymerio
miesto filialas
7. „Skaitykime ir kurkime su Inge Zarambaite“
200,00
Pagramančio
kaimo filialas
8. „Gyvenimas: knygoje ir tikrovėje III“
400,00 Viešoji biblioteka
9. „Gyvenimas: knygoje ir tikrovėje IV“
200,00 Viešoji biblioteka
10. „Tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris 400,00 Viešoji biblioteka
2019“
11. „Dirbsiu, kiek bus jėgų, Tėvynei...“ Marcelės 300,00 Viešoji biblioteka
Kubiliūtės atminimo įamžinimas“
12. „Kelionė su pasaulio piligrimu“
360,00
Žygaičių kaimo
filialas
13. „Muzika poezijai užaugina sparnus“
300,00
Žygaičių kaimo
filialas
14. „Pagramančio biblioteka istorijos vingiuose“
300,00
Pagramančio
kaimo filialas
15. „BEATLES‘n‘JAZZ“
300,00 Viešoji biblioteka
Iš viso: 4870,00
Lietuvos kultūros taryba
16. „Skaitymo virusas“
2900,00 Viešoji biblioteka
17. „Prie garažų“
2500,00 Viešoji biblioteka
18. „Saulėlydžio posmai“
2000,00 Viešoji biblioteka
Iš viso: 7400,00
Tauragės VVG
19.
„Kalbėkime ir kalbėkimės – edukacinė
5000,00 Viešoji biblioteka
programa bibliotekose“
Iš viso:
5000,00
„Iniciatyva Tauragei“
20. „Skaitymo virusas“
870,00 Viešoji biblioteka
21. „Kalbėkime ir kalbėkimės – edukacinė 250,00 Viešoji biblioteka
programa bibliotekose“
22. „Prie garažų“
750,00 Viešoji biblioteka
23. „Saulėlydžio posmai“
600,00 Viešoji biblioteka
Iš viso: 2470,00
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Vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programa
24. Anglų kalbos stovyklos „Smiley“
1000,00 Viešoji biblioteka
Iš viso: 1000,00
Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa
25. Europos dienos šventė Tauragės mieste
300,00
EDIC – Tauragė
26. Europos Informacijos centro Tauragės skyriaus
300,00
EDIC – Tauragė
projektas
Iš viso: 600,00
Viešųjų renginių organizavimas savivaldybės teritorijoje
27. Sustok už didvyrius gyventi
6645,00 Viešoji biblioteka
Iš viso: 6645,00
Kiti finansavimo šaltiniai: mero fondas, rėmėjai
28. Knygos pakartotinė leidyba
500,00 Viešoji biblioteka
29. Dr. Juozo P. Kazicko (1918 - 2014) atminimui
900,00 Viešoji biblioteka
skirti renginiai Tauragėje
Iš viso: 1400,00
Bendra projektų suma: 29385,00
2019 m. Lietuvos kultūros taryba finansavo tris projektus: „Skaitymo virusas“
(2900,00 Eur) „Prie garažų“ (2500,00 Eur) ir „Saulėlydžio posmai“ (2000,00 Eur).
Įgyvendinant projektą „Skaitymo virusas“, Tauragės Birutės Baltrušaitytės
viešoji biblioteka 2019 metais miesto gyventojams ir svečiams siūlė praleisti vasarą su
knyga netradicinėse erdvėse. Didelio visuomenės dėmesio sulaukė po atviru dangumi
esanti skaitykla su patogiais sėdmaišiais, krėslais, taip pat skaitymo erdvė prie
bibliotekos bei penkiose miesto „taškuose“ atsiradusios „Knygų dėžutės“. Įgyvendinant
projektą „Saulėlydžio posmai“, Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka išleido
kompaktinę plokštelę, kurioje įrašyta 16 literatų klubo „Žingsniai“ poetų kūryba.
Tradiciškai paskutiniąją rugpjūčio savaitę, įvyko respublikinis literatų klubų
