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Pagrindiniai 2010 metų tikslai:
 Kaupti, tvarkyti ir saugoti universalų spaudinių ir kitų dokumentų
fondą atitinkantį bendruomenės poreikius.
 Sudaryti maksimalią prieigą prie bibliotekos fondo, panaudojant tam
naujausias technologijas.
 Didinti gyventojų sutelkimą į biblioteką, gerinant paslaugų kokybę,
plečiant jų asortimentą.
 Rajono bibliotekų praktinės veiklos analizė ir žinių atnaujinimas.

Pagrindiniai 2010 metų uždaviniai:
 Dokumentų paieška ir atranka.
 Dokumentų tvarkymas ir saugojimas.
 Elektroninio katalogo pildymas naujų dokumentų bibliografiniais
įrašais.
 Analizinių įrašų rengimas ir perdavimas LIBIS nacionalinės
bibliografijos duomenų bankui.
 Atsakyti į vartotojų pateiktas bibliografines užklausas.
 Aptarnauti bibliotekos lankytojus.
 Sudaryti rajono gyventojams prieigą prie interneto.
 Mokyti gyventojus naudotis kompiuteriu ir elektroninėmis
paslaugomis.
 Organizuoti renginius.
 Bibliotekinio darbo permainų valdymas.
 Egzistuojančių naujovių paieška, įvertinimas ir pritaikymas
konkrečioms sąlygoms.
 Bibliotekinių konsultacinių funkcijų vykdymas savivaldybės Viešojoje
ir visų tipų rajono bibliotekose.

3

Išoriniai veiksniai įtakoję bibliotekos veiklą
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka toliau dalyvavo Lietuvos
bibliotekų modernizavimo programoje 2003 – 2013 metams, bei 2009 m.
pradėto projekto „Bibliotekos pažangai“ veikloje, kurio pasekoje
ataskaitiniais metais buvo kompiuterizuoti Bijotų ir Krūtilių kaimų filialai,
sukurta Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainė
www.silalesbiblioteka.lt.
Tačiau ekonominė krizė, sumažėjęs bibliotekos finansavimas atsiliepė
Šilalės rajono bibliotekų veiklai: labai mažai teįsigyta knygų, sumažėjo
prenumeruojamų periodinių leidinių skaičius, renginių skaičius, galimybė
išvykti į kvalifikacijos kėlimo kursus.
I. Bibliotekų prieinamumas.
Bibliotekų skaičius.
2010 m. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklas nekito:
veikė Viešoji biblioteka ir 25 kaimo filialai. Sujungtų bibliotekų nėra,
išskyrus tai, kad keturi kaimo filialai (Pajūralio, Obelyno, Žadeikių ir Bijotų)
yra pagrindinių mokyklų patalpose.
Tinklo pokyčiai.
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklas 2010 m. nekito.
Veikia Viešoji biblioteka ir 25 kaimo filialai.
Nestacionarinis aptarnavimas (ekstensyvi bibliotekos veikla).
Toliau nuo bibliotekų gyvenančius senyvo amžiaus ir neįgaliuosius
gyventojus aptarnauja knygnešiai. Jų mūsų rajono viešosios bibliotekos
kaimo filialai turėjo 192, kurie aptarnavo 272 vartotojus. Į namus nunešta
5878 egzemplioriai dokumentų. Knygnešiais dažniausiai tampa senyvo
amžiaus ar neįgaliųjų namiškiai, kaimynai, moksleiviai, patys
bibliotekininkai.
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Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB.
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūra nekito. Veikia
vaikų literatūros, skaitytojų aptarnavimo, spaudinių komplektavimo ir
tvarkymo, bibliografijos ir kraštotyros, informacijos skyriai, ūkio dalis ir
administracija.
II.Fondo formavimas.
Fondo būklė.
Iš viso rajono Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fonde yra
185563 fiz. vnt. 33114 pav. dokumentų:
- grožinės literatūros yra 111656 fiz. vnt. arba 60,2%;
- šakinės literatūros regione yra 67374 fiz. vnt. arba 36,3%;
- periodinių leidinių yra 6533 fiz. vnt. arba 3,5%.
3,5%
36,3%

Grožinė literatūra
Šakinė literatūra
60,2%

Periodiniai leidiniai

Lyginant su 2009 m. fondas sumažėjo 10203egz. dokumentų.Viešojoje
bibliotekoje padidėjo 715 fiz. vnt., kaimo filialuose sumažėjo 10918 fiz. vnt.
Viešojoje bibliotekoje – 36783 fiz. vnt. 28831 pav. dokumentų:
- grožinės literatūros yra 16148 fiz. vnt. arba 43,9%;
- šakinės literatūros yra 18245 fiz. vnt. arba 49,6%;
- periodinių leidinių yra 2390 fiz. vnt. arba 6,5%.
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6,5%
43,9%

Grožinė literatūra
Šakinė literatūra
Periodiniai leidiniai

49,6%

Kaimo filialuose – 148780 fiz. vnt. 32874 pav. dokumentų:
- grožinės literatūros yra 95508 fiz. vnt. arba 64,2%;
- šakinės literatūros yra 49129 fiz. vnt. arba 33%.
- periodinių leidinių yra 4143 fiz. vnt. arba 2,8%.
2,8%
33,0%

Grožinė literatūra
Šakinė literatūra
64,2%

Periodiniai leidiniai

Aprūpinimas dokumentais.
Vienam gyventojui rajone tenka dokumentų – 6,3 fiz. vnt.:
- VB – 6,1 fiz. vnt.;
- Kaimo filialuose – 6,4 fiz. vnt.
Vienam gyventojui naujai gautų dokumentų tenka po 0,2 fiz. vnt.:
- Viešojoje bibliotekoje – 0,2 fiz. vnt.;
- Kaimo filialuose – 0,2 fiz. vnt.
Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų 0,01 fiz. vnt.:
- Viešojoje bibliotekoje – 0,03 fiz. vnt.;
- Kaimo filialuose – 0,005 fiz. vnt.
Vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų 0 fiz. vnt.:
- Viešojoje bibliotekoje – 0 fiz. vnt.;
- Kaimo filialuose – 0 fiz. vnt.
Vienam vartotojui tenka dokumentų 25,7 fiz. vnt.
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-

Viešojoje bibliotekoje – 20,1 fiz. vnt.;
Kaimo filialuose – 27,5 fiz. vnt.

Dokumentų gavimas.
Per metus įsigyta 6683 fiz. vnt. 1078 pav. naujų dokumentų:
- Viešojoje bibliotekoje – 1334 fiz.vnt. 998 pav.;
- Kaimo filialuose – 5349 fiz. vnt. 2716 pav.
Lyginant su 2009 metais dokumentų gavimas sumažėjo 6657 fiz. vnt., kas
sudaro 49,9%:
- Viešojoje bibliotekoje – 582 fiz. vnt., kas sudaro 30,4% metų gavimo;
- Kaimo filialuose – 6075 fiz. vnt, kas sudaro 53,2% gavimo.
Naujos literatūros paskirstymas pagal turinį:
- grožinės literatūros įsigyta 2027 fiz. vnt. arba 30,3%;
- šakinės literatūros įsigyta 4656 fiz. vnt. arba 69,7%;

30,3%

Grožinės literatūros
Šakinės literatūros

69,7%

Viešoji biblioteka per metus gavo 1334 fiz. vnt. dokumentų;
Kaimo filialai vidutiniškai gavo po 214 fiz. vnt. naujų dokumentų.
Viešoji biblioteka per metus gavo 74 pavadinimų periodinius leidinius.
Kaimo filialai vidutiniškai gavo 25 pavadinimų periodinius leidinius.
Nauji dokumentai fonde sudaro 3,6%:
- Viešojoje bibliotekoje – 3,6%;
- Kaimo filialuose – 3,6%.
Iš viso dokumentų įsigijimui buvo gauta 85,2 tūkst. Lt.:
- kultūros ministerija skyrė 18,5 tūkst. Lt.;
- savivaldybė skyrė – 43,5 tūkst. Lt.;
- fizinių ir juridinių asmenų parama – 23,2 tūkst. Lt.
Vienam regiono gyventojui, dokumentų įsigijimui skirtų lėšų, teko po 2,9
Lt.:
- kultūros ministerijos skirtų lėšų – 0,63 Lt.;
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savivaldybės skirtų lėšų – 1,49 Lt.;
- fizinių ir juridinių asmenų parama – 0,79 Lt.
-

Dokumentų nurašymas.
2010 m. rajone nurašyta 16886 fiz. vnt. dokumentų:
- Viešojoje bibliotekoje – 619 fiz. vnt.;
- Kaimo filialuose – 16267 fiz. vnt.
Nurašymo priežastys:
- susidėvėję ir skaitytojų sugadinti dokumentai – 5399 fiz. vnt. arba
32%.
- praradę aktualumą dokumentai – 11419 fiz. vnt. arba 67,6%.
- skaitytojų prarasti dokumentai – 68 fiz. vnt. arba 0,4%.
Susidėvėję ir
skaitytojų sugadinti

0,4%
32,0%

67,6%

Praradę aktualumą

Skaitytojų prarasti

Fondo apyvartos rodiklis.
Bendras fondo apyvartos rodiklis regione – 1,1:
- Viešojoje bibliotekoje – 1,6;
- Kaimo filialuose – 1.
Lyginant su 2009 m. bendrasis fondo apyvartos rodiklis rajone 0,1
padidėjo (buvo 1): Viešojoje bibliotekoje 0,1 sumažėjo (buvo 1,7), kaimo
filialuose 0,1 padidėjo (buvo 0,9).
Mainų fondas.
Mainų fonde yra 12618 fiz. vnt. dokumentų. 2010 m. mainų fonde
dokumentų judėjimas nevyko: nebuvo papildytas naujais dokumentais ir
nebuvo išimta dokumentų.
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III.

