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BENDROJI DALIS

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka ir jos filialai – ne tik žinių ir
informacijos centras, bet ir kasdieninės modernios kultūros dalis, gyventojams teikianti galimybę naudotis
nemokama interneto prieiga, mokanti elektroninio raštingumo pagrindų, konsultuojanti internetinių ir e.
valdžios paslaugų klausimais, teikianti vietos bendruomenėms svarbias paslaugas, ypač aktualias socialiai
pažeidžiamoms visuomenės grupėms, tenkinanti kultūros ir skaitybos poreikius.
Rajono bibliotekose lankosi 21 procentas rajono gyventojų, kurie naudojasi 266 tūkstančiais
dokumentų, nemokamomis duomenų bazėmis.
Dokumentams įsigyti gauta 132180 Lt. Kultūros ministerija skyrė 96400 Lt., savivaldybė – 35780
Lt. 91 ct.
2013 metais Lietuvos Kultūros ministerijos finansuotas ir įgyvendintas projektas „Esė konkursas
„Metų laikai“ suteikė galimybę jauniesiems tauragiškiams labiau pažinti Kristijoną Donelaitį ir kitus
Mažosios Lietuvos šviesuolius bei kraštietę Birutę Baltrušaitytę. Bendradarbiaujant su kaimo bendruomene
„Lomiai“, vykdomas daugiau nei 34 tūkstančių litų vertės Vietos veiklos projektas „Lomių kaimo
bendruomenės tąsa ir sklaida“, išleista knyga „Lomiai amžių sandūroje: žmonės, įvykiai, statiniai“ ir mobili
paroda „Kraštietė Birutė Baltrušaitytė“. Vykdomi tradiciniai savivaldybės Kultūros renginių rėmimo fondo
finansuojami vis didesnio populiarumo sulaukiantys projektai: ,,Tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“ ir
,,Poetų ir bardų vakaras prie „Prie garažų“. Atspausdinta Viešosios bibliotekos direktoriaus Sigito
Kancevyčiaus fotografijų paroda „Fotodžiazas“. Skaitytojai vaikai dalyvavo respublikiniuose skaitymo
skatinimo projektuose „Augu skaitydamas“, ,,Skaitymas: sėkmė ir džiaugsmas“.
Per 2013 metus bibliotekų lankytojams suorganizuota 810 renginių, kuriuose apsilankė beveik 12
tūkst. lankytojų . Bibliotekoje netrūko literatūros populiarinimo renginių – knygų pristatymų, aptarimų,
literatūrinių valandėlių. Gausų klausytojų ratą turi tradiciniai renginiai ,,Poezijos pavasaris“ ir poetų ir bardų
vakaras ,,Prie garažų“. Tauragiškiai susitiko su rašytojais Kristina Sabaliauskaite, Alvydu Šlepiku, kultūros
savaitraščio „Nemunas“ kūrybine grupe ir daug kitų garbių svečių. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės
viešoji biblioteka į Tauragę atvežė „Literatūrinį furšetą“. Bibliotekose minėtos valstybinės, kalendorinės
šventės, rašytojų jubiliejai, daug renginių buvo skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei, Tarmių metams, vyko
ir netradiciniai renginiai. Poezijos mėgėjų klubo „Žingsniai“ nariai pristatė savo kūrybos leidinius, atstovavo
mūsų biblioteką ir klubą kitų rajonų renginiuose. Rajono bibliotekų veikla atsispindi tinklapyje
www.tauragevb.lt. ir viešosios bibliotekos profilyje socialiniame „Facebook“ tinkle.
Suaktyvėjo bibliotekos atstovavimas, veiklos viešinimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas su
Lenkų Institutu, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Slavsko miestu, Kuldygos (Latvija) biblioteka,
Tauragės miškų urėdija.
Įvairių amžiaus grupių gyventojai bibliotekose mokėsi kompiuterinio raštingumo pradmenų,
moksleiviai – pilietiškumo pagrindų.
Rajono bibliotekų vartotojai aptarnaujami, naudojant Lietuvos integralią bibliotekų informacinę
sistemą (LIBIS). Daug aktualios visatekstės ir vaizdinės medžiagos apie Tauragės kraštą suskaitmeninama ir
pateikiama tinkle, rengiamos virtualios parodos.
Dėl naujų funkcijų bibliotekų darbuotojai tampa taip pat svarbiais visuomenės moderninimo
vadovais, mažų mažiausia bent žingsniu pralenkiančiais kasdienę visuomenės raidą ar kaitą.
Rajono bibliotekos yra socialinės komunikacijos priemonė, o kartais - vienintelis toje erdvėje
veikiančių bendruomenių modernėjimo kelias.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Tauragės skyriui pareikšta padėka ir skirta rėmėjų „Asseco
Lietuva“ paskatinamoji premija. Direktorius S. Kancevyčius yra LBD Tarybos narys.
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BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS

Bibliotekų skaičius
Rajone yra 28 bibliotekos:
Viešoji biblioteka;
Miesto filialai – 3;
Kaimų filialai – 24

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

Nestacionarinis aptarnavimas
Rajone yra 2 paslaugų punktai
150 knygnešių knygas ir periodinius leidinius pristato neįgaliems, pagyvenusiems vartotojams,
šeimų nariams, kaimynams
Struktūros tobulinimas

ir

pokyčiai

SVB

Viešojoje bibliotekoje dirbo 5 skyriai:
Skaitytojų aptarnavimo (vedėja, 1 vyr. bibliotekininkė skaitykloje, 1 vyr. bibliotekininkė muzikos ir
meno skaitykloje, 2 vyr. bibliotekininkės abonemente, vyr. bibliotekininkė interneto skaitykloje);
Vaikų literatūros (vedėja ir 2 vyr. bibliotekininkės);
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo (vedėja, 4 vyr. bibliotekininkės);
Metodikos skyrius (vedėja, 2 vyr. bibliotekininkės) ;
Informacijos skyriuje dirba vedėja, 2 vyr. bibliografės ir vyr. bibliografė kraštotyrai.
Kultūros projektų vadovė-rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė, pavaldi direktoriui
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FONDO BŪKLĖ

VB
MF
KF
Iš viso:

Fiz. vnt.
75594
38038
153348
266980

2012
Fiz. vnt.
38675
9417
12386
34146

Fiz. vnt.
76095
38574
150956
265625

2013
Pavadinimai
39268
9380
12278
34913

+Fiz. vnt.
+ 501
+ 536
- 2392
- 1355

2014 m. sausio 1 d. rajono bibliotekose buvo 265625 fiz. vnt., 34913 pavadinimų dokumentai:
262278 fiz. vnt. knygų ir serialinių leidinių, 210 fiz. vnt. rankraščių, 168 fiz. vnt. kartografijos, 454 fiz. vnt.
spausdintinių natų, 1 fiz. vnt. vaizdinių, 2134 fiz. vnt. garsinių regimųjų, 144 fiz. vnt. kitų skaitmeninių
dokumentų fizinėse laikmenose.
57 % dokumentų fondo yra kaimų filialuose, 14 % miesto ir 29 % viešojoje bibliotekoje.
Rajono bibliotekų fondas per metus sumažėjo 1355 fiz. vnt. arba 0,5
dėl kaimų filialų fondų
patikrinimų ir barkodavimo metu atrinktų ir nurašytų dokumentų.
Grožinė ir šakinė literatūra
2012
Fiz. vnt.
%
Grožinė literatūra
VB
37953
50
MF
22922
60
KF
106313
69
Iš viso: 167188
63
Šakinė literatūra (su periodika)
VB
37641
50
MF
15116
40
KF
47035
31
Iš viso:
99792
37
Šakinė literatūra (be periodikos)
VB
28573
38
MF
12694
33
KF
32442
21
Iš viso:
73709
28

2013
Fiz. vnt.
%

+Fiz. vnt.

38353
23264
104977
166594

50
60
70
63

+ 400
+ 342
- 1336
- 594

37742
15310
45979
99031

50
40
30
37

+ 101
+ 194
- 1056
- 761

29052
12948
32645
74645

38
34
22
28

+ 479
+ 254
+ 203
+ 936

Grožinė literatūra rajono bibliotekose sudarė 63 , šakinė literatūra (su periodiniais leidiniais) – 37
viso dokumentų fondo, šakinė literatūra be periodinių leidinių – 28 . Per metus grožinės literatūros
fondas sumažėjo 0,3 , šakinės literatūros – 0,8 .
2013 m. bendro skyriaus dokumentai sudarė 5 , filosofijos ir psichologijos - 1,8 , religijos ir
teologijos – 1,5 , visuomenės mokslų – 6,8 , gamtos mokslų – 2,8 , taikomųjų mokslų – 6,5 , meno ir
sporto – 5,4 , kalbotyros – 1,8 , grožinės literatūros kritikos – 62,7 , geografijos ir istorijos – 5,7 .
Periodiniai leidiniai
2012
VB
MF
KF
Iš viso:

Fiz. vnt.
9068
2422
14593
26083

%
12
6
10
10

2013
Fiz. vnt.
%
8690
11
2362
6
13334
9
24386
9

+Fiz. vnt.
- 378
- 60
- 1259
- 1697
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Periodinių leidinių fonde yra 24386 fiz. vnt., 169 pav. VB – 8690 fiz. vnt., 174 pav. Vidutiniškai
miesto filiale yra 787 fiz. vnt., 25 pav. periodinių leidinių (žurnalų – 21 pav., laikraščių – 4 pav.). Kaimo
filiale – 556 fiz. vnt., 43 pav. (žurnalų – 32 pav., laikraščių – 11 pav.).
VB periodiniai leidiniai sudaro 11,4 nuo viso VB fondo. MF periodiniai leidiniai sudaro – 6,1
nuo viso MF fondo. KF periodiniai leidiniai sudaro – 8,8 nuo viso KF fondo.
Aprūpinimas dokumentais
2012
2013
1 gyventojui tenka dokumentų
Mieste
4
4,5
Kaime
9
9
Rajone
6
6
1 vartotojui tenka dokumentų
Mieste
20
24
Kaime
33
37
Rajone
26
30
Rajono bibliotekų fonduose 1 gyventojui saugoma po 6 dokumentus. Rajone 1 gyventojui tenka 0,3
naujų dokumentų. 1000 gyventojų tenka 269 nauji dokumentų (kartu su periodiniais leidiniais).
Rajone 1 vartotojui tenka – 30 dokumentų (2012 m. – 26), 1,3 naujų dokumentų (VB – 0,9, MF – 1,
KF – 1,7).
Dokumentų įsigijimas
2012

VB
MF
KF
Iš viso:
VB
MF
KF
Iš viso:
VB
MF
KF
Iš viso:

2013
Fiz. vnt.
Pav.

Fiz. vnt.
Pav.
Įsigyta dokumentų
3044
1650
2893
1503
351
1433
6746
595
6935
11293
1756
11261
Įsigyta grožinės literatūros
1116
761
965
690
219
735
2986
466
3340
4792
828
5040
Įsigyta šakinės literatūros
1026
792
944
375
123
350
1098
118
1182
2499
831
2476

+Fiz. vnt.

1540
391
576
1714

- 151
- 70
+ 189
- 32

661
260
402
753

- 151
+ 45
+ 354
+ 248

782
121
164
864

-82
-25
+84
-23

2013 m. rajono bibliotekos gauvo 11261 fiz. vnt. 1714 pav. dokumentų (11066 fiz. vnt. knygų ir
serialinių dokumentų, 18 fiz. vnt. natų dokumentų, 90 fiz. vnt. garsinių ir regimųjų dokumentų, 8 fiz. vnt.
elektroninių dokumentų, 38 fiz. vnt. rankraščių, 41 fiz. vnt. kartografinių dokumentų).
2013 m. gautis – 4,2 % nuo viso dokumentų fondo (VB – 1,1 %, MF – 0,5 %, KF – 2,6 %), (2012
m. – 4,2 nuo viso dokumentų fondo (VB – 1,1 , MF – 0,5 , KF – 2,5 ). 2013 m. sukomplektuota
truputį daugiau knygų kaimo filialuose. VB gautis sudaro 26 nuo visos 2013 m. gauties (3,8 nuo viso
VB fondo). MF gautis sudaro 13
nuo visos 2013 m. gauties (3,7
nuo viso MF fondo). Vidutiniškai
vienas miesto filialas gavo 477 fiz. vnt., 391 pav. dokumentų. KF gautis sudaro 61
nuo visos 2013 m.
gauties (4,6
nuo viso KF fondo). Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 288 fiz. vnt., 183 pav.
dokumentų. Grožinės literatūros gautis sudaro 44,7 nuo visos 2013 m. gauties (VB – 8,5 , MF – 6,5 ,
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KF – 29,7 ). Daugiau grožinės literatūros gavo miesto ir kaimo filialai. Šakinės literatūros gautis sudaro 22
nuo visos 2013 m. gauties (VB – 8,4 , MF – 3,1 , KF – 10,5 ).
Įsigyta dokumentų (fiz. vnt.)
Centralizuotai
Leidyklų
Parama
Vietoj pamestų
Mainų
Projektai
Iš viso

2012
4831
3784
1258
198
485
737
11293

2013
5933
4139
255
260
0
674
11261

++ 1102
+ 355
- 1003
+ 62
- 485
- 63
- 32

Iš Kultūros ministerijos dokumentams įsigyti gauta 96400 Lt. (1000 Lt. mažiau negu 2012 m.). Iš šių
lėšų iš įvairių leidyklų užsakyta, nupirkta ir suinventorinta 4627 fiz. vnt. dokumentų. Užsakyta ir nupirkta
1057 fiz. vnt. 104 pav. 2013 m. išleistų Lietuvių autorių grožinės literatūros knygų, t. y. 23 proc.
dokumentams įsigyti skirtų valstybės lėšų panaudota 2013 m. išleistiems Lietuvos rašytojų grožinės
literatūros kūriniams įsigyti.
Tauragės rajono savivaldybė dokumentų (knygų) pirkimui skyrė 3792 Lt. 80 ct., už kuriuos įsigyta
168 fiz. vnt. dokumentų (2012 m. – 3681 Lt. 84 ct.).
Daugiausia dokumentų įsigyta iš „Alma littera“ (1626 fiz. vnt.), UAB „Patogu pirkti“ (736 fiz.
vnt.), UAB „Nieko rimto“ (727 fiz. vnt.), Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos (538 fiz. vnt.), UAB
„Gimtasis žodis“ (201 fiz. vnt.), UAB „Tyto alba“ (182 fiz. vnt.), UAB „Jotema“ (125 fiz. vnt.), UAB
„Vaga“ (104 fiz. vnt.), UAB „Versus aureus“ (101 fiz. vnt.), kiek mažiau įsigyta iš kitų leidyklų.
Visos bibliotekos gavo „Metų knygas 2013“, 2012 metų geriausių vaikų literatūros rašytojų, 49-ojo
,,Poezijos pavasario", Jurgos Ivanauskaitės premijos laureatų knygas ir kt.
Per metus įsigyti 39 fiz. vnt. garso, vaizdo ir elektroninių dokumentų (šiuolaikinės muzikos,
lietuvių liaudies, partizanų, vaikų dainų, įvairių pasakų, romansų, lopšinių).
2013 m. įsigyta 350 fiz. vnt., 69 pav. kraštotyros dokumentų. Per metus tauragiškiai išleido 16
pavadinimų knygų ir 18 informacinių lankstinukų-leidinukų, 8 žemėlapius, kalendorių. Nupirktos istorinės
knygos, reikšmingos knygos apie Lietuvos kultūrą, kuriose minimas mūsų kraštas, žmonės.
Projektai. Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo
ir sklaidos 2006-2015 programos lėšų mūsų bibliotekai perdavė 20 fiz. vnt. dokumentų, Kultūros rėmimo
fondas ir kitos įstaigos – 592 fiz. vnt. dokumentų. Tauragės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka – 62 fiz. vnt.
dokumentų.
Per metus suinventorinti 38 rankraštiniai dokumentai: trys kraštotyrininkės Almos Mizgirienės
archyvo aplankai, Dr. Petro Joniko rankraščių fondas, kitų Tauragės kraštotyrininkų darbai apie 1927 m.
Tauragės sukilimą, bažnyčias, mokyklas ir mokytojus, tarybinių laikų kraštotyrinė medžiaga.
Rajono bibliotekoms dovanota 1532 fiz. vnt. knygų (renginių metu – 136 fiz. vnt., Knygų kalėdos –
138 fiz. vnt., skaitytojai – 803 fiz. vnt., leidyklos – 38 fiz. vnt., autoriai – 153 fiz. vnt.).
Periodinių leidinių įsigijimas
Įsigyta periodinių leidinių
2012
Fiz. vnt.
Pav.
VB
902
97
MF
438
9
KF
2662
11
Iš viso:
4002
97

2013
Fiz. vnt.
984
348
2413
3745

Pav.
97
10
10
97

+Fiz. vnt.
+ 82
- 90
- 249
- 257
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Periodinių leidinių gautis sudaro 33,2 nuo visos 2013 m. gauties (VB – 8,7 , MF - 3,1 , KF –
21,4 ). VB gavo 97 pavadinimų periodinius leidinius (žurnalų – 74, laikraščių – 23). Vidutiniškai vienas
filialas (ir miesto, ir kaimo) gavo 10 pav. periodinių leidinių (žurnalų – 7, laikraščių – 3).
Tauragės rajono savivaldybė visoms bibliotekoms užsakė rajoninį laikraštį „Tauragės kurjeris“.
Visos rajono bibliotekos gavo žurnalą „Aplinka: Darna. Atsakomybė. Apsauga“. Šio žurnalo leidybą
finansuoja Europos Sąjunga ir LR aplinkos ministerija.
Ne reguliariai, bet jau nuo 2012 m. gavome periodinius leidinius, kuriuos remia Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo fondas: „Voruta“, „Atgimimas“, „XXI amžius“, „Žaliasis pasaulis“, „Dialogas“,
„Tremtinys“, „Šiaurės Atėnai“, „Gimtasis žodis“, „Bičiulis“, „Laimiukas“, „Bitutė“, „Literatūra ir menas“,
„Mokslo Lietuva“, „Artuma“, „Muzikos barai“, „Kinas“, „Kultūros barai“ ir kt.
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 d o k u m e n t a m s į s i g y t i
Dokumentams įsigyti gauti 132180 Lt. 91 ct. Kultūros ministerija skyrė 96400 Lt., savivaldybė –
35780 Lt. 91 ct. Dokumentams pirkti išleista 100192 Lt. 80 ct, (KM – 96400 Lt., savivaldybės – 3792 Lt. 80
ct.) ir periodiniams leidiniams – 31988 Lt. 11 ct.
Kultūros ministerijos
Rajono savivaldybės
Parama
Vietoj pamestų
Mainai
Projektai
Iš viso:

2012
2,2
0,81
0,40
0,04
0,12
0,39
3,96

2013
2,3
0,85
0,52
0,06
0
0,33
4,06

Dokumentų nurašymas
2012
VB
MF
KF
Iš viso:

Fiz. vnt.
2451
959
14439
17849

Pav.
1106
214
517
1106

2013
Fiz. vnt.
2392
897
9327
12616

Pav.
947
428
684
947

+Fiz. vnt.
- 59
- 62
- 5112
- 5233

Nurašyta 4,7 viso dokumentų fondo (VB – 0,9 %, MF – 0,3 , KF – 3,5 ). VB nurašyta
visų nurašytų dokumentų, MF - 7 , KF - 74
visų nurašytų dokumentų.
2013 m. dokumentų fondų patikrinimai ir perdavimai atlikti Mažonų, Kunigiškių, Taurų filialuose.
Nemažai dokumentų nurašymui atrenkama barkoduojant fondus. Dacijonų kaimo filiale nurašyti 927 fiz. vnt.
dokumentų. Rajono bibliotekose nurašyti 6787 fiz. vnt. susidėvėjusių, 5664 fiz. vnt. neaktualių, 165 fiz. vnt.
skaitytojų prarastų dokumentų. Pastarieji sudaro 1
nuo visų nurašytų dokumentų. Vietoje prarastų
dokumentų gauta 260 fiz. vnt.
– 19

Fondo panaudojimas
Fondo panaudojimo koeficientas
2012
VB
0,9
MF
0,9
KF
0,5
Rajone
0,7

2013
1
0,5
0,5
0,6

Fondo panaudojimo koeficientas padidėjo Viešojoje bibliotekoje, sumažėjo miesto filialuose,
nepasikeitė – kaimų filialuose.
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VARTOTOJŲ TELKIMAS IR APTARNAVIMAS
Gyventojų ir vartotojų skaičius
Gyventojų sutelkimo procentas

Biblioteka
Adakavo
Baltrušaičių
Batakių
Dacijonų
Dapkiškių
Dauglaukio
Eičiai
Eidintai
Gaurės
Kęsčių
Kunigiškių
Lauksargių
Lomių
Mažonų
Norkaičių
Norkiškės
Pagramančio
Pilsūdo
Sartininkų
Šakviečio
Taurų
Vėluikių
Visbarų
Žygaičių
Kaimuose
Miesto Nr. 1
Miesto Nr. 2
VB
Tauragėje
Skaudvilės m.
Viso rajone

