RAJONO BIBLIOTEKŲ VEIKLOS 2010 metais APŽVALGA
Nepaisant sunkmečio ir sumažėjusio finansavimo iš Kultūros ministerijos knygų
įsigijimui, rajono bibliotekų veikla buvo nukreipta tomis kryptimis, kurios nereikalauja finansinių
įdėjimų - vartotojų poreikių tenkinimui, kasdienių paslaugų kokybei, skaitymo skatinimui,
kūrybinei veiklai. Nebuvo uždaryta nei viena biblioteka, išliko visi darbuotojai.
2010 metais rajone veikė viešoji biblioteka, 3 miesto ir 24 kaimo filialai, kuriuose
lankėsi 23 procentai rajono gyventojų.
Rajono bibliotekų fonduose buvo 270 tūkst. dokumentų. 2010 m. rajono bibliotekos įsigijo
5185 fiz. vnt. dokumentų. Kultūros ministerija knygoms pirkti skyrė 33718 Lt., Tauragės rajono
savivaldybė - 9144 Lt. Naujų leidinių vienam rajono gyventojui įsigyta už 0,85 Lt. Filialai per
metus vidutiniškai gavo po 100 - 150 naujų knygų. Rajono skaitytojams leidyklos, autoriai,
skaitytojai, įvairūs fondai, organizacijos, įstaigos ir kt. padovanojo 1480 knygų. Tauragės rajono
savivaldybė visoms bibliotekoms padovanojo rajoninių laikraščių prenumeratą, skyrė 28505 Lt.
užsakyti periodiniams leidiniams. Viešojoje bibliotekoje lankytojai galėjo skaityti 85 pavadinimų
periodinius leidinius (25 pavadinimų laikraščius ir 60 pavadinimų žurnalus), kiekvienas filialas
vidutiniškai gavo po 10 pavadinimų periodinių leidinių (5 pavadinimų žurnalus ir 5 pavadinimų
laikraščius).
2010 m., įpusėjus projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimui, buvo steigiamos viešojo
interneto prieigos, mokomi bibliotekų darbuotojai ir gyventojai, vyko akcijos, skatinančios
vartotojus naudotis bibliotekų ir interneto paslaugomis. Per praėjusius metus dviejuose rajono
filialuose įsteigtos naujos ir šešiose atnaujintos viešos interneto prieigos - vartotojai gali
naudotis 26 kompiuterizuotomis, su interneto ryšiu, darbo vietomis, multifunkciniais aparatais.
Per metus kompiuterinio raštingumo, interneto išteklių ir naujų bibliotekų paslaugų mokėsi 35,
žinias atnaujino 28 bibliotekininkai, tęsiasi ,,Suaugusiųjų mokymo pagrindų“ ir anglų kalbos
mokymai bibliotekininkams. Bibliotekose gyventojai mokosi dirbti kompiuteriais, naudotis
internetu, dalyvo akcijose „Internetas Jūsų sodui“, „Pirmas kartas internete? Drąsiau! Pirmyn!“,
„Tūkstantmečio senjoras III“. 2010 m. pavasarį viešosios bibliotekos kvietė bendruomenių
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www.grazitumano.lt publikuoti savo prisiminimus ir vaizdo medžiagą apie 1988-1989 metų
įvykius bei varžytis dėl „Atgimimo Lietuvos metraštininko“ titulo. Konkursas „Papasakok, kaip
Tavo gyvenimą pakeitė internetas!“ kvietė dalyvauti istorijų konkurse naujienų portale „Delfi“.
Tauragiškė I. Mockutė, papasakojusi jaudinančią istoriją „Rudens triumfas“ tapo konkurso
nugalėtoja. Fotografuoti gimtojo krašto gamtą, kultūros paveldo objektus, žmones ir papročius,

gražiausias ir įdomiausias nuotraukas talpinti interaktyvioje enciklopedijoje „Graži tu mano“ ir
atskleisti savo krašto grožį kvietė konkursas „Atvirukai iš gimtinės“. Viešoji biblioteka
dalyvavo konkurse „Interneto svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“.
