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BENDROJI DALIS

Metai – kaip vanduo. Prabėgo, nutekėjo į praeitį, palikdami įvairių darbų,
skirtingų veiklų salas, duburius ir gelmes. Kažkodėl šitaip norisi kalbėti apie bibliotekos
darbą. Kasmet vis gausyn, vis daugyn įvairių renginių, užsiėmimų, mokymų – atrodo,
neįmanoma suspėti. Bet bibliotekininkės ir biblioteka – tokia struktūra, kur neįmanomų
atlikti darbų nėra.
Negąsdina mažėjantis gyventojų skaičius, nes skaitančiųjų, bent kol kas, yra
daugiau. Lankytojų skaičius išaugo. Vadinasi, čia yra ką veikti. Ir turėjome ką pasiūlyti.
Informacinių technologijų laikmetyje vis dar yra norinčių susitikti su rašytojais, poetais,
dailininkais. Taip plečiamas akiratis, ieškoma naujų sąlyčio taškų tarp virtualaus ir
realaus pasaulių.
2018 metai Tauragės B. Baltrušaitytės viešajai bibliotekai buvo tvirti ir
stabilūs. Bet ir nauji, inovatyvūs. Naujos edukacijos vaikams ir suaugusiems įtraukė
didesnį būrį lankytojų, kurie mokėsi anglų kalbos – per žaidimus ir muziką. Tradicinė
bibliotekos funkcija – išduoti knygas, kviesti skaityti – organiška, teikianti vilčių, kad
žmonės dar ilgai skaitys tradicines popierines knygas.
Išmaniųjų technologijų amžiuje neatsiliekame, siūlome jauniems ir vyresniems
mokytis, tobulėti. 3D spausdintuvai traukia visokio amžiaus lankytojus. Prasidėję
„Prisijungusi Lietuva“ mokymai vėl sujudino bendruomenes, skatindami gilinti žinias
kompiuterinio raštingumo srityje.
Džiaugiamės bendryste su kolegomis iš kitų rajonų, semiamės patirties iš
labiau patyrusių. Noras tobulėti - varomoji jėga, neleidžianti galvoti, kad kaip yra, taip
gerai. Yra kur stiebtis, yra ko trokšti. Bet aišku viena – yra noras dirbti mūsų krašto
bendruomenės labui. O tai – svarbiausia.
Darbai, kuriuos įvykdėme 2018 metais – atskaitoje, kurioje pilna suvestinių,
diagramų, skaičių. Tačiau svarbiausia ataskaitos išvada – geri mūsų lankytojų
atsiliepimai ir pačių darbuotojų noras stengtis, kad apie mus gerai kalbėtų ne tik
ištikimieji skaitytojai, bet kad į biblioteką kelią rastų ir nauji žmonės, kuriems
biblioteka taptų trečiaisiais namais.
Direktorė Meilutė Parnarauskienė
Rajono bibliotekų veiklos nuotraukas rasite www.tauragevb.lt ir Facebook
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BIBLIOTEKŲ

PRIEINAMUMAS

Bibliotekų skaičius

Tinklo pokyčiai




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



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

aptarnavimas

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

Struktūros

tobulinimas

ir

pristato

pokyčiai

neįgaliems,

SVB

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

VB
MF
KF
Iš viso:

Fiz. vnt.
78797
30204
148758
257759

2017
Pavadinimai
39346
7562
9428
40278

2018
Fiz. vnt. Pavadinimai
77413
38030
29447
7640
142705
8667
249565
39126

+Fiz. vnt.
-1384
-757
-6053
-8194

2019 m. sausio 1 d rajono bibliotekose buvo 249565 fiz. vnt., 39126
pavadinimų dokumentai (245590 fiz. vnt. knygų ir serialinių leidinių, 238 fiz. vnt.
rankraščių, 178 fiz. vnt. kartografinių, 470 fiz. vnt. natų, 2922 fiz. vnt. garsinių
regimųjų, 163 fiz. vnt. elektroninių, 4 fiz. vnt. vaizdinių dokumentų). 57 % dokumentų
fondo buvo kaimų filialuose, 12 % miesto ir 31 % viešojoje bibliotekoje. Bibliotekose
nurašius susidėvėjusius dokumentus fondas sumažėjo 3 %.
G r o ž i n ė, š a k i n ė l i t e r a t ū r a i r p e r i o d i n i a i l e i d i n i a i
2018 m. pabaigoje rajono bibliotekų fonde buvo 159429 fiz. vnt. grožinės
literatūros (64 % viso fondo), šakinės - 69789 fiz. vnt. (28 %), periodinės - 142 pav.
20347 fiz. vnt. (8 % viso dokumentų fondo). Grožinės literatūros fondas, lyginant 2017
m sumažėjo 1,8 % (MF - 1,3 %, KF - 2,1 %, VB - 1,2 %.
Šakinės literatūros fondas, lyginant 2017 m sumažėjo 3 % (MF – 0,5 %, KF –
4,5 %, VB – 2,2 %.
Viešojoje bibliotekoje buvo 127 pav. žurnalai, 15 pav. laikraščiai. Vidutiniškai
miesto filiale buvo 25 pav. periodiniai leidiniai (21 pav. žurnalai, 4 pav. laikraščiai),
kaimo filiale 36 pav. periodiniai leidiniai (30 pav. žurnalai, 6 pav. laikraščiai).
Periodiniai leidiniai Viešojoje bibliotekoje sudarė 3,5 %, miesto filialuose 0,5 %, kaimo
filialuose 4 % dokumentų fondo.
Informaciniame fonde buvo 28004 fiz. vnt. dokumentų (VB - 16191 fiz. vnt.,
MF - 3952 fiz. vnt., KF - 7861 fiz. vnt). Informacinis fondas per metus sumažėjo 4 %.
2018 m. gauta 219 fiz. vnt. informacinių dokumentų (VB - 81 fiz. vnt., MF - 32 fiz.
vnt., KF - 106 fiz. vnt). Vidutiniškai vienas MF per metus gavo 16 fiz. vnt., vidutiniškai
1 KF - 4 fiz. vnt. 2018 m. nurašyti 1508 fiz. vnt. informacinių dokumentų (VB - 561 fiz.
vnt., MF - 83 fiz. vnt., KF - 864 fiz. vnt).
Kraštotyros fondą sudarė 7474 fiz. vnt., 1210 pav. dokumentai. Per metus
nurašyta 18 fiz. vnt. (VB - 4 fiz. vnt., KF - 14 fiz. vnt) kraštotyrinių dokumentų.
Kraštotyrinio fondo gautis, lyginant 2017 m., padidėjo 5 %.
Aprūpinimas dokumentais
Rajono bibliotekų fonduose 1 gyventojui saugoma po 6 dokumentus. Vienam
rajono gyventojui tenka 0,29 naujų dokumentų. 1000 gyventojų tenka 292 nauji
dokumentai (kartu su periodiniais leidiniais). Dokumentų fondas 1000 gyventojų –
6472.
Rajone vienam vartotojui tenka 26 dokumentai. Rajono bibliotekose 1
vartotojui tenka – 1,2 naujų dokumentų (VB - 0,7, MF - 1,2, KF - 1,6).
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2014
2015
1 gyventojui tenka dokumentų
Mieste
3,4
4,7
Kaime
9,2
9,2
Rajone
5,3
6,5
1 vartotojui tenka dokumentų
Mieste
17
25
Kaime
39
39
Rajone
25
31

2016

2017

2018

4,8
9,3
6,6

4,5
9,4
6,4

4,6
8
6

24
38
30

22
34
28

25
31
26

Dokumentų įsigijimas
2017
2018
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
Pav.
Įsigyta dokumentų
VB
3086
1748
2681
1513
MF
1313
346
1191
356
KF
7001
795
7377
737
Iš viso: 11400
1911
11249
1682
Įsigyta grožinės literatūros
VB
1091
800
1037
737
MF
577
232
573
189
KF
3356
613
3583
524
Iš viso:
5024
918
5193
852
Įsigyta šakinės literatūros
VB
1019
861
904
698
MF
228
101
337
154
KF
938
170
1195
197
Iš viso:
2195
906
2436
750
Įsigyta periodinių leidinių
VB
994
87
739
77
MF
473
13
281
13
KF
2809
12
2597
14
Iš viso:
4276
87
3617
77

+Fiz. vnt.
-405
-122
+376
-151
-54
-4
+227
+169
-115
+109
+257
+241
-255
-192
-212
-659

2018 m. gauta 11249 fiz. vnt. dokumentų, gautis – 4,5 % nuo viso dokumentų
fondo (VB - 1 %, MF - 0,5 %, KF - 3 %). Lyginant 2017 m gautis sumažėjo 1,3 %. VB
gautis sudarė 24 % visos 2018 m. gauties (3,5 % viso VB fondo). MF gautis sudarė 11
% visos 2018 m. gauties (4 % viso MF fondo). KF gautis sudarė 65 % visos 2018 m.
gauties (5,2 % nuo viso KF fondo).
Grožinės literatūros gautis sudarė 46 % visos 2018 m. gauties (VB - 9 %, MF 5%, KF - 32 %).
Šakinės literatūros gautis sudarė 22 % visos 2018 m. gauties (VB - 8 %, MF 3%, KF - 11 %).
Periodinių leidinių gautis sudarė 32 % visos 2018 m. gauties (VB - 7 %, MF 2 %, KF - 23 %). VB teko 77 pavadinimų periodiniai leidiniai (59 pav. žurnalai, 18 pav.
laikraščiai). Vidutiniškai vienas MF gavo 13 pavadinimų periodinius leidinius (9 pav.
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žurnalus, 4 pav. laikraščius), vienas KF gavo po 14 pavadinimų periodinius leidinius
(10 pav. žurnalus, 4 pav. laikraščius).
Kultūros ministerija dokumentų įsigijimui skyrė 33243 Eur. Iš įvairių leidyklų
įsigyta 4076 fiz. vnt. dokumentų (2685 fiz. vnt. suaugusiems, 1391 fiz. vnt. vaikams). Iš
Tauragės rajono savivaldybės gauta 9790 Eur. 82 ct. periodikos prenumeratai. Per metus
užsakyta ir gauta 77 pavadinimų periodiniai leidiniai (18 pavadinimų laikraščiai, 59
pavadinimų žurnalai). Leidyklos, skaitytojai, renginių svečiai dovanojo 1671 fiz. vnt.
dokumentų. Iš projektų gauta 220 fiz. vnt. dokumentų, paramos būdu - 1243 fiz. vnt.
(Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ dovanojo 756 fiz. vnt., UAB „Vagos
prekyba“ 487 fiz. vnt.). Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos mainųrezervinis fondas perdavė 33 fiz. vnt. dokumentų.
Įsigyta dokumentų (fiz. vnt.)
Centralizuotai
Leidyklų
Dovanotos
Parama
Vietoj pamestų
Projektai
Iš viso:

2017
4451
4406
1492
778
121
152
11400

2018
3879
4086
1671
1243
150
220
11249

+-572
-320
+179
+465
+29
+68
-151

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

Kultūros ministerijos
Rajono savivaldybės
Parama
Vietoj pamestų
Projektai
Iš viso:

2014
0,56
0,27
0,10
0,02
0,12
1,06

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

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

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

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

Dokumentų nurašymas
Nurašyti 8 % nuo viso dokumentų fondo (VB - 1,6 %, MF - 1 %, KF - 5,4 %).
Daugiausia dokumentų nurašyta Kęsčių, Šakviečio, Dauglaukio kaimų filialuose
vykusių fondo patikrinimų metu.
Susidėvėję dokumentai sudarė 64 %, neaktualūs - 36 %, skaitytojų prarasti 0,33 % visų nurašytų dokumentų. Vietoje pamestų gauta 50 fiz. vnt. dokumentų.

VB
MF
KF
Iš viso:

2017
Fiz. vnt. Fiz. vnt.
1969
1072
7849
1614
10574
315
20392
1072

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

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

Fondo panaudojimo koeficientas 2018 m. nesikeitė – buvo 0,7.
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VARTOTOJŲ TELKIMAS IR APTARNAVIMAS
Gyventojų ir vartotojų skaičius
Gyventojų sutelkimo procentas
Gyventojai

Vartotojai

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

2017
980
680
449
586
619
465
442
510
730
815
635
1254
445
750
745
397
554
470
674
352
1750
497
250
820
15869
2168
20395
22563
1491
39923

2018

+-

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

-31
-35
-25
-25
-28
-24
-20
-22
-25
-25
-24
-9
-24
-24
-24
-20
-25
-34
-25
-14
-21
-28
-20
-35
-587

38560

3
-752

-749
-27

-1363

2017
226
121
237
181
167
105
80
193
270
101
139
271
233
202
205
87
203
144
247
112
370
196
74
247
4411
512
3649
4161
441
9013

2018

+-

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

0
12
4
30
23
70
-1
-2
4
-20
-6
-47
-11
31
50
2
0
1
92
-10
10
-3
9
17
255
3
128

4292

131

475

34

9433

420

Aptarnaujama
%
2017
2018
24
23
21
18
57
53
38
31
32
27
40
23
19
18
39
38
39
37
10
12
22
22
18
22
53
53
32
27
35
28
24
22
38
37
33
31
52
32
30
32
22
21
41
39
36
30
34
30
31
28
23
24
18
19
20
20
30
32
23
24

2018 m. Tauragės rajone gyveno 1363 gyventojais mažiau.
Tauragės mieste gyveno 56,6 % rajono gyventojų, kaimo vietovėse 39,6 %
rajono gyventojų, Skaudvilėje 3,8 %.
Bibliotekose lankėsi 20 % Tauragės miesto, 31 % kaimo ir 24 % rajono
gyventojų. Daugiausiai gyventojų skaito Batakių (57 %), Lomių (53 %), Sartininkų (52
%) kaimų filialuose. Mažiausiai gyventojų lankėsi Kęsčių (10 %), Lauksargių (18 %),
Eičių (19 %) kaimų filialuose.

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIRUTĖS BALTRUŠAITYTĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

9
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai

2018
m.
vienai
rajono
bibliotekai teko 1428 gyventojai (2017
m. – 1479 gyventojai). Vienai kaimo
bibliotekai vidutiniškai teko 637 (2017
m. – 661). Tauragės mieste vienai
bibliotekai teko 10907 gyventojai (2017
m. – 11281).

Vartotojų

VB
MF
KF
Rajone

2017
3649
953
4411
9013

1428
10907

Rajone

Kaime

637

Tauragėje

skaičius

2018
3777
990
4666
9433

+128
37
255
420

2018 m. rajono bibliotekose skaitė 24 % rajono gyventojų - 9433 vartotojai, 420
daugiau, negu 2017 m. Viešojoje bibliotekoje užregistruota 128, kaimų filialuose 255
vartotojais daugiau. Kaimų filialuose vartotojų daugėjo dėl aktyvaus bibliotekininkių
dalyvavimo bendruomenių veikloje. Sartininkų kaimo filiale sutelkta 92, Dauglaukio –
70, Norkaičių – 50, Dacijonų – 30 vartotojų daugiau.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai

1 bibliotekininkui
VB
Miesto filiale
Kaimo filiale
Rajone

Vartotojų
2017
2018
166
171
238
248
184
194
180
188

Lankytojų
2017
2018
2164
2361
3218
3366
3005
3171
2652
2830

Išduotis (fiz. vnt.)
2017
2018
3850
3569
4338
4484
3684
3873
3809
3788
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Vartotojų sudėtis
Vartotojų sudėtis
Vaikai
Moksleiviai (10 – 12 kl.)
Studentai
Neįgalūs
Pagyvenę
Bedarbiai
Tarnautojai
Ūkininkai
Verslininkai
Kiti
Iš viso :

VB
1202
399
162
93
300
95
375
13
38
1100
3777

MF
415
119
53
24
69
69
102
6
10
123
990

KF
1242
536
187
171
502
279
649
119
46
935
4666

Rajone
2859
1054
402
288
871
443
1126
138
94
2158
9433

%
30
11
4,3
3
9,2
5
12
1,5
1
23
100

2018 m. vartotojai vaikai sudarė 30 % (2017 m. - 33 %), moksleiviai (10 – 12 kl.)
- 11 % (2017 m. – 12 %), studentai – 4,3 % (2017 m. – 4 %) visų vartotojų. LIBIS
programoje sukurta grupė ,,Kiti“ sudaro 23 % (2017 m. – 20 %). Rajono bibliotekose
tarnautojai sudaro 12 % visų vartotojų, pagyvenę – 9,2 %, bedarbiai - 5 %, ūkininkai –
1,5 % verslininkai – 1 %.

Apsilankymai

2017
2018 Skirtumas
VB
47599 51951
4352
MF
15557 13462
589
KF
72112 76100
3988
Rajone 135268 141513
+8929

2018 m. rajono bibliotekose
apsilankė 141513 lankytojų (2017 m. 135268), 8929 lankytojais daugiau. 3988
lankytojais daugiau apsilankė Viešojoje
bibliotekoje, 589 miesto filialuose, 3988
kaimų filialuose.

Lankomumas

2017
13
14
16
14,7

VB
MF
KF
Rajone

2018
14
14
16
15

Skirtumas
+1
0
0
+0,3

Rajono bibliotekų vartotojų
lankomumas išaugo nuo 14,7 iki 15.
Lankomumas nesikeitė miesto (14) ir
kaimų
filialuose
(16).
Viešojoje
bibliotekoje lankomumas padidėjo nuo
13 iki 14.

.
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Išduotis

2017
84695
17351
88426
190472

VB
MF
KF
Rajone

2018
78518
17936
92942
189396

2018 m. išduota 189396 fiz.
vnt. arba 1076 fiz. vnt. dokumentų
mažiau (2017 m. - 190472 fiz. vnt.).
Vidutiniškai viename miesto filiale
išduota 8968 fiz. vnt. (2017 m. 8675 fiz. vnt.), viename kaimo filiale
- 3873 fiz. vnt. (2017 m. - 3684 fiz.
vnt.)

+-6177
+585
+4516
-1076

Išduotis į namus ir vietoje

VB
MF
KF
Rajone

Į namus
Suaugusiems Vaikams
35552
11151
4749
4012
49473
19353
89774
34516

Iš viso
46703
8761
68826
124290

Vietoje
Suaugusiems Vaikams
30940
875
5389
3786
13750
10366
50079
15027

Iš viso
31815
9175
24116
65106

2018 m. vartotojams į namus buvo išduota 66 % visų išduotų dokumentų (2017
m. – 56 %), bibliotekose vartotojai naudojosi 34 % išduotų dokumentų (2017 m. - 44
%). Viešosios bibliotekos vartotojai namuose skaitė 59 % dokumentų, vietoje – 41 %,
miesto filialų – 49 % namuose ir 51 % vietoje, kaimų filialų – 74 % namuose ir 26 %
vietoje.
Suaugę Viešosios bibliotekos vartotojai namuose skaitė 76 % į namus išduotų
dokumentų, vaikai – 24 %. Iš viešojoje bibliotekoje vietoje išduotų dokumentų 97 %
skaitė suaugę vartotojai ir 3 % vaikai. Miesto filialuose namuose suaugę vartotojai
skaitė 54 % į namus išduotų dokumentų, vaikai – 46 %, kaimų filialuose namuose
suaugę vartotojai skaitė 72 %, vaikai – 28 % į namus išduotų dokumentų. Miesto filialų
vartotojai bibliotekose (vietoje) perskaitė 51 % miesto filialuose išduotų dokumentų,
kaimų filialų vartotojai – 26 % kaimų filialuose išduotų dokumentų.
G r o ž i n ė s, š a k i n ė s l i t e r a t ū r o s ir p e r i o d i n i ų
leidinių išduotis

VB
MF
KF
Rajone

Grožinė
Fiz. vnt.
%
37780
48
9621
54
44291
48
91692
48

Šakinė
Fiz. vnt.
9708
2341
11661
23710

%
12
13
12
13

Periodika
Fiz. vnt.
%
31030
40
5974
33
36990
40
73994
39

2018 m. rajono bibliotekose grožinės literatūros išduotis sudarė 48 % visos
išduoties, šakinės literatūros – 12 %, periodinių leidinių – 40 % .
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Daugiausiai grožinės literatūros buvo skaitoma miesto filialuose - 54 %,
Viešojoje bibliotekoje ir kaimų filialuose – 48 %.
Šakinės literatūros išduotis didžiausia Miesto filialuose – 13 %, Viešojoje
bibliotekoje ir kaimų filialuose - 12 %.
Periodiniai leidiniai skaitomiausi Viešojoje bibliotekoje ir kaimų filialuose 40 %, miesto filialuose periodinių leidinių išduotis sudarė 33 % 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 suaugusiems ir vaikams

VB
MF
KF
Rajone

Suaugusiems
Grožinė
Šakinė
Periodika
27750
8416
30326
4933
1535
3670
26564
8807
27852
59247
18758
61848

Grožinė
10030
4688
17727
32445

Vaikams
Šakinė
1292
806
2854
4952

Periodika
704
2304
9138
12146

Suaugę vartotojai 2018 m. pasinaudojo 139853 fiz. vnt. dokumentų arba 74 %
visų išduotų dokumentų, vaikams buvo išduota 49543 fiz. vnt. dokumentų arba 26 %
visos išduoties.
Suaugę vartotojai daugiausiai skaitė periodinius leidinius – 44 % (2017 m. - 49
%), grožinė literatūra sudarė 43 % (2017 m. - 39 %), šakinė – 13 % (2017 m. - 12 %)
suaugusiems vartotojams išduotų dokumentų. Vartotojams vaikams išduota grožinė
literatūra sudarė 65 % (2017 m. - 65 %) vartotojų vaikų perskaitytų dokumentų, šakinė
literatūra – 10 % (2017 m. - 8 %), periodiniai leidiniai – 25 % (2017 m. - 27 %).

