TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
BIRUTĖS BALTRUŠAITYTĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

VEIKLOS ATASKAITA
2015

2

TURINYS

Bendroji dalis ..........................................................

3

Bibliotekų prieinamumas ......................................

4

Fondo būklė ...........................................................

5

Aprūpinimas dokumentais ........................................

6

Dokumentų įsigijimas ...............................................

7

Dokumentų nurašymas ............................................

9

Vartotojų telkimas ir aptarnavimas ....................

10

Gyventojų ir vartotojų skaičius .................................

10

Vartotojų sudėtis .......................................................

12

Apsilankymai ............................................................

12

Lankomumas ...........................................................

12

Išduotis ...................................................................... 13
Skaitomumas ...........................................................

14

Darbo vietos ..............................................................

15

Prieiga ir sąlygos .....................................................

15

Tarpbibliotekinis abonementas.................................

16

Mokamos paslaugos ................................................

16

Bibliotekos įvaizdžio formavimas ...........................

16

Renginiai suaugusiems ............................................

19

Darbas su vartotojais vaikais ....................................

24

Informacinė ir kraštotyros veikla .........................

28

LIBIS diegimas .........................................................

28

Informaciniai ištekliai ...............................................

29

Informacinis vartotojų aptarnavimas .......................

30

Kraštotyros veikla .....................................................

34

Metodinė veikla ......................................................

41

Tyrimai ....................................................................

43

Projektai .................................................................

43

Personalas ...............................................................

46

Materialinė bazė .....................................................

48

Finansavimas ..........................................................

48

Išvados .....................................................................

49

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIRUTĖS BALTRUŠAITYTĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

3

BENDROJI DALIS
Strateginis Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos tikslas – užtikrinti rajono gyventojų prieigą prie įvairių informacijos šaltinių,
panaudojant tradicinius išteklius ir modernias technologijas, skatinti skaitymą, stiprinti
bibliotekos informacines, neformalaus ugdymo ir kultūrines funkcijas.
Siekdami šio tikslo, Bibliotekos darbuotojai organizuoja savivaldybės
gyventojų informacinį ir kultūrinį aptarnavimą, teikia bendruomenės saviraiškai viešąją
erdvę ir paslaugas. Rajono bibliotekose komplektuojamas universalus dokumentų
fondas, teikiamos tradicinės ir elektroninės paslaugos, užtikrinama viešoji interneto
prieiga, organizuojami kultūriniai ir edukaciniai renginiai visoms lankytojų grupėms,
bendruomenė skatinama skaityti, praleisti laisvalaikį ir tobulėti Bibliotekoje.
2015 metais rajono bibliotekose lankėsi 119730 lankytojų arba 21 % rajono
gyventojų, kurie naudojosi 266 tūkst. dokumentų, populiariomis prenumeruojamomis
duomenų bazėmis, 196 kompiuterizuotomis su interneto prieiga darbo vietomis,
multifunkciniais įrenginiais, elektroninėmis skaityklėmis, knygų grąžinimo įrenginiu
ir kt.
Skatinant gyventojus domėtis knyga ir biblioteka, įgyvendinama plati
kultūrinė programa. 2015 m. rajono bibliotekose įvyko 832 renginiai, iš jų 323
vaizdiniai ir 509 žodiniai, kuriuose apsilankė 13873 lankytojai. 2015 metų renginiai
buvo kokybiškesni, įvairesni, skirti didesnei žiūrovų auditorijai. Viešoji biblioteka antrą
kartą organizavo konkursą „Tauragės metų knyga 2014“.
2015 metais B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje pradėtas įgyvendinti
,,Bibliotekos pažangai 2“ projektas ,,Jaunojo inžinieriaus laboratorija“. Įgyvendintas
Lietuvos kultūros tarybos ir Tauragės rajono savivaldybės finansuotas projektas – 3
dienų žygis-stovykla „Knygnešių keliais“, vykdytas II nacionalinio projekto
„Bibliotekos jaunimui“ etapas. Tauragės rajono savivaldybės Kultūros rėmimo fondas
2015 metais finansavo 15 viešosios bibliotekos projektų. Viešosios bibliotekos vaikų
literatūros skyrius projektą „Vaikai-biblioteka-lėlių teatras“ finansavo JAV lietuvių
bendruomenės krašto valdyba. Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, tauragiškis
Liudas Mikalauskas, vykdant Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektą „Atrask
vaikystės biblioteką“, tapo Viešosios bibliotekos globėju.
Informatyvi ir populiari Viešosios bibliotekos internetinė svetainė
www.tauragevb.lt pritaikyta neįgaliems asmenims ir mobiliems įrenginiams, papildoma
itin naudinga visatekste kraštotyrine informacija. Informacija nuolat atnaujinama
Bibliotekos Facebook profilyje, profilius turi ir daugelis filialų. Tęsiasi draugystė ir
bendradarbiavimas su Kuldygos centrine biblioteka (Latvija). Kartu su Nacionalinio
kraujo centro Klaipėdos skyriaus darbuotojais organizuojamos kraujo donorystės
akcijos.
Skaitmeninių informacijos paslaugų teikimas – viena iš svarbiausių
bibliotekos paslaugų. Nutolę vartotojai elektroniniame kataloge jau gali naudotis 300
visateksčių straipsnių apie Tauragės istoriją, rengiamos virtualios parodos. Nauju turiniu
buvo pildomas „Skaitmeninis kraštotyros archyvas“.
Nuolat besikeičiančiame ir techniškai tobulėjančiame pasaulyje, svarbiausiu
bibliotekų veiklos tikslu išliko skaitymo skatinimas, informacinių bendruomenės
poreikių tenkinimas.
Rajono bibliotekų veiklos nuotraukas rasite www.tauragevb.lt ir „Facebook“
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BIBLIOTEKŲ

PRIEINAMUMAS

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



Tinklo pokyčiai




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

aptarnavimas

Rajone yra 2 paslaugų punktai
128 knygnešiai knygas ir periodinius leidinius
pagyvenusiems vartotojams, šeimų nariams, kaimynams
Struktūros

tobulinimas

pristato

ir pokyčiai

neįgaliems,

SVB

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

VB
MF
KF
Iš viso:

Fiz. vnt.
77255
39010
153963
270228

2014
Pavadinimai
39157
9082
11499
39997

2015
Fiz. vnt. Pavadinimai
76374
37697
39901
9078
149764
9045
266039
38703

+Fiz. vnt.
-881
+ 891
-4199
-4189

2015 m. sausio 1 d. rajono bibliotekose buvo 266039 fiz. vnt., 38703
pavadinimų dokumentai: 262257 fiz. vnt. knygų ir serialinių leidinių, 214 fiz. vnt.
rankraščių, 175 fiz. vnt. kartografijos, 463 fiz. vnt. spausdintinių natų, 3 fiz. vnt.
vaizdinių, 2712 fiz. vnt. garsinių regimųjų, 153 fiz. vnt. kitų skaitmeninių dokumentų
fizinėse laikmenose.
56 % dokumentų fondo yra kaimų filialuose, 15 % miesto ir 29 % viešojoje
bibliotekoje.
Rajono bibliotekų fondas per metus sumažėjo 4189 fiz. vnt. arba 1,5 . Įvedus
naują valiutą – Eurą, sumažėjo perkamoji galia. Barkoduojant fondus, daug dokumentų
nurašyta kaimo filialuose.
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
2014
Fiz. vnt.
%
Grožinė literatūra
38837
50
VB
MF
23483
60
KF
107795
70
Iš viso:
170115
63
Šakinė literatūra (be periodikos)
VB
29896
39
MF
13091
34
KF
33793
22
Iš viso:
76780
28
Periodiniai leidiniai
VB
8522
11
MF
2436
6
KF
12375
8
Iš viso:
23333
9

2015
Fiz. vnt.
%

+Fiz. vnt.

38104
24224
105473
167801

50
61
70
63

-733
+ 741
-2322
-2314

29423
13043
31771
74237

39
33
22
28

-473
-48
-2022
-2543

8847
2634
12520
24001

11
6
8
9

+ 325
+ 198
+ 145
+ 668

Grožinė literatūra rajono bibliotekose sudarė 63 , šakinė literatūra (be
periodinių leidinių) – 28 , periodiniai leidiniai – 9  viso dokumentų fondo. Grožinės
literatūros fondas per metus sumažėjo 1,3  (VB – 1,9 %, KF – 2,1 %, MF padidėjo
3,1 %), šakinės literatūros fondas sumažėjo 3,3  (VB - 1,6 %, MF – 0,4 %, KF – 6
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). 2015 m. mažėjo rajono bibliotekų grožinės, šakinės literatūros fondai, periodinių
leidinių fondas padidėjo.
2015 m. bendro skyriaus dokumentai sudarė 4,8 , filosofijos ir psichologijos
- 2 , religijos ir teologijos – 1,4 , visuomenės mokslų – 7 , gamtos mokslų – 2,7
, taikomųjų mokslų – 6,2 , meno ir sporto – 5,4 , kalbotyros – 1,8 , grožinės
literatūros ir kritikos – 63 , geografijos ir istorijos – 5,7 .
Rajono bibliotekų informacinį fondą sudaro 30884 fiz. vnt. (VB – 16623 fiz.
vnt., MF – 4669 fiz. vnt., KF – 9592 fiz. vnt.). Per metus gauti 245 fiz. vnt. (VB – 150
fiz. vnt., MF – 33 fiz. vnt., KF – 62 fiz. vnt.). Vidutiniškai vienas MF per metus gavo 11
fiz. vnt., vidutiniškai vienas KF 3 fiz. vnt. informacinių leidinių. Per metus nurašyta
1366 fiz. vnt. (VB – 533 fiz. vnt., MF – 104 fiz. vnt., KF – 729 fiz. vnt.).
Rajono bibliotekų kraštotyros fondą sudarė 6621 fiz. vnt., 1044 pav.
dokumentai (2014 m. – 6453 fiz. vnt., 974 pav.). VB buvo 1787 fiz. vnt., 1044 pav., MF
- 1027 fiz. vnt. 280 pav., KF - 3807 fiz. vnt., 133 pav. Per metus nurašyta 90 fiz. vnt.
kraštotyrinių dokumentų (VB – 12 fiz. vnt., MF – 7 fiz. vnt., KF – 71 fiz. vnt). 2015 m.
kraštotyros fondas papildytas 258 fiz. vnt., 70 pav. kraštotyros dokumentais (VB – 107
fiz. vnt., 70 pav., MF – 31 fiz. vnt., 13 pav., KF – 120 fiz. vnt., 10 pav.).
Periodinių leidinių fonde yra 24001 fiz. vnt., 174 pav. VB – 8847 fiz. vnt., 174
pav. Vidutiniškai viename miesto filiale yra 878 fiz. vnt., 40 pav. periodinių leidinių
(žurnalų – 37 pav., laikraščių – 3 pav.), kaimo filiale – 522 fiz. vnt., 36 pav. (žurnalų –
29 pav., laikraščių – 7 pav.).
Periodiniai leidiniai sudaro 9  nuo viso dokumentų fondo (VB – 3,3 , MF –
1 , KF – 4,7 .) VB periodiniai leidiniai sudaro 11  nuo viso VB fondo, MF
periodiniai leidiniai sudaro 6  nuo viso MF fondo, KF periodiniai leidiniai sudaro 8,3
 nuo viso KF fondo.
Aprūpinimas dokumentais

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
Rajono bibliotekose 1 gyventojui saugoma po 6,5 dokumentus (2014 m. – 5,3).
Rajone 1 gyventojui tenka 0,26 nauji dokumentai. 1000 gyventojų tenka 266
(2014 m. – 258) nauji dokumentai (su periodiniais leidiniais) arba 6497 fiz. vnt.
dokumentų.
1 vartotojui rajone tenka 31 dokumentas, mieste – 25, kaime – 39 dokumentai.
Rajone 1 vartotojui tenka – 1,3 naujų dokumentų (VB – 0,9, MF – 1,2, KF – 1,5).
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Dokumentų įsigijimas

2014
2015
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
Pav.
Įsigyta dokumentų
3309
1758
3174
1647
VB
MF
1650
372
1731
481
KF
8075
720
5975
554
Iš viso: 13034
1958
10880
1813
Įsigyta grožinės literatūros
VB
1235
804
1175
794
MF
808
246
991
346
KF
3963
492
3108
465
Iš viso:
6006
879
5274
925
Įsigyta šakinės literatūros
1118
859
990
745
VB
MF
472
113
312
123
KF
1666
218
431
79
Iš viso:
3256
977
1733
780

+Fiz. vnt.
-135
+ 81
-2100
-2154
-60
+ 183
-855
-732
-128
-160
-1235
-1523

2015 m. rajono bibliotekose gauta 10880 fiz. vnt. 1813 pav. dokumentų (10779
fiz. vnt. knygų ir serialinių dokumentų, 23 fiz. vnt. natų dokumentų, 68 fiz. vnt. garsinių
ir regimųjų dokumentų, 1 fiz. vnt. elektroninių dokumentų, 9 fiz. vnt. kartografinių
dokumentų.
2015 m. gautis – 4 % nuo viso dokumentų fondo (VB – 1,2 %, MF – 0,6 %, KF
– 2,2 %), kai 2014 m. gautis – 4,8  nuo viso dokumentų fondo (VB – 1,2 , MF – 0,6
, KF – 3 ). 2015 m. gautis 16,5 % mažesnė, lyginant su 2014 m. VB gautis sudaro
29  nuo visos 2015 m. gauties (4,1  nuo viso VB fondo). MF gautis sudaro 16 
nuo visos 2015 m. gauties (4,3  nuo viso MF fondo). Vidutiniškai 1 MF biblioteka
gavo 577 fiz. vnt., 481 pav. dokumentų. KF gautis sudaro 55  nuo visos 2015 m.
gauties (4  nuo viso KF fondo). Vidutiniškai 1 KF gavo 249 fiz. vnt., 141 pav.
Grožinės literatūros gautis sudaro 48  nuo visos 2015 m. gauties (VB – 11, MF – 9
, KF – 28 ). 2015 m. grožinės literatūros gautis mažesnė 12,2 % lyginant su 2014 m.
Šakinės literatūros gautis sudaro 16  nuo visos 2015 m. gauties (VB – 9,1 , MF –
2,9 , KF – 4 ). 2015 m. šakinės literatūros gautis mažesnė 53,2 %, lyginant su 2014
m. Nemažai šakinės literatūros gauta uždarius Adakavo mokyklos biblioteką.
Tauragės savivaldybė dokumentų (knygų) pirkimui skyrė 210 Eur. 43 ct.,
nupirkti 25 fiz. vnt. dokumentų (2014 m. – 4418 Lt. 64 ct.).
Iš Kultūros ministerijos dokumentų pirkimui gauta 28051 Eur., už kurias iš
įvairių leidyklų užsakyta, nupirkta ir suinventorinta 4040 fiz. vnt. dokumentų:
suaugusiems – 2539 fiz. vnt., vaikams – 1501 fiz. vnt. Daugiausia pirkta iš: „Alma
litera“ – 995 fiz. vnt., „Patogu pirkti“ – 991 fiz. vnt., „Lietuvos rašytojų sąjungos
leidyklos“ – 652 fiz. vnt., „Nieko rimto“ – 426 fiz. vnt. , „Tyto alba“ – 276 fiz. vnt.,
„Vaga“ – 102 fiz. vnt., „Versus aureus“ – 84 fiz. vnt. ir kt.
Visi filialai aprūpinti Metų knygų rinkimuose dalyvaujančiomis knygomis.
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399 fiz. vnt. bibliotekoms platinamų leidinių už 3132 Eur. 65 ct. gauta iš UAB
„Greitasis kurjeris“ arba kultūrinių projektų rengėjų. Daugiausia gauta grožinės – 170
fiz. vnt., meno – 84 fiz. vnt., kalbotyros, kritikos – 43 fiz. vnt., istorijos – 40 fiz. vnt.,
visuomenės ir bendrųjų mokslų – po 20 fiz. vnt., kitų mokslo šakų kiek mažiau. Pagal
paskirtį daugiausia leidinių gauta suaugusiems – 296, moksleiviams – 51 ir kt. Dalis šių
leidinių išleisti nekokybiškai, nors jų kaina 12 – 25 Eur. Sudėtinga ir paini šių leidinių
perdavimo – priėmimo procedūra.
Projektai. 2015 m. gautos dvi Tauragės kultūros centro paveldo tarnybos
darbuotojo E. Mažrimo išleistos knygos; „Skaudvilė, kur priešai skaudžiai nusivylė“ ir
„Tauragės bankas“. Tauragės krašto muziejus, minėdamas veiklos 25-metį, išleido ir
perdavė visiems filialams reprezentacinį leidinį „Tauragės krašto muziejus: 1990-2015“.
Žygaičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Zita Jakienė, bendradarbiaudama su
bendruomene išleido dvi knygas: „Gyvasis žodis primena Žygaičių bibliotekos istoriją“
ir R. Bliūdžiuvienės „Rūkainėlis ir Miglų mergelė Jielimutė“. Visi filialai gavo
tauragiškių A. Bitino ir V. Riepšo knygą „Eilėraščiai milinėse“ (redagavo VB
direktorius S. Kancevyčius).
Dovanotos knygos. 2015 m. gautas 1161 dovanotas leidinys. Iš jų daugiausia
grožinės literatūros – 728 vnt., istorijos – 103 vnt., visuomenės mokslų – 88, meno ir
sporto – 86 ir kt. Daugiausia knygų dovanojo skaitytojai – 314 vnt., ,,Knygų Kalėdų“
metu padovanotos 183 knygos, renginių metu gauti 142 vnt., leidyklos padovanojo 186
vnt., daugiausia gauta iš leidyklos „Nordina“ – 80 vnt.
Paramos būdu gautos 806 knygos. Daugiausia iš Labdaros ir paramos fondo
„Švieskime vaikus“ – 627 vnt., Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos – 102 vnt., ,,Alma
littera“ leidyklos – 39 vnt., „Vagos“ – 28 vnt. , Labdaros ir paramos fondo „Saulė ir
vėjas“ – 10.
Įsigyta dokumentų (fiz. vnt.)
Centralizuotai
Leidyklų
Dovanotos
Parama
Vietoj pamestų
Projektai
Iš viso:

2014
4834
5914
578
1015
288
405
13034

2015
4006
5028
717
806
220
103
10880

+-828
-886
+139
-209
-68
-302
-2154

Periodinių leidinių įsigijimas
Įsigyta periodinių leidinių
2014
Fiz. vnt.
Pav.
956
95
VB
MF
370
13
KF
2446
10
Iš viso:
3772
102

2015
Fiz. vnt.
Pav.
1009
108
428
12
2436
10
3873
108

+Fiz. vnt.
+53
+58
-10
+101

Periodinių leidinių gautis 2015 m. sudarė 36  nuo visos gauties (VB – 9,3,
MF - 4 , KF – 22,4 ). VB teko 108 pavadinimų periodiniai leidiniai (85 pav.
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žurnalai, 23 pav. laikraščiai). Vidutiniškai vienas MF gavo 12 pavadinimų periodinių
leidinių (9 žurnalus, 3 laikraščius). Vienas KF gavo 10 pav. periodinių leidinių (7
žurnalus, 3 laikraščius).
Tauragės rajono savivaldybė užsakė rajoninį laikraštį „Tauragės kurjeris“
visoms bibliotekoms. Populiariausi dienraščiai ir rajoniniai laikraščiai, žurnalai pagal
socialines grupes ir pomėgius.
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

2015

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

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

2015 m. dokumentams įsigyti gauta 37596 Eur. 43 ct. (Kultūros ministerijos –
28051 Eur., savivaldybės – 9545 Eur. 43 ct.). Tauragės rajono savivaldybė knygoms
įsigyti skyrė 210 Eur. 43 ct., periodiniams leidiniams 9335 Eur.
Dokumentų nurašymas

VB
MF
KF
Iš viso:

2014
Fiz. vnt.
Pav.
2149
1869
1214
670
5068
1499
8431
1874

2015
Fiz. vnt.
Pav.
4055
3107
840
485
10174
3008
15069
3107

+Fiz. vnt.
+ 1906
-374
+ 5106
+ 6638

2015 m. nurašyta 5,6  nuo viso dokumentų fondo (VB – 1,5 %, MF – 0,3 ,
KF – 3,8 ). VB nurašyta 27 , MF – 6 , KF – 67  visų nurašytų dokumentų.
Daugiausiai nurašyta Visbarų kaimo filialo dokumentų - 1499 fiz.vnt. po filialo fondo
patikrinimo ir perdavimo naujai darbuotojai. Filialuose labai susidėvėjusi dokumentinė
medžiaga apie tremtinius, atsiminimai iš serijos ,,Tremties archyvas“ ir kt.
2015 m. nurašyti 11052 susidėvėję, 3863 neaktualūs, 154 skaitytojų prarasti
dokumentai. Skaitytojų prarasti dokumentai sudaro 1  nuo visų nurašytų dokumentų.
Vietoje prarastų dokumentų gauta 220 fiz. vnt.