2012
825
697
706
720
600
565
428
562
719
845
563
1465
742
881
852
405
585
594
766
425
1795
531
355
844
17470
2450
1950
19642
24042
1711
43223

Gyventojai
2013
1045
621
452
660
641
520
397
529
740
825
636
1271
467
799
770
405
690
483
686
394
2238
517
270
830
16886
2198
1698
19476
23372
1619
41877

+220
-76
-254
-60
41
-45
-31
-33
21
-20
73
-194
-275
-82
-82
0
105
-111
-80
-31
443
-14
-85
-14
-584
-252
-252
-166
-670
-92
-1346

2012
294
204
257
251
82
94
115
255
263
153
172
300
185
230
224
114
225
170
132
159
213
203
189
118
4602
1202
420
3375
4997
567
10166

Vartotojai
2013
+279
-15
195
-9
223
-34
230
-21
75
-7
145
+51
100
-15
182
-73
212
-51
136
-17
43
-129
309
+9
165
-20
193
-37
103
-121
108
-6
212
-13
168
-2
182
+50
153
-6
139
-74
203
0
44
-145
220
102
-583
4019
668
-534
360
-60
3291
-84
4319
-678
402
-165
8740
-1426

Aptarnaujama %
2012
2013
36
27
29
31
36
49
35
35
14
12
17
28
27
25
45
34
37
29
18
16
31
6
21
24
25
35
26
24
26
13
28
27
38
31
29
35
17
27
37
39
12
6
38
39
53
16
14
27
26
24
49
30
22
21
17
17
21
18
33
25
24
21

Tauragės rajone 2013 m. dėl ekonominės emigracijos ir neigiamo natūralaus prieaugio
gyveno 1346 gyventojais mažiau.
Tauragės mieste gyvena 56 % rajono gyventojų, kaimo vietovėse 40 % rajono gyventojų,
Skaudvilėje 4 %.
Bibliotekose lankėsi 18 % Tauragės miesto, 24 % kaimo ir 21 % rajono gyventojų.
Daugiausiai gyventojų skaito Miesto filiale Nr. 1 (30 %), Batakių (49 %), Šakviečio ir Visbarų (49
%) kaimų filialuose. Mažiausiai gyventojų lankėsi Kunigiškių, Taurų (po 6 %), Dapkiškių (12 %),
Norkaičių (12 %) kaimų filialuose.
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V i d u t i n i s g y v e n t o j ų s k a i č i u s, t e n k a n t i s v i e n a i b i b l i o t e k a i
1496
7791

703

Rajone

Kaime

Tauragėje

2013 m. vienai rajono bibliotekai teko 1496 gyventojai (2012 m. – 1544 gyventojų). Vienai kaimo
bibliotekai vidutiniškai teko 703 (2012 m. – 728). Tauragės mieste vienai bibliotekai teko 7791 gyventojas
(2012 m. – 8014).
Vartotojų skaičius
2012
3375
2189
4602
10166

VB
Miesto f.
Kaimo f.
Rajone

2013
3291
1430
4019
8740

Skirtumas
-84
-759
-583
- 1426

2013 m. rajono bibliotekose skaitė 8740 vartotojai (21 % rajono gyventojų), 1426 vartotojais
mažiau, negu 2012 m. Sumažėjus gyventojų skaičiui, vartotojų sumažėjo visose rajono bibliotekose, išskyrus
Dauglaukio (+51), Lauksargių (+9), Sartininkų (+50), Žygaičių (+102) kaimų filialus ir VB Vaikų literatūros
skyrių (+169). Vartotojų skaičiaus sumažėjimą lėmė ne tik gyventojų skaičiaus mažėjimas, bet ir tai, kad
dalis kaimų filialų darbuotojų dirbo ne visą darbo laiką, bibliotekininkės keitėsi, vyko fondų patikrinimai ir
perdavimai, patalpos buvo remontuojamos, darbuotojos sirgo. Vartotojų sumažėja ir įdiegus LIBIS skaitytojų
aptarnavimo posistemę.
2013 m. rajono bibliotekose skaitė 6065 perregistruoti vartotojai (2012 m. – 8219): Viešojoje
bibliotekoje – 2169, miesto filialuose - 825, kaimų filialuose – 3071. 2675 naujai užregistruoti vartotojai
sudarė 31 % visų vartotojų. Viešojoje bibliotekoje buvo užregistruoti 1122 nauji vartotojai (42 % rajone
užregistruotų naujų vartotojų), miesto filialuose – 605 nauji vartotojai (23 %), kaimų filialuose - 948 nauji
vartotojai (35 %).
KF
MF
VB
0

2000
Perregistruoti

4000

6000

Naujai užregistruoti

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai

1 bibliotekininkui
VB
Miesto filiale
Kaimo filiale
Rajone

Vartotojų
2012
2013
153
150
312
204
192
167
192
165

Lankytojų
2012
2013
1856
2136
2200
2397
2068
2145
1998
2174

Išduotis (fiz. vnt.)
2012
2013
3122
3509
4573
3025
3310
2915
3399
3176
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Vartotojų sudėtis
Vartotojų sudėtis
Vaikai
Moksleiviai (10 – 12 kl.)
Studentai
Neįgalūs
Pagyvenę
Bedarbiai
Tarnautojai
Ūkininkai
Verslininkai
Kiti
Iš viso :

VB
800
634
257
85
284
160
326
33
20
692
3291

MF
498
281
96
17
97
98
210
0
9
124
1430

KF
1327
383
146
203
428
359
456
141
19
557
4019

Rajone
2625
1298
499
305
809
617
992
174
48
1373
8740

%
30
15
6
3
9
7
11
2
1
16
100

2013 m. vartotojai vaikai sudarė 30 % (2012 m. - 31 %), moksleiviai (10 – 12 kl.) - 15 %
(2012 m. – 13 %), studentai – 6 % (2012 m. – 7 %) visų vartotojų. LIBIS programoje sukurta grupė ,,Kiti“
sudaro 16 % (2012 m. – 10 %). Rajono bibliotekose tarnautojai sudaro 11 % visų vartotojų, pagyvenę – 9 %,
bedarbiai - 7 %. Kitos vartotojų grupės nedidėlės.

Apsilankymai
2012
2013 Skirtumas
VB
40840 46985
+6145
MF
15404 16779
+1375
KF
49642 51480
+1838
Rajone 105886 115244
+9358
2013 m. rajono bibliotekose apsilankė 9358 lankytojais daugiau. Tai daugiausia renginių
lankytojai,kompiuterių, interneto, kopijavimo paslaugų vartotojai. Lankytojų padaugėjo Viešojoje
bibliotekoje, Skaudvilės miesto ir 6-iuose kaimų filialuose. 18-oje kaimų ir 2 miesto filialuose lankytojų
sumažėjo dėl mažėjančio vartotojų skaičiaus, ne visą darbo laiką dirbančių bibliotekų.

Lankomumas

VB
MF
KF
Rajone

2012
12
7
11
10

2013
14
12
13
13

Skirtumas
+2
+5
+2
+3

Rajono bibliotekų vartotojų lankomumas išaugo nuo 10 iki 13, Viešojoje bibliotekoje – nuo 12 iki
14, miesto filialuose – nuo 7 iki 12, kaimų filialuose – nuo 11 iki 13. Lankomumas sumažėjo 11-oje kaimų ir
1-me miesto filiale, padidėjo 13-oje kaimų ir 2-se miesto filialuose. Lankomumas žymiai didėjo filialuose,
2013 m. pradėjusiuose dirbti visą darbo laiką.
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Išduotis

VB
MF
KF
Rajone

2012
68701
32012
79451
180164

2013
77201
21177
69963
168341

++8500
-10835
-9488
-11823

2013 m. dokumentų išduotis sumažėjo 11823 fiz. vnt. Miesto filialuose išduota 10835 fiz. vnt.,
kaimų filialuose 9488 fiz. vnt. dokumentų mažiau. Viešojoje bibliotekoje išduota 8500 fiz. vnt. daugiau.
5672 fiz. vnt. dokumentų mažiau išduota Skaudvilės miesto, Miesto filialo Nr. 2 vartotojams - 3470 fiz. vnt.
mažiau. Išduotis padidėjo Baltrušaičių, Gaurės, Lauksargių, Sartininkų ir Žygaičių kaimų filialuose,
sumažėjo 19-oje kaimų filialų.
Vidutiniškai viename miesto filiale išduota 7059 fiz. vnt., viename kaimo filiale – 2945 fiz. vnt.
Išduotis į namus ir vietoje

VB
Miesto filialai
Kaimų filialai
Rajone

Suaugusiems
34539
6755
38081
79315

Į namus
Vaikams

Viso

8744
6107
19083
33994

43283
12862
57164
113309

Suaugusiems
31829
4683
7646
44310

Vietoje
Vaikams

Viso

2089
3632
5153
10722

33918
8315
12799
55032

2013 m. vartotojams į namus buvo išduota 67 % visų išduotų dokumentų (2012 m. - 70 %),
bibliotekose perskaityti 37 % išduotų dokumentų (2012 m. - 30 %). Viešosios bibliotekos vartotojai namuose
skaitė 56 %, vietoje - 44 % dokumentų, miesto filialų – 61 % namuose ir 39 % vietoje, kaimų filialų – 82
% namuose ir 18 % vietoje.
Suaugę Viešosios bibliotekos vartotojai namuose skaitė 45 % visų išduotų dokumentų, vaikai – 11
%. Iš viešojoje bibliotekoje vietoje išduotų dokumentų 94 % skaitė suaugę vartotojai ir tik 6 % vaikai.
Miesto filialuose namuose suaugę vartotojai skaitė 53 %, vaikai – 47 % į namus išduotų dokumentų,
kaimų filialuose namuose suaugę vartotojai skaitė 66 %, vaikai – 29 % į namus išduotų dokumentų.
Miesto filialų vartotojai bibliotekose (vietoje) perskaitė 39 %, kaimų filialų vartotojai – 18 % visų 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

2012 m.
VB
MF
KF
Rajone
2013 m.
VB
MF
KF
Rajone

Grožinė
Fiz. vnt.
32949
12956
34739
47695
34274
8581
32586
75441

%
48
40
44
43
44
40
47
45

Šakinė
Fiz. vnt.
10347
3972
6794
10766
10576
2299
7677
20552

%
15
12
8
9
14
11
11
12

Periodika
Fiz. vnt.
%
25405
37
15212
48
37918
48
53130
48
32351
10297
29700
72348

42
49
42
43
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2013 m. daugiausiai grožinės literatūros buvo skaitoma kaimų filialuose - 47 % visų
dokumentų. Viešojoje bibliotekoje grožinė literatūra sudarė 44 %, miesto filialuose – 40 % visų
dokumentų.
Šakinės literatūros išduotis Viešojoje bibliotekoje sudarė 14 %, miesto ir kaimų filialuose
rajono bibliotekose 12 % visų išduotų dokumentų.
Periodiniai leidiniai vienodai populiarūs Viešojoje bibliotekoje ir kaimų filialuose (42 %
dokumentų). Miesto filialuose periodinių leidinių išduotis sudaro 49 %, rajono bibliotekose 43 %.

išduotų
išduotų
- 12 %,
išduotų

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
Miesto filialai
Kaimų filialai
Rajone

Grožinė
26790
4617
17519
48926

Suaugusiems
Šakinė
Periodika
8910
30668
1358
5463
4623
23677
14891
59808

Grožinė
7484
3964
15067
26515

Vaikams
Šakinė Periodika
1666
1683
941
4834
3054
6023
5661
12540

Suaugusiems vartotojams 2013 m. buvo išduoti 1233625 fiz. vnt. dokumentų (73 % visos
išduoties), vaikams 44716 fiz. vnt. (27 % visos išduoties).
Suaugę vartotojai daugiausiai skaitė periodinius leidinius (48 %), grožinė literatūra sudarė 40 %,
šakinė - 12 % suaugusiems vartotojams išduotų dokumentų. Vartotojams vaikams išduota grožinė literatūra
sudarė 59 % vartotojų vaikų perskaitytų dokumentų, šakinė literatūra 13 %, periodiniai leidiniai - 28 %.
Vienas suaugęs vartotojas 2013 m. vidutiniškai perskaitė 8 grožinės literatūros, 2 šakinės ir 10 fiz.
vnt. periodinių leidinių. Vienas vartotojas iki 14 m. amžiaus perskaitė 10 grožinių, 2 šakinių ir 5 fiz. vnt.
periodinių leidinių.
Skaitomumas

VB
MF
KF
Rajone

2012
20
15
17
18

2013
23
15
17
19

Skirtumas
+3
0
0
+1

2013 m. skaitomumas išaugo nuo 18 iki 19,viešosjoje bibliotekoje nuo 20 iki 23. Miesto ir kaimų
filialuose skaitomumas išliko stabilus - atitinkamai buvo 15 ir 17.
Didžiausias skaitomumas Eičių (30), Pagramančio (29), mažiausias Lauksargių (5), Šakviečio (8) kaimų
filialuose.
Darbo vietos

2012
116

2013
116

2012
32

2013
31

2012
272

2013
282

Iš viso
2012
2013
420
429

70

65

16

17

115

112

201

194

36
36
36
34
34

32
32
32
33
33

12
12
12
4
4

12
12
12
5
4

91
87
88
24
24

88
86
87
24
23

139
135
136
62
62

132
130
131
62
60

VB
Darbo vietos
vartotojams iš viso
Kompiuterizuotos
darbo vietos iš viso
Vartotojams. Iš jų:
prijungtų prie tinklo
su interneto priega
Darbuotojams. Iš jų:
su interneto priega

MF

KF

2013 m. rajono bibliotekose buvo 429 vartotojams skirtos darbo vietos (2012 m. - 420).
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Naujos darbo vietos sukurtos Eidintų ir Taurų kaimų filialuose, bibliotekas perkėlus į renovuotas
patalpas.
Vidutiniškai viename miesto buvo 10, viename kaimo filiale - 12 darbo vietų vartotojams.
Visos rajono bibliotekos yra kompiuterizuotos ir turi interneto prieigą
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. Visų filialų darbuotojai turi 0,5 val. pietų pertrauką.
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 filialuose vartotojai neaptarnaujami sekmadieniais, kaimų filialuose sekmadienį ir
pirmadienį.
Vartotojų

orientavimas ir apmokymas

2013 m. tradiciškai daug dėmesio buvo skiriama vartotojų mokymui, padedant jiems rasti reikalingus
šaltinius, teikiant papildomos informacijos apie turimus išteklius ir paieškos strategiją.
Rajono bibliotekų vartotojai 2013 m. paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt. naudotis mokėsi
568 valandas (2012 m. - 740 valandas). Rajono bibliotekose per metus apmokyti 386 gyventojai,
Viešojoje bibliotekoje - 288 gyventojai.
Viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje keturis mėnesius vyko ES struktūrinių fondų paramos
projektas „Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms – geresnės gyvenimo kokybės garantas“ - mokėsi
Tauragės trečiojo amžiaus universiteto studentai.
Tarpbibliotekinis abonementas
Gauta užsakymų
Išsiųsta užsakymų
Gauta dokumentų

2008
0
50
49

2009
0
30
27

2010
0
26
24

2011
0
19
19

2012
0
48
48

2013
1
49
49

2013 metais TBA užsakymų skaičius liko stabilus: 49 užsakymai (2012 m. – 48). Šia paslauga
naudojosi 18 vartotojų, kurie pateikė 12 literatūros mokslo, 10 pedagogikos, 5 kalbotyros, 3 statybos, 1
psichologijos,
po 4 istorijos, grožinės literatūros, ekonomikos, po 2 muzikos, ir po 1bibliotekininkystės, filosofijos,
vadybos ir sporto užsakymų. Gautas vienas neigiamas atsakymas.
Mūsų biblioteka gavo vieną užsakymą muzikos teorijos tema.
Mokamos

paslaugos

2013 metais teikiamų mokamų paslaugų sąrašas nesikeitė.
Per metus už mokamas paslaugas gauta 20 tūkst. Lt. (2012 m. – 17,4 tūkst. Lt., 2011 m. – 17,4 tūkst.
Lt., 2010 m. – 21,2 tūkst. Lt., 2009 m. – 15,8 tūkst. Lt., 2008 m. - 14,6 tūkst. Lt., 2007 m. - 24,9 tūkst. Lt).
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Bibliotekos įvaizdžio formavimas
2013 m. rajono bibliotekos, vykdydamos patrauklius visuomenei kultūrinius ir edukacinius
projektus, skatino pažvelgti į bibliotekas, kaip į inovatyvias, besikeičiančias, veiklias įstaigas.
Viešieji ryšiai buvo plečiami, naudojantis internetu, spauda, radiju ir televizija, bendradarbiaujant su
kitomis įstaigomis. 2013 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tauragės miškų urėdija. Du kartus
bibliotekininkai sodino medelius, ėjo į žygį po Tyrelių miško lankytinas vietas, organizavo inkilų kabinimo
šventės uždarymą viešojoje bibliotekoje „Penkiasdešimt paukščių pavasarių“. Rengiamasi pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį su Tauragės Suaugusiųjų mokymo centru, kuriam padėta suorganizuoti
Suaugusiųjų švietimo savaitę. Tauragėje lankėsi Kuldygos (Latvija) miesto, Vilniaus apskrities A.
Mickevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojai, aplankyta Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka.
Viešojoje bibliotekoje organizuotos įvairios akcijos. Vasario 14-ąją, šv. Valentino dieną, kvietėme
skaitytojus į „Aklą pasimatymą su knyga“. Visą savaitę bibliotekoje rodytas ,,Nepatogus kinas“. Po pirmojo
filmo peržiūros vyko diskusija, kurią moderavo Gabrielius Liaudanskas – Svaras. Vykdyta neatlygintinos
kraujo donorystės akcija „Jaunas kraujas gelbsti gyvybes“. Filialuose vaikai kviečiami į netradicinius
renginius: Sartininkų bibliotekoje vaikai patys kepė kalėdinius sausainius, Norkaičiuose gaminosi sapnų
gaudykles, Lauksargiose - kalėdinius žaislus ir kt.
Dažnai organizuojamos ekskursijos po bibliotekas. 2013 m. Viešojoje bibliotekoje lankėsi Lietuvos
kariuomenės Motorizuotos pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio
motorizuoto pėstininkų bataliono kariai, Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ vaikai, vyko popietė apie
biblioteką ,,Versmės'' gimnazistams. Rajono bibliotekininkai dalyvavo miesto šventės metu vykusioje
mugėje ,,Mes Tauragei, Tauragė mums“, kurioje reklamuotos bibliotekos paslaugos.
Rajono bibliotekų darbuotojos dalyvauja visuomeninėje veikloje. Viešosios bibliotekos darbuotojos
Kultūros centro renginiui „Donelaičio „Metus“ pasitinkant“ parengė parodą, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vedėja Meiutė Parnarauskienė skaitė „Metų“ ištrauką lenkiškai. Viešosios bibliotekos komanda
„Šeršėliafam“ Europos informacijos centro organizuotame protų mūšyje „Europrotai“ laimėjo antrąją vietą.
Minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos 90-metį, Šilutės rajono F. Bajoraičio viešojoje
bibliotekoje buvo surengtas protų kovų turnyras „...kol esam lietuviai, to krašto nenustosim...“. Tauragės
rajono savivaldybės komanda „Rubežiškiai“, kurios sudėtyje buvo Viešosios bibliotekos darbuotojos Daiva
Kiniulienė, Žaneta Timaitė, Raselė Pocienė ir Meilutė Parnarauskienė užėmė ketvirtą vietą.
Filialų darbuotojos aktyviai dirba bendruomenėse. M. Parnarauskienė ir E. Šaltis dažni miesto ir
rajono renginių vedėjai.
Viešosios bibliotekos internetiniame puslapyje www.tauragevb.lt, nuolat atnaujinama informacija
apie bibliotekų veiklą, talpinami bibliotekininkų straipsniai apie renginius, kitos naujienos, skelbimai. Vis
dar aktyvi skiltis - skaitytojų atsiųstos „Knygų degustacijos“.
Labai aktyviai atnaujinamas 2012 m. sukurtas Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos
profilis socialiniame „Facebook“ tinkle. Bibliotekos draugų skaičius pasiekė 770 žmonių (470 naujų gerbėjų
per 2013 m.), paskelbta 414 naujienų (straipsniai, nuotraukų albumai, skelbimai, akcijos, įdomios nuorodos
ir kt.). Straipsniai apie biblioteką talpinti Tauragės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje,
informaciniuose puslapiuose www.tauragietis.lt, www.tauragiskis.lt., Tauragės vietos veiklos grupės
tinklalapyje www.tauragesvvg.lt/
Viešosios bibliotekos darbuotojos organizavo fotonuotraukų konkursą ,,Skaitau kur noriu”, kuriam
darbus galėjo siųsti visi norintys. Geriausia pripažinta Batakių kaimo filialo vyr. bibliotekininkės Laisvutės
Pavalkienės nuotrauka.
Bibliotekos leidiniai
2013 m. Informacijos skyriaus darbuotojos dalyvavo trijuose projektuose: „Mažosios Lietuvos
kultūros atspindžiai Tauragės krašte“, „Nagingi Pagramantiškiai“ ir „Lomių kaimo bendruomenės paveldo
tąsa ir sklaida“: skyriaus vedėja B. Lukoševičienė, kartu su kultūros darbuotojais Edmundu Mažrimu ir
Iridija Mockiene, parengė knygą apie Lauksargių krašto švietėją, mokytoją ir kraštotyrininką Joną Bicką
„Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte. Jonas Bicka“, suredagavo Onos Laurinaitienės
pasakų knygą „Gyvenimo turtas – audiniai, dainos, pasakos“, vyr. bibliografė Laima Pikčiūnienė parengė
medžiagą kilnojamai parodai, skirtai iš Lomių kilusiai kraštietei, profesorei Birutei BaltrušaityteiMasionienei.
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Informacijos skyriaus vyr. bibliografės Laimos Pikčiūnienės parengti bibliografiniai sąrašai buvo
išspausdinti knygose „Tauragės krašto kultūros paveldas“ (vienas iš šios knygos sudarytojų - Miesto filialo
Nr. 2 vyr. bibliotekininkas Eugenijus Šaltis) ir „Lomiai amžių sandūroje: žmonės, įvykiai, statiniai“.
Bibliotekos interneto svetainėje patalpintas „Žymių Tauragės datų kalendorius 2013“.
Pagramančio kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Virgina Bartušienė įrašė ir Tauragės kultūros centro
etnografiniam kraštotyriniam konkursui „Tauragės krašto lobiai“ pateikė garso įrašą „Dainininkės, pasakų
pasakotojos Onos Laurinaitienės dainos, šokiai-ratukai, pasakos“ bei parengė vaizdo įrašo (DVD) „Nagingi
pagramantiškiai“ II dalį.
VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Vilija Užmiškienė, Tauragės literatų klubo
„Žingsniai“ vadovė, daug prisidėjo sudarant ir redaguojant keturias šio klubo narių knygas ir 2014 metų
kalendorių „Metų laikai poezijoje ir fotografijoje“.
Tauragės rajono klubas ,,Vakarutė“ išleido Eičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkės Ramunės
Aldonos Palekaitės sudarytą straipsnių ir interviu rinkinį „Uždek eilėraštį…“ apie susitikimų klubo veiklą
2004–2013 m.
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyr. bibliotekininkė Ina Steponaitytė Tauragės
„Tremtinio“ choro 25-erių metų jubiliejaus proga parengė ir pristatė visuomenei knygą „Tauragės tremtinio
choras“.
Straipsniai
Bibliotekininkų
Ne
bibliotekininkų
Iš viso