Vartotojų aptarnavimas

Vartotojų telkimas.
Regiono gyventojų skaičius – 29227 gyventojų1.
Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
SVB – 24,7%
VB – 30%
kaimo filialuose – 23,3%
Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienai bibliotekai:
mieste – 5981;
kaime – 929,8.
Vartotojų skaičius:
iš viso SVB – 7209:
VB – 1795;
kaimo filialuose – 5414.
Lyginant su 2009 m. bendras vartotojų skaičius rajone sumažėjo 188
skaitytojais: mieste sumažėjo – 44 skaitytojais, kaimo filialuose – 142
skaitytojais.
Perregistruotų vartotojų 6060, naujai užregistruotų – 1149.
- VB – peregistruotų vartotojų – 1437, naujai užregistruotų – 358;
- Kaimo filialuose – perregistruotų vartotojų 4623, naujai užregistruotų –
791.
Vartotojų sudėtis:
-

suaugusiųjų – 4283 (59,4%);
vaikų iki 14 metų – 2926 (40,6%).

Viešojoje bibliotekoje:
- suaugusiųjų – 1062 (59,2%);
- vaikų iki 14 metų – 733 (40,8%).
Kaimo filialuose:
- suaugusiųjų – 3221 (59,5%);
- vaikų iki 14 metų – 2193 (40,5%).

1

Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento.
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Apsilankymų skaičius:
-

iš viso SVB – 136914;
VB – 41482;
kaimo filialuose – 95432.

Lankomumas.
bendras lankomumo rodiklis – 19;
VB – 23,1;
kaimo filialuose – 17,6.
Lyginant su ankstesniais metais apsilankymų skaičius 17836 padidėjo:
mieste – 6669 apsilankymais, kaimo filialuose – 11167 apsilankymais.
Smarkiai išaugusį apsilankymų skaičių galima paaiškinti tuo, kad skaitytojus
į biblioteką pritraukia juose atsiradę kompiuteriai, galimybė nemokamai
pasinaudoti internetu, bei sumažėjusios finansinės galimybės prenumeruoti
periodiką.
-

Išduotis.
Iš viso išduota dokumentų:
SVB – 203622 fiz. vnt.;
VB – 60112 fiz. vnt.;
kaimo filialuose – 143510 fiz. vnt.
Išduota dokumentų į namus:
SVB – 120992 fiz. vnt.;
VB – 19009 fiz. vnt.;
kaimo filialuose – 101983 fiz. vnt.
Išduota dokumentų vietoje ( bibliotekoje):
SVB – 82630 fiz. vnt.;
VB – 41103 fiz. vnt.
kaimo filialuose – 41527 fiz. vnt.
Lyginant su ankstesniais metais dokumentų išduotis 831 egz. padidėjo:
mieste – sumažėjo 9 egz., kaimo filialuose – padidėjo 840 egz.
Iš viso išduota grožinės literatūros:
SVB – 75757 fiz. vnt. arba 37,2%.
VB – 19482 fiz. vnt. arba 32,4%
kaimo filialuose – 56275 fiz. vnt. arba 39,2%.
Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):
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SVB – 127865 fiz. vnt. arba 62,8%.
VB – 40630 fiz. vnt. arba 67,6%.
kaimo filialuose – 87235 fiz. vnt. arba 60,8%.
Tame tarpe išduota periodinių leidinių:
SVB – 109693 fiz. vnt.
VB – 38965 fiz. vnt.;
kaimo filialuose – 70728 fiz. vnt.
-

Skaitomumas:
SVB – 28,2;
VB – 33,5;
kaimo filialuose – 26,5.
Lyginant su ankstesniais metais skaitomumo rodiklis rajone padidėjo 0,8;
mieste – 0,8 egz. vienam skaitytojui, kaimo filialuose – 0,8 egz. vienam
skaitytojui.
-

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius:
SVB – 222;
VB – 42;
kaimo filialuose – 180.
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius. Iš viso:
SVB – 112;
VB – 25;
kaimo filialuose – 87.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, prijungtų prie interneto:
SVB – 112;
VB – 25;
kaimo filialuose – 87.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams:
SVB – 43;
VB – 23;
kaimo filialuose – 20.
-

Prieiga ir sąlygos.
Darbo valandos viešojoje bibliotekoje:
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Biblioteka darbo dienomis dirba nuo 9.00 iki 18.00 val., šeštadienį nuo
8.00 val. iki 14 val. Liepos – rugpjūčio mėnesiais biblioteka šeštadieniais
nedirba.
Kaimo filialai dirbantys pilną darbo dieną pirmadieniais – ketvirtadieniais
dirba nuo 9.00 val. iki 18.00 val., penktadieniais – 9.00 – 16.45 val., pietų
pertrauka 13.00 – 13.45 val.
Kaimo filialai dirbantys pusę darbo dienos dirba darbo dienomis pagal
atskirą darbo laiką, kuris parinktas atsižvelgiant į filialo skaitytojų
pageidavimą.
TBA:
-

-

išsiųsta užsakymų – 3;
gauta dokumentų - 3;
gauta užsakymų - negauta;
išsiųsta dokumentų - neišsiūsta;

Renginiai:
-

renginių skaičius – 461.
žodinių renginių – 142;
parodų - 319;
renginių lankytojų skaičius – 12444 lankytojas.