Fondo panaudojimas
Fondo panaudojimo koeficientas 2015 m. nesikeitė: VB buvo 1, MF – 0,5, KF
– 0,6, rajone – 0,6.
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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
Pilsūdo
Sartininkų
Šakviečio
Taurų
Vėluikių
Visbarų
Žygaičių
Kaimuose
Miesto Nr. 1
Miesto Nr. 2
VB
Tauragėje
Skaudvilės m.
Iš viso rajone

2014
1019
670
460
608
638
485
459
539
716
843
634
1325
460
770
765
399
560
478
678
388
2066
515
254
811
16540
2198
1890
19366
23454
1575
41569

2015

+-

986
670
468
602
629
470
441
535
727
843
636
1271
455
760
758
386
550
475
670
382
1990
502
250
811
16267
2188
1870

-33
0
8
-6
-9
-15
-18
-4
11
0
2
-54
-5
-10
-7
-13
-10
-3
-8
-6
-76
-13
-4
0
-273
-10
-20

19098
23156
1525
40948

-268
-298
-50
-621

2014
274
140
205
205
122
102
95
187
231
116
127
138
220
192
173
98
208
160
180
146
124
200
104
211
3958
732
246
3489
4467
420
8845

2015
268
125
234
103
129
106
85
186
250
114
146
128
272
184
112
83
203
147
194
140
140
199
59
255
3862
702
303

3280
4285
416
8563

Aptarnaujama
%
2015
+2014
-6
27
27
-15
19
21
29
50
45
-102
17
34
7
21
19
4
23
21
-10
19
21
-1
35
35
19
34
32
-2
14
14
19
23
20
-10
10
10
52
60
48
-8
24
25
-61
15
23
-15
22
25
-5
37
37
-13
31
34
14
29
27
-6
37
38
16
7
6
-1
40
39
-45
24
41
44
31
26
-96
24
24
-30
32
33
57
16
13
17
-209
18
-182
19
19
27
-4
27
21
-282
21

2015 m. Tauragės rajone sumažėjo 621 gyventoju.
Tauragės mieste gyvena 56 % rajono gyventojų, kaimo vietovėse 40 % rajono
gyventojų, Skaudvilėje 4 %.
Bibliotekose lankėsi 19 % Tauragės miesto, 24 % kaimo ir 21 % rajono
gyventojų. Daugiausiai gyventojų skaito Miesto filiale Nr. 1 (32 %), Lomių (60 %),
Batakių (50 %), Vėluikių (40 %) kaimų filialuose. Mažiausiai gyventojų lankėsi Taurų
(7 %), Lauksargių (10 %) kaimų filialuose.
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Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai
2015 m. vienai rajono bibliotekai teko 1462 gyventojai (2014 m. – 1485
gyventojai). Vienai kaimo bibliotekai vidutiniškai teko 678 (2014 m. – 689). Tauragės
mieste vienai bibliotekai teko 7719 gyventojas (2014 m. – 7818).

Vartotojų

VB
MF
KF
Rajone

2014
3489
1398
3958
8845

skaičius

2015
3280
1421
3862
8563

+-209
-4
-96
-282

2015 m. rajono bibliotekose skaitė 8563 vartotojai (21 % rajono gyventojų), 282
vartotojais mažiau, negu 2014 m. Daugiau vartotojų sutelkė 11 bibliotekų: Lomių (+52),
Žygaičių (+44), Batakių (+29) kaimų filialai, Miesto filialas Nr. 2 (+57) ir kt. Dėl ilgo
darbuotojų nedarbingumo 102 vartotojais sumažėjo Dacijonų, 45 – Visbarų kaimų
filialuose.
2015 m. rajono bibliotekose skaitė 7196 perregistruoti vartotojai (2014 m. –
5614): Viešojoje bibliotekoje – 2639, miesto filialuose - 1193, kaimų filialuose – 3374.
2015 m. rajono bibliotekose buvo užregistruoti 1367 nauji vartotojai (2014 m. – 3231),
Viešojoje bibliotekoje buvo užregistruotas 641 naujas vartotojas (2014 m. – 1155),
miesto filialuose 238 (2014 m. - 508), kaimų filialuose – 488 (2014 m. - 1568 nauji
vartotojai. 2015 m., lyginant su 2014 m., naujai užregistruotų vartotojų rajono
bibliotekose sumažėjo 42 %.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai

1 bibliotekininkui
VB
Miesto filiale
Kaimo filiale
Rajone

Vartotojų
2014
2015
159
149
200
203
165
161
167
162

Lankytojų
2014
2015
2078
2139
2439
2818
2289
2206
2221
2259

Išduotis (fiz. vnt.)
2014
2015
3433
3528
2769
3112
2898
2984
3103
3227
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Vartotojų sudėtis
Vartotojų sudėtis
Vaikai
Moksleiviai (10 – 12 kl.)
Studentai
Neįgalūs
Pagyvenę
Bedarbiai
Tarnautojai
Ūkininkai
Verslininkai
Kiti
Iš viso :

VB
959
498
234
71
252
125
278
6
21
836
3280

MF
573
251
83
18
60
93
183
1
9
150
1421

KF
1147
397
132
159
433
291
558
124
53
568
3862

Rajone
2679
1146
449
248
745
509
1019
131
83
1554
8563

%
31
13
5
3
9
6
12
2
1
18
100

2015 m. vartotojai vaikai sudarė 31 % (2014 m. - 29 %), moksleiviai (10 – 12 kl.)
– 13 % (2014 m. – 14 %), studentai – 5 % (2014 m. – 6 %) visų vartotojų. LIBIS
programoje sukurta grupė ,,Kiti“ sudaro 18 % (2013 m. – 18 %). Rajono bibliotekose
tarnautojai sudaro 12 % visų vartotojų, pagyvenę – 9 %, bedarbiai – 6 %, ūkininkai – 2
% verslininkai – 1 %.

Apsilankymai

2014
2015 Skirtumas
VB
45726 47060
+1334
MF
17072 19729
+2657
KF
54908 52941
-1967
Rajone 117706 119730
+2024

2015 m. rajono bibliotekose
apsilankė 119730 lankytojai (2024

lankytojais daugiau, negu 2014 m.). Tai
daugiausia
renginių
lankytojai,
kompiuterių,
interneto,
kopijavimo
paslaugų vartotojai. Lankytojų sumažėjo
Viešojoje bibliotekoje (-384) ir 12-je
kaimų filialų. Į 12 kaimų ir 3 miesto
filialus vartotojų atėjo daugiau.

Lankomumas

VB
MF
KF
Rajone

2014
13
12
14
13

2015
14
14
14
14

Skirtumas
+1
+2
0
+1

Rajono bibliotekų vartotojų
lankomumas išaugo nuo 13 iki 14 – jis
didėjo Viešojoje bibliotekoje, miesto
filialuose, kaimų filialuose – nesikeitė.
Didžiausias lankomumas Batakių (19,6),
Dapkiškių (30,9) kaimų filialuose,
mažiausias Sartininkų ir Šakviečio
bibliotekose – 5,4.
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Išduotis

2014
75526
19384
69547
164457

VB
MF
KF
Rajone

2015
77619
21785
71619
171023

++2093
+2401
+2072
+6566

2015
m.
išduota
6566
dokumentais daugiau (2014 m. – 164457
fiz. vnt.). Išduotis sumažėjo 12-oje
kaimų filialų. Vidutiniškai viename
miesto filiale išduota 7262 fiz. vnt.
(2014 m. – 6461 fiz. vnt.), viename
kaimo filiale – 2984 fiz. vnt. (2014 m. –
2898 fiz. vnt.).

Išduotis į namus ir vietoje

VB
MF
KF
Rajone

Į namus
Suaugusiems Vaikams
29999
9186
7277
5838
38503
17580
75779
32604

Iš viso
39185
13115
56083
108383

Vietoje
Suaugusiems Vaikams
36395
2039
4848
3822
9414
6122
50657
11983

Iš viso
38434
8670
15536
62640

2015 m. vartotojams į namus buvo išduota 63 % visų išduotų dokumentų (2014
m. – 67 %), bibliotekose vartotojai naudojosi 37 % išduotų dokumentų (2014 m. – 33
%). Viešosios bibliotekos vartotojai namuose skaitė 53 %, vietoje – 47 % dokumentų,
miesto filialų – 63 % namuose ir 37 % vietoje, kaimų filialų – 83 % namuose ir 17 %
vietoje.
Suaugę Viešosios bibliotekos vartotojai namuose skaitė 77 % į namus išduotų
dokumentų, vaikai – 23 %. Iš viešojoje bibliotekoje vietoje išduotų dokumentų 95 %
skaitė suaugę vartotojai ir tik 5 % vaikai.
Miesto filialuose namuose suaugę vartotojai skaitė 55 % į namus išduotų
dokumentų, vaikai – 45 %, kaimų filialuose namuose suaugę vartotojai skaitė 69 %,
vaikai – 31 % į namus išduotų dokumentų.
Miesto filialų vartotojai bibliotekose (vietoje) perskaitė 39 % miesto filialuose
išduotų dokumentų, kaimų filialų vartotojai – 22 % 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.
%
32202
41
9267
43
35528
50
76997
45

Šakinė
Fiz. vnt.
8932
2877
8046
19855

%
12
13
11
12

Periodika
Fiz. vnt.
%
36485
47
9641
44
28045
39
74171
43
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2015 m. rajono bibliotekose grožinės literatūros išduotis sudarė 45 % (2014 m.
– 47 %), šakinė literatūra – 12 % (2014 m. – 47 %), periodiniai leidiniai – 43 % (2014
m. – 41 %), visų rajone išduotų dokumentų.
Daugiausiai grožinės literatūros buvo skaitoma kaimų filialuose - 50 %, miesto
filialuose – 43 %, Viešojoje bibliotekoje grožinės literatūros išduotis sudarė 41 %.
Šakinės literatūros išduotis didžiausia miesto filialuose – 13 %, Viešojoje bibliotekoje 12 %, kaimų filialuose - 11 %.
Periodiniai leidiniai skaitomiausi Viešojoje bibliotekoje (47 %), %), miesto
filialuose periodinių leidinių išduotis sudarė 44 %, kaimų filialuose 39 %.
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
24397
7033
34362
4842
1950
5333
19979
5259
22679
49218
14242
62374

Grožinė
7805
4425
15549
27779

Vaikams
Šakinė
1899
927
2787
5613

Periodika
2123
4308
5366
11797

Suaugę vartotojai 2015 m. pasinaudojo 125834 fiz. vnt. dokumentų arba 74 %
visos išduoties (2014 m. – 120388 fiz. vnt.), vaikams buvo išduota 45189 fiz. vnt.
dokumentų arba 26 % visos išduoties (2014 m. - 44069 fiz. vnt.).
Suaugę vartotojai daugiausiai skaitė periodinius leidinius – 50 % (2014 m. - 48
%), grožinė literatūra sudarė 39 % (2014 m. - 40 %), šakinė – 11 % (2014 m. - 12 %)
suaugusiems vartotojams išduotų dokumentų. Vartotojams vaikams išduota grožinė
literatūra sudarė 62 % (2014 m. - 63 %) vartotojų vaikų perskaitytų dokumentų, šakinė
literatūra – 12 % (2014 m. - 12 %), periodiniai leidiniai – 26 % (2014 m. - 25 %).
Vienas suaugęs vartotojas 2015 m. vidutiniškai perskaitė 8 grožinės literatūros,
2 šakinės ir 11 fiz. vnt. periodinių leidinių. Vienas vartotojas iki 14 m. amžiaus
perskaitė 10 grožinių, 2 šakinės literatūros ir 4 fiz. vnt. periodinių leidinių.

Skaitomumas

VB
MF
KF
Rajone

2014
22
14
18
19

2015
24
15
16
20

++2
+1
-2
-1

2015 m. skaitomumas rajono bibliotekose buvo 20 (2014 m. – 19). Viešojoje
bibliotekoje skaitomumas padidėjo nuo 22 iki 24, miesto filialuose nuo 14 iki 15, kaimų
filialuose sumažėjo nuo 18 iki 16.
Didžiausias skaitomumas Eičių (36), Pagramančio (30), Taurų (33), mažiausias
Šakviečio (6), Dacijonų (7), Dauglaukio, (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
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
116 116
27
27
277 282 420 425
66
66
18
19
110 111 194 196
32
32
12
12
86
87
130 131
32
32
12
12
84
85
128 129
32
32
12
12
85
86
129 130
34
34
6
7
24
24
64
65
34
34
5
6
23
23
62
63

2015 m. rajono bibliotekose buvo 425 vartotojams skirtos darbo vietos (2014
m. - 420), iš jų – 196 kompiuterizuotos, 131 prijungtos prie interneto. Visos rajono
bibliotekos yra kompiuterizuotos ir turi interneto prieigą. Vidutiniškai viename miesto
filiale buvo 9, viename kaimo filiale – 12 darbo vietų vartotojams. Darbo vietų skaičius
didėjo dėl renovuotų arba į kitas patalpas perkeltų kaimų filialų.
Prieiga

ir sąlygos

Darbo valandos

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

Vartotojų

orientavimas

ir apmokymas

2015 m. rajono bibliotekų vartotojai paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt.
naudotis mokėsi 480 valandų (2014 m. - 526 valandas), iš jų – 285 Viešojoje
bibliotekoje, 85 – Miesto filialuose, 110 – kaimų filialuose. 2015 m. rajono
bibliotekose apmokyti 317 gyventojų, iš jų – Viešojoje bibliotekoje 247, filialuose –
70 (2014 m. - 402 gyventojai).
VB interneto skaitykloje suteikta 941 konsultacija (2014 metais - 1001),
individualių konsultacijų – 261 ( 2014 m. – 327). Viešojoje bibliotekoje vyko Darbo
biržos inicijuoto projekto ,,Pasitikėk savimi“ mokymai.
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Tarpbibliotekinis

Gauta užsakymų
Išsiųsta užsakymų
Gauta dokumentų

abonementas

2013

2014

2015

1
9
9

1
27
27

0
37
36

2015 metais TBA paslauga apsinaudojo 17 vartotojų, išsiųstos 37 užklausos
(2014 m. – 27), gautas 1 neigiamas atsakymas, atsisiųsta 15 kopijų, 21 originalas
(vadyba - 4, istorija - 5, teisės mokslai – 6, kraštotyra – 9, visuomenės mokslai – 2,
medicina – 4, grožinė literatūra - 2, socialiniai mokslai - 1, religija - 2, švietimo ir
ugdymo – 2).
Mokamos

paslaugos

2015 metais Savivaldybės tarybos sprendimu mokamų paslaugų kainos buvo
patvirtintos eurais, iš sąrašo išbrauktos kai kurių nenaudojamos paslaugos.
Per metus už mokamas paslaugas gauta 4929,04 eurų (2014 m. – 6053 eurų).
Bibliotekos

įvaizdžio formavimas

Biblioteka šiandien – ne tik informacijos buveinė, tačiau ir modernūs
bendruomenių traukos centrai. Besikeičiant vartotojų poreikiams, kinta ir pati
biblioteka. Skaitytojai į biblioteką ateina ne tik pasiimti knygų ar pasinaudoti vieša
interneto prieiga, svarbia bibliotekos įvaizdžio formavimo dalimi tampa ir bibliotekoje
vykdomi renginiai, edukaciniai užsiėmimai, projektai, socialinės akcijos, konkursai.
Bibliotekos pažanga, plečiant veiklų sritis, pritraukiama vis daugiau partnerių
tarpinstituciniam bendradarbiavimui. 2015 metais vykdyti įvairūs renginiai, susitikimai,
projektai bendradarbiaujant su JAV lietuvių bendruomenės krašto valdyba, Latvijos
Kuldygos biblioteka, Šilalės viešąją biblioteka, Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos
skyriumi, leidykla „Nordina“, Ghoete institutu, Lenkijos institutu Vilniuje, AB Lesto,
Tauragės kultūros centro padaliniais, Tauragės moksleivių kūrybos centru, Tauragės
darbo birža, Tauragės miškų urėdija, LDK Kęstučio šaulių 7-ąja rinktine, LDK
Kęstučio motorizuotuoju pėstininkų batalionu, Tauragės rajono mokyklomis ir
gimnazijomis, suaugusių švietimo centru, Trečiojo amžiaus universitetu, Tauragės
moters užimtumo ir informacijos centru, Tauragės Europe Direct informacijos centru,
VŠĮ „Aktyvi Tauragė“, VĮ „Robotikos mokykla“, UAB „Asmenybės raidos centru“.
Bibliotekos įvaizdis formuotas įgyvendinant netradicinius, inovatyvius
renginius ir projektus. Aktyvų laisvalaikį skatinantis projektas „Knygnešių keliais“
kvietė jaunimą į trijų dienų žygį – stovyklą, kurio metu įveikti 65 km. knygnešių keliais
nuo Bitėnų iki Pagramančio kaimų, supažindinant žygio dalyvius su knygnešystės
istorija ir svarbiais jos objektais, formuojant bibliotekos kaip aktyvios ir iššūkių
nebijančios įstaigos įvaizdį. Iš projekto ,,Bibliotekos pažangai 2“ lėšų pradėtas
įgyvendinti projektas „Jaunojo inžinieriaus laboratorija“. Įgyvendinant edukacinio
pobūdžio projektą, sukurta techninė ir materialinė bazė bei parengti žmogiškieji ištekliai
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paklausios jaunimo neformaliojo ugdymo veiklos vykdymui Tauragės apskrities
regiono bibliotekose: jaunųjų inžinierių gebėjimų ugdymui per 3D modeliavimo,
elektronikos programavimo užsiėmimus. Į bibliotekos veiklas stengiamasi įtraukti kuo
daugiau savanorių. Su bibliotekos savanoriais prie Tauragės pėsčiųjų tilto, Jūros upės
pakrantėje, organizuotos kūrybinės dirbtuvės „Paveikslai dangui“. Akcijos dalyviai
gamino ir leido aitvarus. Taip pat daug savanorių įsijungė į prezidentės Dalios
Grybauskaitės inicijuojamą akciją „Knygų Kalėdos“ ir kartu su bibliotekos darbuotojais
rengė garsinių skaitymų-žaidimų vakarus Tauragės vaikų globos namuose. Tauragės
viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos
skyriumi ir Tauragės Europe Direct informacijos centru per 2015 metus organizavo net
3 kraujo donorystės akcijas. Toliau vystomas bendradarbiavimas su Latvijos Kuldygos
biblioteka. Šiais metais vykdytas gerosios patirties pasidalinimo seminaras Tauragėje.
Jau kasmetiniais tapusiuose renginiuose ,,Poezijos pavasaris“, „Rugpjūčio lyrika“
dalyvavo atlikėjai iš JAV, Airijos, Ukrainos ir Rusijos.
Kaip ir kasmet bibliotekos vardas garsinamas dalyvaujant Žemaitijos
bibliotekininkų sporto sąskrydyje, „Europrotų“ žaidimuose (komanda „Šeršėliafam“).
2015 metais bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius skaitė pranešimą („Biblioteka
ir fotografija“) tarptautinėje konferencijoje „Akistata su biblioteka ir bibliotekininku:
įdomu ir netikėta?“. Mokslinėje konferencijoje „Vaclovo Biržiškos skaitymai 2015“
pranešimus skaitė Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Daiva
Kiniulienė („Tauragės bibliotekininkų leidybinė veikla“) ir vyr. bibliotekininkė
projektinei veiklai Viktorija Globytė („Kaimo biblioteka – prasmingam vaikų ir
jaunimo laisvalaikiui“).
Bibliotekos veikla buvo viešinama internete, spaudoje, radijo ir Tauragės
kablelinės televizijos laidose. Informaciją apie visus viešojoje bibliotekoje vykstančius
renginius galima rasti internetiniame puslapyje www.tauragevb.lt ir Tauragės B.
Baltrušaitytės viešosios bibliotekos „Facebook“ profilyje. 2015 metų pabaigoje
bibliotekos „Facebook“ profilis turėjo 1533 draugus, paskelbtos 258 naujienos
(straipsniai, skelbimai, akcijos, įdomios nuorodos, nuotraukų albumai ir kt.), paskelbtos
naujienos buvo peržiūrėtos 214 816 kartų. Specialus „Facebook“ puslapis buvo sukurtas
ir projekto „ Knygnešių keliais“ viešinimui. Puslapio naujienos (nuotraukos, trumpi
video reportažai, žygio maršruto žemėlapiai) buvo peržiūrėti daugiau nei 20 000 kartų.
Kvietimai į bibliotekos renginius ir nuotraukos taip pat skelbiami puslapio
www.visittaurage.com „Facebook“ profilyje. Straipsniai apie bibliotekų veiklą talpinti
Tauragės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, informaciniuose puslapiuose
www.tauragietis.lt, www.tauragiškis.lt, www.taurageszinios.lt, www.kurjeris.lt.
Tauragės kabelinė televizija parengė 10 reportažų apie bibliotekos projektus,
renginius, įvairias sukaktis. Bibliotekos renginius nuolatos reklamuoja „Tauragės
radijas“. Radijo laidose bibliotekos veiklas pristatinėjo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vedėja Meilutė Parnarauskienė, kultūros projektų vadovė – rinkodaros ir viešųjų ryšių
specialistė Žaneta Timaitė, vyr. bibliotekininkas Eugenijus Šaltis, vyr. bibliotekininkė
Vilija Užmiškienė, vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai Viktorija Globytė. Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja Meilutė Parnarauskienė veda radijo laidą „Su Meile apie
bliuzą“ bei „Kas slepiasi knygų lentynose?“, vyr. bibliotekininkas Eugenijus Šaltis –
laidą „Mūsų savivalda“. Sėkmingai dirba Batakių kaimo filialo ,,Bibliotekos skaitytojų
teatras“, dar kelios rajono bibliotekininkės vaidina bendruomenių teatruose, Dokumentų
komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Daiva Kiniulienė dainuoja ,,Jūros“
ansamblyje. Kelios filialų bibliotekininkės yra aktyvios bendruomenių vadovės ar narės.
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Bibliotekos

leidiniai

Praėjusiais metais buvo išspausdintos kelios kraštotyrinės knygos, prie kurių
išleidimo prisidėjo ir viešosios bibliotekos bibliotekininkai. Žygaičių kaimo filialo
bibliotekininkė Zita Jakienė ir mokytoja Regina Bliūdžiuvienė sudarė knygelę „Gyvasis
žodis primena Žygaičių bibliotekos istoriją: Žygaičių bibliotekai 75 metai“. Projektą
žygaitiškių R. Bliūdžiuvienės eiliuotų pasakų bei Teresės Beitienės piešinių knygelės
„Rūkainėlis ir miglų mergelė Jielimutė“ išleidimui parašė Žygaičių kaimo
bibliotekininkė Z. Jakienė. Tauragiškių Audriaus Bitino ir Vido Riepšo eilėraščių
knygelę „Eilėraščiai milinėse“ sudarė ir redagavo Tauragės Birutės Baltrušaitytės
viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius. Žaneta Timaitė projekto
„Knygnešių keliais“ žygeiviams parengė maršruto lankstinuką „Žygis-stovykla
Knygnešių keliais 2015“.
Straipsniai
Bibliotekininkų
Ne bibliotekininkų
Iš viso