2011
124
168

2012
97
216

2013
152
105

292

313

257

2013 m. straipsnių apie bibliotekų veiklą sumažėjo, nes baigė veiklą vienas iš 3-jų laikraščių ,,Tauragiškių balsas“. Laikraščiuose „Tauragės kurjeris“, „Tauragės žinios“ buvo atspausdintos 257 žinutės
apie rajono bibliotekų veiklą.
Bibliotekos darbuotojų straipsniai
Įvairi Tauragės rajono bibliotekų veikla intensyviai viešinama spaudoje. Rašoma ne tik apie
bibliotekose vykusius renginius, bet ir apie išvykas, susitikimus, projektinę veiklą, bendradarbiavimą su
kitomis įstaigomis ir kt. Rajono bibliotekų darbuotojai per metus parašė 152 straipsnius.
Daugiausiai straipsnių spaudai parašė
bibliotekininkės Vilija Užmiškienė (22),
Meilutė
Parnarauskienė (20), Žaneta Timaitė (17), Virgina Bartušienė (8), Zita Jakienė (8), Daiva Kiniulienė (8),
Gina Juškienė (6), Dana Liekienė (6), Aristida Eglynienė (5), Eugenijus Šaltis (5), Vaiva Keserauskaitė (5),
Giedrė Svarienė (4), Laisvutė Pavalkienė (4), Danutė Mockienė (3), Ona Kniurienė (2), po vieną žinutę
parašė Regina Vingienė, Birutė Kasparavičienė, Eleonora Pužauskaitė, Alina Bagdonienė, Vida
Jankauskienė, Laima Pikčiūnienė.
M. Parnarauskienė, V. Užmiškienė, Ž. Timaitė, D. Kiniulienė rašė apie Viešojoje bibliotekoje
vykusius susitikimus su etnologu Libertu Klimka, ekspedicijos „Vorkuta 2013“ žygeiviais, Laisvos rinkos
instituto prezidentu Žilvinu Šilėnu, istoriku Vyteniu Almonaičiu, rašytojais Alvydu Šlepiku, Kristina
Sabaliauskaite, dainininke Jūrate Miliauskaite, almanacho „Rambynas“ sudarytojais, „Poezijos pavasarį“,
parodas ir kt. V. Užmiškienė informavo apie tauragiškių poetų knygų pristatymus, Nacionalinės bibliotekų
savaitės renginius, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos suorganizuotą netradicinį
knygų pristatymą, bendrą rajono literatų ir fotografų projektą. Spaudoje turėjo atgarsį Slavsko muzikantų bei
Kuldygos miesto bibliotekos kolegų viešnagė viešojoje bibliotekoje.
Filialų bibliotekininkės rajoninių laikraščių skaitytojams pasakojo apie Tarmių metams, Vaikų
knygos dienai, skirtus, kitus filialuose vykusius renginius.
Profesiniame žurnale „Tarp knygų“ ir ,,Vorutoje“ išspausdinti D. Kiniulienės straipsniai „Vydūnas
ir Tauragė“, žinutė apie rajono bibliotekininkų išvyką į LBD konferenciją, „Tauragiškiai profesoriaus
Vaclovo Biržiškos gyvenimo keliu“ (apie bibliotekininkų išvyką į Viekšnius). Keletas bibliotekininkų
straipsnių atspausdinta kultūros laikraštyje ,,Žemaičių saulutė“, ,,XXI amžius“.
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Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai
2013 m. ne bibliotekų darbuotojai parašė mažiau straipsnių, negu ankstesniais metais. Redakcijos nenoriai
spausdina trumpas skaitytojų žinutes apie bibliotekose vykusius renginius, daug mažiau spausdinta vaikų
parašytų žinučių. Didžioji dalis ne bibliotekininkų parašytų straipsnių buvo apie bibliotekose vykusius
renginius, bet buvo rašoma ir apie kitą bibliotekininkų veiklą. Vos ne kiekviename „Tauragės žinių“
numeryje galėjome skaityti informaciją apie įvykius, renginius, susitikimus bibliotekose.
Iš ne bibliotekų darbuotojų straipsnių išsiskiria Raimondo Matemaičio „Žaliajame pasaulyje“ ir
„Mūsų giriose“ parašyti straipsniai „Gerbiant knygą ir gamtą“ ir „Vėlyvas pavasaris nesutrukdė
miškasodžio“ apie Tauragės miškų ūkio ir Viešosios bibliotekos bendradarbiavimą. „Žemaičių saulutėje“
atspausdintame Linos Misiulytės straipsnyje „Epochų ženklai Pagramančio regioninio parko metraštyje“
minima bibliotekininkė V. Bartušienė, „Šeimininkėje“ publikuotame Daivos Budrienės straipsnyje „Ąžuolų
krašte ir žmonės tarsi ąžuolai“ – Žygaičių bibliotekininkė Z. Jakienė.
,,Tauragės žinių“ ir ,,Tauragės kurjerio“ žurnalistai informavo apie kultūros ir bibliotekų darbuotojų akcijas
dėl didesnių atlyginimų. Tauragės kurjerio žurnalistė M. Pūdžiuvienė rašė apie Slavsko vaikų muzikos
mokyklos mokytojų instrumentinio ansamblio „Ekspromtas“ koncertą viešojoje bibliotekoje, Pagramančio
kaimo filialo vyr. bibliotekininkės Virginos Bartušienės veiklą. Karolina Stažytė skaitytojus supažindino su
Viešojoje bibliotekoje vykusiu kino festivaliu „Nepatogus kinas“ ir diskusijas su visuomenės veikėju, grupės
,,G&G Sindikatas“ nariu G. Liaudansku-Svaru, apie susitikimus Lietuvos laisvosios rinkos instituto
prezidentu ekonomistu Žilvinu Šilėnu, ekspedicijos „Vorkuta‘13“ įspūdžius iš kelionės po Sibirą.
Vietos radio ir televizijos panauda
Tauragės kabelinė televizija rengė vaizdo reportažus, juos transliavo vietos televizijos eteryje,
talpino internetinėje svetainėje www.tvk.lt., nemokamai reklamavo Viešosios bibliotekos renginius. B.
Baltrušaitytės viešosios bibliotekos darbuotojus rodė ir LRT televizijos reportaže apie bibliotekininkų
mitingą dėl mažų Kultūros darbuotojų atlyginimų.
Tauragės radijas taip pat nemokamai reklamuoja viešosios bibliotekos renginius ir paslaugas.
Bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Meilutė
Parnarauskienė, kultūros projektų vadovė – rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė Žaneta Timaitė, vyr.
bibliotekininkas Eugenijus Šaltis nuolatiniai Tauragės radijo laidų, reklamuojančių bibliotekų paslaugas,
organizuojamus renginius, vykdomus projektus, dalyviai. Be to, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Meilutė Parnarauskienė veda radijo laidą „Su Meile apie bliuzą“, vyr. bibliotekininkas Eugenijus Šaltis –
laidą „Mūsų savivalda“.
Tauragės kabelinė televizija rengė vaizdo reportažus, juos transliavo vietos televizijos eteryje,
talpino internetinėje svetainėje www.tvk.lt., nemokamai reklamavo Viešosios bibliotekos renginius. B.
Baltrušaitytės viešosios bibliotekos darbuotojus rodė ir LRT televizijos reportaže apie bibliotekininkų
mitingą dėl mažų Kultūros darbuotojų atlyginimų.
Tauragės radijas taip pat nemokamai reklamuoja viešosios bibliotekos renginius ir paslaugas.
Bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Meilutė
Parnarauskienė, kultūros projektų vadovė – rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė Žaneta Timaitė, vyr.
bibliotekininkas Eugenijus Šaltis nuolatiniai Tauragės radijo laidų, reklamuojančių bibliotekų paslaugas,
organizuojamus renginius, vykdomus projektus, dalyviai. Be to, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Meilutė Parnarauskienė veda radijo laidą „Su Meile apie bliuzą“, vyr. bibliotekininkas Eugenijus Šaltis –
laidą „Mūsų savivalda“.
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R E N G I N I A I S U A U G U S I E M S1

Suaugusiems:
VB
MF
KF
Suaugusiems iš viso:
Vaikams:
VB
MF
KF
Vaikams iš viso:
VB
MF
KF
Iš viso:

Vaizdiniai

Žodiniai

Renginių iš viso

Dalyvių skaičius

43
26
184
253

50
14
161
225

93
40
345
478

3082
368
4067
7517

8
24
86
118
51
50
270
371

33
26
155
214
83
40
316
439

41
50
241
332
134
90
586
810

916
674
2574
4164
3998
1042
6641
11681

2013 m. rajono bibliotekose įvyko 810 renginių, iš jų 371 vaizdinis, 439 žodinis. Renginiuose
apsilankė 11681 lankytojas. 2013 m. įvyko 2 renginiais daugiau, apsilankė 652 lankytojais daugiau, negu
2012 m. 59 % renginių buvo skirti suaugusiems vartotojams, 41 % - vaikams. 53 % suaugusių vartotojų
renginių buvo vaizdiniai, 47 % - žodiniai. Vartotojams vaikams 36 % renginių buvo vaizdiniai, 64 % žodiniai. 64 % renginių lankytojų buvo suaugusieji, 36 % lankytojų – vaikai. Viename žodiniame Viešosios
bibliotekos renginyje vidutiniškai dalyvavo 48, miesto filialo – 26, kaimo filialo – 21 lankytojas. Viename
miesto filiale per metus vidutiniškai suorganizuota 30 renginių, kaimo filiale – 24. Nemaža renginių dalis –
kompleksiniai. Dažnai bibliotekose lankosi ugdymo įstaigų auklėtinių ekskursijos.
Apie renginius vaikams skaitykite skyriuje ,,Darbas su vartotojais vaikais“.
Per 2013 m. suaugusiems Viešosios bibliotekos vartotojams suorganizuoti 93 renginiai, iš jų - 43
parodos.
Draugaujama su Lenkų Institutu, atnaujinti ryšiai su Kuldygos (Latvija) biblioteka, sulaukėme
svečių iš kaimyninio Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Slavsko miesto. Lenkų Institutas pristatė
parodą „Sveika, Lenkija“, Kuldygos (Latvija) miesto bibliotekos kolegės atvyko į Tauragės miesto dienas ir
pristatė latvių tapytojos Ievos Vitold Lindqvist darbus bei savo vaikų literatūros skyriaus personažą ,,Boružę“, o Slavsko (Kaliningrado sritis) muzikos mokyklos pedagogų ansamblis „Ekspromtas“ padovanojo
tauragiškiams koncertą.
Viešojoje bibliotekoje netrūko literatūros populiarinimų renginių – knygų pristatymų, aptarimų,
literatūrinių valandėlių. Kadangi biblioteka yra vieta, kurioje susitinka įvairi auditorija, ypatingai vertinama
draugystė su kitomis institucijomis.
Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka užsuka su savo projektais. Toks buvo
„Literatūrinis furšetas“, kurio metu aktorius Sigutis Jačėnas pristatė knygų sąrašus, rekomenduotus garsių
rašytojų ir kūrėjų.
Trečiojo amžiaus universiteto studentai VB mokosi kompiuterinio raštingumo pradmenų, o
Versmės gimnazijos moksleiviai – pilietiškumo pagrindų. Kauno technologijos universiteto fotografų studija
su vadovu Robertu Misiukoniu priešaky surengė savo alumni darbų parodą, kurioje dalyvavo Danas
Ryženinas, Martynas Plepys, Regimantas Meilutis.
Almanacho „Rambynas“ leidėjai pristatė naują žurnalo numerį. Šiame vakare dalyvavo parko
direktorė Diana Milašauskienė, vyr. kultūrologė Giedrė Skipitienė bei krašto žinovas Eugenijus Skipitis.
Aktorė Ieva Kancevyčiūtė suvaidino Lenės Grigolaitytės personažą iš Ullos Lachaeur knygos apie
Rytprūsius „Rojaus kelias“.
Garsiausi lietuvių rašytojai bibliotekos skaitytojams suteikė progos tiesiogiai pabendrauti, užduoti
klausimų. Kristina Sabaliauskaitė – romano „Silva rerum“ autorė - sulaukė skaitytojų antplūdžio, Alvydas
1