suvažiavimas „Saulėlydžio posmai“. Šiame renginyje įvyko ir kompaktinės plokštelės
„Saulėlydžio posmai“ sutiktuvės.
Iš viso 2019 m. Lietuvos kultūros taryba skyrė 7400,00 Eur. Tauragės rajono
savivaldybė prie projektų įgyvendinimo prisidėjo 2220,00 Eur.
Projektui „Kalbėkime ir kalbėkimės – edukacinė programa bibliotekose“ buvo
skirtas 5263,16 Eur finansavimas, iš jų 250,00 Eur skyrė Tauragės rajono savivaldybė.
Projekto tikslas – Tauragės rajono savivaldybės bibliotekų darbuotojų mokymas,
kompetencijų darbui su gyventojais gerinimas ir užimtumo rajone skatinimas sukuriant
naują bibliotekininkų įgyvendinamą edukacinių veiklų programą rajono gyventojams.
Įgyvendinant projektą balandžio mėn. 15-18 dienomis viešojoje bibliotekoje vyko
dviejų dienų trukmės mokymai „Viešasis kalbėjimas“. Mokymų metu kalbėta apie
viešojo kalbėjimo klaidas, scenos baimės nugalėjimą, sėkmingą kasdienę komunikaciją
ir kitas su viešuoju kalbėjimu susijusias temas.
Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo programa finansavo
15 Viešosios bibliotekos projektų (iš viso 4870,00 Eur). Devyni projektai (2760,00
Eur.) vyko Viešojoje bibliotekoje, šešis (2110,00 Eur.) įgyvendino bibliotekos filialai.
Įgyvendinant projektus „Gyvenimas: knygoje ir tikrovėje III“ bei „Gyvenimas: knygoje
ir tikrovėje IV“ lankytojai turėjo galimybę susitikti su grupės „G&G sindikatas“ nariu
Kastyčiu Sarnicku- Kastetu jo debiutine knyga „Turne“, vienuoliu Juliumi Sasnausku su
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naujausia knyga „Kraujomaiša“, aktoriumi Mariumi Repšiu ir jo knyga „Heraklis Nr.
5“. Daktaro Juozo P. Kazicko fondo dėka periodikos skaitykloje vyko šeimadienis su
menininke Nomeda Marčėnaite. Projekto „Dirbsiu, kiek bus jėgų, Tėvynei...“ Marcelės
Kubiliūtės atminimo įamžinimas“ buvo atminta Marcelė Kubiliūtė – legendinė Lietuvos
žvalgė, buvo viena aktyviausių Vilniaus vadavimo sąjungos narių, Vyčio kryžiaus,
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino, Vytauto Didžiojo ordinų, Šaulių žvaigždės
kavalierė. 2019 m. buvo įgyvendinti tradiciniais tapę projektai: „Tarptautinis festivalis
„Poezijos pavasaris 2019“, padėkos vakaras „BEATLES‘n‘JAZZ“. A. Vymerio filiale
vykdytas tradicinis projektas „Skaitymo takas veda mus į knygos šalį“.
Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo
programa finansavo du projektus (600,00 Eur). Buvo įgyvendintas projektas „Europos
dienos šventė Tauragės mieste“. 2019 m. sukako 15 metų, kai Lietuva tapo Europos
sąjungos nare. Tauragė Europos dieną, kurios tema – „Nebūk plastikas!“, paminėjo
įtraukdama įvairias amžiaus grupes į aktyvias veiklas. Taip pat buvo skirta 300,00 Eur
Bibliotekoje veikiančio Europos informacijos centro projektui.
Vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programa finansavo „Anglų kalbos
stovyklos „Smiley“ (1000,00 Eur) projektą.
Iš viso 2019 m. buvo finansuoti 29 projektai, kurių įgyvendinimui buvo skirti
29385,00 Eur. Taip pat pritrauktos privačių rėmėjų lėšos – 220,00 Eur.