2014
135
93
228

2015
77
74
151

2015 metais rajoninėje ir respublikinėje spaudoje buvo išspausdinta 151
straipsnis apie Tauragės viešąją ir rajono bibliotekas, bibliotekininkų ar kraštotyrinę
veiklą. Straipsniai spausdinti laikraščiuose „Savivaldybių žinios“, „Žemaičių saulutė“,
„Lietuvos evangelikų kelias“, „Pamarys“, „Tauragės žinios“ (daugiausia informacijos
apie bibliotekose vykusius renginius spausdinta „Tauragės žinių“ skiltyje „Savaitės
mozaika“), „Tauragės kurjeris“, žurnale „Tarp knygų“ ir „Šeimininkė“. Kasmet rajono
spaudoje dėl griežtesnės redakcijų atrankos atspausdinama vis mažiau bibliotekų
darbuotojų straipsnių.
Daugiausiai pranešimų apie bibliotekų veiklą parašė Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja Meilutė Parnarauskienė, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo
skyriaus vedėja Daiva Kiniulienė, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė Žaneta Timaitė,
vyr. bibliotekininkė Vilija Užmiškienė, filialų darbuotojos Daiva Vitkauskienė, Zita
Jakienė, Dana Liekienė, Vaiva Keserauskaitė.
Daugiausia straipsnių publikuota apie renginius „Poezijos pavasaris“,
„Rugpjūčio lyrika“, poetų ir bardų vakarą „Prie garažų“, literatų klubo „Žingsniai“
veiklą („Saulėlydžio posmai“, „Apkabinu eilėraštį kaip draugą“, „Kalbėjimas tylos
laiku“), akciją „Knygų Kalėdos“, pėsčiųjų žygį-stovyklą „Knygnešių keliais“, projektą
„Taika namuose, taika pasaulyje“. Spaudos dėmesio sulaukė projekto ,,Bibliotekos
pažangai 2“ finansuotas projektas „Jaunojo inžinieriaus laboratorija“. Taip pat
publikuoti straipsniai apie susitikimus su klubo „Civitas“ lektoriais, iš Tauragės kilusia
filosofe, vertėja, humanitarinių mokslų daktare Nerija Putinaite, B. Baltrušaitytės
bibliotekos globėju Liudu Mikalausku, knygelės „Eilėraščiai Milinėse“ autoriais Audriu
Bitinu ir Vidu Riepšu, dienraščio Bernardinai.lt vyriausiuoju redaktoriumi Andriumi
Navicku, poetu, publicistu Rimvydu Stankevičiumi.
Apie bibliotekų veiklą ir renginius rašė rajono žurnalistai Ieva Liorančaitė,
Ramunė Ramanauskienė, Margarita Pūdžiuvienė, Birutė Slavinskienė, Žydrūnė
Jankauskienė, Karolina Stažytė, Margarita Rimkutė, Raimonda Alysienė, Morta
Pipirienė.
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RENGINIAI SUAUGUSIEMS