Viešojoje bibliotekoje:
renginių skaičius – 92;
žodinių renginių – 29;
parodų - 63;
renginių lankytojų skaičius – 6556 lankytojai.
Kaimo filialuose:
renginių skaičius – 369;
žodinių renginių – 113;
parodų - 256;
renginių lankytojų skaičius – 5888 lankytojai.
2010 – aisiais metais Lietuva minėjo Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 20 – metį, Žalgirio mūšio 600-ąsias metines ir daugelį kitų žymių
datų.
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui organizuotos
literatūrinės popietės “Ji pakilo į laisvę prieš 20 metų “ (Obelyno kaimo
filialas). Šiame renginyje dalyvavo Kovo 11-osios akto signataras Narcizas
Rasimavičius, “Pakilus į naują rytmetį” (Šiauduvos kaimo filialas),
“Žvelgdami į ateitį nepamirškime praeities” (Didkiemio kaimo filialas),
parodos “Tegul skamba Lietuvoj Laisvės varpai” (Viešoji biblioteka),
“Širdim skanduoju žodį LIETUVA” (Palentinio kaimo filialas), “Tamsa
ištirpsta šviesoje” (Pajūralio kaimo filialas), “Dvidešimt laisvės metų”
(Tūbinių kaimo filialas), “Istorija – gyvas, nenutrūkstantis procesas”
(Bilionių kaimo filialas), “Neliks duonos su druska – liks Tėvynė” (Tenenių
kaimo filialas), “Būk laisva, Tėvyne mana” (Žvingių kaimo filialas),
“Atkurtos Lietuvos 20-metis” (Požerės kaimo filialas), “Istorija pina savo
sakmę” (Pajūrio kaimo filialas), “Atgimusi šalis laisva” (Upynos kaimo
filialas), “Kovo 11 – oji nulėmusi ateitį” (Viešoji biblioteka), “Iš kur
atėjome” (Bytlaukio kaimo filialas), “Mano laisvė – mano tautos laisvė”
(Krūtilių kaimo filialas), “Kovo 11-oji Lietuvos istorijoje” (Kūtymų kaimo
filialas), “Mūsų laisvės pavasaris” (Pagrybės kaimo filialas) irk t.
Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms popietės “Istorijos lūžis” (Pajūrio
kaimo filialas), “Per šimtmečius apaugęs mitais ir legendomis” (Didkiemio
kaimo filialas), parodos “Žalgirio mūšis – istorinis Lietuvos
pasididžiavimas” (Viešoji biblioteka), “Lietuvos istorinis pasididžiavimas”
(Palentinio kaimo filialas), “Taurų žygdarbį prisimenant” (Taksėdžio kaimo
filialas), “Iš Lietuvos kovų dienoraščio” (Obelyno kaimo filialas), “Žalgirio
mūšis Lietuvos istorijoje” (Žadeikių kaimo filialas), “Žalgirio mūšis gyvas
lietuvių tautoje” (Tūbinių kaimo filialas), “Žalgirio mūšiui – 600”
(Kvėdarnos kaimo filialas), “Taurusis žygdarbis – Žalgirio mūšis” (Požerės
kaimo filialas), “Senovė brangi atminimais” (Girdiškės kaimo filialas),
“Istorinė Žalgirio mūšio reikšmė” (Krūtilių kaimo filialas), “Istorijos
nepakeisi” (Pagrybės kaimo filialas) ir kt.
Pati didžiausia renginių dalis buvo skirta rašytojų jubiliejinėms gimimo
datoms pažymėti.
Antano Baranausko 175 – osioms gimimo metinėms organizuotos
parodos “Gamtos ir žmogaus ryšiai” (Palentinio kaimo filialas), “Ryškios
pėdos neblunka” (Traksėdžio kaimo filialas), “Tau pirmieji spinduliai tiesos
lietuviškai praspindo” (Pajūralio kaimo filialas), “Kalnai kelmuoti, pakalnės
nuplikę…” (Bilionių kaimo filialas), “Poetas, kalbininkas ir matematikas”
(Bijotų kaimo filialas), “Čionai Lietuva per amžius buvo…” (Kvėdarnos
kaimo filialas), “Giesminykas – Antanas Baranauskas” (Požerės kaimo
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filialas), “Anykščių šilelis” – himnas lietuvių kalbai” (Girdiškės kaimo
filialas), “Anykščių šilelio” autoriui – 175 metai” (Kūtymų kaimo filialas),
“Kalbom iškalbėsiu, giesmėm išgiedosiu” (Pagrybės kaimo filialas) irk t.
Justino Marcinkevičiaus 80 – osioms gimimo metinėms parodos
“Žmogus ir poetas” (Palentinio kaimo filialas), “Tai nuo tavęs čia taip
šviesu…” (Didkiemio kaimo filialas), “Linkiu pakelt krentančią knygą”
(Žadeikių kaimo filialas), “Gyvenimas ir poezija” (Požerės kaimo filialas),
“Gimiau pačiu laiku” (Viešoji biblioteka) irk t.
Dionizo Poškos 245 – osioms gimimo metinėms organizuota viktorina
“Iškilus žemaičių ąžuolas” (Bijotų kaimo filialas), parodos “Garsusis
žemaičių bajoras Dionizas Poška” (Viešoji biblioteka), “Mužikas Žemaičių
ir Lietuvos” (Palentinio kaimo filialas), “Negęstanti D. Poškos žvaigždė”
(Girdiškės kaimo filialas) ir kt.
Žemaitės 165 – osioms gimimo metinėms literatūrinė popietės
“Ryškiausia Žemaitijos rašytoja” (Šiauduvos kaimo filialas), “Žemaitės
marčios šiandien” (Pajūrio kaimo filialas), parodos “Iš Ušnienų į literatūros
klasikes” (Palentinio kaimo filialas), “Nenuėjusi užmarštin” (Traksėdžio
kaimo filialas), “Įstabioji žemaitiško žodžio audėja” (Pajūralio kaimo
filialas), “Žemaitės gyvenimo ir kūrybos pėdsakais” (Žadeikių kaimo
filialas), “Iš Ušnėnų į literatūros klasiką” (Tūbinių kaimo filialas), “Kaimo
kasdienybė Žemaitės kūryboje” (Bilionių kaimo filialas), “Parimusi prie
užvertos langinės” (Bijotų kaimo filialas), “Amžina klasikė” (Upynos kaimo
filialas), “Žemaitė – tikrovės metraštininkė” (Viešoji biblioteka), “Iš kaimo į
klasikes” (Bytlaukio kaimo filialas), “Savojo kelio beieškant” (Girdiškės
kaimo filialas), “Žemaitė – liaudies rašytoja” (Kūtymų kaimo filialas) ir kt.
Pauliaus Širvio 90 – osioms gimimo metinėms Viešojoje bibliotekoje
vyko netradicinė Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazijos gimnazistų pamoka
“Neklauskit meilės vardo” (mokyt. N. Stasytienė), kurios metu buvo
skaitoma poeto kūryba, demonstruojamas reportažas apie poeto asmenybę,
ištraukos, kuriose pats poetas skaitė savo kūrybą, parodos “Kareivio ir poeto
likimas” (Palentinio kaimo filialas), “Spindėjo beržas tolumoj…”
(Didkiemio kaimo filialas), “Tragiškasis lietuvių dainius” (Šiauduvos kaimo
filialas), “Tiesiu toliams rankas” (Pajūralio kaimo filialas), “Beržas, kurio
nebėra” (Bijotų kaimo filialas), “Žodžiai liejas iš širdies” (Žvingių kaimo
filialas), “Žmogaus ir poeto drama” (Pajūrio kaimo filialas), “Aš – beržas,
lietuviškas beržas” (Pagrybės kaimo filialas) ir kt.
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2010 metais sukako 200 metų kai Šilalės apylinkėse gimė kalendorių
leidėjas Laurynas Rokas Ivinskis. Šiai datai paminėti Lietuvoje vyko visa
eilė renginių. Ne išimtis buvo ir mūsų rajonas. Šilalės rajono savivaldybė,
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka bei Šilalės V. Statkevičiaus
krašto muziejus organizavo bendrą renginių ciklą. Viešojoje bibliotekoje
buvo parengta ir atidaryta paroda “Tekančio laiko metraštininkui - 200
metų”. Ši paroda parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Nacionalinės M.
Mažvydo bibliotekos Ryšių su visuomene skyriaus darbuotojomis. Dalį
leidinių paskolino Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka.
Po parodos atidarymo Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje buvo
aukojamos Šv. Mišios, po kurių prie minėtos bažnyčios buvo atidengta L. R.
Ivinskio atminimo lenta liudijanti, kad jis buvo krikštytas šioje bažnyčioje.
Po šių iškilmių Šilalės V. Statkevičiaus krašto muziejuje vyko mokslinė
konferencija “Laurynas Rokas Ivinskis – lituanistinio XIX a. žemaičių
sąjūdžio švietėjas”. Už šio renginių ciklo organizavimą Šilalės rajono
savivaldybės viešoji biblioteka Lietuvių kalbos instituto ir Šilalės kraštiečių
draugijos buvo apdovanota padėkos raštu bei L.R. Ivinskio atminimo
medaliu.
Vasario mėnesį Viešosios bibliotekos salėje vyko tremtinių knygos
“Erškėčių keliu – II” pristatymas. Knygos, kurioje sudėti tremtinių ir
politinių kalinių, savanorių karių, rezistentų atsiminimai, pasakojimai,
straipsniai apie tremtį, okupacijos padarytas žaizdas Šilalės krašte ir kitose
Žemaitijos vietose. Šio mūsų tautos istorijos puslapio dramatiškumą
pabrėžė ir literatūrinė – muzikinė improvizacija sukurta ir pristatyta Simono
Gaudėšiaus gimnazijos mokinių. Tai buvo jaunosios kartos mintys kartu su
mokytoja Nijole Stasytiene išsakytos perskaičius knygą.
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Tremtinių knygos “Erškėčių keliu – II” pristatymas

Savo prisiminimais dalinosi knygos bendraautoriai: Teresė Ūksienė,
Teresė Gečienė, Antanas Rašinskas, Elena Vismantienė, Birutė Kuizinaitė,
Rūta Bagočienė ir kt.

Knygos “Erškėčių keliu – II” dalyviai ir svečiai
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Kovo mėnesį Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo skyriuje atidaryta tapybos ir grafikos darbų paroda, skirta
Maironio eilėraščių rinkinio „Pavasario balsai“ 115- osioms metinėms
paminėti.
Parodoje eksponuojami Šilalės Simono Gaudėšiaus trečiųjų
gimnazijos klasių moksleivių meniniai darbai, iliustruojantys žymaus
lietuvių poeto eiliuotus kūrinius. Gimnazistams vadovavo dailės mokytoja
Jolanta Baubkuvienė ir lietuvių kalbos mokytoja Irma Šedienė. Atidarymo
metu vyko integruota literatūros pamoka, kurioje eilėarščius skaitė ir apie
eilėraščio perkėlimą į piešinį pasakojo autoriai. Renginyje dalyvavo
dalyvavo ne tik darbų autorės, jų mokytojos, bet ir svečiai iš Šilalės Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos, bei bibliotekos skaitytojai.