PERSONALAS
Darbuotojų skaičius ir kaita

VB
MF
KF
Rajone

Yra etatų
34.5
4.25
22.25
61

Iš jų bibliotekininkų
26.25
4
22.25
52.5

2019 m. rajono bibliotekų etatų skaičius nesikeitė – 61. Dėl nepakankamo
darbo krūvio ne visą darbo laiką dirbo 11 bibliotekininkų (2 viešojoje bibliotekoje, 9
kaimų filialuose).
2019 m. iš darbo savo noru išėjo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja ir
vyr. bibliotekininkė. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vasaros mėnesiams buvo įdarbinta
vyr. bibliotekininkė, dalį jos atlyginimo finansavo Savivaldybės Jaunimo vasaros
užimtumo programa. Vaiko priežiūros ir auginimo atostogoms išėjusią projektų vadovę
pakeitė nuotoliniu būdu dirbanti darbuotoja.
Nuo 2019 m. Viešoji biblioteka konkursinėms pareigybėms (Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja) konkursą skelbė Valstybės tarnybos valdymo
informacinėje sistemoje, bibliotekos svetainėje ir Tauragės rajono savivaldybės
svetainėje atviratauragevb.lt
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Darbuotojų išsimokslinimas
2019 m. rajono bibliotekose dirbo 27 bibliotekininkai su aukštuoju ir 17 su
aukštesniuoju išsilavinimu arba 88 % rajono bibliotekininkų turėjo aukštąjį arba
aukštesnįjį išsilavinimą, iš jų – 54 % aukštąjį, 34 % aukštesnįjį. Viešojoje bibliotekoje
71 % bibliotekininkų turi aukštąjį, 24 % - aukštesnįjį išsilavinimą, miesto filialuose – 50
% aukštąjį, 50 % - aukštesnįjį, kaimo filialuose - 40 % aukštąjį ir 40 % aukštesnįjį
išsilavinimą.
Skaitytojų aptaranavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Šiaulių valstybinėje
kolegijoje studijuoja informacijos valdymo studijų programą, Direktorė – Kauno
technologijos universitete siekia vadybos magistro išsilavinimo.
Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų
Darbuotojai kvalifikaciją kėlė įvairiuose mokymuose, seminaruose, stažuotėse.
Rajono bibliotekų darbuotojai vyko į stažuotes ,,3D - modeliavimas ir
spausdinimas“, ,,Foto dokumentų skenavimas“, ,,Bibliografinių įrašų kūrimas
suskaitmenintiems dokumentams“, mokymus ,,KPO bibliografinių įrašų kūrimas“,
,,Media“, ,,Kultūros paveldo objektų skaitmeniniams: atranka ir teisių valdymas“,
seminarą ,,Ankstyvasis skaitymas: teorija ir praktika“, konferenciją Darbas su negalią
turinčiais asmenimis: patirtis, sklaida, galimybės“, metodininkų, renginių organizatorių
ir viešinimo specialistų susirinkimą, nacionalinės skaitymo skatinimo akcijos ,,Vasara
su knyga“ regiono rezultatų paskelbimą ir Klaipėdos knygų mugės atidarymą Klaipėdos
apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje darbuotojai
kvalifikaciją kėlė praktinių analizinių įrašų kūrimo seminare, projektas ,,Skaitmeninių
išteklių valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijose“ mokymuose
,,Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas: atranka ir teisių valdymas“ ir mokymuose
,,Nuotolinių paslaugų ir užsienio prenumeruojamų duomenų bazių administravimas“.
Viešosios bibliotekos Direktorė dalyvavo savivaldybių viešųjų bibliotekų
direktorių ir Nacionalinės bibliotekos vadovų seminare. VB asociacijos visuotiniame
susirinkime Marijampolės VB, Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos posėdžiuose,
Viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotoje išvykoje Ispanijoje, Marcelės Kubiliūtės
pagerbimo renginyje M. ir J. Šlapelių muziejuje Vilniuje, du kartus vyko į Lenkijos
respublikos ambasadą Vilniuje, kur jai buvo įteiktas Lenkijos kultūros ir nacionalinio
paveldo ministerijos apdovanojimas ,,Nusipelnęs lenkų kultūrai“. Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkei 2019 m. įteikta Seimo kultūros komiteto
pirmininko padėka ,,Už pasiaukojimą bibliotekininko profesijai“, Dacijonų bibliotekai