Siekiant suaktyvinti gyventojų domėjimąsi knyga ir biblioteka,
įgyvendinama plati kultūrinė programa. 2015 m. rajono bibliotekose įvyko 832
renginiai (2014 m. – 879), iš jų 323 vaizdiniai ir 509 žodinis, kuriuose apsilankė 13873
lankytojai. Viešojoje bibliotekoje 2015 m. suaugusiems vartotojams įvyko 145 renginiai
(106 žodiniai, eksponuotos 39 parodos).
Spalio 24 d. mūsų krašto poetei, rašytojai, mokslininkei Birutei Baltrušaitytei Masionienei būtų sukakę 75-eri metai. Viešoji biblioteka, pavadinta šios iškilios
kraštietės vardu, pakvietė į vakarą „Tyli spalis, mano gimimo mėnuo...“, kuriame
dalyvavo skaitovė Irena Plaušinaitytė, poetės studijų draugai literatūros kritikas Petras
Bražėnas ir filosofas, literatūrologas, kultūros tyrėjas, Vydūno kultūros tyrinėtojas bei
propaguotojas dr. Vaclovas Bagdonavičius. Versmės gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja Nijolė Katauskienė su savo moksleiviais parengė literatūrinę-muzikinę
kompoziciją pagal B. Baltrušaitytės kūrybą. Renginyje dalyvavo poetės klasės draugai,
giminės, pažįstami, lomiškė mokytoja Elena Bazinienė, prieš tai lydėjusi svečius prie B.
Baltrušaitytės liepos, augančios Treinosios kaime, poetės gimtinėje. Prisiminimais, kaip
bibliotekai suteiktas B. Baltrušaitytės vardas, dalijosi direktorius Sigitas Kancevyčius.
Poetės dukra Aistė Masionytė-Stankevičienė vakaro pabaigoje prisiminė mamą,
pasidžiaugė, kad tauragiškiai nepamiršta jos kūrybos. Skaitykloje veikusioje parodoje
eksponuoti dokumentai, knygos, fotografijos, laiškai apie B. Baltrušaitytę. Žygaičių
kaimo filialas minėjo savo veiklos 75-metį, čia vyko šventė „Prie tekančios knygų
upės“.
Per daugelį Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklos metų išaugintos tradicijos
tampa savotiška vizitine bibliotekos kortele. 2015 m. tarptautinio festivalio „Poezijos
pavasaris“ svečiai – airis Alan Jude Moore, Sam Witt iš JAV, Jutta Noak, šiuo metu
gyvenanti ir kurianti Vokietijoje, ir būrys talentingų lietuvių poetų: Ramunė Brundzaitė,
aktorė, poetė ir vertėja Sonata Paliulytė, Julius Žėkas. Prie profesionalų prisijungė
poezijos mėgėjų klubo „Žingsniai“ narės Iveta Skurvydienė ir Lina Astrauskienė. Keletą
dainų atliko gerai žinomas tauragiškiams atlikėjas Giedrius Vaškys. Jau penktame poetų
ir bardų vakare „Prie garažų“ dalyvavo dainų autorius ir atlikėjas Domantas Razauskas,
multiinstrumentalistas Saulius Petreikis, aktorius, bardas Saulius Bareikis ir rašytoja
Agnė Žagrakalytė. Trečiąjį kartą Viešosios bibliotekos ir Baltrušaičių bendruomenės
organizuotame renginyje „Rugpjūčio lyrika“ dalyvavo atlikėjai iš Lietuvos, Ukrainos ir
Rusijos. Padėkos vakarai rėmėjams, ištikimiems skaitytojams, buvusiems darbuotojams,
socialiniams partneriams, jau organizuoti penktąjį kartą. Pastarojo dovana – Šiaulių
akademinio dramos teatro aktorės Nomedos Bėčiūtės programa „Kol gali mylėti“ (Keli
štrichai Marlene Dietrich). Padėkos vakaras sutapo su Knygų Kalėdų renginiais visoje
šalyje.
Tauragės miesto dienų metu Viešoji biblioteka organizavo leidyklų knygų
mugę, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su leidykla „Nordina“, buvo eksponuojama
dailininkės Sigutės Ach darbų paroda „Dideli ir maži“, vyko lino raižinių, karpinių
dirbtuvės, literatūrinė viktorina.
Tauragiškiai aktyviai dalyvavo ,,CIVITAS“ klubo susitikimuose ir diskusijose
su istorijos mokslų daktaru Algimantu Kasparavičiumi, internetinio laikraščio
Bernardinai.lt redaktoriumi Andriumi Navicku, Policijos departamento kapelionu
Algirdu Toliatu, Doc. dr. Aušra Maldeikiene, Dr. Tomu Vaiseta, Dr. Vaidotu Vaičaičiu,
Doc. dr. Nerija Putinaite.
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Valstybės švenčių ir minėtinų datų renginiai – vieni populiaresnių miestelių
bendruomenėse. Jie paprastai organizuojami kartu su kultūros namais ir mokyklomis.
Tokie minėjimai vyko Lauksargiuose, Dapkiškiuose, Pagramantyje, Norkaičiuose,
Mažonuose. Čia renginiuose Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga dalyvavo Šilalės
rajono Literatų klubo „Versmė“ atstovai, Pagramančio pagrindinės mokyklos Mažonų
pagalbos vaikui grupės auklėtiniai. Lomiuose vyko popietė „Kraują stingdanti naktis“,
skirta Sausio 13-ajai, o Vasario 16-ajai skirtame minėjime dalyvavo LDK Kęstučio
mechanizuoto pėstininkų bataliono karių grupė. Dauglaukio bibliotekoje vyko popietė
„Tėvynė kalba – aš girdžiu“. Valstybės atkūrimo dienai skirtas renginys „Lietuva –
gyvenimo tikslas“ vyko ir Sartininkuose. Taurų bibliotekoje vykusiame sausio 13-osios
minėjime dalyvavo istorikas Viktoras Kovšovas. Žygaičiuose suorganizuotas minėjimas
„Diena, įamžinusi jų vardus“, skirtas Sausio 13-osios įvykiams atminti. Buvo
aukojamos Šv. Mišios, Žygaičių gimnazijos skaitovės skaitė Just. Marcinkevičiaus eiles
ir dainos apie Tėvynę ir laisvę.
Rajono bibliotekose vyko susitikimai su autoriais ir knygų pristatymai.
Viešojoje bibliotekoje poetas Rimvydas Stankevičius pristatė savo knygas „Betliejaus
avytė“ ir „Pūgos durys“, tauragiškiai Audrius Bitinas ir Petras Riepšas – poezijos
knygelę „Eilėraščiai milinėse“, Jonas Endrijaitis - dvi knygos vienoje: lyrika ,,Vėpūtinis
prie obels“ ir eilėraščiai vaikams ,,Vėpūtinukai“, poetė ir vertėja Vilija Žalienė –
Nikolajaus Rericho knygos „Morijos gėlės“ vertimą, autorė Aušra Župerkaitė ir
fotomenininkas R. Misiukonis – romaną „Geras kadras“, visuomenės veikėjas Juozas
Dapšauskas - knygą „Sveikata, kuri mus saugo“, Andrius Tapinas – savo antrąją knygą
„Maro diena“, žurnalo „Aviacijos pasaulis“ redakcija – žurnalą ir knygą „Kilkime“,
Violeta Andriuškienė – knygelę ,,Emilei“, Šilalės viešosios bibliotekos darbuotojos –
knygą „Pasmuokavok, kaip skanė: Šilalės krašto kulinarijos paveldas“. Pagramantyje
lankėsi žurnalo „Šeimininkė“ redakcija, aktorė Doloresa Kazragytė vaidino įvairias
miniatiūras, satyrikas Jurgis Gimberis savo kūrybos humoreskas. Vymerio miesto filiale
vyko knygos „Paslaptingasis Egiptas“ pristatymas, kuriame dalyvavo knygos autorė
Angelina Zaleckaitė ir leidyklos „Aukso pieva“ redaktorė Judita Židžiūnienė.
Rašytojams ir poetams paminėti vis tik parengta daugiau parodų, nei žodinių
renginių. Dokumentų parodos buvo skirtos Pauliui Širviui, Žemaitei. Algimantui
Baltakiui, Kaziui Borutai, Ričardui Gaveliui, Birutei Baltrušaitytei-Masionienei, Sigitui
Parulskiui, Laurai Sintijai Černiauskaitei, Henrikui Radauskui ir kt. Justino
Marcinkevičiaus 85-osios gimimo dienos sukakties minėjimas – bene populiariausias
tarp parodų ir popiečių. Devyniose bibliotekose parengtos parodos, kitose vyko
skaitymai, popietės, poezijos vakarai. Popietė „Svajonės ir maištas“, skirta A. Miškinio
kūrybai vyko Batakiuose, Antano Baranausko sukaktį minėjo Miesto filialo Nr. 2,
Adakavo, Pagramančio, Kęsčių filialų skaitytojai, kituose buvo parengtos dokumentų
ekspozicijos.
Norkaičių ir Mažonų bibliotekų darbuotojos sumanė literatūrinių
apdovanojimų vakarą „Auksiniai lapai“. Renginio metu apdovanoti Mažonų seniūnijos
gyventojai, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie krašto literatūrinio gyvenimo.
Renginio metu skambėjo nominantų kūryba. Miesto filialo Nr. 2 darbuotojai bibliotekos
kiemelio pavėsinėje organizavo poezijos skaitymus „Pavasaris su poezija“ iš ciklo
„Poezijos vasara Tarailiuose“. Lomiuose vyko poezijos popietė „Tėviškė“, kurioje
skambėjo kaimo eiliuotojos Julijonos Popendikienės kūryba, ji pati pasakojo apie savo
gyvenimą. Žygaičiuose suorganizuota R. Bliūdžiuvienės ir T. Beitienės knygos
„Rūkainėlis ir miglų mergelė Jielimutė“. Pilsūdo bibliotekoje vyko renginys Poezijos
dienai „Pabelsk į knygos širdį“, dalyvavo skaudviliškė Violeta Bielskienė, pristačiusi
savo knygą „Gyvenimas mano lyg žirgas palaidas“. Gaurės miestelio šventėje „Gaurei
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515“ bibliotekininkės iniciatyva kraštietė Marta Stribytė –Valaikienė pristatė savo
naują knygą „Kirvirjuoks“.
Tauragės vardą garsina Viešosios bibliotekos literatų klubas „Žingsniai“,
pakviečiantis į respublikinį festivalį „Apkabinu eilėraštį kaip draugą“, poezijos vakarą
„Saulėlydžio posmai“ Jūros upės krantinėje. Klubo nariai savo kūrybą skaitė
bibliotekose, mokymo įstaigose, bažnyčiose, Neįgaliųjų reabilitacijos centre,
knygynuose, kituose rajonuose vykusiuose poezijos vakaruose, festivaliuose,
organizavo knygų pristatymus.
15-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė Viešojoje bibliotekoje prasidėjo 12 val.
tradicinių skaitymų valanda: skambėjo Tauragės krašto dainos, poetų eilės. Antrojoje
skaitymų valandos dalyje buvo apdovanoti konkurso „Tauragės metų knyga 2014 m.“
nugalėtojai. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vyko susitikimas su žurnalistu,
rašytoju, prodiuseriu, TV laidų vedėju Ryčiu Zemkausku, pristačiusiu savo knygą
„Tekstai keliaujantiems autobusais ir troleibusais“. Susitikime su rajono žiniasklaidos
atstovais dalyvavo visų mūsų mieste veikiančių medijų atstovai. Renginiai skirti
Nacionalinei bibliotekų savaitei vyko visuose filialuose.
Bibliotekose minėta Knygnešio diena. Gaurės kaimo filialo renginyje
dalyvavo Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro mėgėjų teatras „Ąžuolynė“
iš Smalininkų. Dapkiškių bibliotekininkė sumanė popietę „Sparnuotu žodžiu“. Tai
poezijos ir giesmių vakaras su vietos skaitovais ir choru „Glorija“, kuriam vadovauja
Rasa Levickaitė-Šerpytienė.
Eičių filialo renginius ir parodas visuomet norisi išskirti iš bendro konteksto.
Čia vyko Anos Lu ir Editos Lei knygos „Spalvota laimės formulė“ pristatymas, buvo
atvykęs aktorius Marius Jampolskis su monospektakliu „Alus, žuvis ir ji“. 11-oji
kasmetinė šventė „Uždek eilėraštį“ sutraukė nemažą būrį kuriančių ir mėgstančių
poeziją. Susitikimai su režisieriumi Alvydu Lebeliūnu bei dainų autoriumi ir atlikėju
Nidu Pečkiu, Kauno dramos teatro aktoriumi Henriku Savickiu ir jo programa „Atplėštų
laiškų istorijos“. Veikė Tauragės MKC Moterų dailės studijos darbų paroda ,
bibliotekininkės Ramunės Vakarės fotografijų paroda „(Pa)stebėjimai“, dailininkės
Aretos Didžionienės tapybos darbų paroda bei Linos Baltrušaitytės siūtų lėlių
ekspozicija.
Viešojoje bibliotekoje vyko dokumentinio filmo „Swing stories“ peržiūra,
kurioje dalyvavo grupės ,, Elle G“ dalyvės, demonstruotas festivalio „Nepatogus kinas“
filmas „Leninlendas“. Sahadžajogos gerbėjai dalyvavo klasikinės indiškos muzikos
koncerte. Viešojoje bibliotekoje ir Lauksargių kaimo filiale vaikų lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ muzikos vadovė Marytė Jončienė ir jos mokinė Elija Matevičiūtė pristatė
kompaktinę plokštelę
Aktyvus dalyvavimas bendruomenių veikloje atsispindėjo Adakavo,
Baltrušaičių, Batakių, Gaurės, Pagramančio, Dapkiškių, Dauglaukio, Norkaičių, Kęsčių,
Pagramančio, Žygaičių ir kitų bibliotekininkių veikloje.
Etnografinių regionų metams organizuotos vakaronės, parodos, popietės,
susijusios su regiono kalba ir papročiais. „Taurages pakraštėli - žemaitiška kalbeli“ –
tokio pavadinimo susiėjimas vyko Lomiuose, kuriame dalyvavo ir kitų bibliotekininkų
darbuotojos. Pagramančio biblioteka suorganizavo poezijos, dainų, folkloro, šokių ir
kulinarinio paveldo šventę „Pagramančio šnekučiai“. A. Vymerio miesto filialas
Etnografiniams regionų metams skyrė net 5 renginius. Gaurės bibliotekoje vyko
vakaronė „Pavasaris žengia žeme“. Eidintų bibliotekininkė pasikvietė koleges iš Šilalės
viešosios bibliotekos pristatyti knygą „Pasmuokavok kaip skanė“.
Etnokultūra, savojo krašto pažinimas – svarbus ir populiarus renginių
organizavimo būdas. Kęsčių biblioteka, bendradarbiaudama su kultūros namais, kartu
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suorganizavo Antaninių šventę „Pieno kelias: nuo šienapjūtės iki sūrio“ ir Būdviečių
kaimo bendruomenės šventę „Rudeninis kermošius“. Baltrušaičiuose skaitytojai gamino
Užgavėnių kaukes, su kuriomis dalyvavo miestelio Užgavėnių šventėje. Lauksargiškiai
skaitytojai šėlo Užgavėnių karnavale ir ramiai minėjo Advento pradžią. Pagramantyje
Užgavėnių šventei pastatytas spektaklis pagal Pagramančio krašto papročius
„Užgavėnių kaukės“, Norkaičiuose švęsta Atvelykio šventė „Zuikio pyragai“ su
seniūnijos vaikais ir bendruomene, vyko tradicinė kaimo šventė „Į svečius pas
kaimynus“, kurioje vaidino Batakių bibliotekos skaitytojų teatras. Ten pat buvo
pinamos skulptūros iš šiaudų rudens lygiadienio šventei „Rudens lygė“. Ir, žinoma,
šventė visai šeimai „Kalėdos pas mus“ – teatralizuota vakaronė, bendrai su Norkaičių
kaimo tradicinių amatų ir etnokultūros centru ir bendruomene „Galmena“. Norkaičių
filialą galima pavadinti lydere tarp etnokultūros renginius organizuojančių bibliotekų.
Žygaičių biblioteka ir gimnazija suorganizavo popietę „Šv. Velykoms artėjant:
kiaušinių raštuose sėkmę lydintys simboliai“. Įdomus susitikimas vyko Gaurėje - su B.
Fišerio anūke ir Gaurės dvaro savininko proproanūke, kanadiete Suzan Atkinson.
Mezgėjos ir kitų rankdarbių kūrėjos turėjo progos pademonstruoti savo darbus
parodų metu. Baltrušaičiuose visi džiaugėsi K. Fetingienės karpinių paroda, Vymerio
miesto filiale eksponuota kraštietės ir kolegės Birutės Vaivadienės mezginių paroda „Ir
iš sėklytės išauga žiedas“. Šiame filiale veikė paroda „Visada išlikti savimi“ –
tautodailininkei Jadvygai Lengvinaitei - Šitikovienei atminti. Rankdarbių paroda „Iš
močiutės skrynios“ Kunigiškiuose , o Kęsčiuose vyko mezgimo pamokėlė „ Mokomės
su Pranute“. Dacijonuose visi norintys galėjo mokytis dekupažo, buvo parengta
skaitytojos Daivos Vaitkienės skrebinimo darbų paroda „Amatai ir meno pažinimas“.
Dapkiškių bibliotekininkė subūrė mamų būrelį ir suorganizavo renginį „Tai aš sugebu
geriausiai“, dauglaukiškiai mokėsi gaminti atvirukus ir žvake. Sartininkuose veikė net
kelių nagingų moterų rankdarbių parodos: Teresės Beitienės piešinių ir Zofijos
Jakaitienės mezginių. Vėluikiuose vyko popietė su rankdarbių meistrais.
Kasmet filialų bibliotekose vyksta įvairūs susitikimai ir pokalbiai sveikatos
tema. „Sveikame kūne – sveika siela“ – taip pavadintas protų mūšis vyko tarp Batakių,
Lomių, Dapkiškių ir Miesto filialo Nr. 2 skaitytojų, skirtas pasaulinei sveikos burnos
dienai. Eidintuose svečiavosi garsus žolininkas, farmacininkas V. Skirkevičius, kurio
paskaita „Prieskoninės ir vaistinės žolės – vaistas ir maistas“ sulaukė didžiulio dėmesio.
Žygaičiuose paskaitą apie sveikatą skaitė UAB VAIKIS įmonės vadybininkas Stasys
Ferecas – „Vaisiai, daržovės, žolelės – sveikatos šaltinis“.
Mažonų kaimų filialo darbuotoja subūrė vaikų ir jaunimo būrį, su kuriais
žaidžia proto mūšius, organizuoja filmų vakarus ir kartu keliauja po gimtąsias vietas.
Pažintinis žygis baidarėmis, kuriame dalyvavo 18 mažoniškių leidosi plaukti Jūros upe.
Visi įveikė maždaug 24 km., aplankė Matiškių ir Dapkiškių piliakalnius, grožėjosi
atodangomis. Pažintiniame žygyje dviračiais dalyviai įveikė 60 km. atstumą, aplankytos
Šakviečio kapinaitės, Vaitimėnų velnio stalas, Lomių bažnyčia, knygnešio Antano
Bajorino kapas, Lomių dvaro svirnas. Karu su VŠį „Aktyvi Tauragė“ Mažonų
bibliotekos lankytojai dalyvavo pėsčiųjų žygyje po Pagramančio regioninį parką.
Norkaičių kaimo filialo bibliotekininkė su skaitytojų grupe dalyvavo daugelyje
,,Aktyvios Tauragės“ organizuotų žygių. Žygaičių filialo darbuotoja organizavo išvyką
Žygaičių gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviams į Vainutą. Tikslas – sužinoti, kas
sieja „Anykščių šilelio“ autorių su šiuo miesteliu. Aplankyta Vainuto bažnyčia, kurioje
raštininku dirbo A. Baranauskas.
Viešojoje bibliotekoje keletą kartų vyko Pilietinės visuomenės instituto
vykdomo projekto „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios
politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“ mokymai, asociacijos ,,Lietuvos
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neįgaliųjų forumas”, Lietuvos ,,CARITO“, ,,Moters užimtumo centro“, Lietuvos
žmogaus teisių gynimo Tauragės skyriaus, LESTO, VMI, Paramos ir labdaros fondo
„Švieskime vaikus“ seminarai, diskusijos, mokymai, susitikimai. Eidintų filiale vyko
seminaras „Nuotolinė prekyba ir prekyba ne tam skirtose vietose „Ką būtina žinoti
vartotojui“. Dalyvavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vyriausiasis
specialistas Tauragės apskričiai R. Knyzelis. Panašaus pobūdžio paskaita vyko ir
Batakių filialo lankytojams.
Viešojoje bibliotekoje vyko Darbo biržos, užsienio kalbų centro „Kalbis“
organizuoti mokymai „Bibliotekos jaunimui“, kuriuose dalyvavo 30 jaunuolių.
Jaunimas suorganizavo aitvarų šventę ,,Paveikslai dangui“. Metų pradžioje vyko
paskaita „Baltųjų pirštinių“ jaunimui-savanoriams.
Dar viena renginių ir lankytojų telkimo forma – tiesioginės transliacijos iš
Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos studijos. Tiesioginės transliacijos iš LNB vyko
daugelyje kaimo filialų. A. Vymerio miesto filiale saugaus interneto savaitėje „Kurkime
saugesnį internetą“ svečiavosi Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos
grupės pareigūnė Judita Sadauskytė ir Tauragės bendruomenės pareigūnė Raimonda
Žvynakienė.
Viešosios bibliotekos languose keletą kartų eksponuoti ugdymo įstaigų
auklėtinių darbai. Skaityklos lankytojai dalyvavo ukrainiečio Petro Olar, pirmosios
personalinės Karolinos Stažytės, mažeikiškio fotografo ir poeto Virginijaus Sungailos,
Lenkijos Instituto organizuotos Zbigniewo Polito, ciklo, sklaidančio nepagrįstus mitus
apie žmonių su negalia teisę gyventi savarankiškai, iš tarptautinės ,,Prahos kvadrienalės
2015“ atkeliavusios, Vaidoto Bartkaus ir Kęstučio Macijausko (kuratorius Sigitas
Kancevyčius) fotografijų, Irenos Tarozienės tapybos darbų, Europos Informacijos
centro organizuotos „Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas“ parodų atidarymuose. Iš
bibliotekos fondų eksponuotos parodos skirtos apie Lietuvos etnografinius regionus,
Mikelandželą, M. K. Oginskį, M. K. Čiurlionį, E. Piaf ir kt. Abonemento ir filialų
parodų lentynose minėti lietuvių ir užsienio rašytojai.
Iš išskirtinesnių parodų filialuose reikia paminėto ukrainiečio Olego
Shuplyako erdvinės tapybos darbų parodą Skaudvilėje. Tame pačiame filiale veikė ir
fotomeninko Sigito Kancevyčiaus darbų paroda „Fotografinė būties lyrika“. Lauksargių
filiale buvo eksponuojama garsaus fotomenininko Roberto Misiukonio aktų paroda „Jai
– kita būties erdvė“, Dauglaukio filiale veikė Bronislovo Ambrozo fotografijų paroda
„Ledynmetis Jūros upėje ties Dauglaukiu“.
Sausio 13-ajai paminėti filialuose suorganizuota 11 dokumentų parodų, kiek
mažiau – Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai.
Visos rajono bibliotekos ugdymo įstaigų auklėtiniams organizuoja ekskursijas
į bibliotekas. 2015 m. Viešojoje bibliotekoje lankėsi Versmės, Žalgirių gimnazijų, M.
Mažvydo progimnazijos, l/d „Pušelė“ ir „Kodėlčius“ moksleiviai ir vaikai.
Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo akcijoje ,,Žvaigždė rytuose“,
paruošė dovanėles kare nukentėjusiems vaikams karštuosiuose pasaulio taškuose. Viena
mergaitė ir vienas berniukas apsidžiaugs, gavę po rinkinį, kuriame ir spalvinimo
knygelė, ir žaislai, ir saldumynai.
Apie kraštotyrinius renginius skaitykite skyriuje ,,Kraštotyros veikla“.
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DARBAS SU VARTOTOJAIS VAIKAIS
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015 metais Tauragės rajone
gyveno 5859 (-110) gyventojai vaikai iki 14 metų įskaitytinai. Vaikai sudarė 14 %
rajono gyventojų. 2015 metais VB ir jos filialuose sutelkta 2679 (+72) vartotojai vaikai.
Iš jų VB – 959 (+23), miestų filialuose – 573 (+60), kaimų filialuose – 1147 (-11).
Vartotojai vaikai sudaro 31 % visų rajono bibliotekų vartotojų. VB ir jos filialų
paslaugomis naudojosi 46 % rajono gyventojų vaikų.
Bibliotekos užima vis svaresnę vietą savo bendruomenių gyvenime, dalyvauja
bendroje laisvalaikio, švenčių ir įvairių renginių organizavimo veikloje, kartu rengia ir
dalyvauja bendruose bendruomenės, mokyklos, kultūros namų renginiuose.
Dapkiškių biblioteka vaikams surengė išvyką į jaunųjų šaulių kuopos
stovyklavietę Vitkaičių kaime, su geriausiais savo skaitytojais aplankė Martyno Jankaus
sodybą, Vydūno kapą, Rambyno kalną, gandrų koloniją, vasaros metu dieninės vaikų
stovyklos „Drugelis“ atostogaujantiems vaikams vedė pokalbius apie knygas,
bibliotekas, garsinius knygų skaitymus, žaidimus. Eidintų filialo vaikai dalyvavo
piešinių konkurse „Prezidentės medus“, fotografijų konkursuose „Šimtmečio
belaukiant: Vasario 16-oji mano šeimoje“, „Knygom kvepiančios Kalėdos“ ir kt., kartu
su Kęsčių bibliotekos skaitytojais keliavo po Mažąją Lietuvą. Kęsčių kaimo filiale
,,Veiksmo savaitės be patyčių“ popietėje „Nesityčiok iš kitų ir turėsi daug draugų“ buvo
skaitoma ir aptarta V. Železniakovo knyga „Baidyklė“, bibliotekos teritorijoje
pasodintas berželis ir pavadintas Draugystės vardu. Lomių biblioteka dalyvavo žurnalo
„Naminukas“ rubrikėlėje „Pasisakyk“, o bibliotekos skaitytoją Inetą Žalandauskaitę už
įdomų pasisakymą žurnalo redakcija apdovanojo knyga. Lomių skaitytojai aplankė
Lomių kaimo kapinaites, uždegė žvakelę ant knygnešio Antano Bajorino kapo, žiūrėjo
istorinį filmą „Knygnešys“, Mažintų mišką pasiekę dviračiais, pagerbė holokausto aukų
kapus. Mažonų filialo skaitytojai dalyvavo konkurse „Prezidentės medus“. Norkaičių
filiale, padedant kaimo bendruomenei ir jaunimui, įrengtas skaitymo kampelis vaikams.
Pagramančio filialo vaikų lėlių teatras „Gramančiukai“ J. Černiauskaitės spektakliuką
„Meduolis ir meduolytė“ vaidino Žygaičių ir Mažonų bibliotekose. Lauksargių
biblioteka dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“ ir socialinės atskirties vaikams
organizavo išvyką į M. Jankaus muziejų. Žygaičių bendruomenės centras ir biblioteka
gavo finansavimą iš Tauragės savivaldybės ir organizavo vienos dienos stovyklą
„Vasaros sapnai“ - 12 vaikų aktyviai leido laiką Taurų nuotykių parke. Čia vyko
teatriukų festivaliukas, kur savo pasirodymus surengė Pagramančio bibliotekos vaikų
lėlių teatras „Gramančiukai“ ir Žygaičių gimnazijos pradinukų teatriukas
„Kibaldžiukai“. Vaikų literatūros skyriuje lankėsi vasarą Tauragėje atostogavę vaikai iš
Ukrainos. Vaikai internetiniu ryšiu, telefonu turėjo galimybę pabendrauti su
artimaisiais, domėjosi knygomis, susipažino su bibliotekos lėlių teatro lėlėmis.
Vasario mėnesį rajono bibliotekose buvo minima Saugesnio interneto diena,
kurios šūkis „Kurkime geresnį internetą kartu!“. Buvo rodomi ugdomieji filmukai,
vaikai atliko žinių patikrinimo testus, turėjo galimybę pasiklausyti Sigutės Ach ir
Vytauto V. Landsbergio minčių apie vaikus ir internetą. Tokios popietės vyko Vaikų
literatūros skyriuje, Vymerio, Baltrušaičių, Dacijonų, Eidintų ir kitose bibliotekose.
Per 2015 metus rajono bibliotekos vaikams surengė 338 renginius, juose
apsilankė 4802 lankytojai vaikai. Renginiai vaikams sudarė 41 % visų rajono bibliotekų
renginių. Renginiais buvo reklamuojamos bibliotekos ir jų paslaugos, knygos ir
skaitymas. Bibliotekos vaikams organizavo renginius, skirtus valstybės ir
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kalendorinėms šventėms, Tarptautinei vaikų knygos dienai ir Nacionalinei bibliotekų
savaitei, akcijai „Knygų Kalėdos“, Etnografiniams regionų metams, Šiaurės šalių
bibliotekų savaitei, vaikų rašytojų ir knygų jubiliejams. Bibliotekose vyko popietės,
knygų garsiniai skaitymai, aptarimai ir pristatymai, edukaciniai užsiėmimai, skelbiamos
viktorinos, akcijos, rengiamos knygų ir vaikų kūrybos parodos.
RAŠYTOJAI – KNYGOS - JUBILIEJAI
A. Vymerio vardo miesto filialas kartu su „Aušros“ pagrindinės mokyklos
bendruomene bibliotekoje rengia pamokas, skirtas vaikų rašytojų kūrybai. 2015 metais
bibliotekoje buvo kalbama apie Violetos Palčinskaitės, Justino Marcinkevičiaus, Juozo
Tumo - Vaižganto, Martyno Mažvydo, Antano Baranausko, Vinco Krėvės ir Jono
Biliūno kūrybą. Šioms pamokoms vaikai ruošėsi iš anksto, rinko medžiagą, mokėsi
deklamuoti eilėraštukus, dainuoti, teatralizuotai pristatyti autorių kūrybą, sprendė
kryžiažodžius, garsiai skaitė jų kūrybą.
Vaikų literatūros skyriuje pažymėtas Astridos Lindgren knygos apie Karlsoną
išleidimo 60-ies metų jubiliejus. Į knygos jubiliejaus paminėjimą atėję M. Mažvydo
progimnazijos pradinukai, atsinešė piešinius su Karlsonu, Aušros progimnazijos lėlių
teatro „Boružė“ vaikai vaidino žiūrovams spektakliuką „Karlsonas ant stogo“, vaikai
stebėjo animacinį filmuką apie Karlsoną, vyko viktorina, vaikai gavo prizų.
Vaikų literatūros skyriuje debiutuojanti autorė Rebeka Una paaugliams
pristatė ,,Metų knygų” rinkimuose dalyvaujančią knygą „Atjunk“. Į paauglių klausimus
autorė atsakinėjo labai vaizdžiai, įtikinamai, patarė, kaip knygą reikia skaityti, kad
suprasti. Diskusijos metu autorė domėjosi kas paaugliams patinka, apie ką ir kokiomis
temomis jie norėtų, kad autoriai rašytų.
Rajono bibliotekose vyko teatralizuoti garsiniai knygų skaitymai ir aptarimai.
Buvo skaitomos pasakos, pasakėčios, eilėraščiai. Dažniausiai buvo skaitomos Renatos
Šerelytės, Vytauto Račicko, Emilijos Liegutės, Vytautės Žilinskaitės, Vinco Pietario,
Justino Marcinkevičiaus, Kęstučio Kasparavičiaus, Antano Baranausko ir kitų autorių
knygos.
2015 metų Tradicinės tarptautinės Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema –
„Draugystė Šiaurės šalyse“. „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinukai dalyvavo A.
Vymerio vardo miesto filiale vykusiuose „Skaitymuose“, susipažino su Šiaurės šalimis,
skaitė ištraukas iš Marijos Gripės knygos „Hugo ir Jozefina“, klausėsi linksmos dainelės
apie draugystę norvegų kalba, susipažino su Šiaurės šalių vaikų rašytojais, dalyvavo
linksmoje viktorinoje, žiūrėjo lėlių teatriuko „Boružė“ spektaklį. Šiaurės šalių savaitės
renginiai vyko Skaudvilės, Baltrušaičių, Kęsčių, Šakviečio, Norkiškės, Pilsūdo,
Vėluikių ir kt. bibliotekose.
Rajono bibliotekose Knygų Kalėdoms skirtuose renginiuose buvo skaitomos ir
aptariamos knygos, savanoriai vaikams skaitė eiles, pasakas, prisiminti žiemos švenčių
papročiai, ragauta kūčių valgių, pagerbti geriausi metų skaitytojai. Viešoji biblioteka
pakvietė mėgstančius skaityti žmones tapti ,,Knygų Kalėdų“ savanoriais. Net dvi
savanorių grupės Vaikų globos namuose „Šaltinėlis” skaitė ir vaišino vaikus, žaidė su
jais žaidimus. Vaikų literatūros skyrius skelbė ,,Kalėdų eglutės iš knygų” nuotraukų
konkursą, vedė garsinius knygų skaitymus skyriuje, Vaiko dienos centre „Mes esame“.
Skyriuje vyko advento popietė „Sustabdytas laikas su knyga rankoje“.
Ar reikia skaityti, ką duoda skaitymas, ko galima pasimokyti iš knygų ir
kitomis temomis pokalbį vedė ir su paaugliais diskutavo, ne mažą patirtį darbe su
vaikais turintis, kunigas Karolis Skausmenis. A. Vymerio vardo miesto filiale vaikus
džiugino į Knygų Kalėdų renginį atvykęs Kalėdų senelis, Snieguolė, juos pasitikusi
Pasakų Fėja, Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos trečiokėlių atliekamos dainelės,
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lėlių teatriuko „Boružė“ suvaidintas spektaklis, o bibliotekininkes - bibliotekai
skaitytojų dovanotos knygos.
Rajono bibliotekos tradiciškai rengia daug renginių, skirtų Tarptautinei vaikų
knygos dienai ir Nacionalinei bibliotekų savaitei. A.Vymerio vardo miesto filiale
vykusioje diskusijoje ,,Kas turi įvykti, kad vaikas patirtų lemtingą susitikimą su
knyga?“ su pradinukais kalbėta apie knygas ir skaitymą, skaityta ištrauka iš V.
Petkevičiaus knygos ,,Kodėlčius“. Vaikai skaitė iš namų atsineštas savo mėgstamas
knygas. Batakių bibliotekoje vyko popietė „Kas man yra biblioteka“, Šakviečio,
Vėluikių, Pilsūdo bibliotekose vyko popietės, skirtos tauragiškio poeto J. Jakštaičio
kūrybai. Pagramančio bibliotekoje vykusioje popietėje „Apie knygas linksmai ir
išradingai“ vaikai vaidino, pasakojo epizodus iš knygų, buvo apdovanoti geriausi
skaitytojai. Pilsūdo bibliotekoje vyko viktorina „Ką žinai apie knygą. Vaikų literatūros
skyriuje „Batuoto katino“ lėlių teatras vaikus pakvietė pasižiūrėti lėlių teatro spektaklį
apie Pepę Ilgakojinę ir taip pažymėjo Astridos Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“
išleidimo 70-ies metų sukaktį.
Etnografiniams regionų metams Adakavo bibliotekoje popietėje „Žemaitiškos
tautosakos skaitymai“ vaikai skaitė pasakas, patarles, minė mįsles, porino anekdotus.
Batakių bibliotekoje vyko pokalbis apie senovės lietuvių sodybas, tautines juostas,
vaikai jas piešė ir parengė piešinių parodą. Kęsčių bibliotekoje vyko garsinis skaitymas
„Skaitau su šeima“, pristatyti žemaitiški rūbai, pasakos buvo sekamos dūnininkų tarme.
Mažonų bibliotekoje vaikai skaitė tarmiškus tekstus, aiškinosi nesuprantamus žodžiu ir
kt.
Edukaciniai užsiėmimai skatina vaikų kūrybiškumą, lavina vaizduotę, padeda
tobulėti. Batakių bibliotekoje vaikai piešė įvairių medžių lapus, Eičių – kūrė žaislus
šventinei bibliotekos aplinkai, Kęsčių – kūrybinėse dirbtuvėse karpė, spalvino, darė
aplikacijas iš senų žurnalų, mokėsi pasigaminti šventėms atvirukus, dovanėles,
sveikinimus, Kunigiškių – darė darbelius iš gamtinių medžiagų, Lomių – mokėsi siūti
teatrines lėles, darė karpinius ir parengė parodą, Mažonų – dekupavo medinius daiktus,
mokėsi tapyti ant akmenėlių, seniūnijos kiemo grindinį kreidelėmis papuošė knygų
herojais, patys pasigamino Kalėdinę dėžę, į kurią vėliau sumetė laiškuose išguldytas
svajones, Norkaičių – gamino ir aliejiniais dažais spalvino savo talismanus, gamino
muilo burbulus ir sekė įvairias istorijas apie jų tolimesnę kelionę, su meile savo
mamoms gamino spalvotas rožes, Žygaičių – gamino kaukes iš popieriaus ir kitų
priemonių, velykinio interjero puošmenas ir t. t. Vaikų literatūros skyriuje, minint
Pasaulinę sveikinimosi dieną, po pokalbio su teatro lėlėmis kodėl reikia sveikintis, kaip
žmonės sveikinasi kitose šalyse, kokie sveikinimosi papročiai įvairiuose žemynuose ir
dar daug ką, pasiskirstę į tris komandas, vaikai iš spalvoto popieriaus karpė rankeles,
rašė ant jų pasisveikinimų žodžius įvairiomis kalbomis, klijavo ir augino sveikinimosi
medį.
Rajono bibliotekos rengė knygų, piešinių, darbelių, nuotraukų, atvirukų ir kt.
parodas. Nemažą jų dalį sudaro knygų parodos, skirtos rašytojų kūrybai ir jubiliejams
paminėti. Bibliotekos parengė knygų parodas A. Karosaitės, H. K. Anderseno, V.
Žilinskaitės, A. Baranausko, E. Liegutės, M. Tveno, K. Borutos, Žemaitės, P. Širvio, R.
Šerelytės ir kt. rašytojų kūrybai. Vaikų literatūros skyriuje tęsėsi jau tradicija tapusi
akcija „Pristatyk savo mokyklą, klasę, būrelį per darbelius“. Čia mielai savo darbelių
parodas rengia Tauragės Moksleivių kūrybos centro (MKC) ir miesto ugdymo įstaigų
vaikai. 2015 metais džiaugėmės vaikų darželio „Ąžuoliukas“ tarptautiniam projektui
„Vaiko kelias į gražią kalbą“ rengtų piešinių paroda „Spalvų šokis“, Tauragės MKC
dailės studijos „Koloritas“ mokinių piešiniais parodose „Spalvų šėlionė“ ir
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„Įvairenybės“, M. Mažvydo progimnazijos antrokėlių kruopščiai iš plastilino nulipintų
darbelių paroda „Šermukšnėlė“.
Iniciatyvos „Atrask vaikystės biblioteką“ Tauragės Birutės Baltrušaitytės
viešosios bibliotekos globėju sutiko Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas,
tauragiškis Liudas Mikalauskas. Į bibliotekos Vaikų literatūros skyrių su parengta
programėle vaikams „Žaidimai su knygomis ir dainomis“ Liudas Mikalauskas atvyko
kartu su solistu Egidijumi Bavykinu. Liudas Mikalauskas vaikams papasakojo apie
teatrą, ten dirbančius žmones. Vaikai dalyvavo improvizuotame chore pagal Just.
Marcinkevičiaus eiliuotą poemėlę vaikams „Grybų karas“, dainavo muzikines natas iš
miuziklo „Muzikos garsai“, dalyvavo muzikiniame žaidime – viktorinoje apie muzikos
instrumentus, pasinaudoję teatro grimu, kūrė pasirinktus teatro personažus. Svečiai
suvaidino ištrauką iš Kauno muzikiniame teatre rodomos komiškos operos vaikams
„Ausinė kepurė“.
„Augu skaitydamas“ ir LRT kvietė mėgstančius skaityti vaikus dalyvauti
žaidime „Knygių mūšiai“. A. Vymerio vardo miesto filiale žaidimo dalyviai, susibūrę į
dvi komandas, turėjo prisiminti skaitytas knygas, atpažinti knygų herojus iš
paveikslėlių, atsakyti į daugybę sudėtingų klausimų. „Augu skaitydamas“ komanda už
dalyvavimą ir puikias žinias, smalsumą ir drąsą abi komandas apdovanojo padėkos
raštais.
Vaikų literatūros skyrius aktyviai dalyvavo 2015 metų Europos dienos,
vykusios Tauragėje, renginiuose. „Batuoto katino“ lėlių teatras specialiai šiai progai
parengė naują spektaklį „Taip sukasi pasaulis“, į kurį šventės metu, kvietė Tauragės
vaikų globos namų ir Vaiko dienos centrų vaikus. Visi, norintys pamatyti šį spektaklį,
buvo kviečiami visą gegužės mėnesį.
Apie projektus vaikams skaitykite skyriuje ,,Projektai”
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INFORMACINĖ IR