Skaitomumas

VB
MF
KF
Rajone

2017
23
18
20
21

2018
21
18
20
20

+-2
0
0
-1

2018 m. skaitomumas rajono bibliotekose buvo 20 (2017 m. - 21). Miesto ir
kaimų filialuose skaitomumas nesikeitė, Viešojoje bibliotekoje sumažėjo nuo 23 iki 21.
Didžiausias skaitomumas Eičių, Pagramančio (36), mažiausias – Sartininkų
(9,6), Šakviečio (9,9) kaimų filialuose.
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Darbo

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

vietos

VB
MF
KF
Iš viso
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
116 116
22
22
282 275 420 413
66
66
15
15
111 109 192 190
32
32
10
10
86
84
128 126
32
32
10
10
84
84
126 126
32
32
10
10
85
84
127 126
34
34
5
5
25
25
64
64
34
34
5
5
24
25
63
64

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

Prieiga

ir sąlygos
Darbo valandos

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

Vartotojų

orientavimas

ir apmokymas

2018 m. rajono bibliotekų vartotojai paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt.
naudotis mokėsi 711 valandų (2017 m. - 638 valandų), iš jų – 488 Viešojoje
bibliotekoje, 63 – Miesto filialuose, 160 – kaimų filialuose. 2018 m. rajono
bibliotekose apmokyti ir konsultuoti 3650 gyventojų (2017 m. - 2890 gyventojų).
2018 m. rajono bibliotekose skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo 651
gyventojas.
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Tarpbibliotekinis

abonementas

2015

2016

2017

2018

0
37
36

0
53
52

0
29
28

0
36
36

Gauta užsakymų
Išsiųsta užsakymų
Gauta dokumentų

Naudojimasis tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslaugomis išlieka
aktualus. Ši paslauga leidžia parsiųsti dokumentus ir kopijas, kurių neturi biblioteka.
2018 m. įvykdyti 36 užsakymai (2017 m. – 28). Gauta 16 kopijų ir 20 originalų.
Mokamos

paslaugos

Pagal 2015 m. Tauragės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą ,,Mokamų
paslaugų“ sąrašą 2018 m. už mokamas paslaugas, gauta 3447,27 eurai (2017 m. 4166,24 eurai).
Bibliotekos

įvaizdžio formavimas

Siekiant formuoti aktyvios ir įdomios bibliotekos įvaizdį buvo sukurta
edukacinė ekskursijos programa „Pažink savo miesto biblioteką“. Jos metu dalyviai
sprendė įvairius galvosūkius, fonde ieškojo knygų ir dalyvavo trumpose viktorinose. Per
metus 31 ekskursijoje dalyvavo darželinukai, moksleiviai, reabilitacijos centrų
globotiniai, svečiai iš kitų miestų ir šalių.
Rajono bibliotekos dalyvavo nacionalinėse „Knygų Kalėdų“, „Švieskime
vaikus“, „Visuomeninė tylos minutė“, „Lietuva skaito“ ir kt. akcijose. Nacionalinės
bibliotekų savaitės metu vartotojams dovanojami skaitytojų pažymėjimai. Vyko
„Incognito“ lapelių žaidimas, kai gražindami knygą, skaitytojai palikdavo joje lapelį su
laimės palinkėjimu nepažįstamajam. Viešoji biblioteka tapo draugiška gyvūnams
įstaiga. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Lėkytė vykdė akciją „Rytas su
knyga“ ir du kartus per savaitę Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios pagalbos
skyriuje ir garsiai skaitė senjorams. „Eglish Homework Club“ vyko grupiniai anglų
kalbos namų darbų ruošos užsiėmimai, Trečiojo amžiaus universiteto studentai mokėsi
„Anglų kalba integruojant IKT“, vyr. bibliotekininkės Jūratės Senkuvienės iniciatyva
visą vasarą vyko anglų kalbos stovyklėlė vaikams „Smiley“. Socialiniuose tinkluose
naujose rubrikose „Dienos citata“, „Bibliotekininkė rekomenduoja“, „Periodika“ buvo
skelbiamo publikuojamos motyvacinės citatos, periodiniai leidiniai, skaitytojų
rekomenduojamos knygos. Jaunimui organizuotas komiksų kūrybos konkursas „Ateities
biblioteka“, edukaciniai programavimo užsiėmimai „3D vardinuko kūrimas“. Projektu
„SkaitMENINIS muziejus“ lankytojai buvo kviečiami „patirti eksponatus“. Vyko du
motyvuojantys susitikimai su savanoriais iš Prancūzijos ir Austrijos, kurie pasakojo apie
Erasmus+ galimybes, tauragiškė Rita Grigalienė dalinosi savanorystės Ugandoje
(Afrika) patirtimi. Du mėnesius kas savaitę bibliotekoje rinkosi dvi savanorių grupės
(36 paaugliai). Jaunuoliai kūrė ir siuntė šimtmečio sveikinimus užsienio lietuvių
bendruomenėms. Vyko inovatyvi diskusija jaunimui „Lietuvybę puoselėjame svetur“.
Dalyviai su Tauragės garbės ambasadoriais, gyvenančiais visame pasaulyje bendravo
naudojant vaizdo skambučio funkciją.
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Ieškant projektų partnerių, užsiregistravome internetinėje platformoje ,,Sister
library“. Bibliotekos darbuotojos atliko gerosios patirties sklaidą su Erasmus+ projekto
mokytojais iš užsienio supažindinamos juos su 3D spausdintuvo galimybėmis
,,Fundamentals of 3D printing“.
Viešosios bibliotekos Dokumentų tvarkymo ir komplektavimo skyriaus vedėja
Daiva Kiniulienė šventinėje Vydūno konferencijoje skaitė savo pranešimą „Vydūnas ir
Tauragė“. Kultūros projektų vadovė-rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė Žaneta
Maziliauskienė atstovauja biblioteką Tauragės rajono savivaldybės projekto „Globali
Tauragė“ darbo grupėje.
Interneto skaitykloje, bendradarbiaujant su Valstybine mokesčių inspekcija,
vyko gyventojų pajamų mokesčių deklaravimo konsultacijos, edukaciniai užsiėmimai
„Saugus ir draugiškas internetas“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tauragės
Suaugusiųjų mokymo centru.
Darbuotojai Viešojoje bibliotekoje dalyvavo Tauragės visuomenės sveikatos
biuro organizuotuose mankštose, „Auksinio proto“ žaidimuose pirmavo bibliotekininkių
komanda „Šeršėliafam“. Tradiciškai dalyvauta Žemaitijos regiono bibliotekininkų
sporto sąskrydyje. Batakių kaimo filialo „Batakių skaitytojų teatras“ gruodžio mėnesį
parodė naują spektaklį „Nenuorama žmona“.
Biblioteka 2018 metais labai aktyviai naudojosi socialiniais tinklais. Facebook
pakeitus naujienų srauto politiką ir sumažėjus įrašų matomumui, pradėjome naudoti
,,facebook event“ funkciją, nes šiuo būdu reklamuojami renginiai tapo geriau matomi,
įmanoma pakviesti žiūrovus individualiai. Per metus sukurti 39 renginiai. Džiugu, kad
facebook sekėjų skaičius pakilo nuo 2012 iki 2418 t.y. 406 nauji sekėjai per metus.
Puslapį mėgsta nebe 2071, o 2462 t.y. 391 naujų unikalių vartotojų, kurie pamėgo
Viešosios bibliotekos facebook paskyrą. 2018 metais bibliotekos facebook paskyroje
paskelbti net 584 įrašai. Šis skaičius išaugo, nes pradėtos rubrikos
„#bibliotekininkėrekomenduoja“, „#periodika“. Taip pat visa vasarą, kiekvieną rytą į
bibliotekos paskyrą buvo keliamos moderniai ir patraukliai apipavidalintos sentencijos.
Lyginant ankstesnių metų sekėjų kilimą galima daryti išvadą, kad didesnis įrašų
skaičius sąlygojo dvigubai didesnį sekėjų padidėjimą per metus.

Sekėjai
Įrašai

2016 m.
1831
291

2017 m.
2071
243

2018 m.
2418
584

Instagram paskyros „Tauragės_biblioteka“ sekėjų skaičius per metus nuo 133
išaugo iki 200. Buvo paskelbta 170 įrašų ir 79 istorijos.
Viešosios bibliotekos darbuotojai administruoja internetinį puslapį
www.tauragevb.lt. Jame nuolat atnaujinama informacija apie artėjančius ar jau
įvykusius renginius, kita svarbi informacija. Veikia skiltis „Knygų degustacija“, kurioje
publikuojamos skaitytojų ir bibliotekos darbuotojų nuomonės, rekomendacijos bei
įžvalgos apie perskaitytas knygas. Veikia elektroninis katalogas, kuriuo lankytojams
sudaryta galimybė prisijungti prie „LIBIS“ duomenų bazės. Skelbiamos visų bibliotekos
teikiamų paslaugų kainos. Aktyvi kraštotyros skiltis, kurioje skelbiamos žymios datos,
kraštiečių leidiniai, kraštotyros darbai, informacija apie žymius tauragiškius, garbės
piliečius. Atskiros skiltys skirtos vaikams, projektams, renginiams. Taip pat talpinama
visa administracinė įstaigos informacija.
Viešoji biblioteka aktyviai bendradarbiauja su Tauragės radiju. Bibliotekos
darbuotojai kviečiami į tiesioginio eterio laidas papasakoti apie bibliotekos projektus,
veiklas ir renginius. Įgyvendinant projektą „Sugrįžimai: šaknų ir tapatybės paieškos“
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buvo parengtas, įrašytas ir transliuotas 10 laidų ciklas apie Tauragės kraštą garsinančius
žmones. Laidos sukurtos naudojantis Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros
skyriaus archyvais, pokalbiuose studijoje ir telefonu dalyvavo kraštiečiai.
2018 m. bibliotekoje, kartu su LRT kūrybine grupe, lankėsi poetas,
menininkas Gvidas Latakas. Buvo nufilmuotas ir gruodžio 27 d. laidoje „Misija
knygnešys“ parodytas reportažas apie Viešąją biblioteką, Pagramančio vyr.
bibliotekininkės inicijuotą projektą „Auskim šimtmečio juostą“ ir Norkaičių kaimo
amatų centrą.
Viešosios bibliotekos renginius reklamuoja ir Tauragės kabelinė televizija.
Reportažai apie kai kuriuos renginius buvo transliuojami kabelinės televizijos eteryje ir
talpinti internetiniame puslapyje www.tvk.lt.

Bibliotekos

leidiniai

2018 m. pagal Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos bei jos
filialų bibliotekininkių parengtus projektus buvo sudarytos ir išleistos 3 knygos. VB
Informacijos skyriaus sudarė ir išleido kraštotyrinių knygų serijos „Atminties lobynas“
antrąją knygą „Iš tremties archyvo: prisiminimų fragmentai“. Leidinyje spausdinami
rajono bibliotekininkių kraštotyros darbuose užrašyti ir spaudoje nepublikuoti
vienuolikos Tauragės krašto žmonių atsiminimai apie tremtį. Leidinį redagavo
Informacijos skyriaus kraštotyros vyr. bibliografė Laima Pikčiūnienė ir Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Vaiva Keserauskaitė. Žygaičių kaimo filialo
bibliotekininkė Zita Jakienė parengė projektą ir sudarė Žygaičių krašto kūrėjų
almanachą „Žmogaus ir krašto horizontas“, prie batakiškės Ritos Grinienės eilėraščių
rinkinio „Tylos ieškojimas“ sudarymo prisidėjo Batakių kaimo bibliotekininkė Laisvutė
Pavalkienė.
Garso ir vaizdo įrašų fondas papildytas 1 kraštotyriniu DVD – „Biblioteka
seniau ir dabar“, kurį parengė VB Komplektavimo skyriaus vedėja Daiva Kiniulienė, o
filmavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Vaiva Keserauskaitė.

Straipsniai

2018 m. publikuoti 124 straipsniai (2017 m. -149), kuriuose minimos rajono
bibliotekos. Rajono spaudoje išspausdinta 116 žinučių (2017 m. – 135), iš jų - 81 buvo
publikuota laikraštyje „Tauragės kurjeris“ ir 35 – savaitraštyje „Tauragės žinios“.
Respublikinėje spaudoje išspausdinti 8 straipsniai (2017 m. – 14). Bibliotekininkų
žurnale „Tarp knygų“ atspausdinti 5 straipsniai. Rajono bibliotekos minėtos „Naujojoje
Romuvoje“, „XXI amžiuje“, „Duryse“.
Daugiausiai žinučių apie bibliotekų veiklą parašė žurnalistės Raimonda
Alysienė (,,Tauragės kurjeris“), Eglė Červinskaitė (,,Tauragės žinios“). Bibliotekų
darbuotojų straipsnių sumažėjo, daugiausia žinučių spaudai parengė A. Vymerio filialo
vedėja Daiva Vitkauskaitė.
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Renginiai suaugusiems