įteikta LR Prezidento padėka ,,Už veiklas, prisidedančias prie demokratijos ir atvirumo
įgyvendinimo bei piliečių skatinimo įsitraukti į valstybės gerovės kūrimą“.
Viešosios bibliotekos darbuotojos vyko į susitikimą Viešųjų bibliotekų
ataskaitų rengimo klausimais Nacionalinėje bibliotekoje, LBD konferenciją ,,Bibliotekų
galimybės ir potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“ Kretingos Viešojoje
bibliotekoje, LBD skyrių vadovų susitikimą Jonavos Viešojoje bibliotekoje, Regioninių
kultūros tarybų konferenciją Telšiuose, Skuodo rajono savivaldybės Romualdo
Granausko viešosios bibliotekos renginį, parodos ,,Senoji Tauragė fotografijose“
pristatymą LR seime. Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius kvalifikaciją
kėlė projekto ,,Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų
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mentorių I ir II ciklų bei IT specialistų mokymuose Vilniuje. Norkaičių kaimo filialo
vyr. bibliotekininkė kvalifikaciją kėlė LEADER, KPF, Tauragės rajono VVG
mokymuose ,,Pažangaus kaimo vystymosi kapitalas ir varomosios jėgos“ dalyvavo
kultūrinėje edukacinėje kelionėje į Žemaičių Kalvariją su Tauragės Švč. Trejybės r. p.
parapijos bendruomene, seminare kultūros ir ugdymo įstaigų darbuotojams Jurbarko
rajone, ,,Žemaitijos krašto dainavimo ir muzikavimo ypatumai. Žemaitiško kostiumo
pristatymo“ seminare Jurbarko švietimo centre. Lomių kaimo filialo vyr.
bibliotekininkė, vyko į seminarą ,,Mokomės tyrinėdami“ Skirsnemunėje, Jurbarko
rajone, Lauksargių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė, su bendruomene vyko į ekskursiją
Naisiuose ir LR Seime, Mažonų kaimo filialo vyr. bibliotekininkė, dalyvavo
etnokultūros festivalyje Alytuje, Gaurės kaimo filialo vyr. bibliotekininkė su
bendruomene dalyvavo Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato
skulptoriaus Regimanto Midvikio pastelių parodos atidaryme LR Seime. A. Vymerio
miesto filialo vedėja baigė VŠĮ ,,Švietimo tinklas“ mokymus ,,Nuotraukų ir paveikslėlių
redaktoriai paprastai ir aiškiai“, Viešosios bibliotekos vyr. buhalterė - UAB ,,Mokesčių
srautas“ mokymus ,,Viešojo sektoriaus subjektų pasiruošimo darbai užbaigti 2019
metus ir pasirengti 2020 metams“.
Tradiciškai 2019 m. rajono bibliotekininkai vyko į Knygų mugę Vilniuje ir
Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydį.
MATERIALINĖ BAZĖ
Patalpų būklė
Rajono filialų patalpos priklauso seniūnijoms, bendruomenėms, švietimo
įstaigoms, kurios rūpinasi remontu, šildymu. Reikia remonto Kęsčių, Kunigiškių ir
Visbarų kaimų bibliotekose.
Bendras bibliotekų patalpų plotas
Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 2974 kv. m., iš jų – 2512 kv. m.
naudingo ploto. Viešoji biblioteka turi 788 kv. m., iš jų – 661 kv. m. naudingo ploto,
miesto filialai dirba 252 kv. m., iš jų – 197 kv. m. naudingo ploto, kaimų filialai įsikūrę
1934 kv. m., iš jų – 1654 kv. m. naudingo ploto.
Rajono bibliotekų fondai išdėstyti 5279 lentynų metruose, iš jų – 5180 lentynų
metrus užima atviri fondai. Viešosios bibliotekos dokumentų fondai išdėstyti 1650
lentynų metruose, atviri fondai – 1638 lentynų metruose, miesto filialų – 425 lentynų
metrai, iš jų – 425 atviri fondai, kaimų filialuose – 3204 lentynų metrus užima visas
fondas, 3117 – atviri fondai.
Techninis aprūpinimas
2019 m. iš Viešosios bibliotekos lėšų Informacijos skyriuje pakeistas
kompiuteris ir kopijavimo aparatas į daugiafunkcinį spausdinimo, skenavimo ir
kopijavimo aparatą. 2019 m. atnaujinta Viešosios bibliotekos, vaikų literatūros
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skyriaus, A. Vymerio ir Skaudvilės miestų filialų viešųjų interneto prieigų
kompiuterinė įranga vartotojams.