KRAŠTOTYROS VEIKLA

2015 metais Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos
skyriaus bibliografės, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, komplektavo informacijos
išteklius, tvarkė informacinį ir kraštotyros fondą, vartotojams teikė informacines bei
mokamas (kopijavimo, skenavimo, spausdinimo, bibliografinių sąrašų sudarymo)
paslaugas, nauju turiniu pildė „Skaitmeninį kraštotyros archyvą“, vykdė fondo sklaidą.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo parengta paroda „Knyga – patikimas
informacijos ir žinių šaltinis“, pastoviai veikia naujų skyriuje gautų knygų ekspozicija,
bibliotekos interneto svetainėje patalpintas atnaujintas straipsnis apie Duomenų bazes
(DB).
Per ataskaitinius metus Informacijos skyriaus paslaugomis naudojosi 3 843
realūs lankytojai (688 lankytojais mažiau, negu 2014-aisiais metais), taip pat nemažas
skaičius nutolusių vartotojų – prenumeruojamų duomenų bazių naudotojų. Vien tik
prenumeruojamoje duomenų bazėje EBSCO Publishing 2015 m. bibliotekos vartotojai
atliko 14 175 paieškas.
Informacijos skyriuje buvo atsakyta į 590 vartotojų pateiktų teminių užklausų
(iš jų 108 - kraštotyrinės). Informacinės paieškos temomis buvo suteikta 70 individualių
konsultacijų.
Skaitmeninio turinio kūrimas bei skaitmeninių informacijos paslaugų teikimas
tinkle tapo svarbia bibliotekos paslauga, todėl daug dėmesio buvo skiriama
skaitmeninių kolekcijų kūrimui, kultūros paveldo skaitmeninimo projektams bei
kraštotyros informacijos sklaidai. Praėjusiais metais daug darbo laiko pareikalavo
rankraštinio archyvo tvarkymas. 2015 m. Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji
biblioteka prisijungė prie Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos
kultūros paveldo skaitmeninimo iniciatyvų. Buvo pildytos anketos, audituotos 23
bibliotekos kraštotyros fonde saugomos rankraščių kolekcijos: duomenys nusiųsti į
Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės biblioteką. Tvarkomas kraštotyrininkės Almos
Mizgirienės bibliotekai dovanotas rankraščių archyvas. Buvo parengtos rankraščių
Dovanojimo sutartys bei Dovanojamų dokumentų perdavimo-priėmimo aktai.
Bibliotekos interneto svetainės turinio redagavimas ir atnaujinimas – dar viena
svarbi ir atsakinga Informacijos skyriaus veiklos sritis. Svetainėje pateikiama
informacija nuolat atnaujinama ir papildoma. Per 2015 m. buvo paskelbti 66 straipsniai,
informuojantys apie bibliotekos įvykius, renginius ir parodas.
LIBIS PĮ diegimas
Viešoji biblioteka Suvestiniam katalogui 2015 m. pateikė 60058 įrašus, iš jų –
8577 nauji. 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. bibliotekos lokaliame kataloge buvo 127961
automatizuotai parengtas įrašas. Per 2015 metus parengti 5422 įrašai. Ne visi įrašai
patenka į SK, nes aprašomi bibliotekai aktualūs straipsniai į NBD nesiunčiami.
Per 2015 m. Informacijos skyriaus bibliografės sukūrė 3573 analizinius
bibliografinius įrašus, t. y. 54 įrašais daugiau, negu per 2014 metus. 2015 m. pradžioje
analizinių bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge buvo 59837. 2016 m.
sausį – 65 529.
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Ataskaitiniais metais Informacijos skyriuje buvo sukurti 439 analiziniai
bibliografiniai įrašai (ne kraštotyriniai, o bendromis temomis) iš 57 skyriuje gautų
knygų bei 12-os periodinių leidinių.
Bibliotekos elektroniniame kataloge yra 40511 rajoninės spaudos straipsniai.
2015 m. išsiųsti 2353 bibliografiniai įrašai (2014 m. – 2302), tai 51 įrašu daugiau negu
2014 m. Straipsniai, kurie aprašomi iš laikraščių, leistų iki 2000 metų, į NBDB
nesiunčiami. Jie yra tik lokaliame bibliotekos kataloge. Bibliotekos kataloge yra 903
įrašai su prisegtais elektroniniais dokumentais. Dauguma jų visateksčiai skenuoti
straipsniai. Į NBDB buvo siunčiami regiono laikraščių „Tauragės kurjerio“ ir „Tauragės
žinių“ straipsnių įrašai.
2015 m. buvo suskaitmenintas kartotekos skyrelis „Tauragės krašto muziejus“,
dalis Viešosios bibliotekos direktoriaus S. Kancevyčiaus straipsnių bibliografinių
aprašų, pradėtas skyrelis „Bendrieji rajono gyvenimo klausimai“. Iš viso per metus
suskaitmeninta 110 kartotekos straipsnių bibliografinių aprašų.
Lokalioje Tauragės viešosios bibliotekos kraštotyros duomenų bazėje
talpinami bibliografiniai straipsnių aprašai iš respublikinių periodinių leidinių bei
knygų, kuriuose yra kraštotyrinės informacijos.
2015 m. buvo sukurta 111 analizinių įrašų iš 53 kraštotyrinės informacijos
turinčių knygų bei 105 kraštotyrinių straipsnių aprašai iš 55 respublikinių periodinių
leidinių. Šie straipsniai yra skenuojami ir talpinami lokaliame Skaitmeniniame
kraštotyros archyve, prie aprašo pastabose parašant nuorodą – (SKA – Skaitmeninis
kraštotyros archyvas). Per 2015 m. šis archyvas papildytas 176 (pernai - 180)
pilnateksčiais dokumentais, kurie saugomi duomenų talpykloje Dropbox. Šioje
saugykloje taip pat saugomos Viešosios bibliotekos renginių ir įvykių skaitmeninės
fotografijos. Ataskaitiniais metais buvo aprašytos ir sutvarkytos 123 nuotraukos.
Elektroninis katalogas praturtėjo 2556 kraštotyriniais įrašais ir šiuo metu jame yra apie
40 511 kraštotyrinių bibliografinių įrašų bei 903 visateksčiai dokumentai.
Nuskenuotais autografais bei knygų viršeliais buvo papildyta ir Autografuotų
bei dedikuotų knygų kolekcija.
2015 m. Skaitytojų aptarnavimo posistemis (SAP) įdiegtas Norkaičių,
Dacijonų kaimų filialuose. Skaitytojus automatizuotai aptarnaujami 15 miesto ir kaimo
filialų. 2015 m. pabaigoje pradėtas Visbarų kaimo filialo fondo barkodavimas.
Dokumentų grąžinimo įranga per metus pasinaudojo 439 skaitytojai (2014 m.
– 455).
Informacijos ištekliai
Rajono bibliotekų informacinį fondą sudaro 30884 fiz. vnt. (VB – 16623 fiz.
vnt., MF – 4669 fiz. vnt., KF – 9592 fiz. vnt.). Per metus gauta 245 fiz. vnt. (VB – 150
fiz. vnt., MF – 33 fiz. vnt., KF – 62 fiz. vnt.). Vidutiniškai 1 MF per metus gavo – 11
fiz. vnt., vidutiniškai 1 KF – 3 fiz. vnt. Per metus nurašyta 1366 fiz. vnt. (VB – 533 fiz.
vnt., MF – 104 fiz. vnt., KF – 729 fiz. vnt.).
Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus dokumentų fonde 2016 m.
pradžioje buvo 8060 fiz. vnt. 5793 pav. dokumentų. Informacinio fondo sudėtis bei
komplektavimo prioritetai nesikeitė. Jį sudaro įvairių mokslo šakų literatūra,
informaciniai leidiniai, skirti bendruomenės mokymosi ir savišvietos poreikiams
tenkinti. Atskirą fondo dalį sudaro kraštotyros dokumentų fondas.
Leidinių ir elektroninių išteklių panauda. Informacinio fondo panaudą gerina
bibliografių kuriami analiziniai knygų turinių aprašai. Per 2015 m. buvo sukurti 439
analiziniai bibliografiniai aprašai vartotojams aktualiomis temomis (ne kraštotyriniai) iš
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57 skyriuje gautų knygų bei 12-kos respublikinių periodinių leidinių. Nors knygų
turinio analizė bei aprašymas reikalauja nemažai laiko sąnaudų, tačiau ilgametė patirtis
parodė, kad tai apsimoka, nes vartotojas gauna labai tikslų atsakymą per labai trumpą
laiką.
Galimybė rasti kokybišką ir patikimą informaciją bibliotekos elektroniniame
kataloge ir duomenų bazėse, mažina išduodamų dokumentų skaičių, tačiau tiksliau bei
greičiau galima atsakyti į vartotojų užklausas. 2015 m. skyriaus lankytojai pasinaudojo
1793 fiz. vnt. Informacijos skyriaus dokumentais, t.y. 291 fiz. vnt. mažiau, negu 2014
m. Spaudiniai buvo rečiau kopijuojami, nes studentai dažnai dokumentus fotografuojasi
savo išmaniaisiais telefonais. Praėjusiais metais buvo padarytos 11087 kopijos.
Populiariausi leidiniai. 2015 m. vis dar aktualios buvo žurnalų „Vadovas“ ir
„Vadovo pasaulis“ publikacijos (paimti 28 kartus), 9 kartus buvo naudotas žurnalas
„Kelionės ir pramogos“, 6 kartus „Justitia“, kiek mažiau - „Marketingas“ bei „Biuro
administravimas“ (po 3 kartus).
2015 m. dažniausiai buvo naudojamos vadybos bei ekonomikos knygos.
Dešimtukas išsirikiavo taip: Rinkodaros principai (15), Marketingo valdymo pagrindai /
P. Kotler (13), Grožio fenomenas kultūroje (13),Organizacijų vadyba (11), Lyderystė /
D. Goleman (11), po 10 kartų naudotos: Marketingas / V. Pranulis ir kt., Paslaugų
teorija ir praktika, Komunikacija: teorija ir praktika / V. Baršauskienė, Organizacinės
elgsenos pagrindai / Stephen P. Robbins bei Paslaugų teorija ir praktika / N.
Langvinienė.
Paieškų visatekstėje DB EBSCO Publishing vartotojai vykdė 14175, atsisiuntė
628 visateksčius dokumentus. DB INFOLEX Praktika bibliotekos vartotojams pernai
nebuvo prieinama. Kitos bibliotekoje prenumeruojamos duomenų bazės (Credo Online
Reference Service, Naxos Music Library) buvo beveik nenaudojamos.
VB filialų kompiuterizavimas suteikė galimybę ir kaimo bibliotekų vartotojams
naudotis elektroniniais bibliotekų ištekliais ir prenumeruojamomis duomenų bazėmis.
Informacinis

VB
MF
KF
Iš viso:

vartotojų

aptarnavimas

Informacinės užklausos
Gautos
Iš jų elektroninėmis
Įvykdytos
Iš jų elektroninėmis
priemonėmis
priemonėmis
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
4635
3959
25
27
4632
3953
25
29
3332
2983
109
75
3268
2894
109
75
6125
5490
140
106
5771
5070
138
106
14092 12432
274
208
13671 11917
272
210

2015 m. Informacijos skyriaus paslaugomis pasinaudojo 3843 lankytojai (688
mažiau, negu 2014 m.), iš jų: suaugusiųjų – 1905 (-253), studentų – 1758 (-364),
moksleivių – 180 (-71). Sumažėjo ir bibliotekos virtualiomis paslaugomis
besinaudojančių vartotojų skaičius: prenumeruojamoje duomenų bazėje EBSCO
Publishing nutolę vartotojai per metus atliko 14175 paieškas (2014 m. - 23655), 2015
m. buvo 9480 paieškų mažiau. Nors skaičiai ir mažesni, bet pagal DB EBSCO
Publishing naudojimo statistiką ir vėl gerokai lenkėme kitas šalies savivaldybių
viešąsias bibliotekas. Praėjusiais metais vartotojams naudinga DB INFOLEX Praktika
bibliotekoms nebuvo užsakyta.
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Nemaža dalis skyriaus vartotojų užsukdavo į biblioteką tik vienkartinės
paslaugos: nusikopijuoti ar nusiskenuoti dokumentus, atsispausdinti lėktuvo bilietą.
Sumažėjo teminių užklausų, o kartu ir išduotų dokumentų skaičius. Tai galbūt lėmė
mažėjantis gyventojų bei studentų skaičius, daugiau informacijos suteikia mokymo
įstaigos.
Informacijos skyrius įsikūręs patogioje ir iš gatvės gerai matomoje erdvėje,
todėl čia dažnai užsuka praeiviai ne tik pasinaudoti techninėmis paslaugomis
(kopijavimo, spausdinimo, skenavimo), bet ir paklausti įvairios informacijos. Tokie
atsitiktiniai lankytojai skyriuje aptarnaujami be skaitytojo pažymėjimo.
2015 m. Informacijos skyriaus vartotojai pateikė 590 teminių užklausų, t. y. 106
užklausomis mažiau, negu per 2014 m. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausiai jų
pateikė studentai – 331 (2014 m. – 423). Juos daugiausia domino ekonomikos, vadybos
bei teisės klausimai, socialinis darbas, nemažas užklausų skaičius buvo medicinos,
psichologijos bei pedagogikos temomis. Suaugę vartotojai pateikė 266 užklausų, (50
mažiau, negu 2014 m.) kraštotyrinėmis bei sveikatos temomis, bibliografių pagalba
sprendė įvairias teisines problemas. Moksleiviai praėjusiais metais dažniausiai domėjosi
literatūros temomis. Teminių užklausų jie pateikė daug mažiau, negu 2014 m. – 33
(pernai - 53).
Į didžiąją dalį užklausų atsakyta naudojantis elektroniniu bibliotekos katalogu ir
jame esančiais analiziniais knygų bei periodinių leidinių aprašais. Taip pat vartotojai
buvo nukreipiami į DB EBSCO Publishing, eperiodika.lt, Nacionalinės bibliografijos
duomenų banką (NBDB) ir kitas naudingas bazes. 2015 m. skyriaus vartotojams buvo
suteikta 70 individualių konsultacijų įvairiais DB naudojimo ir informacijos paieškos
klausimais.
2015 m. viešosios bibliotekos filialuose vartotojai iš viso pateikė 8473
užklausas, iš jų teminių – 4168. Bibliotekininkai dažnai konsultavo savo vartotojus
įvairiais informacinių technologijų naudojimo klausimais.
VB miesto filialuose gautos 2983 užklausos. 2015 m. daugiausia užklausų
pateikė A. Vymerio filialo vartotojai – 2161 (456 iš jų buvo teminės). Ši biblioteka
įsikūrusi „Aušros“ pagrindinėje mokykloje, todėl didesniąją užklausų dalį sudarė
moksleivių ir pedagogų užklausos. Moksleiviai daugiausia domėjosi istoriniais įvykiais,
gamtos mokslų klausimais, rašytojų biografijomis. Suaugę vartotojai - sveikatos bei
namų ūkio temomis. Į užklausas atsakyta naudojantis bibliotekos elektroniniu katalogu
ir jame esančiais analiziniais knygų turinių aprašais bei interneto paieškos sistemomis. Į
75 užklausas bibliotekininkės atsakė telefonu ir elektroniniu paštu. Vartotojams buvo
suteikta 18 individualių konsultacijų informacijos paieškos temomis. Kituose miesto
filialuose užklausų skaičius buvo mažesnis: Miesto filialo Nr. 2 vartotojai pateikė 440
užklausų (268 iš jų - teminės), o Skaudvilės - 382 (142 - teminės). Visuose miesto
filialuose buvo teikiamos konsultacijos vartotojams, apmokoma kaip naudotis
bibliotekos paslaugomis, jos techninėmis priemonėmis, kompiuterinėmis programomis,
internetu bei DB. Miesto filialo Nr. 2 bibliotekininkai organizavo internautų valandėlę
„Kelionė po elektroninių žurnalų platybes“. Jos metu moksleiviai supažindinti su el.
žurnalais: „Bitutė“, „Laimiukas“, „Nieko rimto“ bei „Vakaro žvaigždelė“.
VB kaimo filialuose daugiausia užklausų gavo Dapkiškių, Lomių, Mažonų,
Batakių ir Pagramančio bibliotekų darbuotojos. Mažiausiai užklausų pateikta Visbarų,
Sartininkų, Norkiškės, Eičių, Kęsčių ir Kunigiškių bibliotekose. Kai kur tam įtakos
turėjo bibliotekininkių ligos, darbuotojų kaita. Suaugusieji filialų bibliotekų lankytojai
dažniausiai pateikė užklausų žemės ūkio, medicinos, geografijos bei kraštotyrinėmis
temomis. Moksleiviai bei studentai dažniau kreipėsi literatūros, sporto, istorijos bei
vadybos ir verslo klausimais.
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Atsakant į užklausas bibliotekininkės naudoja savo bibliotekų dokumentų
fondą, ieško informacijos elektroninėse duomenų bazėse ir internete. Daugumoje filialų
lankytojai buvo nuolat informuojami apie literatūros naujienas. Lomių bibliotekoje
vyko renginys „Naujų knygų degustacija“, kurio metu pristatytos naujos knygos.
Batakių bibliotekininkė pagyvenusiems lankytojams pravedė informacinę valandėlę
kaip naudotis kompiuteriu, kaip ieškoti informacijos apie sveikatą ir jai naudingus
augalus, informaciniai užsiėmimai lankytojams buvo pravesti ir Dacijonų bei Dapkiškių
bibliotekose. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Baltrušaičių ir Dacijonų
bibliotekose buvo eksponuojamos parodos „Biblioteka: informacija ir žinios
kiekvienam“.
Šių dienų bibliotekininkai turi būti įvairių sričių žinovai ir lankytojams suteikti
įvairiapusišką informaciją. Dažnai filialų bibliotekose lankytojams tenka padėti bei
patarti kaip ieškoti darbo Darbo biržos puslapyje, kaip susikurti elektroninį paštą,
užsisakyti bilietus kelionėms, naudotis Skype programą, įkelti nuotraukas į socialinį
tinklą Facebook bei naudotis elektronine bankininkyste. Pastaruoju metu daugėja ir
naujų elektroninių paslaugų, tad praėjusiais metais lankytojams buvo padedama
užsiregistruoti pas gydytoją svetainėje www.sergu.lt, patariama kaip naudotis savitarnos
svetaine https://www.manoelektra.lt/, net tėveliams aiškinta, kaip naudotis mokymosi
tinklu „Mano dienynas“.
Bibliotekų informaciniuose stenduose bei FB profiliuose teikiama informacija
apie naujai gautas knygas ir renginius.
Kraštotyros veikla
Kraštotyrinė veikla yra viena pagrindinių Tauragės Birutės Baltrušaitytės
viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus veiklos sričių. Siekiant išsaugoti regioninę
informaciją ateities kartoms vykdomas kraštotyros dokumentų kaupimas, saugojimas,
apdorojimas bei sklaida. 2015 m. daugiau dėmesio buvo skirta Skaitmeninio kraštotyros
archyvo turinio pildymui bei rankraštinių dokumentų skaitmeninimo paruošimui.
Viešojoje bibliotekoje kraštotyros darbą dirba ne tik Informacijos skyriaus
bibliografės bei filialų bibliotekininkės, bet ir kiti viešosios bibliotekos darbuotojai.
Nemažai kraštotyrinio pobūdžio renginių bei parodų organizavo kolegės iš Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus, direktorius Sigitas Kancevyčius. Kraštotyrinį projektą
„Knygnešių keliais“ parengė bei žygį organizavo rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė
Žaneta Timaitė. Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Daiva
Kiniulienė spaudoje publikavo keletą išsamių straipsnių apie žymius Tauragės krašto
žmones,
Birštone
vykusioje
kasmetinėje
nacionalinėje
mokslinėje
konferencijoje „Vaclovo Biržiškos skaitymai 2015“ skaitė pranešimą „Tauragės
bibliotekininkų leidybinė veikla“.
Rajono bibliotekų kraštotyros fonde yra 6621 fiz. vnt., 1044 pav. dokumentų.
Per metus nurašyta 90 fiz. vnt. dokumentų. (VB – 12 fiz. vnt., MF – 7 fiz. vnt., KF – 71
fiz. vnt). 2015 m. viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus kraštotyros fondas be
knygų dar gavo 1 garso įrašą, 2 rankraščius, 4 lankstinukus bei 16 atvirukų. VB
filialuose kraštotyros dokumentų fondas nėra gausus. Dėl lėšų trūkumo ne visi filialai
gauna abu Tauragės rajono laikraščius. Kai kurios bibliotekininkės gauna laikraščius iš
skaitytojų. Naujos kraštotyrinės knygos pasiekia taip pat ne visas kaimų bibliotekas.
Bibliotekininkės apie savo aptarnaujamą mikrorajoną bei jame veikiančias
bendruomenes, klubus ir žymius žmones kaupia iškarpų aplankus, renka mokyklose,
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bendruomenėse ar kituose įstaigose leidžiamus laikraštėlius. Daugumoje bibliotekų
kaupiamos, aprašomos ir eksponuojamos bibliotekose vykusių renginių nuotraukos.