2010 m. pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas
„Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“, pagal kurį kaimų gyventojai mokomi
kompiuterinio raštingumo. 2010 m. visos rajono bibliotekos kompiuterizuotos ir turi interneto
ryšį.
2010 m. įgyvendinti projektai, finansuoti iš savivaldybės Kultūros rėmimo fondo. Vien
viešojoje bibliotekoje per metus organizuoti 36 renginiai ir 22 parodos. Biblioteką garsina
respublikinis „Poezijos pavasario“ festivalis, susitikimai su garsiais rašytojais ir poetais. Projekto
„Žodis. Vaizdas. Garsas“ svečiais buvo poetai Dainius Gintalas, Ričarda Šileika, Liudvikas
Jakimavičius bei rašytojas, poetas, aktorius ir scenaristas Alvydas Šlepikas.
Viešojoje bibliotekoje lankėsi kultūros savaitraščio „Nemunas“ kūrybinė grupė, vyko
enciklopedijos „Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai“ pristatymas, lankėsi populiarios TV laidos
žurnalistai Egidijus Knispelis ir Palmira Galkontaitė, aktorius, kompzitorius ir atlikėjas Vaidas
Lengvinas, rašytojai Juozas Šikšnelis – Raidas Dubrė ir Vytautas Čepas, garsusis Andrius Užkalnis
su savo knyga „Anglija: apie tuos žmones ir jų šalį“, vyko „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“
pristatymas, svečiavosi Karaliaučiaus krašto lietuvybės puoselėtoja, rašytoja, poetė, novelistė Rūta
Daujotaitė-Leonova.
Klubas CIVITAS pristatė švedų režisierių Johną Ohmaną ir jo filmą „Smogikai“, politologą,
žurnalistą Kęstutį Girnių su tauragiškiais diskutavusį tema „Lietuvos demokratija: kokią ją šiandien
turime“.
Metų pabaigoje pradėjo veikti bibliotekos mažasis kino teatras. Sudaryta sutartis su UAB
„Lietuvos kinas“ dėl lietuviškų filmų nuomos. Suorganizuotos dvi filmų peržiūros: „Skrydis per
Atlantą“ ir seansas vaikams – „Geležinė princesė“.
Užmegzti ryšiai su Lenkų institutu, Goethe‘s institutu (Vokietija) ir Prancūzijos ambasada bei
kultūros centru. Šie institutai tauragiškiams pristatė savo šalių fotografų parodas. Goethe‘s institutas
surengė vokiškų komiksų parodą. Ta proga viešojoje bibliotekoje vyko moksleivių komiksų
konkursas „Pasaulis, kuriame norėčiau gyventi“, o pagrindinį prizą – iPod grotuvą įsteigė institutas.
Lenkijos institutas F. Šopeno 200-osioms metinėms padovanojo pianistės Šviesės Čepliauskaitės
koncertą. Danų kultūros institutas pristatė jubiliejinę danų grafikos parodą „Laiko spaudas“. Ji buvo
eksponuota ne tik bibliotekoje, bet ir MKC bei Kultūros rūmuose.
Muzikos ir meno skaitykloje veikė parodos garsių kompozitorių, atlikėjų ir meninkų
sukaktims ir jubiliejams paminėti.

Skaitykloje buvo eksponuojamos kraštiečių fotografijų, meno dirbinių parodos: Ramunės
Palekaitės, Sigito Kancevyčiaus, Eugenijaus Skipičio.
Jau daug metų prie bibliotekos veikia poetų klubas „Žingsniai“. Čia produktyviai leidžiamos
poezijos knygelės, orgnizuojami susitikimai su kaimyninių rajonų poetų klubais.