Akimirkos iš “Maironio “Pavasario balsams” 115 metų” minėjimo

Suorganizuota netradicinė bibliotekai paroda „Abrozdėliai“, vienoje
erdvėje buvo eksponuojama daugiau nei 500 religinių paveikslėlių, kuriuose
vaizduojamos scenos iš Biblijos, šventieji ir jų gyvenimo epizodai.
Paveikslėlius ekspozicijai davė Teresė Ūksienė, Zuzana Adelė Kelpšienė,
Kazimieras Juknius, Loreta Bartkutė ir Stefanija Raudonienė. Didžiausia
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dalį kolekcijos sudarė Panevėžio Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos
tarnaičių kongregacijos paskolinti paveikslėliai.

Parodos “Abrozdėliai” atidarymo akimirkos

Į parodos atidarymą atvyko šios kongregacijos vienuolės – provinciolė
Onutė ir sesė Jolita. Jos pasakojo abrozdėlių atsiradimo istoriją ir aiškino jų
reikšmę. Z. A. Kelpšienė pasakojo, kodėl pradėjo kolekcionuoti religinius
paveikslėlius. T.Ūksienė ir E. Vismantienė skaitė savo kūrybos eiles.
Renginio metu giesmes giedojo skautai iš Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno (vadovė Lina Jasaitė) ir Šilalės Simono Gaudėšiaus (vadovė Elvyra
Gedeikienė) draugovių. Visi buvo pakviesti apžiūrėti ir Tauragės apskrities
skautų fotografijų parodą „Kryžiai“. Susirinkusieji ilgai bendravo su
vienuolėmis, kurios ne tik pasakojo apie jų gyvenimo ypatumus, bet ir
atsakinėjo į klausimus.
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Seserys vienuolės ir bibliotekos darbuotojos parodos “Abrozdėliai” atidarymo metu

Skaitytojų aptarnavimo skyrius pakvietė savo lankytojus į parodos
„Kolekcionuoju...“ atidarymą. Parodyti savo renkamas kolekcijas maloniai
sutiko skaitytojai: Violeta ir Antanas Raudoniai, Loreta Tilmantienė, Jurgita
Rumšienė ir bibliotekininkės: Rasa Griškienė, Danutė Dapkuvienė, Giedrė
Leškienė. Parodoje eksponuojamos įvairios kolekcijos: kaklaraiščių (73),
varlyčių (41), karvučių (115), gulbių (81), pašto ženklų (15 albumų), dainų
tekstų (7 sąsiuviniai).
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Parodos “Kolekcijonuoju” atidarymo akimirka

Parodos “Kolekcijonuoju” fragmentas
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Gegužės mėnesį vienas iš labdaros ir paramos fondo „Mūsų ateitis“
įkūrėjų Valdemaras Juozaitis įteikė dovanojamų knygų siuntinį iš Jungtinių
Amerikos Valstijų. Literatūros leidinius padovanojo organizacija „MadisonVilnius Sister Cities“ iš JAV, su kuria šilališkių vadovaujamam fondui
„Mūsų ateitis“ pavyko užmegzti glaudžius ryšius. Pasidžiaugti gražia ir
altruistiška iniciatyva į biblioteką atvyko Šilalės rajono savivaldybės
vadovai ir rajono mokyklų, kurioms paskirtos knygos, vadovai, bibliotekos
skaitytojai.
Spalio mėnesį bibliotekos lankytojai buvo pakviesti į dar vieną
netradicinę parodą „Citius, Altius, Fortius“ , tai Sporto mokyklos auklėtinių
laimėjimų paroda. Ji skirta Šilalės sporto mokyklos 40 – ečiui paminėti, nors
eksponuojama buvo tik mažą dalelė prizų: 60 medalių, 56 taures, diplomus,
ženkliukus. Pristatant mokyklos veiklą kalbėjo mokyklos direktorė Gitaną
Jurgutienė, treneriai Eugenijus Mikšys ir Eugenijus Ivanauskas. Šilalės
rajono Mero pavaduotoja Vera Macienė džiaugėsi sportininkų laimėjimais ir
dėkojo treneriams už nuoširdų darbą. Renginyje dalyvavo buvę ir esami
mokyklos treneriai, auklėtiniai, bibliotekos skaitytojai, Šilalės
bendruomenės nariai.

Parodos „Citius, Altius, Fortius“ atidarymo dalyviai
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Akimirka iš „Citius, Altius, Fortius“ parodos atidarymo