Daugiau apie renginius skaitykite www.tauragevb.lt
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Šlepikas, parašęs romaną „Mano vardas Marytė“ ir laimėjęs Metų knygos titulą, rašytoja Birutė Jonuškaitė ir
aktorė Birutė Mar, istorikas Vytenis Almonaitis su naujausia knyga „Vakarų Lietuva XIII- XV amžiuje“ –
visi jie buvo mūsų svečiai. Libertas Klimka tauragiškiams pasakojo, kuo įdomi mūsų Lietuva, o minint
Martyno Mažvydo mirties 450-ąsias metines, apie šį iškilų žmogų pasakojo teologijos daktaras, Helsinkio
universiteto docentas Darius Petkūnas ir Evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Jauna
rašytoja iš Šiaulių Andželika Bubelytė, pasivadinusi skambiu Angel slapyvardžiu, pristatė savo naują romaną
„Juodojo mėnulio vaikai“.
Nacionalinė bibliotekų savaitė prasidėjo Prano Mašioto skaitymais, o užsibaigė Tarmių metams
skirta vakarone. Bibliotekų savaitės renginių sąrašą papildė dokumentinio filmo „Kieno yra mūsų žemė?“
peržiūra ir susitikimas su pirmuoju Lietuvos ūkininku Telesforu Juškiu. Kultūros savaitraščio „Nemunas“
kūrybinė grupė su vyr. redaktoriaus pavaduotoja Gražina Viktorija Petrošiene, rašytoju prozininku Petru
Venclova ir poetu Egidijumi Gaidausku irgi tilpo į Nacionalinės bibliotekų savaitės planuotus susitikimus.
Biblioteka tapo ir netradicinių renginių vieta. Dainų autorė ir atlikėja Jūratė Miliauskaitė pristatė
savo naują albumą „Stiklo siena“. Tauragės krašto „Braškinis choras“ ir jo generolė Donalda Meiželytė
surengė savotiškas išleistuves į televizijos projektą „Chorų karai“.
Seimo narys Paulius Saudargas ir organizacijos „Už pilietinę visuomenę“ narys Žilvinas Leleiva
pristatė ekspedicijos „Kraslagas‘12“ ir „Vorkuta‘13“ tikslus ir įspūdžius. Tokie susitikimai vyko Vėluikių,
Lomių bibliotekose, Miesto filiale Nr.2.
Bibliotekos erdvėse vyko ir kitokio pobūdžio renginiai: Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir
paramos fondo savanoris Modestas pravedė įvadinį kursą „Kvėpavimas, vanduo ir garsas“, vyko knygos apie
sahadža jogą „Meta šiuolaikinė era“ pristatymas.
Asociacijos „Mažoji scena“ prezidentė ir režisierė Genovaitė Urmonaitė atliko poetinę-muzikinę
kompoziciją „Pavasario garsai“. O mažoniškė Violeta Mažrimienė parodė, kad grožį galima kurti ir iš
pėdkelnių. Jos paroda „Gėlių kalbėjimas“ nustebino išradingumu: iš plonų vielučių ir spalvotų pėdkelnių
skaitykla pražydo orchidėjų ir kitokių egzotinių spalvų žiedais.
Glaudus bendradarbiavimas su Europos informacijos centru suteikė galimybę susitikti su seimo
nare Vilija Aleknaite-Abramikiene ir europarlamentare Vilija Blinkevičiūte. Europos informacijos centro ir
Isvaldos Aleknienės dėka šiemet tauragiškiai turėjo išskirtinę progą matyti tarptautinio kino festivalio
„Nepatogus kinas“ filmus.
Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas tauragiškiams pasakojo apie
ekonominę šalies padėtį.
Tauragės rajono savivaldybės kultūros rėmimo fondas kasmet remia mūsų projektus. Ne išimtis ir
2013-ieji. Tradicinius renginius norisi paminėti ypatingai: „Poezijos pavasaris“ jau turi savo klausytojų ratą
ir tradicinę vietą – kavinės „Banga“ terasą. Paskutinis gegužės penktadienis tapo tarsi poezijos atlaidai,
atvyko 2012 metų „Poezijos pavasario“ laureatas Eugenijus Ališanka, viena žymiausių šiuolaikinių rašytojų,
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Vidmantė Jasukaitytė, Meilė Kudarauskaitė, raiškaus žodžio
dėstytoja Muzikos ir teatro akademijoje, svečias iš Bosnijos -Hercogovinos Zdravko Kecman, rašantis serbų
kalba. Jo eiles suprasti padėjo vertėja Laima Masytė. Poetė Lidija Šimkutė, ko gero, tolimiausia viešnia. Ji
gyvena ir kuria Australijoje. O Aivaras Veiknys 2008 m. apdovanotas specialiuoju prizu „Poezijos
pavasario“ vakare „Sueiliuotas pavasaris“. Grupei vadovavo humanitarinių mokslų daktarė, šiuolaikinės
literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja Donata Mitaitė.
Paskutinis liepos mėnesio penktadienis baigia „prisijaukinti“ poetų ir bardų vakaro „Prie garažų“
žiūrovus. Trečiasis pritraukė itin gausų žiūrovų būrį. Šiame vakare dalyvavo Domantas Razauskas – dainų
autorius ir atlikėjas, Andrius Kulikauskas – kompozitorius, dainų autorius ir atlikėjas bei poetas, dramaturgas
Mindaugas Nastaravičius. Į bibliotekos kiemą susirinko apie 500 žiūrovų.
Socialinė partnerystė su Tauragės miškų urėdija duoda abipusę naudą. Organizuojami renginiai
miško tematika: „Devyniasdešimt paukščių pavasarių“, girininko Bronislovo Ambrozo fotografijų paroda
„Miško uždangą praskleidus“. Bibliotekininkai vyksta sodinti miško, keliauja gamtiniais pažintiniais takais.
Kultūros ministerijos remiamas projektas „Esė konkursas „Metų laikai“ suteikė galimybę jo
dalyviams nuvykti į Tolminkiemį ir aplankyti Mažosios Lietuvos muziejus. Baigiamojo renginio akcentas literatūrinė-muzikinė kompozicija „Užpustyta tėvynė“.
Metų pabaiga paprastai užbaigiama Padėkos vakaru. 2013 m. gruodžio 5 d. susirinkę skalitytojai,
rėmėjai, partneriai gavo didžiulę dovaną: Keistuolių teatro aktorės, režisierės Agnės Sunklodaitės
monospektaklį „(Ne) mano istorija“.
Vasario mėn. vyko tiesioginė internetinė transliacija „Kaip užtikrinti vaikų saugesnį bendravimą
internetu ir mobiliuoju telefonu?“. Laidoje dalyvavo psichologas R. Povilaitis – VŠĮ „Vaikų linija“ vadovas.
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Kovo mėnesį, kaip ir kasmet, Valstybinė mokesčių inspekcija žiniasklaidos atstovus supažindino su turto ir
pajamų deklaravimo naujovėmis. Kovo ir balandžio mėnesiais Interneto skaityklos darbuotoja ir Tauragės
mokesčių inspekcijos atstovai teikė individualias konsultacijas deklaravimo klausimais.
Filialų renginius galima skirstyti į kelias grupes: knygų aptarimai, rašytojų ir poetų sukaktys,
valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimai, edukacinės valandėlės bei kaimo bendruomenių šventės, kurių
organizavime aktyviai reiškiasi bibliotekininkės. Filialai dalyvavo ir organizavo renginius Nacionalinės
bibliotekų savaitės metu, akcijoje „Darom“ švarino savo gimtuosius miestelius ir kaimus. Darbuotojų kaita
įnešė gaivesnių vėjų Mažonų, Norkaičių, Lomių ir Lauksargių bibliotekų veikloje.
Bibliotekų veikloje svarbiausia yra rašytojų ir poetų sukakčių minėjimai, knygų aptarimai ir
pristatymai, poezijos skaitymai. Adakave organizuoti renginiai S. Gedai, J. Erlickui, Miesto filiale Nr. 2 - ,
poetui A. A. Jonynui, Mažonuose aptarta A. Šlepiko knyga „Mano vardas Marytė“, Batakiuose - rytmetys
Onei Baliukonei. Skaudvilėje vyko poezijos ir meno vakaras „Išdrįskime būti geresni“. Dapkiškių filiale
vyko poezijos vakaras „Tu - moteris“, skirta tarptautinei Moters dienai ir susitikimas su tauragiške poete I.
Uginčiene. Janinos Degutytės 85-mečiui skirtas renginys „Neužpūsk pienės pūko“ vyko Vėluikiuose.
Pagramančio bibliotekoje vykusiame poezijos vakare „O tu esi viskas drauge: tu esi moteris“ dalyvavo klubo
„Žingsniai“ nariai ir poetas Vytautas Kaziela. Pilsūdo bibliotekos lankytojai susitiko su poete Dalia
Petkevičiene, pristačiusia knygą „Prisnigo žiedų“. Kunigiškiuse vyko poezijos skaitymai „Žiemos išdaigos“.
Yra filialų, kurie jau turi savo renginių specifiką. Adakave paprastai bendradarbiaujama su socialinių globos
namų gyventojais. Tokia buvo popietė „Gyvenam greta, draugaujam gražiai“.
Parodų rašytojams ir poetams ženkliai daugiau, nei renginių. Daugelyje filialų parengtos
ekspozicijos V. Mykolaičiui-Putinui, A. Bieliauskui, S. Gedai, V. Kudirkai, S. Daukantui , J. Erlickui ir kt.,
minėti ir užsienio rašytojai: L. Turgenevas, L. Tolstojus, E. M. Remarkas, Ž. Vernas.
Kraštotyrinio pobūdžio renginiai ir parodos.
2013 m vykdant Tauragės rajono vietos veiklos grupės finansuotą projektą „Lomių kaimo
bendruomenės paveldo tąsa ir sklaida“ buvo parengta kilnojamoji paroda, skirta kraštietės Birutės
Baltrušaitytės gyvenimui ir kūrybai. Jos vardu 2011 m. pavadinta Tauragės rajono savivaldybės viešoji
biblioteka. Pagal bibliotekos Informacijos skyriaus bibliografių pateiktą medžiagą pagaminti mobilios
parodos stendai bus puiki informavimo priemonė rajono gyventojams ir svečiams apie iškilios mūsų krašto
asmenybės, profesorės Birutės Baltrušaitytės-Masionienės nuveiktus mokslinius bei kūrybinius darbus.
Bibliotekos Informacijos skyrius praėjusiais metais tęsė kraštotyrinių parodų ciklą apie iškilius
Tauragės krašto žmones „Mūsų kraštiečiai“. Buvo eksponuotos 3 šio ciklo parodos skirtos: Jonui Kruopui „Lasiojęs žodžius iš tarmių: kalbininkui Jonui Kruopui – 105“, Aspazijai Surgailienei: „Dailininkė–grafikė
Aspazija Surgailienė“, Benjaminui Kondratui.
2013 m. buvo tęsiamas ir parodų ciklas „Iš Tauragės krašto istorijos“. Sausio 13-ąją VB
Skaitykloje buvo atidaryta Informacijos skyriaus bibliografių parengta dokumentų paroda „Apie Sausio 13ąją iš bibliotekos archyvų“. Ekspozicija buvo sudaryta iš trijų dalių.
Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai bibliotekos skaitykloje buvo parengta mini
ekspozicija, kurioje - dokumentai, knygos ir straipsniai apie tragišką Tauragės krašto žydų bendruomenės
likimą.
Bendradarbiaudamas su kitomis rajono savivaldybės kultūros įstaigomis, Viešosios bibliotekos
kolektyvas paminėjo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Tauragėje 25-metį. Šiai sukakčiai Viešosios
bibliotekos Informacijos skyriaus bibliografės suskaitmenino ir bibliotekos tinkle patalpino 115 straipsnių
apie Sąjūdį, nuskenavo bei aprašė 60 bibliotekos kraštotyros fonde saugomų nuotraukų apie Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą ir to meto įvykius Tauragėje. Ji parengė skaidres „Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdis Tauragėje“, kurias pristatė Tauragės kultūros rūmuose vykusiame iškilmingame Sąjūdžio 25-mečio
minėjime. Renginį vedė viešosios bibliotekos Aptarnavimo skyriaus vedėja Meilutė Parnarauskienė.
2013 m. Viešosios bibliotekos filialuose buvo organizuoti 42 kraštotyrinio pobūdžio renginiai ir
eksponuota 40 parodų. Daugumoje filialų veikė nuolatinės naujų straipsnių ar knygų apie bibliotekų
aptarnaujamą mikrorajoną ekspozicijos, vietinių spaudinių, projektų, kraštotyros darbų bei nuotraukų
parodėlės.
Praėjusiais metais vyko Mažonų bibliotekos 60-mečio minėjimas „Po gimtojo žodžio dangum“,
buvo parengtas proginis laikraštėlis bei knygelė „Mažonų nykštukai“. Išsamią dokumentų ir spaudinių
ekspoziciją „Pagramančio krašto istorija, dabartis, ateitis“ bei bibliotekoje parengtų kraštotyros darbų
parodą, skirtą Pagramantyje vykusiai Europos kultūros paveldo dienų savaitei „Epochų ženklai“, parengė
bibliotekininkė V. Bartušienė.
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Tradiciškai daugelyje bibliotekų vyko Knygnešio bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienoms
skirti renginiai bei eksponuotos parodos.
Daug renginių suorganizuota Tarmių metams. Kęsčių bibliotekoje lankytojų susidomėjimą sukėlė
senosios raštijos paroda „Kan protėvių žodis spausdints byluo?“, eksponuoti „Tėvų, senelių vadovėliai“.
Pagramančio bibliotekininkė organizavo valandėlę „Pagramančio tarmė dar gyva“, kuri buvo skirta
kraštiečiui kalbininkui Petrui Jonikui atminti. Renginio metu pristatytas vyr. bibliotekininkės V. Bartušienės
bei Pagramančio regioninio parko lankytojų centro administratorės Ritos Krompalcienės parengtas
lankstinukas „Pagramančio tarmė dar gyva“. Žygaičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Z. Jakienė
įgyvendino projektą „Tarmiškas žodžio rūbas“. Mažonuose vyko renginys „Kalbėkime motinos tarme“,
Kęsčiuose „Taip linksminuos mūsų senuole“, Eidintų filiale „Pakalbėkim tarmiškai“, Gaurėje „Žemaičių
tarmė“, Dacijonuose „Tautos dvasinis paveldas – tarmės“, Baltrušaičiuose „Tarmėška šneku, bagots esu“,
Lauksargiuose – „Branginkime tarmę, motinų į lūpas mums sudėtą“.
Žymiems kraštiečiams - Jonui Kruopui, Albinui Batavičiui, Jonui Bickai, Antanui Bagdonui bei
Kostui Kaukui skirtos ekspozicijos buvo parengtos Baltrušaičių, Vėluikių, Sartininkų, Lauksargių ir Žygaičių
bibliotekose.
Nepamirštos ir kraštui svarbios istorinės datos. Valstybinės šventės Vasario 16-oji, Kovo 11-oji ir
Sausio 13-oji yra tarp kasmet bibliotekose minimų dienų. Vėluikių ir Gaurės bibliotekose eksponuotos
spaudinių ir dokumentų parodos, skirtos Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimo Tauragėje 25-mečiui.
Baltrušaičių bibliotekininkė Ona Kniurienė organizavo renginį Vasario 16-ajai, kuriame pranešimą skaitė
rajono Kultūros paveldo tarnybos vadovas Edmundas Mažrimas.
Filialų bibliotekininkės aktyviai dalyvauja bendruomenių renginiuose. Trepų kaimo šventės
metu Vėluikių bibliotekininkė Virginija Lukošienė pristatė kaimo istoriją, žmones ir parodą „Mūsų Trepams
– 650“. Kęsčių bibliotekininkė Aristida Eglynienė buvo viena iš Amatų šventės Kęsčiuose organizatorių.
Žygaičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Zita Jakienė prisidėjo prie Žygaičių Universalaus daugiafunkcinio
centro atidarymo renginio, parengė lankstinuką-kvietimą „Tauragės kultūros centro Žygaičių universalus
daugiafunkcis centras“. Vykdydama projektinę veiklą, mokytojų dienai bibliotekininkė Z. Jakienė į miestelį
pasikvietė žurnalo „Šeimininkė“ redaktorę D. Juškienę ir aktorę D. Kazragytę. Po to žurnale buvo
išspausdintas straipsnis apie Žygaičius „Ąžuolų krašte ir žmonės tarsi ąžuolai“. Knygai „Žygaičių kraštas“ Z.
Jakienė parengė mokytojų N. Lukošienės, V. Lukošiaus bei kryždirbio V. Karoso biografijas. Pradėjo rengti
vietos mokytojų senjorų atsiminimų albumą „Laiko delnuos prisiminimai“.
Rajono bibliotekininkės pristato savo krašto nagingus žmones, eksponuoja jų darbų parodas,
rengia edukacines papročių bei amatų popietes bei mokymus vaikams. Žygaičiuose organizuotos
bendruomenės narių A. Višinskienės, V. Karoso, J. Macijauskienės darbų parodos, Žygaičių nagingų moterų
rankdarbių paroda bei moksleivių darbų iš molio ekspozicija. Batakiškės tautodailininkės O. Paulauskienės
angelų parodos džiugino Lomių, Skaudvilės ir Batakių bibliotekų lankytojus. Eičių bibliotekininkės R.
Palekaitės darbai eksponuoti Eičių ir Gaurės bibliotekose.
Ypač norisi išskirti tas bibliotekas, kuriose buvo minimi mūsų krašto šviesuoliai, vietovės.
Pagramantyje tęsiamas projektas „Nagingi pagramantiškiai“ ir parengtos parodos „Pagramančio krašto
istorija, dabartis, ateitis“, „Tauragės krašto kultūros paveldas – moksleiviškoje fotografijoje“, Baltrušaičiuose
veikė paroda kalbininkui Jonui Kruopui, Vymerio filialo darbuotojos parengė darbą apie pirmąją
bibliotekininkę Larisą Koppaitę, o garsiam bandonininkui ir visuomenininkui Albinui Batavičiui parodas
parengė Mažonų ir Vėluikių filialo darbuotojos. Lauksargiuose buvo minimas mokytojas ir kraštotyrininkas
Jonas Bicka. Vėluikiuose veikė paroda „Mūsų Trepams – 650“.
Edukacinės pamokėlės „Prisiliesk prie molio“ vyko Žygaičiuose, „Margučių marginimas
įvairiausiais būdais“ Eidintuose, rankdarbių iš gamtinių medžiagų pamokėlė „Žiemos stebuklai“ –
Vėluikiuose. Lauksargiuose popietėje su Pranciška Ramanauskiene buvo mokomasi iš skiaučių pasisiūti
skarelę, eksponuota rankdarbių paroda.
Kalendorinės šventės organizuojamos su bendruomenėmis, kultūros namais, mokyklomis.
Kęsčiuose vyko Kaziuko mugė, Velykų ir amatų šventės, Eidintuoe surengta edukacinė popietė „Margučių
marginimas įvairiaus būdais“, Gaurėje - duonos šventė ir Užgavėnės, Sartininkuose - „Rugiapjūtės
pabaigtuvės“, Pagramantyje Advento laikotarpiu vyko vakaras „Prieškalėdžio metas – muzikai, poezijai,
bendravimui“, Vėluikiuose - „Kalėdų šalies stebuklai“.
Poezijos mėgėjų klubas ,,Žingsniai“ vienija 22 kuriančius tauragiškius. 2013 m. išleistos net
keturios klubo narių knygos, kartu su rajono fotografų klubu ,,Fotojūra“ išleistas sieninis poezijos ir
fotografijos kalendorius ,,Metų laikai poezijoje ir fotografijose“. Klubo nariai dalyvavo respublikiniame
meilės lyrikos projekte ,,Kai buvome dviese“, Tauragės radijo ir Klaipėdos radijo stoties ,,Radijogama“
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laidose, literatų šventėse Raseiniuose, Marijampolėje, Kelmės rajone, vyko į susitikimus ir šventes rajono
bibliotekose, švietimo įstaigose, seniūnijose, laikraščio ,,Tauragės kurjeris“ redakcijoje. Klubas septintą kartą
surengė Respublikinę literatų mėgėjų šventę ,,Apkabinu eilėraštį kaip draugą“. Renginyje dalyvavo
Kaišiadorių, Šilalės, Raseinių, Šiaulių, Kelmės, Tauragės, Skaudvilės, Marijampolės poetai, surengta rajono
talentų rankdarbių paroda. Klubas turi savo paskyrą socialiniame tinkle ,,Facebook“.
Eičių biblioteka jau turi savo stilių ir gilias tradicijas. „Vakarutės“ klubo renginiai žinomi ne tik
mūsų rajone, bet ir šalyje. Tradicinė šventė „Uždek eilėraštį“ , vakaras su Daiva (Rugiaveide) ir Sauliumi
Steponavičiais, klubo 20-mečio iškilmės bei almanacho sutiktuvės ir kalėdinis pasibuvimas „Gruodžio
laiškai“. Net ir parodos Eičiuose skiriasi nuo kitų filialų. Čia eksponuojami pačios bibliotekininkės R.
Palekaitės siuvinėti prezidentų portretai, dailininkių J. Bytautės, S. Jusaitienės ir R. Palekaitės tapybos
darbai.

DARBAS SU VARTOTOJAIS VAIKAIS
Vartotojai
VB
Miesto f.
Kaimų f.
Rajone

2012
788
892
1445
3125

2013
800
498
1329
2627

Skirtumas
+ 12
- 394
- 116
- 498

Lietuvos respublikos statistikos departamento duomenimis 2013 m. Tauragės rajono savivaldybėje
gyveno 6098 gyventojai vaikai iki 14 m. Jie sudarė 14.3 % rajono gyventojų. Per metus gyventojų vaikų
skaičius sumažėjo 4,8 %. 2013 m. pamokas pradėjo apie 5400 mokinių, kasmet rajone mokinių sumažėja
apie du šimtus. Tauragėje gimė 487 naujagimiai. VB ir jos filialų paslaugomis naudojosi 43% rajono
gyventojų vaikų.
2013 metais VB ir jos filialuose užregistruoti 2627 vartotojai vaikai, tai 6,2 % mažiau nei 2012
metais. Vaikai sudarė 30% visų rajono vartotojų.
Rajono bibliotekos aktyviausiems vaikams paskatinti surengė turiningas išvykas. Adakavo, Batakių
ir Vėluikių filialų bibliotekininkės atsivežė savo aktyviausius lankytojus į Skaudvilėje vykusį Kauno
muzikos ansamblio „Ainiai“ koncertą, Mažonų ir Lomių kaimo bibliotekininkės organizavo išvyką į Bijotus
Šilalės rajone ir aplankė Baublių muziejų, dvaro vandens malūną, dovanojo diskelius su įsimintinomis
kelionės akimirkomis. Mažonų filiale skaitantiems vaikams nepamirštamą įspūdį paliko organizuota
„Naktis bibliotekoje“, kai tamsoje su žibintuvėliais buvo ieškoma knygų, žiūrimi animaciniai filmukai literatūrinės ekranizacijos, vyko kiti įdomūs užsiėmimai. Vaikų literatūros skyriuje skaitantys vaikai kas
antrą trečiadienį buvo kviečiami dalyvauti literatūrinėje viktorinoje-žaidime „Žinau - todėl, kad skaitau“, o
informacinių technologijų mėgėjai - informacijos paieškos internete varžytuvėse. Viešosios bibliotekos ir
Vymerio miesto filialo skaitytoja, Tauragės Aušros pagrindinės mokyklos septintokė, Sofija Eičaitė tapo
Respublikinio moksleivių skaitymo konkurso „SKAITYMAS: sėkmė ir džiaugsmas“ laureate. Jos iliustracija
knygai Paul van Loon „Siaubų autobusas 2“ konkurse iliustracijų grupėje pripažinta tarp dvylikos geriausių
ir pateko į piešiniais ir recenzijomis papuoštą specialiai išleistą 2014-ųjų metų kalendorių.
Vaikų literatūros skyriaus paskelbtoje akcijoje „Pristatyk savo klasę, būrelį per darbelius“ panoro
dalyvauti Moksleivių kūrybos centro (MKC) dailės klasių mokiniai, bibliotekoje surengę piešinių parodą
„Margumynai“, Šaltinio progimnazijos 3c klasės vaikai, pristatę savo tapybos darbų parodą „Metų laikai“,
MKC „Pilinukai“ ir MKC Žaislų gamybos studijos mergaitės, surengę vaikų kūrybos parodą „Lai
angeliukas saugo mūsų namučius“, MKC Keramikos studijos vaikai, surengę Užgavėnių kaukių parodą.
Toliau savo veiklą tęsė Vaikų literatūros skyriaus „Batuoto katino“ lėlių teatras. Iš Tauragės rajono
savivaldybės renginių rėmimo programos finansuotas Vaikų literatūros skyriaus projektas „Kai lėlės atgyja “.
Už gautas lėšas skyriaus „Batuoto katino“ lėlių teatrui pagaminta širma, atnaujintos teatro lėlės. Į naujai
pastatytą spektakliuką „Pamoka nebloga“ ir vaikų labai pamėgtą „Kakė Makė ir netvarkos nykštukas“
pakvietė miesto lopšelių-darželių „Žvaigždutė“, „Ąžuoliukas“, „Kodėlčius“ vaikus ir miesto ugdymo įstaigų
pradinukus. Skyriaus lėlių teatras su savo spektakliukais buvo išvykęs į Žygaičių kaimo filialą, dalyvavo
Gaurės pagrindinės mokyklos Eičių skyriaus rugsėjo pirmosios šventėje, Tauragės krašto muziejaus
„Santaka“ organizuotame miesto pilies kiemelyje vykusiame renginyje „Muziejaus naktis“, skirtame
Tarptautinei muziejų dienai paminėti, surengė Kalėdinius vaidinimus darželinukams. Vaikų vasaros
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atostogoms einant į pabaigą, Vaikų literatūros skyrius dovanojo „Batuoto katino“ lėlių teatro spektakliuką ir
taip padėkojo aktyviai per vasarą besilankiusiems ir skaičiusiems knygas vaikams ir jų tėveliams ne tik iš
Tauragės, bet ir atvykusiems atostogauti iš Vilniaus, Šiaulių , Kauno, net iš Airijos ir Anglijos. Baigiantis
Veiksmo savaitei be patyčių, Vaikų literatūros skyriuje apsilankę mūsų bičiuliai lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ vaikai atsinešė ir padovanojo bibliotekai pačių pagamintų knygų skirtukų, papasakojo, ką savo
darželyje visą šią savaitę veikė, dalyvavo pasakų popietėje.

Apsilankymai. Lankomumas

VB
MF
KF
Rajone

2012
6840
9002
23817
39659

Apsilankymai
2013
11873
9407
28363
49643

++ 5033
+ 405
+ 4546
+ 9984

2012
9
10
16
13

Lankomumas
2013
15
19
21
19

++6
+9
+5
+6

2013 m. VB ir jos fililuose apsilankė 49643 lankytojai vaikai, arba 9984 lankytojais daugiau, nei
2012 m. Bendras vaikų lankomumas rajone - 19. VB vaikų lankomumas per metus išaugo nuo 9 iki 15,
miesto filialuose nuo 10 iki 19, kaimo filialuose padidėjo nuo 13 iki 19.
Išduotis. Skaitomumas

VB
MF
KF
Rajone

VB
MF
KF
Rajone

2012
9556
13110
25550
48216

Išduotis
2013
10833
9739
24144
44716

Grožinė
7484
3964
15067
26515

Šakinė
1666
941
3054
5661

Skaitomumas
2012
2013
12
14
15
20
18
18
15
17

++ 1277
- 3371
- 1406
- 3500
Periodika
1683
4834
6023
12540

Į namus
8744
6107
19143
33994

++2
+5
0
+2
Vietoje
2089
3632
5001
10722

2013 m. VB ir jos filialuose vaikams išduoti 44716 dokumentai arba 3500 fiz. vnt. mažiau nei 2012
m.
Bendras vaikų skaitomumas rajone išaugo nuo 15 2012 m. iki 17. VB vaikų skaitomumas - 14,
miesto filialuose – 20, kaimo filialuose – 18. Rajono bibliotekose vaikai daugiausiai skaitė grožinę literatūrą.
Šios literatūros išduotis sudarė 60 %, šakinės literatūros – 12 %, periodikos – 28 %, bendros išduoties.
Išduotis į namus vaikams sudarė 76 %, bibliotekoje – 24 % bendros išduoties.