VB
MF
KF
Iš viso:

Kraštotyros fondas
2014
2015
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
1692
974
1787
1003
267
1027
3758
123
3807
6453
974
6621

Pav.
1044
280
133
1044

Gauta kraštotyros leidinių
2015 m.
Fiz. vnt.
Pav.
107
70
31
13
120
10
258
70

Bibliotekos kraštotyros fonde saugomas rankraščių archyvas, kuriame gausu
kraštiečių dokumentų, rankraščių, laiškų bei istorinių nuotraukų. Deja, dar ne visi šie
dokumentai įtraukti į bendrąją dokumentų apskaitą. Ataskaitiniais metais šis fondas
buvo audituojamas (23 kolekcijos). Metų pabaigoje bibliotekos kraštotyros fondui
dovanoti 2 rankraščių archyvai. Tai gausus Anglijoje gyvenančio kraštiečio Juozo
Arbačiausko archyvas bei Vido Ambrozos atsiųsta elektroninės rankraštinės knygos
Jonas Matulaitis-Labukas „Matulaičių-Labukų giminės istorija“ dalis (100 p.). Joje
aprašomi autoriaus atsiminimai apie karo bei pokario laikotarpį Tauragės krašte,
kalinimą „Šubertinės“ kalėjime. Kraštiečio kalbininko Petro Joniko rankraščių archyvas
papildytas 6 istorinėmis nuotraukomis, kurias bibliotekai perdavė jo giminaičiai. 6
nuotraukas bibliotekai atsiuntė kraštietės Birutės Baltrušaitytės dukra Žydrūnė Stonytė.
Viešosios bibliotekos kraštotyros fonde saugomi ir pildomi teminiai aplankai.
Praėjusiais metais sudarytas naujas parodų medžiagos aplankas „Kraštietė dailininkė
Jadvyga Lengvinaitė“. Svarbūs kraštotyriniai straipsniai yra parsisiunčiami per
tarpbibliotekinį abonementą (TBA).
Praėjusiais metais Tauragės rajono bibliotekų fondą papildė krašto istorijai
reikšmingos knygos: „Tauragės krašto muziejus: 1990-2015“, Edmundo Mažrimo
„Tauragės bankas: gyvoji architektūra Tauragėje“ ir „Skaudvilė: kur priešai skaudžiai
nusivylė“, žurnalisto ir kraštotyrininko Bronislovo Jagmino leidinys „Sovietmetis
Lietuvoje: vėl pavarčius Tauragės apskrities ir rajono laikraščių komplektus, kitokią
spaudą, dienoraščių puslapius ir užrašų knygeles“ bei „Tauragės vaikų ir jaunių sporto
mokyklai 55“ (knygelės sudarytojai naudojosi ir bibliotekos kraštotyros fonde saugoma
medžiaga apie sporto istoriją Tauragėje).
Daug kraštotyrinės informacijos naujai gautose knygose apie Tauragės
apskrities vietoves: „Šiaurės Karšuva“, „Laukuva“, „Vytogala“ bei kituose istorinėse
monografijose.
Kraštotyros fondo grožinės literatūros lentyna praturtėjo žymių kraštiečių –
Zitos Čepaitės, Alfonso Čepausko, Benjamino Kondrato, Martos Stirbytės-Valaikienės,
Nerijos Putinaitės ir Kosto Kauko knygomis, rajono literatų - Reginos Bliūdžiuvienės,
Violetos Jakutytės-Bielskienės bei Stefanijos Mažeikienės kūryba.
Praėjusiais metais buvo išspausdintos kelios kraštotyrinės knygos, prie kurių
išleidimo prisidėjo ir viešosios bibliotekos bibliotekininkai. Žygaičių kaimo filialo
bibliotekininkė Zita Jakienė ir mokytoja Regina Bliūdžiuvienė sudarė knygelę „Gyvasis
žodis primena Žygaičių bibliotekos istoriją: Žygaičių bibliotekai 75 metai“. Projektą
žygaitiškių R. Bliūdžiuvienės eiliuotų pasakų bei Teresės Beitienės piešinių knygelės
„Rūkainėlis ir miglų mergelė Jielimutė“ išleidimui parašė Žygaičių kaimo
bibliotekininkė Z. Jakienė. Tauragiškių Audriaus Bitino ir Vido Riepšo eilėraščių
knygelę „Eilėraščiai milinėse“ sudarė ir redagavo Tauragės Birutės Baltrušaitytės
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viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius. Žaneta Timaitė projekto
„Knygnešių keliais“ žygeiviams parengė maršruto lankstinuką „Žygis-stovykla
Knygnešių keliais 2015“.
Kraštotyros fondą papildė ir du studijavusių Viešosios bibliotekos darbuotojų
rankraščiai – magistro baigiamieji darbai: tai Informacijos skyriaus vyr. bibliografės
Vilmos Baciuškaitės „Tauragės ir Šilalės bibliotekų paslaugų kokybės lyginamoji
analizė“ bei Rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistės Žanetos Timaitės darbas
„Projektinis ir programinis valdymas plėtojant bibliotekų veiklą“.
Viešosios
bibliotekos
interneto
svetainėje
http://www.tauragevb.lt/lt/krastotyra/2-svetaine/73-zymiu-datu-kalendoriai.html
publikuotas Informacijos skyriaus vyr. bibliografės L. Pikčiūnienės sudarytas ir vedėjos
B. Lukoševičienės redaguotas „Žymių Tauragės datų kalendorius 2015“. Kasmet yra
peržiūrimas ir pasikeitusia informacija papildomas personalijų žinynas „Kraštiečiai“
http://www.tauragevb.lt/lt/krastotyra/krastieciai.html.
Praėjusiais
metais
buvo
sudaromas sąrašas „Tauragės rajono bibliotekose parengtų kraštotyros darbų rodyklė“ II
dalis - (2013–2015 m.). Jis bus publikuotas bibliotekos svetainėje.
Kraštotyrinių dokumentų skaitmeninimas. Ataskaitiniais metais vidiniame
bibliotekos kompiuterių tinkle bei failų talpykloje „Dropbox“ toliau buvo pildomas
„Skaitmeninis kraštotyros archyvas“. Jame talpinamos nuotraukos, dokumentai,
rankraščiai, laiškai ir kt. archyvinė medžiaga, taip pat kraštotyriniai straipsniai iš
respublikinių periodinių leidinių. Straipsnio bibliografinio įrašo pastabų pabaigoje
parašomos raidės SKA (Skaitmeninis kraštotyros archyvas). Straipsnių archyve
medžiaga saugoma bylose, kurioms suteikiami periodinių leidinių pavadinimai. 2015 m.
į straipsnių failų talpyklą „Dropbox“ buvo įkelti 176 straipsniai. Suskaitmeninti
straipsniai iš vietinių laikraščių prisegami elektroniniame kataloge (yra sudarytos
sutartys su redakcijomis). Ataskaitiniais metais buvo prisegti 45 straipsniai.
Dalis kraštotyros fonde saugomų istorinių fotografijų yra suskaitmenintos ir
saugomos vidinio bibliotekos kompiuterių tinklo Skaitmeniniame bibliotekos nuotraukų
archyve bei CD. Originalai saugomi vokuose, albumuose, teminiuose aplankuose.
Praėjusiais metais buvo nuskenuotos ir į DVD įrašytos 39 dailininko skulptoriaus,
Tauragės garbės piliečio Regimanto Midvikio (1947–2015) asmeninio archyvo
nuotraukos. Viešosios bibliotekos renginių ir įvykių skaitmeninės fotografijos yra
aprašomos ir saugomos taip pat Skaitmeniniame bibliotekos nuotraukų archyve bei
kompaktinėse plokštelėse. Praėjusiais metais buvo sutvarkytos 123 fotografijos.
2015 m. buvo tęsiama kraštotyros kartotekos retrokonversija. Suskaitmenintas
kartotekos skyrelis „Tauragės krašto muziejus“, dalis Viešosios bibliotekos direktoriaus
S. Kancevyčiaus straipsnių, bibliografinių aprašų, pradėtas skyrelis „Bendrieji rajono
gyvenimo klausimai“. Suskaitmeninti 2010 m. vykusio konkurso „Eilėraščiai apie
Tauragę“ eilėraščiai, žurnalisto Tado Meiželio rankraščių archyvas, pradėti straipsnių
iškarpų aplankų „Tauragės rajonas spaudoje 1991-2000 metais“ skaitmeninimo darbai.
Nuskenuotais autografais bei knygų viršeliais buvo papildyta ,,Autografuotų
bei dedikuotų knygų kolekcija“.
Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos kraštotyrinės
informacijos sklaida jau keletą metų vykdoma bibliotekos interneto svetainės
http://www.tauragevb.lt/lt/krastotyra.html skiltyje „Kraštotyra“, socialinio tinklo
Facebook paskyroje Tauragės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka, Tauragės rajono
žiniasklaidos priemonėse: laikraščiuose, radijo bei kabelinės televizijos laidose, jų
interneto svetainėse bei Facebook paskyrose, Tauragės kultūros centro bei savivaldybės
svetainėse, portale http://www.klavb.lt/EL_LEIDINIAI/KRASTOTYRA/. Dalis
dokumentų bei informacijos publikuota portaluose http://www.europeana1989.eu/lt/,
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http://www.tradicija.lt/.
http://www.laisve15.lt/bibliografija. Filialų renginiai
reklamuojami ir mokyklų bei bendruomenių interneto svetainėse, socialiniuose
tinkluose. Eičių filialo bibliotekininkė R. Palekaitė bibliotekos renginių bei klubo
„Vakarutė”
nuotraukas
talpina
interneto
svetainėje:
https://picasaweb.google.com/104668774972374245564.
2015 m. buvo parengta ir bibliotekos svetainėje patalpinta publikacija apie
buvusį Tauragės viešosios bibliotekos direktorių Praną Šebedą, skirtą jo 90-mečiui.
Individualiai su viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose sukauptais kraštotyros
dokumentais vartotojai susipažįsta gaudami atsakymus į jų pateiktas užklausas.
2015 m. viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vartotojai pateikė 108
kraštotyrines užklausas. Tai 19 užklausų mažiau nei 2014 m. Į 11 nutolusių vartotojų
kraštotyrinių užklausų buvo atsakyta elektroniniu paštu, į 6 – telefonu. Buvo siunčiami
bibliografiniai sąrašai, skenuoti straipsniai bei nuotraukos.
Kraštotyrinės užklausos
VB Informacijos sk.
VB filialuose
Iš viso