Tradiciškai daug renginių buvo skirta Tarptautinės vaikiškos knygos
dienai, Nacionalinei bibliotekų savaitei, Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.,
nemažai renginių vyko ir lietuvių etninėms šventėms: velykoms, kalėdoms,
Joninėms.
Mokamos paslaugos:
Dar 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1 – 185 Šilalės rajono Taryba
nustatė ir patvirtino Viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainas. Dabar
mokamų bibliotekos paslaugų nomenklatūra yra tokia:
1.1. kvietimo pagaminimas:
1.1.1. maketavimas – 10 Lt.
1.1.2. nespalvoto 1 egz. A4 formato lapo vienoje pusėje išspausdinimas
– 0,70 Lt;
1.1.3. spalvoto 1 egz. A4 formato lapo vienoje pusėje išspausdinimas –
1,20 Lt;
1.1.4. nespalvoto 1 egz. A3 formato lapo vienoje pusėje išspausdinimas
– 1,40 Lt;
1.1.5. spalvoto 1 egz. A3 formato lapo vienoje pusėje išspausdinimas –
2,40 Lt;
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1.2. lankstinuko pagaminimas:
1.2.1. maketavimas – 20 Lt;
1.2.2. nespalvoto 1 egz. A4 formato lapo vienoje pusėje išspausdinimas
– 1,20 Lt;
1.2.3. spalvoto 1 egz. A4 formato lapo vienoje pusėje išspausdinimas –
2,40 Lt;
1.2.4. nespalvoto 1 egz. A3 formato lapo vienoje pusėje išspausdinimas
– 2,40 Lt;
1.2.5. spalvoto 1 egz. A3 formato lapo vienoje pusėje išspausdinimas –
4,80 Lt;
1.2.6. spalvoto 1 egz. A4 formato lapo vienoje pusėje išspausdinimas
lazeriniu spausdintuvu – 1,50 Lt;
1.2.7. spalvoto 1 egz. A3 formato lapo vienoje pusėje išspausdinimas
lazeriniu spausdintuvu – 2,50 Lt;
1.3. skelbimo pagaminimas:
1.3.1. maketavimas – 3 Lt;
1.3.2. nespalvoto 1 egz. A4 formato lapo išspausdinimas – 0,70 Lt;
1.3.3. spalvoto 1 egz. A4 formato lapo išspausdinimas – 1,20 Lt;
1.3.4. nespalvoto 1 egz. A3 formato lapo išspausdinimas – 1,40 Lt;
1.3.5. spalvoto 1 egz. A3 formato lapo išspausdinimas – 2,40 Lt;
1.4. dokumento nuskaitymas – 2 Lt;
1.5. renginių organizavimas užsakovo pageidaujama tema – 40,00 Lt;
1.6. informacijos paieška internete pagal užklausą registruotose
duomenų bazėse – 5 Lt;
1.7. dokumentų kopijavimas:
1.7.1. 1 egz. A4 formato lapo vienoje pusėje – 0,15 Lt;
1.8. dokumentų spausdinimas:
1.8.1. 1 egz. A4 formato lapo vienoje pusėje suaugusiems – 0,50 Lt;
1.8.2. 1 egz. A3 formato lapo vienoje pusėje suaugusiems – 1Lt;
1.8.3. 1 egz. A4 formato lapo vienoje pusėje moksleiviams ir
studentams – 0,30 Lt;
1.8.4. 1egz. A3 formato lapo vienoje pusėje moksleiviams ir
studentams – 0,60 Lt;
1.9. savarankiškas darbas su užsienio kalbų programomis 1 val. – 1 Lt;
1.10. spaudinių skolinimasis iš kitų bibliotekų:
1.10.1.
užsakymo lapelio kaina – 0,30 Lt;
1.10.2. užsakymo siuntimas paštu, dokumento (užsakymo) persiuntimas
abiems pusėms, užsakymo įpakavimo kaina – pagal galiojančius
pašto paslaugų tarifus;
1.11. parodos bilieto kaina:
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1.11.1.
vietinės – 0,50 Lt;
1.11.2.
profesionalių menininkų darbų parodos – 1 Lt;
1.12. skaitytojo bilieto išdavimas (įdiegus magnetines skaitytojų korteles)
– 6 Lt;
1.13. skaitytojo bilieto dublikato išdavimas – 5 Lt.
1.14. vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas vaikams iki 14 m. – 3 Lt.;
1.15. vartotojo pažymėjimo (bilieto) dublikato išdavimas vaikams iki 14
m. – 3 Lt.
2. Vartotojų pažymėjimai (bilietai) Savivaldybės įstaigoms, dirbančioms
su neįgaliaisiais, Šilalės rajone registruotoms asociacijoms, vienijančioms
neįgaliuosius asmenis, jų pačių prašymu gali būti išduodami neatlygintinai.
2010 m. biblioteka už mokamas paslaugas gavo 3,4 tūkst. Lt.
Bibliotekos įvaizdžio formavimas.
Moderni, atnaujinta biblioteka, informacinės technologijos, duomenų
bazių prenumerata, LIBIS programinės įrangos diegimas – sudaro modernios
ir šiuolaikinės bibliotekos įvaizdį, kelia bibliotekos prestižą visuomenėje.
Rengiami teminiai skelbimai, renginių kvietimai, padėkos raštai
aktyviausiems bibliotekoje rengiamų konkursų, viktorinų dalyviams ir
nugalėtojams. Vartotojų aptarnavimo kultūra, renginių patrauklumas
prisideda prie bibliotekos populiarinimo visuomenės tarpe.
Vykdant ir dalyvaujant projekto “Bibliotekos pažangai” vykdomose
akcijose, gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymose biblioteka
sulaukia vis didesnio gyventojų susidomėjimo. Tai gerina bibliotekos
įvaizdį, padeda pritraukti daugiau vyresnio amžiaus lankytojų.
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka palaiko glaudžius ryšius su
rajono mokyklomis, mokyklų bibliotekomis, Krašto muziejumi,
nevyriausybinėmis organizacijomis, seniūnijomis, socialinėmis tarnybomis.
Vienas iš svarbiausių ryšių su visuomene tikslų – informuoti
bendruomenę apie bibliotekose teikiamas paslaugas, rengiamus renginius.
Tai atsispindi rajoniniuose laikraščiuose “Šilalės artojas” ir “Šilo aidas”,
interneto svetainėse www.silale.lt bei www.silalesbiblioteka.lt.
Bibliotekos leidiniai.
2010 m. Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuojamiems renginiams buvo spausdinami kvietimai, skelbimai, rėmėjams ir
konkursų dalyviams – padėkos raštai.
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Bibliotekos darbotuojų straipsniai respublikinėje spaudoje paskelbti 2:
Kairytė Rima. Biblioteka pirmąkart dalyvavo projekte: [Šiaurės šalių
bibliotekų savaitės renginiuose dalyvavo Šilalės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyrius] // Tarp knygų, 2010, Nr. 2, p. 38
Kairytė Rima. Skaudūs praeities prisiminimai knygoje: [Šilalės viešojoje
bibliotekoje pristatyta antroji knygos „Erškėčių keliu“ dalis] // Tarp knygų,
2010, Nr. 4, p. 36
Ne bibliotekos darbotuojų straipsniai respublikinėje spaudoje paskelbti
1:
Kazlauskaitė Irma. Internetinėje kraštotyros ekspedicijoje – Atgimimo
istorijos: [Projekto „Bibliotekos pažangai“organizuotoje akcijoje „Atgimimo
istorija“ Kazys Juknius pripažintas „Žemaitijos metraštininku”] // Valstiečių
laikraštis, 2010, birželio 5, p. 21
Bibliotekos darbotuojų straipsniai rajono spaudoje paskelbti 19:
Pūdžemienė Stasė. Neskubėkim ir paskaitykim: [Pajūralio filialo biblioteka
dalyvavo akcijoje „2009 metų knygos rinkimai“] // Šilo aidas. 2010, sausio
18, p. 3.
Kairytė Rima. Šilališkiai Vilniaus knygų mugėje // Šilo aidas. 2010, kovo 1,
p. 4.
Kairytė Rima. Skaudūs praeities prisiminimai sudėti į knygą „Erškėčių
keliu“: [Šilalės Viešojoje bibliotekoje pristatyta antroji knygos „Erškėčių
keliu“ dalis] // Šilo aidas. 2010, kovo 4, p. 4.
Kairytė Rima. Bibliotekoje paminėta Gimtosios kalbos diena: [Renginys
Šilalės bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje] // Šilalės žinios. 2010, kovo 8,
p. 5.
Kairienė Jolanta. Paroda Laukuvos bibliotekoje: [Laukuviškės Astos
Stanevičiūtės rankdarbių paroda] // Šilalės artojas. 2010, kovo 16, p. 7.
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Kairytė Rima. Bibliotekoje atidarytos dvi parodos: [Šilalės Viešojoje
bibliotekoje vyko moksleivių tapybos ir grafikos darbų parodos] // Šilalės
žinios. 2010, balandžio 8, p. 4.
Kairytė Rima. Tarp jaunųjų Europos Sąjungos ekspertų – dvi šilališkės:
[Tarp pajėgiausių Jaunimo Europos komandos narių – Rima Kairytė Šilalės
Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja] // Šilalės žinios. 2010,
balandžio 12, p. 4.
Almas Inga. „Biblioteka yra tavo“: [Šilalės Viešojoje bibliotekoje atidaryta
įvairių kolekcijų paroda „Kolekcionuoju...“] // Šilalės žinios. 2010, gegužės
10, p. 2.
Kairytė Rima. Šilalėje paminėta Europos diena: [Renginį organizavo Šilalės
Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Rima Kairytė] // Šilalės
žinios. 2010, gegužės 13, p. 4.
Kairytė Rima. Fondas „Mūsų ateitis“ dovanuoja bibliotekos fondui knygas iš
JAV: [Labdaros ir paramos fondo „Mūsų ateitis“ įkūrėjas šilališkis
Valdemaras Juozaitis bibliotekai dovanojo knygų siuntinį iš Jungtinių
Amerikos Valstijų] // Šilalės žinios. 2010, gegužės 27, p. 2.
Kairytė Rima. Pristatyta nauja T. Ūksienės knyga: [Renginys Šilalės
Viešojoje bibliotekoje] // Šilalės žinios. 2010, birželio 7, p. 2.
Kairytė Rima. Nauja paslauga bibliotekoje – knygų grąžinimo įrenginys //
Šilalės žinios. 2010, birželio 7, p. 3.
Kairytė Rima. Bibliotekininkų sąskrydyje šilališkiai – vėl treti: [IX-asis
Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydis Šventojoje, Būtingės poilsiavietėje] //
Šilalės žinios. 2010, birželio 28, p. 5.
Minutaitė Stefa. Paminėtos Lauryno Ivinskio 200-osios gimimo metinės:
[Apie rajone vykusį L. Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms skirtą
renginių ciklą]// Šilalės žinios. 2010, liepos 22, p. 5.
Kairytė Rima. Kompiuterinio raštingumo kursus baigė pusšimtis šilališkių:
[Kompiuterinio raštingumo mokymus vykdė Bibliografijos-kraštotyros ir
Informacijos skyriaus darbuotojos] // Šilalės žinios. 2010, spalio 14, p. 3.
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Kairytė Rima. Atidaryta Šilalės rajono sporto mokyklos apdovanojimų
paroda: [ Paroda Šilalės Viešojoje bibliotekoje] // Šilalės žinios. 2010, spalio
14, p. 8.
Kairytė Rima. Netradicinė gimnazistų pamoka bibliotekoje: [Skaitytojų
aptarnavimo skyriuje vyko renginys, skirtas poeto Pauliau Širvio 90-osioms
gim. metinėms paminėti] //Šilalės žinios, 2010, spalio 28, p. 8.
Minutaitė Stefa. Mokslinėje konferencijoje pagerbti šilališkiai:
[Konferencija, skirta Lauryno Ivinskio 200-osioms metinėms] // Šilalės
žinios, 2010, gruodžio 6, p. 3.
Kairytė Rima. Kalėdinė viktorina mažiesiems: [Renginys Vaikų literatūros
skyriuje] // Šilalės žinios, 2010, gruodžio 23, p. 7.
Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai paskelbta 7:
Jankauskienė Žydrūnė. Biblioteka – didžiausias gyventojų traukos centras:
[Apie Didkiemio filialo bibliotekininkę Danutę Venckuvienę] // Šilalės
artojas, 2010, kovo 2, p. 7.
Čeidienė Regina. Atmintis vis sugrąžina į skaudžią praeitį: [Birželio 14osios renginio Obelyne viena iš iniciatorių Obelyno filialo bibliotekininkė
Silvijana Trijonaitienė] // Šilalės žinios, 2010, birželio 17, p. 5.
Bartaševičienė Angelė. „Atgimimo istorijos“ konkurse įvertinti šilališkio
atsiminimai: [Atgimimo istorijos“ konkurse Kazys Juknius pripažintas
geriausiu „Žemaitijos metraštininku“. Straipsnį padėjo rengti Bibliografijos
skyrius] // Šilalės artojas, 2010, birželio 8, p. 1, 3.
Bartaševičienė Angelė. Konkursai skelbiami jau žinomiems kandidatams? :
[Paskelbtas konkursas į Šilalės Viešosios bibliotekos direktoriaus vietą] //
Šilalės artojas, 2010, spalio 15, p. 7.
Bernotaitė Gustė. Išvyka į Žaislotekos atidarymą: [Žailotekos atidarymas
Pajūrio bibliotekoje] // Šilalės žinios, 2010, spalio 18, p. 4.
Kasiliauskienė Zita. Magiškoji Šiaurė: [Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
renginiai Obelyno filiale] // Šilalės artojas, 2010, lapkričio 23, p. 5.
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Čeidienė Regina. Nulašėjo dvidešimt pagarbos lašų...: [Požerės filialo
bibliotekininkė apdovanota „Pagarbos lašu“] // Šilalės žinios, 2010, gruodžio
23, p. 1, 4.
Bibliotekos darbuotojų straipsniai interaktyvioje erdvėje 8:
Kairytė Rima. Europos popietė Upynoje // www.silale.lt
Kairytė Rima. Spaudinių ir fotografijų paroda Šilalės viešojoje bibliotekoje//
www.silale.lt
Minutaitė Stefa. Paminėtos Lauryno Ivinskio 200-osios gimimo metinės //
www.silale.lt
Kairytė Rima. Bibliotekos fondą papildė knygos iš JAV // www.silale.lt
Kairytė Rima. Šilališkiai Vilniaus knygų mugėje // www.silale.lt
Nauja paroda Šilalės bibliotekoje // www.silale.lt
Kairytė Rima. Gimnazistai gilino žinias apie Europos Sąjungą //
www.silale.lt
Kairytė Rima. Apie bibliotekoje veikiančias parodas // www.silale.lt