Renginiai vaikams

VB
MF
KF
Vaikams iš viso:

Vaizdiniai
8
24
86
118

Žodiniai
33
26
155
214

Renginių iš viso
41
50
241
332

Dalyvių skaičius
916
674
2574
4164
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Per 2013 metus rajono bibliotekose vaikams surengti 332 renginiai, iš jų 214 žodinių ir 118
vaizdinių. Juose apsilankė 4164 lankytojai vaikai. Renginiais buvo skatinama skaityti, reklamuojama knyga
ir biblioteka, jos teikiamos paslaugos. Bibliotekos vaikams rengė renginius, skirtus Tarptautinei vaikų
knygos dienai, Nacionalinei bibliotekų savaitei, Tarmių metams, Šiaurės šalių savaitei, minėjo visas
kalendorines šventes, vaikų rašytojų jubiliejus. Bibliotekose vyko popietės, knygų pristatymai ir aptarimai,
knygų skaitymai balsu, konkursai, viktorinos, edukaciniai užsiėmimai, rengiamos knygų ir vaikų kūrybos
parodos, skelbiamos akcijos, organizuojamos išvykos ir kt.
Edukacinės pamokėlės skatino vaikų kūrybiškumą, lavino vaizduotę, padėjo tobulėti. Norkaičių
kaimo filiale popietės „Po skirtuką kiekvienam“ vaikai gamino knygų skirtukus, o popietėje „Pasigaminsiu
vėjelį“ mokėsi gaminti vėjo malūnėlius, Dapkiškių kaimo filiale vaikai mokėsi gaminti rožių žiedus iš
klevo lapų, Lomių kaimo filiale popietėje „Skirtukas - knygos draugas“ vaikai piešė ir gamino skirtukus,
Lauksargių kaimo filiale popietės „Dovanojų širdį“ metu vaikai siuvo širdeles, Eičių kaimo filiale vyko
origamio ir karpinių pamokėlės, Vėluikių kaimo filiale darė darbelius rudens tematika, Miesto filiale Nr. 2
kūrybinės popietės „Piešiu iliustraciją“ metu vaikai gamino iliustraciją pagal pačių sukurtą pasaką.
Atsinaujinusio Norkaičių kaimo filialo atidarymo proga, vaikai kartu su bibliotekininke pagamino 80 puikių
knygų skirtukų ir, kartu su raginimu skaityti, išnešiojo savo bendruomenės gyventojams. Vaikų literatūros
skyriuje Latvijos respublikos Kuldygos viešosios bibliotekos kolegės, viešnagės Tauragėje metu, Tauragės
miesto pradinukams surengė edukacinę pamokėlę, kaip patiems pasigaminti jų bibliotekos simbolį Boružėlę, papasakojo apie savo biblioteką ir joje besilankančius vaikus.
Tradiciškai rajone daugiausiai renginių vaikams vyksta balandžio mėnesį, kada pažymima
Tarptautinė vaikų knygos diena ir vyksta Nacionalinė bibliotekų savaitė. Vaikų literatūros skyrius ir
Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“, minint Tarptautinę vaikų knygos dieną, įsijungė į socialinę akciją
„Visa Lietuva skaito vaikams“ ir vaikų globos namuose augantiems įvairaus amžiaus vaikams surengė
knygos šventę. Erdvėje tarp knygų buvo kalbama apie skaitymą ir knygas, skaitomi eilėraščiai ir vaidinama.
Daugeliui vaikų globos namuose augančių vaikų tai buvo pirmoji išvyka į Tauragės miesto pilį ir biblioteką.
Vaikai sužinojo, kodėl Tarptautinė vaikų knygos diena pažymima balandžio 2 d., kuo svarbus ir įdomus viso
pasaulio vaikams yra H. K. Andersenas, kokias pasakas jis parašė, apie kitus jo gabumus ir keistenybes, kaip
ši diena minima pasaulyje ir Lietuvoje, perskaitytas amerikiečių rašytojos Pat Mora eiliuotas kreipimasis į
viso pasaulio vaikus, pristatytos geriausios ir reikšmingiausios 2012 metais Lietuvoje išleistos knygos
vaikams. Vaikų globos namuose augantiems vaikams vaikų literatūros skyriaus „Batuoto katino“ lėlių teatras
suvaidino pjesę „Pamoka nebloga“. A. Vymerio vardo miesto filiale Nr. 1 surengta šiai dienai skirta tradicinė
vaikų knygos šventė, kurioje dalyvavo tauragiškis, vaikų poetas, Jonas Jakštaitis, apdovanoti geriausi
skaitytojai.
Popietės Tarptautinei vaikų knygos dienai surengtos Norkiškės („Pasakos pasakaitės“), Adakavo
(„Vaikystė su knyga“), Gaurės („Į svečius atkeliauja knyga“), Batakių („H. K. Andersenas“), Vėluikių
(„Gyvenu su knyga“) kaimų filialuose. Žygaičių kaimo filiale vykusioje popietėje „Žodžio keliu į senovę“ N.
Marčėnaitės knygą „Lėlė“ vaikams pristatė ir skaitė mokytoja senjorė Anė Višinskienė, vaikai pasakojo savo
atsineštų lėlių istorijas, susitiko su aktore, rašytoja Doloresa Kazragyte, kuri atvyko į Žygaičius su vaidybine
programėle. Pilsūdo kaimo filiale popietės-viktorinos „Skaitai knygas – kaupi žinias“ metu vaikai skaitė
pasakas, minė mįsles, sprendė kryžiažodžius, diskutavo, vaišinosi. Eičių, Kęsčių, Mažonų kaimo filialuose,
Miesto filiale Nr.2 vyko garsiniai knygų skaitymai.
13-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės metu rajono bibliotekos kvietė vaikus į bibliotekas, kur
jie tvarkė knygas, minė mįsles, dalyvavo renginiuose. Savaitės renginiai bibliotekose prasidėjo lygiai 12
valandą Prano Mašioto skaitymais, skirtais vaikų rašytojo ir pedagogo 150-osioms gimimo metinėms.
Trumpas, daug ko pamokančias pasakėles apie gamtą, vaikystę ir gyvenimą Viešojoje bibliotekoje skaitė ir
vaikai, ir suaugę. Skaitovais buvo Tauragės rajono savivaldybės Tarybos narys, muzikos mokyklos
mokytoja, B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos darbuotojos. Istorijų klausėsi ir taip pat jas skaitė Tauragės
„Aušros“ ir M. Mažvydo pagrindinių mokyklų moksleiviai. Kad valanda būtų šventiškesnė ir
nuotaikingesnė, svečiams smuiku griežė Faustas Pocius, pianinu grojo Vilius ir Julius Bartušiai, dainavo
Meidė Šlamaitė.
Vaikų literatūros skyriuje savaitės metu pristatyta vaikų darbelių paroda ,,Drugys drugelį veja...".
Darbelius darė Tauragės Moksleivių kūrybos centro etikos - estetikos grupė ,,Pilinukas" ir Žaislų gamybos
studijos-lėlių teatro vaikai. Pristatymo metu buvo skaitomi eilėraščiai apie drugelius, skambėjo užburiantys
fleitos garsai, pavasariškai linksmas daineles dainavo jaunosios Tauragės MKC dainavimo studijos
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dainininkės. Skyriuje veikė knygų iliustracijų paroda. Kristinos Gudonytės „Ida iš šešėlių sodo“ ir Unės
Kaunaitės „Sudie rytojau“ knygas skaitė ir iliustracijas piešė Tauragės MKC dailės klasių mokiniai. Vaikų
literatūros skyrius visą savaitę kvietė pradinukus į biblioteką pasižiūrėti naujo „Batuoto katino“ lėlių teatro
pastatymo „Pamoka nebloga“. Miesto ir kaimo filialuose garsu vaikams buvo skaitomos Pr. Mašioto knygos:
„Senelio pasakos“ “, „Kiškis vagilis“, „Sparnuočiai“, „ Gamtos pasakos“, „Ir aš mažas buvau“ ir kt.
Jau antri metai rajono bibliotekos dalyvauja įmonių grupės „Alma litera“ inicijuotame projekte
„Augu skaitydamas, siekiantį padėti tėvams formuoti vaikų įprotį ir pomėgį skaityti. Vaikams buvo dalijami
knygų medžių plakatai, vaikai skatinami kartu su tėveliais atrasti skaitymo džiaugsmą, visą vasarą skaityti
knygas, klijuoti lapelius su perskaitytų knygų pavadinimais ant knygų medžių ir taip juos auginti. Vaikai
noriai dalyvavo inicijuotame projekte ir grąžino juos bibliotekai. Rudenį Vaikų literatūros skyrius pakvietė
visus vaikus, auginusius knygų medžius, kartu aptarti perskaitytų knygų derlių, pasidalinti įspūdžiais. Knygų
medžius augino vaikai nuo 7 iki 13 metų, aktyviausi buvo pradinukai. Bibliotekininkės džiaugėsi tėveliais,
auginusiais knygų medžius kartu su vaikais. Visi vaikai popietės metu gavo įmonių grupės „Alma littera“
dovanotus atšvaitus ir bibliotekos parengtas dovanėles. Šventinę popietės nuotaiką padėjo sukurti Tauragės
muzikos mokyklos auklėtiniai. Per vasarą knygeles skaitė ir knygų medžius augino Norkiškės, Norkaičių,
Pilsūdo, Žygaičių, Batakių kaimo filialų ir A. Vymerio miesto filialo vaikai.
Tarmių metams bibliotekose vyko įvairūs renginiai, kuriuose vaikai skaitė, deklamavo eilėraščius,
minė mįsles, porino anekdotus ne tik žemaičių, bet ir kitomis tarmėmis. Pagramančio filiale vyko popietė
„Pagramančio tarmė dar gyva“, skirta kraštiečiui P. Jonikui, kuris aprašė savo gimtąją tarmę ir išleido knygą
„Pagramančio tarmė“, atminti. Skaitytos kalbininko užrašytos pasakos, patarlės, dainos.
Rajono bibliotekos parengė literatūrines parodas M. Vainilaičio, A. Matučio, Pr. Mašioto, V.
Palčinskaitės, K. Kubilinsko, K. Binkio, J. Degutytės, K. Kauko, Bitės Vilimaitės, E. Selelionio, S. Gedos,
Sonės Pipiraitės-Tomarienės ir kt. rašytojų jubiliejams. Vaikų literatūros skyrius sunkiai sutalpino vaikus,
susirinkusius į popietę, skirtą V. Palčinskaitei. Popietės metu Tauragės MKC būrelio ,,Žaidžiame teatrą“
vaikai kompozicijoje „Po kabančiu pasakos tiltu“ perteikė poetės gyvenimo epizodus, deklamavo eilėraščius.
,,Aušros” pagrindinės mokyklos pradinukai dainavo daineles, parašytas skambiais poetės tekstais. Visi,
užsukę į Vaikų literatūros skyrių, galėjo pasigrožėti pradinių klasių moksleivių piešiniais, pagal poetės
eilėraščius. Pagramančio kaimo filiale garsiai buvo skaitoma poetės knyga „Muzika Troliui“, A. Vymerio
miesto filiale popietėje „Manyje vis dar gyvena vaikas“ vakai parodė programėlę, deklamavo eilėraščius,
dainavo daineles, Adakavo kaimo filiale vyko popietė „Prie pasakos vartų“, Pilsūdo kaimo filiale popietė
„Rudenėlio takeliu“, Vėluikių kaimo filiale popietės „Vaikų pasaulis arčiau širdies“ metu skaitytos ištraukos
iš knygų „Namai namučiai“ ir „Lietaus nykštukai“.
Ne pirmus metus rajono bibliotekos dalyvauja Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje. 2013 metais
Šviesos ir knygos šventėje „Žiema šiaurėje“ dalyvavo ir ištraukas iš knygų I. Borg „Žiema su Plutu“ ir L.
Hansen „Sila. Istorija apie klimato kaitą“ skaitė Pagramančio, Šakviečio, Pilsūdo, Kęsčių, Eidintų kaimų,
Skaudvilės ir Vymerio miesto filialų jaunieji skaitytojai. Eidintų kaimo filialo bibliotekininkei už dalyvavimą
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose pareikšta padėka.
Vaikai ypač mėgsta knygų skaitymą balsu ir knygų aptarimus. Pagramančio filiale su skaitytojais
paaugliais aptarta K. Sajos knyga „...kurio nieks nemylėjo“, vyko teatralizuotas A. Matučio knygos
„Dvylikos svečių lauktuvės“ ir M. Vainilaičio knygos „ Vario varteliai“ garsusis skaitymas. Norkaičių filiale
vyko „Savaitė su Mike Pūkuotuku“, kur vaikai visą savaitę kasdien bibliotekoje balsu skaitė linksmus Mikės
Pūkuotuko ir jo draugų nuotykius. Miesto filialo Nr.2 kiemelyje skaitytas ir aptartas literatūrinis žurnalas
„Laimiukas“. Daugelyje rajono bibliotekų buvo balsu skaitomos ir aptariamos ,,Metų knygos” rinkimuose
dalyvavusios knygos, jų iliustracijos ir veikėjai.
Tauragiškis poetas Jonas Jakštaitis, išleidęs jau keturias poezijos knygeles vaikams, keliavo po
rajono bibliotekas ir su jaunaisiais skaitytojais susitiko Lomių, Batakių, Baltrušaičių kaimų ir Vymerio
miesto filialuose.
Vaikų literatūros skyriuje atidaryta ir pristatyta Tauragės MKC Keramikos studijos mokinių Monikos
Orlovaitės ir Arno Šimašiaus pirmoji autorinė keramikos darbų paroda. Joje puikavosi spalvotos
dekoratyvinės vazos, indai, animalistinės skulptūros ir žvakidės.
Graži tradicija – rengti Tauragės rajono mokinių dailės olimpiados laureatų parodas Viešosios
bibliotekos languose. Vasario mėn. vyko laureatų apdovanojimas bei parodos „Būti savimi, išlikti ir augti“
pristatymas. Miesto vaikų darželiai irgi pamėgo mūsų langus, kuriuose pastoviai puikuojasi mažųjų
dailininkų piešiniai
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INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA

2013-aisiais metais bendruomenės informacinio aprūpinimo tikslai ir uždaviniai nesikeitė. Viešosios
bibliotekos Informacijos skyrius, kaip ir ankstesniais metais, analizavo vartotojų informacinius poreikius,
rūpinosi informacijos išteklių atranka, apdorojimu ir sklaida, teikė pagalbą ir konsultacijas vartotojams,
mokė juos naudotis informacinėmis technologijomis bei informacijos paieškos įrankiais, teikė informacines
paslaugas nutolusiems vartotojams, rūpinosi Tauragės krašto kultūros paveldo išsaugojimu ir aktualizavimu,
vykdė kultūros turinio skaitmeninimo ir skaitymo skatinimo projektus.
Sėkmingai spręsti šiuos uždavinius padėjo darbuotojų etatų skaičiaus padidinimas bei atnaujinta
technologinė Informacijos skyriaus bazė. Gegužės viduryje bibliografių komandą papildė 4-oji darbuotoja,
atsakinga už regioninės informacijos ir dokumentinio paveldo skaitmeninimą, skaitmeninių kolekcijų kūrimą
ir sklaidą.
2013 metais buvo baigtas reikšmingas kultūros paveldo skaitmeninimo projektas „Tauragės istorija
periodinėje spaudoje nuo seniausių laikų iki 1940 metų“, kuris buvo „įstrigęs“ dėl žmogiškųjų ir
technologinių išteklių trūkumo. Naujoji darbuotoja suredagavo ir prisegė tinkle (elektroniniame kataloge)
apie 120 pilnateksčių straipsnių iš rajono laikraščių įvairiomis Tauragės istorijos temomis, įgyvendinti kiti
svarbūs skaitmeninimo projektai (plačiau apie juos žr. skyriuje „Kraštotyrinė veikla“).
2013 m. balandžio mėnesį baigėsi metus trukęs internetinis knygų vertinimo konkursas „Knygų
degustacija“, kurį inicijavo Informacijos skyrius, siekdamas prisidėti prie respublikinių skaitymo skatinimo
iniciatyvų, patraukliau reklamuoti knygas ir skaitymą, pažadinti skaitytojų aktyvumą ir susidomėjimą,
paskatinti juos bendrauti ir bendradarbiauti. Konkurse dalyvavo 10 bibliotekininkų ir 15 bibliotekų draugų,
kurie pateikė 50 rašinių – nuo trumpų rekomendacijų iki profesionalių recenzijų. Nacionalinės bibliotekų
savaitės pabaigoje bibliotekininkų profesinės šventės metu Metų gurmanai, „skaniausių“ (labiausiai
įkvėpusių skaityti) knygų degustatoriai buvo apdovanoti Padėkos raštais ir firminiais suvenyrais. Nugalėtojus
išrinko ekspertų komisija ir balsuotojai bibliotekos socialiniame tinkle „Facebook“. Visas vertintas knygas
buvo galima rasti bibliotekos interneto svetainėje, skiltyje „Knygų degustacija“. Šiais metais šioje skiltyje
pristatysime knygų naujienas.
Interneto svetainei tenka svarbi vieta, išlaikant šiuolaikiškos bibliotekos įvaizdį, ji yra efektyvi
viešųjų ryšių bei paslaugų reklamos priemonė. Svetainėje pateikiama informacija atnaujinama ir papildoma
kiekvieną dieną. Per 2013 m. paskelbta apie 100 straipsnių, informuojančių apie bibliotekos įvykius,
renginius ir parodas, visus juos redagavo Informacijos skyriaus vedėja, pati parengusi 9 naujienas bei
nemažai kitos informacijos.
2013 m. Informacijos skyrius kaip partneris dalyvavo trijuose projektuose: „Mažosios Lietuvos
kultūros atspindžiai Tauragės krašte“, „Nagingi Pagramantiškiai“ ir „Lomių kaimo bendruomenės paveldo
tąsa ir sklaida“: skyriaus vedėja B. Lukoševičienė parengė knygą apie Lauksargių krašto švietėją, mokytoją
ir kraštotyrininką Joną Bicką „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte. Jonas Bicka“,
suredagavo Onos Laurinaitienės pasakų knygą „Gyvenimo turtas – audiniai, dainos, pasakos“, vyr.
bibliografė Laima Pikčiūnienė parengė medžiagą kilnojamai parodai, skirtai iš Lomių kilusiai kraštietei,
profesorei Birutei Baltrušaitytei-Masionienei.
LIBIS PĮ diegimas
2013 m. gruodžio mėn. 31 d. bibliotekos kataloge buvo 115 974 automatizuotai parengti įrašai. Per
2013 metus parengta 6139 įrašas (monografijos, analizika).
Kaip ir kasmet rajoninių laikraščių („Tauragės kurjeris“, „Tauragės žinios“) straipsniai reguliariai
eksportuojami į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB). „Tauragiškių balsas“ nuo 2013 m.
sustabdė leidybą, jis nebeaprašinėjamas. Iš viso (2000-2013 m.) bibliotekos elektroniniame kataloge
rajoninės spaudos straipsnių yra 35534 įrašai, per 2013 metus sukurti 2329 įrašai.
Gaunami Reikšminiai žodžiai (RŽ) importuojami serveryje, pastabos ir metodinės rekomendacijos
persiunčiamos Informacijos skyriui. Siekiant tobulinti bibliografinių įrašų kokybę, įrašai peržiūrimi,
tikrinami ar nėra klaidų.
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Nuo 2013 m. sausio 2 d. Skaitytojų aptarnavimo posistemis (SAP) įdiegtas Eidintų, Gaurės, Taurų,
Skaudvilės filialuose ir Vaikų literatūros skyriuje. Darbuotojams sudaryta ir atspausdinta metodinė literatūra
darbui su LIBIS SAP. Pirmosiomis darbo dienomis pasitaikė įvairių techninių nesklandumų, bet juos pavyko
greitai ištaisyti ir darbas vyksta sklandžiai.
Fondai barkoduoti Norkaičių ir Dapkiškių filialuose. 2014 m. šis darbas bus atliktas dar dviejuose
filialuose.
Patogia ir reikalinga Dokumentų grąžinimo įranga 2013 m. pasinaudojo 7,6 % vartotojų daugiau.
Vartotojams ir darbuotojams patogi elektroninė priminimų apie artėjantį knygų grąžinimo terminą paslauga,
leidžianti prasitęsti knygos grąžinimo terminą arba ją laiku grąžinti bei galimybė parašyti atsakymą,
užklausimą ar kt.
Iškilusius nesklandumus dėl darbo su LIBIS programa telefonu arba elektroniniu paštu greitai
sprendė UAB „ASSECO“ (buvusi „Sintagma“). Vasario mėnesį buvo atnaujinta LIBIS versija. Po
pasikeitusio internetinio ryšio tiekėjo neveikė LIBIS Bendra skaitytojų duomenų bazė ir LIBIS filialuose,
gavus pakeitimo duomenis problema buvo išspręsta. Specialistai konsultavo dėl fondų patikrinimo metu
reikalingų išduotų knygų sąrašų spausdinimo, nebarkoduotų knygų sąrašo A. Vymerio vardo miesto filiale
Nr. 1, neveikiančio bibliotekos www katalogo, dokumentų gavimo–inventorinimo, dokumentų archyvavimo
serveryje; neteisingos Visuminės apskaitos numeracijos, paslaugos ,,Klausk bibliotekininko“ teisių ir
įgaliojimų, bibliotekos veiklos naujienų per RSS; įgaliojimų dėl dokumentų kopijų.
Kaip ir kiekvienais metais, į LIBIS centrą siunčiamas failas LATGA agentūrai dėl leidinių
panaudos bibliotekoje.
Gautas priminimas iš LIBIS centro dėl LIBIS DB kopijų saugojimo. Kopijas rekomenduojama
daryti 2 kartus savaitėje. Mes jas saugojame kitame kompiuteryje.
Reguliariai užsakoma technika, reikalinga darbui su programa: bilietai (UAB „ATEA“); skaitytuvai
(UAB „Vygėja“); registracijos kortelės (UAB „Televizijos komunikacijos“).
Per 2013 m. Viešosios bibliotekos bibliografės sukūrė 3870 analizinių bibliografinių įrašų, t. y. 324
įrašais mažiau, negu per 2012 metus. 2014 m. pradžioje analizinių bibliografinių įrašų skaičius
elektroniniame kataloge buvo 56318.
Nuo 2003 m. sausio 1 d. rajoninių laikraščių straipsnių bibliografiniai įrašai siunčiami į Nacionalinį
bibliografinių duomenų banką (NBDB). 2013 m. nustojo eiti seniausias Tauragės rajono laikraštis
„Tauragiškių balsas “, todėl į NBDB buvo siunčiami jau tik dviejų regiono laikraščių - „Tauragės kurjerio“ ir
„Tauragės žinių“ - straipsnių įrašai. Be abejo, sumažėjo ir išsiųstų įrašų skaičius. Praėjusiais metais išsiųsta
2313 šių leidinių straipsnių bibliografinių įrašų, beveik perpus mažiau, negu 2012 m.
Retrokonversija. 2013 m. buvo tęsiama 2005 m. pradėta kraštotyros kartotekos retrokonversija:
suskaitmenintas kraštotyros kartotekos skyrelis „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis Tauragėje“, de visu
peržiūrėti rajono laikraščio „Tauragiškių balsas“ 1988–1990 metų komplektai, straipsniai apie Sąjūdį
suskaitmeninti bei prisegti prie įrašų lokalioje Tauragės viešosios bibliotekos kraštotyros duomenų bazėje
http://tauragevb.lt/lt/duomenu-bazes. Šia bei kitomis temomis praėjusiais metais buvo rekataloguoti 148
straipsnių bibliografiniai aprašai iš rajono laikraščių, prisegti 133 pilni tekstai.
Lokalioje Tauragės viešosios bibliotekos kraštotyros duomenų bazėje talpinami bibliografiniai
straipsnių aprašai iš respublikinių periodinių leidinių bei knygų, kuriuose yra kraštotyrinės informacijos.
2013 m. buvo sukurti 194 analiziniai įrašai iš 76 kraštotyrinės informacijos turinčių knygų ir 116
kraštotyrinių straipsnių aprašų iš respublikinių periodinių leidinių. Elektroninis katalogas praturtėjo 3155
kraštotyriniais įrašais ir šiuo metu jame yra apie 36855 kraštotyrinių bibliografinių įrašų bei 720 visateksčių
dokumentų.
Informacinis fondas
Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus dokumentų fonde 2014 m. pradžioje buvo 7496 fiz. vnt.
5281 pav. dokumentų. Per 2013 metus gauta 314 fiz. vnt. 287 pav. dokumentų - 50 fiz. vnt. mažiau negu
per 2012 m. Praėjusiais metais pertvarkytas skyriaus rezervinis fondas, nurašymui paruošta 130 fiz. vnt.
praradusių aktualumą dokumentų. Informacinio fondo sudėtis bei komplektavimo prioritetai nesikeitė. Jį
sudaro įvairių mokslo šakų literatūra bei informaciniai leidiniai, skirti bendruomenės mokymosi ir
savišvietos poreikiams tenkinti.
Vidutinis informacinio fondo dydis VB filialuose – 505 fiz. vnt. dokumentų. Jis didžiausias
Skaudvilės miestelio bibliotekoje – 1193 fiz. vnt., o mažiausias – Dacijonų kaimo filiale (117 fiz. vnt.).
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Tenka apgailestauti, kad ir praėjusiais metais didžiąją VB Informacijos skyriaus gautų leidinių dalį
sudarė knygos, kurių panauda bus išties menka, nors ją ir didina nuolat pildoma knygų turinių analizinių
įrašų bazė. Per 2013 m. analiziškai aprašyta 100 (neskaičiuojant kraštotyrinių leidinių) knygų turinių, sukurta
715 bibliografinių įrašų, o tai yra 315 įrašų daugiau, negu per 2012 m. Tauragės viešosios bibliotekos
elektroninis katalogas ne tik labai naudingas bibliografams, atsakantiems į lankytojų temines užklausas, bet
ir nutolusiems vartotojams. Tarp naujai aprašytų knygų vartotojai ras tokius dažnai naudojamus leidinius
kaip „Pinigai ir kreditas“, „Lietuvos konstitucinė teisė, „Turizmo pagrindai“, „Mikroekonomika“,
„Socioedukacinis darbas bendruomenėje“ ir kt. Informaciniai ir mokomieji leidiniai labai greitai sensta,
studentai savo darbuose dažniausiai gali naudoti 5–10 metų senumo leidinius, todėl jie priversti rinktis
mokslinius elektroninius žurnalus. Praėjusiais metais knygų ir periodinių leidinių išduotis Informacijos
skyriuje sumažėjo 546 fiz. vnt. (2865), panašiai kaip ir 2012 m. Praėjusiais metais Informacijos skyriaus
vartotojai dažniausiai naudojosi žurnalais „Vadovo pasaulis“ ir „Vadovas“ (paimtas 79 kartus). Žurnalas
„Kelionės ir pramogos“ buvo paimtas 28 kartus. Populiariausių knygų penketukas 2013 m. išsirikiavo taip:
,,Ekonomikos teorija“ (26), ,,Marketingo valdymo pagrindai“ (25), ,,Rinkodaros principai“ (23),,,Rinkodara“
(23), ,,Ekonomik“ (23), ,,Marketingas“ (22), ,,Ekonomikos pagrindai“ (19). Populiariausia 2012 m. knyga
,,Įmonės finansai: analizė ir valdymas“ atsirado 13-oje vietoje.
Paieškų skaičius pilnatekstėje DB EBSCO Publishing padidėjo 2479 paieškomis, vartotojai daugiau
negu praėjusiais metais atsisiuntė pilnateksčių dokumentų – 683 (504) ir straipsnių santraukų - 924 (582). Be
šios DB bibliotekos vartotojai dar galėjo naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis INFOLEX
Praktika ir Oxford Reference Online: Premium Collection.
VB filialų kompiuterizavimas suteikė galimybę ir kaimo bibliotekų vartotojams naudotis
elektroniniais bibliotekų ištekliais ir prenumeruojamomis duomenų bazėmis.
Informacinis

Gautos

VB
MF
KF
Rajone

2012
4391
4618
4600
13609

2013
4284
3995
5467
13746

vartotojų aptarnavimas

Informacinės užklauos
Iš jų elektroninėmis
Įvykdytos
priemonėmis
2012
2013
2012
2013
47
51
4687
4279
87
187
4470
3693
411
439
4420
5199
545
677
13577 13171

Iš jų elektroninėmis
priemonėmis
2012
2013
47
51
87
187
395
423
529
661

2013 m. Informacijos skyriaus teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 4191 realus lankytojas
(suaugusiųjų - 1897, studentų - 1885, moksleivių – 409), t. y. 115 mažiau, negu 2012 m., tačiau šis
sumažėjimas nebuvo toks ryškus kaip 2012 m., kai skyriuje apsilankė 247 lankytojais mažiau, negu 2011 m.
Viena iš mažėjimo priežasčių – pagrindinių informacinių paslaugų vartotojų – Kauno kolegijos Tauragės
skyriaus studentų – skaičiaus mažėjimas. Labai daug jaunų tauragiškių, tarp jų ir akademinio jaunimo,
emigruoja į užsienį. Ir praėjusiais metais bene dažniausiai spausdinimo paslauga buvo teikiama lėktuvo
bilietų pirkėjams. Realių lankytojų skaičiaus mažėjimui, be abejo, įtakos turi ir senstantis mokomosios ir
dalykinės literatūros fondas, galimybė rasti pilnatekstes elektronines knygas ir straipsnius internete. 2013 m.
Informacijos skyriaus vartotojams išduoti 2865 dokumentai, 548mažiau, negu 2012 m.
Svarbiausių informacinės veiklos rodiklių pokyčiai Viešojoje bibliotekoje išlaikė panašias tendencijas
kaip ir ankstesniais metais. Tiesa, 2013 m. pirmą kartą po daugelio metų suaugusių lankytojų skaičius
nežymiai viršijo studentų skaičių. Sumažėjo realių lankytojų, teminių užklausų, išduotų dokumentų skaičius,
bet ir toliau didėjo virtualių bibliotekos paslaugų paklausa. 2013 m. pagal DB EBSCO Publishing naudojimo
statistiką ir vėl gerokai lenkėme kitas šalies savivaldybių viešąsias bibliotekas. Nors DB INFOLEX Praktika
panauda 2013 m. buvo gerokai mažesnė negu 2012 m. – pagal paieškų skaičiaus statistiką nukritome į
lentelės vidurį, bet jis vistiek gana didelis, turint galvoje, kad šia DB dažniausiai naudojosi tik specifiniai
vartotojai - studijuojantys teisininkai. Galimybė nemokamai naudotis brangiomis ir efektyviomis DB teikė
bendruomenei didžiulę ekonominę naudą. 2013 m. paieškų skaičius DB EBSCO Publishing – 14949
(+2479), paieškų skaičius DB INFOLEX Praktika – 913 (-2299).
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Ir toliau liko paklausios skyriuje teikiamos kopijavimo ir skenavimo paslaugos. Praėjusiais metais
bibliografės padarė 21301 kopiją, beveik 1537 kopijomis mažiau negu 2012 m., tačiau gana dažnai, kai
reikėdavo padaryti daugiau kopijų, buvo naudojamasi Interneto skaityklos kopijavimo aparatu, kas leidžia
teigti, kad kopijų skaičius, padarytas Informacijos skyriaus darbuotojų, mažai keitėsi.
Per 2013 m. Informacijos skyriaus lankytojai pateikė 791 teminę užklausą, t. y. 204 užklausomis
mažiau, negu per 2012 m. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausiai jų pateikė studentai - 519 (2012 m. –
715). Populiariausios temos buvo panašios kaip ir 2012 metais: ekonomika ir verslas, viešoji politika ir
administravimas, rinkodara, socialinės paslaugos, socialiniai tyrimai, organizacijų kultūra, smurtas šeimoje.
Kadangi 2013-ieji metai buvo paskelbti Tarmių metais, gana dažnai buvo prašoma informacijos apie tarmes.
Suaugę vartotojai (272 užklausos, 36 daugiau, negu 2012 m.) dažniausiai domėjosi geografija, medicina ir
istorija. Tilžės (Sovetsko, Kaliningrado sritis) muziejaus užsakymu buvo sudarytos išsamios bibliografinės
rodyklės apie Liudviką Rėzą, Vydūną, Kristijoną Donelaitį. Praėjusiais metais moksleiviai pateikė tik 27
temines užklausas, t. y. beveik perpus mažiau negu 2012 m. Kaip matyti iš diagramos, ekonomikos ir verslo
užklausos ir toliau neužleidžia lyderių pozicijų. Jos sudarė net 25 proc. visų užklausų. Nemažai vartotojų
ieškojo informacijos istorijos , politikos, literatūros mokslų klausimais – 9–10 proc. užklausų. 111 užklausų
buvo kraštotyrinio pobūdžio.
ĮVYKDYTA UŽKLAUSŲ
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Kasmet atsakyti į vartotojų užklausas tampa vis sudėtingiau, nes jie ateina jau „pasigūglinę“ ir
„nieko gero“ ten neradę. Kaip teisingai portale „Delfi.lt“ rašė V. Ališauskas: „Šiandien populiarus žodis
pagūglinti reiškia, kad reikiamą informaciją galime susirasti palyginti nesunkiai, tačiau tam, kad galėtume ją
susirasti, iš tikro reikalingas rimtas išsilavinimas – svarbiausių dalykų žinojimas, sugebėjimas informaciją
įvertinti, sugebėjimas atsirinkti esminę informaciją, sugebėjimas suvokti, kuri informacija patikima ...“.
Bibliotekininko užduotis ir yra pamokyti, „užvesti ant kelio“, supažindinti su patikimais informacijos
šaltiniais, o jeigu reikia – tai ir surasti. Labai veiksmingas būdas, skatinantis vartotoją savarankiškai pradėti
naudotis DB EBSCO Publishing, yra nusiųsti į jo el. pašto dėžutę vieną kitą labai gerą straipsnį reikalinga
tema.
Europos šalyse atliktas gyventojų nuomonių tyrimas parodė, kad jos gyventojai bibliotekose
dažniausiai lankosi norėdami pasikonsultuoti su bibliotekos darbuotoju dėl informacijos paieškos. Praėjusiais
metais Informacijos skyriaus darbuotojos suteikė 67 individualias konsultacijas ir mokymus įvairiais DB
naudojimo klausimais, t. y. 21 daugiau, negu 2012 m. 2013 m. buvo parengtas lankstinukas apie skyriaus
virtualias paslaugas „Naudinga žinoti“, kuris buvo dalijamas bendruomenei Tauragės miesto šventės metu
vykusioje miesto įmonių, įstaigų ir organizacijų prezentacinėje šventėje „Mes Tauragei, Tauragė mums“ bei
„Versmės“ gimnazijoje vykusioje informacinėje mugėje.
Kaip ir praėjusiais metais, aktyviausiai vartotojai naudojosi A. Vymerio vardo miesto filialo Nr. 1
paslaugomis. Jie pateikė 3333 užklausas, 607 iš jų buvo teminės, t. y. 112 daugiau negu 2012 m. Daugiausia
juos domino grožinės literatūros ir literatūros mokslo temos (filialas įsikūręs „Aušros“ pagrindinėje
mokykloje). Miesto filialas Nr. 2 tyrė vartotojų poreikius, naudodamas anketavimo metodą, Skaudvilės
bibliotekos lankytojams buvo teikiamos skenavimo, mokymo ir konsultavimo paslaugos. Iš viso miesto
filialuose gautos 3995 užklausos, iš jų – 187 elektroninėmis priemonėmis.
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VB kaimo filialuose daugiausia teminių užklausų gavo Vėluikių (321), Batakių (271) ir Mažonų
(257) bibliotekos. Vėluikių bibliotekoje, lyginant su 2012 metais, jų skaičius išliko beveik nepakitęs, tuo
tarpu Batakių ir Mažonų bibliotekose jis gerokai sumažėjo dėl gyventojų ir skaitytojų skaičiaus mažėjimo,
darbuotojų kaitos ir kt. Mažiausiai teminių užklausų, dėl ilgai nedirbusių bibliotekų, pateikė Kunigiškių (8) ir
Visbarų (4) skaitytojai. Iš viso filialų informacinių paslaugų vartotojai pateikė 5467 užklausas, iš jų 439
elektroninėmis priemonėmis. Kaimo gyventojus labiausiai domino geografija, gamta, literatūra, istorija
(Eidintai, Norkiškė), buvo teikiama informacija apie naujai gautas knygas (Adakavas). Bibliotekininkai
konsultavo savo vartotojus informacinių technologijų naudojimo klausimais, mokė ieškoti informacijos
darbo paieškos, elektroninių paslaugų, mokesčių mokėjimo tinklalapiuose, bendrauti socialiniuose tinkluose.
Kraštotyros veikla
Kraštotyros veikla viešosiose bibliotekose yra labai svarbi, siekiant išsaugoti regioninę informaciją
ateities kartoms. Kraštotyros dokumentų kaupimas, saugojimas, apdorojimas ir sklaida visuomet buvo ir yra
viena pagrindinių Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus veiklos sričių.
Viešosios bibliotekos kraštotyros fondas 2013 m. papildytas 135 fiz. vnt. 134 pav. dokumentais. Iš
jų - 38 rankraštiniai dokumentai, 4 elektroniniai ištekliai (garso ir vaizdo įrašai) bei 31 Tauragės turizmo ir
verslo informacijos centro dovanotas lankstinukas. Šiuo metu viešosios bibliotekos kraštotyros fondą sudaro
1406 fiz. vnt. dokumentų.
Praėjusiais metais rajono bibliotekų fondą papildė reikšmingos kraštotyros knygos, prie kurių
išleidimo vienaip ar kitaip prisidėjo ir Tauragės viešosios bibliotekos bibliotekininkai. Informacijos skyriaus
vedėja Birutė Lukoševičienė sudarė knygą „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte. Jonas
Bicka“, redagavo Pagramančio filialo bibliotekininkės Virginos Bartušienės sudarytą O. Laurinaitienės
pasakų knygą „Gyvenimo turtas – audiniai, dainos, pasakos“. V. Bartušienė įrašė ir Tauragės kultūros centro
etnografiniam kraštotyriniam konkursui „Tauragės krašto lobiai“ pateikė garso įrašą „Dainininkės, pasakų
pasakotojos Onos Laurinaitienės dainos, šokiai-ratukai, pasakos“ bei parengė vaizdo įrašo (DVD) „Nagingi
pagramantiškiai“ II dalį (bibliotekininkė – projekto ir filmo apie Pagramančio krašto amatininkus autorė bei
režisierė). Leidinį „Tauragės "Tremtinio" choras“ sudarė Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus
vyr. bibliotekininkė Ina Steponaitytė. Tauragės rajono klubas "Vakarutė" išleido Laukėsos filialo
bibliotekininkės R. Vakarės (Ramunės Palekaitės) sudarytą straipsnių ir interviu rinkinį apie susitikimų
klubo veiklą 2004–2013 m. „Uždek eilėraštį…“. VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Vilija Užmiškienė, Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ vadovė, daug prisidėjo sudarant ir redaguojant
keturias šio klubo narių knygas.
Informacijos skyriaus vyr. bibliografės Laimos Pikčiūnienės parengti bibliografiniai sąrašai buvo
išspausdinti knygose „Tauragės krašto kultūros paveldas“ (šios knygos vienas iš sudarytojų -Miesto filialo
Nr. 2 bibliotekininkas Eugenijus Šaltis) ir „Lomiai amžių sandūroje: žmonės, įvykiai, statiniai“. Bibliotekos
interneto svetainėje patalpintas „Žymių Tauragės datų kalendorius 2013“.
Rankraščių fondą papildė Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus Sigito
Kancevyčiaus baigiamasis magistro darbas „Bendruomenė ir teatras“.
2013 m. gauti 2 vietiniai proginiai laikraščiai: Baltrušaičių bendruomenės leidinys „Šešuvis“ ir
Mažonų bibliotekos 60-ies metų sukakčiai skirtas laikraštis „Po gimtojo žodžio dangum…“. Jį parengė
Mažonų filialo bibliotekininkė Vaiva Keserauskaitė, maketavo Metodikos skyriaus vedėja Danutė Pukelienė.
Pagramančio bei Žygaičių filialų bibliotekininkės praėjusiais metais parengė 2 lankstinukus:
„Pagramančio tarmė dar gyva“ ir „Tauragės kultūros centro Žygaičių universalus daugiafunkcis centras“.
Kraštotyros fondą papildė 5 naujos rajono literatų išleistos knygos. Tauragiškių meilės lyrika
išspausdinta V. Kazielos sudarytoje knygoje „Kai buvome dviese“. Gautos reikšmingos kraštotyros knygos:
“Akcinė bendrovė "Tauragės maistas", 1932-2012“, „Žaliuojantis Taurų medis “, Tauragės kultūros centro
parengtas albumas „Pamatykime Tauragės kraštą“.
Vidiniame bibliotekos kompiuterių tinkle nuo 1996 m. nuolat kaupiamas ir pildomas „Skaitmeninis
kraštotyros archyvas“, kuriame saugomi suskaitmeninti rankraštiniai dokumentai, laiškai, nuotraukos,
kraštotyros darbai bei interaktyvi informacija. Pernai bibliotekos svetainėje patalpintas atnaujintas ir
papildytas rajono bibliotekose parengtų kraštotyros darbų sąrašas. Informacijos skyriaus vedėja B.
Lukoševičienė suredagavo Taurų filialo bibliotekininkės Vidos Jankauskienės darbą „Per gyvenimą su
daina“ bei pilną tekstą (12 p.) patalpino bibliotekos interneto svetainėje http://tauragevb.lt/lt/krastotyra/2svetaine/75 „Tauragės rajono bibliotekose parengtų kraštotyros darbų rodyklėje“.
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Rengdama knygą „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte. Jonas Bicka“, B.
Lukoševičienė suskaitmenino Tauragės krašto muziejaus fonduose saugomą rankraštį „Iš Lauksargių
bibliotekos tarybos pirmininko Jono Bickos kraštotyros darbų“ (28 p.).
2013 m. vasarą Informacijos skyriaus darbuotojų gretas papildžiusi vyr. bibliografė V. Baciuškaitė
suskaitmenino bei aprašė 60 bibliotekos kraštotyros fonde saugomų nuotraukų apie Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio veiklą ir to meto įvykius Tauragėje, pagal jas parengė skaidrių pristatymą „Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdis Tauragėje“ (DVD). Ji nuskenavo 2 filialų bibliotekose parengtus kraštotyros darbus: „Mažonų kaimo
istorija“ (166 p.) ir „Pagramančio krašto tremtinių atsiminimai“ (86 p.) bei suskaitmenino 88 nuotraukas
Skaudvilės ir Baltrušaičių bibliotekininkų rengiamiems kraštotyros darbams. Apie 133 pilnateksčių
rajoninių laikraščių straipsnių krašto istorijos temomis buvo nuskenuota ir prisegta prie įrašų lokalioje
bibliotekos kompiuterinėje straipsnių bazėje (LIBIS). Skaitmeninė autografų kolekcija papildyta 55
dokumentais.
Vyr. bibliografė Rasa Pocienė suskaitmenino katalogines korteles „Tauragė – grožinėje
literatūroje“.
Bibliotekoje apsilankę ekspedicijos „Vorkuta 2013“ dalyviai susidomėjo politinio kalinio ir
tremtinio Juozo Apučio nuotraukomis apie gyvenimą ir darbą Sibire (iš Pagramančio bibliotekininkės
V. Bartušienės kraštotyros darbo „Pagramančio krašto tremtiniai“). J. Apučio dukros Onos Geštautienės
sutikimu nuskenuotos nuotraukos buvo persiųstos ekspedicijos atstovams.
Praėjusiais metais iš svetainės http://www.epaveldas.lt/ į skaitmeninį kraštotyros archyvą buvo
parsisiųsta 10 dokumentų apie kraštietį kalbininką J. Kruopą.
Kraštotyrinio pobūdžio straipsnių kopijomis iš respublikinės spaudos papildomi teminiai bei
personalijoms skirti aplankai. Sudaryti nauji aplankai skirti kraštiečiams: Benjaminui Kondratui, Aspazijai
Surgailienei, iš TBA parsisiųstomis straipsnių kopijomis papildyta informacija apie rašytoją S. PipiraitęTomarienę.
Viešosios bibliotekos filialuose kraštotyros dokumentų fondas nėra gausus - dėl lėšų trūkumo ne
visi filialai gauna abu Tauragės rajono laikraščius. Bibliotekininkės apie savo aptarnaujamą mikrorajoną bei
jame veikiančias bendruomenes, klubus ir žymius žmones kaupia iškarpų aplankus, renka mokyklose,
bendruomenėse ar kituose įstaigose leidžiamus laikraštėlius.
Daugumoje bibliotekų kaupiamos, aprašomos ir eksponuojamos bibliotekose vykusių renginių
nuotraukos. Eičių filialo bibliotekininkė R. Palekaitė klubo „Vakarutė” bei bibliotekos renginių nuotraukas
talpina interneto svetainėje https://picasaweb.google.com
2013 m. Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos vartotojai pateikė 111 kraštotyrinių
užklausų. Tai 36 mažiau nei 2012 m. Kraštotyros tematika viešojoje bibliotekoje praėjusiais metais
daugiausia domėjosi suaugę vartotojai. Jie pateikė 87 užklausas. Kasmet mažėja studentų (18) bei moksleivių
užklausų skaičius (6). Daugėjant regioninės informacijos interneto svetainėse, jaunimas, galbūt, susiranda
atsakymų pats, o gal mažėja ir pedagogų bei dėstytojų užduodamų temų apie savo kraštą. Daugiausia
užklausų buvo apie Tauragę ir krašto lankytinas vietas (23), istoriją (18), žymius žmones (15), kultūrą (12).
Bibliotekos vartotojai dažniau domėjosi Tauragės krašto tarmių pavyzdžiais, gatvių, kaimų bei
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Tauragėje istorija, žydų genocidu, Rambyno bei Pagramančio regioniniais
parkais. Tauragės Sporto mokyklos jubiliejui rengiamai knygai šios įstaigos atstovams pateiktas
bibliografinis sąrašas ir teminiai iškarpų aplankai.
Kraštotyros fondo dokumentų sklaida vykdoma ne tik Viešojoje bibliotekoje ar jos filialuose, bet,
esant poreikiui, ir kitose įstaigose. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos biblioteka parodai apie Tauragės
Sąjūdžio veiklą naudojo Viešosios bibliotekos kraštotyros fondo dokumentus. Vėluikių bibliotekininkės V.
Lukošienės rengtai ekspozicijai, skirtai Trepų kaimo jubiliejui bei šventei, pateikta medžiagos apie šį kaimą
bei jo žmones. Baltrušaičių bibliotekininkė O. Kniurienė parodai apie kraštietį kalbininką J. Kruopą taip pat
naudojosi kraštotyros fondo dokumentais bei spaudiniais.
2013 m. buvo sudaryti 7 kraštotyriniai bibliografiniai sąrašai: „Rekomenduojamos literatūros sąrašas
apie Tauragės krašto istoriją ir kultūros paveldą“, išspausdintas knygoje „Tauragės krašto kultūros paveldas“,
enciklopedijai „Lomiai amžių sandūroje: žmonės, įvykiai, statiniai“, sudarytos lomiškių Elenos Bazinienės,
Irenos Tamošaitienės ir Albino Batavičiaus bibliografijos. Buvo parengti rajono kultūros veikėjų Eugenijaus
Šalčio bei Antano Naraškevičiaus straipsnių bibliografiniai sąrašai. B. Lukoševičienė papildė Jono Bickos
bibliografiją, kuri buvo išspausdinta knygoje „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte. Jonas
Bicka“.
Kaip ir ankstesniais metais, atrankinė informacija (straipsnių sąrašas apie savivaldybės ir mero
veiklą) buvo teikiama Tauragės rajono savivaldybei bei sudaromas straipsnių sąrašas „Tauragės bibliotekos
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spaudoje“. Nutolusiems vartotojams atsakyta į elektronines užklausas apie Tauragės žydus, vienuolę M.
Rimkevičaitę, 1863 metų sukilimą, krašto knygnešių įamžinimo vietas ir kt. Buvo siunčiami bibliografiniai
sąrašai, skenuoti straipsniai bei nuotraukos. Dėl techninių priežasčių ne visuomet pavykdavo korektiškai
suformuoti analizinių straipsnių sąrašus.
Kraštotyros informacijos sklaida vykdoma ne tik atsakant į vartotojų užklausas, bet ir eksponuojant
parodas, organizuojant renginius, talpinant straipsnius bibliotekos interneto svetainėje, per socialinius tinklus
(Facebook), rajono laikraščius, regioninę televiziją bei radiją. Informacija apie Adakavo biblioteką yra
skelbiama bendruomenės svetainėje http://www.adakavobendruomene.lt
Viešosios bibliotekos filialuose praėjusiais metais skaitytojai pateikė 329 kraštotyros užklausas.
Daugiausia – A. Vymerio (51), Vėluikių (42), Skaudvilės (24), Pagramančio (18) ir Eidintų (18)
bibliotekose.
Vartotojų padėka už suteiktą pagalbą ir informaciją yra viena iš svarbiausių darbo motyvacijų.
Viena iš svarbiausių kraštotyros informacijos sklaidos formų bibliotekose – kraštotyrinio pobūdžio
renginiai ir parodos. Apie juos skaitykite skyriuje ,,Renginiai“.
Kraštotyros darbai
Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos filialų darbuotojai 2013 m. parengė 9
kraštotyros darbus (iš jų 2 vaizdo ir 1 garso įrašas), bei 4 knygas (žr. sk. Kraštotyros fondas). Keletas filialų
bibliotekininkių (Gaurės, Pagramančio) savo darbus pristatė Tauragės kultūros centro etnografiniam
kraštotyriniam konkursui „Tauragės krašto lobiai“. Kraštotyros darbų kopijos yra saugomos Viešosios
bibliotekos kraštotyros fonde, o originalai - filialuose. 2013 m. buvo suskaitmeninti Mažonų, Pagramančio,
Taurų bei dalis Baltrušaičių bibliotekininkių parengtų darbų.
2013 metais rajono bibliotekininkų parengtų kraštotyros darbų sąrašas:
Kaip bitutės avily (visatekstis PDF dokumentas, dydis 1,08 MB): [Taurų kaimo gyventojos Onos
Butkienės prisiminimai] / parengė Vida Jankauskienė. - Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės
viešosios bibliotekos Taurų kaimo filialas. - Taurai, 2013. - 12 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu. - Aplankas +
elektroninis dokumentas
Larisa Koppaitė. Kraštietės Nijolės Michelkevičienės prisiminimai / parengė Gina Juškienė Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos A. Vymerio miesto filialas. Tauragė, 2013. - 5 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu. - Aplankas
1941 metų tremtinės Stefanijos Miniatienės prisiminimai / parengė Laisvutė Pavalkienė. - Tauragės
rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Batakių kaimo filialas. - Batakiai, 2013. - 24
p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu. - Aplankas + elektroninis dokumentas
Mūsų Gaurė praeityje ir dabartyje: [Tauragės rajono kultūros centro etnografiniam kraštotyros
konkursui „Tauragės krašto lobiai“] / parengė Danutė Mockienė, Lina Liorančienė. Kompiuteriu surinko ir
maketavo R. Petravičiūtė-Kinderienė. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos Gaurės kaimo filialas, Tauragės rajono kultūros centro Gaurės skyrius. - Gaurė, 2013. - 91 p. :
iliustr. - Rinkta kompiuteriu. - Aplankas + elektroninis dokumentas. – 131 p.
Baltrušaičių bibliotekos istorija / parengė Ona Kniurienė. - Tauragės rajono savivaldybės Birutės
Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Baltrušaičių kaimo filialas. -Baltrušaičiai, 2013. - 8 p. : iliustr. - Rinkta
kompiuteriu. - Aplankas + elektroninis dokumentas
Dainininkė, pasakų pasakotoja, audėja Ona Laurinaitienė / parengė Virgina Bartušienė. - Tauragės
rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Pagramančio kaimo filialas. - Pagramantis,
2013. - 10 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu. - Aplankas
Dainininkės, pasakų pasakotojos Onos Laurinaitienės dainos, šokiai-ratukai, pasakos [Garso įrašas]
/ dainas užrašė Virgina Bartušienė. - Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos Pagramančio kaimo filialas. – Pagramantis, 2013. - 1 garso diskas
Nagingi pagramantiškiai [Vaizdo įrašas] / projekto ir filmų autorė bei režisierė Virgina Bartušienė ;
filmavo ir montavo Tauragės sav. Bendrojo skyriaus specialistas Valdas Šarakvasas. - Tauragė : Tauragės
savivaldybė, 2011-. - 2 vaizdo diskai (DVD)
II d. [Vaizdo įrašas]. - 2013. - 1 vaizdo diskas (DVD). - Audėja, dainininkė, pasakotoja: O.
Laurinaitienė; Akmenskaldys: V. Smalinskas; Kraštotyrininkė, eiliuotoja: I. Malinauskienė; Medžio
drožėjas: V. Kleinas; Dailininkas mėgėjas: A. Puidokas; Kaimo fotografas: B. Keserauskas.
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Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis Tauragėje: [nuotraukų pristatymas skaidrėse] / parengė Vilma
Baciuškaitė. - Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos
skyrius. – Tauragė, 2013. – 1 vaizdo diskas (DVD)
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Žygaičių filialo
metraštis [2013 m.] / parengė Zita Jakienė. - Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos Žygaičių kaimo filialas. – Žygaičiai, 2013, p. 28 : iliustr. – Rinkta kompiuteriu. – Aplankas

