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BENDROJI DALIS
Strateginis Tauragės rajono savivaldybės Birutės 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.
Rajono bibliotekose lankėsi 21 procentas rajono gyventojų, kurie naudojasi 266
tūkstančiais dokumentų. Svarbi bibliotekų funkcija - informacinių paslaugų kokybės
gerinimas, virtualių paslaugų plėtra, kraštotyros medžiagos prieinamumo ir žinomumo
didinimas informacijos vartotojams. Bibliotekose buvo užregistruoti 8840 vartotojai
(277 vartotojais daugiau, negu 2015 m.), Vartotojai į bibliotekas atėjo beveik 120 tūkst.
kartų, vienas vartotojas per metus pasinaudojo vidutiniškai 20 fiz. vnt. dokumentų. 2016
m. skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo 633 gyventojai.
2016 metai Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu buvo paskelbti Bibliotekų
metais. Prie Viešosios bibliotekos atidengtas Nacionalinės kultūros ir meno premijos
laureato, Tauragės garbės piliečio a. a. Regimanto Midvikio skulptūra-ekslibrisas,
skirtas rašytojui Ernestui Hemingvėjui. Viešoji biblioteka ,,Padėkos vakaru“ ir leidiniu
„Tauragės krašto žmonių prisiminimai“ paminėjo veiklos 85-metį. 2016 m. rajono
bibliotekose įvyko 918 renginių (86 renginiais daugiau, negu 2015 m.), juose apsilankė
14841 lankytojas (968 lankytojais daugiau, negu 2015 m.). Visi renginiai buvo
pažymėti ,,Bibliotekų metų“ žyme. Bibliotekų darbuotojai daugiausia organizavo
kamerinio pobūdžio kultūrinius ir edukacinius renginius, skirtus skaitymo skatinimui,
laisvalaikiui, informaciniam raštingumui visoms lankytojų grupėms.
2016 m. rajono bibliotekos įgyvendino 23 projektus, kurių vertė 23742.25
Eur. 2016 m. įsigyta dokumentų už 31335 Eur. Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija dokumentų (knygų) įsigijimui iš valstybės biudžeto skyrė 31248 Eur, už
Tauragės rajono savivaldybė lėšas (13186 Eur) rajono bibliotekų lankytojams užsakyti
92 pavadinimų periodiniai leidiniai (69 pav. žurnalai, 23 pav. laikraščiai).
2016 m. sausio 27 d. Tauragės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-4
patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos
nuostatai. 2016 m. rugpjūčio – spalio mėnesiais Tauragės rajono savivaldybės
administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba vykdė Viešosios bibliotekos
patikrinimą. Lapkričio mėnesį Viešoji biblioteka gavo galutinę vidaus audito ataskaitą,
užpildė rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių
planą, pagal kurį 2016 m. pabaigoje dauguma vidaus audito rekomendacijų įvykdytos,
išskyrus, 2017 m. numatytas su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia
institucija suderinti ,,Vidaus darbo tvarkos taisykles“ ir 2017 m. gruodžio mėnesį
pasirašyti ,,Kolektyvinę sutartį“. 2016 m. lapkričio mėnesį direktorius Sigitas
Kancevyčius gavo Tauragės rajono savivaldybės Mero potvarkį su reikalavimu pateikti
pasiaiškinimą, į kurį dėl ligos atsakė tik 2017 metais.
Kasmet bibliotekose diegiamos naujos technologijos, jos plačiau pritaikomos
įvairiose veiklose, vyksta daugiau ir įvairesnių kultūrinių renginių, edukacijų.
Bibliotekų paslaugos yra šiuolaikiškos, reikalingos bendruomenei, padedančios
susipažinti su inovacijomis, skatinančios užimtumą, veiklumą, intelektualinę pažangą,
suburiančios žmones bendravimui.
Rajono bibliotekų veiklos nuotraukas rasite www.tauragevb.lt ir Facebook
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BIBLIOTEKŲ

PRIEINAMUMAS

Bibliotekų skaičius

Tinklo pokyčiai




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



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

aptarnavimas

Rajone yra 2 paslaugų punktai
120 knygnešių 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 (vedėja, vyr. bibliografė, vyr. bibliografė kraštotyrai, vyr.
bibliografė skaitmeninimui;
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.
76374
39901
149764
266039

2015
Pavadinimai
37697
9078
9045
38703

2016
Fiz. vnt. Pavadinimai
77438
38428
40213
8830
149100
8934
266751
39439

+Fiz. vnt.
+1064
+312
-664
+712

2016 metų pabaigoje rajono bibliotekose buvo 266751 fiz. vnt., 39439
pavadinimų dokumentai: 262892 fiz. vnt. knygų ir serialinių leidinių, 220 fiz. vnt.
rankraščių, 174 fiz. vnt. kartografijos, 474 fiz. vnt. spausdintinių natų, 4 fiz. vnt.
vaizdinių, 2767 fiz. vnt. garsinių regimųjų, 62 kiti, 158 fiz. vnt. kitų skaitmeninių
dokumentų fizinėse laikmenose. 56 % dokumentų fondo yra kaimų filialuose, 15 %
miesto ir 29 % viešojoje bibliotekoje.
56 % dokumentų fondo buvo kaimų filialuose, 15 % miesto ir 29 % viešojoje
bibliotekoje.
Fondas padidėjo 712 fiz. vnt. Daugiausia dokumentų nurašyta kaimų filialuose
(-664 fiz. vnt.). Per metus atlikti Visbarų, Norkaičių ir Mažonų filialų fondų
patikrinimai ir perdavimai.
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
2015
Fiz. vnt.
%
Grožinė literatūra
VB
38104
50
MF
24224
61
KF
105473
70
Iš viso:
167801
63
Šakinė literatūra (be periodikos)
VB
29423
39
MF
13043
33
KF
31771
22
Iš viso:
74237
28
Periodiniai leidiniai
VB
8847
11
MF
2634
6
KF
12520
8
Iš viso:
24001
9

2016
Fiz. vnt.
%

+Fiz. vnt.

38632
24339
105483
168454

50
61
71
63

+ 528
+ 115
+ 10
+ 653

29861
13186
31240
74287

39
33
21
28

+ 438
+ 143
- 531
+ 50

8945
2688
12377
24010

11
6
8
9

+ 98
+ 54
-143
+9

Grožinė literatūra rajono bibliotekose sudarė 63 , šakinė literatūra (be
periodinių leidinių) – 28 , periodiniai leidiniai – 9  viso dokumentų fondo. Grožinės
literatūros fondas per metus padidėjo 0,4  (VB – 1,4 %, MF - 0,5 %, KF – 0,01 %).

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIRUTĖS BALTRUŠAITYTĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

6

Šakinė literatūra sudarė 28  viso rajono fondo (VB – 11 , MF – 5 , KF –
12 ). Lyginant su praėjusiais metais šakinės literatūros fondas padidėjo 0,07  (VB 1,5 %, MF – 1,1 %, o KF sumažėjo 1,67 ).
Fonde yra 172 pavadinimų 24010 fiz. vnt. periodinių leidinių (VB – 8945 fiz.
vnt., 172 pavadinimų periodiniai leidiniai (148 pavadinimų žurnalai, 24 pavadinimų
laikraščiai). Vidutiniškai viename miesto filiale yra 896 fiz. vnt., 39 pav. periodiniai
leidiniai (35 pavadinimų žurnalai, 4 pavadinimų laikraščiai). Vidutiniškai viename
kaimo filiale yra 516 fiz. vnt., 36 pav. periodiniai leidiniai (29 pavadinimų žurnalai, 7
pavadinimų laikraščiai). Periodiniai leidiniai sudaro 9  viso dokumentų fondo (VB –
3,4 , MF – 1 , KF – 4,6 ). 2015 m. 8,6  nuo viso dokumentų fondo).
Fonde padidėjo 0,2 proc. kalbotyros 0,1 proc. grožinės, meno, nežymiai
sumažėjo bendrojo, technikos mokslų literatūros, nesikeitė filosofijos, religijos,
visuomenės, gamtos ir istorijos mokslų dokumentų fondas.
Informacinį fondą sudarė 30315 fiz. vnt. dokumentų (VB – 16628 fiz. vnt., MF
– 4509 fiz. vnt., KF – 9178 fiz. vnt.). Per metus gauta 198 fiz. vnt. (VB – 123 fiz. vnt.,
MF – 25 fiz. vnt., KF – 50 fiz. vnt.). Vidutiniškai vienas miesto filialas per metus gavo
8 fiz. vnt., vidutiniškai vienas kaimo filialas – 3 fiz. vnt. Per metus nurašyti 767 fiz. vnt.
(VB – 118 fiz. vnt., MF – 185 fiz. vnt., KF – 464 fiz. vnt.).
Kraštotyros fonde buvo 1052 pavadinimų 6644 fiz. vnt. dokumentų (VB - 1052
pav., 1803 fiz. vnt., MF – 282 pav., 1032 fiz. vnt., KF – 116 pav., 3809 fiz. vnt.). 2016
m. gauta 14 pavadinimų, 73 fiz. vnt. (VB – 22 fiz. vnt., MF – 7 fiz. vnt., KF – 44 fiz.
vnt.). Per metus nurašyta 50 fiz. vnt. (VB – 6 fiz. vnt., MF – 2 fiz. vnt., KF – 42 fiz.
vnt.) kraštotyrinių dokumentų.
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

2016
4,8
9,3
6,6
24
38
30

Rajono bibliotekose 1 gyventojui saugoma po 6,6 dokumentus (2015 m. – 6,5).
Rajone 1 gyventojui tenka 0,27 naujų dokumentų. 1000 gyventojų tenka 273
(2015 m. – 266) nauji dokumentai (su periodiniais leidiniais) arba 6560 fiz. vnt. (2015
m. - 6497 fiz. vnt.) dokumentų.
1 vartotojui rajone tenka 30 dokumentų, mieste – 24, kaime – 38 dokumentai.
Rajone 1 vartotojui tenka – 1,3 naujų dokumentų (VB – 0,9, MF – 1,2, KF – 1,5).
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Dokumentų įsigijimas

2015
2016
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
Pav.
Įsigyta dokumentų
VB
3174
1647
2889
1660
MF
1731
481
1384
323
KF
5975
554
6822
703
Iš viso: 10880
1813
11095
1665
Įsigyta grožinės literatūros
VB
1175
794
1005
725
MF
991
346
617
212
KF
3108
465
3395
544
Iš viso:
5274
925
5017
806
Įsigyta šakinės literatūros
VB
990
745
908
843
MF
312
123
259
97
KF
431
79
720
147
Iš viso:
1733
780
1887
767

+Fiz. vnt.
- 285
- 347
+ 847
+ 215
- 170
-374
+ 287
- 257
- 82
- 53
+ 289
+ 154

2016 m. rajono bibliotekos gavo 11095 fiz. vnt. 1665 pav. dokumentų: 11018
fiz. vnt. knygų ir serialinių, 14 fiz. vnt. natų, 56 fiz. vnt. garsinių ir regimųjų, 6 fiz. vnt.
elektroninius, 1 fiz vnt. vaizdinių.
2016 m. gautis – 4 % nuo viso dokumentų fondo (VB – 1 %, MF – 0,5 %, KF –
2,5 %). 2015 m. gautis buvo 4 % nuo viso dokumentų fondo (VB – 1,2 %, MF – 0,6 %,
KF – 2,2 %). VB gautis sudaro 26  nuo visos 2016 m. gauties (3,7  nuo viso VB
fondo). MF gautis sudaro 12,5  nuo visos 2016 m. gauties (3,4  nuo viso MF fondo).
Vidutiniškai 1 MF biblioteka gavo 461 fiz. vnt., 323 pav. dokumentų. KF gautis sudaro
61,5  nuo visos 2016 m. gauties (4,6  nuo viso KF fondo). Vidutiniškai 1 KF gavo
284 fiz. vnt., 131 pav. Grožinės literatūros gautis sudaro 45  nuo visos 2016 m.
gauties (VB – 9 , MF – 6 , KF – 30 ). 2016 m. grožinės literatūros gautis mažesnė
5 % lyginant su 2015 m. Šakinės literatūros gautis sudaro 17  nuo visos 2016 m.
gauties (VB – 8,2 , MF – 2,3 , KF – 6,5 ). 2016 m. šakinės literatūros gautis
didesnė 9 %, lyginant su 2015 m
Tauragės rajono savivaldybė dokumentų (knygų) įsigijimui skyrė 87 Eur,
nupirkta 14 fiz. vnt. dokumentų.
Iš LR Kultūros ministerijos dokumentų įsigijimui gauta 31 248 Eur. Už šias
lėšas iš įvairių leidyklų užsakyta, nupirkta ir suinventorinta 4206 fiz. vnt. dokumentų
(suaugusiems - 2800 fiz. vnt., vaikams - 1406 fiz. vnt). Daugiausia pirkta iš leidyklų
„Alma litera“ (962 fiz. vnt.), „Patogu pirkti“ (1054 fiz. vnt.), „Tyto alba“ (404 fiz. vnt.),
„Nieko rimto“ (315 fiz. vnt.), „Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos“ (276 fiz. vnt.),
„Versus aureus“ (161 fiz. vnt.), „Jotema“ (296 fiz. vnt.), „Baltos lankos“ (205 fiz vnt.),
„Vaga“ (96 fiz. vnt.) ir kt.
Visi filialai aprūpinti ,,Metų knyga 2016“ rinkimuose dalyvaujančiomis
knygomis.
Kraštotyra. Įsigyta apie 14 pavadinimų kraštotyrinių knygų, daugiausia
informacijos skyriuje. Visos bibliotekos gavo kraštietės M. Stirbytės-Valaikienės
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humoreskų, karikatūrų knygą „Kirvirjuoks“, dalis bibliotekų – Klaipėdos universiteto
mokslininkės R. Bončkutės parengtą knygą „Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko
susirašinėjimas (1948-1955)“, R. Tamošaičio esė „Vien tik zuikiai naktyje“.
Renginių metu gautos Tauragės kultūros centro paveldo tarnybos knygos: E.
Mažrimo „Tauragės istorinės kapinės“ ir V. Pelekaitės vaizdo įrašas „Įkvėpti praeities“,
P. Gargaso „Kiukiškiai“.
Projektai. Tauragės rajono savivaldybės kultūros programų rėmimo fondas
finansavo Viešosios bibliotekos leidinių „Atminties lobynas. 1: Tauragės krašto žmonių
prisiminimai“, „Batuoto katino“ lėlių teatrui – 25“ leidybą. Žygaičių bibliotekininkės
Zitos Jakienės rūpesčiu, bendradarbiaujant su vietos bendruomene, išleistos dvi R.
Bliūdžiuvienės eilėraščių knygos: „Pasakos vaikšto kaip žmonės“ ir „Daržo pasaka“.
Dovanotos knygos. Gauta 870 dovanotų leidinių (grožinės literatūros – 417
vnt., meno ir sporto – 100 vnt., visuomenės mokslų – 92 vnt., taikomųjų mokslų – 80
vnt., geografijos ir istorijos – 66 vnt. ir kt).
Paramos būdu gautos 1165 knygos. Iš Labdaros ir paramos fondo „Švieskime
vaikus“ – 731 vnt., „Tyto alba“ – 154 vnt., „Versus aureus“ – 75 vnt., „Baltos gulbės“ –
78 vnt., „Alma litera“ – 60 vnt., Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos – 50 vnt.,
leidyklos „Nordina“ – 17 vnt.
Įsigyta dokumentų (fiz. vnt.)
Centralizuotai
Leidyklų
Dovanotos
Parama
Vietoj pamestų
Projektai
Iš viso:

2015
4006
5028
717
806
220
103
10880

2016
4950
4220
409
1165
218
133
11095

++ 944
- 808
- 308
+ 359
-2
+ 30
+ 215

Periodinių leidinių įsigijimas
Įsigyta periodinių leidinių
2015
Fiz. vnt.
Pav.
VB
1009
108
MF
428
12
KF
2436
10
Iš viso:
3873
108

2016
Fiz. vnt.
Pav.
976
92
508
14
2707
12
4191
92

+Fiz. vnt.
- 33
+ 80
+ 271
+ 318

2016 m. periodinių leidinių gautis sudarė 38  visos gauties (VB – 9 , MF 4,6 , KF – 24,4 ). VB prenumeravo 92 pavadinimų periodinius leidinius (69
žurnalus, 23 laikraščius). Vidutiniškai vienas miesto filialas gavo 14 pavadinimų
periodinius leidinius (10 žurnalų, 4 laikraščius). Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo
12 pavadinimų periodinius leidinius ( 8 žurnalus, 4 laikraščius).
Tauragės rajono savivaldybė užsakė rajoninius laikraščius „Tauragės kurjeris“ ir
„Tauragės žinios“ visoms bibliotekoms (12 mėnesių).