Informacinė ir kraštotyros veikla.
LIBIS PĮ diegimas.
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir toliau dalyvavo
Nacionalinės bibliografijos duomenų banko kūrime.
2010 metais buvo planuota į elektroninį katalogą įtraukti visų filialų
fondus. Pirmąjį ketvirtį buvo organizuoti kaimo filialų darbuotojų
apmokymai, pradėti rekatalogavimo darbai. Pradėjus strigti katalogavimo
posistemiui nuo rugsėjo vidurio darbai sustojo.
Bibliografijos ir kraštotyros, spaudinių komplektavimo, skaitytojų
aptarnavimo, vaikų literatūros skyriuose pagal LIBIS programos pakeitimus
instaliuojamos naujos programos versijos.
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Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge.
Pratęsus bendradarbiavimo sutartį su nacionaline M. Mažvydo bibliotekos
Bibliografijos ir knygotyros centru dėl nacionalinio bibliografijos duomenų
banko (NBDB) kūrimo aprašomi rajoniniai laikraščiai “Šilo aidas” ir
“Šilalės artojas”.
Ataskaitiniais metais padaryti 1203 analiziniai įrašai. Iš viso
elektroniniame kataloge yra 42353 bibliografiniai įrašai.
Informacinis fondas:
VB – 2248.
Kaimo filialuose – 4543.
vidutinis informacinio fondo dydis filiale – 181,7 fiz. vnt.
Informacinis fondas universalus. Pagrindą sudaro enciklopedijos, žinynai,
žodynai.
Trūkstamos
informacijos
spragą
užpildo
internetas,
prenumeruojamos duomenų bazės.
Katalogų ir kartotekų sistema.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje yra abėcėlinis, sisteminis ir
pagrindinis katalogai. Straipsnių, antraščių, teminė eilėraščių ir citatų,
recenzijų ir kraštotyros kartotekos.
Kaimo filialuose yra abėcėliniai katalogai, straipsnių ir kraštotyrinės
kartotekos, kai kurie filialai veda temines citatų kartotekas.
Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas.
2010 m. Šilalės rajono saviavldybės viešajai bibliotekai buvo pateiktos
5655 bibliografinė užklausa. Atsakyta į 5331 informacinę užklausą.
Viešojoje bibliotekoje buvo gautos 2869 užklausos, atsakyta į 2627
užklausas.
Kaimo filialuose skaitytojai pateikė 2786 užklausas iš kurių atsakytos –
2704.
Vidutinis atsakytų užklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 108,2.
Lyginant su 2009 m. buvo gauta 694 (14%) užklausomis daugiau:
viešojoje bibliotekoje gauta 397 (16,1%) užklausomis daugiau, kaimo
filialuose – 297 (11,9%) užklausomis.
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Atrankinės informacijos apimtis ir temos.
Kad geriau būtų tenkinami vartotojų informaciniai poreikiai yra kaupiama
atrankinė literatūra. Viešojoje bibliotekoje atrankinė literatūra kaupiama 200
temų. Populiariausios iš jų: “Pasaulio šalys”, “Gamtos apsauga”, “AIDS”,
“Alkoholizmas. Rūkymas”, “Narkomanija”, “Depresija”, “Smurtas.
Nusikaltimai.
Bausmė”,
“Informatika.
Kompiuteriai”,
“Sektos”,
“Neįgalieji”, “Papročiai. Tradicijos”, “Išsilavinimas. Profesijos”, “Sausio
13-oji”, “Vasario 16-oji” ir kt.
Kaimo filialai atrankinę literatūrą kaupia nuo 5 iki 25 temų. Kaupiamos
atrankinės literatūros tematika panaši kaip ir Viešojoje bibliotekoje. Tai,
daugiausia, geografijos, sveikos gyvensenos ir sveikatos, žalingų įpročių
prevencijos, profesijų pasirinkimo klausimai.
Kiekvienas atrankinės informacijos segtuvas kasmet papildomas po 3 – 15
puslapių.
Internetas.
Bibliotekų skaičius turinčių prieigą prie interneto – 26: Viešoji biblioteka
ir 25 kaimo filialai.
interneto vartotojų skaičius: 76518;
VB – 19080;
- Kaimo filialuose – 57438;
interneto skaityklos – 1
Viešosios bibliotekos interneto skaitykloje yra 16 kompiuterinių darbo
vietų. Kaimo filailai turi po 2 – 5 kompiuterius su interneto prieiga skirtus
skaitytojams.
Lyginant su praėjusiais metais interneto lankytojų skaičius labai išaugo.
Lankytojai gali naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis: LITLEX,
Bibliografine Lietuvos periodinės spaudos straipsnių baze, Nacionalinės
bibliografijos duomenų banku taip pat enciklopedijom iš CD-ROM,
nemokamu internetu. Darbuotojai teikia konsultacijas ieškant informacijos,
naudojantis skeneriu, elektroninio pašto paslaugomis, įrašant informaciją į
kompiuterines laikmenas. Nemokantiems naudotis internetu, suteikiamas
pradinis mokymas.
Ataskaitiniais metais 10 gyventojų apmokyti kompiuterinio raštingumo,
įteikti tai patvirtinantys pažymėjimai.
Kaimo filialuose taip pat didėja interneto lankytojų skaičius. Praėjusiais
metais pagal projektą “Bibliotekos pažangai” kompiuterizuoti Bijotų ir
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Krūtilių kaimo filialai. Šiuo metu internetas ir kompiuteriai yra visuose
kaimo filialuose.