2014
127
297
424

2015
108
444
552

Viešosios bibliotekos filialuose bibliotekininkės atsakė į 444 kraštotyrines
užklausas. Daugiausia šio pobūdžio užklausų pateikė moksleiviai, kurie domėjosi
Tauragės rajono istorija, papročiais, lankytinomis vietomis, tarme ir žymių žmonių
biografijomis. Iš viso 2015 m. Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje ir
jos filialuose vartotojams suteikta atsakymų į 552 kraštotyrines užklausas.
Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje kraštotyrine tematika praėjusiais
metais daugiausia domėjosi suaugę vartotojai. Jie pateikė 85 užklausas. Studentų buvo
gautos 22 užklausos ir jos dažniausiai būna sudėtingesnės, reikalaujančios daugiau laiko
paieškai, nes rengiant mokslo darbus jiems reikia platesnės informacijos. Vartotojai
daugiausia užklausų pateikė apie žymius rajono žmones, krašto istoriją, literatūrinį
rajono gyvenimą, bei bibliotekų veiklą. Tauragės radijo laidų vedėjai rinkome kraštiečių
sukurtas pasakas, kurias ji sekė jauniesiems radijo klausytojams. Tauragės krašto
muziejui buvo suteikta informacija apie šios įstaigos istoriją spaudoje, Tauragės verslo
ir turizmo informacijos centrui apie Jūros krantinę bei stogastulpių ansamblį, padėta
surinkti spausdintą medžiagą „Aušros“ pagrindinės mokyklos istorijai. Įvykdėme
pedagogo, prof. habil. dr. Romano Vasiliausko užklausą apie tarpukario Tauragėje
mokyklų inspektoriumi dirbusį Konstantiną Jankauską (skenuoti straipsniai nusiųsti
elektroniniu paštu). Bendradarbiaujame su panevėžiete kraštotyrininke Lione
Lapinskiene.
Kaip ir kasmet, atrankinė informacija (bibliografinis straipsnių sąrašas apie
savivaldybės ir mero veiklą) buvo teikiama Tauragės rajono savivaldybei bei sudaromas
straipsnių sąrašas „Tauragės bibliotekos spaudoje“.
Viena iš svarbesnių kraštotyros informacijos sklaidos formų – rajono
bibliotekose vykstantys renginiai ir parodos.
Viešojoje bibliotekoje 2015 m. reikšmingesni kraštotyros renginiai buvo
organizuojami bendrai su Skaitytojų aptarnavimo skyriumi, Lietuvos bibliotekininkų
draugijos Tauragės skyriumi, bei literatų klubo „Žingsniai“ nariais.
15-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės „Biblioteka: informacija ir
žinios kiekvienam“ metu Lietuvos bibliotekininkų draugijos Tauragės skyrius bei
viešoji biblioteka organizavo tradicinių skaitymų valandą. Viešoji biblioteka antrą kartą
organizavo geriausios Tauragės metų knygos autoriaus konkursą „Tauragės metų knyga
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2014 m.“. Tauragės bibliotekos svetainės skiltyje „Knygų degustacija“ buvo
patalpinamos nominuotų knygų anotacijos. Metų knygos buvo renkamos balsuojant už
jas viešosios bibliotekos socialiniame tinkle Facebook bei pildant popierinę anketą
rajono bibliotekose.
2015 m. viešoji biblioteka kartu su VšĮ „Aktyvi Tauragė“ įgyvendino Lietuvos
kultūros tarybos ir Tauragės rajono savivaldybės finansuotą projektą „Knygnešių
keliais“. Plačiau apie žygį: http://www.tauragevb.lt/lt/naujienos/728-65-kilometraiknygnesiu-keliu.html.
Vienas iš reikšmingesnių viešojoje bibliotekoje vykusių kraštotyros renginių Kuldygos (Latvija) ir Tauragės bibliotekininkų gerosios patirties dalijimosi seminaras.
Tradiciniu tapęs gruodžio mėnesio rajono bibliotekininkų darbo pasitarimas
kraštotyros tema buvo skirtas Etnografinių regionų metų pabaigai. Šilalės viešosios
bibliotekos darbuotojos pristatė savo parengtą knygą „Pasmuokavuok, kāp skanē:
Šilalės krašto kulinarinis paveldas“.
Knygnešio dienos proga Informacijos skyriaus vyr. bibliografė Laima
Pikčiūnienė Tauragės Martyno Mažvydo 5b ir 5c klasės mokiniams suorganizavo 2
netradicines istorijos pamokas „Tauragės krašto knygnešiai“. Penktokai galėjo
paskaityti laikraščius „Aušra“, „Varpas“, pavartyti bibliotekoje saugomas knygnešių
laikus
menančias
knygas.
Plačiau:
http://www.mazvydas.taurage.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=
529:2015knygnesiai.
Bibliotekoje buvo organizuoti renginiai, skirti iškiliems krašto žmonėms.
Renginyje „80 rudens akimirkų“ buvo paminėtas žurnalisto, kraštotyrininko, literato,
1992–1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo nario Bronislovo Jagmino 80-metis, vyko
vakaras-susitikimas su žinomu visuomenės, kultūros veikėju, vienu pirmųjų liaudies
teatro aktorių, Lietuvos Sąjūdžio Seimo nariu Jonu Lioranču, paminėta literatūros
mokslininkės, rašytojos ir poetės, profesorės Birutės Baltrušaitytės-Masionienės (1940–
1996) 75-mečio sukaktis.
VB filialuose įvyko 77 kraštotyrinio pobūdžio renginiai. Nemaža jų dalis buvo
skirta Etnografinių regionų metams. Buvo pristatomas krašto kulinarinis bei
pasakojamasis paveldas, tautiniai rūbai, etnografinės knygos bei amatai. Lomiuose vyko
bendras Batakių, Lomių, Miesto filialo Nr. 2 ir Dapkiškių bibliotekininkių organizuotas
renginys „Tauragies pakraštėli, žemaitiška kalbeli“. V. Girdžiuvienės sudarytos knygos
„Aš atdarysiu senolių skrynią : dainos, šokiai, rateliai, pasakojimai, patarlės ir posakiai:
Tauragės krašto tautosakos rinktinė“ pristatymas vyko Miesto Nr. 2 bibliotekoje. Ant
Pagramančio piliakalnio vyko bibliotekos organizuota poezijos, folkloro bei kulinarinio
paveldo šventė „Pagramančio šnekučiai“. Šventėje dalyvavo ir 51-ojo Tarptautinio
poezijos pavasario svečiai. Šilalės viešosios bibliotekos parengtos knygos
„Pasmuokavuok, kāp skanē: Šilalės krašto kulinarinis paveldas“ pristatymas vyko
Eidintų bibliotekoje. Kęsčių bibliotekininkė A. Eglynienė prisidėjo prie Antaninių
šventės „Pieno kelias: nuo šienapjūtės iki sūrio“ organizavimo. Įdomūs etnografinio
pobūdžio renginiai buvo organizuoti Gaurės, Vėliukių, Žygaičių, Lomių ir A. Vymerio
bibliotekose. Mažonų bei Norkaičių bibliotekininkės organizavo žaidimą „Protų mūšis“,
kuriame dalyvavo šių bibliotekų skaitytojai. Dauguma pateiktų klausimų buvo apie savo
kraštą. VB filialų bibliotekose buvo organizuoti 24 literatūriniai renginiai. Vyko
kraštiečių bei rajono literatų knygų pristatymai, kraštiečių kūrybos bei tarmiškų tekstų
skaitymai. Mažonų seniūnijos bibliotekų iniciatyva buvo įsteigti literatūriniai
apdovanojimai „Auksiniai lapai 2015“. Tradicinę šventę „Uždek eilėraštį“ organizavo
Eičių kaimo bibliotekininkė R. Palekaitė ir klubas „Vakarutė“.
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Reikšmingi 2015 m. buvo Žygaičių bibliotekai, minėjusiai veiklos 75-metį.
Renginio „Prie tekančios knygų upės“ metu buvo paminėtas bibliotekos jubiliejus bei
pristatyta knyga „Gyvasis žodis primena Žygaičių bibliotekos istoriją: Žygaičių
bibliotekai 75 metai“. Aktyviai su savo skaitytojais bibliotekose susitikinėjo bei
bibliotekininkų organizuojamose literatūrinėse šventėse („Poezijos pavasaris“
Vizbaruose ir kt.) dalyvavo prie viešosios bibliotekos įsikūrusio Tauragės literatų klubo
„Žingsniai“ nariai. Tauragiškių A. Bitino ir V. Riepšo knygelės „Eilėraščiai milinėse“
pristatymai, kuriuose dalyvavo autoriai bei knygos sudarytojas S. Kancevyčius vyko
Vymerio ir Skaudvilės bibliotekose. Lomių bibliotekoje vykusioje poezijos popietėje
„Tėviškė“ buvo skaitoma kaimo eiliuotojos Julijonos Popendikienės kūryba.
Pagramančio bibliotekoje vyko valandėlė „Nepamiršk manęs“ – skirta tarptautinei
gimtosios kalbos dienai. Jos metu buvo paminėtas ir kraštietis kalbininkas Petras
Jonikas. Bibliotekininkės V. Bartušienės iniciatyva Pagramančio miestelyje lankėsi bei
su skaitytojais susitiko žurnalo „Šeimininkė“ redakcijos darbuotojos, aktorė Doloresa
Kazragytė bei satyrikas Jurgis Gimberis. Bibliotekų renginiuose prisiminti krašto
knygnešiai, tremtiniai, minėtos Mažosios Lietuvos bei žydų genocido dienos. Nebuvo
pamiršti ir žymūs kraštiečiai: A. Vymerio miesto filiale įvyko renginys „Visada išlikti
savimi“, skirtas dailininkės Jadvygos Lengvinaitės 85-čiui.
Bibliotekose dažnai buvo organizuojami įvairūs edukaciniai užsiėmimai (14),
kuriuose vyko dekupažo, Užgavėnių kaukių gamybos, margučių marginimo, kalėdinių
bei velykinių dekoracijų gamybos pamokos, mokyta kaip lieti žvakes, tapyti ant
akmenėlių, gaminti lėles bei megzti pirštais. Užsiėmimus dažniausia pravesdavo nagingi
bendruomenės nariai arba pačios bibliotekininkės.
Filialų bibliotekininkės savo skaitytojams organizavo pažintines ekskursijas po
lankytinas krašto vietoves. Keltą žygių surengė Norkaičių, Mažonų, Lomių filialų
bibliotekininkės. Vėluikių bibliotekininkė mažiesiems skaitytojams surengė išvyką į
kaimo parką „Saulėtam parko pakrašty“ – kur pasakojo parko istoriją, skaitė pasakas.
Ekskursiją skaitytojams „Mažosios Lietuvos takais Lauksargių kaime“ surengė
Lauksargių bibliotekininkė. Batakių bibliotekos skaitytojai pakviesti kartu aplankyti
miestelio muziejų. Baltrušaičių bendruomenė išlaiko tradiciją – po Vasario 16-osios
renginio eina prie Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui skirto paminklo Milaičiuose.
Bibliotekininkės renginius dažnai organizuoja kartu su kultūros namų
darbuotojais, bendruomenėmis, mokyklomis bei kolegėmis iš savo seniūnijų bibliotekų.
2015 m. Informacijos skyriaus bibliografės parengė 7 kraštotyrines parodas.
Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei vyr. bibliografė L. Pikčiūnienė parengė
išsamią parodą „Žinios apie Tauragę naujausioje literatūroje“. Knygnešio dienai
tradiciškai buvo parengta paroda „Knygnešystė Tauragės krašte“. Iš ciklo „Tauragės
krašto šviesuoliai“ ataskaitiniais metais buvo parengtos 4 kraštotyrinių dokumentų
ekspozicijos: „Tauragės krašto šviesuolio, žurnalisto Bronislovo Jagmino 80 rudens
akimirkų“, „Nupiešiu pieštuku ir pastele savo autoportretą...“ (Jadvygos LengvinaitėsŠitikovienės 85-mečiui), „Tauragiškio kultūrininko ir visuomenės veikėjo Jono
Liorančo gyvenimas ir darbai“, „Spalis - mano gimimo mėnuo“ (kraštietės literatūros
mokslininkės, rašytojos ir poetės, profesorės Birutės Baltrušaitytės-Masionienės (1940–
1996) gyvenimui ir kūrybai, jos 75-mečio paminėjimui).
Metų pabaigoje eksponuota Eičių bibliotekininkės Ramunės Palekaitės
(Vakarės) fotografijų paroda „Drugelių vasara“. Drugelius autorė fotografavo Eičių
apylinkėse, juos identifikavo ir aprašė. Tad ši paroda buvo kaip kraštotyrinio darbo
pristatymas tradicinio, kraštotyrai skirto bibliotekininkų darbo pasitarimo metu.
VB filialuose buvo parengta 40 kraštotyrinio pobūdžio parodų. Dauguma
ekspozicijų buvo skirtos supažindinti lankytojus su krašto menininkų darbais bei
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rankdarbiais (22). Labiausiai krašto kūrėjų darbus populiarino Eičių bibliotekininkė,
poetė Ramunė Palekaitė. Ji bibliotekoje eksponavo Tauragės MKC Moterų dailės
studijos darbus, Aretos Didžionienės tapybą, Linos Baltrušaitytės siūtas lėles, Ramunės
Vakarės fotografijas. Gaurės ir Baltrušaičių bibliotekininkės surengė buvusios kolegės
Klemos Fetingienės karpinių parodą. Skaudvilės bibliotekoje eksponuotos Sigito
Kancevyčiaus ir Ramūno Juciaus fotografijos, moksleivių piešiniai, o A. Vymerio
miesto filiale surengta Birutės Vaivadienės rankdarbių paroda. Pagramančio
bibliotekininkė, susitikimui su žurnalo „Šeimininkė“ redakcijos darbuotojais,
organizavo krašto moterų rankdarbių parodą „Ką gali moters rankos“. Sartininkuose 3
krašto kūrėjų darbų parodos buvo apjungtos į ciklą „Kūryba“.
Kęsčių kaimo šventei skirtą ekspoziciją „Būdviečių kaimo istorija ir nūdiena“
parengė bibliotekininkė Aristida Eglynienė.
Nebuvo pamiršti ir žymūs kraštiečiai. 2015 m. poetei, rašytojai, mokslininkei
Birutei Baltrušaitytei būtų sukakę 75-eri metai. Kraštietei, kurios vardu pavadinta
Tauragės viešoji biblioteka, parodos buvo skirtos 4 filialų bibliotekose. Dokumentų
paroda, skirta Tauragės krašto dailininkei Jadvygai Lengvinaitei, buvo eksponuota A.
Vymerio miesto filiale.
Vėluikių ir Miesto filialo Nr. 2 bibliotekose nemažai dėmesio skirta ir rajono
literatų kūrybai. Poezijos dienai paminėti eksponuotos Tauragės krašto poetų išleistos
eilėraščių knygos „Mūsų krašto poetai“, parengtos spaudinių parodos „Tauragės krašto
kūrėjai“, supažindinta su poeto Jono Jakštaičio kūryba.
Nuolatines parodas „Gimtojo krašto istorija, dabartis ir ateitis“, „Bibliotekos
kraštotyros darbų kampelis“, „Išsaugokime kultūros vertybes“ bei nuotraukų stendus
„Pagramantis vakar, šiandien ir rytoj“ ir „Bibliotekos gyvenimo akimirkos“ eksponuoja
Pagramančio bibliotekininkė Virgina Bartušienė.
Etnografinių regionų metams VB filialų bibliotekose buvo skirtos 4 parodos.
Kraštotyros darbai
2015 m. viešosios bibliotekos bei jos filialų bibliotekininkės parengė 18
kraštotyros darbų, sudarė 2 knygas bei 1 lankstinuką. Filialų bibliotekininkių parengti
kraštotyros darbai kopijuojami bei skenuojami. Originalai yra saugomi pas parengėjus,
o kopijos – VB kraštotyros fonde. Kai kuriuos darbus tenka redaguoti. Dalis kraštotyros
darbų pilnų tekstų Skaitmeniniame kraštotyros archyve saugomi kaip elektroniniai
dokumentai. Kai kurios bibliotekininkės (Skaudvilės, Baltrušaičių, Kęsčių bei Pilsūdo)
pratęsė bei papildė savo anksčiau rengtus darbus.
Ataskaitinių metų pabaigoje vyr. bibliografė L. Pikčiūnienė sudarė sąrašą
„Tauragės rajono bibliotekose parengtų kraštotyros darbų rodyklė“ II dalis - (2013–
2015
m.),
kuris
bus
publikuotas
bibliotekos
svetainėje
http://www.tauragevb.lt/lt/krastotyra/2-svetaine/75-krastotyros-darbai.html.
2015 m. parengtų kraštotyros darbų sąrašas:
1. Gyvasis žodis primena Žygaičių bibliotekos istoriją : Žygaičių bibliotekai
75 metai / [sudarė Zita Jakienė, Regina Bliūdžiuvienė]. - Kaišiadorys : Printėja, 2015. 105 p. : iliustr., faks., portr.
2. Eilėraščiai milinėse : eilėraščiai / Audrius Bitinas, Vidas Riepšas ;
sudarytojas ir redaktorius Sigitas Kancevyčius. - Klaipėda : Eglės leidykla, 2015. - 64 p.
: iliustr..
3. Algirdas Ražauskas – Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto
signataras iš Adakavo krašto / parengė Regina Vingienė. - Tauragės rajono savivaldybės
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Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Adakavo kaimo filialas. – Adakavas, 2015. 32 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu. – Aplankas.
4. Augalai : fotografijos / fotografavo ir aprašė Ramunė Vakarė. - Tauragės
rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Eičių filialas. – Eičiai,
2015.
Elektroninis
dokumentas:
151
nuotr.
36
MB
https://picasaweb.google.com/116382033347967145214/Augalai
5. Baltrušaičių bibliotekos istorija : [buvusių bibliotekininkių Marytės
Diksienės ir Nijolės Petraitienės atsiminimai; Onos Kniurienės savo darbo aprašymas] /
parengė Ona Kniurienė. – Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos Baltrušaičių kaimo filialas. - Baltrušaičiai, 2013–2015. – 39 p. : iliustr. Rinkta kompiuteriu. – Aplankas + dalinai elektroninis dokumentas.
6. Batakių bibliotekos skaitytojų teatro gyvenimo laiko ratas vis sukasi...:
[elektroninis dokumentas] / parengė Laisvutė Pavalkienė. - Tauragės rajono
savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Batakių filialas. - Batakiai,
2015. : iliustr. - (CD) 36 skaidrės.
7. Būdviečių kaimo istorija ir nūdiena (2014 m. parengto kraštotyros darbo
„Būdviečių mokyklos istorija“ papildymas) / parengė Aristida Eglynienė. – Tauragės
rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Kęsčių kaimo filialas. Kęsčiai, 2015. –17 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu. – Aplankas.
8. Dapkiškių kaime gyvenusios pribuvėjos Marės Stasiulienės atminimo
įamžinimas / parengė Livija Šimkė. – Tauragės rajono savivaldybės Birutės
Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Dapkiškių kaimo filialas. – Dapkiškiai, 2015. – 7 p.
: iliustr. - Rinkta kompiuteriu. – Aplankas + elektroninis dokumentas.
9. Gaurės bibliotekos metraštis [2011-2015] / parengė Danutė Mockienė. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Gaurės kaimo
filialas. - Gaurė, 2015. – 109 p. : iliustr. – Rinkta kompiuteriu. – Aplankas.
10. Gyventojų kėlimo iš vienkiemių į Pilsūdo gyvenvietę prisiminimai / užrašė
Eleonora Pužauskaitė. – Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos Pilsūdų kaimo filialas. – Pilsūdas, 2015. – 13 p. : iliustr.– Rinkta
kompiuteriu. – Aplankas.
11. Kazimieras Liekis (1922–1974) : [apie muzikantą, Skaudvilės meno
saviveiklos kolektyvų vadovą K. Liekį] / parengė Žydrė Macienė. - Tauragės rajono
savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Skaudvilės filialas. –
Skaudvilė, 2005–2015. – 42 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu. Aplankas. + Albumas (40
nuotraukų, 4 asmeniniai dokumentai, suskaitmeninta).
12. Lietuvos drugiai. Drugelių vasara : fotografijos / fotografavo ir aprašė
Ramunė Vakarė. - Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos Eičių filialas. – Eičiai, 2015. - Elektroninis dokumentas: 274 nuotr. 64 MB
https://picasaweb.google.com/116382033347967145214/LietuvosDrugiaiButterfliesOfL
ithuania
13. Mūsų tautos lobiai : [apie Eidintų kaimo audėją Marijoną AlbauskytęLasauskienę pasakoja jos anūkė Vaida Laugalienė] / užrašė Dana Liekienė. – Tauragės
rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Eidintų kaimo filialas. Eidintai, 2015. – 8 p. : iliustr. – Rinkta kompiuteriu. – Aplankas + elektroninis
dokumentas.
14. Palydime vasarą pažindami savo kraštą: [elektroninis dokumentas] /
parengė Gintarė Pavalkytė. – Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės
viešoji biblioteka Lomių kaimo filialas. – Lomiai, 2015. –1 komp. diskas (CD-R) (21
skaidrė), (pptx., 3, 45 MB)
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15. Ringių kaimo ir dvaro istorijos puslapiai / parengė Virgina Bartušienė. –
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Pagramančio
kaimo filialas. – Pagramantis, 2015. – 71 p. : iliustr.– Rinkta kompiuteriu. – Aplankas.
16. Tauragės bibliotekininkų leidybinė veikla: [elektroninis dokumentas] /
parengė Daiva Kiniulienė. - Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji
biblioteka.
–
Tauragė,
2015.
–
iliustr.
44
skaidrės
:
http://www.tauragevb.lt/files/Taurags_bibliotekinink_leidybin_veikla.pdf + Aplankas.
– 11 p. : iliustr. - Rinkta kompiuteriu.
17. Tauragės krašto muziejus spaudoje 1990-2015: bibliografijos rodyklė /
parengė Laima Dirginčienė. - Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės
viešoji biblioteka Vaikų literatūros skyrius. – Tauragė, 2015. – 26 p. – Rinkta
kompiuteriu. – Aplankas + elektroninis dokumentas.
18. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos
Žygaičių filialo metraštis [2015 m.] / parengė Zita Jakienė. – Tauragės rajono
savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Žygaičių kaimo filialas. Žygaičiai, 2015. - 28 p. : iliustr. – Rinkta kompiuteriu. – Aplankas + elektroninis
dokumentas.
19. Vabalai, vabzdžiai : fotografijos / fotografavo ir aprašė Ramunė Vakarė. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Eičių filialas.
– Eičiai, 2015. Elektroninis dokumentas: 191 nuotr. 44 MB
https://picasaweb.google.com/116382033347967145214/VabalaiVabzdziai
20. Žydų tautos pėdsakai Batakiuose: [elektroninis dokumentas : batakiškių
Pranciškos Barauskienės ir Stasės Vilienės atsiminimai apie žydus; rugsėjo 23 d.
Batakiuose vykusio renginio, skirto holokausto aukoms atminti bei paminklo žydų
genocido aukoms atminti atidengimui vaizdo įrašas] / parengė Laisvutė Pavalkienė,
mokytoja Renata Bernotienė. - Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės
viešosios bibliotekos Batakių kaimo filialas. - Batakiai, 2015. – 1 komp. diskas DVD-R
(MP4 Video 1,26 GB).
21. Žygis-stovykla Knygnešių keliais 2015 : lankstinukas – maršruto
žemėlapis / parengė Žaneta Timaitė. - Tauragės rajono savivaldybės Birutės
Baltrušaitytės viešosios biblioteka. – Tauragė, 2015. – 1 sulankst. lap.: iliustr.
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METODINĖ VEIKLA
2015 m. metais metodikos skyriaus darbuotojos kaupė ir skleidė informaciją
apie filialų gerą darbo patirtį, dalyvavimą programose, projektuose, naujų technologijų
diegimą, analizavo ir kontroliavo filialų veiklą, rūpinosi kvalifikacijos kėlimu, LIBIS
diegimu, teikė praktinę ir konsultacinę pagalbą viešosios bibliotekos filialų ir kitų
žinybų bibliotekų darbuotojams.
Per metus į rajono filialus išvykta 107 kartus, vidutiniškai vienas filialas
aplankytas 3,9 karto. Etatiniai metodininkai per metus filialuose apsilankė 44 kartus
- dalyvavo renginiuose, teikė praktinę pagalbą. Viešosios bibliotekos darbuotojos
kolegėms metodines konsultacijas teikė individualiai, telefonu bei elektroniniu
paštu. Filialų darbuotojos kreipiasi pagalbos organizuojant renginius, rašant
projektus. Visus filialus po keletą kartų, aplankė direktorius S. Kancevyčius. Dažnai
į filialus vyko Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius V. Dadūra, LIBIS
administratorė G. Dagienė, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams R. Vitkevičius.
2015 m. rudenį rajono meras S. Mičiulis, savivaldybės administracijos
direktorius M. Petraitis ir kiti savivaldybės darbuotojai lankėsi rajono bibliotekose,
susipažino su jų veikla, materialine būkle.
Dalyvauta Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos paskelbtame
Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) ,,Metų nominacijos“ už 2014 m. veiklą
konkurse. Netradicinės bibliotekos nominacijoje pristatyta Batakių kaimo bibliotekos
skaitytojų teatro veikla. Batakių filialo darbuotojai L. Pavalkienei įteikta Padėka už
dalyvavimą konkurse.
2015 m. 75-erių metų sukaktį pažymėjo Žygaičių kaimo biblioteka.
Metodikos skyriaus darbuotojos bendradarbiavo renkant medžiagą bibliotekos
istorijai, dalyvavo šios datos paminėjimo šventėje.
Fondų patikrinimai/perdavimai, keičiantis darbuotojams, vyko Visbarų ir
Norkaičių kaimų filialuose. Naujos darbuotojos neturi bibliotekinio išsilavinimo.
Joms organizuoti pradiniai mokymai, kurių metu supažindinta su elementariais
technologiniais procesais, kurie leidžia darbuotojoms pradėti savarankiškai dirbti.
Metodikos skyriaus vyr. bibliotekininkė I. Čepulienė, kuri dirbo iki
rugpjūčio mėnesio, filialams apipavidalino fondus, kraštotyros darbus, maketavo ir
spausdino renginių plakatus ir kvietimus, padėkas vartotojams ir kt.
Viešosios bibliotekos metodininkai bendradarbiauja su mokyklų
bibliotekininkais. Nuolat pagalbos kreipiasi „Versmės“ gimnazijos bibliotekininkė
L. Ščerbakova, gražiai bendradarbiaujama su „Aušros“ pagrindinės mokyklos
biblioteka ir jos darbuotoja B. Vaivadiene, „Šaltinio“ progimnazijos bibliotekos
darbuotoja D. Petkuviene.
Metodikos skyriaus vedėja D. Pukelienė parengė ,,2016 metų žymių datų
kalendorių“, rinko medžiagą apie rajono bibliotekas ir darbuotojus spaudoje.
Bibliotekininkų kvalifikacijos organizavimas
2015 m. rajono bibliotekininkai dalyvavo 8 pasitarimuose ir seminare.
Spalio mėnesį mūsų bibliotekoje viešėjo Kuldygos centrinės bibliotekos
atstovai (Latvija). Rajono viešosios ir Kuldygos centrinės bibliotekos darbuotojams
organizuotas seminaras. Jo metu pristatyta Kuldygos bibliotekos patirtis, krašto
istoriją perkeliant į internetinę erdvę. Tauragės viešosios bibliotekos veiklas pristatė
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Žygaičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Z. Jakienė, skaičiusi pranešimą „Knyga
įprasmina Žygaičių krašto kūrėjus“, Batakių kaimo bibliotekininkė L. Pavalkienė
pristatė Batakių bibliotekos skaitytojų teatro veiklą, su susitikimų klubo „Vakarutė“
veikla supažindino klubo pirmininkė V. Norkevičiūtė ir Eičių bibliotekos darbuotoja
R. Palekaitė, vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai V. Globytė paruošė pranešimą
apie prasmingą jaunimo laisvalaikį bibliotekoje.
Pavasarį rajono bibliotekininkai apsilankė Tauragės „Šaltinio“
progimnazijoje. Mokyklos bibliotekos veiklą pristatė bibliotekininkė D. Petkuvienė.
Progimnazijos direktorė J. Lazdauskienė papasakojo apie mokyklą, įgyvendinamus
projektus, naujas netradicines veiklas, įdiegtas naujoves, supažindino su
kompiuterizuotomis klasėmis, išmaniosiomis lentomis ir stalais, pačių mokinių
prižiūrimu daržu ir kt. Bibliotekininkės gavo daug informacijos apie neformalųjį
ugdymą, skaitymo skatinimą.
Kituose pasitarimuose Šilalės rajono viešosios bibliotekos darbuotojos
pristatė išleistą knygą „Pasmuokavok, kap skane“, prisiminimais dalinosi Tauragės
rajoninės, o vėliau Centrinės bibliotekos direktorė Birutė Venckienė, lankėsi
praėjusios ir naujos kadencijos Tauragės rajono merai Pranas Petrošius ir Sigitas
Mičiulis, su teikiamomis paslaugomis supažindino bendrovės LESTO atstovai,
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tauragės skyriaus vyriausiasis
specialistas Rimantas Knyzelis.
Pasitarimuose dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja D.
Kiniulienė su filialų darbuotojomis aptarė fondų tvarkymą, periodinių leidinių
užsakymą. Informacijos skyriaus vyr. bibliografė L. Pikčiūnienė apibendrino
parengtus kraštotyros darbus, pasiūlė temas kitiems kraštotyros darbams. Lietuvos
bibliotekininkų draugijos Tauragės skyriaus pirmininkė B. Lukoševičienė kvietė
bibliotekininkus aktyviai dalyvauti Nacionalinės bibliotekų savaitės, Knygų Kalėdų
akcijose. Pasitarimuose vyr. buhalterė M. Urbonienė informavo apie rajono
bibliotekų finansavimą, kvietė darbuotojus deklaruoti pajamas ir 2 proc. pajamų
skirti bibliotekai.
Metodikos skyriaus vedėja D. Pukelienė kalbėjo apie bibliotekų ataskaitas
ir jų pateikimo ypatybes, kvietė organizuoti gyventojų kompiuterinio raštingumo
mokymus, informavo ir kvietė dalyvauti konkurse „Atsakingas skaitytojas“. LIBIS
administratorė G. Dagienė konsultavo darbo su LIBIS programa klausimais.
Seminaruose, mokymuose įgytomis žiniomis dalinosi filialų darbuotojos D.
Vitkauskaitė, I. Ivanauskienė, I. Eičienė, G. Pavalkytė, dauguma filialų darbuotojų
pasidalino atostogų įspūdžiais.
2015 m. Viešosios bibliotekos skyrių vedėjos ir specialistės apmokė dvi
priimtas į darbą filialų darbuotojas.
Pasitarimuose rajono bibliotekų darbuotojos pasveikintos asmeninių
sukakčių proga.
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TYRIMAI
2015 m., kaip ir kiekvienais metais, atliekama išsami rajono bibliotekų veiklos
analizė, leidžianti geriau pažinti vartotojų poreikius ir pasirinkti tinkamą vartotojų
aptarnavimo strategiją.
2015 m. Informacijos skyriaus darbuotojos dalyvavo Nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos bibliotekininkystės centro vykdyto tyrimo „Rajonų savivaldybių viešųjų
bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos“ II etape „Kraštotyros informacija ir
sklaida“, taip pat buvo atsakyta į LNB pateiktus klausimus apie skaitmeninimo veiklas
mūsų bibliotekoje. Pateikta išsami informacija Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės
viešosios bibliotekos apklausai „Kultūros paveldo objektų, saugomų VB sąrašas“,
kolegoms iš Kretingos viešosios bibliotekos atsakyta į anketą „Skaitmeninimas
Klaipėdos regiono bibliotekose“. LR Kultūros ministerijos Kultūros politikos
departamento prašymu suskaičiuoti vaikai ir jaunimas dalyvavę bibliotekos
organizuotuose edukaciniuose užsiėmimuose. Šios srities tyrimų įvairūs skaičiavimai,
atsakymai į įvairias anketas reikalauja nemažai darbo laiko sąnaudų.
Informacijos skyriaus vyr. bibliografė V. Baciuškaitė parašė bei apgynė
magistro darbą „Tauragės ir Šilalės viešųjų bibliotekų paslaugų kokybės lyginamoji
analizė“.