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIRUTĖS BALTRUŠAITYTĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

9

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

Kultūros ministerijos
Rajono savivaldybės
Parama
Vietoj pamestų
Projektai
Iš viso:

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

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

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

2016 m. dokumentams įsigyti gauti 37596 Eur. 43 ct. (Kultūros ministerijos – 31
248 Eur., savivaldybės – 9471 Eur. 19 ct.). 2015 m. dokumentams įsigyti gauta 37596
Eur. 43 ct. (Kultūros ministerijos – 28051 Eur., savivaldybės – 9545 Eur. 43 ct.).
Tauragės rajono savivaldybė skyrė 87 Eur knygoms ir 9384 Eur. 19 ct.
periodiniams leidiniams.
Dokumentų nurašymas

VB
MF
KF
Iš viso:

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

2016
Fiz. vnt.
Pav.
1825
929
1072
571
7486
814
10383
929

+Fiz. vnt.
- 2230
+ 232
- 2688
- 4686

2016 m. nurašyta 3,9  viso dokumentų fondo (VB – 0,7 %, MF – 0,4 , KF –
2,8 ). VB nurašyta 17,6 , MF– 10,3 , KF – 72,1  visų nurašytų dokumentų.
Daugiausiai dokumentų nurašyta fondų patikrinimo ir perdavimo metu Visbarų,
Norkaičių ir Mažonų filialuose. Nurašymo aktai yra tikrinami, pasitaiko anksčiau
išleistos kraštotyrinės, etnografinės literatūros nurašymo atvejų, maišomi nominalai
(rubliai, talonai, litai ar eurai), kuriais gauti leidiniai, įrašyti į inventorines knygas.
Nurašymo priežastys (fiz. vnt.)
Susidėvėję
Neaktualūs
Skaitytojų prarasti

2015 m.
11052
3863
154

2016 m.
5948
4375
60

Fondo panaudojimas
Fondo panaudojimo koeficientas 2016 m. išliko stabilus: VB buvo 1, MF –
0,5, KF – 0,5 (2015 m. buvo 0,6), rajone – 0,6.
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VARTOTOJŲ TELKIMAS IR APTARNAVIMAS
Gyventojų ir vartotojų skaičius
Gyventojų sutelkimo procentas

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

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
19098
23156
1525
40948

Gyventojai
2016
986
690
452
589
621
470
451
520
733
826
642
1257
450
755
750
399
560
475
680
372
1760
504
250
830
16022
2178
1860
19082
23120
1520
40662

+0
20
-16
-13
-8
0
10
-15
6
-17
6
-14
-5
-5
-8
13
10
0
10
-10
-230
2
0
19
-245
-10
-10
-16
-36
-5
-286

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

Vartotojai
2016
225
107
231
122
130
110
84
191
259
111
151
201
243
148
119
84
212
141
209
131
179
189
76
264
3917
622
358
3537
4517
406
8840

+-43
-18
-3
19
1
4
-1
5
9
-3
5
73
-29
-36
7
1
9
-6
15
-9
39
-10
17
9
55
-80
55
257
+232
-10
+277

Aptarnaujama %
2015
2016
27
23
19
16
50
51
17
21
21
21
23
23
19
19
35
37
34
35
14
13
23
24
10
16
60
54
24
20
15
16
22
21
37
38
31
30
29
31
37
35
7
10
40
38
24
31
31
32
24
24
32
29
16
19
17
19
19
20
27
27
21
22

2016 m. Tauragės rajone gyveno 286 gyventoju mažiau.
Tauragės mieste gyvena 57 % rajono gyventojų, kaimo vietovėse 39 % rajono
gyventojų, Skaudvilėje 4 %.
Bibliotekose lankėsi 20 % Tauragės miesto, 24 % kaimo ir 22 % rajono
gyventojų. Daugiausiai gyventojų skaito A. Vymerio miesto (29 %), Lomių (54 %),
Batakių (51 %), Pagramančio, Vėluikių (38 %) kaimų filialuose. Mažiausiai gyventojų
lankėsi Taurų (10 %), Kęsčių (13 %) kaimų filialuose.
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Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai
2016 m. vienai rajono bibliotekai teko 1452 gyventojai (2015 m. – 1462
gyventojai). Vienai kaimo bibliotekai vidutiniškai teko 667 (2015 m. – 678). Tauragės
mieste vienai bibliotekai teko 7707 gyventojai (2015 m. – 7719).
Vartotojų

VB
MF
KF
Rajone

2015
3280
1421
3862
8563

skaičius

2016
3537
1386
3917
8840

++257
-35
+55
+277

2016 m. rajono bibliotekose skaitė 8840 vartotojai (22 % rajono gyventojų).
Bibliotekų metais bibliotekose vyko daugiau daugiau renginių, edukacinių užsiėmimų,
kitos veiklos, todėl užregistruota 277 vartotojais daugiau, negu 2015 m. Daugiau
vartotojų sutelkė 14 bibliotekų: Lauksargių (+73) Taurų (+39), Dacijonų (+19),
Sartininkų (+15), Tarailių miesto (+55) ir kt. Viešojoje bibliotekoje užregistruota 257
vartotojais daugiau. Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus, darbuotojų kaitos,
nedarbingumo vartotojų sumažėjo 10-je kaimo ir 2-juose miesto filialuose.
2016 m. rajono bibliotekose skaitė 6687 perregistruoti vartotojai (2015 m. –7196):
Viešojoje bibliotekoje – 2810, miesto filialuose - 1043, kaimų filialuose – 2834.
2016 m. rajono bibliotekose buvo užregistruoti 2153 nauji vartotojai arba 786
daugiau negu 2015 m. (2015 m. – 1367). Viešojoje bibliotekoje užregistruoti 727 nauji
vartotojai (2015 m. – 641), miesto filialuose 343 (2015 m. - 238), kaimų filialuose –
1083 (2015 m. – 488). 2016 m., lyginant su 2015 m., naujai užregistruotų vartotojų
rajono bibliotekose padaugėjo 63 %.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai

1 bibliotekininkui
VB
Miesto filiale
Kaimo filiale
Rajone

Vartotojų
2015
216
149
153
203
231
161
163
162
167

Lankytojų
2015
216
2139
1959
2818
2976
2206
2364
2259
2258

Išduotis (fiz. vnt.)
2015
2016
3528
3500
3112
3390
2984
3193
3227
3349
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Vartotojų sudėtis
Vartotojų sudėtis
Vaikai
Moksleiviai (10 – 12 kl.)
Studentai
Neįgalūs
Pagyvenę
Bedarbiai
Tarnautojai
Ūkininkai
Verslininkai
Kiti
Iš viso :

VB
1117
417
197
78
283
110
312
7
22
994
3537

MF
608
217
60
17
67
74
132
5
10
196
1386

KF
1115
452
137
163
452
306
533
118
41
600
3917

Rajone
2840
1086
394
258
802
490
977
130
73
1790
8840

%
32
12
4
3
9
6
11
2
1
20
100

2016 m. vartotojai vaikai sudarė 32 % (2015 m. - 31 %), moksleiviai (10 – 12 kl.)
- 12 % (2015 m. – 12 %), studentai – 4 % (2015 m. – 5 %) visų vartotojų. LIBIS
programoje sukurta grupė ,,Kiti“ sudaro 20 % (2015 m. – 18 %). Rajono bibliotekose
tarnautojai sudaro 11 % visų vartotojų, pagyvenę – 9 %, bedarbiai - 6 %, ūkininkai – 2
% verslininkai – 1 %.

Apsilankymai

2015
2016 Skirtumas
VB
47060 45064
-1996
MF
19729 17854
-1875
KF
52941 56755
+3814
Rajone 119730 119673
-57
2016
apsilankė

m. rajono bibliotekose
19673
lankytojai
(57

lankytojais mažiau, negu 2015 m.).
Lankytojų
sumažėjo
Viešojoje
bibliotekoje (-1996), miesto filialuose (1875), kaimų filialuose padaugėjo 3814
lankytojais. Kaimų filialuose lankytojų
daugiau, nes užregistruota daugiau
vartotojų. Miesto gyventojai mažiau
naudojosi kompiuterinėmis paslaugomis.

Lankomumas

VB
MF
KF
Rajone

2015
14
14
14
14

2016
13
13
14,5
14

Skirtumas
0
-1
+0,5
0

Rajono bibliotekų vartotojų
lankomumas išliko toks pats – 14.
Mažesnis
lankomumas
Viešojoje
bibliotekoje ir 2-juose miesto filialuose,
išaugo Skaudvilės miesto filiale.
Dažniau vartotojai lankėsi 17-oje kaimų
filialų.
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Išduotis

2015
77619
21785
71619
171023

VB
MF
KF
Rajone

2016
80507
20341
76632
177480

++4981
+957
+5013
+10951

2016 m. išduota 10951 fiz. vnt.
dokumentų daugiau (2015 m. - 171023
fiz. vnt.). Išduotis sumažėjo 11-oje
kaimų filialų ir 2-juose miesto filialuose.
Vidutiniškai viename miesto filiale
išduota 6780 fiz. vnt. (2015 m. - 7262
fiz. vnt.), viename kaimo filiale – 3193
fiz. vnt. (2015 m. –2984 fiz. vnt.).

Išduotis į namus ir vietoje

VB
MF
KF
Rajone

Į namus
Suaugusiems Vaikams
30793
9517
5554
5346
41119
17768
77466
32631

Iš viso
40310
10900
58887
110097

Vietoje
Suaugusiems Vaikams
37966
2231
5164
4277
10630
7115
53760
13623

Iš viso
40197
9441
17745
67383

2016 m. vartotojams į namus buvo išduota 62 % visų išduotų dokumentų (2015
m. – 63 %), bibliotekose vartotojai naudojosi 38 % išduotų dokumentų (2015 m. - 37
%). Viešosios bibliotekos vartotojai namuose ir vietoje skaitė vienodai - po 50 %
dokumentų, miesto filialų – 54 % namuose ir 46 % vietoje, kaimų filialų – 77 %
namuose ir 23 % vietoje.
Suaugę Viešosios bibliotekos vartotojai namuose skaitė 76 % į namus išduotų
dokumentų, vaikai – 24 %. Iš viešojoje bibliotekoje vietoje išduotų dokumentų 94 %
skaitė suaugę vartotojai ir 6 % vaikai. Miesto filialuose namuose suaugę vartotojai
skaitė 51 % į namus išduotų dokumentų, vaikai – 49 %, kaimų filialuose namuose
suaugę vartotojai skaitė 70 %, vaikai – 30 % į namus išduotų dokumentų.
Miesto filialų vartotojai bibliotekose (vietoje) perskaitė 46 % miesto filialuose
išduotų dokumentų, kaimų filialų vartotojai – 23 % 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.
%
80507
43
20341
51
76632
49
177480
46

Šakinė
Fiz. vnt.
8157
1870
6369
16396

%
10
9
8
9

Periodika
Fiz. vnt.
%
38164
47
8058
40
33079
43
79301
45
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2016 m. rajono bibliotekose grožinės literatūros išduotis sudarė 46 % (2015 m.
– 41 %), šakinė literatūra – 9 % (2015 m. – 12 %), periodinių leidinių – 45 % (2015 m.
– 43 %) visų rajone išduotų dokumentų.
Daugiausiai grožinės literatūros buvo skaitoma miesto filialuose - 51 %, kaimų
filialuose – 49 %, Viešojoje bibliotekoje grožinės literatūros išduotis sudarė 43 %.
Šakinės literatūros išduotis didžiausia Viešojoje bibliotekoje – 10 %, miesto filialuose 9 %, kaimų filialuose - 8 %.
Periodiniai leidiniai skaitomiausi Viešojoje bibliotekoje (47 %), miesto
filialuose periodinių leidinių išduotis sudarė 40 %, kaimų filialuose 43 % visų išduotų
dokumentų.
G r o ž i n ė s, š a k i n ė s l i t e r a t ū r o s ir p e r i o d i n i ų
leidinių išduotis suaugusiems ir vaikams

VB
MF
KF
Rajone

Grožinė
24716
4566
20968
50250

Suaugusiems
Šakinė
Periodika
6714
37329
1555
4597
4451
26330
12720
68256

Grožinė
9470
5847
16216
31533

Vaikams
Šakinė
1443
315
1918
3676

Periodika
835
3461
6749
11045

Suaugę vartotojai 2016 m. pasinaudojo 131226 fiz. vnt. dokumentų arba 74 %
visos išduotiems, vaikams buvo išduota 46254 fiz. vnt. dokumentų arba 26 % visos
išduotiems.
Suaugę vartotojai daugiausiai skaitė periodinius leidinius – 52 % (2015 m. - 50
%), grožinė literatūra sudarė 38 % (2015 m. - 39 %), šakinė – 10 % (2015 m. - 11 %)
suaugusiems vartotojams išduotų dokumentų. Vartotojams vaikams išduota grožinė
literatūra sudarė 68 % (2015 m. - 62 %) vartotojų vaikų perskaitytų dokumentų, šakinė
literatūra – 8 % (2015 m. - 12 %), periodiniai leidiniai – 24 % (2015 m. - 26 %).
Vienas suaugęs vartotojas 2016 m. vidutiniškai perskaitė 8 grožinės literatūros,
2 šakinės ir 11 fiz. vnt. periodinių leidinių. Vienas vartotojas iki 14 m. amžiaus
perskaitė 11 grožinių, 1,3 šakinės literatūros ir 4 fiz. vnt. periodinių leidinių.

Skaitomumas

VB
MF
KF
Rajone

2015
23
14
19
19

2016
23
15
20
20

+0
+1
+1
+1

2016 m. skaitomumas rajono bibliotekose buvo 20 (2015 m. – 19). Viešojoje
bibliotekoje skaitomumas nesikeitė, padidėjo miesto filialuose nuo 14 iki 15 ir kaimų
filialuose nuo 19 iki 20.
Didžiausias skaitomumas Eičių (36), Visbarų (34), Pagramančio (27), Taurų
(25), mažiausias Šakviečio (6), 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
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
116 116
27
26
282 283 425 425
66
66
19
19
111 109 196 194
32
32
12
12
87
85
131 129
32
32
12
12
85
84
129 128
32
32
12
12
86
85
130 129
34
34
7
7
24
24
65
65
34
34
6
7
23
23
63
64

2016 m. rajono bibliotekose buvo vartotojams skirtų darbo vietos skaičius
nesikeitė – buvo 425. Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius sumažėjo nuo 196 iki 194,
prijungtų prie interneto sumažėjo nuo 131 iki 129. Visos rajono bibliotekos yra
kompiuterizuotos ir turi interneto prieigą. Vidutiniškai viename miesto filiale buvo 9,
viename kaimo filiale - 12 darbo vietų vartotojams.

Prieiga

ir sąlygos
Darbo valandos

Viešoji biblioteka dirba nuo 8 iki 18 val. (administracija, Metodikos,
Dokumentų komplektavimo skyriai nuo 8 iki 17 val., Skaitytojų aptarnavimo,
Informacijos ir Vaikų literatūros skyriai nuo 9 iki 18 val.). Miesto filialai dirba nuo 9 iki
18 val. Kaimų filialų darbo laikas nuo 10 iki 18.30 val. Kaimų filialų, kuriuose
darbuotojai dirba 0,5 etato, darbo laikas nuo 13 val. iki 18 val., dirbančių 0,75 etato –
nuo 12 val. iki 18. 30 val. 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, kuriuose dirba 2
darbuotojai, vartotojai neaptarnaujami sekmadieniais, kaimų filialuose sekmadieniais ir
pirmadieniais.
Vartotojų

orientavimas

ir

apmokymas

2016 m. rajono bibliotekų vartotojai paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt.
naudotis mokėsi 710 valandų (2015 m. - 480 valandų), iš jų – 517 Viešojoje
bibliotekoje, 82 – Miesto filialuose, 111 – kaimų filialuose. 2016 m. rajono
bibliotekose apmokyti ir konsultuoti 2890 gyventojų. (2015 m. - 317 gyventojų).
VB Interneto skaitykloje per metus apsilankė iki penkių tūkstančių lankytojų,
suteiktos 995 konsultacijos, iš jų 492 – individualios.
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Tarpbibliotekinis

Gauta užsakymų
Išsiųsta užsakymų
Gauta dokumentų

abonementas

2014

2015

2016

1
27
27

0
37
36

0
53
52

2016 metus išsiųstos 53 užklausos, tik viena jų buvo neigiama. Lyginant su
2015 metais, TBA užsakymų buvo 16 daugiau. Atsiųsta 15 originalų ir 35 kopijos
dokumentų, 2 CD. Paslauga pasinaudojo 18 vartotojų.
Užsakytos 28 kopijos kraštotyros tema, buhalterijos - 3, teisės mokslų – 4,
azartinių žaidimų teorijos – 3, literatūros – 3 (kartu su CD), verslo organizavimo – 3,
statybų ir renovacijos – 2, medicinos 2, politikos, prekybos, IT technologijų, sporto ir
muzikos – po vieną.