Viešoji interneto prieiga Bijotų kaimo filiale

Projektas “Bibliotekos pažangai” tam, kad pritraukti potencialius
vartotojus ir mokyti gyventojus naudotis informacinėmis technologijomis
organizavo eilę akcijų ir konkursų.
Didelio susidomėjimo sulaukė akcija “Atgimimo istorija”, kurios metu
krašto enciklopedija www.grazitumano.lt buvo pildoma straipsniais ir
prisiminimais apie atgimimo laikotarpį. Šioje enciklopedijoje, padedant
mūsų bibliotekininkams, buvo patalpinta 18 straipsnių iš mūsų rajono, o
Kazys Juknius už straipsnį “Sąjūdžio kūrimasis Šilalės rajone” buvo
pripažintas geriausiu “Žemaitijos metraštininku”. Aktyviai mūsų skaitytojai
dalyvavo ir akcijoje “Atvirukai iš gimtinės”, tačiau nuominantais netapo.
Viešoji biblioteka ir daugelis kaimo filailų dalyvavo akcijoje “Sodas ir
daržas”. Į bibliotekose vykusias transliacijas ateidavo po 3 – 5 žmones.
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Kraštotyros veikla.
Kraštotyrinis darbas nukreiptas į rajono istoriją, kultūrą, tradicijas,
renkama medžiaga apie iškilius krašto žmones, renkama ir kaupiama visa
medžiaga susijusi su Šilalės rajonu.
Kaimo filialai renka kraštotyrinę medžiagą susijusią su aptarnaujamu
mikrorajonu, renka liaudies dainas, medžiagą apie įvairias religines šventes,
papročius ir tradicijas.
Kasmet viešoji biblioteka ir kaimo filialai papildo bibliotekos metraščius,
segtuvus apie žymius savo rajono žmones, pildo jau anksčiau pradėtus
darbus.
Kaimo filialų kraštotyrinių darbų temos: aptarnaujamoji vietovė spaudoje,
žymūs žmonės kilę ir gyvenantieji aptarnaujamame mikrorajone, vis dar
užrašoma viena kita liaudies daina, patarlė, priežodis, liaudies buities ir
švenčių papročiai būdingi tik tam kaimui.
Ataskaitiniais metais Obelyno kaimo filialas parengė kraštotyros darbą
„Velykinių margučių raštų „audėja“ apie obelyniškę Z. Lidžienę, kuri
garsėja savo skutinėtais margučiais, bei kraštotyros darbą „Atgimimo įvykiai
Šilalės rajone Obelyno apylinkėse“. Girdiškės kaimo filialas parengė darbą
apie Melnikų kaimą. Krūtilių kaimo filialas pradėjo rinkti medžiagą naujam
kraštotyros darbui „Krūtilių kraštas senose nuotraukose“.
Viešoji biblioteka ir kaimo filialai kasmet papildo bibliotekų metraščius.
Daugelis kaimo filialų rašo ir saugo savo aptarnaujamuose mikrorajonuose
veikiančių moterų ūkininkių bendrijų, kaimo bendruomenių metraščius.
Metodinė veikla.
Tikslas: remiantis praktinės veiklos analize, tyrimų rezultatais išsiaiškinti
ir diegti naujus, efektyvius darbo metodus ir priemones.
Pagrindinės veiklos kryptys: inovacinė veikla, profesionalumo ugdymas,
analitinė veikla, konsultacinė veikla.
Pagrindiniai veiklos uždaviniai: reagavimas į pokyčius vykstančius
socialinėje bibliotekos aplinkoje; naujovių paieška, įvertinimas ir
pritaikymas konkrečioms sąlygoms; viešosios bibliotekos, kaimo filialų,
mokyklų bibliotekininkų konsultavimas bibliotekinio darbo klausimais;
viešosios bibliotekos ir kaimo filialų veiklos analizė.
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Metodinių rekomendacijų bei norminių dokumentų rengimas.
Ataskaitiniais metais buvo atnaujintos 2 metodinės rekomendacijos:
“Veiklos ataskaita kaimo filialams”, “Veiklos ataskaita bibliografijos ir
kraštotyros skyriui“ ir parengtas “Žymių 2011 m. datų kalendorius”.
LR kultūros ministerijai priėmus ir patvirtinus Naudojimosi biblioteka
taisykles buvo parengtos ir patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos kaimo filialų naudojimosi taisyklės bei Šilalės rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi taisyklės.
Praktinės pagalbos teikimas. Į kaimo filialus išvykta 10 kartų. Aplankyti
visi 25 kaimo filialai. Vienas kaimo filialas vidutiniškai aplankytas 1,3
karto.
Lankymosi metu bibliotekininkai buvo konsultuojami bibliotekos
dienoraščių pildymo, kartotekų, katalogų, fondų tvarkymo ir sustatymo,
renginių organizavimo klausimais, veiklos programų ir ataskaitų rengimo
kalusimais.
Kadangi vyr. metodininkė yra ir projekto “Bibliotekos pažangai”
konsultantė todėl kaimo filialų bibliotekininkus konsultavo ir dalyvavimo
akcijose bei konkursuose, vartotojų registravimo VRSS sistemoje
klausimais.
Bibliotekininkų kvalifikacijos organizavimas. Ataskaitiniais metais Šilalės
rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, bendradarbiaujant su Šilalės
švietimo centru buvo organizuotas seminaras “Biblioterapijos taikymo
viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose galimybių versijos”. Seminaro
metu dalyviai buvo supažindinami su biblioterapijos sąvokos traktuotėmis,
bibliotekinio ir psichoterapinio požiūrių į biblioterapiją skirtumais,
biblioterapiją bibliotekoje, biblioterapijos metodų taikymą aptarnaujant
skaitytojus, biblioterapijos poveikis skaitytojams, bibliotekininko vaidmuo
biblioterapijos srityje. Seminare dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos bei rajono mokyklų bibliotekininkai.
Bibliotekinio darbo apmokytos 4 naujai priimtos bibliotekininkės.
Esant pakankamai sunkioms bibliotekos finansinėms galimybėms
kvalifikacijos kėlimas ataskaitiniais metais buvo opi problema. Tačiau
dalyje seminarų ir mokymų rajono bibliotekininkai dalyvavo.
Projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuotose mokymuose dalyvavo
viešosios bibliotekos vyr. metodininkė Stefa Minutaitė. ECDL
(kompiuterinio raštingumo) mokymuose dalyvavo Obelyno kaimo filialo
bibliotekininkė Silvijana Trijonaitienė, Pajūralio kaimo bibliotekininkė Stasė
Pūdžemienė, Pajūrio kaimo filialo bibliotekininkė Rasa Griškienė, Kaltinėnų
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kaimo filialo bibliotekininkė Irena Sugintienė, viešosios bibliotekos vyr.
bibliografė Rita Gaučienė, vyr. bibliotekininkė Stefanija Raudonienė, vyr.
bibliotekininkė Vilma Stancelienė, Kūtymų kaimo filialo bibliotekininkė
Rasa Šeputienė, Laukuvos kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Aldona
Ežerskienė.
To paties projekto žinių atnaujinimo kursuose dalyvavo viešosios
bibliotekos vyr. bibliotekininkė Joana Stasytienė, Vaikų literatūros skyriaus
vedėja Ona Bajorinienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Danutė
Šimkienė, Bibliografijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Vida Beržinienė, vyr.
bibliografė Rūta Vaitkevičienė, Bijotų kaimo filialo bibliotekininkė Nijolė
Pociuvienė, Upynos kaimo filialo bibliotekininkė Giedrė Leškienė, Krūtilių
kaimo filialo bibliotekininkė Rima Dabulskienė, Kvėdarnos kaimo filialo
bibliotekininkė Judita Vainorienė, Didkiemio kaimo filialo bibliotekininkė
Danutė Venckuvienė.
Taip pat 8 rajono bibliotekininkės pradėjo 120 akademinių valandų anglų
kalbos mokymo kursą „Informacijos valdymo anglų kalba gebėjimų
ugdymas“.
Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre vykusiame seminare
„Dalykinis bendravimas“ dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Danutė Šimkienė. Seminare „Naujos bibliotekų veiklos galimybės“
dalyvavo Vaikų literatūros skyriaus vedėja Ona Bajorinienė. Seminare
„Vartotojų aptarnavimo tradicijos ir inovacijos“ dalyvavo Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja Danutė Šimkienė ir Bibliografijos ir kraštotyros
skyriaus vyr. bibliografė Rūta Vaitkevičienė.
Informacijos apie Europos sąjungą tinklo narių darbiniame seminare
dalyvavo Informacijos skyriaus vedėja Rima Kairytė.
Druskininkuose vykusiuose mokymuose „Efektyvus viešųjų paslaugų ir
priemonių jaunimui koordinavimas“ dalyvavo Informacijos skyriaus vedėja
Rima Kairytė.
Konferencijoje „Bibliotekos – gyventojams: elektroninio raštingumo ir
saugumo internete mokymai“ dalyvavo vyr. metodininkė Stefa Minutaitė,
bibliografijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Vida Beržinienė bei Upynos
kaimo filialo bibliotekininkė Giedrė Leškienė.
Seminare „Laurynas Rokas Ivinskis – lituanistinio XIX a. žemaičių
sąjūdžio švietėjas“ dalyvavo vyr. metodininkė Stefa Minutaitė, Upynos
kaimo filialo bibliotekininkė Giedrė Leškienė, Didkiemio kaimo filialo
bibliotekininkė
Danutė
Venckuvienė,
Kaltinėnų
kaimo
filialo
bibliotekininkė Irena Sugintienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
bibliotekininkė Jolanta Venckienė ir kt.
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Mokslinio tyrimo darbas.
Mokslo tiriamasis darbas 2010m. nebuvo atliekamas.
Personalas.
Darbuotojų skaičius.
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų sąraše buvo
40 darbuotojų etatų ir dirbo 49 darbuotojai.
Bibliotekininkų etatų rajone buvo 33 etatai, dirbo 41 darbuotojas: 24
(58,5%) pilną darbo dieną, 4 (9,8%) 0,75 etato ir 13 (31,7%) darbuotojų
dirba 0,5 etato.