Bibliotekų darbuotojai reguliariai kviečia savo lankytojus į įvairius
kultūrinio, edukacinio ir informacinio pobūdžio renginius, skirtus skaitymui skatinti,
laisvalaikiui praleisti, kompiuterinio raštingumo bei kitoms kompetencijoms didinti.
Renginiai skirti visoms lankytojų grupėms. Bendradarbiaujant su vietos veiklos,
švietimo įstaigų bei kitomis bendruomenėmis, gyventojai skatinami skaityti, praleisti
laisvalaikį ir tobulėti bibliotekose. Renginiai yra efektyvi vartotojų telkimo į bibliotekas
priemonė, kai į renginius atėję gyventojai susipažįsta su kitomis bibliotekų teikiamomis
paslaugomis ir tampa nuolatiniais lankytojais.
2018 m. rajono bibliotekose įvyko 996 renginiai, iš jų – 348 parodos (2017 m.
942 renginiai, iš jų - 353 parodos), juose apsilankė 22851 lankytojai (2017 m. – 20523).
Viešojoje bibliotekoje įvyko 200 renginių, juose apsilankė 5921 lankytojas, miesto
filialuose – 107 renginiai (2310 lankytojų), kaimų filialuose – 689 renginiai (14620
lankytojų).
Vienas iš kasmetinių Viešosios bibliotekos renginių – „Poezijos pavasaris“. 54
– asis tarptautinis poezijos festivalis, kurį rengia Lietuvos rašytojų sąjunga ir Rašytojų
klubas, tradiciškai (nuo 2001 m.) įvyko ir Tauragėje. Šiemet mūsų krašte svečiavosi
Juozas Šalkauskas, Gediminas Žilys, Ieva Gudmonaitė ir Sigitas Poškus, Sigitas
Birgelis (Punskas, Lenkija) bei Valdas Daškevičius. Poezijos vakaras vyko tradicinėje
erdvėje – kavinės „Banga“ terasoje.
Paskutinį liepos penktadienį poezijos ir muzikos mylėtojai susirinko į
bibliotekos kiemelį, kuriame vyko aštuntasis poetų ir dainų atlikėjų vakaras „Prie
garažų“. Įvairaus amžiaus lankytojai rinkosi paklausyti aktoriaus, režisieriaus,
kompozitoriaus Aido Giniočio atliekamų žinomiausių Lietuvos bardų – Vytauto
Kernagio, Kosto Smorigino, Andriaus Kulikausko, Olego Ditkovskio – dainų,
paklausyti Andriaus Zalieskos – Zalos su grupe „Arbata“ atliekamų kūrinių. Į vakaro
programą puikiai įsiliejo poeto, Lietuvos rašytojų sąjungos nario Nerijaus Cibulsko
eilės.
Kasmet organizuojami ir kiti, bibliotekos lankytojams jau gerai žinomi,
renginiai – Nacionalinės bibliotekų savaitės, kurios metu vyksta ,,Tauragės metų
knygos“ apdovanojimai, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, Knygų Kalėdų renginiai. Prie
tradicinių renginių būtų galima priskirti metų pabaigoje bibliotekos bičiuliams,
rėmėjams ir ištikimiausiems skaitytojams organizuojamą „Padėkos vakarą“. Jo metu
svečiai buvo kviečiami paklausyti Eglės Jackaitės ir Vytauto Labučio poezijos ir
muzikinės improvizacijos „Jausmų džiazas“.
Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimai su autoriais ir knygų pristatymai: poetė
Rita Dambrauskaitė pristatė eilėraščių knygą „Kaip debesų ėjimas“; Vytenis ir Junona
Almonaičiai – keliautojo žinyną „Pietų Karšuva“; rašytojas, poetas, filosofas Liutauras
Degėsys – knygą „Apatiniai gyvenimo drabužiai“; Vytenis ir Junona Almonaičiai naują keliautojo žinyno „Pietų Karšuva“ leidimą; pirmąją poezijos knygą „Helsinkio
sindromas“ pristatė poetė, literatūrologė Lina Buividavičiūtė; aplankė rašytojos Gina
Viliūnė ir Jolita Herlyn bei aktorė, poetė ir dramaturgė Daiva Čepauskaitė; savo knygą
„Žali sausainiai“ pristatė Agnė Matulaitė; žiaurią ir skaudžią savo gyvenimo patirtį
knygoje „Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko vaikai“ pristatė Zigfridas Gronau
(Siegfried Gronau); Jonas Jakštaitis pristatė naujausią, jau 7-ąją, poezijos knygelę –
rinktinę „Po laukus ir pievas vasaros ieškojau“; Remigijus Žukauskas antrąją savo
knygą – „Labdarinė fėja“, ketvirtąją savo knygelę – „Per ilgą, ilgą kelią“ – 96-erių
poetė, Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ narė Ona Butkevičienė; airių rašytoja June
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Molloy supažindino su savo kūrybos knyga „Guardian of Giria“; poezijos knygą
„Vaidmenys“ tauragiškiams pristatė Dainius Dirgėla.
Biblioteka daugelį metų siekia į organizuojamus susitikimus pakviesti kuo
platesnio amžiaus spektro lankytojus. Itin gausiai klausytojus subūrė Lietuvos jaunosios
kartos teatro, kino ir televizijos aktorius Giedrius Savickas. Ne ką mažesnio
susidomėjimo sulaukė susitikimai su Europos instituto direktoriumi, ambasadoriumi
Vygaudu Ušacku, Mindaugu Valiuku ir aktore Valda Bičkute, istorinės Lietuvos
tyrinėtoju Rimvydu Laužiku, žygio „Tikslas – Amerika“ iniciatoriais Aiste ir Augustinu
Žemaičiais, rašytoju, poetu, eseistu, dramaturgu, kino scenaristu Liudviku
Jakimavičiumi ir poetu, fotografu Ričardu Šileika. Svečiavosi batų kūrėjas Žanas
Maslauskas, jo mokinė Gintarė Petreikytė ir sūnus, „Batų namai“ direktorius, Benas
Maslauskas. Taip pat vyko susitikimai su kraštiečiais – Tauragės garbės piliečiu,
dailininku, grafiku Alfonsu Čepausku, knygų serijos „Kūrėjų pėdsakais“ autoriumi
Benjaminu Kondratu, savanorystės įspūdžiais Ugandoje (Rytų Afrika) dalijosi
tauragiškė Rita Grigalienė. Susitikimai vyko su žurnalo „Kelionė“ redaktoriumi
Gediminu Kajėnu, publiciste ir vaikų literatūros apžvalgininke Jurga Lūžaitė –
Kajėniene, filosofu bei Seimo nariu, penkių knygų autoriumi ir vertėju Andriumi
Navicku, Seimo narys, NSGK pirmininkas Vytautas Bakas pristatė Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) atliktą parlamentinį politinės korupcijos tyrimą,
Lietuvos prozininkas gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas, radijo laidų vedėjas
Selemonas Paltanavičius kartu su savo kolega – bendražygiu, laivo kapitonu, laivadirbiu
Simonu Knapkiu pristatė Nacionalinės ekspedicijos knygą „Vysla per Lenkiją“,
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos savanoriai, austras Jan (19) ir
prancūzė Helene (26) pasakojo apie savanorystės galimybes užsienyje. Tauragiškiai taip
pat turėjo galimybę susitikti su poetu Vainiumi Baku ir muzikos atlikėju Giedriumi
Vaškiu. Lankytojams pažvelgti baimei į akis siūlė „Labaiteatro“ spektaklis „Siaubo
pasakos“. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė buvo sukviesta į
jubiliejinį susitikimą „Sąjūdžio gimimui Tauragėje – 30“, kurio metu dalijosi to meto
išgyvenimais ir nuotaikomis.
Bibliotekos lankytojams nuolat siūloma prisijungti prie įvairių akcijų: jau
ketvirtus metus iš eilės Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) ir Lietuvos spaustuvininkų
asociacijos (LISPA) iniciatyva rengiama skaitymo skatinimo akcija „Lietuva skaito!“,
garsinio skaitymo akcija „Rytas su knyga“, teikiama Slaugos, palaikomojo gydymo ir
paliatyviosios pagalbos skyriaus pacientams, Lietuvoje organizuota ir vykdyta teminė
akcija „Senjorų dienos internete 2018“.
Viešoji biblioteka plečia savo paslaugų spektrą ir siūlo vis daugiau edukacinių
veiklų: „Homework Club“ – pagalba mokiniams, norintiems pagerinti anglų kalbos
žinias, įgytas mokyklos suole bei pagalba ruošiant namų darbus, „Anglų kalba,
integruojant IKT“ – anglų kalbos užsiėmimai Trečiojo amžiaus universiteto senjorams,
anglų kalbos vasaros stovyklėlė „Smiley“, sudominusi gausų būrį jaunųjų anglų kalbos
mylėtojų. „Fundamentals of 3D Printing“ – galimybė užsienio delegacijoms susipažinti
su bibliotekoje esančio 3D spausdintuvo maketavimo ir spausdinimo galimybėmis. Visi,
norintys pasigaminti norimą pakabuką, buvo kviečiami į edukacinį programavimo
užsiėmimą „3D vardinuko kūrimas“.
Parodų mylėtojams buvo siūloma aplankyti biblioteką ir susipažinti su
Mariaus Jovaišos fotografijų albumo „Neregėta Lietuva“ nuotraukų paroda,
atskleidžiančia nuostabų šalies kraštovaizdį, unikalų paveldą ir įkvepiančius XXI a.
išmaniosios Lietuvos pasiekimus. Lauko paroda „About Polska – Apie Lenkiją“ suteikė
galimybę pažinti Lietuvos kaimynę Lenkiją. Būrys garbių svečių pristatė JAV
ambasados Lietuvoje ir istorikų komandos kurtą parodą „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV
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draugystės amžius“, skirtą Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti. Taip
pat buvo eksponuojamos ir šios parodos: Jean Marc Godes fotografijų paroda „Knygų
gyvenimas“, „Tauragės krašto savanoriai“, pagal projektą „Sugrįžimai: šaknų ir
tapatybės paieškos“ eksponuota paroda „Iškilieji kraštiečiai“, fotografės Virginijos
Olišauskaitės – Norkuvienės portretinių fotografijų paroda „Šimtmetį menantys vingiai“
(senolių fotografijų ciklas), žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės
fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų paroda „Vydūnas – žinomas, bet
nepažintas“, jauno ir talentingo tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų paroda
„Menas – tai mano emocijos“.
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti bibliotekos filialuose buvo
skirta daug dėmesio – 29 renginiai ir beveik dvi dešimtys parodų. Šio iškilaus
paminėjimo formatą kiekvienas filialas rinkosi individualiai – dalijosi mintimis apie
Tėvynės svarbą, kiti išliejo jausmus dainomis, giedojo Lietuvos valstybės himną, kartu
su bendruomenių atstovais organizavo spektaklius (Taurų kaimo filialas –
„Burtininkė“), mokėsi trispalvės nėrimo meno, buvo aukojamos Šv. Mišios, vyko protų
mūšiai, suorganizuota išvyka į LR Seimo rūmus. Šią sukaktį išskirtinai paminėjo visos
rajono bibliotekos, kai kurios šiai progai skyrė ne vieną renginį ar popietę. Adakavo
filiale Lietuvos šimtmečiui paminėti surengtas neįprastas žygis su traktoriais,
vainikuotas bendru renginiu su visa bendruomene.
Ne ką mažesnio dėmesio sulaukė Laisvės gynėjų dienos minėjimas – Sausio
13-oji. Visos bibliotekos prisijungė prie jau tradicija tapusios akcijos „Atmintis gyva,
nes liudija...“, kurios metu languose sužibo žvakutės, skirtos žuvusiems už Lietuvos
laisvę pagerbti. Filialų bibliotekininkės kartu su kitomis įstaigomis subūrė
bendruomenes į vakarones, minėjimus prie laužo, kur tylos minute pagerbė žuvusius už
Lietuvos laisvę, dainavo patriotines dainas, deklamavo eiles, dalijosi mintimis apie
laisvą Lietuvą. Lomių filiale kaimo gyventojas Juozas Šveikauskas, sausio įvykių
liudininkas, dalijosi įspūdžiais, kurie atmintyje jau dvidešimt septynerius metus.
Skaudvilės miesto bibliotekos filialo darbuotojos sulaukė gausaus lankytojų būrio protų
mūšyje „Lietuvos Valstybės šimtmečio vertybės – Sausio 13-osios šviesoje“.
2018 metai buvo skirti Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės,
kurią sudarė iškiliausi to meto Lietuvos mokslo ir kultūros žmonės, susikūrimo 30 –
mečiui paminėti. Šia proga bibliotekose vyko šventiniai minėjimai, Sąjūdžio dalyvių
susitikimai ir pokalbiai apie to meto įvykius bei išgyvenimus, eksponuojamose
parodose, susidomėjusieji galėjo pamatyti įamžintus kadrus. Mažonų, Batakių filialuose
svečiavosi rašytojas, publicistas, Sąjūdžio pirmeivis Arvydas Juozaitis. Pagramančio,
Šakviečio, Baltrušaičių kaimo filialuose buvo parodytas videofilmas „Patikėkit – jie
buvo“, kurio autorius ir režisierius – Tauragės rajono tarybos narys Petras Jokubauskas.
Rajono bibliotekos organizuoja daug įdomių susitikimų bei renginių įvairių
pomėgių turintiems lankytojams. Taurų bendruomenės salėje buvo parodyta J. T.
Vaižganto „Žemės ir moters“ premjera, kurioje vaidino ir Taurų kaimo filialo
bibliotekininkė, paminėta tarptautinė Moters diena, Lietuvių kalbos dienos.
A. Vymerio filialas Tauragės profesinio rengimo centre organizavo renginį
„Tauragė Lietuvos automobilių sporto istorijoje“ apie tarpukario ir iki
nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos ir Tauragės automobilių sporto istoriją 1950 –
1988 m. Apie Tauragės sportininkų pasiekimus pasakojo D. Saukevičius ir G.
Meškauskas. Didelio susidomėjimo bei žiūrovų sulaukė Batakių filialo bibliotekos
skaitytojų teatro paruošta komedija pagal Juozo Grušo pjesę „Nenuorama žmona“.
Premjera palydėta gausiais aplodismentais, o padėkos žodį tarė LR Seimo narė Aušrinė
Norkienė. Eičių filialo lankytojų širdis sušildė Dalios Teišerskytės skaitomos eilės.
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Popietėse bei šventiniuose susitikimuose lankytojai galėjo išgirsti gospel choro
„Gloria“, Rasos Levickaitės – Šerpytienės atliekamus kūrinius.
Aktorė, režisierė Virginija Kochanskytė A. Vymerio filialo lankytojams
padovanojo literatūrinę programą „Pašauktasis. Dedikacija Vincui Kudirkai“, skirtą V.
Kudirkos 160-osioms ir „Tautinės giesmės“ sukūrimo 120-osioms metinėms paminėti.
Aktorė dalyvavo Eičių filialo organizuotame renginyje „Žiemos vakarą...“, Nacionalinės
bibliotekų savaitės metu – Eidintų filiale.
Lietuvos bibliotekininkų draugija jau antrą kartą vykdo Lietuvos kultūros
tarybos remiamą projektą „Misija Knygnešys“, kurio kūrybinė komanda neaplenkė ir
Tauragės viešosios bibliotekos bei jos filialų Žygaičiuose, Mažonuose, Norkaičiuose ir
Pagramantyje. Filialų bibliotekininkės kartu su poetu Gvidu Lataku audė juostas,
dainavo ir deklamavo eilėraščius, aplankė Žygaičių krašto šviesuolius – Teresę Beitienę,
Reginą Bliūdžiuvienę, Vladislovą Petrauską.
Rajono bibliotekose lankėsi ne vienas svečias, pristatęs savo kūrybą – metų
pabaigoje batakiškiai skubėjo pasveikinti bendruomenės pirmininkę, lietuvių kalbos
mokytoją Ritą Grinienę, kuri pristatė knygą „Tylos ieškojimas“, Dacijonų filiale Sigita
Jankauskienė pristatė savo kūrybos knygą „Gyvenimo įžvalgos“, Dapkiškių filiale
pristatyta kraštietės poezijos knyga „Širdies palėpės eilės“, žygaitiškiai buvo
supažindinti su krašto meno kūrybos almanachu „Žmogaus ir krašto horizontas“,
lietuvių kalbos mokytoja Regina Bliūdžiuvienė pristatė knygą „Širdies įrašai“.
Edukacinės veiklos vis dažniau įtraukiamos į bibliotekų organizuojamus
renginius. Skaudvilės miesto filiale surengta edukacinė popietė „Čia mūsų gimtinė, čia
kvepia duona kasdieninė“, kurios metu buvo perteikiami su duona susiję papročiai,
Baltrušaičių filiale buvo mokoma pinti trispalves apyrankes, ne vienas filialas subūrė
gausų ratą lankytojų, norinčių išmokti marginti velykinius margučius, pasigaminti
proginius atvirukus ir pan. Bibliotekininkės kvietė pasimokyti ir susipažinti su
šiuolaikinėmis informacinių technologijų galimybėmis (mokymai naudotis planšetiniais
kompiuteriais, kompiuterinio raštingumo, saugaus interneto pagrindai ir pan.).
Metų pabaigoje kiekviena biblioteka savo lankytojus, ištikimiausius
skaitytojus, rėmėjus kviečia į popietę, kur džiaugiamasi nuveiktais darbais, dėkojama
visiems prisidėjusiems prie bibliotekos veiklos, skatinama prisijungti prie akcijos
„Knygų Kalėdos“.
Visose rajono bibliotekose buvo rengiamos parodos, kuriose lankytojai galėjo
pamatyti knygas, piešinius, darbelius, nuotraukas, atvirukus ir t.t. Dauguma parodų
buvo skirtos atmintinoms progoms, rašytojų kūrybos ir kt. jubiliejams paminėti. 2018
metai buvo gausūs įvairių sukakčių – dėmesys skirtas V. M. Putino, Vydūno, E. M.
Remarko, L. Tolstojaus, J. Erlicko bei kitų iškilių rašytojų, kultūros veikėjų kūrybai.
Nemažai dėmesio buvo skiriama ir knygnešiams.
Kraštotyriniai renginiai ir parodos
2018 m. viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose iš viso buvo organizuoti 94
kraštotyriniai renginiai (2017 m. – 89) ir 79 parodos (2017 m. – 50). Iš jų filialuose: 68
renginiai ir 54 parodos. Didžioji dalis jų buvo skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui bei Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimo Tauragėje 30-mečiui.
VB Informacijos skyrius 2018 m. organizavo 6 kraštotyrinius renginius.
Viešojoje bibliotekoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis pradėtas minėti vasario
15-ąją. Ta proga pristatytos net dvi Informacijos skyriaus bibliografių parengtos
parodos. Pirmoji dokumentų paroda buvo skirta Tauragės krašto savanoriams atminti.
Antroji parengta įgyvendinant Kultūros tarybos finansuojamą projektą „Sugrįžimai:
šaknų ir tapatybės paieškos“. Visuomenei pristatyti spaudos paveikslai-informaciniai
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stendai „Iškilieji kraštiečiai“, kuriuose pateikiama informacija bei iliustracijos apie 7
žymius tauragiškius, kurių darbai įspaudė gilius pėdsakus mokslo, meno ir kultūros
srityse. Medžiagą stendų spausdinimui parengė Informacijos skyriaus vyr. bibliografė
L. Pikčiūnienė, juos pristatė skyriaus vedėja Rasa Pocienė. Vėliau jie buvo
eksponuojami bibliotekos filialuose.
Pirmąją aštuonioliktosios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės dieną
buvo paskelbti ir apdovanoti Viešosios bibliotekos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos
Tauragės skyriaus organizuojamo tradicinio konkurso „Tauragės metų knyga 2017“
nugalėtojai. Iš 10 kūrybingų krašto žmonių 2017 m. išleistų knygų kategorijoje
,,Geriausia krašto pažinimo knyga“ buvo apdovanoti 2 leidiniai. Komisijos bei internete
balsavusių skaitytojų tokia pripažinta paveldosaugininko Edmundo Mažrimo knyga
„Batakiai. Nuo Aukaimio pilies iki Batakių miestelio“. Apdovanotas ir socialiniame
tinkle didelio internautų palaikymo sulaukęs Sigito Kancevyčiaus leidinys
„Bendruomenė ir teatras“. Populiariausia knyga pripažinta daugiausia bibliotekos
Feisbuko paskyros lankytojų simpatijų sulaukusi Lomių kaimo poetės Julijonos
Popendikienės poezijos rinktinė „O metai teka tartum Šunija...“. Gražiausios knygos
titulas atiteko Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ išleistam albumui „Zenonas
Radvila“, kuriame nuotraukomis pateikta tautodailininko, juvelyro darbų apžvalga. Su
knygomis pretendentėmis išsamiau buvo galima susipažinti bibliotekos interneto
svetainės skiltyje „Knygų degustacija“.
Bibliotekoje iškilmingai buvo paminėtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
Tauragės iniciatyvinės grupės įkūrimo 30-metis. 1988 m. rugsėjo 28 d. Tauragės
Centrinės bibliotekos skaitykloje susirinkusi grupė aktyvių tauragiškių įkūrė Sąjūdžio
iniciatyvinę grupę. Atgimimo laikotarpiu biblioteka tapo savotišku Sąjūdiečių štabu –
Sąjūdžio Tauragės rajono tarybos būstine.
Tapo tradicija, kad Knygnešio dienos proga Martyno Mažvydo progimnazijos
istorijos mokytoja Vilija Valuckienė netradicinę pamoką penktokams rengia
bibliotekoje. Ataskaitiniais metais vyr. bibliografė Laima Pikčiūnienė moksleiviams
pravedė 2 pamokos apie knygnešystę Tauragės krašte, supažindino juos su bibliotekos
istorija bei bibliotekininko profesija.
Informacijos skyriaus bibliografės organizavo susitikimą su kraštiečiu
kalbininku, literatūros kraštotyrininku bei knygų „Kūrėjų pėdsakais“ autoriumi
Benjaminu Kondratu.
Praėjusiais metais vyko ne tik kraštiečių knygų bei parodų pristatymai, bet ir
Tauragės kolekcionierių, literatų klubo „Žingsniai“ narių bei Tauragės II amžiaus
universiteto studentų susitikimai. Savo naujas knygas pristatė tauragiškiai kūrėjai
Remigijus Žukauskas, Jonas Jakštaitis-Šapelis, Ona Butkevičienė. Su skaitytojais
susitiko kraštiečiai Alfonsas Čepauskas, Alvidas Jancevičius, jaunimo susidomėjimo
sulaukė Tauragės rajone gyvenanti airių rašytoja ir fotografė June Molloy ir kt.
Kraštotyros veiklos dalis slypi beveik kiekviename bibliotekose
organizuojamame renginyje. Kartais juose dalyvauja tauragiškiai ar iš čia kilę asmenys,
koncertuoja vietos saviveiklininkai ar moksleiviai, pristatomose parodose naudojami
kraštotyriniai dokumentai. Bibliotekininkės vis dažniau savo skaitytojams organizuoja
pažintinių ekskursijų, žygių, lankomi knygnešių bei tremtinių kapai, organizuojamos
netradicinės pamokos. Įvairiose edukacijose dalyvauja vietos kūrėjai bei rankdarbių
meistrai, prisiminimais dalijasi gyventojai. Bibliotekininkės bendradarbiauja ir kartais
kartu organizuoja savo skaitytojų išvykas į muziejus, dažni svečiai bibliotekose –
Tauragės Literatų klubo „Žingsniai“ nariai.
Aktyviai į kraštotyros veiklą įsijungė Lomių bibliotekininkė Gintarė
Pavalkytė-Vasiliauskienė. Organizuoti renginiai Sausio 13-osios įvykiams atminti
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(atsiminimais dalijosi šių įvykių dalyvis lomiškis Juozas Šveikauskas), renginio „Knyga
jungia žmones, tautas ir valstybes“ metu pristatyta lomiškės Julijos Popendikienės
knyga „O metai teka tartum Šunija...“. Buvo prisiminta ir skaudi krašto istorija:
skaitomos Lomių tremtinių pavardės, aplankyti mirusių tremtinių kapai. Prieš Vėlines
aplankyti kaimo kultūrininkų kapai, prisimintas bibliotekininkas Bronius Ivaškevičius.
Knygnešio dieną buvo pagerbtas kaimo knygnešys Antanas Bajorinas. Vyko susitikimai
su Tauragės literatų klubo poetais, skaitytojams vaikams organizuotos pažintinės
ekskursijos į Batakių krašto ir tautodailininkės Onos Paulauskienės asmeninį muziejus.
Praėjusiais metais kraštotyrinių renginių gausa pasižymėjo Batakių filialo vyr.
bibliotekininkė Laisvutė Pavalkienė. Buvo organizuota literatūrinė kraštiečių popietė
„Ne tik poezija suvirpina širdis“, Ritos Grinienės poezijos knygos „Tylos ieškojimas“
pristatymas, tradicinis Batakių ir Lomių krašto tremtinių susitikimas Lomių kaimo
muziejuje ir kt.
Žygaičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Zita Jakienė organizavo žygaitiškių
knygų pristatymus, prisidėjo organizuojant LRT laidos „Misija knygnešys“ filmavimo
Žygaičiuose ir kt. Trepų bibliotekoje vaikai poetės Janinos Degutytės kūrybos
skrynelėje ieškojo sąsajų su Taurage (kūrėja yra dirbusi Tauragės vaikų bibliotekoje)
bei Kovo 11-ąjai kūrė filmuką su vietos gyventojų pasisakymais apie Lietuvą. Mažonų
bibliotekininkė Ginta Bartkienė buvusios bibliotekininkės Klemos Fetingienės 70-mečio
šventėje pristatė apie kolegę parengtą kraštotyros darbą. Reikšmingos ir A. Vymerio
bibliotekoje vykusios paskaitos „Valstybingumo ženklai Tauragėje“ bei „Tauragė
Lietuvos automobilių sporto istorijoje“.
Pagramančio kaimo filialo vyr. bibliotekininkės Virginos Bartušienės
iniciatyva rajono bibliotekose bei mokyklose buvo vykdomas Lietuvos 100-čiui skirtas
projektas „Auskim juostą tautiškumo – Lietuvos 100-čiui“. Vytinių juostų audimo meno
mokė bibliotekininkės V. Bartušienė, Ilona Ambrozienė, Jūratė Beržinienė, Ginta
Bartkienė ir audėja Jolanta Geštautienė. Projekto dalyvės buvo pakviestos į projekto
„Šimtmečio dovanos“ padėkos šventę Vyriausybės kanceliarijoje.
VB Informacijos skyrius 2018 m. parengė 23 kraštotyros dokumentų parodas:
 Parodų ciklas „Iškilieji kraštiečiai“ – 7 spaudos paveikslai-informaciniai
stendai skirti žymiems tauragiškiams: Birutei Baltrušaitytei-Masionienei, Petrui Jonikui,
Jonui Kruopui, Juozui Mažeikai, Remigijui Midvikiui, Kazui Paulauskui ir Aspazijai
Surgailienei buvo parengti ir atspausdinti vykdant Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui skirtą projektą „Sugrįžimai: šaknų ir tapatybės paieškos“;
 Virtualios ekspozicijos (straipsniai bibliotekos interneto svetainėje) – (1);
 „Tauragės metų knyga 2017“ (publikuotos knygų anotacijos);
 Parodų ciklas „Tauragės istorijos puslapiai“ – (4):
 „Tauragės krašto savanoriai“
 „Tauragiškiai – Kovo 11-osios akto signatarai“
 „Sąjūdžio laikotarpio spauda“
 „Sąjūdžio gimimui Tauragėje – 30“
 Parodų ciklas „Tauragės krašto šviesuoliai“ – (1):
 „Moterys – kūrėjos – dailininkės kilusios iš Tauragės: dailininkė grafikė
Aspazija Surgailienė, dailininkė, rašytoja Marta Stirbytė ir dailininkė keramikė Gražina
Janina Švažienė-Degutytė“ .
 Mini ekspozicijos-priminimai bibliotekos Informacijos skyriaus virtinoje:
(5) („Rašytojui Kostui Kaukui – 90“, „Tauragės garbės piliečiui Albinui Batavičiui –
80“, „Dainininkei, poetei Gintarei Jautakaitei – 60“, „Tauragės metų knyga 2017“,
„Kraštotyros naujienos“).
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Informacijos skyrius parengė ir 5 neplanuotas parodas. 2018 m. vasario
mėnesį Vilniaus Mažajame teatre vykusiame kraštiečių susitikime buvo nuvežta ir
eksponuota naujausių leidinių paroda „Tauragiškių kūryba“ bei „Tauragės krašto
istorija“. Ja labai domėjosi Vilniuje gyvenantys tauragiškiai. VB skaitykloje vykusių
susitikimų su kraštiečiais Benjaminu Kondratu ir Alfonsu Čepausku metu buvo
parengtos jų kūrybos ekspozicijos. Vytenio Almonaičio ir Junonos Almonaitienės
knygos „Pietų Karšuva“ pristatyme buvo galima plačiau susipažinti su jų darbais.
Filialų bibliotekininkių parengtose ekspozicijose buvo prisiminti žymūs
kraštiečiai, knygnešiai, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, Baltijos kelio ir tremties
istorija. Daugumoje filialų savo piešinius ir rankdarbius eksponavo moksleiviai.
Eidintuose ir Gaurėje buvo surengtos parodos „Tauragė senose fotografijose“, „Gaurė –
šimtmečio vingiuose“.
Tauragės krašto kūrėjų darbus puikiai viešino Mažonų bibliotekininkė Ginta
Bartkienė. Ji organizavo Doloresos Biknerienės, Marytės Tauškelienės, Sigitos
Flaksienės tapybos darbų parodas, Ingridos Mockutės-Pocienės fotografijų parodą,
Vilmos Beinartaitės gintaro dirbinių ir Snieguolės Kiliokaitienės rankdarbių parodas.
Nemažai kraštotyrinių parodų organizavo Eičių kaimo bibliotekininkė Ramunė
Palekaitė. Tai tauragiškės Romaldos Pikoraitienės darbų paroda „Viskas iš laikraščių“,
tauragiškės Rasitos Liulienės fotografijų „Atradimai“ ir Ramunės Vakarės fotografijų
„Sutikti veidai“ parodos. Rugsėjo 12 d., Lietuvos Respublikos Seime buvo pristatyta ir
pačios Ramunės Palekaitės (Vakarės) siuvinėtų Lietuvos Prezidentų portretų paroda.
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Darbas su vartotojais vaikais
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2018 metais Tauragės rajone
gyveno 5696 (2017 m. - 5741) gyventojai vaikai. Vaikai sudarė 14,7 % rajono
gyventojų. Tauragės rajone vaikus aptarnavo viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyrius, Vymerio ir Skaudvilės miesto ir 24 kaimų filialai. VB ir jos filialų paslaugomis
naudojosi 50,1 % rajono gyventojų vaikų.
Per 2018 metus VB ir jos filialuose įregistruota 2859 (-9) vartotojai vaikai. Iš
jų: VB - 1202 (+26), miesto filialuose - 415 (-6), kaimo filialuose - 1242 (-29).
Vartotojai vaikai sudarė 30 % visų rajono VB vartotojų. Rajono bibliotekose apsilankė
55403 (+2628) vaikai. Iš jų: VB - 13665 (+290), miesto filialuose - 7618 (+834), kaimo
filialuose - 34120 (+2162). Rajone lankytojų vaikų skaičius išaugo 4,9 %.
Bibliotekos dalyvavo akcijose „Lietuva skaito“, „Knygų Kalėdos“, „Saugaus
interneto“ savaitė, „Skaitymo iššūkis“, „Renkame metų knygą“, „Už saugią Lietuvą“,
„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ ir kt.
Rajono bibliotekos glaudžiai bendradarbiavo su Tauragės rajone veikiančiais
Vaikų dienos centrais. Vaikų literatūros skyriaus, Vymerio ir Skaudvilės miestų, Lomių,
Dapkiškių, Taurų, Žygaičių kaimo filialų ir vaikų dienos centrų darbuotojos kartu
planavo ir aptarė bendrus užsiėmimus, lankytojams organizavo renginius, diskusijas
apie skaitymą, knygos reikšmę, rengė knygų skaitymus, kartu organizavo šventes,
edukacinius užsiėmimus, parodas.
Visus metus miesto ikimokyklinukus ir pradinių klasių vaikus Vaikų
literatūros skyrius kvietė į renginių ciklą „Kur gyvena knygos“. Čia vyko pokalbiai apie
biblioteką, skaitymą ir knygas. Patiems mažiausiems siekta parodyti kelią į biblioteką,
paaiškinti kas yra biblioteka ir ką čia galima rasti, prisiliesti prie knygų ir pasiklausyti
pasakos, kurią čia jiems sekė teatrinės lėlės. Pradinukai, bibliotekos darbuotojų
padedami, stengėsi susidraugauti su biblioteka, knyga ir skaitymu. Renginių cikle
dalyvavo „Ąžuoliuko“, ,,Pušelės“, „Kodelčiaus“ lopšelių/darželių, „Šaltinio“, Tarailių,
M. Mažvydo, „Aušros“ progimnazijų, Jovarų pagrindinės mokyklos vaikai.
VB ir jos filialuose vaikams surengta 419 renginių: 290 žodinių ir 129
vaizdinių. Juose apsilankė 8575 (+1717) lankytojai. Į renginius bibliotekos kvietė
vaikus, jų tėvelius, siekė, kad juose dalyvautų visa šeima. Rajono bibliotekos
organizavo temines, teatralizuotas pasakų popietes, knygų pristatymus ir garsinius
skaitymus, viktorinas, čia vyko kūrybinės dirbtuvės ir edukaciniai užsiėmimai,
susitikimai su vaikų rašytojais, buvo rengiamos vaikų kūrybos, literatūros parodos ir jų
pristatymai. Į renginius kvietė mokymo įstaigų, vaikų dienos centrų vaikus, organizavo
bendrus renginius kartu su vietos bendruomenėmis, kultūros įstaigų darbuotojais.
Pagrindinį dėmesį bibliotekos skyrė skaitymo skatinimui, Lietuvos valstybingumo
atkūrimo šimtmečiui paminėti, tradiciniams renginiams, metų aktualijoms,
kalendorinėms šventėms.
Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti Vaikų literatūros
skyriaus skaitytojai dalyvavo akcijoje „100 vaikų - 100 knygų - Lietuvos 100-mečiui“,
skaitė lietuvių autorių knygas, pildė pasirinktą Lietuvos vėliavos spalvos iškirptą
knygos maketą, ir, iš užpildytų maketų, Vasario 16-ai dienai bibliotekoje suformavo
trispalvę Lietuvos vėliavą, taip prisidėdami prie Lietuvos 100-mečio ir pilietinės akcijos
„Iškelk vėliavą“ ir kartu ugdydami vaikų pagarbą savo šalies vėliavai, skatindami
tautiškumą, patriotiškumą ir pilietiškumą. Edukacinio užsiėmimo „Kubas“ metu vaikai
kūrė kubą Lietuvai, ant kurio pavaizdavo tautinę vėliavą, Gediminaičių stulpus,
Gedimino pilį, piešė iliustraciją lietuvių liaudies pasakai, rašė gražius žodžius ir
palinkėjimus savo šaliai. Lietuvių kalbos dienai čia vyko popietė „Nuostabioji žodžio
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šviesa“ su žinoma pasakore, respublikinių konkursų dalyve ir laureate Birute
Normantiene, kuri sodria dūnininkų patarme pasakojo legendas, linksmas istorijas,
anekdotus, sekė pasakas, deklamavo eilėraščius, vaikų oracijas. Lietuvių autorių knygų
skaitymo savaitė „Draugauju su knyga“ - bendras Tarailių progimnazijos ir Vaikų
literatūros skyriaus projektas, skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui. Visą savaitę su
Tarailių progimnazijos pradinukais kalbėjome apie knygas ir jas rašančius lietuvių
autorius. Vaikai dalyvavo viktorinoje, žaidė žaidimus, susipažino su knygų įvairove,
šiuolaikinėmis interaktyviomis knygomis ir kt. Toliau savo veiklą tęsė skyriaus
„Batuoto katino“ lėlių teatras ir surengė vaikams 12 pasakų popiečių. Rudenį Vaikų
literatūros skyrius pakvietė lėlių teatro mėgėjus į trečiąjį Bibliotekų lėlių teatrų festivalį
„Šimtmečio pasaka – 2018“. Festivalyje dalyvavo Tauragės „Aušros“ progimnazijos
Dramos ir lėlių teatro studija, Mažeikių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro „Vyturiai ir pelėdžiukai“ ir Tauragės rajono
savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus „Batuoto
katino“ lėlių teatrai. Žiūrovai pamatė tris lėlių teatrų spektaklius, klausėsi Muzikos
mokyklos mokinių atliekamos kanklių muzikos, dalyvavo viktorinoje ir, už teisingus
atsakymus, laimėjo proginius popierinius ir 3D spausdintuvu pagamintus knygų
skirtukus, rinko jiems patikusį aktorių ir nominavo jį už artistiškumą. Kolektyvai ir 3
nominacijų laimėtojai buvo apdovanoti padėkomis ir dovanomis.
Vymerio miesto filiale vaikai popietėje „Pasaka apie Lietuvos vardą“ gamino
širdeles, spalvino jas Lietuvos vėliavos spalvomis, dalyvavo viktorinoje „Ką žinai apie
vasario 16“, čia vyko Monikos Vaicenavičienės paveikslėlių knygos „Per balas link
aušros“ sutiktuvės teatralizuotas pristatymas, į kurį atvyko leidyklos „Tikra knyga“
atstovas ir aktorius Petras Lisauskas, popietėje „Valstybingumo ženklai Lietuvoje“
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ darbuotojai papasakojo, kaip per šimtmetį keitėsi
Tauragės miestas, popietėje „Lietuvos himno sukūrimo istorija“, skirtoje Tautiškos
giesmės sukūrimo 120 m., lietuvių kalbos dienai skirtoje popietėje „Tėvynė mana Lietuva tik viena“. Dacijonų kaimo filialo lankytojai prisidėjo prie akcijos „100 darbų
Lietuvai“ ir su vaikais kūrė oro balioną, gamino vėliavėles ir rašė palinkėjimus Lietuvai,
į austą tautinę vėliavą įpynė trijų metrų juostą. Gaurės kaimo filiale vyko piešinių
konkursas ir paroda ,,Aš ir Lietuva“. Lauksargių kaimo filiale skaitytojams organizuoti
protų mūšiai „Lietuva tai aš - Lietuva tai tu“. Lomių kaimo filiale vyko trispalvių juostų
ir peteliškių nėrimo kūrybinės dirbtuvės, vaikams organizuota išvyka į LR seimą,
Signatarų namus, kelionė į Žemaitijos Bilionių piliakalnį, Medvėgalio kalną, Varnių
regioninį parką. Mažonų kaimo filialą lankantys vaikai trispalve vėliavą margino savo
delniukais. Norkaičių kaimo filialo bibliotekininkė organizavo „Protų mūšius“ Lietuvos
šaulių sąjungos vaikų ir jaunimo stovykloje „Tėvynės labui“ ir Švč. Trejybės parapijos
VDC „Esi laukiamas“ vaikams. Pagramančio kaimo filiale ant išaustos trispalvės
juostos ir 100 iškirptų rankelių buvo rašomi gražiausi žodžiai ir palinkėjimai Lietuvai,
veikė vytinių juostų paroda, gimtosios kalbos dienai vyko viktorina „Gimtoji kalba –
mūsų kalba“. Taurų kaimo filiale vaikai rašė laiškus ir gamino atvirukus Lietuvai. Trepų
kaimo filiale vyko piešinių konkursas „Lietuvos gimtadienis mūsų bendruomenėje“ ir
popietė lietuvių kalbos dienai „Lietuvių kalba - tobula, turtinga, subtili“ su linksmomis
užduotimis ir t.t.
Moksleivių vasaros atostogų metu Lietuvos bibliotekose jau treti metai vyko
skaitymo skatinimo projektas „Vasaros skaitymo iššūkis“, kuriame sėkmingai ir
aktyviai dalyvavo rajono bibliotekose skaitantys vaikai ir jaunimas, kurie perskaitė 1303
knygas ir tarp Klaipėdos regiono bibliotekų užėmė garbingą I-ąją, o respublikos - 4-ąją
vietą. „Skaitymo iššūkio“ projekto rengėjai apdovanojo B. Baltrušaitytės viešąją
biblioteką diplomu ir dovana, o dalyviams skyrė paskatinamuosius prizus. Baigiamųjų
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„Skaitymo iššūkio“ renginių metu bibliotekose pagerbti aktyviausi, daugiausiai knygų
perskaitę skaitytojai, apdovanoti bibliotekoje 3D spausdintuvu pagamintais medaliais,
diplomais, prizais.
Rajono bibliotekose lankėsi ir su vaikais susitiko rašytojai Ignė Zarambaitė,
Šarūnė Baltrušaitienė, Tomas Dirgėla, Virgis Šidlauskas, rašytoja ir iliustruotoja Ula
Šimulynaitė, Selemonas Paltanavičius, Lina Žutautė, Evelina Daciūtė ir Aušra
Kiudulaitė. Vymerio miesto filiale lankėsi leidyklos „Terra Publica“ atstovai ir rašytojas
Selemonas Paltanavičius, rašytoja Lina Žutautė pristatė naujausią savo knygą „Kniūkiai,
arba dingusių kojinių paslaptis“, knygos ‚Laimė yra lapė“ autorės Evelina Daciūtė ir
Aušra Kiudulaitė pristatė savo knygą, organizavo kūrybines dirbtuves, kurių metu
vaikai mokėsi kurti spalvotą lapės pasaulį, daryti karpinius. Vaikų literatūros skyriuje,
Žygaičių ir Batakių kaimų filialuose lankėsi ir populiarus rašytojas, daugelio knygų
vaikams autorius Tomas Dirgėla. Rašytojas šmaikščiai pristatė jau devintą savo knygą
„Benas–sapnų siuvėjas“, surengė vaikams spaudos konferenciją. Vaikų rašytojas Virgis
Šidlauskas Vaikų literatūros skyriuje originaliai vaikams pristatė savo knygas, dainavo,
pritardamas gitara, piešė savo knygelių pagrindinius personažus, į pristatymą išradingai
įtraukė visus vaikus, kurie kartu su autoriumi galėjo padainuoti, patriukšmauti, paploti,
patrypti kojomis, užduoti ir sulaukti nuoširdžių atsakymų į įvairiausius klausimus. Po
renginio vaikai, įsigiję autoriaus knygų, kantriai laukė ilgoje eilutėje
autografų. Kaunietė rašytoja Šarūnė Baltrušaitienė Vaikų literatūros skyriuje pristatė
naujausią knygelę vaikams „Kaip zuikis jausmus pažino“. Į biblioteką susirinkę patys
mažiausi vaikai ir jų tėveliai kartu su knygos personažu zuikučiu keliavo per knygos
puslapius, susipažindami vis su kitokiu jausmu – džiaugsmu ir pykčiu, liūdesiu, baime ir
pavydu. Vaikai pasakojo apie sav išgyventus jausmus, aiškinosi kaip juos atpažinti,
susidraugauti, popieriuje ant veidukų vaizdavo skirtingus jausmus, nupiešė po piešinį su
nuoširdžiais palinkėjimais autorei. Renginio dalyviai turėjo galimybę įsigyti leidyklos
„Nieko rimto“ puikiai išleistą ir iliustruotą knygelę „Kaip zuikis jausmus pažino“ su
autorės autografu. Vaikų literatūros skyriuje ir Vymerio miesto filiale rašytoja ir
iliustruotoja Ula Šimulynaitė vaikams surengė kūrybines dirbtuves „Emocijos“ ir
pristatė interaktyvią nuotaikingą istoriją „Kaip Kengūra bazilikus augino“, aptarė su jais
vaiduoklių emocijas ir pavaizdavo jas popieriuje. Šauniausio piešinio autoriams rašytoja
padovanojo savo knygą „Kotonų brolija“ su autografu. Vaikų literatūros skyriuje ir
Vymerio miesto filiale knygų kūrėja Ignė Zarambaitė pristatė savo knygą
„Skudurinukė“, surengė kūrybines dirbtuves, kurių metu kiekvienas dalyvis pasigamino
savo medžiaginį žmogeliuką ir gavo dovanų knygą „Skudurinukė“ su autorės autografu.
Žygaičių ir Lomių kaimo filialuose vaikai turėjo galimybę susitikti su rašytoju
kraštiečiu Jonu Jakštaičių, kuris pristatė savo naujausią, jau septintą knygą „Po laukus ir
pievas vasaros ieškojau“.
Rajono bibliotekose vyko knygų skaitymai balsu. Vymerio miesto filiale vyko
M. Vainilaičio, K. Binkio kūrybos, J. Degutytės knygos „Debesų pilis“ knygų
skaitymai, Baltrušaičių ir Batakių kaimo filialuose - L. Gutausko knygos „Geležinė
varlė“, Dacijonų kaimo filiale - J. Liniausko „Suvyniota diena, arba kokio dydžio būna
didelė meilė“, Kęsčių ir Lomių kaimo filialuose - L. Žutautės knygų skaitymai, Mažonų
kaimo filiale - M. Vainilaičio, S. Gedos kūrybos skaitymuose dalyvavo ir seniūnas,
Norkaičių kaimo filiale - J. Degutytės poezija ir Marijos Gripės knyga „Elvi, Elvi“, “,
Pagramančio kaimo filiale - A. Matučio knyga „Dvylikos svečių lauktuvės“, Just.
Marcinkevičiaus „Grybų karas“, O. Proislerio knyga „Raganiukė“, K. Binkio „Kiškių
sukilimas, Pr. Mašioto knygų ir poeto V. Skripkos kūrybos skaitymai ant Pagramančio
piliakalnio, Šakviečio kaimo filiale - Onos Jautakienės knyga „Gimtadienis su žvirbliu“
ir Rūtos Baltakienės „Nauji peliuko Aniceto nuotykiai“, Trepų kaimo filiale - Violetos
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Palčinskaitės knygų „Namai namučiai“, „Ku-kū, pagalvėlė pūkų“ ir „Baltosios
nykštukės“, Norkiškės ir Pilsūdo kaimų filialuose - knyga „Laimė yra lapė” garsiniai
skaitymai ir kt.
Rajono bibliotekos rengė edukacinius užsiėmimus, kūrybines dirbtuves, kurių
metu vaikai gamino progines atvirutes, knygų skirtukus, kūrė skaitytų pasakų kubus,
darė Užgavėnių kaukes, iš įvairių medžiagų gamino žaisliukus eglutei, mokėsi kepti
kalėdinius meduolius, užgavėnių blynus, marginti kiaušinius, pinti tautines juostas,
gaminti sages, gydyti knygutes ir kt. Mažonų kaimo filiale vyko kūrybinėse dirbtuvėse
visai šeimai „Laisvalaikis su šeima“, kurių metu mamos su vaikais dekoravo dėžutes.
Lomių kaimo filiale edukaciniame užsiėmime vaikai mokėsi, kepė ir skanavo
riestainius, vyko karpinių ir Ebru tapyba ant vandens edukacinės popietės, Mažonų
kaimo filiale edukaciniai užsiėmimai „Gaminu skirtuką knygai“, „Margutis“ „Joninių
vainikas“, Sartininkų kaimo filiale edukacinis užsiėmimai „Raidės“, „Angelų rekordas“,
Skaudvilės miesto filiale edukacinė popietė „Knygnešiai ir daraktoriai“, Žygaičių kaimo
filiale edukacinis ciklas „Užgavėnių personažai kaukėse“, papjemaše technika, tautinės
juostos gamyba ir dažymas pirštais, gaminamos velykinės dekoracijos, kiaušinių
marginimas, „Moliūgų fiesta“, „Margas rudenėlio raštas“ buvo gaminamos rudeninės
skulptūros ir darbeliai iš gamtinių medžiagų ir kt.
Bibliotekos rengė literatūros parodas vaikų rašytojų kūrybai ir jubiliejams
paminėti. Literatūros parodos buvo skirtos P. Proislerio, K. Binkio, V. Palčinskaitės, J.
Degutytės, Pr. Mašioto, S. Gedos, M. Vainilaičio, Vyt. Tamulaičio, Šarlio Pero, K.
Jakubėno, L. Gutausko, Bitės Vilimaitės ir kt. rašytojų kūrybai.
Vaikų literatūros skyriuje tradiciškai rengiamos vaikų kūrybos parodos. Tai
Moksleivių kūrybos centro dailės ir keramikos studijų mokinių Lietuvos šimtmečiui
skirta paroda „Lietuvių liaudies ornamentika vaikų kūryboje“, dailės klasių mokinių Luko Mikalausko ,,Darbai, kurių nepamatysite niekur kitur", Austėjos Šulcaitės „Saulės
spindulių kolekcija“ ir Vaivos Jockutės autorinės darbų parodos, vaikų klubo „Zuikiai
puikiai“ mažųjų lankytojų ir jų tėvelių pirmoji rudeninių darbelių parodą „Aš einu
rudenėlio takučiu“ ir žiemiška ,,Pelėdžiuko mokyklėlės” vaikų darbelių paroda „Žiemos
pasakojimai“, Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos pradinukų linijų, taškų ir dėmių
technika atliktų darbų paroda, skirta poeto Jono Jakštaičio kūrybai ,,Jaunieji
iliustruotojai.
Apie projektinę veiką skaitykite skyriuje ,,Projektai”
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INFORMACINĖ IR