VB
MF
KF
Rajone

Vartotojams
31
10
84
125

Kompiuteriai
Darbuotojams
30
5
25
60

Iš viso
61
15
109
185

FINANSAVIMAS
Gauta lėšų (eurais)
Iš biudžeto
(steigėjo,
valstybės
lėšos)

712885.66

Iš jų:
Steigėjo lėšos
Periodikos
dokumentams prenumeratai
įsigyti

0

Darbo
užmokesčiui

knygoms

668045.89

32973

Už
mokamas
paslaugas

Fizinių,
juridinių
asmenų
parama

Programų
projektų
lėšos

Iš viso

48285

693839,18

Automatizacijai

Kitos
išlaidos

Iš viso

8900

98800.72

748561,02

12604
2325.44 1052.98
Išlaidos (eurais)
Dokumentams įsigyti
periodikos
elektroniniams
prenumeratai dokumentams

12604

310

2019 m. savivaldybės biudžeto lėšų planas buvo 713 340 Eur., gauti
asignavimai – 712 885,66 Eur. Planas neįvykdytas 454,34 Eur. (liko nepanaudota darbo
užmokesčio dėl darbuotojų ligos). Iš viso iš savivaldybės biudžeto lėšų darbo
užmokesčiui su soc. draudimu panaudota 666 274,47 Eur, prekėms ir paslaugoms – 43
214,36 Eur, socialinėms išmokoms – 1396,83 Eur. turtui įsigyti – 2000 Eur. 2019 m.
spec. programų lėšų planas buvo 3 500 Eur su 2018 m. nepanaudotu 447,55 Eur likučiu,
faktinės įmokos į savivaldybės biudžetą – 2 492,31 Eur, Gauti ir panaudoti asignavimai
- 2 325,44 Eur. 2019-12-31 614,42 Eur. palikta savivaldybės surenkamojoje sąskaitoje
ir pagal atskirą sąmatą bus panaudotos 2020 m. I ketvirtyje. Planas neįvykdytas 560,14
Eur. 324,80 Eur. liko spec. programų sąskaitoje banke (kortelėje).
LR kultūros ministerija dokumentams įsigyti iš valstybės biudžeto skyrė 32
973 Eur., Lietuvos kultūros taryba projektams vykdyti 7 400 Eur. Tauragės rajono
savivaldybė projektų vykdymui skyrė 16 085 Eur. Vietos veiklos grupė – 5000 Eur. P.
Kazicko labdaros ir paramos fondas – 900 Eur. Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą
gauta - 832,98 Eur., parama – 220 Eur.
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APIBENDRINIMAS
Lengva tik ten, kur mūsų nėra. Standartinis požiūris apie biblioteką kaip ramią
ir tylią vietą jau seniai užleido priešingai nuomonei – čia vystomos veiklos rodo
bibliotekos įvairiapusiškumą ir reikalingumą. Didėjantis netradicinių paslaugų skaičius,
informacinių technologijų proveržis stojasi į lygias gretas su tradicinėmis paslaugomis. Į
biblioteką atkeliavo robotai, į realybę žiūrima pro virtualius akininius. Nedidelis, bet
jaukus B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos pastatas nebetalpina veiklų, kurias norime
ir galime vykdyti. Iššūkiu lieka į biblioteką prisikviesti abejinguosius ir tuos, kurie
teoriškai žino, bet praktiškai nesinaudoja šios informacijos įstaigos paslaugomis.
Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai leido bibliotekai išeiti iš
tradicinių rėmų: mieste atsirado penkios Knygų dėžutės, vasaros skaitykla. Biblioteka
ėmė domėtis savanoriai, padedantys vykdyti papildomas veiklas.
Skaitymo skatinimas – vienas pagrindinių visų bibliotekų tikslų.
Respublikiniame projekte „Skaitymo iššūkis“ Tauragės rajono bibliotekininkės labai
aktyviai dalyvavo šiame projekte ir Klaipėdos regione mūsų skaitytojų dėka, laimėta
antroji vieta, o šalyje – penktoji.
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos partnerių inicijuoti projektai
pradėjo savo veiklas: jau atnaujinta kompiuterinė technika Viešojoje bibliotekoje, Vaikų
literatūros skyriuje, Vymerio ir Skaudvilės filialuose. Asociacijos „Langas į ateitį“
projektas „Prisijungusi Lietuva“ leido apmokyti 307 vartotojus. Kartu su Klaipėdos
apskrities I. Simonaitytės viešąja biblioteka tęsiame projektą „Krašto paveldo gidas,
įsigijome aukštos raiškos skenerį.
Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis, Visuomenės sveiktos biuru,
Trečiojo amžiaus universitetu bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis leido praplėsti
lankytojų akiratį.
Išlieka būtinybė remontuoti Viešosios bibliotekos filialus. Vaikų literatūros
skyriui reikia naujų patalpų. Tačiau bet kokiu atveju reikia siekti, kad skaitytojai rastų
ką skaityti, ir kad jų gyvenamojoje vietovėje liktų biblioteka
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2019 m. ataskaitą rašė:
Alina Bagdonienė - Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Greta Dagienė - LIBIS administratorė
Vaiva Keserauskaitė - Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Daiva Kiniulienė - Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja
Laima Pikčiūnienė - vyr. bibliografė kraštotyrai
Martyna Pikoraitienė - Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Raselė Pocienė - Informacijos skyriaus vedėja
Danutė Pukelienė - Metodikos skyriaus vedėja
Danutė Tauginaitė - Direktoriaus pavaduotoja
Agnė Vitartaitė – projektų vadovė
Milda Urbonienė – vyr. buhalterė
Ramūnas Vitkevičius – Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams


Respublikos 3
72252 Tauragė
www.tauragevb.lt
E-mail: tsvb@tauragevb.lt


Direktorė, pavaduotoja – (8446) 61954
VB skaitykla, dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius – (8446) 62025
VB abonementas, informacijos skyrius – (8446) 62003
VB metodikos skyrius, buhalterė – (8446) 64007
VB vaikų literatūros skyrius – 864812431
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