31,5%
Pilną darbo dieną
0,75 etato
58,7%

0,5 etato

9,8%

Viešojoje bibliotekoje yra 16 pilnų bibliotekininkų etatų.
Kaimo filialuose yra 17 bibliotekininkų etatų ir 25 darbuotojai: pilnu etatu
dirba 9 (36%), 0,75 etato dirba 4 (16%), 0,5 etato dirba 14 (56%)
bibliotekininkų.

33,3%
Pilną darbo dieną
0,75 etato
51,9%

0,5 etato
14,8%
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Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas.
Su aukštuoju išsilavinimu rajone dirba 14 (34,1%) bibliotekinių
darbuotojų, aukštesniuoju – 20 (48,9%) darbuotojai, kitą išsilavinimą turi 7
(17,1%) rajono bibliotekininkų.

Su aukštuoju
išsilavinimu

48,9%

Su aukštesniuoju
išsilavinimu
Su kitu išsilavinimu
17,1%
34,1%

Viešojoje bibliotekoje su aukštuoju išsilavinimu dirba - 10 (62,5%),
aukštesniuoju – 5 (31,3%), kitą išsilavinimą turi 1 (6,3%) bibliotekininkai.

31,3%

Su aukštuoju
išsilavinimu
Su aukštesniuoju
išsilavinimu
Su kitu išsilavinimu

62,4%
6,3%

Kaimo filialuose aukštąjį išsilavinimą turi 4 (16%), aukštesnįjį – 15
(60%), kitą išsilavinimą turi – 6 (24%) bibliotekininkų.

Su aukštuoju
išsilavinimu

60,0%

Su aukštesniuoju
išsilavinimu
24,0%

Su kitu išsilavinimu

16,0%
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Aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą turi 8 bibliotekininkės: Viešojoje
bibliotekoje – 7 , kaimo filialuose - 1. Aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą
turi 10 bibliotekininkių: viešojoje bibliotekoje – 3 darbuotojai, kaimo
filialuose – 7 darbuotojai.
Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų.
Ataskaitiniais metais Lietuvos universitetuose ir kolegijose neakivaizdžiai
studijavo 3 bibliotekos darbuotojos. Žemaitijos kolegijoje buhalterinę
apskaitą baigė bibliotekos buhalterė Virgilija Vazbienė, o dar liko jos
studijuoti bibliotekininkė Vitalija Galdikienė. Šiaulių universitete studijuoja
Didkiemio kaimo filialo bibliotekininkė Danutė Venckuvienė.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai.
Ataskaitiniais metais vienam rajono bibliotekininkui teko 175,8
vartotojas: Viešojoje bibliotekoje – 112,2, kaimo filialuose – 216,6.
Vienam rajono bibliotekininkui vidutiniškai teko 3339,4 lankytojo:
Viešojoje bibliotekoje – 2592,6, kaimo filialuose – 3817,3 lankytojo.
Vienas rajono bibliotekininkas vidutiniškai išdavė 4966,4 egz.
dokumentų: Viešojoje bibliotekoje – 3757 egz., kaimo filialuose – 5740,4
egz. dokumentų.
Vieno vartotojo aptarnavimas kainavo 110,4 Lt.: mieste – 245,2 Lt.,
kaimo filialuose – 65,7 Lt.
Materialinė bazė
Patalpų būklė
Bendra patalpų būklė rajono bibliotekose patenkinama.
Ataskaitiniais metais šildymo problemos dalinai išspręstos Tūbinių,
Traksėdžio ir Girdiškės kaimo filialuose. Į kitas Žadeikių pagrindinės
mokyklos patalpas perkeltas Žadeikių kaimo filialas.
Šiuo metu, vienokio ar kitokio pobūdžio patalpų remonto darbus reikia
atlikti 11 kaimo filialų. Kapitalinių remontų reikia Biržų Lauko ir Tūbinių
kaimo filialams. Šildymo problemas reikia spręsti Pagrybio, Bilionių,
Bytlaukio kaimo filialuose. Upynos, Bytlaukio, Bilionių, Pagrybio, Jomantų
ir Kaltinėnų kaimo filialų patalpoms reikia pakeisti langus. Vidaus apdailos
darbus reika atlikti Kūtymų kaimo filiale.
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Techninis aprūpinimas
Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:
- SVB – 155 kompiuteriai ir 30 fotokopijavimo aparatų. Vartotojams yra
112 kompiuterių (visi prijungti prie interneto), bibliotekos darbuotojams yra
43 kompiuteriai (visi prijungti prie interneto).
- VB – 48 kompiuteriai ir 5 fotokopijavimo aparatai aparatai. Vartotojams
skirta 25 kompiuteriai (visi prijungti prie interneto), bibliotekos
darbuotojams yra 23 kompiuteriai (visi prijungti prie interneto tinklo).
- Kaimo filialuose – 107 kompiuteriai ir 25 fotokopijavimo aparatai.
Vartotojams skirta 87 kompiuteriai (visi prijungti prie interneto), bibliotekos
darbuotojams yra 20 kompiuterių (visi prijungti prie interneto tinklo.
Patalpų plotas:
Bendras bibliotekos patalpų plotas: 2197 m2.
2
- naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2002 m .
Lentynų apsakita:
- viso fondo lentynų metrų skaičius - 4350 m.;
- atviro fondo lentynų metrų skaičius – 4300 m.
Finansavimas
Einamosios (paprastosios) išlaidos: 1267,7 tūkst. Lt.:
darbuotojams – 710,6 tūkst. Lt.
komplektavimui (dokumentams įsigyti): 85,2 tūkst. Lt.:
knygoms – 43,5 tūkst. Lt;
periodikai – 41,7 tūkst. Lt.
- sklypams, pastatams – 0 tūkst. Lt.
kitos išlaidos – 471,8 tūkst. Lt.
-

Pajamos ir finansavimas: 1173,2 tūkst. Lt.:
-

bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos 1248,7 tūkst. Lt.
specialūs grantai - 5 tūkst. Lt.
fizinių, juridinių asmenų parama – 23,2 tūkst. Lt.
gautos pajamos – 3,4 tūkst. Lt.
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2010 metus Šilalės bibliotekininkai pasitiko labiau susitelkę ir nusiteikę
išgyventi sunkmečio sąlygomis.
Džiaugiamės, kad visų bibliotekos darbuotojų pastangos skiriamos
kokybiškesniam vartotojų aptarnavimui. Naujų technologijų diegimas sudarė
palankesnias sąlygas atsakyti į informacines užklausas, sparčiau ir
kokybiškiau aptarnauti vartotojus.
Didžiule sėkme laikome tai, kad 2010 metais pagal laimėtą projektą buvo
sukurta ir pradėjo veikti Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
interneto svetainė www.silalesbiblioteka.lt. Pagal projektą „Bibliotekos
pažangai“ kompiuterizuoti Bijotų ir Krūtilių kaimo filialai.
Toliau sėkmingai vykdomas Lietuvos Integralios Bibliotekų Sistemos
(LIBIS) diegimas.
Vis dar nepakankamas bibliotekų finansavimas. Kasmet brangsta elektros
energija, patalpų šildymo išlaidos, tačiau šioms išlaidoms skiriamos lėšos
beveik nedidėja. Liūdina tai, kad lėšų trūksta ne tik bibliotekų patalpų
remontams, naujų technologijų įsigijimui, darbuotojų mokymui ir
stažuotėms, renginių organizavimui, bet ir naujų knygų įsigijimui.
Naujų dokumentų trūkumas – pati opiausia problema. Knygų kainos
kasmet didėja, o finansavimas jų įsigijimui jau kelinti metai lieka toks pat.
Trūksta tiek grožinės, tiek mokslinės literatūros. Jeigu pastaraisiais metais
naujos literatūros stygių dar šiek tiek kompensavo periodiniai leidiniai, tai
dabartinėje situacijoje jų taip pat ženkliai sumažėjo ir nebetenkina išaugusių
vartotojų poreikių.
Pagrindinė priemonė šioms problemoms spręsti – didinti finansavimą
patalpų remontams, naujų technologijų diegimui, dokumentų įsigijimui.
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