KRAŠTOTYROS VEIKLA

2018 m. Informacijos skyriui prasidėjo naujais iššūkiais. Iš darbo išėjus
ilgametei skyriaus vedėjai Birutei Lukoševičienei, nuo 2018 m. kovo 21 d. šias pareigas
pradėjo eiti skyriaus vyr. bibliografė Raselė Pocienė.
Vadovo pasikeitimas, vyr. bibliografės skaitmeninimui Vilmos Liočienės
motinystės atostogos, dalyvavimas Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios
bibliotekos virtualaus projekto Krašto paveldo gidas „Atrask kultūros lobius su Krašto
Gidu“ kūrime, Tauragės viešosios bibliotekos kraštotyrinių knygų serijos „Atminties
lobynas“ antrosios knygos „Iš tremties archyvo: prisiminimų fragmentai“ leidimas
turėjo įtakos kai kuriems informacinės veiklos rodikliams, mažiau dėmesio skirta
skaitmeninimo darbams. Nežiūrint į sumažėjusius žmogiškuosius išteklius, svarbiausi
Informacijos skyriaus veiklos tikslai – plėtoti informacines paslaugas, ugdyti
bendruomenės informacinę kompetenciją, efektyviai valdyti bibliotekos informacinius
išteklius, siekti, kad bibliotekoje saugoma kraštotyros informacija būtų pasiekiama
nutolusiems vartotojams – buvo sėkmingai įgyvendinami.
2018 m. sausio 23 d Kraštiečių susitikimo Vilniuje metu parengtos dvi
ekspozicijos „Tauragiškių kūryba“ ir „Tauragės istorija“. Kasmet Informacijos skyrius
prisideda prie paskutinę balandžio savaitę bibliotekoje organizuojamos Nacionalinės
bibliotekos savaitės renginių. Kartu su Abonemento skyriumi parengė parodą
„Pamėgtos, laiko patikrintos, pasaulyje pripažintos knygos“. Baigiamojo renginio metu
skyriaus kraštotyrininkė Laima Pikčiūnienė suorganizavo konkursą „Kraštotyros darbas
bibliotekose“ bei parengė trumpą pranešimą apie bibliotekos filialuose vykdytą
kraštotyros darbą 2017 m. Organizuotas „Tauragės metų knyga 2017“ konkursas bei
pristatant konkursą, dalyvauta Tauragės kabelinės televizijos laidoje.
LIBIS PĮ diegimas

Bibliotekos elektroninis katalogas
2018 m. Suvestiniam katalogui (SK) iš viso pateiki 64472 įrašai, iš jų - 8074
nauji (www.libis.lt\statistika).
2018 m. gruodžio mėn. 31 dienai bibliotekos lokaliame kataloge yra 143622
automatizuotai parengti įrašai. Per 2018 m. parengti 4703 įrašai (2017 m. – 5566).
Abonemente naujai sukurta darbo vieta vartotojui. Dabar kiekvienas
lankytojas gali savarankiškai, bibliotekoje, ieškoti pageidaujamų knygų per elektroninį
katalogą www.tauragevb.lt.
Kraštotyra
Iš viso (2000 - 2018 m.) bibliotekos elektroniniame kataloge yra 47613
rajoninės spaudos („Tauragiškių balsas“ (nuo 2013 m. neleidžiamas), „Tauragės
kurjeris“, „Tauragės žinios“ straipsnių. Naujai aprašyti rajoninių laikraščių („Tauragės
kurjeris“, „Tauragės žinios“) straipsniai reguliariai, kas savaitę, eksportuojami į
Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB). 2018 m. sukurtas ir išeksportuotas
2101 kraštotyrinis rajoninės spaudos straipsnis (2017 m. - 2236).
Bibliotekos kataloge iš viso yra 1767 įrašai su prisegtais elektroniniais
dokumentais. Tai autografai, turinys, visateksčiai skenuoti straipsniai.
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LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemis (LIBIS SAP)
2018 m. Skaitytojų aptarnavimo posistemis (SAP) įdiegtas likusiose penkiuose
kaimo filialuose. Nuo 2018 m. balandžio mėn. pabaigos visi viešosios bibliotekos
padaliniai ir filialai skaitytojus aptarnauja automatizuotai.
Vaikų literatūros skyrius vartotojams pradėjo teikti knygų užsakymo ir
rezervavimo paslaugą. Anksčiau šią galimybę turėjo tik Viešosios bibliotekos
Abonemento vartotojai.
Knygų užsakymas ir rezervavimas, grąžinimas per DGĮ tampa vis
populiaresnis tarp viešosios bibliotekos skaitytojų. 2018 m. į Dokumentų grąžinimo
įrenginį grąžinti 563 fiz. vnt. dokumentų (2017 m. – 532), per elektroninį bibliotekos
katalogą www.tauragevb.lt užsakytas 281 fiz. vnt. dokumentų (2017 m. – 94),
rezervuotos 1292 fiz. vnt. norimų knygų (2017 m. – 623 egz.).
LIBIS administravimas
Filialų ir viešosios bibliotekos darbuotojus pastoviai konsultuoji, mokomi,
sprendžiamos iškilusias problemas, susijusios su programa ir jos posistemėmis
(komplektavimas, nurašymas, knygų be brūkšninių kodų sąrašai, periodinių spaudinių
registracija, skaitytojų registracija ir redagavimas, knygų rezervavimas ir užsakymas ir
t.t.). Konsultacijos ir mokymai vyksta bibliotekoje, el. paštu, telefonu, nuotoline
programa TeamViewer10.
2018 m. į UAB „Asseco Lietuva“ (pagalba@asseco.lt) buvo kreiptasi dėl
naujo vartotojo sukūrimo ir/ar pakeitimo „debesyse“, bibliotekos www katalogo
trikdžių, perdavimo aktų, neteisingos visuminės apskaitos numeracijos, nurašymo aktų
sumų, nesusietų skaitytojų bendroje DB sinchronizacijos.
Bibliotekos LIBIS duomenų serveris yra LNB infrastruktūroje („ Debesyse“).
Duomenų perkėlimas į LNB infrastruktūrą užtikrino duomenų saugumą, geresnį
bibliotekos elektroninio katalogo prieinamumą, greitesnę nuotolinę prieigą darbui su
LIBIS programomis visuose viešosios bibliotekos padaliniuose ir filialuose.
Gaunami Reikšminiai žodžiai (RŽ) importuojami serveryje, pastabos ir
metodinės rekomendacijos persiunčiamos Informacijos skyriui.
Kasmet siunčiamas failiukas „Leidinių panauda bibliotekoje“.
Pagal poreikį buvo užsakomos lipdės, skaitytojų bilietai (UAB „ATEA“),
registracinės kortelės.
Informacijos ištekliai
Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus dokumentų fonde 2018 m.
pabaigoje buvo 8902 fiz. vnt. 6566 pav. dokumentų. Per 2018 m. gauta 258 fiz. vnt. 217
pav. dokumentų - 58 fiz. vnt. mažiau negu 2017 m. Nurašyta 20 fiz. vnt. Informacinio
fondo sudėtis bei komplektavimo prioritetai nesikeitė. Jį sudaro įvairių mokslo šakų
literatūra bei informaciniai leidiniai, skirti bendruomenės mokymosi ir savišvietos
poreikiams tenkinti. Kaskart naujai gaunami leidiniai yra reklamuojami mini parodėlėje
„Naujienos“.
Šiuolaikinis žmogus informacijos pirmiausia ieško internete, todėl
skaitmeninių kolekcijų kūrimas, elektroninių paslaugų teikimas vartotojams yra būtina
bibliotekos darbo sąlyga, jeigu ji siekia modernumo, efektyvumo ir naudingumo
bendruomenei.
Didelis dėmesys skiriamas nutolusių vartotojų informacinio aprūpinimo
gerinimui. Buvo kuriami analiziniai informacinių, mokslinių bei kraštotyrinių leidinių
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turinių aprašai, kurie leidžia sparčiau rasti reikiamą informaciją, didina informacinio
fondo panaudą, kuria jam pridėtinę vertę. 2018 m. aprašyti 32-iejų knygų turiniai,
sukurta 190 bibliografinių aprašų su išsamiomis anotacijomis. Knygų turinio analizė bei
aprašymas reikalauja nemažai laiko snaudų, tačiau ilgametė patirtis rodo, kad tai
efektyvu, nes vartotojas gauna tikslų ir greitą atsakymą per gana trumpą laiką,
efektyviau naudojami turimi informaciniai ištekliai bei dokumentai. Kaip ir kasmet
pildoma lokali visatekstė straipsnių duomenų bazė „Tauragės kraštas respublikos
periodinėje spaudoje“, aprašomi straipsniai apie rajoną iš respublikinių leidinių.
Skenuoti visateksčiai dokumentai talpinami lokalioje bazėje ,,Debesyse“, kuri yra
prieinama tik realiems vartotojams. 2018 m. sukurtas 121 įrašas iš 28 pavadinimų
respublikinių leidinių bei interneto, tai yra mažiau negu pernai. Nuskenuota ir
,,Debesyse“ patalpinta 190 dokumentų. Toliau buvo pildoma „Knygų su autografais“
kolekcija. Nuskenuota, prisegta prie LIBIS katalogo ir į bibliotekos svetainę įkelta 51
dokumentas.
Tradiciškai Tauragės rajono gyventojai yra labai aktyvūs prenumeruojamų DB
vartotojai. 14-oje prenumeruojamų duomenų bazių vartotojai atliko 16336 paieškųas, iš
DB EBSCO Publishing atsisiuntė 1275 visateksčius dokumentus ir 2095 anotacijas (tai
yra 4013 paieškų daugiau negu pernai), taip pat džiaugėsi galimybe naudotis DB
„INFOLEX“, kurioje atliko 307 operacijų. Per metus suteiktos 200 individualios
konsultacijos ir mokymai naujiems DB vartotojams.
Informacinį fondą sudarė 28004 fiz. vnt. (VB – 16191 fiz. vnt., MF – 3952 fiz.
vnt., KF – 7861 fiz. vnt). Informacinis fondas sumažėjo 4 %, lyginant 2017 m.
Daugumos filialų Informacinį fondą sudaro žinynai, žodynai, mokslo pažintinė
literatūra. Atsakant į užklausas bibliotekininkės naudoja savo bibliotekų dokumentų
fondą, ieško informacijos internete bei duomenų bazėse. Siekiant efektyviau atsakyti į
vartotojų užklausas filialo bibliotekininkėms buvo išdalinti prisijungimo prie EBSCO
mokslinių straipsnių duomenų bazės vartotojo vardai ir slaptažodžiai, kuriuos galima
suteikti ir nutolusiems vartotojams. Vis daugiau vartotojų užsuka į kaimuose įsikūrusius
bibliotekos filialus, kuriuose yra visos sąlygos naudotis informacinėmis
technologijomis. Kasmet peržiūrimos bibliotekos filialų veiklos ataskaitos,
analizuojamas informacinis fondo dydis, pagal mokslo šakas išduota literatūra,
atsakytos užklausos. Informacinio fondo dydis Viešosios bibliotekos filialuose labai
skirtingas – nuo 15 fiz. vnt. Visbarų bibliotekoje iki 6454 fiz. vnt. Lauksargiuose.
Daugumoje kaimo filialų jis yra apie 300 fiz. vnt. dokumentų, didesnėse bibliotekose
(Adakavo, Batakių) apie 800 fiz. vnt.
Informacinis

vartotojų

aptarnavimas

Svarbiausi bibliotekų informacinės veiklos uždaviniai - formuoti informacinės,
mokomosios bei kraštotyrinės literatūros fondą, aptarnauti mokymosi ir savišvietos
tikslais bibliotekoje besilankančius gyventojus, atsakyti į jų užklausas, populiarinti
prenumeruojamas duomenų bazes, mokyti jomis naudotis, kurti skaitmeninį turinį.
Viešosioms paslaugoms keliantis į elektroninę erdvę daugėja skaitmenizuotų
paslaugų, kasdienis gyvenimas verčia dalyvauti ir naudotis informacinėmis
technologijomis, todėl biblioteka yra arčiausiai esantis, vienas svarbiausių įrankių jos
vartotojams, teikianti visas šias paslaugas bei pagalbą: nuskenuoti ir išsiųsti,
atspausdinti dokumentą, lėktuvo bilietą, užpildyti anketą, padėti užsiregistruoti pas
gydytoją ir kita.
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Didėjant skaitmenizuotų paslaugų poreikiui, daugėjo ir šių paslaugų vartotojų
skaičius. 2018 m. Informacijos skyriuje apsilankė 3562 lankytojai. Tai yra 315 vartotojų
daugiau negu 2017 m. Informacinių paslaugų vartotojų studentų skaičius taip pat buvo
didesnis – 1136 vartotojai, 101 vartotoju daugiau negu 2017 m. Bibliografėms pateiktų
ir atsakytų užklausų skaičius – 590 (iš jų 176 – kraštotyrinės), (2017 m. – 587, iš jų –
126 kraštotyrinės). Atsakymų į užklausas ieškota informaciniuose leidiniuose (493),
LIBIS ir Duomenų bazėse (322). Per metus suteikta 200 (2017 m. – 134) individualių
konsultacijų ir mokymų prenumeruojamų duomenų bazių bei kitų elektroninių paslaugų
vartotojams. Elektroninėmis priemonėmis bei el. paštu atsakyta į 40 užklausų.
Vartotojus studentus daugiausia domino socialinio darbo, ekonomikos, viešojo
administravimo, vadybos, rinkodaros, teisės temos. Suaugusieji domėjosi istorijos,
kraštotyros, medicinos klausimais, turistine informacija apie šalis. Per 2018 m.
Informacijos skyriaus vartotojai pasinaudojo 1582 fiz. vnt. dokumentų (2017 m. – 1399
fiz. vnt.). Daugiausiai kartų buvo imami šie leidiniai: Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai.
- [2009]; Kotler: Marketingo valdymo pagrindai. – 2007; Socialinių paslaugų
administravimas: mokomasis leidinys / Margarita Išoraitė. - [Vilnius], 2007; Kardelis:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. – 2016; Rinkodaros principai. – 2003;
Organizacijų vadyba. – 2011; Palšaitis: Šiuolaikinė logistika. – 2010; Žukauskienė:
Raidos psichologija.– 2012; Socialinių paslaugų tobulinimas Lietuvos savivaldybėse:
Atviros Lietuvos fondo 2004 metais remto tyrimo ataskaita: gerosios praktikos
mokomasis leidinys. - Vilnius, 2006; žurnalas „Kelionės ir pramogos“ .