Mokamos

paslaugos

Pagal 2015 m. Tauragės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą ,,Mokamų
paslaugų“ sąrašą 2016 m. už mokamas paslaugas, gauta 4823.24 eurų (2015 m. –
4929,04 eurų).
Bibliotekos

įvaizdžio formavimas

2016 m. įgyvendinant ,,Bibliotekos pažangai 2“ projektą „Jaunojo inžinieriaus
laboratorija“ bendradarbiauta su Tauragės rajono ugdymo įstaigomis, „Suaugusiųjų
mokymo centru“, „Profesinio rengimo centru“, Šilalės, Jurbarko viešosiomis
bibliotekomis, Klaipėdos apskrities viešąja I. Simonaitytės biblioteka. Į projekto veiklas
įsijungė „Jaunųjų programuotojų mokykla“, vienijanti viso rajono jaunuosius
programuotojus. Inovacijas bibliotekoje diegti ir apmokyti specialistus padėjo VĮ
„Robotikos mokykla“. Bendradarbiaujant su „Asmenybės raidos centru“ vykta į
Lenkiją, kur buvo svarstoma galimybė teikti projektą Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo projektą programai INTERREG V-A.
Įvairios akcijos ir renginiai vykdyti kartu su Nacionalinio kraujo centro
Klaipėdos skyriumi, Goetheʼs institutu, AB Lesto, Tauragės kultūros centro padaliniais,
Tauragės moksleivių kūrybos centru, Tauragės darbo birža, Tauragės miškų urėdija,
Trečiojo amžiaus universitetu, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centru,
Tauragės Europe Direct informacijos centru, Jaunimo Europos komanda, Coder Dojo
Lietuva, Tauragės vaikų dienos centrais „Gelbėkit vaikus“ ir „Esi laukiamas“, vaikų
darželiu „Ąžuoliukas“, vaikų reabilitacijos centru „Pušelė“.
Rajono bibliotekų darbuotojai dalyvavo Nacionalinės bibliotekos ir Klaipėdos
apskrities viešosios I. Simonaitytės organizuotose mokymuose, taip pat jungėsi prie
įvairių bibliotekų metams inicijuotų akcijų ir renginių. Fotografijų konkurse
#aš_skaitau_nes dalyvavo 60 Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos ir filialų
skaitytojų, bibliotekos darbuotojų komanda „Šeršėliafam“ kovėsi protų mūšyje
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„Bibliomūšis 2016“, dalyvauta „Bibliotekų olimpiada 2016“ pirmajame etape, akcijoje
„Vasara su knyga“. Kaip ir kasmet vykta į knygų mugę, kur kartu su „Robotikos
mokykla“ buvo pristatytas projektas „Jaunojo inžinieriaus laboratorija“, Europe code
savaitės metu suorganizuotos net keturios 3D edukacijos, vienos iš jų metu, su
technologijomis susipažino daugiau kaip 200 vaikų. Informacinių technologijų plėtros
dieną Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje surengta atviro
pobūdžio edukacija „Jaunojo inžinieriaus laboratorija. 3D spausdinimo technologija,
galimybės, pavyzdžiai“. Dalyvauta kasmetiniame Žemaitijos bibliotekininkų
sąskrydyje, kur mūsų komanda „Tau ragas“ iškovojo 3-ąją vietą ir teisę organizuoti
2017 metų sąskrydį. Bibliotekos komanda pirmą kartą dalyvavo Kalėdiniame gerumo
bėgime, kur pelnė „Linksmiausios komandos“ ir „Gražiausio kostiumo“ titulus.
Bibliotekos įvaizdis formuotas įrengiant netradicines skaitymo erdves prie
Viešosios bibliotekos greta skulptūrinio ekslibriso „Senis ir jūra“ Ernesto Hemingvėjaus
gimtadieniui paminėti, Tauragės dienų metu, centrinėje miesto aikštėje, „Ančiukų
pliaže“ prie Jūros upės.
Bibliotekos veikla buvo viešinama internete, spaudoje, Tauragės radijo ir
kabelinės televizijos laidose, spaudoje. Informaciją apie viešojoje bibliotekoje
vykstančius renginius galima rasti internetinėje svetainėje www.tauragevb.lt ir Tauragės
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos „Facebook“ profilyje. 2016 m. pabaigoje
bibliotekos „Facebook“ profilis turėjo 1831 draugus, paskelbta 291 naujiena, visi
paskelbti puslapio įrašai buvo peržiūrėti daugiau kaip 250 000 kartų. Straipsniai apie
bibliotekų veiklą talpinti Tauragės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje,
informaciniuose
puslapiuose
www.tauragietis.lt,
www.tauragiškis.lt,
www.taurageszinios.lt, www.kurjeris.lt. Filialų renginiai reklamuojami ir mokyklų bei
bendruomenių interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose.

Bibliotekos

leidiniai

2016 m. Tauragės rajono bibliotekininkai išleido tris knygas. Siekdama,
kad Informacijos skyriaus fonde saugomi kraštotyros darbai ir rankraščiai pasiektų
platesnį skaitytojų ratą, Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji
biblioteka išleido serijos „Atminties lobynas“ pirmąją knygą - „Tauragės krašto žmonių
prisiminimai“. Joje publikuoti tauragiškių Sofijos Kovalčiukienės (1917–2011) ir
Juozapo Mačiulio (1885–1962) atsiminimai. Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriaus bibliotekininkės Alina Bagdonienė ir Birutė Jogėlienė sudarė ir išleido knygelę
,,Batuoto katino lėlių teatrui – 25“. Dacijonų kaimo bendruomenės veiklos 10-čiui skirta
bibliotekininkės Reginos Jurgilienės sudaryta knyga „Dacijonai - Šešuvies vingiuose“.
Leidinio medžiagą redagavo Informacijos skyriaus vedėja Birutė Lukoševičienė,
nuotraukas skanavo vyr. bibliografė Vilma Liočienė.
Žygaičių kaimo filialo bibliotekininkės Zitos Jakienės teiktų projektai dėka
išleistos 2 mokytojos Reginos Bliūdžiuvienės eiliuotų pasakų knygelės „Daržo pasaka“
ir „Pasakos vaikšto kaip žmonės“. Knyges iliustravo Žygaičių kaimo gyventoja Teresė
Beitienė.
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 2016 m. išleistoje
šalies bibliotekininkų kūrybos rinktinėje „Pasidalinkim ilgesį perpus“ publikuojami ir
Tauragės bibliotekininkų Sigito Kancevyčiaus, Ramunės Aldonos Palekaitės,
Eugenijaus Šalčio, Reginos Vingienės kūryba.
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Straipsniai

Bibliotekininkų
Ne bibliotekininkų
Iš viso

2015
77
74
151

2016
46
77
123

2016 m. rajoninėje ir respublikinėje spaudoje buvo išspausdini 123 straipsniai
apie rajono bibliotekose vykusius renginius, akcijas, edukacijas, kraštotyrinę veiklą.
Daugiausia straipsnių išspausdinta rajoniniuose laikraščiuose „Tauragės žinios“ (54) ir
„Tauragės kurjeris“ (49). Informacija taip pat spausdinta žurnaluose „Nemunas“, „Tarp
knygų“, „Gimtoji kalba“, laikraščiuose „Žemaičių saulutė“, „Voruta“, „XXI amžius“,
„Ūkininko patarėjas“, „Lietuvos aidas“. Jau kelinti metai pastebima tendencija, kad
spausdinama vis mažiau bibliotekos darbuotojų straipsnių, todėl daug informacijos
skelbiama internetinėje erdvėje.
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RENGINIAI