METODINĖ VEIKLA

2012
2013
Išvykos į filialus:
Miesto f.
11
11
Kaimo f.
50
105
Iš viso
61
116
Vidutiniškai vienas filialas aplankytas:
Miesto f.
3,7
3,7
Kaimo f.
2,3
4,4
Iš viso
2,1
4,3
Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos metodininkai lankė miestų ir kaimų filialus,
susipažino su jų veikla, dalyvavo filialų organizuojamuose renginiuose, teikė praktinę pagalbą.
Metodikos skyriaus specialistės per metus į filialus išvyko 54 kartus. Dažnai į fi lialus vyko direktorius
S. Kancevyčius, LIBIS administratorė G. Dagienė, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius V.
Dadūra, rečiau – kitų Viešosios bibliotekos skyrių darbuotojos, su filialų bibliotekininkėmis dažniausiai
bendraujančios Viešojoje bibliotekoje. Patarimų, rašant projektus įvairiems fondams, negaili kultūros
projektų vadovė – rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė Ž. Timaitė. Mažonų kaimo filialo 60 -čio
šventės scenarijų parašyti padėjo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja M. Parna rauskienė ir vyr.
bibliotekininkė I. Kancevyčiūtė, Metodikos skyriaus vedėja D. Pukelienė sumaketavo ir išleido
laikraštuką „Po gimtojo žodžio dangum...“, I. Čepulienė sumaketavo ir atspausdino skelbimus ir
kvietimus, renginyje talkino Ž. Timaitė, S. Ramanauskaitė ir J. Petraitienė ir kt.
Metodikos skyriaus vyr. bibliotekininkė I. Čepulienė apipavidalino Dapkiškių, Vėluikių kaimų
filialų fondus, maketavo ir spausdino užrašus, plakatus, kvietimus parodoms ir renginiams, padėkas
vartotojams, 2014 metų žymių datų kalendorių.
2013 m. Lomių, Mažonų, Kunigiškių ir Taurų kaimų filialuose vyko fondų patikrinimai ir
perdavimai. Viešojoje bibliotekoje naujoms darbuotojoms buvo organizuoti pradiniai mokymai.
Viešosios bibliotekos metodininkai pagal galimybes bendradarbiauja su mokyklų
bibliotekininkais.
Bibliotekininkų kvalifikacijos organizavimas
2013 m. rajono bibliotekų darbuotojai buvo susirinkę į 9 pasitarimus.
Vasario mėnesio pasitarime spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja D.
Kiniulienė apžvelgė fondų būklę rajono bibliotekose. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja M.
Parnarauskienė dalinosi įspūdžiais iš mokslinės komunikacijos informacijos centro atidarymo, o
Skaudvilės miesto filialo vedėja M. Mockienė iš profesinės sąjungos organizuoto seminaro darbo teisės
klausimais. Kęsčių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė A. Eglynienė pasakojo apie Žygaičių
bendruomenės protestus prieš skalūnų dujas ketinančią išgauti JAV energetikos kompaniją ,,Chevron”.
Kovo mėnesio pasitarimas skirtas rajono bibliotekų veiklos analizei. Skaitytojų aptarnavimo ir
vaikų literatūros skyrių vedėjos M. Parnarauskienė ir A. Bagdonienė apžvelgė vartotojų aptarnavimą,
Informacijos skyriaus vedėja B. Lukoševičienė apibendrino informacinę, vyr. bibliografė L. Pikčiūnienė
- kraštotyros veiklą. VB vyr. buhalterė M. Urbonienė informavo apie bibliotekos biudžetą ir
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atlyginimus. Metodikos skyriaus vedėja D. Pukelienė pristatė Viešojoje bibliotekoje ir miesto filialuose
vykdomus tyrimus „Jaunimo poreikiai bibliotekoje“. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Tauragės
skyriaus pirmininkė D. Kiniulienė kalbėjo apie draugijos veiklą ir Nacionalinę bibliotekų savaitę.
Balandžio mėnesio pasitarimas skirtas Lietuvos bibliotekininkų draugijos Tauragės s kyriaus 20
metų sukakčiai. Draugijos nariai dalyvavo Tarmių metams skirtoje popietėje „Tarmiški pasirokavimai“.
Pagal seniūnijas susiskirsčiusios devynios komandos linksmino kitus ir džiaugėsi pačios, stengdamosi
kalbėti tarmiškai. Pirmą kartą pristatyta ir atlikta „Dainelė bibliotekininkams“, kurios žodžių autorius vyr.
bibliotekininkas Eugenijus Šaltis, muzikos – Arūnas Rakevičius. Filmuota šventės medžiaga saugoma
Viešojoje bibliotekoje.
Į gegužės mėnesio pasitarimą atvyko Seimo narys Darius Petrošius. Jis apžvelgė savo veiklą
naujai išrinktame Lietuvos Respublikos Seime, perdavė Sveikatos apsaugos ministro dovanotas knygas.
Europos informacijos centro Europe Direct vadovė I. Aleknienė pristatė Lietuvos pirmininkavimą
Europos Sąjungai. Šiaulių valstybinės kolegijos Humanitarinių mokslų katedros dėstytoja Audronė
Kiršinaitė perskaitė pranešimaą „Bibliotekų darbuotojų mokymosi visą gyvenimą galimybės“, pristatė
studijų programą „Bibliotekos informacijos ištekliai“ ir kvietė darbuotojus rinktis tęstines šios
programos studijas.
Rugsėjo mėnesio pasitarime Tauragės rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Danutė Naujokienė kalbėjo apie rajono kultūrinį gyvenimą, kuriamus daugiafunkcinius centrus, pakvietė
aktyviai teikti paraiškas kultūros rėmimo programai. Žygaičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Z.
Jakienė pasidalino įspūdžiais iš daugiafunkcinių centrų koordinatorių mokymų, Pagramančio kaimo
filialo vyr. bibliotekininkė V. Bartušienė pristatė naują kompaktinį diską su užrašytomis Onos
Kuizinaitės-Laurinaitienės dainomis. VB direktoriaus pavaduotoja D. Tauginaitė informavo apie
mokymus „Bibliotekininkystės pagrindai“. Metodikos skyriaus vedėja D. Pukelienė pakvietė filialų
darbuotojus dalyvauti pašto ženklo konkurse „Išsaugokime Baltijos jūrą“. LBD Tauragės skyriaus
pirmininkė D. Kiniulienė kalbėjo apie skyriaus veiklą.
Spalio mėnesio pasitarime viešosios bibliotekos direktorius S. Kancevyčius dalinosi įspūdžiais
iš konferencijos Lietuvos Respublikos Seime. Informacijos skyriaus vyr. bibliografė L. Pikčiūnienė
filialų darbuotojams pristatė kraštotyros informacijos kaupimo aktualijas. Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja M. Parnarauskienė kvietė naudotis Muzikos ir meno skyriaus paslaugomis. Spaudinių
komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja D. Kiniulienė dalinosi informacija iš seminaro
„Rankraštinis paveldas“.
Lapkričio mėnesio pasitarime A. Vymerio miesto filialo vedėja G. Juškienė pristatė surinktą
medžiagą apie pirmąją Tauragės bibliotekininkę Larisą Koppaitę. Metodikos skyriaus LIBIS katal ogų
administratorė G. Dagienė filialų darbuotojas konsultavo apie LIBIS programa nurašomų dokumentų
kainų keitimą. Žiniomis, įgytomis įvairiuose mokymuose, dalinosi Kunigiškių, Norkaičių, Dapkiškių ir
Dauglaukio kaimų filialų darbuotojos. Metodikos skyriaus vedėja D. Pukelienė priminė 2014 metų
veiklos planų sudarymo reikalavimus. VB vyr. buhalterė M. Urbonienė supažindino su privalomo
socialinio sveikatos draudimo pasikeitimais.
Gruodžio mėnesio pasitarime Vaikų literatūros skyriaus vedėja A. Bagdonienė pasakojo apie
baigiamąjį projekto „Skaitymas: sėkmė ir džiaugsmas“ renginį Panevėžyje. Dokumentų komplektavimo
ir tvarkymo skyriaus vedėja D. Kiniulienė pasidalino žiniomis, įgytomis seminare „Lyderiavimas ir
komanda“. Grupė filialų darbuotojų dalyvavo mokymuose Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje
bibliotekoje. Dapkiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė L. Šimkė pasakojo apie seminarą „Ką reikia
žinoti dirbant su suaugusiais“, Miesto filialo Nr. 3 ir Lomių kaimo filialų darbuotojos I. Eičienė ir G.
Pavalkytė – apie seminarą „Bendravimas su paaugliais ir jų mokymo ypatumai“. Kultūros projektų
vadovė – rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė Ž. Timaitė supažindino su pranešimu „Trys – keturi“,
kurį skaitė Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. Pagramančio kaimo filialo vyr.
bibliotekininkė V. Bartušienė pakvietė į jos parengto filmo „Nagingi pagramantiškiai -2“ peržiūrą.
2013 m. Tauragės viešojoje bibliotekoje, bendradarbiaujant Nacionalinei Martyno Mažvydo
bibliotekai, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetui ir Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės
viešajai bibliotekai vyko „Bibliotekininkystės pagrindų“ mokymai Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų
darbuotojams. Bibliotekininkystės pagrindų kursą išklausė 7 mūsų rajono bibliotekininkės: J. Petraitienė
(VB), L. Šimkė (Dapkiškiai), J. Beržinienė (Kunigiškiai), G. Pavalkytė (Lomiai), V. Keserauskaitė
(Mažonai), V. Globytė (Norkaičiai) ir I. Eičienė (Miesto filialas Nr. 2).
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TYRIMAI
2013 m. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka kordinavo tyrimą „Jaunimo poreikiai
bibliotekoje“. Jame dalyvavo VB skaitytojų aptarnavimo skyrius, A. Vymerio vardo miesto filialas Nr. 1 ir
Miesto filialas Nr. 2. Užpildytos 25 anketos išsiųstos į I. Simonaitytės viešąją biblioteką.
Nacionalinės bibliotekos užsakymu apklausti 7 Informacijos skyriaus ir Interneto skaityklos
vartotojai apie Duomenų bazių naudojimą.