VB
MF
KF
Iš viso:

Informacinės užklausos
Gautos
Iš jų elektroninėmis
Įvykdytos
Iš jų elektroninėmis
priemonėmis
priemonėmis
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
3345
799
19
36
3341
788
19
36
3113
3903
88
160
3106
3901
88
160
6532
7185
252
306
6301
7053
252
321
12990 11887
359
502
12748 11742
359
517

2018 m. rajono bibliotekų vartotojai paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt.
naudotis mokėsi 711 valandų (2017 m. - 638 valandų), iš jų – 488 Viešojoje
bibliotekoje, 63 – Miesto filialuose, 160 – kaimų filialuose. 2018 m. rajono
bibliotekose apmokyti ir konsultuoti 3650 gyventojų (2017 m. – 2890). Filialų
vartotojai dažniausiai ieškojo informacijos istorijos, geografijos, gamtos, vadybos ir
verslo, žemės ūkio ir kraštotyros klausimais. Vartotojų mokymas naudotis epaslaugomis – viena iš svarbiausių šiuolaikinės bibliotekos informacinės veiklos
krypčių. Dauguma bibliotekininkų tam skiria nemažai dėmesio ir darbo laiko. Jie pataria
lankytojams kaip ieškoti informatyvių tinklapių, kur rasti el. knygų ir el. periodikos,
kaip naudotis elektroninių parduotuvių, elektroninės bankininkystės, e-valdžios
paslaugomis.
Rajono bibliotekose per metus padarytos 9052 kopijos (2017 m. – 10095).
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K r a š t o t y r o s v e i k l a1
2018 m. viena svarbiausių ir daugiausia Informacijos skyriaus bibliografių
darbo laiko pareikalavusi veiklos sritis buvo kraštotyros darbas. Lietuvos valstybės
atkūrimo100-čio minėjimo metais buvo vykdomi įvairūs išliekamąją vertę turintys
projektai, siekiama kraštotyros fonde saugomo rašytinio kultūros paveldo sklaidos.
Sėkmingai buvo įvykdytas Kultūros tarybos finansuotas projektas
„Sugrįžimai: šaknų ir tapatybės paieškos“: parengti 7 informaciniai stendai „Iškilieji
kraštiečiai“ ir išleista Tauragės viešosios bibliotekos kraštotyrinių knygų serijos
„Atminties lobynas“ antroji knyga „Iš tremties archyvo: prisiminimų fragmentai“.
Leidinyje spausdinami rajono bibliotekininkių kraštotyros darbuose užrašyti ir spaudoje
nepublikuoti vienuolikos Tauragės krašto žmonių atsiminimai apie tremtį. Prisijungus
prie Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos virtualaus projekto
Krašto paveldo gidas „Atrask kultūros lobius su Krašto Gidu“ buvo parengti ir sukurti
3 maršrutai, aprašyti 24 lankytini kultūros paveldo objektai bei įkelti 78 nuotraukų failai
(http://www.krastogidas.lt/?area=taurages-rajonas). Lietuvos valstybės atkūrimo 100čiui buvo skirta ir rajono bibliotekų kraštotyrinės veiklos bei darbuotojų parengtų
kraštotyros darbų apžiūra-konkursas „Kraštotyros darbas bibliotekose“. Organizuotas
tradicinis konkursas „Tauragės metų knyga 2017“, prisidėta prie Lietuvos
bibliotekininkų draugijos įgyvendinamo projekto „Misija Knygnešys“. Teikta
informacija Tauragės rajono savivaldybės paskelbtiems ,,Šimtmečio tauragiškių“
rinkimams bei pasiūlymas Tauragės garbės piliečio vardą suteikti kraštotyrininkui ir
kultūros paveldo specialistui Edmundui Mažrimui.
Kraštotyros dokumentų fondas.
Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus kraštotyros fondą stengiamasi
komplektuoti išsamiai ir nuosekliai, organizuoti jo informacinę paieškos sistemą bei
užtikrinti sklaidą. 2018 m. kraštotyros fondas buvo papildytas 65 fiz. vnt., (66 pav.)
dokumentais. Iš jų – 5 rankraščiai ir 1 vaizdo įrašas. (2017 m. buvo gauta daugiau
dokumentų – 110 fiz. vnt., 108 pav.). Šiuo metu skyriaus kraštotyros fondą sudaro1838
fiz. vnt. inventorintų dokumentų.
Ataskaitiniais metais Informacijos skyriaus kraštotyros bei kai kurių VB filialų
fondai buvo papildyti rajono istorijai bei turizmo sklaidai reikšmingomis knygomis:
Vytenio Almonaičio ir Junonos Almonaitienės „Pietų Karšuva“, Tauragės turizmo
informacijos centro leidinukais, asmenukių ir minčių Lietuvai knyga „Iš Tauragės –
Lietuvai“, Tauragės rajono savivaldybės administracijos parengtu reprezentaciniu
leidiniu „Pažink Tauragę“ (eilėraščių bei žymių žmonių citatų apie Tauragės kraštą šiai
knygai rinko bei sudarytojams pateikė Informacijos skyriaus vyr. bibliografė Laima
Pikčiūnienė).
Kraštotyros fondo grožinės literatūros lentyna praturtėjo žymių kraštiečių:
Alfonso Čepausko, Benjamino Kondrato, Nerijos Putinaitės, Ramučio Jancevičiaus,
Stasio Skrodenio, Gedimino Kasparavičiaus knygomis. Prof. Antanas Skarbalius
dovanodamas savo knygą „Kietas žaidimas“ įrašė dedikaciją jam talkinusioms
Informacijos skyriaus darbuotojoms: „Nuoširdžiam Tauragės rajono bibliotekos
Kolektyvui. Nepaprastai dėkingas už rūpestingą, pedantiškai tiksliai surinktą medžiagą
rengiant knygą apie Tauragės rajono garbės pilietį, didį pedagogą, Skaudvilės rankinio
patriarchą, kurio auklėtiniai Europoje garsino Tauragės kraštą – Marceliną Zelbą“.
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Savo kūrybos knygas bibliotekos kraštotyros fondui dovanojo ir rajono
literatai Eugenijus Šaltis, Rita Grinienė, Regina Bliūdžiuvienė, Jonas Jakštaitis-Šapelis,
Ona Butkevičienė, Remigijus Žukauskas bei žygaitiškis, buvęs miškininkas Vladislovas
Petrauskas.
Ataskaitiniais metais Tauragės rajono bibliotekininkai prisidėjo prie trijų
knygų išleidimo, kuriomis praturtino savo bibliotekų kraštotyros fondą. Garso ir vaizdo
įrašų fondas papildytas 1 kraštotyriniu DVD – „Biblioteka seniau ir dabar“, kurį
parengė VB Komplektavimo skyriaus vedėja Daiva Kiniulienė, o filmavo Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Vaiva Keserauskaitė.
Bibliotekos interneto svetainėje http://www.tauragevb.lt/lt/krastotyra/2svetaine/73-zymiu-datu-kalendoriai.html publikuotas „Žymių Tauragės datų
kalendorius 2018“. Nuolat peržiūrimas ir papildomas personalijų žinynas „Kraštiečiai“
http://www.tauragevb.lt/lt/krastotyra/krastieciai.html, fonde saugomi ir pildomi teminiai
kraštotyrinių parodų aplankai.
VB filialuose per 2018 metus gauta nuo 13 iki 5 naujų kraštotyrinių leidinių.
Bibliotekininkės apie savo aptarnaujamą mikrorajoną bei jame veikiančias
bendruomenes, klubus ir žymius žmones kaupia iškarpų aplankus, vykusių renginių
nuotraukų albumus.
Kraštotyrinės informacijos sklaida yra vykdoma bibliotekos interneto
svetainės skiltyje „Kraštotyra“, http://www.tauragevb.lt/lt/krastotyra.html, socialinio
tinklo Facebook paskyroje Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka, Tauragės
rajono žiniasklaidos priemonėse: laikraščiuose „Tauragės kurjeris“ ir „Tauragės žinios“,
Tauragės radijo bei kabelinės televizijos laidose.
Ataskaitiniais metais bendradarbiauta su „Tauragės kurjerio“ žurnaliste
Raimonda Alysiene. Teikta informacija 8 jos straipsniams apie krašto kalbininkus bei
literatus rubrikoje: „Žodis – ne žvirblis“. Vykdant bibliotekos projektą „Sugrįžimai:
šaknų ir tapatybės paieškos“ Tauragės radijo laidų vedėjai talkinta renkant medžiagą
apie iškilius Tauragės krašto žmones. Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti
Tauragės rajono savivaldybė metų pradžioje paskelbė Šimtmečio tauragiškių rinkimus
„Gyvybingi praeities, dabarties ir ateities žmonės“. Renkant 100 iškiliausių žmonių,
dalyvavusių kuriant krašto 100 metų sėkmės istoriją, savivaldybės komisijai buvo
sudarytas praeities asmenybių sąrašas, tikslintos 190 žymių tauragiškių biografijos.
Prisidėta prie rajono savivaldybės organizuoto Klaipėdos tauragiškių susitikimo bei
Sąjūdžio 30-mečio minėjimo.
Kraštotyrinės užklausos
VB Informacijos skyrius
VB filialuose

2015
108
444

2016
106
413

2017
126
366

2018
176
461

Vartotojai su bibliotekoje saugomais kraštotyros dokumentais individualiai
susipažįsta gaudami atsakymus į pateiktas kraštotyrines užklausas, kurių 2018 m.
viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose atsakyta į 637 (145 daugiau negu 2017 m.).
VB Informacijos skyriaus vartotojai 2018 m. pateikė 176 kraštotyrines
užklausas. Tai 50 daugiau nei 2017 m. Daugiausia užklausų (147) pateikė suaugę
vartotojai. Dažniausiai buvo domimasi informacija apie žymius rajono žmones (55
užklausos), krašto istorija (51), lankytinas vietas, kultūrinį bei literatūrinį rajono
gyvenimą. Į kai kurias nutolusių vartotojų užklausas buvo atsakyta elektroniniu paštu,
bei telefonu. Elektroniniu paštu skenuoti straipsniai siųsti kraštiečiui prof. Antanui
Skarbaliui, rengiančiam knygą apie žymų rankinio trenerį Marceliną Zelbą,
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Tęsiasi Informacijos skyriaus bibliografių bendradarbiavimas bei dalijimasis
informacija su panevėžiete kraštotyrininke, knygų leidėja Lione Lapinskiene, kuriai
pernai reikėjo medžiagos apie buvusį Tauragės Mokytojų seminarijos direktorių Jurgį
Macelį.
Rudenį bibliotekoje lankėsi bei kraštotyros fonde saugomais dokumentais
domėjosi pedagogo, tautodailininko ir Tauragės garbės piliečio Kazimiero Paulausko
anūkė Linareta Šimkūnienė. Jai padovanota 1997 m. bibliotekoje parengta ir
kompiuteriniu išspausdinta knygelė „Tauragės garbės pilietis Kazimieras Paulauskas“.
Atsakyta ir į keletą socialinio tinklo Facebook grupės ,,Domiuosi genealogija“
narių klausimų.
Kraštotyros darbai
2018 m. pagal viešosios bibliotekos bei jos filialų bibliotekininkių parengtus
projektus buvo sudarytos ir išleistos 3 knygos. VB Informacijos skyriaus sudarė ir
išleido kraštotyrinių knygų serijos „Atminties lobynas“ antrąją knygą „Iš tremties
archyvo: prisiminimų fragmentai“. Leidinį redagavo Informacijos skyriaus Kraštotyros
vyr. bibliografė L. Pikčiūnienė bei Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Vaiva Keserauskaitė. Žygaičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Zita Jakienė parengė
projektą ir sudarė Žygaičių krašto kūrėjų almanachą „Žmogaus ir krašto horizontas“, o
prie batakiškės Ritos Grinienės eilėraščių rinkinio „Tylos ieškojimas“ sudarymo
prisidėjo Batakių kaimo bibliotekininkė Laisvutė Pavalkienė.
VB filialų bibliotekininkės parengė 5 kraštotyros darbus:
Ella Droknerytė-Urbonavičienė. Iš atsiminimų [tremties]/ parengė Livija
Šimkė. - Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Dapkiškių filialas.
Jonas Jankauskas – Trepų kaimo auksinių rankų meistras / parengė Virginija
Lukošienė. – Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Trepų kaimo filialas.
Nijolė Michelkevičienė. „Leuzingo“ turgus Tauragėje: [atsiminimai apie karo
metais (1941–1943) vykusią prekybą] / parengė Birutė Kasparavičienė. - Tauragės
Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Taurų kaimo filialas.
Tautosakos puoselėtoja Brigita Dadūrienė: [pridedami Jurgio Dovydaičio
laiškai (21) tautosakos pateikėjai B. Dadūrienei bei 4 jos užrašytų dainų sąsiuviniai (211
p.)] / parengė Ona Kniurienė. - Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos
Baltrušaičių kaimo filialas.
Vytinės juostos kelias per Lietuvą : [projektų „Apjuoskim juosta tautiškumo –
piliakalnio žemę“ ir „Auskim juostą tautiškumo Lietuvos 100-čiui“ vykdymo nuotraukų
albumas] / sudarė Virgina Bartušienė. - Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos Pagramančio filialas.
Filialų bibliotekose parengti kraštotyros darbai Informacijos skyriaus
bibliografių yra kopijuojami bei skenuojami. Kai kuriuos kolegių darbus tenka
redaguoti.
Sąrašas „Tauragės rajono bibliotekose parengtų kraštotyros darbų rodyklė“ II
dalis
–
(2013–2018
m.) kuris publikuojamas
bibliotekos
svetainėje
http://www.tauragevb.lt/lt/krastotyra/34-straipsnis/970-bibliotekininku-parengtukrastotyros-darbu-rodykle-2013-2016-m.html.
Eičių filialo bibliotekininkė Ramunė Palekaitė (slapyvardžiu Ramunė Vakarė)
savo sukurtų kraštotyrinių nuotraukų galeriją apie Eičių kaimą ir gamtą publikuoja
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interneto
saugyklose
https://get.google.com/albumarchive/
ir
https://www.flickr.com/photos/, http://www.macrogamta.lt/lt
Baigiantis Nacionalinei bibliotekų savaitei, viešosios bibliotekos darbuotojų
pasitarimo metu buvo paskelbti rajono bibliotekų kraštotyrinės veiklos bei darbuotojų
parengtų kraštotyros darbų apžiūros-konkurso „Kraštotyros darbas bibliotekose“
rezultatai. Ji buvo skirta Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-mečiui. Nominacijoje
„Geriausias kraštotyros darbas“ apdovanotos filialų bibliotekininkės: Mažonų – Ginta
Bartkienė, Trepų – Virginija Lukošienė ir Gaurės – Danutė Mockienė. Turiningiausiai
kraštotyros darbą dirbančiomis pripažintos Žygaičių bibliotekininkė Zita Jakienė,
Lomių – Gintarė Pavalkytė-Vasiliauskienė ir A. Vymerio bibliotekos filialo vedėja
Daiva Vitkauskaitė. Už kūrybiškumą kraštotyros veikloje įvertintos: Pagramančio filialo
bibliotekininkė Virgina Bartušienė, Eičių – Ramunė Aldona Palekaitė ir Batakių –
Laisvutė Pavalkienė. Pranešimą apie bibliotekų kraštotyros veiklą perskaitė vyr.
bibliografė Laima Pikčiūnienė. Geriausiai dirbančias koleges pasveikino ir joms knygas
„Prie stalo su rašytoju“ įteikė LBD Tauragės skyriaus pirmininkė Daiva Kiniulienė.
Renginyje dalyvavo žinoma pasakorė, Respublikinių konkursų dalyvė ir laureatė Birutė
Normantienė. Sodria dūnininkų pagramantiškių tarme ji pristatė žemaičio pasą, vėliavą
ir papasakojo porą linksmų istorijų. Eksponuota 2015–2018 m. bibliotekininkių
parengtų kraštotyros darbų paroda.
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METODINĖ VEIKLA
2018 m. Metodikos skyriaus veiklos tikslas – sudaryti sąlygas filialų
darbuotojams nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, dalintis gerąją patirtimi ir
žiniomis, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, įgyvendinti inovacijas ir siekti
aukštesnės paslaugų vartotojams kokybės.
Per metus į rajono filialus išvykta 128 kartus (2017 m. – 109), vidutiniškai
vienas filialas aplankytas 4,9 karto (2017 m. – 4,0). Etatiniai metodininkai per metus
filialuose apsilankė 30 kartų, apsilankymų metu teikta praktinė pagalba, domėtasi
vartotojų poreikiais ir jų tenkinimo galimybėmis bei kitais bibliotekinio darbo
klausimais. 2018 m. viešosios bibliotekos skyrių darbuotojos filialuose apsilankė 45
kartus, 2017 m. – tik 15. Grįžus iš vaiko auginimo atostogų Projektų vadovei rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistei Žanetai Maziliauskienei, suaktyvėjo pagalba
filialų darbuotojams rengiant projektus.
2018 m. filialuose baigta diegti LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė.
Visų filialų darbuotojos vartotojus aptarnauja automatizuotai. LIBIS administratorė
Greta Dagienė vyko į filialus konsultuoti darbuotojus dėl darbo su šia programa.
Viešosios bibliotekos darbuotojos kolegėms metodines konsultacijas teikė
individualiai, telefonu bei elektroniniu paštu. Filialų darbuotojos kreipiasi pagalbos
organizuojant renginius, rašant projektus, rengiant kraštotyros darbus, dirbant su
LIBIS programa. Metodikos skyriaus vedėja Danutė Pukelienė išvykų metu
domėjosi filialų veikla, darbo rodikliais, apskaitos dokumentų tvarkymu ir ruošė
medžiagą platesniam filialų veiklos pristatymui viešosios bibliotekos tinklapyje.
Nemažą išvykų į filialus dalį sudaro direktorės pavaduotojo ūkio reikalams
Ramūno Vitkevičiaus ir bibliotekinių procesų automatizavimo inžinieriaus Martyno
Senkaus lankymasis bibliotekose. Naujai atėjęs dirbti bibliotekinių procesų
automatizavimo inžinierius M. Senkus susipažino su filialų kompiuterinės technikos
būkle, ją remontavo ir atnaujino programinę įrangą.
2018 m. organizuoti 2 fondo patikrinimai. Kęsčių kaimo filiale fondo
patikrinimas atliktas atėjus dirbti naujai darbuotojai, Šakviečio kaimo filiale – norint
nustatyti realią fondo būklę.
Bendradarbiaujama su kitų žinybų bibliotekomis, dažniausiai mokyklų, ir
jų darbuotojais, bibliotekininkai kviečiami į Viešosios bibliotekos organizuojamus
seminarus, metodinė pagalba teikiama pagal poreikį. Tauragės rajono Mero
pavaduotoja Virginija Eičienė inicijavo pokalbį aiškinantis mokyklų ir viešųjų
bibliotekų sujungimo galimybes mūsų rajone. Šiame pokalbyje dalyvavo Viešosios
bibliotekos direktorė M. Parnarauskienė ir Metodikos skyriaus vedėja D. Pukelienė,
rajono savivaldybės švietimo ir sporto bei kultūros skyrių atstovai.
Metodikos skyriaus vedėja D. Pukelienė parengė rekomendacijas „2019
metų atmintinos datos“, rinko medžiagą apie rajono bibliotekas ir darbuotojus
spaudoje.
Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje organizuotas projekto
„Prisijungusi Lietuva“ Tauragės regiono bei Raseinių rajono bendruomenių atstovų
susitikimas. Šio susitikimo narių maitinimu rūpinosi Metodikos skyriaus vedėja D.
Pukelienė. Už projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklų koordinavimą ir jų
įgyvendinimą atsakinga Metodikos skyriaus vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai
J. Senkuvienė.
Metodikos skyriaus vedėjos D. Pukelienės iniciatyva, gavus Tauragės
rajono savivaldybės finansavimą, sutvarkytas pirmosios Tauragės bibliotekininkės
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Larisos Koppaitės kapas. Metodikos skyriaus darbuotojų rūpesčiu atnaujinta
informacija apie bibliotekas svetainėse www.visalietuva.lt ir www.imones.lt.
Metodikos skyriaus vedėja D. Pukelienė administruoja, vyr. bibliotekininkė-LIBIS
administratorė G. Dagienė pildo ir redaguoja Viešosios bibliotekos tinklapį
www.tauragevb.lt Rajono filialams apipavidalinimo, maketavimo ir spausdinimo
darbus atliko Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Vida Meiland.
Metodikos skyriaus darbuotojos šeštadieniais pagal slenkantį grafiką dirba
skaitytojų aptarnavimo skyriuje.
Bibliotekininkų kvalifikacijos organizavimas
2018 m. rajono filialų darbuotojams organizuota 1 konferencija ir 7
pasitarimai.
Rajono filialų darbuotojai dalyvavo konferencijoje „Smurtui sakome – NE“,
kurią organizavo Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras. Konferencijoje
pristatyta smurtas lyčių požiūriu ir jo atvejų analizė, nuo smurto artimoje aplinkoje
nukentėjusiojo interesai ir teisinės pagalbos galimybės, įvairių institucijų
bendradarbiavimas smurto artimoje aplinkoje atvejais. Vyko diskusijos ir
apibendrinimai.
Pasitarimuose rajono bibliotekų darbuotojai analizuoja gerąją bibliotekinio
darbo patirtį ir rajono bibliotekų veiklą, dalinasi projektinės veiklos patirtimi, įgyta
patirtimi stažuotėse, seminaruose ir pan. Susipažinta su nauju ,,Bendruoju duomenų
apsaugos reglamentu“ ir jo reikalavimais.
Kovo mėnesio pasitarime rajono bibliotekininkai susitiko su kraštiečiu,
dailininku, grafiku Alfonsu Čepausku. Jis pristatė savo kūrybą, išleistus leidinius, kai
kuriuos jų padovanojo rajono bibliotekoms. Pasitarimo metu pristatyta fotografijų
paroda „Šimtmetį menantys vingiai“. Autorė Virginija Olišauskaitė-Norkuvienė
papasakojo fotografijų parodos atsiradimo aplinkybes, eksponatų kūrimo aplinkybes ir
situacijas. Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Daiva Kiniulienė
išanalizavo 2017 m. rajono fondų būklę, Metodikos skyriaus vedėja D. Pukelienė 2017
m. veiklos rezultatus.
Balandžio mėnesio bibliotekininkų pasitarimas užbaigė Nacionalinės
bibliotekų savaitės renginius. Jo metu už aktyvią bibliotekinę veiklą apdovanotos
bibliotekininkės G. Pavalkytė-Vasiliauskienė (Lomiai), D. Liekienė (Eidintai), Z.
Jakienė (Žygaičiai), L. Pikčiūnienė (VB), V. Bartušienė (Pagramantis), O. Kniurienė
(Baltrušaičiai), V. Keserauskaitė (VB), už parengtus kraštotyros darbus Ginta Bartkienė
(Mažonai), Virginija Lukošienė (Trepai), D. Mockienė (Gaurė), už turiningiausią
kraštotyros veiklą Z. Jakienė (Žygaičiai), D. Vitkauskaitė (A. Vymerio miesto fil.), G.
Pavalkytė-Vasiliauskienė (Lomiai), už kūrybiškumą bibliotekų kraštotyros veikloje V.
Bartušienė (Pagramantis), L. Pavalkienė (Batakiai), R. A. Palekaitė (Eičiai). Metodikos
skyriaus vyr. bibliotekininkė-katalogų administratorė G. Dagienė informavo, kad 2018
m. užbaigtas LIBIS skaitytojų posistemės diegimas filialuose. Informacijos skyriaus
vyr. bibliotekininkė kraštotyrai L. Pikčiūnienė apžvelgė 2018 m. kraštotyros veiklą
rajono filialuose. Dapkiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė L. Šimkė dalijosi
įspūdžiais iš Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencijos, kurioje lankėsi grupė
mūsų kolegių. Direktorės pavaduotoja D. Tauginaitė pristatė ,,Vidaus darbo tvarkos
taisykles“ ir darbuotojų darbo sutarčių pasikeitimus.
Birželio mėnesio pasitarimo metu kartu su asociacija „Viešieji interneto
prieigos taškai“ organizuotas rajono filialų darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo
projektas „Mokymai TAU: tobulėk, auk, ugdyk“, kurį finansavo Lietuvos kultūros
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taryba. Dviejuose mokymo etapuose bibliotekininkės gilino žinias dirbant su
planšetiniais kompiuteriais ir šiomis žiniomis pasidalino su savo filialų vartotojais.
Rugsėjo mėnesio pasitarimo metu viešosios bibliotekos ir jos filialų
bibliotekininkai, mokyklų bei darželių atstovai džiaugėsi labdaros ir paramos fondo
„Švieskime vaikus“ knygų, skirtų vaikams iki 12-os metų dovanojimo švente „Vaikų
bibliotekėlė 2017“. Šioje šventėje dalyvavo LR Seimo narė Aušrinė Norkienė ir jo
padėjėja Sandra Valinčienė.
Spalio mėnesio pasitarime metodikos skyriaus vyr. bibliotekininkė-LIBIS
administratorė G. Dagienė supažindino su naujuoju ,,Bendru duomenų apsaugos
reglamentu“ ir jo reikalavimais. Informacijos skyriaus vedėja R. Pocienė priminė filialų
darbuotojams apie informacinio darbo fiksavimą bibliotekoje. Metodikos skyriaus
vedėja D. Pukelienė pristatė prasidedantį naują projektą „Prisijungusi Lietuva“.
Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja D. Kiniulienė informavo apie
organizuojamą buvusių bibliotekininkų senjorų išvyką į Lietuvos nacionalinę Martyno
Mažvydo biblioteką ir periodinės spaudos užsakymą 2019 m. I pusmečiui bei fondų
nurašymo terminus. Viešosios bibliotekos vyr. buhalterė M. Urbonienė ir Metodikos
skyriaus vedėja D. Pukelienė priminė darbuotojams saugoti filialų inventorių ir apie
organizuojamą inventorizaciją kiekviename filiale.
Lapkričio mėnesį visuotiniame bibliotekininkų pasitarime, dalyvaujant
Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui Juozui Rimkui, pasirašyta
,,Kolektyvinė darbo sutartis“. Projektų vadovė - rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė
Ž. Maziliauskienė informavo apie skelbiamą Tauragės rajono savivaldybės Kultūros
renginių rėmimo programos 2019 metų pirmo pusmečio etapą. Ji pristatė ir paaiškino
savivaldybės kultūros rėmimo fondo paraiškos ir ataskaitos pildymo subtilybes.
Projektus galima teikti sausio 1-15 d. d. elektroniniu būdu. Viešosios bibliotekos
direktorė M. Parnarauskienė dalinosi įspūdžiais iš kelionės po Graikiją „Tarptautiniai
tarpinstituciniai dialogai tarp Lietuvos ir Graikijos kultūros“. Taip pat direktorė pakvietė
aktyviai įsijungti į ,,Knygų Kalėdų“ akciją.
Gruodžio mėnesio pasitarimo metu Viešosios bibliotekos bibliotekinių procesų
automatizavimo inžinierius Martynas Senkus supažindino ir apmokė filialų darbuotojas
dirbti su bibliotekos elektroninio pašto programa. Metodikos skyriaus vedėja D.
Pukelienė nurodė atsiskaitymų su 2018 metų veiklomis terminus ir reikalavimus.
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Vaiva Keserauskaitė informavo
apie ,,Knygų Kalėdų“ akciją ir supažindino su kai kuriais bendravimo socialiniuose
tinkluose ypatumais.
Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ organizavo rajono filialų
darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo projektą „Mokymai TAU: tobulėk, auk, ugdyk“,
kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Mokymai buvo skirti stiprinti bibliotekininkų
įgūdžius naudojant planšetinius kompiuterius. Per du mokymo etapus bibliotekininkės
gilino žinias dirbant su planšetiniais kompiuteriais ir šiomis žiniomis pasidalino su savo
filialų vartotojais. Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka organizavo
mokymus „Media 1“, kurie vyko mūsų viešojoje bibliotekoje. Šiuose mokymuose
dalyvavo 11 rajono bibliotekininkių.
Pasitarimuose rajono bibliotekų darbuotojos pasveikintos asmeninių
sukakčių proga, taip pat pristatytos naujos darbuotojos, pradėjusios dirbti viešojoje
bibliotekoje ir jos filialuose. Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo bei Metodikos
skyrių vedėjos D. Kiniulienė ir D. Pukelienė dalyvavo ir pasveikino buvusią
bibliotekininkę Klemą Fetingienę jubiliejaus proga jos pagerbimo vakare Mažonų
bendruomenės namuose.
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TYRIMAI
2018 m. dalyvauta Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis tyrime. Viešosios bibliotekos Informacijos skyrius dalyvavo Klaipėdos
apskrities viešosios bibliotekos tyrime „Prenumeruojamų duomenų bazių panauda
viešosiose bibliotekose“, kurio tikslas – nustatyti, kaip viešosiose bibliotekose
naudojamos šios duomenų bazės, išsiaiškinti jų naudojimo ir nenaudojimo priežastis ir
numatyti priemones, kurios padėtų viešosioms bibliotekoms ir jų vartotojams efektyviau
pasinaudoti šiais informacijos šaltiniais.
PROJEKTAI