SUAUGUSIEMS

2016 m. rajono bibliotekose įvyko 918 renginių (86 renginiais daugiau, negu
2015 m.), juose apsilankė 14841 lankytojas (968 lankytojais daugiau, negu 2015 m.).
Bibliotekų darbuotojai daugiausia organizuoja kamerinio pobūdžio kultūrinius ir
edukacinius renginius, skirtus skaitymo skatinimui, laisvalaikiui, informaciniam
raštingumui visoms lankytojų grupėms. Bendradarbiaujant su bendruomenėmis,
gyventojai skatinami skaityti, praleisti laisvalaikį ir tobulėti bibliotekose. Renginiai yra
efektyvi vartotojų telkimo į bibliotekas priemonė, kai į renginius atėję gyventojai
susipažįsta su kitomis bibliotekų paslaugomis ir tampa nuolatiniais lankytojais. Visi
renginiai buvo pažymėti ,,Bibliotekų metų“ žyme.
Tradiciniai Viešosios bibliotekos renginiai - tarptautinis festivalis „Poezijos
pavasaris“, poetų ir bardų vakaras „Prie garažų“ sulaukia vis daugiau žiūrovų. ,,Padėkos
vakaro“ metu paminėtas bibliotekos 85-metis ir sutikta knyga „Tauragės krašto žmonių
prisiminimai“. Kasmet organizuojami Nacionalinės bibliotekų savaitės, kurios metu
vyksta ,,Tauragės metų knygos“ apdovanojimai, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės,
Knygų Kalėdų renginiai.
Nuo 2001-ųjų metų į Tauragę atvyksta Tarptautinio festivalio „Poezijos
pavasaris“ dalyviai 2016 m. „Poezijos pavasario“ šventėje Tauragėje dalyvavo
Benediktas Januševičius, Giedrė Kazlauskaitė, Laima Kreivytė, Rūta Suchodolskaitė,
Juozas Šalkauskas, Aleksandras Šidlauskas, Arūnas Spraunius. Prie svečių prisijungė
Eugenijus Skipitis ir ukrainietis Petro Olar. Svečiai susitiko su Gaurės bendruomene,
poezijos vakaras vyko tradicinėje erdvėje – kavinės „Banga“ terasoje.
Jau penktąjį kartą viešosios bibliotekos kieme vyko poetų ir bardų vakaras
„Prie garažų“. Tai renginys, kuris kasmet sulaukia vis didesnio būrio žiūrovų.
Tradicinėje dainų autorių ir atlikėjų šventėje dalyvavo grupė „Kamanių šilelis“,
Domantas Razauskas, Saulius Petreikis, akordeonistas Nerijus Bakula ir poetas Dainius
Dirgėla. Prieš koncertą savo fotografijų parodą ir albumą „Vorkuta – 67-oji paralelė“,
pristatė fotomenininkas Raimondas Puišys.
Įgyvendinant Tauragės rajono savivaldybės kultūros rėmimo fondo iš dalies
finansuotą projektą „Poros“ įvyko trys susitikimai su kūrėjais: literatūrologu
Regimantu Tamošaičiu ir rašytoja Laura-Sintija Černiauskaite; poezijos knygos
„Adatos“ autoriumi Dainiumi Gintalu ir dainų autoriumi bei atlikėju Gyčiu
Ambrazevičiumi; filosofu, poetu Liutauru Degėsiu ir dainų atlikėju bei autoriumi
tauragiškiu Giedriumi Vaškiu, kuriančiu dainas pagal L. Degėsio tekstus.
2016 m. daug veiklos buvo skirta Bibliotekų metams. Bibliotekos dalyvavo
Nacionaliniame projekte ,,Vasara su knyga“, vyko renginių ciklai ,,Aš esu biblioteka“,
popietės, garsiniai knygų skaitymai ir aptarimai, susitikimai, viktorinos, konkursai,
edukaciniai užsiėmimai ir kt., buvo siekiama, kad renginiuose dalyvautų šeimos. 60
fotografijų ir minčių kodėl žmonės skaito, pateikta Lietuvos bibliotekininkų draugijos
konkursui ,,#aš skaitau, nes“. Bibliotekų metams paminėti, Seimo pirmininkės Loretos
Graužinienės iniciatyva, pagerbti aktyviausi skaitytojai ir skaitomiausių knygų autoriai.
Iš visų rajono skaitytojų išrinkus geriausias - Birutė Šliažienė (suaugusių skaitytojų
kategorija) ir Augustė Stonytė (skaitytojų kategorija iki 18 metų) – jos dalyvavo
šventiniame renginyje LR Seime, gavo Seimo pirmininkės Padėkos raštus ir atminimo
dovanas. ,,Bibliotekų metai“ baigėsi ,,Padėkos vakaru“ Viešojoje bibliotekoje,
kuriame paminėtas bibliotekos 85-metis ir sutikta knyga „Tauragės krašto žmonių
prisiminimai“. Į renginį pakviestiems bibliotekos bičiuliams, rėmėjams, skaitytojams
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padovanota Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorių atliekama poetinė muzikinė
kompozicija.
Viešojoje bibliotekoje vykusiame Nacionalinės bibliotekų savaitės atidarymo
renginyje vyko ,Tauragės metų knygos 2015“ apdovanojimai ir Britų tarybos inicijuoti
Viljamo Šekspyro skaitymai ,,Šekspyras gyvas bibliotekose“. Šventėje dalyvavo LR
Seimo nariai Dalia Teišerskytė ir Darius Pertrošius, Tauragės rajono meras Sigitas
Mičiulis. „Versmės“ gimnazijos moksleiviai skaitė Viljamo Šekspyro sonetus.
Filialai taip pat minėjo Šekspyro 400-ąsias gimimo metines. A, Vymerio
filiale vyko renginys „Žvilgsnis į Šekspyrą“ – poeto, dramaturgo 400-osioms metinėms
skirtas renginys, kuriame skambėjo sonetai, buvo prisiminti gyvenimo faktai, aštuntokai
sprendė kryžiažodį. Šekspyro sonetus skaitė ir Eidintų bibliotekos lankytojai. Tarailių
filiale vyko „Poezijos pavasaris“, kuris buvo skirtas Šekspyro jubiliejui. Batakiuose
Šekspyro sonetus skaitė bibliotekos lankytojos moterys.
Bibliotekų lankytojų mėgstami literatūriniai vakarai, knygų pristatymai,
susitikimai su iškiliais žmonėmis, sukakčių ir įvykių minėjimai, paskaitos.
Viešojoje bibliotekoje vyko literatūriniai vakarai ,,Vyrų godos“, poetės Birutės
Lengvenienės atminimui skirtas vakaras „Išeiti visada sunku“. Mažeikiškis poetas ir
fotografas Viginijus Sungaila pristatė savo knygą „Paslapties piligrimas“, žurnalistė
Ramunė Sakalauskaitė – knygą apie Monsinjorą Kazimierą Vasiliauską „Gyvenimas,
koks jis buvo“, LR seimo narė Vilija Aleknaitė-Abramikienė knygą „Laisvės klavyras“,
rašytoja Gabija Vitkevičiūtė – knygą „Kalaharis“, policijos kapelionas, kunigas
Algirdas Toliatas - knygą „Žmogaus ir Dievo metai“, žurnalistė Inga Liutkevičienė –
savo 4-ąją knygą apie Galiną Dauguvietytę, Edita Lei - mažiesiems lankytojams ir jų
tėveliams knygas „Miglų slėnio fėjų pasakos“ ir „Miglų slėnio fėjų burtai“. Dariaus
Rekio poezijos knygos „Pražydusios klumpės“ pristatymą paįvairino Klaipėdos bardų
grupės „Antro posmelio klubas“ nariai.
Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimai su literatūros leidinio „Nemunas“
redakcijos darbuotojais, kraštiečiu, poezijos knygelės ,,Pieno punktas“ autoriumi
Egidijumi Gaidausku, kunigu pranciškonu Juliumi Sasnausku, rašytoju Liudviku
Jakimavičiumi, aktoriumi Juozu Budraičiu, publicistu Andriumi Navicku, kultūros
istoriku Dariumi Kuoliu, Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininke Kristina Paulike,
JAV lietuvių bendruomenės pirmininke, tauragiške Sigita Šimkuviene, išeivijos
studentais ir JAV lietuviu, teisės daktaru, knygos „Lietuviškais takais“ autoriumi
Donatu Januta. Į susitikimą su kultūros darbuotoju iš Zestafonio (Gruzija) Zaza
Šalamberidze susirinko rajono kultūros ir švietimo įstaigų, norinčių bendradarbiauti su
šio miesto įstaigomis, darbuotojai. Dokumentinį filmą „Dangaus būrys“ apie Maidano
įvykius pristatė filmo režisierius, ukrainietis Petro Olar. Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus, rašytojo ir skulptoriaus Juozo Šikšnelio
kūrybos vakaras sutapo su jo parodos „Baibokai ir lazdos“ pristatymu. Apie fotografijos
medžioklės ypatumus pasakojo ne tik garsus gamtos fotografas Marius Čepulis bet ir jo
darbai. Lietuvos ,,Caritas“ draugija pakvietė į paskaitą „Pagalba prostitucijos ir
prekybos žmonėmis aukoms“, buvo rodomas filmas „Žaidėjas“. Tris dokumentinių
filmų peržiūras surengė tarptautinio festivalio „Nepatogus kinas“ organizatoriai.
Viešojoje bibliotekoje vykstančiuose ,,CIVITAS“ klubo susitikimuose
tauragiškiai diskutavo su Lietuvių literatūros instituto šiuolaikinės literatūros skyriaus
vyr. mokslo darbuotoja, dr. Solveiga Daugirdaite, internetinio laikraščio
Bernardinai.lt vyr. redaktoriumi Donatu Pusliu, žurnalistu, publicistu Rimvydu Valatka,
kultūros istoriku Dariumi Kuoliu ir Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininke Kristina
Paulike.
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Skaudvilėje dėmesio sulaukė susitikimas su poliglotu iš Gruzijos Gulaberu
Ananiašvili, Tarailių filialo lankytojai buvo kviečiami susipažinti su lietuvių
bendruomenės gyvenimu Tilžėje. Žurnalistas, fotografas, dailininkas, Mažosios
Lietuvos žinovas Eugenijus Skipitis ir Lietuvos Respublikos konsulas Sovetsko (Tilžės)
mieste, istorikas, profesorius Bronius Makauskas pasakojo apie gyvenimą Karaliaučiaus
krašte, eksponuota paroda „Tilžės bažnyčia lietuvių bendruomenės gyvenime“. Batakių
filiale Biomedicinos mokslų daktarė Ina Stuogė skaitė paskaitą apie ekologiją,
aplinkosaugą, sveikatą, vyko filmo „Su užspausta žirgo žyme“ peržiūr, vyko susitikimas
su laikraščio „Ūkininko patarėjas“ žurnaliste Daiva Bartkiene. Eičių kaimo filiale su
lankytojais susitiko Vaidila Valdas Rutkūnas iš Kelmės, Vainora ir Valdas Lacko iš
Rusnės, dailininkė Nomeda Marčėnaitė dalyvavo projekte „Puodeliaukime su Nomeda“,
šventėje „Metai kaip knyga“ - aktorė Virginija Kochanskytė ir akordeonistas Laimonas
Salijus, eksponuotos Sigito Kancevyčiaus „Donelaitis. Būties pėdsakai“, Vytauto
Butkaus fotografijų parodos, namų darbų paroda (tema – „Gaidys“).
Dalis renginių filialuose buvo skirti knygoms, bibliotekai, poezijai. Adakave
„Bibliotekoje rasi atsakymą į tūkstantį ir vieną klausimą“, „Visa informacija ir kūrybinis
poilsis – bibliotekoje“, ,,Kokia šviesa iš knygų mums nušvinta...“ Žygaičių gimnazijos
vyresniųjų klasių moksleiviai dalyvavo integruotoje pamokoje „Kuo žavi
bibliotekininko profesija“. Savo lankytojams Skaudvilės bibliotekininkės pakvietė į
susitikimą su vietinėmis kūrėjomis Toma Bielskyte ir Violeta Bielskiene ir jų knyga
„Diena, kurios nebuvo“. Baltrušaičiuose vyko „Poezijos ir romansų vakaras“,
Norkaičiuose - renginys „Šiuolaikinė lietuvių poezija“, Sartininkuose - Gabrielės
Petkevičiatės Bitės skaitymai, Kęsčių bibliotekoje - skaitymai prie arbatos puodelio.
Trepų kaimo skaitytojai buvo kviečiami į biblioteką skaityti, klausyti lietuvių poetų
eilių. Dacijonuose vyko meninio skaitymo šventė jaunimui „Ateik, kur šnibžda šimtas
paslapčių“, Žygaitiškiams patiko literatūrinė popietė „Ištarkite šią naktį mano vardą,
maldų liepsna nušvieskite takus“, kuri supažindino su vietos kūrėjų bei profesionalios
poezijos žanru. Poezijos mėgėjų klubo „Žingsniai“ vyrų surengti poezijos vakarai „Vyrų
godos“ vyko Skaudvilėje ir Žygaičiuose.
Rajono bibliotekose įvairiomis pilietinėmis akcijomis, renginiais minimos
valstybinės, kalendorinės ir kt. šventės. Viešojoje bibliotekoje Sausio 13-ajai
suorganizuota akcija „Ką man reiškia sausio 13-oji? Ką reiškia laisvė? Kokia laisvės
kaina?“, Vasario 16-ajai paminėti vyko dokumentinių filmų peržiūra iš ciklo „Slaptieji
XX a. Archyvai“, Kovo 11-ajai lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai ir auklėtojos prie
Viešosios bibliotekos ,,sodino“ geltonos, žalios ir raudonos spalvų gėles, giedojo
Tautinę giesmę, dainavo lietuvių liaudies dainas. Žygaičių bendruomenė Sausio 13
dienai paminėti suorganizavo septynių dalių filmo „Laužai prie Parlamento“ peržiūrą,
popietėje „Šaukiu aš Lietuvą balsu“ dalyvavo svečiai iš Tauragės, Kunigiškių. Minint
Vasario 16-ąją Tarailių bibliotekoje vyko pokalbis su mokiniais apie Tauragės praeitį
„Ką apie mūsų kraštą byloja archeologiniai radiniai“. Pranešimą skaitė muziejininkas ir
archeologas Darius Kiniulis. Bendrame Eidintų ir Norkiškės bibliotekų renginyje
„Laisvės skonis“ atsiminimais apie Sausio 13-osios įvykius dalinosi iš Norkaičių kaimo
gyventojas S. Gailius. Dapkiškiuose Vasario 16-ajai skirtas renginys „Senolių jaunystės
dainos“.
Renginiai Užgavėnėms, Velykoms, Motinos dienai, Adventui, Kalėdoms kartu
su bendruomenių nariais, kultūros įstaigomis, ugdymo įstaigomis ir kt. organizuojami
beveik visose filialuose. Norkaičių biblioteka ir Tradicinių amatų ir etnokultūros centras
dirba viename pastate, tad ir renginiai organizuoti kartu su centro darbuotojomis,
laikantis papročių ir tradicijų: „Kryžiaus pagerbimo diena – šeštinės“, „Rudens
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lygiadienio ir Baltų vienybės diena“, Advento giesmių vakaras. Pagramančio
bibliotekoje advento vakaronei bibliotekininkė V. Bartušienė pasikvietė koleges iš
Šilalės viešosios bibliotekos, kurios pristatė knygą „Pasmuokavuok, kaip skanė“.
Populiarėja renginiai ne bibliotekų patalpose. Viešoji biblioteka Ernesto
Hemingvėjaus gimtadieniui paminėti lauko skaityklą įrengė greta skulptūrinio ekslibriso
„Senis ir jūra“, Tauragės dienų metu - centrinėje miesto aikštėje, lauko bibliotekėlę „Ančiukų pliaže“, kur tauragiškiai galėjo ne tik paskaityti įvairius laikraščius, pažaisti
stalo žaidimus, bet ir paklausyti poezijos. Baltrušaičių bibliotekos popietė „Graži tu
mano brangi Tėvyne“ Vasario 16-ają vyko Milaičių kaime prie Nepriklausomybės
kryžiaus, Jonines su dainomis, vainikų pynimu ir suneštiniems vaišėmis švęstos
Baltrušaičių miestelio centre. Mažonų skaitytojai aplankė Rambyno kalną, Bitėnų
kapinaites, Pagramančio regioninį parką. Kolegiška draugystė, dalijimasis patirtimi,
išvykos ir bendri renginiai vyko tarp A. Vymerio, Kunigiškių, Lomių, Batakių, Žygaičių
seniūnijos bibliotekininkių ir skaitytojų. Kunigiškių kaimo bibliotekininkė Šilinės
girininkijoje organizavo „Poezijos pavasario“ skaitymus, A. Vymerio ir Kunigiškių
filialų darbuotojos toje pačioje poilsiavietėje suorganizavo grybavimo čempionatą.
Žygaičių bibliotekininkė Zita Jakienė projekto „Bibliotekų kvarteto seniūnijoje sklaida:
informacija ir žinios kiekvienam“ siekė kuo didesnio keturių vienos seniūnijos
bibliotekų (Žygaičių, Kęsčių, Sartininkų ir Visbarų) žinomumo.
Daugiau dėmesio skirta skaitytojams senjorams, neįgaliesiems. Mažonų
filiale neįgalūs ir pagyvenę žmonės kūrybinėse dirbtuvėse siuvo, mezgė, siuvinėjo,
mokėsi susikurti internetinius puslapius. Gaurėje senjorams organizuoti renginiai „Mes
vėl kartu“, „Laiškas rudeniui“, „Gerumu sušildyk“. Baltrušaičių, Dapkiškių, Trepų,
Visbarų bibliotekininkės lankė namuose neįgalius ar dėl kitų priežasčių negalinčius
lankytis bibliotekoje gyventojus. Dapkiškių bibliotekoje popietė „Mano jaunystė
fotografijose“ sutelkė visus, panorusius prisiminti savo jaunystės laikus.
2016 m. bibliotekose netrūko renginių apie sveikatą. Viešojoje bibliotekoje
paskaitų ciklą „Rytų ir Vakarų medicinos pasiekimai“ skaitė lektorė, Rytų medicinos
žinovė, žolininkė Rimanta Petrulevičienė. Knygų apie sveikatą autorė Regina
Balsevičienė susitiko su Viešosios bibliotekos, Eidintų, Dacijonų, Pagramančio filialų
lankytojais. Viešojoje bibliotekoje paskaitas „Ateities keitimo metodas“ ir „Sunkios
šeimyninės karmos nugalėjimas“ skaitė lektorius Darius Ražauskas. Aromaterapiją
pristatė gydytoja Roma Paulaitienė, Anoniminių alkoholikų klubų veiklą - Tauragės ir
Klaipėdos AA nariai, Ajurvedą -Anantara das.
Pažintis su bibliotekomis ir jų veikla – puiki priemonė skatinti moksleivių
skaitymą, supažindinti su teikiamomis paslaugomis ir informacijos šaltiniais. Vien į
Viešąją biblioteką per metus organizuotos ekskursijos dešimčiai grupių (219
moksleivių) iš ugdymo įstaigų.
Kaimų filialai savo skaitytojams, renginių lankytojams siūlė ne tik tradicinius
vakarus, susitikimus, knygų aptarimus, bet ir rengė edukacines pamokėles, rankdarbių
dirbtuvėles. Dauglaukio bibliotekoje gamintos Užgavėnių kaukės, atvirukai, lietos
žvakės.
Bibliotekose per metus eksponuota 339 parodos Valstybinėms, religinėms,
kalendorinėms šventėms, tautos tradicijoms ir papročiams, rašytojų, visuomenės, meno
veikėjų sukaktims ir jų kūrybai, populiarios teminės, naujų knygų, kraštotyrinės
parodos.
Viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojami respublikinių dailės olimpiadų
nugalėtojų darbai, vyko laureatų apdovanojimai, veikė vokiškų komiksų paroda „Live is
Live“. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu eksponuota paroda „Biblioterapija.
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Knygos vietoj piliulių nuo skausmo“ (parengta ir virtuali paroda, publikuota svetainėje).
Bibliotekose veikė dokumentų parodos žymioms datoms, rašytojų, sukaktims (B.
Sruogai, kalbininkui P. Jonikui, senų knygų paroda (1897-1930 m. leistos knygos),
Rokui Flick, Jurgai Ivanauskaitei, kraštotyrininkei Almai Mizgirienei, literatūrologui
Regimantui Tamošaičiui, poetams Vytautui Mačerniui, Marcelijui Martinaičiui,
rašytojui Juozui Apučiui ir kt.). Skaudvilės bibliotekos lankytojai susipažino su Vytauto
Gocento tapybos darbais.
Kraštotyriniai renginiai, parodos
Viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose 2016 m. buvo organizuoti 56
kraštotyrinio pobūdžio renginiai, eksponuotos 55 parodos, pravestos 2 netradicinės
dailės pamokos moksleiviams, 13 edukacinių užsiėmimų, 12 ekskursijų ir žygių su
bibliotekų skaitytojais po lankytinas krašto vietoves.
2016 m. VB filialuose vyko kraštiečių bei rajono literatų knygų pristatymai, jų
kūrybos bei tarmiškų tekstų skaitymai. Žygaičių filialo bibliotekininkė Zita Jakienė
organizavo pagal jos parengtą projektą išleistų žygaitiškės Reginos Bliūdžiuvienės
pasakų knygelių „Pasakos vaikšto kaip žmonės“ bei „Daržo pasaka“ pristatymus.
Lomių, Pagramančio ir A. Vymerio filialuose vyko renginiai, skirti žymiems
kraštiečiams kalbininkui Petrui Jonikui ir rašytojai bei poetei Birutei BaltrušaityteiMasionienei.
Tauragės rajono Pagramančio miestelis 2016 m. buvo paskelbtas viena iš
mažosios Lietuvos kultūros sostinių. Tarp daugybės per metus čia vykusių renginių
buvo ir Pagramančio filialo bibliotekininkės Virginos Bartušienės organizuoti
seminarai, susitikimai bei parodos. Knygnešio dienai buvo skirtas seminaras
„Knygnešystė - Lietuvos istorijos fenomenas“, eksponuota paroda „Knygnešystė
Tauragės krašte“.
Iš Pagramančio krašto kilusio kalbininko dr. Petro Joniko 110-osioms gimimo
metinėms paminėti buvo skirtos popietės Pagramančio kultūros namuose bei Viešojoje
bibliotekoje, eksponuota išsamia paroda „Tauragės krašto kalbininkai – gimtosios
kalbos puoselėtojai“.
Bibliotekininkės vis dažniau savo skaitytojams organizuoja (ypač vasarą)
pažintines ekskursijas, žygius bei stovyklas (12) po lankytinas apylinkių vietoves,
aplanko knygnešių kapus. Tuo siekiama priminti, puoselėti meilę savo šaknims, gamtai,
kartu yra skatinamas bendrystės ir draugiškumo jausmas. Batakių bibliotekininkė
Laisvutė Pavalkienė savo apylinkės tremtiniams organizavo išvyką į kaimyninio Lomių
kaimo muziejų, Lomių filialo vyr. bibliotekininkė Gintarė Pavalkytė su skaitytojais
vaikais žygiavo Lomių krašto partizano Vytauto Dautaro-Žaibo keliu, aplankė
knygnešio Antano Bajorino kapą. Kęsčių bibliotekininkė Aristida Eglynienė vyko į
kraštotyrinę ekspediciją „Ką mena senų mokyklų slenksčiai?“, kurios metu rinko
gyventojų atsiminimus apie šiame krašte buvusias mokyklas. Iš surinktų senų nuotraukų
buvo išleisti mokyklų atminimo atvirukai.
Bibliotekose buvo organizuojami įvairūs edukaciniai užsiėmimai (13),
kuriuose prisimenamos krašto liaudies tradicijos. Tokių renginių lankytojus moko
nagingi bendruomenės nariai arba pačios bibliotekininkės.
Viešojoje bibliotekoje eksponuotos kraštotyrinės parodos „Tauragės krašto
kalbininkai – gimtosios kalbos puoselėtojai“, „Tauragiškių humoras“, kraštiečių
dailininkių Martos Stirbytės-Valaikienės karikatūrų, tekstilininkės Bronislavos
Orlingytės-Lapinskienės darbų, „Tautos ženklų kūrėjas – Regimantas Midvikis“ bei jo
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pastelės darbų, „Tauragės literatų klubui „Žingsniai“ – 20“, skaudviliškės moksleivės
Tomos Bielskytės foto paroda ,,Akimirkos“, senas fotografijas surinkusio
fotomenininko Sigito Kancevyčiaus foto paroda „Dingęs Tauragės kraštas“, Vytauto
Butkaus fotografijų darbai, kolegės Ramunės Palekaitės karpiniai. Pagramančio kultūros
namuose vykusių renginių metu eksponuotos parodos „Tauragės krašto kalbininkai –
gimtosios kalbos puoselėtojai“, „Knygnešystė Tauragės krašte“.
Kitose rajono bibliotekose buvo parengta 40 kraštotyrinių parodų. Dauguma jų
buvo skirtos supažindinti lankytojus su krašto menininkų, fotografų darbais bei
rankdarbiais (20). Bibliotekose nebuvo pamiršti ir žymūs kraštiečiai. Jiems buvo skirta
10 parodų. Eidintų bei A. Vymerio bibliotekose Tauragės krašto kalbininkams skirtose
parodose dalis dokumentų buvo paskolinta iš VB kraštotyros fondo.
Trepų bibliotekoje Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai buvo skirta senų
fotografijų paroda „Prisiminus jaunas dieneles...“. Jaunystės fotografijas
bibliotekininkei Virginijai Lukošienei paskolino apylinkės gyventojai. Šioje
bibliotekoje veikė ir asmeninių skaitytojų išsaugotų senų knygų paroda „Nupūskime
laiko dulkes“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
Daugumoje filialų bibliotekų yra eksponuojamos nuolatines parodos skirtos
aptarnaujamo mikrorajono naujienoms, nuotraukų stendai arba albumai apie bibliotekų
veiklą bei renginius, parengtus kraštotyros darbus ar išleidžiamus vietinius spaudinius.
Skaudvilės miesto bibliotekoje veikia nuolatinė kraštiečio dailininko Alfonso Čepausko
darbų paroda.
Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos parengti ir išleisti leidiniai
eksponuoti Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos organizuotoje
ketvirtojoje knygų mugėje, Bibliotekų erdvėje.
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DARBAS SU VARTOTOJAIS VAIKAIS
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2016 metais Tauragės rajone
gyveno 5832 gyventojai vaikai (27 mažiau, negu 2015 m.). Vaikai sudarė 14.3 %
rajono gyventojų. Tauragės rajone vaikus aptarnauja Tauragės rajono savivaldybės
Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, Tarailių, Vymerio,
Skaudvilės miesto filialai ir 24 kaimo filialai. VB ir jos filialų paslaugomis naudojosi
48.6 % rajono gyventojų vaikų (2015 m. – 46 %).
Daugiau vaikų ir jų tėvelių lankėsi bibliotekų renginiuose, naudojosi tradicine
knyga, šiuolaikinėmis technologijomis ir kitomis bibliotekų teikiamomis paslaugomis.
Vartotojai vaikai sudarė 32 % visų rajono bibliotekų vartotojų. Rajono bibliotekose
vaikų lankomumas išaugo 4,6 %, labiausiai išaugo VB – 19,1 %.
Vartotojai
VB
MF
KF
Rajone