PROJEKTAI
2015 metais B. Baltrušaitytės bibliotekoje pradėtas įgyvendinti BP2 projektas
“Jaunojo inžinieriaus laboratorija“. Projektas finansuotas iš Nacionalinės Martyno
Mažvydo Bibliotekos pažangai 2 projekto lėšų, dalinis finansavimas (5389 Eur.) gautas
iš Kultūros ministerijos. Projektas pradėtas įgyvendinti birželio mėnesį, nuo projekto
įgyvendinimo pradžios įrengtos dvi techninės laboratorijos Tauragėje bei Šilalėje. Vieną
techninę laboratoriją sudaro 3D spausdintuvas „Ultimaker 2“, 1 daugkartinio naudojimo
elektronikos rinkinys Little bits, 10 vnt. elektronikos programavimo rinkinių „Arduino“,
6 maitinimo šaltiniai, 1 laboratorinis maitinimo šaltinis, 3 multimetrai, 1 elektronikos
pagrindų mokymo priemonė, 1 programavimo mokymo ir prietaisų kūrimo rinkinys, 1
atsarginių elektroninių ir mechanikos detalių rinkinys, 1 osciloskopas. Taip pat
suorganizuoti 3 dienų mokymai ir apmokyta 15 asmenų (mokytojų, bibliotekininkų)
grupė pagal kvalifikacijos kėlimo programą „Vyr. klasių moksleivių techninis ugdymas
ir verslumo skatinimas“, sukurta metodinė priemonė mokytojams „Vyr. klasių
moksleivių techninis ugdymas ir verslumo skatinimas: naujųjų technologijų startuoliai.
Priemonė sudaryta iš 10 pamokų – užsiėmimų, kiekvienoje pamokoje pateikta mokymo
medžiaga, užduočių aprašymai, paaiškinimai. Sukurta 40 popierinių priemonės vienetų,
sudaryta galimybė metodinę medžiagą naudoti elektroninėje sistemoje. 2015 metų
projekto „Jaunojo inžinieriaus laboratorija“ išlaidų suma – 22 528,84 Eur.
Vaikų literatūros skyrius gavo paramą iš JAV lietuvių bendruomenės krašto
valdybos, projekto „Vaikai-biblioteka-lėlių teatras“ įgyvendinimui, kurio tikslas lėlių
pagalba populiarinti knygą ir skaitymą, mokyti kūrybiškai leisti laisvalaikį, ugdyti
meninę saviraišką. 2015 metais už gautas lėšas pastatytas naujas skyriaus „Batuoto
katino“ lėlių teatro pastatymas pagal vaikų pamėgtos rašytojos Linos Žutautės knygą
„Kakė Makė ir svajonių gimtadienis“. Naujam pastatymui lėles pagamino profesionali
menininkė Lina Baltrušaitytė, dekoracijas - dailininkas Algis Remeikis. Projektas
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startavo Nacionalinės bibliotekos savaitės metu, įvyko naujo spektaklio premjera, į
kurią atvyko vaikams nuostabias istorijas kurianti ir jas iliustruojanti rašytoja Lina
Žutautė. Šiam projektui JAV lietuvių bendruomenės krašto valdyba skyrė 1000$, t.y.
924 eur.
Įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos ir Tauragės rajono savivaldybės
finansuotas 3 dienų žygis - stovykla „Knygnešių keliais“. Šiam projektui Kultūros
taryba skyrė 4100 Eur, Tauragės rajono savivaldybės Kultūros rėmimo fondas - 250
Eur. Sukurtas maršrutas žygiui ,,Knygnešių keliais“ nuo Bitėnų iki Pagramančio kaimų
(nuo lietuviškų knygų spaustuvės iki knygnešio J. Mažeikos namo), specialus projekto
logotipas. Išleistos informacinės skrajutės su žemėlapiu, kuriame nurodytos lankytinos
vietos susijusios su knygnešyste. Jos prieinamos elektroninėje erdvėje bei dalinamos
Tauragės turizmo informacijos centre, bibliotekoje. Žygio dalyviams padovanota 120
populiariausių lietuvių autorių knygų. Nupirkta 140 medvilninių kuprinių su projekto
logotipais, kuriuose dalyviai viso žygio metu simboliškai nešė gautas lietuviškas
knygas. Sukurtas specialus projekto puslapis socialiniame tinkle „Facebook“. Bendras
puslapio peržiūrų skaičius – apie 20 tūkst.
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje
vykdytas II nacionalinio projekto „Bibliotekos jaunimui“ etapas. Savanorių komandą
sudarė 14 žmonių, jų iniciatyva šiais metais surengta aitvarų šventė „Paveikslai dangui“.
Renginyje dalyvavo daugiau nei 40 tauragiškių. Susirinkę dalyviai bendromis jėgomis
gaminosi aitvarus, o nenorėję užsiimti aitvarų gamyba, piešė juos ant popieriaus lapų
arba kreidelėmis margino aikštelės grindinį. Visus susirinkusius karšta arbata vaišino
LDK Kęstučio šaulių 7-oji rinktinė.
Tauragės rajono savivaldybės Kultūros rėmimo fondas 2015 metais finansavo
15 viešosios bibliotekos projektų, šio fondo skirta parama 3540 Eur.
Du projektus teikė ir įgyvendino Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Meilutė Parnarauskienė. Liepos 25-ąją, jau ketvirtą kartą, B. Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos kiemelyje vyko poetų ir bardų vakaras „Prie garažų“. Šiais metais renginyje
grojo ir dainavo „Keistuolių“ teatro aktorius ir bardas Andrius Kaniava, dainų autorius
ir atlikėjas Domantas Razauskas su grupe, eiles skaitė poetas Vytautas Stankus.
Projekto „Kalbantys tekstai II“ dėka į susitikimą pakviestas lietuvių poetas, eseistas,
žurnalistas Rimvydas Stankevičius.
Jau trečią kartą Baltrušaičiuose, ant užtvankos kranto, vyko bibliotekos
direktoriaus Sigito Kancevyčiaus organizuotas literatūrinis – muzikinis vakaras
„Rugpjūčio lyrika“. Renginyje dainas atliko ne tik atlikėjai iš Lietuvos (Andriejus
Radčenko su Rytu Germanavičiumi, Vaidas Lengvinas), bet ir garsūs svečiai iš Rusijos
(Jelena Savlyak ir Nikojalus Zubarenko) bei Ukrainos (Marijana – Karpatų Džiuljeta).
Projektus sėkmingai įgyvendina ir filialų bibliotekininkės. Žygaičių filialo
bibliotekininkė Zita Jakienė teikė projektus ir gavo finansavimą net dviejų knygų
leidybai: „Rūkainėlis ir miglų mergaitė Jielimytė“, bei „Gyvasis žodis primena Žygaičių
bibliotekos istoriją“. Antroji knyga skirta Žygaičių bibliotekos 75 metų jubiliejui
paminėti. Šiai sukakčiai buvo skirtas ir kitas Zitos Jakienės inicijuotas projektas ,,Prie
tekančios knygų upės“. A. Vymerio vardo miesto filiale vykdytas projektas „Skaitymo
menas veda mus į knygų šalį“; Kęsčių kaimo filialas įgyvendino projektą ,,Mažosios
Lietuvos lobiai“, istorinei-literatūrinei išvykai po Mažąją Lietuvą buvo pakviesti
aktyviausi įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojai, bibliotekininkės iš Dacijonų ir
Eidintų kaimo bibliotekų su savo lankytojais. Mažonų seniūnijoje vyko krašto
bibliotekų inicijuoti literatūriniai apdovanojimai „Auksiniai lapai“. Batakių
bibliotekininkė Laisvutė Pavalkienė organizavo popietę, susitikimą su Šv. Jono
bendruomenės broliais-vienuoliais („Vienuolių metais – Dievui pašvęstas gyvenimas“);
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Lauksargių filiale vykdytas projektas Vaikų gynimo dienai paminėti „Vaikų svajonė“;
Pagramančio bibliotekininkė vykdė projektą „Pagramančio šnekučiai“.
Iš Tauragės rajono savivaldybės Kultūros rėmimo fondo finansuoti 2 literatų
klubo „Žingsniai“ projektai. Bendra gauto finansavimo suma – 860 Eur (,,Užburiantys
spektakliai knygoje“ ir ,,Kiek nužingsniuota per 20 metų“). Tauragės rajono
savivaldybės visuomeninių organizacijų rėmimo programa 550 Eur suma parėmė dar 3
literatų klubo „Žingsniai“ projektus: ,,Apkabinu eilėraštį kaip draugą“, ,,Saulėlydžio
posmai“ ir „Rugpjūčio lyrika“.
Tradiciškai 2015 metais dalyvauta prezidentės Dalios Grybauskaitės
globojamojoje akcijoje „Knygų Kalėdos“ ir Šiaurės šalių asociacijų „Norden“
federacijos projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“.
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PERSONALAS
Darbuotojų skaičius ir kaita

VB
MF
KF
Rajone

Yra etatų
33,25
6,75
21
61

Iš jų bibliotekininkų
25
6,5
21
52,5

2015 m. rajono bibliotekų darbuotojų skaičius nesikeitė – 61. Dėl
nepakankamo darbo krūvio, užmokesčio fondo, taupant lėšas, ne visą darbo laiką dirbo
12 bibliotekininkų (1 viešojoje bibliotekoje, 10 kaimų filialuose, 1 miesto filialuose).
2015 m. iš darbo atleista Visbarų kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Elena
Raštutienė, vietoje jos pradėjo dirbti Gitana Ežerskienė. Viešojoje bibliotekoje
Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyr. bibliotekininkę Saulę Ramanauskaitę, išėjusią
vaiko auginimo ir priežiūros atostogų pakeitė Vida Meiland, pilnam vyr.
bibliotekininkės etatui pervesta Paulina Stonytė. Į pensiją išlydėta Metodikos skyriaus
darbuotoja Izita Čepulienė, projektų vadovė Žaneta Timaitė išėjo į vaiko auginimo ir
priežiūros atostogas. Viešąją biblioteką iš Norkaičių kaimo filialo į projektų vadovės
pareigas pervesta Viktorija Globytė. Norkaičių kaimo filiale pradėjo dirbti Rita
Čeliauskienė.
Metų pabaigoje Viešosios bibliotekos kolektyvą bei rajono kultūros
bendruomenę ištiko skaudi netektis – mirė Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr.
bibliotekininkė, renginių organizatorė ir vedėja, bibliotekos literatų klubo „Žingsniai“
prezidentė, rajono literatų knygų sudarytoja bei redaktorė Vilija Užmiškienė (19622015). Jos straipsnius apie krašto žmones, informacines žinutes kultūros temomis
spausdindavo rajono bei respublikiniai laikraščiai.
Darbuotojų išsimokslinimas

VB
Miesto f.
Kaimo f.
Rajone

Aukštasis
15
4
8
27

Aukštesnysis
10
3
9
22

82 % rajono bibliotekininkų turi aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, iš jų 48
% aukštąjį, 34 % aukštesnįjį. Viešojoje bibliotekoje 56 % bibliotekininkų turi aukštąjį,
24 % - aukštesnįjį išsilavinimą, miesto filialuose – 46 % aukštąjį, 46 % - aukštesnįjį,
kaimo filialuose - 38 % su aukštuoju išsilavinimu ir 43 % su aukštesniuoju išsilavimu.
2015 m. M. Romerio universitete magistrų baigiamuosius darbus apgynė
Informacijos skyriaus vyr. bibliografė Vilma Baciuškaitė („Tauragės ir Šilalės
bibliotekų paslaugų kokybės lyginamoji analizė“) ir projektų vadovė Žaneta Timaitė
(„Projektinis ir programinis valdymas plėtojant bibliotekų veiklą“). Šiaulių valstybinėje
kolegijoje bibliotekos informacinius išteklius studijuoja Sartininkų kaimo filialo vyr.
bibliotekininkė Giedrė Svarienė ir Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė Laima
Dirginčienė.
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Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų
2015 m. 44 rajono bibliotekų darbuotojai tobulino kvalifikaciją įvairiuose
seminaruose, mokymuose, stažuotėse ir kt.
Daugiausia mokymų organizavo Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės
viešoji biblioteka. Dauglaukio kaimo filialo vyr. bibliotekininkė J. Maiskienė buvo
pakviesta į stažuotę ,,Renginių organizavimas“, vyr. bibliotekininkės G. Dagienė ir
P. Stonytė - ,,Vartotojų aptarnavimas“, D. Vitkauskaitė ir Z. Jakienė ,,Ryšiai su
visuomene“. Mokymuose ,,Viešieji ryšiai bibliotekoje“, ,,Informacijos ir bibliotekų
paslaugos neįgaliems“ dalyvavo po 3 darbuotojas, ,,Intelektinės nuosavybės teisė“ vyr. bibliografė V. Baciuškaitė, nuotoliniuose mokymuose „Bibliotekų paslaugų
teikimas virtualiose erdvėse“, ,,Parodų rengimas bibliotekose“ – po 2 darbuotojas.
Direktorius S. Kancevyčius vyko į Lietuvos bibliotekininkų draugijos,
regiono bibliotekų direktorių tarybų posėdžius, seminarus kitų rajonų bibliotekose,
tarp jų - ,,Profesinių idėjų konferenciją“ ir bibliotekos jubiliejinį renginį Šilutės
Viešojoje bibliotekoje. Direktorius S. Kancevyčius ir Miesto filialo Nr. 2 vyr.
bibliotekininkas E. Šaltis dalyvavo išvykose su literatų klubu ,,Žingsniai“.
Direktoriaus pavaduotoja D. Tauginaitė vyko į Savivaldybių VB asociacijos
susirinkimą Vilniuje. Į Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferenciją Vilniuje
vyko 4, konferenciją ,,Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti – 2“ Birštone
– 7, konferenciją ,,V. Biržiškos skaitymai“ - 4 darbuotojai, dvi iš jų skaitė
pranešimus.
Projektas ,,Bibliotekos pažangai 2“ ,,Poveikio vertinimo“ mokymus
organizavo Klaipėdoje, juose dalyvavo Ž. Timaitė ir D. Pukelienė, V. Globytė, į
Vilniuje vykusį ,,Patirties dalijimosi“ seminarą vyko V. Globytė ir M.
Parnarauskienė. Viešojoje bibliotekoje vykusiuose mokymuose ,,Vyr. klasių
moksleivių techninis ugdymas ir verslumo skatinimas“ dalyvavo V. Globytė, V.
Dadūra, P. Stonytė. Projektų vadovė Ž. Timaitė dalyvavo projekto ,,Bibliotekos
jaunimui“ pristatyme ir Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos sesijoje, pristatė šį
projektą.
Panevėžyje vykusioje ,,Vaikų knygos dienos šventėje“ dalyvavo 5 rajono
bibliotekininkės, LRS vykusioje konferencijoje ,,Vaikų ir jaunimo skaitymas – 3
darbuotojos.
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja M. Parnarauskienė vyko į Norway
Grants ir Ateities Visuomenės instituto seminarus ,,Design Thinking Deep Dive
Workshop: creativity and Innovation in Cultural Institutions“ ir ,, ,,Kūrybinės inovacijos
ir kultūra“.
Grupė rajono filialų darbuotojų dalyvavo į išvykose su Vietos
bendruomenių veiklos grupėmis, Ugdymo plėtotės centro ir TEG seminare
,,Tarpinstitucinės partnerystės mokymai savivaldybių suaugusiųjų švietimo srities
atstovams“ ir EEA Grants seminare ,,LMLO teisinės advokacijos bei pilietinės
kontrolės vaidmens stiprinimas atliekant JT Visų diskriminacijos formų prieš moteris
panaikinimo Konvencijos (CEDAW) įgyvendinimo stebėseną“.
Rajono bibliotekininkai lankėsi Vilniaus knygų mugėje, dalyvavo
Žemaitijos zonos bibliotekų darbuotojų sporto sąskrydyje, profesinė sąjunga
organizavo kelionę į Rygos Nacionalinę biblioteką, 5 darbuotojos vyko į Telšių kultūros
mokyklos 40-čio šventę. Batakių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė vyko į gastroles su
bibliotekos skaitytojų teatru.
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MATERIALINĖ BAZĖ
Patalpų būklė
Rajono filialų patalpos priklauso seniūnijoms, bendruomenėms, švietimo
įstaigoms, kurios ir rūpinasi remontu, šildymu. 2015 m. atnaujinta šildymo sistema
Sartininkų kaimo filiale, Žygaičių kaimo filiale atliktas remontas. Lauksargiuose
renovuotas pastatas iš išorės, tačiau reikalingas ir bibliotekos patalpų vidaus remontas.
Remontuojama Batakių kaimo biblioteka. Būtinas remontas Kęsčių bibliotekoje. Labai
opi Kunigiškių kaimo filialo šildymo problema. Žiemos metu bibliotekos patalpose oro
temperatūra siekia tik 12 laipsnių, kartais vos 4-6 laipsniai šilumos.
Bendras bibliotekų patalpų plotas
2
2
Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 2924 m , iš jų – 2510 m naudingo
2
2
ploto. Viešoji biblioteka turi 788 m , iš jų – 661 m naudingo ploto, miesto filialai dirba
2
2
2
2
310 m , iš jų – 235 m naudingo ploto, kaimų filialai įsikūrę 1826 m , iš jų – 1614 m
naudingo ploto.
Rajono bibliotekų fondai išdėstyti 5975 lentynų metruose, iš jų – 5846 lentynų
metrus užima atviri fondai. Viešosios bibliotekos dokumentų fondai išdėstyti 1650
lentynų metruose, atviri fondai – 1638 lentynų metruose, miesto filialų – 907 lentynų
metrai, iš jų – 907 atviri fondai, kaimų filialuose – 3418 lentynų metrus užima visas
fondas, 3301 – atviri fondai.
Techninis aprūpinimas
2015 m. rajono bibliotekose buvo 196 kompiuteriai (131 vartotojams, 65
darbuotojams). 2015 m. rajono savivaldybė perdavė 10 stacionarių ir 11 nešiojamų
kompiuterių ,,Lenovo“,1 projektorių ,,Benq“. Iš bibliotekos lėšų įsigytas skeneris
,,Canon“, iš projekto ,,Bibliotekos pažangai 2“ lėšų įsigytas 3D spausdintuvas.

FINANSAVIMAS
2015 m. rajono bibliotekos gavo 588950,79 eurų. Iš jų – 555523,12 – iš
biudžeto, 210 – steigėjo lėšų dokumentų įsigijimui, 9790 – periodikos prenumeratai,
4929,04 – už mokamas paslaugas, fizinių, juridinių asmenų parama – 665,82, programų,
projektų lėšos – 27832,81.
Gauta lėšų (eurais)
Iš biudžeto
(steigėjo,
valstybės
lėšos)
555523,12

Iš jų:
Steigėjo lėšos
Periodikos
dokumentams prenumeratai
įsigyti
210
9790

Už
mokamas
paslaugas
4929,04

Fizinių,
juridinių
asmenų
parama
665,82

Programų
projektų
lėšos

Iš viso

27832,81

588950,79

2015 m. rajono bibliotekų išlaidos sudarė 618176,65 eurus, iš jų: darbo
užmokesčiui – 370241, dokumentams įsigyti – 38051 (knygoms – 27981, periodikai –
9790, kt. dokumentams – 280), automatizacijai - 16888,12, kitoms išlaidoms 192996,53 eurai.
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IŠVADOS
Dėl nepakankamo finansavimo, vis labiau brangstant informacijos ištekliams,
patalpų eksploatacijos, interneto ryšio, kitoms paslaugoms, biblioteka tampa nepajėgi
patenkinti visų gyventojų poreikių, priversta apriboti išlaidas personalui, patalpoms
išlaikyti ir veikloms organizuoti. Lėtai atnaujinamas dokumentų fondas, trūksta lėšų
šiuolaikinėms informacinėms technologijoms įsigyti bei atnaujinti.
Biblioteka aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, tačiau finansinis šių
iniciatyvų palaikymas nepakankamas. Žinomų ir populiarių Lietuvos žmonių
susitikimai su miestelių ir kaimų gyventojais biblioteką darytų populiaresne ir
įdomesne.
Pernelyg lėtai vyksta bibliotekų baldų atnaujinimas, ypač trūksta lentynų.
Būtina atnaujinti didžiąją dalį filialuose esančios kompiuterinės įrangos,
daugiafunkcinių įrenginių, filialus aprūpinti demonstracine ir įgarsinimo įranga, turima
technika negali užtikrinti kokybiško informacinių paslaugų tiekimo.
Bibliotekos ir bibliotekininko prestižas, darbuotojams keliami aukšti
reikalavimai bei atliekamų funkcijų sudėtingumas neatitinka mažų atlyginimų. Didžioji
dalis filialų darbuotojų pačios valosi patalpas ir už tai negauna atlygio.

2014 m. ataskaitą rašė:
Alina Bagdonienė - Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Greta Dagienė - LIBIS administratorė
Daiva Kiniulienė - Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja
Meilutė Parnarauskienė - Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Laima Pikčiūnienė - vyr. bibliografė kraštotyrai
Danutė Pukelienė - Metodikos skyriaus vedėja
Danutė Tauginaitė - Direktoriaus pavaduotoja
Viktorija Globytė – projektų vadovė – rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė
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