Kultūros rėmimo fondas (savivaldybė)
Lietuvos kultūros taryba
Kultūros ministerija
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

2016 m.

2017 m.

2018

4830 €

4720 €

6700 €

-

2500 €

2800 €

15702,25 €

ES lėšos
Kitos finansavimo programos
Viso:

- Įrangos paketai
(suma pinigine
išraiška
nepateikta)
11760

3210 €

70 €

2270 €

23742,25 €

7290 €

23530 €

Lietuvos kultūros taryba suma finansavo (2800 Eur.) projektą „Sugrįžimai:
šaknų ir tapatybės paieškos“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Projekto
tikslai - pabrėžti tai, kad lietuvybė gali būti puoselėjama ir svetur. Projekto dalyviai
buvo skatinami minėti Lietuvos atkūrimo šimtmetį.
Viena iš veiklų – susitikimų su žymiais kraštiečiais ciklas. Jo metu pristatyta
poetės Ritos Dambrauskaitės eilėraščių knyga „Kaip debesų ėjimas“. Moters kūrybą
pristatė jos vyras, žinomas žurnalistas Alvidas Jancevičius ir aktorė Gražina Urbonaitė.
Vyko susitikimas su kraštiečiu, Tauragės garbės piliečiu, dailininku, grafiku Alfonsu
Čepausku. Pristatytas naujas keliautojo žinynas „Pietų Karšuva“, kurio autoriai ir
leidėjai Junona ir Vytenis Almonaičiai pasidalijo įžvalgomis apie unikalų Tauragės
kraštą. Žiaurią ir skaudžią savo gyvenimo patirtį knygoje „Klyksmas vaiduoklių mieste.
Vilko vaikai“ išliejęs Zigfridas Gronau (Siegfried Gronau), kurį atlydėjo kraštietė
rašytoja Jutta Noak.
Taip pat diskusijų metu su jaunimu susitiko keturi iš emigracijos į Tauragę
gyventi grįžę kraštiečiai. Tai audiovizualinės komunikacijos agentūros Gediminas
Tamulynas, sveikatingumo treneris Arūnas Vladička, komunikacijos vadybininkė
Kornelija Jurkauskaitė ir Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjas, „Globali
Tauragė“ projekto iniciatorius Dovydas Kaminskas.
Per savanorystę (36 dalyviai nuo 14 iki 18 m.) paskatintas jaunimo
pilietiškumas, atsakingumas, parodytas teigiamas emigracijos pavyzdys. Savanoriai
patys nusistatė sau konkrečias veiklas ir uždavinius projekto numatytam tikslui pasiekti.
Vasario 16-osios proga jaunuoliai sukūrė savo vaizdo klipą bei išsiuntė 30 ranka rašytų
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laiškų rankų darbo atvirukus ir trispalves apyrankes į visame pasaulyje išsibarsčiusias
lietuvių bendruomenes.
Į projekto veiklas įtraukti 4 užsienyje gyvenantys lietuviai, kraštiečiai.
Diskusijos „Lietuvybę puoselėjame svetur“ metu jaunimas vaizdo skambučių pagalba
bendravo su keliautoja, kelionių kompanijos „YouGoWild Adventures“ įkūrėja ir
Pasaulio lietuvių centro darbuotoja Diana Aleknaite (Čikaga, JAV), gimtosios kalbos
mokytoja eksperte Audrone Anuliene (Briuselis, Belgija), teisininke Agne Bernikaite
(Wadenswil, Šveicarija), įvairių iniciatyvų, projektų autore, vadove, užsienio reikalų
koordinatore, aktyviai įvairiomis veiklomis Stokholmo universitete užsiimančia Monika
Lionaite (Stokholmas, Švedija). Pašnekovės papasakojo jaunimui, kaip lietuviai buriasi
į bendruomenes, kur gali kalbėtis lietuviškai, švęsti lietuviškas šventes, apie vienijančias
bendras veiklas, klubus, projektus ir patirtis. Su išeivijos istorija diskusijos dalyvius
supažindino mokslininkė, dėstytoja, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
darbuotoja dr. Giedrė Miletytė-Japertienė.
Per metus sukurtas ir transliuotas 10-ies radijo laidų ciklas „Sugrįžimai: šaknų
ir tapatybės paieškos“. Parengta ir pristatyta paroda  6 informaciniai stendai „Iškilieji
kraštiečiai“, kuriuose pateikta informacija, nuotraukos, iliustracijos apie tauragiškius,
kurių darbai įspaudė gilius pėdsakus mokslo, meno ir kultūros srityse. Išleista antra
ciklo „Atminties lobynai“ knyga „Iš tremties archyvo: prisiminimų fragmentai“. 136
puslapių knygoje (tiražas 100 egz.) atspausdinti vienuolikos tremtinių autentiški
atsiminimai, iliustruoti nuotraukomis.
Nuo 2018 m. Europe Direct informacijos centras – Tauragė (EDIC-Tauragė)
veikia ne kaip įstaiga, o kaip Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos projektas. Europos komisijos atstovybė Lietuvoje patvirtino pateiktą
projekto paraišką ir per praėjusius metus Europos sąjungos fondas skyrė 11760 Eur
finansavimą centro veikloms.
Tradiciškai dalyvauta Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo
programoje. Gavus finansavimą, įgyvendinta 15 projektų (viso 6700 Eur). Dešimt
projektų (5300 Eur) įgyvendinti Viešojoje bibliotekoje, trys iš jų - Vaikų literatūros
skyriuje. Penkis projektus (1400 Eur.) įgyvendino bibliotekos filialai.
Projektu „Iš tremties archyvo: prisiminimų fragmentai“ buvo gautas
papildomas finansavimas antrai ciklo „Atminties lobynai“ knygai „Iš tremties archyvo:
prisiminimų fragmentai“.
„Poezijos pavasaris 2018“. Šiemet mūsų krašte svečiavosi žurnalistas,
redaktorius, fotografas, radijo diktorius, skaitovas, renginių vedėjas Juozas Šalkauskas,
muzikantas, vienas grupės „Atalyja“ lyderių, grupės „Skylė“ narys, lietuvių liaudies
dainų ir senosios lietuvių kultūros puoselėtojas Gediminas Žilys, poetai, prozininkai
Ieva Gudmonaitė ir Sigitas Poškus, Lenkijos lietuvių poetas, fotografas ir vertėjas,
knygų sudarytojas bei redaktorius, publicistas Sigitas Birgelis (Punskas, Lenkija) bei
poetas, redaktorius, žurnalistas Valdas Daškevičius. Poezijos vakare dalyvavo jaunosios
poetės tauragiškės Austėja Eglynaitė, Ugnė Ramanauskaitė, Anelė Matrosovaitė ir
Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ narė Bronislava Žilienė.
Tradiciniai bibliotekos renginiai – susitikimai su rašytojais vykdyti
įgyvendinant projektus „Gyvenimas: knygoje ir tikrovėje“ bei „Gyvenimas: knygoje ir
tikrovėje II“. Suorganizuoti 9 renginiai su 14 kūrėjų: Lina Buividavičiūte, Liutauru
Degėsiu, Vainiumi Baku, Daiva Čepauskaite, Gina Viliūne ir Jolita Herlyn, Agne
Matulaite, Dainiumi Dirgėla, Ričardu Šileika, Liudviku Jakimavičiumi, Mindaugu
Valiuku ir Valda Bičkute. Vainiaus Bako eiles dainomis pagyvino atlikėjas Giedrius
Vaškys. Poetas pristatė savo knygą „Vaidmenys“, Dainiui Dirgėlai akomponavo Darius
Žvirblis.
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Paskutinį liepos penktadienio vakarą tradiciškai vyko aštuntasis poetų ir bardų
vakaras „Prie garažų“. 2018 metais koncertavo žinomas aktorius, režisierius,
kompozitorius, bardas Aidas Giniotis ir Andrius Zalieska-Zala su grupe „Arbata“, eiles
skaitė poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Nerijus Cibulskas. Papildomą
finansavimą (400 Eur) poetų ir bardų vakarui skyrė Tauragės rajono savivaldybės Mero
fondas.
Minint sąjūdžio 30-metį įgyvendintas projektas „Lietuvos sąjūdžiui-30“.
Suorganizuota prisiminimų popietė buvusiems Tauragės sąjūdžio nariams. Jiems įteikti
atminimo ženkleliai, suorganizuotos fotografijų ir dokumentų parodos ir šventinis
koncertas „Roko maršo aidai“.
Tradicinis bibliotekos projektas užbaigiant metus – „Dar vieni metai kartu“.
Tai padėkos vakaras bibliotekos draugams, rėmėjams ir bičiuliams. 2018 m. programą
„Jausmų džiazas“ atliko aktorė Eglė Jackaitė ir džiazo virtuozas Vytautas Labutis.
Vaikų literatūros skyrius, vykdant projektą „Vaikai Lietuvai“, skelbtė akciją
„100 vaikų – 100 knygų – Lietuvos 100-mečiui“. Vaikai, perskaitę lietuvių autoriaus
knygą, pildė pasirinktos spalvos iškirptą knygos maketą. Iš užpildytų maketų buvo
suformuota trispalvė Lietuvos vėliava. Projekto „Skaitome kitaip“ metu su mažaisiais
tauragiškiais susitiko rašytojas Tomas Dirgėla. Tradiciniu tampantis lėlių teatro
festivalis supažindino vaikus su teatro kultūra. Projekto „Šimtmečio pasaka - bibliotekų
lėlių teatrų festivalis“ metu spektakliukus vaikams rodė ne tik Vaikų literatūros skyriaus
lėlių teatras „Batuotas katinas“, bet ir Tauragės „Aušros“ progimnazijos Dramos ir lėlių
teatro studija bei Mažeikių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriaus lėlių teatras „Vyturiai ir pelėdžiukai“.
Žygaičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkės Zitos Jakienės iniciatyva išleistas
almanachas „Žmogaus ir krašto horizontas“ ir įgyvendintas projektas „Netikėtos
istorijos arba pasaulis kitaip“, kurio metu Žygaičių ir Batakių kaimo vaikai galėjo
pažintį vieną populiariausių rašytojų vaikams – Tomą Dirgėlą. Vyr. bibliotekininkė
Virgina Bartušienė užbaigė visą Pagramančio kaimo filialo Valstybės atkūrimo
šimtmečio projektų ciklą paskutiniu projektu – „Trispalvė juosta – Tau, Lietuva“, kurio
metu buvo pagerbtos šimtmečio juostos audėjos. A. Vymerio filiale vykdytas tradicinis
projektas „Skaitymo takas veda mus į knygos šalį“. Jo metu dalyviai turėjo galimybę
susitikti su aktore Virginija Kochanskyte. Sėkmingai veikia Batakių kaimo filialo
„Batakių skaitytojų teatras“, kuris, įgyvendinant projektą, gruodžio mėnesį parodė naują
spektaklį „Nenuorama žmona“.
Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo
programa finansavo (800 Eur.) jaunimo erdvių įrengimo projektus bibliotekos kaimų
filialuose „Jaunimo erdvė – Jaunimas renkasi ČIA“ – Lauksargių kaimo filialas,
projekto vadovė vyr. bibliotekininkė Eglė Ravickaitė ir „Jaunimo erdvė – Savas
kampas“ – Mažonų kaimo filialas, projekto vadovė vyr. bibliotekininkė Ginta
Bartkienė. Taip pat skyrė 120 Eur. bibliotekoje veikiančio Europos informacijos centro
projektui.
Tauragės rajono savivaldybės Neformalaus suaugusiųjų švietimo programa du
kartus skyrė finansavimą Viešosios bibliotekos projektams (iš viso 650 Eur), kurių dėka
tauragiškiai pamatė spektaklį „Siaubo pasakos“ ir susitiko su aktoriumi Giedriumi
Savicku.
2018 metais Tauragės rajono vietos veiklos grupei pateikta paraiška
edukacinei programai bibliotekose „Kalbėkime ir kalbėkimės“. Gautas 5000 Eur.
finansavimas, projektas bus įgyvendintas 2019 metais.
Trys antram Lietuvos kultūros tarybos konkurso etapui teiktos paraiškos
finansavimo negavo.
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Visos šalies bibliotekos įsitraukė į du Nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos partnerių inicijuotus projektus. Pirmasis projektas – „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“.
Metų pabaigoje gavome įvairios moderniausios technikos paketus (kūrybinis paketas:
skaneriai, nuotraukų spausdintuvai, ausinės 360 laipsnių plančetės programinė įranga ir
t. t.; Inžinerinis paketas: 3D spausdintuvas, inžineriniai konstruktoriai; Programavimo
paketas: MicroBit kompiuteriai, plančetės, dronai.) Visa ši technika bus naudojama
edukacinėms programoms kurti ir įgyvendinti. Lapkričio 5 – 9 dienomis Viešojoje
bibliotekoje startavo kitas svarbus asociacijos „Langas į ateitį“ projektas „Prisijungusi
Lietuva“. Projektas realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią gyventojų
tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių
skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami. Tauragėje jau vyko teminės akcijos „Senjorų
dienos internete 2018“, kurių tikslas skatinti vyresnio amžiaus žmones drąsiai jaustis
skaitmeninėje erdvėje, pažinti grėsmes bei netikras žinias, kritiškai vertinti informaciją,
saugiai ir atsakingai naudotis aktualiomis e. paslaugomis, nuolat tobulinti savo
skaitmeninius įgūdžius. Džiaugiamės, kad į šią akciją įsijungė gausus būrys senjorų,
kurie stebėjo 5 tiesiogines transliacijas iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos. Po to bendravo jiems aktualiais klausimais bei, padedant bibliotekos
darbuotojoms, praktiškai išbandė įvairias e. paslaugas.
Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos skelbia vasaros iššūkį, kurio metu
įvairaus amžiaus žmonės kviečiami dalyvauti skaitymo varžytuvėse. „Skaitymo
iššūkis“. Tauragės rajono bibliotekininkės aktyviai dalyvavo šiame projekte ir
Klaipėdos regione laimėjo I-ąją vietą.
Kartu su Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešąja biblioteka vykdėme
projektą „Krašto paveldo gidas“. Naujai įkurtame tinklapyje galima rasti informaciją
apie istorinius, gamtos, architektūros paminklus, vietoves, gatves, piliakalnius,
memorialines vietas bei įvairius kultūros paveldo objektus. Krašto paveldo gido
žemėlapyje yra trys maršrutai, kuriuose esančių objektų nuotraukas ir aprašymus
parengė ir į programėlę talpino Viešosios bibliotekos darbuotojos.
VšĮ „Kūrybos ir inovacijų laboratorija“ pasiūlė dalyvauti projekte
„SkaitMENINIS muziejus“ bibliotekos lankytojai turėjo galimybę „patirti eksponatus“.
Lietuvos muziejiniai ir kultūros eksponatai atgijo telefono ekranuose. Tam, kad
atgaivinti statišką plakatą, tereikėjo parsisiųsti nemokamą mobilią programėlę. Tada
nukreipti telefono kamerą į norimą objektą ir stebėti, kaip pavyzdžiui, iš plakato
išskrenda Dariaus ir Girėno lėktuvas Lituanica, ar kaip į tuščią plakatą įžengia velnias ir
ten padeda Puntuko akmenį. Kad „skaitMENINIAME muziejuje“ lankytis būtų dar
maloniau, dalyviai sprendė kryžiažodį, kurio klausimai susiję su šio muziejaus
„eksponatais“.
Asociacija ,,Lietuvos žmogaus teisių centras“ suteikia galimybę būti projekto
„Nepatogus kinas“ partneriais ir vienintele biblioteka Lietuvoje suteikiančia galimybę
rajono gyventojams nemokamai žiūrėti dokumentinius festivalio filmus.
Skirta
Vykdytojas
Eur
Lietuvos kultūros taryba Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo
programa
1. „Sugrįžimai: šaknų ir tapatybės paieškos“
2800
Viešoji biblioteka
Iš viso:
2800
Projekto pavadinimas
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Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo programa:
2. „Vaikai Lietuvai“
100
Viešoji biblioteka
3. „Skaitome kitaip“
200
Viešoji biblioteka
Almanachas „Žmogaus ir krašto horizontas“
Žygaičių kaimo
4.
500
filialas
„Trispalvė juosta – Tau, Lietuva“
Pagramančio
5.
200
kaimo filialas
„Iš
tremties
archyvo:
prisiminimų
fragmentai“
6.
300
Viešoji biblioteka
7. „Poezijos pavasaris 2018“
400
Viešoji biblioteka
8. „Gyvenimas: knygoje ir tikrovėje“
400
Viešoji biblioteka
„Skaitymo takas veda mus į knygos šalį“
A. Vymerio miesto
9.
270
filialas
„Gyvenimas:
knygoje
ir
tikrovėje
II“
10.
500
Viešoji biblioteka
Poetų
ir
bardų
vakaras
„Prie
garažų“
11.
1000
Viešoji biblioteka
Spektaklio ,,Nenuorama žmona“ pastatymas
Batakių kaimo
12.
200
filialas
„Šimtmečio pasaka-2018“ rajono bibliotekų
13.
200
Viešoji biblioteka
lėlių festivalis
„Netikėtos istorijos arba pasaulis kitaip“
Žygaičių kaimo
14.
230
filialas
15. Padėkos vakaras „Dar vieni metai kartu“
500
Viešoji biblioteka
16. „Lietuvos sąjūdžiui-30“
1700
Viešoji biblioteka
Iš viso:
6700
Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa
„Jaunimo erdvė – Jaunimas renkasi ČIA“
Lauksargių kaimo
17.
400
filialas
„Jaunimo erdvė – Savas kampas“
Mažonų kaimo
18.
400
filialas
Europos Informacijos centro Tauragės
EDIC – Tauragė
19.
120
skyriaus projektas
Iš viso:
920
Tauragės rajono savivaldybės Neformalaus suaugusiųjų švietimo programa
Viešoji biblioteka
20. Spektaklis „Siaubo pasakos“
350
Viešoji biblioteka
21. Susitikimas su aktoriumi Giedriu Savicku
300
Iš viso:
650
Kiti finansavimo šaltiniai: mero fondas, rėmėjai
Viešoji biblioteka
22. Poetų ir bardų vakaras „Prie garažų“
400
Viešoji biblioteka
23. Privačių rėmėjų lėšos
300
Iš viso:
700
Europos sąjungos lėšos: Europos komisijos atstovybė Lietuvoje
Europe Direct informacijos centras – Tauragė
EDIC – Tauragė
24.
11760
(EDIC-Tauragė)
Iš viso:
11760
Bibliotekos projektų finansavimas iš viso:
23530
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PERSONALAS
Darbuotojų skaičius ir kaita