2015
959
573
1147
2679

2016
1117
608
1115
2840

++158
+35
-32
+161

Apsilankymai

2015
12879
10521
26085
49485

2016
15348
10030
26429
51807

++2469
-491
+344
+2322

VB ir jos filialuose vaikams surengta 390 renginių: 293 žodiniai ir 97
vaizdiniai. Renginiai vaikams sudaro 42,4 % visų rajono bibliotekų renginių. Juose
apsilankė 6549 lankytojai. Į renginius bibliotekos kvietė vaikus, jų tėvelius, siekė, kad
dalyvautų visa šeima. Dauguma 2016 metais renginių vaikams buvo skirti Bibliotekų
metams. Bibliotekose vyko popietės, garsiniai knygų skaitymai ir aptarimai, susitikimai
su rašytojais, viktorinos, konkursai, edukaciniai užsiėmimai. Informaciją apie renginius
bibliotekos viešino spaudoje, viešosios bibliotekos, bendruomenių ar savo bibliotekų
Facebook paskyrose.
Tauragės rajono savivaldybės Kultūros renginių rėmimo programa finansavo
Vaikų literatūros skyriaus leidinio „Batuoto katino“ lėlių teatrui - 25“ leidybą, Žygaičių
kaimo filialo kraštietės Reginos Bliūdžiuvienės mitologinių pasakų knygelės „Pasakos
vaikšto kaip žmonės“ ir pasakų knygutės „Daržo pasaka“ leidybą, Vymerio miesto
filialo „Skaitymo takas veda mus į knygų šalį“, Skaudvilės miesto filialo „Nesekama
pasaka“, Lomių kaimo filialo vaikų ir jaunimo užimtumo „Tegu dūzgia Lomių vaikų
aviliukas“ projektus.
Bibliotekų metais Vaikų literatūros skyriaus „Batuotas katino“ lėlių teatras
minėjo įkūrimo 25-metį. Ta proga skyriaus darbuotojos parengė ir išleido leidinį
„Batuoto katino“ lėlių teatrui – 25“. Leidinio sutiktuvėse dalyvavo, sveikino ir
prisiminimais dalinosi buvę aktoriai, dailininkai, lėlių kūrėjai, kolegos, kiti svečiai.
Jubiliejaus proga Tauragės MKC dailės studijas „Koloritas“ ir „Fantazija“ lankantys
vaikai piešė piešinius, o Keramikos studijos „Molinukas“ vaikai lipdė iš molio darbelius
tema „Batuotas katinas mano svajonėse“. Vaikų darbų parodos teatralizuotai su
linksmąja Raganiuke pristatytos, eksponuotos Vaikų literatūros skyriuje, dalyviai
apdovanoti. Jubiliejiniais metais skyriaus lėlių teatras savo spektakliais „Linksmuolė
Kakė Makė“ ir „Pepė Ilgakojinė“ džiugino vaikus ne tik savo bibliotekoje, bet ir
„Šaltinėlio“ vaikų globos namuose, „Kodelčiaus“ vaikų darželyje, Tauragės
reabilitacijos centre-mokykloje „Pušelė“, Skaudvilės kultūros namuose, Pilies aikštėje
Tauragės miesto šventės metu. 2016 m. skyriaus lėlių teatras surengė 21 pasirodymą,
kuriuose dalyvavo 1130 vaikų. Jubiliejaus proga lėlių teatras gavo piniginę dovaną iš
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Amerikos lietuvių bendruomenės, o VB „Jaunojo inžinieriaus laboratorija“ dovanojo 3D
spausdintuvu pagamintus jubiliejui skirtus knygų skirtukus.
Vaikų literatūros skyriuje vyko Bibliotekų metams skirtas renginių ciklas „Aš
esu biblioteka“. Visą rudenį Tauragės miesto pradinių klasių vaikai lankėsi bibliotekoje,
dalyvavo pokalbiuose apie biblioteką, skaitymą ir knygas. Vaikai domėjosi bibliotekoje
saugomomis seniausiomis, Brailio raštu parašytomis knygomis, knygomis, kurias reikia
skaityti su 3D akiniais. Vaikams patiko literatūrinis žaidimas „Taip ir ne“, kai
užduodant klausimus, reikėjo atspėti, kokias knygas ir jų veikėjus bibliotekininkė slėpė
maišelyje. Renginių cikle „Aš esu biblioteka“ dalyvavo 355 vaikai. Vymerio miesto
filiale vykusiame renginyje „Skaitymo naktis“ vaikai skaitė pasakas, dalyvavo
viktorinoje, su teatrinėmis lėlėmis inscenizavo ir vaidino pasaką „Pirštinė“, žaidė
žaidimus. Žygaičių kaimo filiale vaikai dalyvavo renginyje „Vakaras bibliotekoje skaitymai ir pramogos iki vidurnakčio“, skaitė knygas, dalyvavo raiškaus skaitymo
varžytuvėse, sprendė kryžiažodžius, atliko kitas užduotis. Linksmai savo bibliotekoje
vakaroję Lomių vaikai ieškojo lobio, žaidė stalo žaidimus, dalyvavo estafetėse, talentų
šou, naktiniame kino seanse ir kt. Tarailių miesto filiale vaikai kūrė šūkius Bibliotekų
metams, kurie papuošė biblioteką. Lomių, Mažonų ir Pilsūdo bibliotekose jaunieji
skaitytojai gamino Bibliotekų metams skirtus knygų skirtukus sau ir draugams,
dalyvavo knygų skirtuko konkurse.
Bibliotekų metais rajono bibliotekose vaikai turėjo galimybę susitikti ir
pabendrauti su jiems knygas rašančiais autoriais. VB vaikams ir jų tėveliams savo
knygas „Miglų slėnio Fėjų pasakos“ ir „Miglos slėnio fėjų burtai“ teatralizuotai pristatė
lėlių kūrėja ir knygų autorė Edita Lei. Vaikų literatūros skyriuje rašytoja, režisierė,
aktorė ir dailininkė, Vaikų literatūros premijos laureatė Kristina Gudonytė pristatė savo
naujausią knygą „Jie grįžta per pilnatį“. Teatralizuotai savo kūrybą Vaikų literatūros
skyriuje, Vymerio ir Tarailių miesto filialuose pristatė vaikų poetė Zita Gaižauskaitė.
Vaikų literatūros skyriuje, Skaudvilės miesto filiale, Lauksargių ir Lomių kaimo
filialuose lankėsi rašytojas, knygelių vaikams autorius, Sigitas Poškus. Tarailių miesto
filiale su vaikais susitiko rašytoja Nijolė Kepenienė, pristačiusi savo naujausią pasakų
knygą „Baltų ženklai“, Vymerio miesto filiale - poetas Jonas Jakštaitis ir rašytoja A.
Ptakauskė.
Rajono bibliotekos aktyviai įsijungė į Bibliotekų metams skirtą projektą
„Vasara su knyga“. Vaikų literatūros skyrius atostogaujančius vaikus pakvietė į
kūrybines dirbtuvėles „Vasaros skaitytojų teatrėlis“, kurias vedė aktorius ir režisierius
Sigutis Jačėnas. Režisieriaus padedami, skaitydami H. Bechlerovos knygelę „Atverk
langelį“, vaikai surengė puikų vaidinimą. Trijų valandų bendrą darbą, į pilies kiemelį
prie bibliotekos susirinkę tėveliai, kiti artimieji ir draugai, pasirodymą įvertino gausiais
aplodismentais. Renginį organizavo Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės
biblioteka ir Vaikų literatūros skyrius. Tauragės miesto pilies kiemelyje vyko
įspūdingas renginys visai šeimai „Paslaptis O“, kurį Tauragės vaikams dovanojo
Amerikos lietuvių bendruomenė ir jos pirmininkė tauragiškė Sigita Šimkuvienė.
Įspūdingo dydžio ir grožio Gandras - režisierius, aktorius, knygų iliustratorius ir
rašytojas Rolandas Dabrukas iš JAV - teatralizuotai, su muzika, dainomis ir šokiais,
pristatė savo knygą „Aš kitoks“. Vaikų ir jaunimo krikščioniškoje vasaros stovykloje
„Batakiai 2016“ Vaikų literatūros skyriaus lėlių teatras netradicinėje erdvėje – Batakių
evangelikų liuteronų parapijos bažnyčioje 6–12 metų vaikams lėlių pagalba skaitė
knygą „Pepė Ilgakojinė“. Vasaros mėnesiais Vaikų literatūros skyriaus darbuotoja
Vaikų dienos centro „Mes esame“ vaikams rengė Vasaros skaitymus netradicinėse
erdvėse: pilies kiemelyje, „Jūros parke“ prie fontano. Tarailių miesto filiale vyko
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skaitymo skatinimo ir knygų dalijimosi iniciatyva „Keliaujanti knyga“. Dacijonų kaimo
filialas su vaikais patraukė į žygį su knyga į privačią Vyganto ir Nijolės Statkų sodybą,
buvusią „Šešuvies“ pionierių stovyklą, o prisijungusi seniūnaitė Ona Butkienė su
anūkais, išraiškingai skaitė pasakas, minė mįsles, žaidė žaidimus. Dapkiškių kaimo
filialas vasaros dienos stovykloje „Drugelis“ rengė garsinius skaitymus, literatūrinius
žaidimus, pokalbius apie bibliotekas, aptarimus. Norkaičių bibliotekoje vyko teminiai
vasaros skaitymai „Garsinių skaitymų ketvirtadieniai“. Mažonų ir Pagramančio
bibliotekos skaitytojai dalyvavo edukacinėje popietėje „Vasara su knyga, žaidimais ir
darbeliais“, darė vasaros burbulus iš siūlų ir skaitė knygas ant Pagramančio piliakalnio.
Rudenį į Vaikų literatūros skyrių atkeliavo Lietuvos Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo departamento inicijuoti literatūriniai proto
mūšiai, skirti Bibliotekų metams. Tauragės miesto „Šaltinio“, Martyno Mažvydo,
Tarailių progimnazijų, Jovarų ir „Aušros“ pagrindinių mokyklų 4-5 klasių mokinių
komandos keturių turų žaidime demonstravo literatūrines žinias, stengėsi prisiminti
skaitytas knygeles ir kuo tiksliau įvykdyti užduotis. Suvedus rezultatus, paaiškėjo, kad
nugalėjo „Šaltinio“ progimnazijos komanda „Smegenistai“. Komandai nugalėtojai
įteiktas stalo žaidimas „Dixit“, o kitoms komandoms – spalvingi iliustruotojos ir knygų
autorės Linos Žutautės plakatai „Vaikas knygoje - knyga vaike“. Renginį vedė Lietuvos
Nacionalinio dramos teatro aktorius Šarūnas Gedvilas. Protų mūšiai vyko ir kitose
rajono bibliotekose. Vymerio miesto filiale skaitytojai dalyvavo proto mūšyje „Aš esu
pasaulio išmintis“, protų mūšiai vyko tarp Norkaičių ir Mažonų kaimo filialų skaitytojų.
Tarptautinę vaikų knygos dieną, skirtą Bibliotekų metams, Vaikų literatūros
skyriaus darbuotojos surengė Tauragės vaikų globos namuose „Šaltinėlis“. Vaikai
bibliotekininkes pasitiko persirengę įvairių knygų veikėjais, aprodė savo jaukius namus,
parengė programėlę, pabendravo su bibliotekos simboliu Batuotu katinu. Bibliotekos
lėlių teatras dovanojo lėlių spektaklį „Pepė Ilgakojinė“.
Bibliotekų metais, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Loretos
Graužinienės iniciatyva buvo renkami geriausi 2015 metų skaitytojai. Į LR Seime
vykusį renginį vyko trečiokė Augustė Stonytė.
Vis daugiau pedagogų, neformalaus ugdymo įstaigų vadovų bibliotekose
rengia literatūros, kitų dėstomų dalykų pamokas, edukacinius ir kitus užsiėmimus.
Bibliotekose vyko „Savaitės be patyčių“, „Saugaus interneto savaitės“, Šiaurės šalių
bibliotekų savaitei skirti renginiai, Kalėdiniai skaitymai, akcijos „Knygų kalėdų“ metu.
Kartu su Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru Vaikų literatūros
skyriuje parengta ir eksponuota vaikų su negalia piešinių paroda „Vienu žvilgsniu“,
vyko teatralizuotas parodos pristatymas ir dalyvių apdovanojimas. Vaikų literatūros
skyriaus „Batuoto katino“ lėlių teatras dovanojo vaikams lėlių spektaklį „Pepė
Ilgakojinė“.
2016 metų pradžioje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vaikų
literatūros skyriaus ir viešosios įstaigos „Fundation Pietatis“ Vaikų dienos centro „Mes
esame“ prie Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčios. Visus metus centro vaikai buvo
kviečiami į renginius, kartą į mėnesį jiems buvo organizuojami garsiniai knygų
skaitymus bibliotekoje, dienos centre, netradicinėse miesto erdvėse, edukaciniai
užsiėmimai. Edukacinės pamokėlės „Su meile bibliotekai“ metu, vaikų dienos centrų
„Mes esame“ ir „Esi laukiamas“ vaikai gamino kalėdines dekoracijas ir puošė
biblioteką. Vymerio miesto filialas bendravo su Tauragės maltiečių Vaikų dienos
centru, rengė jiems garsinius knygų skaitymus.
Vaikų literatūros skyriaus skaitytojų tarpe yra daug gabių vaikų, lankančių
įvairias papildomo ugdymo įstaigas Tauragėje. Čia buvo rengiamos jų kūrybos darbų
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parodos, o skaitytojų, Tauragės muzikos mokyklos mokinių, Ugnės Beišytės ir
Augustės Didoraitės surengtos muzikinės popietės „Aš esu fleita“ metu, žiūrovai
susikaupę, net užsimerkę klausėsi jų fleita atliekamų muzikinių kūrinių.
Tauragės Viešosios bibliotekos „Jaunųjų inžinierių laboratorija“ keliavo po
rajono bibliotekas ir rengė vaikams kūrybinių dirbtuvėlių užsiėmimus, kurių metu
bibliotekų lankytojus susipažino su 3D spausdintuvo galimybėmis, demonstravo
mokomuosius filmukus, programėle Tincercard mokė programuoti įvairius daiktus ir
atsispausdinti juos 3D spausdintuvu.
Pažintis su bibliotekomis ir jų veikla – puiki priemonė skatinti moksleivių
skaitymą, supažindinti su teikiamomis paslaugomis ir informacijos šaltiniais. Vien į
Viešąją biblioteką per metus organizuotos ekskursijos dešimčiai grupių (219
moksleivių) iš ugdymo įstaigų.
Apie projektus vaikams skaitykite skyriuje ,,Projektai”
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INFORMACINĖ IR