PROJEKTAI
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvauja įvairioje projektinėje
veikloje.
2013 m. Viešoji biblioteka kartu su partneriu - Lomių kaimo bendruomene „Lomiai“, teikė paraišką
Tauragės rajono vietos veiklos grupei, pagal „Tauragės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategiją“ I
prioriteto „Palankios verslo plėtrai aplinkos formavimas“ 2.2 priemonę „Kaimo gyventojų
bendruomeniškumo ugdymas ir vietos tapatumo stiprinimas“, veiklos sritį „Vietos tapatumą stiprinantys
projektai”. Gavus finansavimą projekto „Lomių kaimo bendruomenės kultūros paveldo tąsa ir sklaida“
įgyvendinimui, išleista enciklopedinio – kraštotyrinio pobūdžio knyga „Lomiai amžių sandūroje: žmonės
įvykiai, statiniai“, kilnojamoji paroda „Birutė Baltrušaitytė-Masionienė“, kuri atspausdinta ant trijų 200*100
cm dydžio stendų, nupirktas kompiuteris Lomių kaimo bendruomenei tolimesnei kraštotyrinei veiklai
vykdyti, bei suorganizuoti du minėtų leidinių pristatymo renginiai. Bendra projekto vertė 34 864,60 Lt.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 6000 Lt suma parėmė Viešosios bibliotekos kultūros
projektų vadovės – rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistės Ž. Timaitės parengtą projektą ,,Esė konkursas
„Metų laikai“. Viešoji biblioteka kovo mėnesį pakvietė 14–18 metų jaunuolius dalyvauti rašinių konkurse,
skirtame Kristijono Donelaičio 300-ųjų metinių minėjimui. Visi laimėtojai gavo pinigines premijas. Aktoriai
Sigutis Jačėnas, Nijolė Sabulytė, Aleksandras Šimanskis ir kanklininkė Algytė Merkelienė atliko literatūrinęmuzikinę kompoziciją „Užpustyta tėvynė“. Projektas užbaigtas laureatams, konkurso dalyviams ir
vykdytojams suorganizuota kelione į Kristijono Donelaičio muziejų Tolminkiemyje ir išvyka po Mažosios
Lietuvos muziejus.
Tauragės rajono savivaldybės Kultūros rėmimo fondas 2013 metais finansavo 13 Viešosios
bibliotekos projektų (iš viso šio fondo skirta parama 11 600 Lt). 3 projektus teikė Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja Meilutė Parnarauskienė. Jos iniciatyva Tauragės miesto dienų metu vyko tarptautinis
festivalis „Poezijos pavasaris 2013“. Viešoji biblioteka trečią kartą dovanojo savo skaitytojams ir miesto
bendruomenei poetų ir bardų vakarą „Prie garažų". Įgyvendinant M. Parnarauskienės projektą „Parašyta
moterų“, vyko susitikimas su rašytoja Birute Jonuškaite ir aktore Birute Mar.
Viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius vykdė tris projektus. Pirmasis projektas
fotografijų parodos „Fotodžiazas“ leidyba ir pristatymas visuomenei. Kiti du projektai buvo skirti knygų
leidybai. Knyga „Elėraščiai su milinėmis“ sudaryta iš kariuomenėje tarnavusių jaunuolių kūrybos eilių,
knyga „Poezija be sienų“ talpina Tauragės ir Sovetsko (Kaliningrado sritis, Rusijos federacija) literatų
kūrybą dviem kalbomis.
Vaikų literatūros skyrius įgyvendino projektą „Kaip lėlės atgyja“ - pasiūtos naujos „Batuoto
katino“ lėlių teatro lėlės ir pastatytas naujas spektakliukas vaikams, kuris sėkmingai rodomas ne tik
Tauragės, bet ir aplinkinių rajonų vaikams.
Projektus sėkmingai vykdo ir filialų bibliotekininkės. Įgyvendinti Pagramančio kaimo filialo vyr.
bibliotekininkės Virginos Bartušienės projektas „Pasirokuokiam žemaitiškai“, „Nagingi Pagramantiškiai“,
išleista Onos Laurinaitienės pasakų knyga „Gyvenimo turtas – audiniai, dainos, pasakos“, Žygaičių kaimo
filialo vyr. bibliotekininkė Zita Jakienė įgyvendino projektus „Tarmiškasis žodžio rūbas“ bei „Laiko delnuos
prisiminimai“.
Tauragės rajono savivaldybės visuomeninių organizacijų rėmimo programa 2800 Lt suma
parėmė tris Viešosios bibliotekos literatų klubo „Žingsniai“ (vadovė – vyr. bibliotekininkė V. Užmiškienė)
projektus. Suorganizuota respublikinė poetų ir literatų šventė „Apkabinu eilėraštį kaip draugą“, išleista klubo
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narės Indros Uginčienės eilėraščių knyga „Su meile“. Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ ir Tauragės poetų
ir literatų darbais iliustruotas 2014 metų kalendorius „Metų laikai poezijoje ir fotografijoje“.
Tradiciškai dalyvauta Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ir Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos projekto „Skaitymo metai“ akcijos „Metų knygos rinkimai 2012“ konkurse.
Vis dar tęsiama Nacionalinio projekto „Bibliotekos pažangai“ veikla. Viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose vykdomi kompiuterinio raštingumo mokymai. Kompiuterinė technika panaudota vykdant Kauno
technologijų universiteto projektą „Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms – geresnės gyvenimo
kokybės garantas“. Projekto metu kompiuterinio raštingumo mokėsi 48 senjorai - Trečiojo amžiaus
universiteto studentai.
B. Baltrušaitytės biblioteka aktyviai dalyvavo Lietuvos LIONS klubų asociacijos ir Lietuvos
bibliotekininkų draugijos Skaitymo skatinimo konkurse „SKAITYMAS: sėkmė ir džiaugsmas“. Konkurso
laureate tapo tauragiškė Sofija Eičaitė.
Bendradarbiaujant su Ugdymo Plėtotės centru ir VŠĮ „Raidos kryptys“, vykdytas Europos
socialinio fondo lėšomis remiamas projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)“ . Bibliotekos skaitykloje vyko nemokami
sveikos gyvensenos ir meninio ugdymo mokymai senjorams.
Bendradarbiaudamos Tauragės miesto kultūros įstaigos įvykdė du projektus.
Pirmasis - „Donelaičio metus pasitinkant“. Paraiškos teikėjas - Kultūros paveldo tarnybos Tauragės
skyrius. Įgyvendinat projektą, bibliotekos darbuotojai parengė parodą apie Kristijoną Donelaitį, organizavo
garsinius Donelaičio kūrybos skaitymus įvairiomis kalbomis.
Antrasis - renginių ciklas „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte“. Pareiškėjas Tauragės kultūros centras. Viešosios bibliotekos informacijos skyriaus darbuotojos rinko ir sistemino
informaciją apie mokytoją ir kraštotyrininką Joną Bicką, skyriaus vedėja B. Lukoševičienė redagavo knygą
„Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte“.
Dalyvaujant Šiaurės šalių asociacijų ,,Norden“ federacijos projekte „Šiaurės šalių bibliotekų
savaitė“, renginiai vyko Viešosios bibliotekos filialuose. Eidintų kaimo filialo vyr. bibliotekininkei už
dalyvavimą Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose pareikšta padėka.
Viešoji biblioteka pagal Darbo biržos programą „Darbo įgūdžių įgavimo tiesiogiai darbo vietoje
organizavimas“ įdarbindama jaunus žmones gavo dalinį darbo užmokesčio finansavimą.

PERSONALAS
Darbuotojų skaičius ir kaita

VB
Miesto f.
Kaimo f.
Rajone

Yra etatų
33
6,75
21,25
61

Iš jų bibliotekininkų
24,75
6,5
21,25
52,5

2013 m. balandžio 24 d. Tauragės rajono tarybos sprendimu Nr. 1-696 patvirtintas Viešosios
bibliotekos etatų skaičius – 61.
2013 m. dėl nepakankamo darbo krūvio, užmokesčio fondo, taupant lėšas, ne visą darbo laiką dirbo
13 bibliotekininkų (2 viešojoje bibliotekoje, 9 kaimų filialuose, 2 miesto filialuose).
2013 m. iš darbo šalių susitarimu atleistos Mažonų kaimo filialo vyr. bibliotekininkė K. Fetingienė
ir A. Vymerio vardo miesto filialo Nr. 1 vedėja Gina Juškienė, savo noru iš darbo išėjo Kunigiškių kaimo
filialo vyr. bibliotekininkė L. Jonušaitienė. Iš ilgalaikių vaiko auginimo ir priežiūros atostogų grįžus Ž.
Kulvietytei, darbo sutartis nutraukta su laikinai Taurų kaimo filialo vyr. bibliotekininke dirbusia V.
Jankauskiene.
Į darbą priimtos Vaiva Keserauskaitė (Lomių kaimo filialas, vėliau pervesta dirbti Mažonų kaimo
filialo vyr. bibliotekininke), Livija Šimkė (Dapkiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė), Vilma Baciuškaitė
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(VB Informacijos skyriaus vyr. bibliografė), Viktorija Globytė (Norkaičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė),
Jūratė Beržinienė (Kunigiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė), Gintarė Pavalkytė (Lomių kaimo filialo
vyr. bibliotekininkė). Iš Lomių kaimo filialo vyr. bibliotekininkės pareigų į Vaikų literatūros skyrių vyr.
bibliotekininke pervesta dirbti L. Dirginčienė.
Bibliotekininkų išsimokslinimas

VB
Miesto f.
Kaimo f.
Rajone

Aukštasis
16
4
6
26

Aukštesnysis
8
3
12
23

88 % rajono bibliotekininkų turi aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, iš jų 46 % aukštąjį, 41 %
aukštesnįjį. Viešojoje bibliotekoje 64 % bibliotekininkų turi aukštąjį, 32 % - aukštesnįjį išsilavinimą, miesto
filialuose – 57 % aukštąjį, 43 % - aukštesnįjį, kaimo filialuose - 25 % su aukštuoju išsilavinimu ir 50 % su
aukštesniuoju išsilavimu.
2013 m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje bibliotekos informacinius išteklius pradėjo studijuoti
bibliotekininkės G. Svarienė ir L. Dirginčienė. Dar keturios darbuotojos studijuoja kitose mokymo įstaigose.
Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų
2013 m. rajono bibliotekų darbuotojai dalyvavo Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje
bibliotekoje vykusiuose seminaruose ir mokymuose ,,Ką reikia žinoti dirbant su suaugusiais“, ,,Bendravimas
su paaugliais ir jų mokymo ypatumai“, „Elektroninių žinynų kūrimas laisvos prieigos įrankiais internete
(Joomla, WordPress)“, „Rankraščių tvarkymas (atranka, apskaita, įkainojimas, gavimo aktų sudarymas,
teisiniai aspektai)“, ,,Edukacinių projektų, skirtų visuomenei, rengimas ir vartotojų poreikių analizė“, ,,Darbo
su LIBIS programa įgūdžių tobulinimas bei naujovių pristatymas“.
Projektų vadovė Ž. Timaitė Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vykusioje
apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos konferencijoje skaitė pranešimą,,Bibliotekų partnerystės paslaugų
plėtroje: patirtys ir galimybės“, dalyvavo Anykščiuose ir Birštone vykusiuose projekto ,,Bibliotekos
jaunimui“ mentorių savanoriškos veiklos praktikos bibliotekose mokymuose, stažuotėje ,,Ryšiai su
visuomene“ Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. Ten pat stažavosi ir Vaikų literatūros
skyriaus vyr. bibliotekininkė L. Dirginčienė (,,Vartotojų aptarnavimas“).
Keletas rajono bibliotekų darbuotojų vyko į Kaune ir Klaipėdoje Lietuvos kultūros darbuotojų
profesinės sąjungos organizuotus mokymus ,,Darbo teisės pagrindai“ ir ,,Lyderystė ir dalykinė
komunikacija“.
2013 m. rajono bibliotekininkai vyko į keletą kolektyvinių išvykų.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Tauragės skyriaus dalyvavo konkurse „Geriausias 2012 metų
LBD skyrius“. LBD rėmėjų „Asseco Lietuva“ paskatinamoji premija leido suorganizuoti rajono
bibliotekininkų kelionę Lietuvos bibliotekininkų draugijos įkūrėjo profesoriaus Vaclovo Biržiškos gyvenimo
keliais, buvo aplankyti Viekšnius (Mažeikių raj.), Telšius, Varnius.
Rajono bibliotekininkai lankėsi Vilniaus knygų mugėje, Vilniaus Universiteto bibliotekos
Mokslinės informacijos ir komunikacijos centro atidaryme, LBD konferencijoje ,,Bendraujančios
bibliotekos: patirtys, technologijos“, pikete dėl kultūros darbuotojų atlyginimų, keliavo į RF Kaliningrado
srityje esantį Tolminkiemį, po Mažosios Lietuvos istorines vietas ir Klaipėdą, Kaune ,,Žalgirio“ arenoje
žiūrėjo roko operą ,,Romeo ir Džiuljeta“, dalyvavo Klaipėdos rajone vykusiame XII Žemaitijos
bibliotekininkų sporto sąskrydyje, Šilutės rajono F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusiame ,,Protų
kovų“ turnyre ,,... kol esam lietuviai, to krašto nenustosim...“. Viešosios bibliotekos darbuotojos vyko į
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vykusį projekto ,,Skaitymas: sėkmė ir
džiaugsmas“ baigiamąjį renginį, Jurbarko viešosios bibliotekos atidarymą, susitiko su kolegėmis Pagėgių
viešojoje bibliotekoje.
Viešosios bibliotekos direktorius S. Kancevyčius vyko į LBD, regiono bibliotekų tarybų
posėdžius, lankėsi Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės,
Panevėžio, Kelmės, Ukmergės, Elektrėnų, Klaipėdos rajonų savivaldybių viešosiose bibliotekose, Tauragės
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rajono savivaldybės oficialios delegacijos sudėtyje vyko į Slavsko miestą (RF Kaliningrado sritis), atstovavo
Tauragei Klaipėdoje vykusiame kraštiečių susitikime.
Jolanta Maiskienė, Dauglaukio kaimo filialo vyr. bibliotekininkė, kėlė kvalifikaciją Klaipėdos
Universiteto tęstinių studijų instituto kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Renginių režisierius – kūrėjas,
organizatorius, lyderis“. Z. Jakienė, Žygaičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė, vyko į Universalių
daugiafunkcinių centrų kuratorių mokymus Trakuose. V. Globytei, Norkaičių kaimo filialo vyr.
bibliotekininkei, buvo patikėta atstovauti mūsų rajonui LR Prezidentūroje vykusiame šventiniame ,,Knygų
Kalėdų“ akcijos renginyje.

MATERIALINĖ BAZĖ
Patalpų būklė
Rajono filialų patalpos priklauso seniūnijoms, bendruomenėms, švietimo įstaigoms, kurios ir
rūpinasi remontu. 2013 m. į renovuotą bendruomenės pastatą persikėlė Vėluikių kaimo filialas,
suremontuotos Norkaičių bibliotekos patalpos. Buvo remontuojamos Kęsčių, Lomių, Pagramančio,
Sartininkų kaimų bibliotekos. Pradėta pastato, kuriame dirba Dacijonų kaimo biblioteteka, renovacija.
Bendras bibliotekų patalpų plotas
Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 2933 kv. m. iš jų – 2506 kv. m. naudingo ploto. Viešoji
biblioteka turi 788 kv. m., iš jų – 661 kv. m. naudingo ploto, miesto filialai dirba 310 kv. m., iš jų – 235 kv.
m. naudingo ploto, kaimų filialai įsikūrę 1835 kv. m., iš jų – 1610 kv. m. naudingo ploto.
Rajono bibliotekų fondai išdėstyti 6126 lentynų metruose, iš jų – 5961 lentynų metrus užima atviri
fondai. Viešosios bibliotekos dokumentų fondai išdėstyti 1650 lentynų metruose, atviri fondai – 1638
lentynų metruose, miesto filialų – 956 lentynų metrai, iš jų – 949 atviri fondai, kaimų filialuose – 3520
lentynų metrus užima visas fondas, 3374 – atviri fondai.
Techninis aprūpinimas
Iš kuklaus 2013 m. bibliotekos biudžeto buvo nupirkti barkodų skaitytuvai filialams. Būta problemų
dėl nekokybiško internetinio ryšio. Pasibaigęs vartotojų ir darbuotojų kompiuterių, daugiafunkcinių įrenginių
garantiniam aptarnavimo laikui, juos remontuoti tenka iš bibliotekos biudžeto.

VB
MF
KF
Rajone

Vartotojams
32
12
88
132

Kompiuteriai
Darbuotojams
33
5
24
62

Iš viso
65
17
112
194

FINANSAVIMAS
2013 m. rajono viešosios bibliotekos biudžetas buvo 1789,8 tūkst. Lt (42,6 tūkst. Lt. didesnis, negu
2012 m.). Biudžeto lėšų gauta 42,6 tūkst. Lt daugiau, iš jų – 20,3 tūkst. Lt darbo užmokesčiui. Dokumentams
įsigyti gauta 170,6 tūkst. Lt. (3,6 tūkst. Lt. mažiau, negu 2012 m.), iš jų – už 138,6 tūkst. Lt. įsigyta knygų (4
tūkst. Lt. mažiau, negu 2012 m.), už 0,4 tūkst. Lt mažiau įsigyta periodinių leidinių. 11,9 tūkst. Lt. daugiau
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gauta kitoms išlaidoms, fizinių ir juridinių asmenų parama sumažėjo 3,4 tūkst. Lt. Už mokamas paslaugas
gauta 20 tūkst. Lt. (2 tūkst. Lt. daugiau, negu 2012 m.).
Darbo užmokesčiui
Dokumentams įsigyti. Iš jų:
knygoms
periodikai
kt. dokumentams
Automatizacijai
Kitos
Išlaidos (tūkst. Lt.) iš viso:
Pajamos ir finansavimas
(tūkst. Lt.)
Biudžeto lėšos
Už mokamas paslaugas
Fiz., jurid. asmenų parama
Programų, projektų
Iš viso

VB
596,5
52,4
41,4
11
0
19,1
347,4
1015,4

MF
112,1
22,6
20,1
2,5
0
0
43,6
178,3

KF
334,7
95,6
77,1
18,5
0
0
174,8
605,1

Rajone
1043,3
170,6
138,6
32
0
19,1
565,8
1798,8

VB
MF
KF
Rajone
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
2013
894,1 922,5 170,2 172,8 604,5 586,5 1668,8 1681,8
17,4
17,7
0,6
1
0
1,3
18
20
22,2
18
5,9
4,5
13,7 15,9
41,8
38,4
18,1
57,2
1,2
0
8,3
1,4
27,6
58,6
951,8 1015,4 177,9 178,3 626,5 605,1 1756,2 1798,8

IŠVADOS

-

-

Sėkmės
2013 m. buvo finansiškai stabilūs;
Viešoji biblioteka tapo labiau matoma visuomenės;
Sėkmingai įgyvendinti šalies ir rajono kultūros rėmimo fondų projektai;
Informatyvi naujoji svetainė www.tauragevb.lt;
Bibliotekose vyko daug žodinių ir vaizdinių renginių;
Visos rajono bibliotekos yra kompiuterizuotos ir turi internetinį ryšį;
Filialuose tęsiamas LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemės diegimas;
Problemos
Nepakankamas finansavimas neleidžia tenkinti skaitytojų poreikių;
Mažėjant gyventojų skaičiui, mažėjo vartotojų skaičius ir išduotis, išaugo apsilankymų
skaičius;
Informacinių technologijų ir technikos priežiūrai reikia finansinių investicijų;

40

2013 m. ataskaitą rašė:
Alina Bagdonienė - Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Izita Čepulienė – Metodikos skyriaus metodininkė
Greta Dagienė - LIBIS administratorė
Daiva Kiniulienė - Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja
Birutė Lukoševičienė - Informacijos skyriaus vedėja
Meilutė Parnarauskienė - Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Laima Pikčiūnienė - vyr. bibliografė kraštotyrai
Danutė Pukelienė - Metodikos skyriaus vedėja
Danutė Tauginaitė - Direktoriaus pavaduotoja
Žaneta Timaitė – projektų vadovė – rinkodaros ir viešųjų ryšių specialsitė
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