VB
MF
KF
Rajone

Yra etatų
34,5
4,25
22,25
61

Iš jų bibliotekininkų
26,25
4
22,25
52,5

2018 m. rajono bibliotekų etatų skaičius nesikeitė – 61. Dėl nepakankamo
darbo krūvio ne visą darbo laiką dirbo 10 bibliotekininkų (1 viešojoje bibliotekoje, 9
kaimų filialuose).
2018 m. vietoje, metų pradžioje mirusios, Kęsčių kaimo filialo vyr.
bibliotekininkės Aristidos Eglynienės, vasario mėnesį pradėjo dirbti Ilona
Žmuidinavičienė. Iš darbo šalių susitarimu atleista Informacijos skyriaus vedėja Birutė
Lukoševičienė, skyriaus vedėja, laimėjus atranką, paskirta Raselė Pocienė, dirbusi
Informacijos skyriaus vyr. bibliografe. Vyr. bibliografės pareigoms pervesta, laikinai
dirbusi, Ilona Eičienė. Vaikų auginimo atostogose esančią Viktoriją Globytę, Metodikos
skyriaus vyr. bibliotekininkę, pavaduoja Jūratė Senkuvienė. Atrankos būdu į darbą
priimtas Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Martynas Senkus. Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja po atrankos priimta dirbti Sandra Lėkytė. Į darbą iš vaiko
auginimo atostogų grįžo Visbarų kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Gitana Ežerskienė,
ją pavadavusi Sandra Dragūnienė atleista.
Darbuotojų išsimokslinimas
2018 m. rajono bibliotekose dirbo 29 bibliotekininkai su aukštuoju ir 17 su
aukštesniuoju išsilavinimu arba 87 % rajono bibliotekininkų turėjo aukštąjį arba
aukštesnįjį išsilavinimą, iš jų – 55 % aukštąjį, 32 % aukštesnįjį. Viešojoje bibliotekoje
65 % bibliotekininkų turi aukštąjį, 19 % - aukštesnįjį išsilavinimą, miesto filialuose – 50
% aukštąjį, 50 % - aukštesnįjį, kaimo filialuose - 45 % aukštąjį ir 45 % aukštesnįjį
išsilavinimą.
Lauksargių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė E. Ravickaitė Šiaurės Lietuvos
kolegijoje įgijo ,,Renginių verslo vadybos“, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre
- ,,Slaugytojo padėdėjos“ kvalifikaciją.
Skaitytojų aptaranavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Vida Meiland Šiaulių
valstybinėje kolegijoje studijuoja informacijos valdymo studijų programą.
Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų
2018 m. Viešosios bibliotekos direktorė M. Parnarauskienė ir projektų vadovė
– rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė Ž. Maziliauskienė dalyvavo Nacionalinės M.
Mažvydo bibliotekos seminare ,,Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“, baigiamajame
projekto ,,Kultūros ministro valdymo srities įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkodaros
vertinimas ir rekomendacijos rinkodaros strategijų vystymui“ renginyje. Į tarptautinę
konferenciją ,,Prisijungusi Lietuva“ Vilniuje vyko direktorė Meilutė Parnarauskienė,
Metodikos skyriaus vedėja Danutė Pukelienė, Metodikos skyriaus vyr. bibliotekininkė
Jūratė Senkuvienė.
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VB direktorė M. Parnarauskienė vyko į viešųjų bibliotekų direktorių mokymus
,,Lietuvos bibliotekų specialistų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, Viešųjų bibliotekų asociacijos visuotinį
susirinkimą Vilniuje, išplėstinį Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos posėdį ir mokymus
Nidoje.
Daiva Kiniulienė, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja,
LBD Tauragės skyriaus pirmininkė, Raselė Pocienė, Informacijos skyriaus vedėja,
dalyvavo konferencijoje ,,Biržiškos skaitymai 2018“ Gyvybės mokslų centre Vilniuje.
Grupė rajono bibliotekų darbuotojų vyko į LBD konferenciją Vilniuje, D.
Kiniulienė – į LBD skyrių pirmininkų strateginę sesiją Kaune.
Rajono bibliotekų darbuotojai dalyvavo Klaipėdos apskrities viešojoje I.
Simonaitytės bibliotekoje vykusiuose Tarptautinėje konferencijoje ,,Biblioteka –
sumanios visuomenės ugdymui“, metodininkų susirinkime, mokymuose ,,Projektų
rengimas“, ,,Prisijungusi Lietuva“, ,,Krašto paveldo gido (KPG) turinio valdymo
sistema ir objektų įkėlimas“, regiono bibliotekų pasitarimą dėl bendrų regioninių
projektų teikimo įvairiems fondams, Lietuvos kultūros tarybos 2019 metų projektų
finansavimo konkursų sąlygų ir naujovių pristatymą, respublikinės skaitymo skatinimo
akcijos ,,Vasara su knyga“ regioninių rezultatų paskelbimą, aktyviausių bibliotekų
apdovanojimą ir Klaipėdos knygų mugę. Bibliotekinių procesų automatizavimo
inžinierius M. Senkus kvalifikaciją kėlė ,,Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių
paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“, ,,Rinkodaros efektyvumo
didinimas su Google Analytics ir komunikacija socialiniuose tinkluose“ mokymuose.
Darbuotojams naudingos buvo stažuotės ,,Foto dokumentų skenavimas“, ,,Tyrimų
rengimas ir analizė“.
Darbuotojos dalyvavo ,,Kraštiečių susitikimuose Klaipėdoje ir Vilniuje,
Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydyje Mažeikiuose, naujo pastato atidarymo šventėje
Kretingoje, Vydūno vardo suteikimo ceremonijoje Pagėgių bibliotekoje, LR Seime
vykusioje Eičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkės A. R. Palekaitės parodos atidaryme,
vyko į Knygų mugę, Kalėdinę kolektyvinę išvyką. Grupė buvusių bibliotekininkių
lankėsi Nacionalinė M. Mažvydo bibliotekoje senjorų susitikime.
13 filialų darbuotojų kvalifikaciją kėlė Tyrimų mokymo centro mokymuose
,,Suaugusiųjų švietimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, 21 bibliotekininkė – VIPT
ir Lietuvos kultūros tarybos mokymuose ,,Mokymai Tau: tobulėk, auk, ugdyk“
Tauragėje.
Aktualūs buvo UAB ,,Žinių centro“ mokymai ,,Aktualūs darbo santykių
įforminimo reikalavimai įsigaliojus naujam Darbo kodeksui: nuo darbuotojo iki
atleidimo“, ,, Asmens duomenų apsauga bei atsakomybė už asmens duomenų teisės
aktų pažeidimus įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR)“.
Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė L. Bajoraitė dalyvavo
mokymuose ,,Edukacinės veiklos viešojoje bibliotekoje, ugdant kūrybiškumą“ Šiaulių
apskrities viešojoje bibliotekoje, Kęsčių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė I.
Žmuidinavičienė Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro mokymuose
,,Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas modernioje organizacijoje ir su
kitomis organizacijomis“, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkės
skvalifikaciją kėlė SEO akademijoje (,,SEO ABC (interneto svetainių optimizavimas
paieškos sistemomis“), ,,Prisijungusi Lietuva Homo Eminens“ mokymuose ,, Kaip
paskatinti informacinėmis ir ryšių technologijomis naudotis skaitmeninių įgūdžių
neturinčius asmenis“.
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MATERIALINĖ BAZĖ
Patalpų būklė
Rajono filialų patalpos priklauso seniūnijoms, bendruomenėms, švietimo
įstaigoms, kurios rūpinasi remontu, šildymu. Reikia remonto Kęsčių ir Kunigiškių
kaimų bibliotekose.
Bendras bibliotekų patalpų plotas
Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 3002 kv. m., iš jų – 2540 kv. m.
naudingo ploto. Viešoji biblioteka turi 788 kv. m., iš jų – 661 kv. m. naudingo ploto,
miesto filialai dirba 252 kv. m., iš jų – 197 kv. m. naudingo ploto, kaimų filialai įsikūrę
1962 kv. m., iš jų – 1682 kv. m. naudingo ploto.
Rajono bibliotekų fondai išdėstyti 5314 lentynų metruose, iš jų – 5251 lentynų
metrus užima atviri fondai. Viešosios bibliotekos dokumentų fondai išdėstyti 1650
lentynų metruose, atviri fondai – 1638 lentynų metruose, miesto filialų – 425 lentynų
metrai, iš jų – 425 atviri fondai, kaimų filialuose – 3239 lentynų metrus užima visas
fondas, 3152 – atviri fondai.
Techninis aprūpinimas
2018 m. nupirkta ir įrengta kondicionavimo sistema skaitykloje ir abonemente.
Sutvarkytas pirmosios bibliotekininkės Larisos Koppaitės kapas. Atliktas įėjimo laiptų
remontas. Į kitas patalpas perkeltas Sartininkų kaimo filialas.
Surinkta ir perduota perdirbimui 2380 kg makulatūros. Dalyvaudami projekte
„Mes rūšiuojame“ surinkta ir pristatyta 42 kg. elektronikos laužo, 3 kg. akumuliatorių ir
baterijų .

VB
MF
KF
Rajone

Vartotojams
32
10
84
126

Kompiuteriai
Darbuotojams
34
5
25
64

Iš viso
66
15
109
190
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FINANSAVIMAS

2018 m. savivaldybės biudžeto lėšų planas buvo 665 840 Eur., gauti
asignavimai – 659 653,80 Eur. Planas neįvykdytas 6186,20 Eur. (liko nepanaudota
darbo užmokesčio – 3949,26 Eur; soc. draudimo lėšos – 1983,75 dėl darbuotojų ligos).
Iš viso iš savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui su soc. draudimu panaudota
611786,99 Eur, prekėms ir paslaugoms – 40295,70 Eur., turtui įsigyti – 6000 Eur.,
socialinėms išmokoms – 1571,11 Eur. Už 6000 Eur. sutaupyto darbo užmokesčio lėšų
Tarybos sprendimu įsigyti 3 stalai ir minkštasuolis Viešajai bibliotekai. Iš Tauragės
rajono savivaldybės biudžeto programos P001 „Savivaldybės pastatų ir kitų objektų
remontas, materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra“ skirta 6523 Eur, už kuriuos nupirkta
kondicionavimo sistema, dekoratyvinė skulptūra „Exlibris Maironiui“, sutvarkyta
pirmosios bibliotekos vedėjos Larisos Koppaitės kapavietė.
2018 m. spec. programų lėšų planas buvo 4100 Eur., faktinės įmokos į
savivaldybės biudžetą – 2894,82 Eur. lėšų - gauti asignavimai - 3447,27 Eur. 447,55
Eur. palikta savivaldybės surenkamojoje sąskaitoje ir pagal atskirą sąmatą bus
panaudotos 2019 m. I ketvirtyje. Planas neįvykdytas 205,18 Eur., nes lėšos už paslaugas
ir nuomą buvo įnešti į banką tik 2018-12-28 ir nebebuvo galimybės juos pervesti
Finansų skyriui. 365 Eur. liko spec. programų sąskaitoje banke.
LR kultūros ministerija dokumentams įsigyti iš valstybės biudžeto skyrė
33243 Eur., projekto įgyvendinimui - 2800 Eur. Tauragės rajono savivaldybė projektų
vykdymui skyrė 8670 Eur. Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gauta - 685,11 Eur.,
parama – 300 Eur.

Iš biudžeto
(steigėjo,
valstybės
lėšos)
66176,8
Darbo
užmokesčiui
476200,74

Gauta lėšų (eurais)
Iš jų:
Už
Fizinių,
mokamas juridinių
Steigėjo lėšos
Periodikos
paslaugas asmenų
dokumentams
prenumeratai
parama
įsigyti
0
12998
3447,27
985,11
Išlaidos (eurais)
Dokumentams įsigyti
Automatizacijai
knygoms
periodikos
elektroniniams
prenumeratai dokumentams
33243
12998
300
8900

Programų
projektų
lėšos

Iš viso

23230

693839,18

Kitos
išlaidos

Iš viso

216919,28

748561,02
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APIBENDRINIMAS

Standartinės frazės apie bibliotekų reikalingumą, didėjantį paslaugų skaičių,
informacinių technologijų ir tradicinių paslaugų plėtojimą nebereikalingos. Išsilavinusi,
žingeidi ir aktyvi visuomenės dalis tai žino. Didesnis iššūkis – į biblioteką prisikviesti
abejinguosius ir tuos, kurie teoriškai žino, bet praktiškai nesinaudoja šios informacijos
įstaigos paslaugomis.
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai buvo bibliotekai produktyvūs:
įgyvendintas Lietuvos Kultūros tarybos finansuojamas projektas „Sugrįžimai: šaknų ir
tapatybės paieškos“, sujungęs kraštiečius, gyvenančius užsienyje, į bendravimo tiltus.
Pagramančio filialo vyr. bibliotekininkė Virgina Bartušienė užbaigė visą Pagramančio
kaimo filialo Valstybės atkūrimo šimtmečio projektų ciklą paskutiniu projektu –
„Trispalvė juosta – Tau, Lietuva“, kurio metu buvo pagerbtos šimtmečio juostos
audėjos. Deramai paminėtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-metis, bibliotekoje
susitiko Sąjūdžio iniciatyvinės grupės steigėjai.
Eičių filialo darbuotoja Ramunė Palekaitė eksponavo siuvinėtus Lietuvos
prezidentų portretus Lietuvos Respublikos Seime, o metų pabaigoje vykusiame
Tauragės rajono savivaldybės padėkos vakare apdovanota garbės ženklu „Už nuopelnus
Tauragės rajonui“.
Kultūros rėmimo fondo finansuoti projektai suteikė galimybę pakviesti
garsius rašytojus ir poetus, vykdyti edukacines veiklas.
Skaitymo skatinimas – vienas pagrindinių visų bibliotekų tikslų.
Respublikiniame projekte „Skaitymo iššūkis“ Tauragės rajono bibliotekininkės labai
aktyviai dalyvavo šiame projekte ir Klaipėdos regione mūsų skaitytojų dėka, laimėta
pirmoji vieta, o šalyje – ketvirtoji.
Kartu su visomis šalies bibliotekomis, B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka
įsitraukė į du Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos partnerių inicijuotus
projektus: „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“ ir asociacijos „Langas į ateitį“ projektą „Prisijungusi
Lietuva“. B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose bus įrengtos arba
pagerintos viešosios interneto prieigos už 280 tūkst. Eur
Kartu su Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešąja biblioteka vykdome
projektą „Krašto paveldo gidas“. Krašto paveldo gido žemėlapyje rasime tris maršrutus,
kuriuose esančių objektų nuotraukas ir aprašymus parengė ir į programėlę talpino
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos darbuotojai.
Išleista antroji ciklo „Atminties lobynai“ knyga „Iš tremties archyvo:
prisiminimų fragmentai“ .
Pagerintos sąlygos lankytojams: įrengta kondicionavimo sistema Skaitytojų
aptarnavimo skyriuje. Visuose filialuose įdiegta LIBIS – skaitytojų aptarnavimo
sistema. Tačiau atsiranda trūkumų – jaukumo stoka, neremontuotos ir mažos patalpos.
Biblioteka nebetelpa į tradicinius rėmus: dėl vykdomų edukacinių ir kultūrinių
veiklų bibliotekai ima trūkti erdvių.
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2018 m. ataskaitą rašė:
Alina Bagdonienė - Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Greta Dagienė - LIBIS administratorė
Daiva Kiniulienė - Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja
Sandra Lėkytė - Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Žaneta Maziliauskienė – projektų vadovė-rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė
Raselė Pocienė - Informacijos skyriaus vedėja
Laima Pikčiūnienė – Informacijos skyriaus vyr. bibliografė kraštotyrai
Danutė Pukelienė - Metodikos skyriaus vedėja
Danutė Tauginaitė - Direktoriaus pavaduotoja
Milda Urbonienė – vyr. buhalterė
Ramūnas Vitkevičius – Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams


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


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