Skaitytojams vaikams buvo skirti renginiai Tarptautinei vaikų knygos dienai, Nacionalinei
bibliotekų savaitei, vaikų knygos ir bibliotekos populiarinimui. Vaikų literatūros skyrius kvietė
vaikus į biblioteką, populiarino knygą ir skaitymą, rengė vaikams renginius, kuriuos paįvairino
skyriuje veikiančio „Batuoto katino“ lėlių teatro lėlės. Surengtame tradiciniame tarptautinės vaikų
knygos dienos renginyje ,,Knyga laukia tavęs. Ieškok jos!” dalyvavo aštuonių vaikiškų knygų
autorė kelmiškė Ona Jautakė ir rašytojos tekstais sukurtas dainas atliekantis ir gitara grojantis
Viktoras Gulbinas. Bibliotekų darbuotojos teikė paraiškas Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai ir
laimėjo Metų knygų rinkimų vaikams ir paaugliams komplektus, rengė gautų knygų pristatymus,
skatino jas skaityti, už patikusią knygą balsuoti specialiuose stenduose ir internetu. Nacionalinės
bibliotekų savaitės „Biblioteka yra tavo“ metu vaikų literatūros skyriuje vyko teatralizuoti knygų
vaikams pristatymai ,,Linksmai ir įdomiai apie knygas“.
Kaimo bibliotekose vyko susitikimai, knygų pristatymai, poezijos skaitymai, susitikimai su
kraštiečiais, įvairios parodos. Filialų darbuotojoms tenka ruošti ne tik su knyga ir skaitymu
susijusius renginius, bet ir kalendorines, valstybines šventes, bibliotekos tampa bendruomenių
būrimosi vieta. Paminėtini daugelyje rajono bibliotekų vykę renginiai, skirti Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei, knygnešio bei knygos dienai, rašytojų jubiliejams.
Daug dėmėsio skirta kraštotyros sujudimo akcijai, kraštotyrinės medžiagos rinkimui,
išsaugojimui ir populiarinimui. 2010 m. buvo eksponuojamos 6 parodos iš serijos „Iškilieji
Tauragės krašto žmonės“: literatūrologui, rašytojui, humanitarinių m. daktarui J. Jasaičiui,
muzikologui, chorvedžiui, humanitarinių m. daktarui B. Zubrickui, literatūros mokslininkės, poetės,
prozininkės, vertėjos, prof. B. Baltrušaitytės-Masionienės gimimo 70-čiui buvo parengtos 2 parodos
Lomiuose ir viešojoje bibliotekoje, šiam jubiliejui išleistas lankstinukas „Iškilieji Tauragės krašto
žmonės. Birutė Baltrušaitytė-Masionienė (1940-1996)“. Parengta ekspozicija kraštiečio lituanisto,
literato B. Kondrato knygos „Kūrėjų pėdsakais“ 6-osios knygos pristatymui. Gruodžio mėnesį
sukako 110 metų nuo pedagogo, kraštotyrininko J. Bickos gimimo. Bibliotekos lankytojai galėjo
susipažinti su jam skirta ekspozicija, jam buvo skirtas tradicinis kraštotyros renginys. Iš
kraštotyrinio pobūdžio parodų paminėtinos Tauragės gimnazijos 90-čiui ir Versmės gimnazijos 10mečiui. Buvo parengta ir virtuali paroda „Tų dienų kronika: Kovo 11-osios atgarsiai Tauragėje.
Skiriama Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 20-mečiui”.

2010 m. bibliotekos vartotojai galėjo naudotis INFOLEX. Praktika (LITLEX), EBSCO
Publishing ir Oxford Reference Online: Premium Collection prenumeruojamomis duomenų
bazėmis. Ypač išaugo duomenų bazės ,,EBSCO Publishing” populiarumas. Lietuvos Kultūros
ministerija, susumuodama 2010 metų darbo rezultatus, Tauragės viešąją biblioteką nominavo už
puikų duomenų bazių naudojimą.
2010 m. pradėta viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus renovacija, gražėja seniūnijų
bibliotekų patalpos. Džiaugiamės, kad buvo skirtos lėšos automobiliui įsigyti.