KRAŠTOTYROS VEIKLA

Pagrindinės 2016 m. rajono bibliotekų informacinės veiklos kryptys buvo
informacinių paslaugų plėtra ir vartotojų aptarnavimo kokybės gerinimas, efektyvus
bibliotekos informacinių išteklių valdymas, kraštotyrinės informacijos pasiekiamumo
nutolusiems vartotojams gerinimas, skaitymo skatinimas, bendruomenės informacinės
kompetencijos ugdymas.
Sociologiniai tyrimai rodo, kad šiuolaikinis žmogus informacijos pirmiausia
ieško internete, todėl skaitmeninių kolekcijų kūrimas, elektroninių paslaugų teikimas
vartotojams yra būtina bibliotekos darbo sąlyga, jeigu ji siekia modernumo, efektyvumo
ir naudingumo bendruomenei.
Pagal sutartį su Nacionaliniu bibliografinių duomenų banku Viešoji biblioteka
siunčia į šią bazę dviejų rajono laikraščių straipsnių analizinius bibliografinius aprašus.
Toliau buvo vykdoma kraštotyros kartotekos retrokonversija, suskaitmeninta 381
kataloginė kortelė ir 155 rajono laikraščio „Tauragiškių balsas“ straipsniai. 2016 m.
Viešosios bibliotekos elektroninis katalogas praturtėjo 185 visateksčiais dokumentais.
Skaitmeninę autografų kolekciją papildė 13 autografų, kuriuos taip pat galima rasti
elektroniniame kataloge. Sukurta ir nuolat pildoma lokali visateksčių straipsnų bazė
„Tauragės kraštas respublikos periodinėje spaudoje“. Šiuo metu joje yra daugiau negu
800 nuskanuotų straipsnių (ši bazė, kad nebūtų pažeidžiamos Autorių teisės, nėra
prieinama nutolusiems vartotojams). Informacija saugoma bibliotekos kompiuterių
vidiniame tinkle ir prieinama realiems lankytojams.
Informacijos skyrius dalyvauja Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios
bibliotekos projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos kūrimas“. Atlikta
kraštotyros archyvo dokumentų analizė, suskaitmeninimui atrinkti 987 objektai, kurie
priskiriami kultūros paveldui (nuotraukos, rankraščiai, kraštotyros darbai ir kita
Tauragės kraštui reikšminga medžiaga). 2016 m. pabaigoje sukurti 25 bandomieji
bibliografiniai aprašai ir nuskanuota 50 JAV lietuvių kalbininko dr. Petro Joniko
nuotraukų. Parengta ir išleista knyga „Tauragės krašto žmonių prisiminimai: Atminties
lobynas 1.“ Rengiant knygą, suskaitmeninti knygoje spausdinami prisiminimai,
nuotraukos.
Bibliotekos interneto svetainės turinio redagavimas ir atnaujinimas - svarbi
Informacijos skyriaus veiklos sritis. Už šį darbo barą atsakinga skyriaus vedėja Birutė
Lukoševičienė. Svetainėje pateikiama informacija nuolat atnaujinama ir papildoma.
2016 m. atnaujintos skiltys „Knygų degustacija“ („Tauragės metų knyga“, „Knygos,
kurios gydo“), „Apie mus“, „Leidiniai“, sukurta nauja skiltis „Tauragės rajono Garbės
piliečiai“. 2016 m. Informacijos skyriaus vedėja B. Lukoševičienė skiltyje ,,Naujienos“
patalpino ir redagavo apie 60 straipsnių. Kraštotyros vyr. bibliografė Laima Pikčiūnienė
kasmet parengia „Žymių Tauragės datų kalendorių“, papildo rajono bibliotekose
parengtų kraštotyros darbų sąrašą.
Informacijos skyriaus darbuotojos organizuoja tradicinį konkursą „Tauragės
Metų knyga“.
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LIBIS PĮ diegimas
Suvestiniam katalogui Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės
Viešoji biblioteka iš viso pateikė 62007 įrašus, iš jų – 8531 naujus.
2016 m. gruodžio 31 d. bibliotekos lokaliame kataloge buvo 133382
automatizuotai parengti įrašai. 2016 m. parengti 5428 įrašai.
Iš viso (2000-2016 m.) bibliotekos elektroniniame kataloge yra 43251
rajoninės spaudos („Tauragiškių balsas“, „Tauragės kurjeris“, „Tauragės žinios“)
straipsnis. 2016 m. sukurti nauji 2576 įrašai. Rajoninių laikraščių („Tauragės kurjeris“,
„Tauragės žinios“) nauji aprašyti straipsniai reguliariai, kas dvi savaites, eksportuojami į
Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB). Straipsniai, aprašomi iš rajoninių
laikraščių leistų iki 2000 metų į NBDB nesiunčiami - jie yra tik lokaliame bibliotekos
kataloge. Bibliotekos kataloge yra 1395 įrašai su prisegtais elektroniniais dokumentais.
Dauguma jų visateksčiai skanuoti straipsniai. Gaunami Reikšminiai žodžiai (RŽ)
importuojami serveryje, pastabos ir metodinės rekomendacijos persiunčiamos
Informacijos skyriui.
2016 m. Skaitytojų aptarnavimo posistemis (SAP) įdiegtas Adakavo,
Baltrušaičių, Dapkiškių, Pilsūdų ir Trepų kaimo filialuose. Šiuo metu skaitytojus
automatizuotai aptarnauja 20 miesto ir kaimo filialų.
Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai konsultuojami dokumentų
komplektavimo, nurašymo, periodinių spaudinių registracijos, skaitytojų registracijos ir
redagavimo ir kt. klausimais, vyksta mokymai, sprendžiamos problemos, susijusios su
programa ir posistemėmis.
Darbuotojams organizuojami mokymai bibliotekoje, jie konsultuojami el.
paštu, telefonu. Sukurta ir el. paštu išsiųsta metodinė medžiaga kaip sukurti sąrašą
„Aktyviausiai skaitantys bibliotekos skaitytojai“. Pagal poreikį filialams suformuojami
nebarkoduotų knygų sąrašai.
2016 m. tęsiamas fondų barkodavimas Vizbarų filiale.
2016 m. vartotojams patogia ir reikalinga paslauga - savitarnos dokumentų
grąžinimo įrenginiu (DGĮ) pasinaudojo 357 skaitytojai, (2015 m. - 439).
2016 m. kaip niekad daug kartų buvo kreiptasi į Asseco Lietuva
(pagalba@asseco.lt) dėl LIBIS instaliacijos naujai gautuose kompiuteriuose (64 bitų),
neteisingos visuminės apskaitos numeracijos, nurašymo aktų sumų, paskirstymo mokslo
šakomis, dėl nesusietų skaitytojų, laiškų apie knygos rezervaciją sinchronizacijos,
analizinio įrašo išvedimo taisymo (330, 463 laukai), perdavimo akto šablonų pridėjimo,
archyvinio duomenų failo patikrinimo, galimybės užblokuoti darbuotojų prieigą prie
programų (įvykus gedimui), prisijungimų istorijos, naujuose kompiuteriuose (64 bitų)
nurodomos klaidos. 2 kartus patiems nepavyko restartuoti Oracle, net 3 kartus buvo
sustojęs LIBIS serveris. Vieną kartą su programomis nedirbome apie savaitę (buvo
atstatomi duomenys.
Atsakyta į anketos „Bibliotekos el. paslaugų situacijos apklausa“ klausimus, į
klausimus apie bibliotekos serverio būklę dėl LIBIS infrastruktūros atnaujinimo ir
viešosios bibliotekos duomenų bazių perkėlimo į LNB infrastruktūrą.
Metų pradžioje siunčiamas failiukas „Leidinių panauda bibliotekoje“.
Pagal poreikį buvo užsakomos lipdės, skaitytojų bilietai (UAB „ATEA“);
registracinės kortelės (TVK).
2016 m. labai dažnai gedo filialų darbuotojų kompiuteriai.
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Informacijos ištekliai
Pagrindiniai
bibliotekų informacinės veiklos uždaviniai – formuoti
informacinės, mokomosios bei kraštotyrinės literatūros fondą, aptarnauti mokymosi ir
savišvietos tikslais bibliotekoje besilankančius gyventojus, atsakyti į jų užklausas,
populiarinti prenumeruojamas duomenų bazes, mokyti jomis naudotis, kurti skaitmeninį
turinį.
Informacinį fondą sudarė 30315 fiz. vnt. dokumentų (VB – 16628 fiz. vnt., MF
– 4509 fiz. vnt., KF – 9178 fiz. vnt.). Per metus gauta 198 fiz. vnt. (VB – 123 fiz. vnt.,
MF – 25 fiz. vnt., KF – 50 fiz. vnt.). Vidutiniškai vienas miesto filialas per metus gavo
8 fiz. vnt., vidutiniškai vienas kaimo filialas – 3 fiz. vnt. Per metus nurašyti 767 fiz. vnt.
(VB – 118 fiz. vnt., MF – 185 fiz. vnt., KF – 464 fiz. vnt.).
Informacinis fondas formuojamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius:
kiekvienais metais daroma teminių užklausų analizė, analizuojama leidinių panauda. Per
2016 m. Informacijos skyriaus vartotojai pasinaudojo 1371 fiz. vnt. dokumentų.
Daugiausia kartų buvo paimtos šios knygos: Organizacijų vadyba, 2011 (14), Verslo
psichologija, 2012 (11), Darbo ir organizacinė psichologija, 2005 (11), Butkus: Vadyba
kiekvienam, 2008 (8), Rinkodaros principai, 2003(7), Goleman: Lyderystė, 2007 (7),
Stoškus: Vadyba, 2005 (7), Kotler: Marketingo valdymo pagrindai, 2007 (7), Minalga:
Logistika, 2001 (7), Paulauskas: Logistika, 2005 (6).
Viešosios bibliotekos lankytojų susidomėjimo sulaukė Nacionalinės bibliotekų
savaitės metu eksponuota paroda „Biblioterapija. Knygos vietoj piliulių nuo skausmo“,
buvo parengta virtuali šių knygų ekspozicija. Didžiausią Informacijos skyriuje parengtų
parodų dalį sudaro kraštotyrinės ekspozicijos (žr. Kraštotyros veikla).
Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus lankytojai džiaugėsi gerai
sukomplektuotu teisės, vadybos, ekonomikos knygų fondu, tačiau gana skurdus
techninės literatūros fondas, trūksta leidinių socialinio darbo temomis. Informacinių
leidinių fondas nuolat pertvarkomas, atrenkami ir perkeliami į rezervinį fondą retai
naudojami spaudiniai, nurašomi praradę aktualumą dokumentai.
Tradiciškai Tauragės rajono gyventojai yra aktyvūs 14 prenumeruojamų DB
vartotojai.
Kokybišką informaciją greitai rasti padeda kuriami knygų turinių analiziniai
aprašai. 2016 m. sukurta 600 tokių aprašų (įskaitant kraštotyrinius), aprašyti 116-os
knygų turiniai (2015 m. – 57).
Dauguma filialų informuoja vartotojus apie naujas knygas – rengia
ekspozicijas, skelbia informaciją socialiniame tinkle „Facebook“.
Informacinis

vartotojų

aptarnavimas

Kiekvienais metais informacinės veiklos pobūdis kinta, mažėja realių
lankytojų. Jeigu ankstesniais metais didžiąją informacinių paslaugų vartotojų dalį sudarė
studentai, kurie kopijuodavosi labai daug informacijos, tai praėjusiais metais didesnę
vartotojų dalį sudarė suaugę žmonės, užsukdavę į biblioteką vienkartinės paslaugos:
nusikopijuoti ar nusiskanuoti dokumentus, išsispausdinti lėktuvo ar renginio bilietus.
Mieste mažėja studentų, daug jaunų žmonių emigruoja ar mokosi užsienyje, vis daugiau
vartotojų informacijos ieško internete.
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIRUTĖS BALTRUŠAITYTĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

32

Viena iš svarbiausių šiuolaikinės informacijos veiklos krypčių - vartotojų
mokymas naudotis e-paslaugomis. Dauguma bibliotekininkų tam skiria nemažai
dėmesio ir darbo laiko. Jie pataria lankytojams kaip ieškoti informatyvių tinklapių, kur
rasti el. knygų ir el. periodikos, kaip naudotis elektroninių parduotuvių, elektroninės
bankininkystės, e-valdžios paslaugomis. 2016 m. rajono bibliotekų vartotojai
paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt. naudotis mokėsi 710 valandų (2015 m. - 480
valandų), iš jų – 517 Viešojoje bibliotekoje, 82 – Miesto filialuose, 111 – kaimų
filialuose. 2016 m. rajono bibliotekose apmokyti ir konsultuoti 2890 gyventojų.
(2015 m. - 317 gyventojų). VB Interneto skaitykloje per metus apsilankė beveik penki
tūkstančių lankytojų, suteiktos 995 konsultacijos, iš jų 492 – individualios.
Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje per metus apsilankė 3347
lankytojai (496 mažiau, negu 2015 m.), iš jų: suaugusiųjų - 2055 (+50), studentų – 1163
(-595), moksleivių – 129 (-71), išduota 1371 fiz. vnt. dokumentų (-422). Vartotojai
naudojosi 14 prenumeruojamų Duomenų bazių, jose atliko 13788 (-387) paieškas. Nors
atliktų paieškų skaičius ir buvo mažesnis, negu ankstesniais metais, bet vis dar vienas
didžiausių šalyje. Iš DB EBSCO Publishing atsisiųsti 386 visateksčiai dokumentai ir
572 anotacijos, DB „INFOLEX Praktika“ atlikta 4390 operacijų.

VB
MF
KF
Iš viso:

Informacinės užklausos
Gautos
Iš jų elektroninėmis
Įvykdytos
Iš jų elektroninėmis
priemonėmis
priemonėmis
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
3959
3470
27
30
3953
3465
29
30
2983
2532
75
65
2894
2468
75
65
5490
6003
106
218
5070
5823
106
218
12432 12005
208
313
11917 11756
210
313

2016 m. rajono gyventojai pateikė bibliotekoms 12005 informacines užklausas
(427 mažiau, negu 2015 m.), 9060 iš jų buvo teminės. Atsakyta į 11756 užklausas. 313
užklausų pateikta elektroninėmis priemonėmis, į visas jas atsakyta. Viešosios
bibliotekos vartotojus studentus daugiausia domino tradicinės temos: ekonomika,
vadyba, finansai, teisė. Filialų vartotojai dažniausiai ieškojo informacijos istorijos,
medicinos, geografijos, gamtos, vadybos ir verslo, žemės ūkio ir kraštotyros klausimais.
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.
Rajono bibliotekose per metus padarytos 6048 kopijos (2015 m. – 6052).
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K r a š t o t y r o s v e i k l a1
Kraštotyros darbas yra prioritetinė Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios
bibliotekos Informacijos skyriaus veiklos sritis. Nuo jo organizavimo ir vykdymo
kokybės priklauso krašto istorijos bei rašytinio kultūros paveldo išsaugojimas kitoms
kartoms. Šį svarbų darbą dirba visos skyriaus darbuotojos.
Viešųjų bibliotekų fondų vertingumą didina turimų dokumentų apie vietovės
istoriją bei žmones kiekis. Kraštotyros fonde buvo 1052 pavadinimų 6644 fiz. vnt.
dokumentų (VB - 1052 pav., 1803 fiz. vnt., MF – 282 pav., 1032 fiz. vnt., KF – 116
pav., 3809 fiz. vnt.). 2016 m. gauta 14 pavadinimų, 73 fiz. vnt. (VB – 22 fiz. vnt., MF –
7 fiz. vnt., KF – 44 fiz. vnt.). Per metus nurašyta 50 fiz. vnt. (VB – 6 fiz. vnt., MF – 2
fiz. vnt., KF – 42 fiz. vnt.) kraštotyrinių dokumentų. Viešosios bibliotekos Informacijos
skyriaus kraštotyros fondą sudaro 1662 fiz. vnt. inventorintų dokumentų. VB filialuose
kraštotyros dokumentų fondas nėra gausus. Bibliotekininkės apie savo aptarnaujamą
mikrorajoną bei jame veikiančias bendruomenes, klubus ir žymius žmones kaupia
iškarpų aplankus, renka mokyklose, bendruomenėse ar kitose įstaigose leidžiamus
laikraštėlius. Daugumoje bibliotekų kaupiamos, aprašomos ir eksponuojamos
bibliotekose vykusių renginių nuotraukos.
Praėjusiais metais Informacijos skyriaus kraštotyros bei kai kurių viešosios
bibliotekos filialų fondas buvo papildytas rajono istorijai reikšmingomis knygomis: E.
Mažrimo „Tauragės istorinės kapinės“, „Kiukiškiai“ (sudarytojas Povilas Gargasas),
„Partizanų takai Tauragės rajone“. Klaipėdos universitetas Tauragės rajono
bibliotekoms dovanojo Romos Bončkutės parengtą leidinį „Vaclovo Biržiškos ir Petro
Joniko susirašinėjimas (1948-1955): šaltinio publikacija“, kuriame atsispindi mūsų
žymaus kraštiečio kalbininko prof. P. Joniko lituanistinė bei visuomeninė veikla
išeivijoje. Informacijos apie kraštą gausu ir kitose naujai gautose istorinėse
monografijose.
Kraštotyros fondo grožinės literatūros lentyna praturtėjo žymių kraštiečių
Alekso Dabulskio, Martos Stirbytės-Valaikienės, Vilijos Aleknaitės-Abramikienės
dovanotomis knygomis, Benjamino Kondrato, Onos Jautakienės, Regimanto
Tamošaičio bei rajono literatų kūrybos leidiniais.
2016 m. Tauragės rajono bibliotekininkai išleido tris knygas. Siekdama, kad
Informacijos skyriaus fonde saugomi kraštotyros darbai ir rankraščiai pasiektų platesnį
skaitytojų ratą, Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
išleido serijos „Atminties lobynas“ pirmąją knygą - „Tauragės krašto žmonių
prisiminimai“. Joje publikuoti tauragiškių Sofijos Kovalčiukienės (1917–2011) ir
Juozapo Mačiulio (1885–1962) atsiminimai. Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriaus darbuotojos Alina Bagdonienė ir Birutė Jogėlienė sudarė ir išleido knygelę
,,Batuoto katino" lėlių teatrui – 25“. Dacijonų kaimo bendruomenės veiklos 10-čiui
skirta bibliotekininkės Reginos Jurgilienės sudaryta knyga „Dacijonai – Šešuvies
vingiuose“. Leidinio medžiagą redagavo Informacijos skyriaus vedėja Birutė
Lukoševičienė, nuotraukas skanavo vyr. bibliografė Vilma Liočienė.
Pagal Žygaičių kaimo filialo bibliotekininkės Zitos Jakienės parengtą ir
laimėtą projektą buvo išleistos 2 žygaitiškės mokytojos Reginos Bliūdžiuvienės eiliuotų
pasakų knygelės: „Daržo pasaka“ ir „Pasakos vaikšto kaip žmonės“. Knygų iliustracijų
autorė taip pat Žygaičių kaimo senjorė Teresė Beitienė.
1

Apie kraštotyrinius renginius skaitykite skyriuje,,Kraštotyriniai renginiai, parodos“
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Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 2016 m. išleistoje
šalies bibliotekininkų kūrybos rinktinėje „Pasidalinkim ilgesį perpus“ atspausdinta ir
Tauragės rajono bibliotekų darbuotojų Sigito Kancevyčiaus, Ramunės Aldonos
Palekaitės, Eugenijaus Šalčio, Reginos Vingienės kūryba.
Praėjusiais metais praturtėjo bibliotekos kraštotyros fonde saugomas
rankraščių bei nuotraukų archyvas. Rašytojos, poetės ir mokslininkės prof. Birutės
Baltrušaitytės (jos vardu pavadinta Tauragės viešoji biblioteka) vyras Justinas Stonys su
dukra Žydrūne Stonyte bibliotekai padovanojo 10 nuotraukų iš jų šeimos archyvo.
Kraštietės dailininkės Jadvygos Lengvinaitės turto paveldėtojai bibliotekai perdavė jos
nuotraukų, dokumentų bei 12 egz. asmeninės bibliotekos knygų su žymių rašytojų ir
poetų dedikacijomis. Siekdamas išsaugoti Skaudvilėje gimusio žymaus tautosakininko,
etnografo Zenono Slaviūno (1907–1973) atminimą, profesorius Stasys Skrodenis
(mokėsi Skaudvilėje) bibliotekai perdavė savo sukauptą medžiagą apie šį kraštietį (apie
60 fiz. vnt.). Rengiant parodą, skirtą tauragiškiui skulptoriui, Nacionalinės premijos
laureatui Regimantui Midvikiui, jo gyvenimo draugė Aldevina Sturienė bibliotekai
dovanojo keletą knygų bei 37 žymaus kraštiečio nuotraukas. Tauragės rajono Garbės
pilietė ir bibliotekos globėja Valerija Bumbulienė suteikė leidimą nuskanuoti ir
skaitmeniniame bibliotekos archyve saugoti jai skirtus tauragiškio pedagogo ir
tautodailininko Kazimiero Paulausko laiškus. Bibliotekininkas, rajono kultūros veikėjas
Eugenijus Šaltis perdavė 16 buvusio bendramokslio ir draugo poeto Petro Tinginio
nuotraukų. Šie dokumentai biblioteką pasiekė metų pabaigoje ir dar nėra suinventorinti.
Kaip ir kasmet, taip ir praėjusiais metais viešosios bibliotekos interneto
svetainėje
publikuotas
„Žymių
Tauragės
datų
kalendorius
2016“
(http://www.tauragevb.lt/lt/krastotyra/2-svetaine/73-zymiu-datu-kalendoriai.html).
Peržiūrimas ir pasikeitusia informacija papildomas žinynas „Žymūs Tauragės krašto
žmonės“ (http://www.tauragevb.lt/lt/krastotyra/krastieciai.html).
2016 m. sudaryti 6 nauji žymiems kraštiečiams skirti teminiai aplankai:
„Batakių krašto vaikas Petras Tinginys“, „Anglijos lietuvių poetas Juozas
Arbačiauskas“, „Tauragės rajono Garbės pilietis skulptorius Regimantas Midvikis“,
„Skulptorius Petras Vaivada 1906–1989“, „Dailininkė tekstilininkė Bronislava
Orlingytė-Lapinskienė“, „Jonas Spudulis – kalbininkas, medicinos daktaras,
draudžiamosios spaudos organizatorius ir bendradarbis“.
Svarbūs kraštotyriniai straipsniai iš leidinių, kurių bibliotekoje neturime, yra
parsisiunčiami per tarpbibliotekinį abonementą (TBA). Kaupiami straipsniai apie rajoną
ir iš duomenų bazės EBSCO Publishing.
Su viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose sukauptais kraštotyros dokumentais
vartotojai individualiai susipažįsta gaudami atsakymus į jų pateiktas kraštotyrines
užklausas. 2016 m. viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose atsakyta į 519 vartotojų
užklausų įvairiomis krašto pažinimo temomis. Tai yra 33 mažiau negu 2015 m.
Viešosios bibliotekos filialuose ir Vaikų literatūros skyriuje daugiausia šio pobūdžio
užklausų pateikė moksleiviai, kurie domėjosi Tauragės istorija, papročiais, lankytinomis
vietomis, tarme ir žymių žmonių biografijomis.
Kraštotyrinės užklausos
VB Informacijos skyriuje
VB filialuose ir Vaikų literatūros skyriuje
Iš viso:

2015
108
444
552

2016
106
413
519
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2016 m. Informacijos skyriaus vartotojai (daugiausia suaugę) pateikė 106
kraštotyrines užklausas. Tai tik 2 užklausomis mažiau nei 2015 m. Nutolusiems
vartotojams buvo atsakyta elektroniniu paštu (12), bei telefonu (3). Dažniausiai buvo
domimasi informacija apie žymius rajono žmones, krašto istoriją, lankytinas vietas,
literatūrinį rajono gyvenimą bei bibliotekų veiklą. Metų pabaigoje pradėta teikti
atrankinė informacija rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus specialistėms,
buvo sudaryti per metus publikuotų straipsnių sąrašai apie savivaldybės ir Mero veiklą
bei „Tauragės bibliotekos spaudoje“.
Tęsiasi Informacijos skyriaus bibliografių bendradarbiavimas su panevėžiete
kraštotyrininke Lione Lapinskiene. Už pagalbą suteikiant žinių apie žymius Tauragės
bei Panevėžio krašto žmones knygoje „Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio
kolegijos“ sudarytojos įrašė padėką ir Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos
Informacijos skyriaus vyr. bibliografei L. Pikčiūnienei.
Viena iš svarbesnių kraštotyros informacijos sklaidos formų - rajono Viešojoje
bibliotekoje bei jos filialuose vykstantys kraštotyriniai renginiai (56) ir parodos (55),
moksleivių ekskursijos bei bibliotekose organizuojamos pamokos.
Kraštotyros darbai
2016 m. Tauragės rajono Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos bei jos
filialų bibliotekininkės parengė 10 kraštotyros darbų, sudarė 3 knygas. Filialų
bibliotekose parengti kraštotyros darbai Informacijos skyriaus bibliografių yra
kopijuojami bei skanuojami. Originalai yra saugomi pas rengėjus, o kopijos - VB
kraštotyros fonde. Kartais kai kurių kolegių darbus tenka redaguoti. Dalies kraštotyros
darbų pilni tekstai Skaitmeniniame kraštotyros archyve saugomi kaip elektroniniai
dokumentai. Tokių darbų, bei saugomų CD ir DVD kraštotyros fonde yra apie 70. Eičių
filialo bibliotekininkė Ramunė Palekaitė (slapyvardžiu Ramunė Vakarė) savo sukurtų
kraštotyrinių nuotraukų galeriją apie Eičių kaimo gamtą, žmones publikuoja interneto
saugyklose https://get.google.com/albumarchive ir https://www.flickr.com/photo.
Praėjusiais metais Informacijos skyriaus bibliografė Laima Pikčiūnienė
papildė sąrašą „Tauragės rajono bibliotekose parengtų kraštotyros darbų rodyklė II
dalis. 2013–2016 m.“, kuris bus publikuojamas bibliotekos interneto svetainėje.
Biobibliografinėmis žiniomis pildant skaitmeninį biografijų žinyną apie
kraštiečius „Žymūs Tauragės krašto žmonės“, jų jubiliejų ar sukakčių proga buvo
parengtos ir bibliotekos svetainėje patalpintos publikacijos apie kraštietį skulptorių
Petrą Vaivadą, Tauragės krašto kalbininkus Petrą Joniką, Joną Kruopą, Joną Spudulį
(straipsnis spausdintas ir laikraštyje ,,Tauragės žinios“). Rajono laikraščio „Tauragės
kurjeris“ interneto svetainėje - nekrologas kraštiečiui poetui Juozui Arbačiauskui.
2016 m. bibliotekos svetainė papildyta nauju kraštotyriniu turiniu, sukuriant
skiltį „Tauragės rajono Garbės piliečiai“. Be sąrašo joje buvo publikuoti straipsniai:
„1919–1920 m. Lietuvos kariuomenės savanoris Povilas Rupšys“, bei „Mokytojas,
tautodailininkas, Tauragės rajono Garbės pilietis Kazimieras Paulauskas“.
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METODINĖ VEIKLA
2016 m. metais metodikos skyriaus darbuotojos kaupė ir skleidė informaciją
apie filialų gerą darbo patirtį, 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 103 kartus (2015 m. – 107), vidutiniškai
vienas filialas aplankytas 3,8 karto (2015 m. - 3,9). Etatiniai metodininkai per metus
filialuose apsilankė 47 kartus – dalyvavo renginiuose, teikė praktinę pagalbą. Kitų
viešosios bibliotekos skyrių darbuotojai lankėsi filialų renginiuose. Su filialų
bibliotekininkėmis bendraujama viešojoje bibliotekoje, elektroniniais laiškais.
Filialų darbuotojams buvo teikta informacija apie projektų rašymą, renginių
organizavimą, kraštotyros darbų rengimą, darbą su LIBIS programa ir kt.
Rajono filialuose dažnai lankėsi direktorius S. Kancevyčius. LIBIS
administratorė G. Dagienė filialuose lankėsi diegiant skaitytojų aptarnavimo
posistemę ir apmokant bibliotekininkes dirbti su ja. Vertinant filialų materialinę
būklę, atliekant inventorizaciją juose lankėsi metodikos skyriaus vedėja D.
Pukelienė ir direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams R. Vitkevičius. Nemažą dalį
rajono filialų aplankė metodikos skyriaus vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai V.
Globytė su „Jaunojo inžinieriaus laboratorija“. Dažnai į filialus buvo kviečiamas
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius.
Rajono savivaldybės Mero S. Mičiulio, savivaldybės administracijos
direktoriaus M. Petraičio ir kitų savivaldybės atstovų iniciatyva seniūnijose
organizuotuose susitikimuose aptarta įstaigų veikla. Šiuose susitikimuose dalyvę
bibliotekininkai pristatė savo bibliotekų veiklas, išsakė problemas.
Fondų patikrinimai/perdavimai, keičiantis darbuotojams, vyko Visbarų,
Norkaičių ir Mažonų kaimų filialuose. Naujos darbuotojos neturi bibliotekinio
išsilavinimo. Joms organizuoti pradiniai mokymai, kurių metu supažindinta su
elementariais technologiniais procesais, kurie leidžia darbuotojoms pradėti
savarankiškai dirbti.
Rajono filialams fondus, kraštotyros darbus apipavidalino, maketavo ir
spausdino renginių plakatus ir kvietimus, padėkas vartotojams ir pan. skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Vida Meiland.
Toliau teikiama metodinė pagalba kitų žinybų bibliotekoms ir jų
darbuotojams. Gražus bendradarbiavimas vyksta tarp „Versmės“ gimnazijos,
„Šaltinio“ progimnazijos, „Aušros“ ir Jovarų pagrindinių mokyklų bibliotekininkių
L. Ščerbakovos, D. Petkuvienės, B. Vaivadienės ir D. Jucikaitės bei viešosios
bibliotekos darbuotojų.
Moters užimtumo ir informacijos centro inicijuotuose projektuose,
skirtiems kovai prieš smurtą artimoje aplinkoje, įgyvendinimo veikloje dalyvavo
Skaudvilės miesto, Eičių, Pagramančio, Taurų, Gaurės kaimų bibliotekos.
Metodikos skyriaus vedėja D. Pukelienė parengė 2017 m. žymių datų
kalendorių, rinko medžiagą apie rajono bibliotekas ir darbuotojus spaudoje.
analizavo ir apibendrino rajono filialų mėnesinius renginių planus, 2017 metų filialų
veiklos planus, kas mėnesį teikė Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai
ataskaitą apie gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus bei konsultacijas,
rajono savivaldybei per mėnesį įvykusių renginių išplėstinę informaciją, parengė
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informaciją Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos ruošiamam investiciniam
projektui, kurio pagalba turėsime galimybę atnaujinti visus bibliotekose esančius
viešos interneto prieigos kompiuterius, interneto ryšį.
Metodikos skyriaus darbuotojos G. Dagienė ir D. Pukelienė atnaujina ir
papildo informaciją viešosios bibliotekos svetainėje www.tauragevb.lt Skyriaus
vedėja D. Pukelienė atnaujino tinklapį pagal 2016 m. birželio 22 d. LR Vyriausybės
įsakymu patvirtintą naują (papildytą) interneto svetainių aprašą.
Bibliotekininkų kvalifikacijos organizavimas
2016 m. rajono filialų darbuotojams organizuoti 2 seminarai ir 6 pasitarimai.
Seminaruose „Renginių organizavimas ir planavimas“ bei „Darbo veiklos planavimas“
pranešimus skaitė Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja L. Pačebutienė.
Vasario mėnesio pasitarime su rajono bibliotekininkais susitiko AB
„Swedbank“ Tauragės skyriaus atstovės, pristačiusios teikiamas paslaugas. AB ESO
Klaipėdos regiono Klientų aptarnavimo skyriaus atstovė supažindino su savitarnos
svetaine www.manogile.lt, paslaugų paketu. Apie filialų veiklą 2015 metais pasakojo A.
Vymerio miesto filialo darbuotojos D. Vitkauskaitė ir I. Ivanauskienė, Skaudvilės
miesto filialo vedėja M. Mockienė, Batakių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė L.
Pavalkienė. Vyr. buhalterė M. Urbonienė palygino bankų paslaugas ir jų naudojimo
galimybes.
Kovo mėnesio pasitarime Informacijos skyriaus vyr. bibliografė L.
Pikčiūnienė apžvelgė kraštotyros veiklą filialuose, pristatė viešojoje bibliotekoje
lietuvių kalbos dienoms eksponuojamą dokumentų parodą. Filialų veiklą pristatė
Žygaičių, Pagramančio, Sartininkų Lauksargių, Mažonų, Kunigiškių kaimų filialų vyr.
bibliotekinikės Z. Jakienė, V. Bartušienė, G. Svarienė, E. Ravickaitė, V. Keserauskaitė
ir J. Beržinienė. Metodikos skyriaus darbuotojos D. Pukelienė ir G. Dagienė informavo
apie LIBIS skaitytojų posistemės diegimo filialuose planus. Vyr. buhalterė M.
Urbonienė informavo apie atsiskaitymus už skaitytojų bilietus ir pinigų pajamų kvitus,
pajamų deklaravimą.
Balandžio mėnesį rajono bibliotekininkams Moters užimtumo ir informacijos
centro vadovė N. Meilutienė ir Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Prevencijos poskyrio vyriausioji specialistė R. Žvynakienė pristatė projektą, kuriuo
siekiama padėti moterims kenčiančioms nuo smurto. Moters užimtumo ir informacijos
centro atstovė N. Meilutienė informavo apie paslaugas, kurias galima gauti šiame
centre. Policijos atstovė R. Žvynakienė kvietė bibliotekininkes pagelbėti kovoje su
smurtu prieš vaikus, pasiūlė renginius, su kuriais galėtų atvykti į filialus. Metodikos
skyriaus vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai V. Globytė pristatė BP2 projektą
„Jaunojo inžinieriaus laboratorija“ ir jo metu vykdomas veiklas, pademonstravo 3D
spausdintuvą, jo galimybes, pasiūlė užsiėmimus organizuoti filialuose. Viešosios
bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliografė R. Pocienė ir Žygaičių kaimo filialo
vyr. bibliotekininkė Z. Jakienė dalijosi įspūdžiais ir įgyta patirtimi seminare „Kūrybinis
mąstymas ir jo pritaikymas bibliotekoje“. VB komplektavimo skyriaus vyr.
bibliotekininkės J. Petraitienė ir I. Steponaitytė pristatė patirtį įgytą stažuotėje „LIBIS
įrašų kūrimas“ Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Bibliotekininkės G. Pavalkytė, L. Šimkė, D. Kiniulienė ir M. Parnarauskienė dalijosi
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įspūdžiais iš konferencijos, skirtos M. Martinaičiui Raseinių rajono Marcelijaus
Martinaičio viešojoje bibliotekoje.
Rugsėjo mėnesį, naują darbo sezoną, rajono bibliotekininkai pradėjo
susitikimu su Lietuvos Carito projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis
aukoms“ Tauragės skyriaus soc. darbuotoja Ona Krenciūte, Demonstruotas filmas
„Žaidėjai“. Susitikime dalyvavo Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Prevencijos poskyrio vyriausioji specialistė R. Žvynakienė. Tauragės bibliotekininkų
profsąjungos skyriaus pirmininkė B. Jogėlienė pristatė ruošiamą kolektyvinę darbo
sutartį. Apie susitikimus su Tauragės rajono savivaldybės darbuotojais kalbėjo
Dacijonų, Gaurės, Batakių kaimų ir Skaudvilės miesto filialų darbuotojos R. Jurgilienė,
D. Mockienė, L. Pavalkienė ir M. Mockienė. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
R. Vitkevičius pristatė viešųjų pirkimų taisykles ir pirkimų galimybes.
Spalio mėnesio pasitarime rajono bibliotekininkams paslaugas pristatė AB
DNB banko, AB ESO Klaipėdos regiono Klientų aptarnavimo skyriaus ir Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA) Tauragės skyriaus darbuotojai. Vyr.
buhalterė M. Urbonienė pasiūlė pagalbą renkantis AB DNB banko paslaugų krepšelius.
Gruodžio mėnesį rajono bibliotekininkai, ugdymo įstaigų darbuotojai pasitiko
labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ naujų knygų siuntas. Jas į mūsų rajoną
atvežė tauragiškė Seimo narė Aušrinė Norkienė ir jos padėjėja. Viešosios bibliotekos
komplektavimo ir knygų tvarkymo skyriaus vedėja D. Kiniulienė informavo apie
užsakytus periodinius leidinius. Metodikos skyriaus vedėja D. Pukelienė informavo apie
2016 m. statistinių ataskaitų teikimą.
Pasitarimuose rajono bibliotekų darbuotojos pasveikintos asmeninių
sukakčių proga, taip pat pristatytos naujos darbuotojos, pradėjusios dirbti viešojoje
bibliotekoje ir jos filialuose.

TYRIMAI
2016 m., kaip ir kiekvienais metais, atliekama išsami rajono bibliotekų veiklos
analizė, leidžianti geriau pažinti vartotojų poreikius ir pasirinkti tinkamą vartotojų
aptarnavimo strategiją.
Praėjusiais metais parengta informacija „Informacijos skyriaus mokslinė
veikla 2010–2015 m.“ (Tyrimas ,,Savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslinė veikla
2010-2015 metais“) , dalyvauta Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekos atliktame tyrime „Bibliotekų skaitmeninės paslaugos“ (apklausta 10
vartotojų).
Viešosios bibliotekos Informacijos skyrius dalyvauja Klaipėdos apskrities
viešosios I. Simonaitytės bibliotekos projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos
kūrimas“. Atlikta kraštotyros archyvo dokumentų analizė, suskaitmeninimui atrinkti 987
objektai, kurie priskiriami kultūros paveldui (nuotraukos, rankraščiai, kraštotyros darbai
ir kita Tauragės kraštui reikšminga medžiaga).
Rengiant naujas ,,Vidaus darbo tvarkos taisykles“ Metodikos skyriaus
vedėja D. Pukelienė išanalizavo respublikos viešųjų bibliotekų filialų darbo laiką.
Peržiūrėta 34 rajonų bibliotekų svetainės. Daugiausia miestų filialai dirba 9.00 18.00 val. - 23,5 proc.; 10.00 – 18.00 val. – 20,6 proc. Kaimų filialai – 9.00 – 18.00
val. – 41,2 proc.; 8.00 – 17.00 val. – 32,4 proc., dirbantys 0,5 etato – 13.00 – 17.00
val. – 41,2 proc.; 12.00 – 16.00 val. – 32,4 proc.
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PROJEKTAI

Projekto pavadinimas
Skirta Eur
Vykdytojas
Tauragės rajono savivaldybės kultūros renginių rėmimo programa
1.
Poezijos pavasaris
350
Viešoji biblioteka
2.
Prie garažų
1100
Viešoji biblioteka
3.
Poros
300
Viešoji biblioteka
4.
Lėlių paradas
350
Vaikų literatūros skyrius
5.
Dingęs Tauragės kraštas
150
Viešoji biblioteka
6.
Viešosios bibliotekos 85-metis
500
Viešoji biblioteka
7.
Skaitymo takas veda mus į knygų
100
A.Vymerio filialas
šalį
8.
Nesekama pasaka
120
Skaudvilės filialas
9.
Jubiliejinis sveikinimas
200
Batakių kaimo filialas
10. Ką meno senų mokyklų slenksčiai
100
Kęsčių kaimo filialas
11. Šiam pasauly...
100
Lauksargių kaimo filialas
12. Lai skamba žemaitiškas žodis
50
Mažonų kaimo filialas
13. Spalvingos idėjos
100
Norkaičių kaimo filialas
14. Bibliotekų
kvarteto
Žygaičių
110
Žygaičių kaimo filialas
seniūnijoje sklaida
15. Pasakos vaikšto kaip žmonės
400
Žygaičių kaimo filialas
16. Daržo pasaka
500
Žygaičių kaimo filialas
Iš viso:
4530
Tauragės rajono savivaldybės jaunimo ir verslo skatinimo programa
17. Biblioteka be sienų
300
Viešoji biblioteka
Iš viso:
300
Tauragės rajono savivaldybės finansuoti
4830
bibliotekų projektai iš viso:
Projektai teikti kartu su bendruomenėmis
Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir/ar paauglių užimtumo programa
18. Tegul dūzgia vaikų aviliukas
1930
Lomių kaimo
bendruomenė ir
biblioteka
Tauragės rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programa
19. Rugpjūčio lyrika
300
Baltrušaičių kaimo
bendruomenė ir Viešoji
biblioteka
20. Kalėdinės eglutės įžiebimui ir
150
Žygaičių kaimo
dovanėlėms vienišiems seneliams"
bendruomenė ir
(Žygaičiai)
biblioteka
21. Gyvenk ir sportuok sveika
130
Dapkiškių kaimo
bendruomenė ir
biblioteka
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
22. Kurkime ir pažinkime kartu
700
Dacijonų kaimo
bendruomenė ir
biblioteka
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Projektų, teiktų su bendruomenėmis,
gautas finansavimas iš viso:
23. Lietuvos Nacionalinė M. Mažvydo
bibliotekos projektas ,,Bibliotekos
pažangai 2“ ,,Jaunojo inžinieriaus
laboratorija“
Iš viso:

3210
15702.25

Viešoji biblioteka

23742.25

2016 m. baigtas įgyvendinti Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos projektas ,,Bibliotekos pažangai 2“ „Jaunojo inžinieriaus laboratorija“.
Bendra projekto vertė 33967,75 Eur, iš kurių 2015 m. įsisavinta 18265,50 Eur, 2016 m.
– 15702,25 Eur. Projektu buvo siekiama skatinti jaunimo užimtumą ir verslumą
Tauragės regione. Vykdant projektą Tauragės ir Šilalės viešosios bibliotekos įsigijo
techninę įrangą, tarp jų – 3D spausdintuvus, vyko mokymai mokytojams, moksleiviams,
projekto veikloje dalyvavo 11 Viešosios bibliotekos filialų, 10 rajono mokyklų ir
ugdymo įstaigų. Surengti 34 projekto pristatymai – atviro pobūdžio kūrybinės dirbtuvės,
kuriose dalyvavo per 1500 žmonių. Projektas pristatytas Tauragės ir kaimyniniuose
rajonuose, Palangoje, Klaipėdoje, Vilniaus knygų mugėje.
Vykdant kitus projektus išleistos 4 knygelės, įvyko jau tradiciniais tapę
bibliotekos renginiai „Poezijos pavasaris“, „Prie garažų“, filialuose vykdyti skaitymo
skatinimo, kraštotyrinio, edukacinio pobūdžio, vaikų ir jaunimo užimtumo bei
bibliotekų populiarinimo projektai.
Viešoji biblioteka dalyvauja tęstiniame Klaipėdos apskrities viešosios I.
Simonaitytės bibliotekos projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos kūrimas“:
atlikta kultūros paveldo objektų, dokumentų kraštotyros archyve analizė,
suskaitmeninimui atrinkti 987 objektai, kurie priskiriami kultūros paveldui (nuotraukos,
rankraščiai, kraštotyros darbai ir kita Tauragės kraštui reikšminga medžiaga).
Viešojoje bibliotekoje vyko socialinio projekto „Aš esu čia“, skirto atkreipti
dėmesį į žmones, sergančius Dauno sindromu, fotografijų parodos pristatymas, dialogas
su miesto bendruomene apie toleranciją ir supratingumą.
Daugiau nei pusė šimto jaunųjų programuotojų dalyvavo Viešojoje
bibliotekoje vykusio Europarlamentaro Antano Guogos inicijuoto projekto Coder Dojo
užsiėmimuose.
2016 m. Lietuvos kultūros ministerijos kultūros rėmimo fondui teiktas
projektas ,,Lėlių teatrą kuriame kartu" (4170 Eur) nebuvo finansuotas.
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PERSONALAS
Darbuotojų skaičius ir kaita

VB
MF
KF
Rajone

Yra etatų
33,5
6,25
21,25
61

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

2016 m. rajono bibliotekose dirbančių darbuotojų skaičius nesikeitė – 61. Dėl
nepakankamo darbo krūvio ne visą darbo laiką dirbo 10 bibliotekininkų (1 viešojoje
bibliotekoje, 9 kaimų filialuose).
2016 m. į vaiko auginimo ir priežiūros atostogas išėjusią Visbarų kaimo filialo
vyr. bibliotekininkę Gitaną Ežerskienę pakeitė Sandra Dragūnienė. Iš Norkaičių kaimo
filialo vyr. bibliotekininkės pareigų savo noru išėjo Rita Čeliauskienė, jos vietoje
pradėjo dirbti Ilona Ambrozienė. Iš Tarailių filialo vyr. bibliotekininko pareigų savo
noru išėjo Eugenijus Šaltis, į jo vietą iš A. Vymerio miesto filialo vyr. bibliotekininkės
pareigų pervesta Birutė Kasparavičienė. Į užtarnautą poilsį išlydėta ilgametė Viešosios
bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Judmina Mickuvienė,
ją pakeitė šio skyriaus Meno ir muzikos skaityklos vyr. bibliotekininkė Galina
Toliušienė. Į jos pareigas iš Mažonų kaimo filialo pervesta vyr. bibliotekininkė Vaiva
Keserauskaitė. Mažonų kaimo filiale vyr. bibliotekininke pradėjo dirbti Ginta Bartkienė.
Dacijonų kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Regina Jurgilienė pervesta dirbti 1 etatu
(dirbo 0,75).
Darbuotojų išsimokslinimas

VB
MF
KF
Rajone

Aukštasis
16
2
7
25

Aukštesnysis
6
3
10
19

84 % rajono bibliotekininkų turi aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, iš jų 48
% aukštąjį, 36 % aukštesnįjį. Viešojoje bibliotekoje 63 % bibliotekininkų turi aukštąjį,
24 % - aukštesnįjį išsilavinimą, miesto filialuose – 33 % aukštąjį, 50 % - aukštesnįjį,
kaimo filialuose - 33 % aukštąjį ir 47 % aukštesnįjį išsilavimą.
2016 m. tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje vizualinės
komunikacijos koleginių studijų programą baigė ir komunikacijos profesinio bakalauro
laipsnį įgijo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Paulina Stonytė.
Šiaulių valstybinėje kolegijoje „Bibliotekos informacinių išteklių valdymo koleginių
studijų programoje“ studijuoja Sartininkų kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Giedrė
Svarienė ir Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė Laima Dirginčienė.
Lauksargių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Eglė Ravickaitė Šiaurės Lietuvos
kolegijoje studijuoja renginių verslo vadybą.
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Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų
2016 m. rajono bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos nacionalinės M.
Mažvydo, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekų, kitų kultūros
įstaigų,
bendruomenių
organizuojamuose
seminaruose,
konferencijose,
nuotoliniuose mokymuose. 2016 m. 24 rajono bibliotekininkai pristatė kvalifikacijos
kėlimo pažymėjimus.
Dalyvauta Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos
organizuotose mokymuose ,,Kūrybinis mąstymas ir jo taikymas bibliotekos veikloje“
(2 darbuotojos), ,,Kūrybinis skaitymo skatinimas: vaikų ir jaunimo knygų klubai“ (2
darbuotojos), ,,Konfliktiški vartotojai: bendravimo psichologija“ (3 darbuotojai),
,,Internetinės lietuvių dokumentinių filmų sinematikos pristatymas“ (1 darbuotoja),
,,Nemokamos debesų paslaugos ir jų taikymo galimybės bibliotekose“ (1 darbuotoja),
,,Skaitmeninimo pradmenys bibliotekininkams (skaitmenintojams, skaitmeninimo
koordinatoriams)“ (2 darbuotojos), ,,Media ir informacijos perdavimas“ (1 darbuotoja),
stažuotėse ,,Kompiuterinių bibliografinių įrašų rengimas“ (2 darbuotojos),
,,Kraštotyrinės informacijos skaitmeniniams“ (1 darbuotoja). Grupė rajono bibliotekų
darbuotojų vyko į IV Knygų mugę Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekoje.
Tauragės Viešosios bibliotekos projektas ,,Jaunojo inžinieriaus laboratorija“
buvo pristatytas Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos projekto
,,Vasara su knyga“ renginyje Palangoje. 2 darbuotojai dalyvavo dviračių žygyje
maršrutu Klaipėda – Palanga.
Į kvalifikacijos tobulinimo seminarą ,,Viešųjų bibliotekų fondų ir informacijos
išteklių kūrimas, sauga, apskaita ir sauga“ Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio
viešojoje bibliotekoje vyko 3 Viešosios bibliotekos specialistės.
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešojoje bibliotekoje organizavo projekto ,,Papasakok apie save – būk
svarbus“ (1 darbuotoja), projekto ,,Bibliotekos pažangai 2 ,,Poveikio vertinimo“ (1
darbuotoja), ,,Virtuali bendruomenė kuria realias bendruomenes. Socialinių tinklų
panaudojimas“ (1 darbuotoja) mokymus, fokusuotą grupinę diskusiją (2 darbuotojos)
Projektą ,,Jaunųjų inžinierių laboratorija“ Klaipėdos apskrities viešojoje I.
Simonaitytės bibliotekoje pasaulinės informacinių technologijų plėtros dieną ir Vilniaus
knygų mugėje pristatė vadovė Viktorija Globytė.
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos organizuotose mokymuose
Vilniuje ,,Klientų patirties valdymas veiklos procesuose organizacijoje“ dalyvavo 1
darbuotoja, projekto ,,Bibliotekos pažangai 2“ patirties dalijimosi seminare ir pabaigos
konferencijoje (po 2 darbuotojas).
Viešosios bibliotekos delegacija buvo nuvykusi į mokslinę biblioteką
Bialystoko mieste (Lenkija) aptarti INERREG V-A Lietuvos-Lenkijos
bendradarbiavimo projekto partnerių susitikimą.
Į LR Seime vykusį Bibliotekų metams paminėti skirtą renginį ,,Stiprios
bibliotekos – stipri visuomenė“ vyko geriausios rajono skaitytojos Birutė Šliažienė
Augustė Stonytė ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja M. Parnarauskienė.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencijoje ,,READING SOCIETY: A
PARADIGM SHIFT IN THE 21ST CENTURY“ Birštone dalyvavo 2 darbuotojos.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų
tarybų posėdžiuose dalyvavo direktorius S. Kancevyčius. Jis vyko į poezijos
,,Pavasario šventę“ Klaipėdoje, Viljandi mieste (Estija) dalyvavo 25-ojoje Estijos
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viešųjų bibliotekų vasaros konferencijoje ,,Biblioteka, kaip bendruomenės centras
Baltijos jūros regiono šalyse“, skaitė mokslinį pranešimą ,,Fotografija, kaip
marketingo ir skaitymo skatinimo priemonė bibliotekoje“.
Rajono bibliotekų darbuotojos dalyvavo Ateities visuomenės instituto
seminare ,,Inovacijos kultūros įstaigose“, Raseinių rajono švietimo centro organizuotoje
konferencijoje ,,M. Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje“, šalies bibliotekų
darbuotojų kūrybos knygos pristatyme Raseiniuose, Klaipėdos kultūrų komunikacijų
centro Parodų rūmuose Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato
skulptoriaus, tauragiškio Regimanto Midvikio memorialinės parodos ,,3M“ atidaryme,
Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro organizuotame seminare ,,Mokslo ir
meno intergarcija – investicija į ateitį“, bendruomenių mokymuose. Žygaičių kaimo
filialo vyr. bibliotekininkė Z. Jakienė vyko į tarptautinę konferenciją LR Seime ,,Ar
kultūra tampa valstybės prioritetu“.
Viešosios bibliotekos vyr. buhalterė M. Urbonienė mokėsi net keliuose
FACTUS SUM buhalterinės apskaitos seminaruose.
Bibliotekininkai dalyvavo XV Žemaitijos bibliotekų sąskrydyje Skuodo
rajone, Knygų mugėje Vilniuje, profesinės sąjungos organizuotoje kelionėje „Talinas
- Saremos sala - ...Estijos lobiai“, Kalėdinėje kultūrinėje išvykoje į Kauną.
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MATERIALINĖ BAZĖ
Patalpų būklė
Rajono filialų patalpos priklauso seniūnijoms, bendruomenėms, švietimo
įstaigoms, kurios ir rūpinasi remontu, šildymu. 2016 m. į šviesesnes ir atnaujintas
patalpas perkeltas Lauksargių kaimo filialas, baigtas remontas Batakiuose. Reikia
remonto Kęsčių kaimo bibliotekoje – čia išdažytos tik grindys. Vis dar neišspręsta
Kunigiškių kaimo filialo šildymo problema.
Bendras bibliotekų patalpų plotas
Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 2915 kv. m., iš jų – 2510 kv. m.
naudingo ploto. Viešoji biblioteka turi 788 kv. m., iš jų – 661 kv. m. naudingo ploto,
miesto filialai dirba 310 kv. m., iš jų – 235 kv. m. naudingo ploto, kaimų filialai įsikūrę
1817 kv. m., iš jų – 1614 kv. m. naudingo ploto.
Rajono bibliotekų fondai išdėstyti 5988 lentynų metruose, iš jų – 5861 lentynų
metrus užima atviri fondai. Viešosios bibliotekos dokumentų fondai išdėstyti 1650
lentynų metruose, atviri fondai – 1638 lentynų metruose, miesto filialų – 925 lentynų
metrai, iš jų – 925 atviri fondai, kaimų filialuose – 3413 lentynų metrus užima visas
fondas, 3298 – atviri fondai.
Techninis aprūpinimas
2016 m. rajono savivaldybės Taryba, atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos raštą, sutiko perimti Viešąjai bibliotekai skirtas 3
skaitykles Samsung Galaxy TAB S 8.4, Viešajai bibliotekai 2016 m. valdyti, naudoti ir
disponuoti patikėjimo teise perduoti 8 kompiuterius ,,Lenovo“, gauti iš Nacionalinės M.
Mažvydo bibliotekos. Iš Viešosios bibliotekos biudžeto įsigytas 1 spausdintuvas, 3
barkodų skaitytuvai. Kritinės būklės yra Viešosios bibliotekos LIBIS serveris.
Kartu su saugos tarnyba ,,Rimsauga“ buvo atlikti apsaugos modernizavimo
darbai - įrengtos stebėjimo kameros.

VB
MF
KF
Rajone

Vartotojams
32
12
85
129

Kompiuteriai
Darbuotojams
34
7
24
65

Iš viso
66
19
109
194
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FINANSAVIMAS

Iš biudžeto
(steigėjo,
valstybės
lėšos)
597270.99
Darbo
užmokesčiui
597270.99

Gauta lėšų (eurais)
Iš jų:
Už
Fizinių,
mokamas juridinių
Steigėjo lėšos
Periodikos
paslaugas asmenų
dokumentams
prenumeratai
parama
įsigyti
47
13186
4823.24
1374.91
Išlaidos (eurais)
Dokumentams įsigyti
Automatizacijai
knygoms
periodikos
elektroniniams
prenumeratai dokumentams
31295
13186
280
9731

Programų
projektų
lėšos

Iš viso

20532.25

624001.39

Kitos
išlaidos

Iš viso

202512.35

660416.19

2016 m. savivaldybės biudžeto lėšų planas buvo 550900 Eur, gauti
asignavimai – 548000,09 Eur. Planas neįvykdytas 2899,91 Eur (nepanaudotos dėl
darbuotojų ligos darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšos). Darbo užmokesčiui su soc.
draudimu panaudota 527979,93 Eur, prekėms ir paslaugoms – 55382,40 Eur., turto
įsigijimui – 47,00 Eur. Sutaupytos darbo užmokesčio lėšos (10000 Eur) bibliotekos
prašymu ir Tarybos sprendimu perkeltos į prekių ir paslaugų įsigijimą – nupirktos
knygų lentynos kaimų filialams.
2016 m. spec. programų lėšų planas buvo 5300 Eur, gauti asignavimai 4823,24 Eur. 28459 Eur gauta iš valstybės biudžeto kultūros darbuotojų ir minimalaus
darbo užmokesčio padidinimui. Papildomai iš savivaldybės biudžeto skirta 1327 Eur
Lauksargių kaimo bibliotekos knygų lentynoms pirkti ir 1000 Eur vaizdo stebėjimo
sistemai Viešojoje bibliotekoje sumontuoti.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos pagal LR
labdaros ir paramos įstatymą pervedė bibliotekai 699,98 Eur. Vaikų literatūros skyrių
rėmė JAV lietuvių bendruomenė (574,93 Eur), Viešosios bibliotekos renginį ,,Prie
garažų“ - UAB „Olanus“ (100 Eur).

IŠVADOS
2016 m. rajono bibliotekų veikla buvo intensyvi ir matoma.
Aktyviai dalyvaujama įvairiuose projektuose, tačiau finansinis šių iniciatyvų
palaikymas nepakankamas. Žinomų ir populiarių Lietuvos žmonių susitikimai su
miestelių ir kaimų gyventojais biblioteką darytų populiaresne ir įdomesne. Būtina
atnaujinti didžiąją dalį filialuose esančios kompiuterinės įrangos, daugiafunkcinių
įrenginių, filialus aprūpinti demonstracine ir įgarsinimo įranga, turima technika negali
užtikrinti kokybiško informacinių paslaugų tiekimo. Kritinės būklės yra daug metų
tarnaujantis Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) serveris.
Bibliotekose trūksta interaktyvių užsiėmimų. Viešojoje bibliotekoje reikia
kondicionavimo sistemos. Filialų darbuotojų pačios valosi patalpas ir už tai negauna
atlygio.
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2016 m. ataskaitą rašė:
Alina Bagdonienė - Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Greta Dagienė - LIBIS administratorė
Viktorija Globytė – projektų vadovė – rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė
Daiva Kiniulienė - Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja
Birutė Lukoševičienė - Informacijos skyriaus vedėja
Meilutė Parnarauskienė - Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Laima Pikčiūnienė – Informacijos skyriaus vyr. bibliografė kraštotyrai
Danutė Pukelienė - Metodikos skyriaus vedėja
Danutė Tauginaitė - Direktoriaus pavaduotoja
Milda Urbonienė – vyr. buhalterė
Ramūnas Vitkevičius – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams


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


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