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 ĮVADAS 
 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos veikla 2020 m. buvo organizuota 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtinta bibliotekų plėtros strategija 

2016-2022 m. (2016-04-29 Nr. ĮV-344), Bibliotekų įstatymu ir kitais įstatymais, UNESCO ir IFLA 

Viešųjų bibliotekų Manifestu (1994 m.), Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės 

mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais. 

Organizuojant Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos veiklą, buvo atsižvelgta į viešosios 

bibliotekos misiją, viziją, jos veiklos tikslus ir uždavinius.  

Modernios bibliotekos vizija – pajėgiausia kultūros, mokslo, mokymosi visą gyvenimą, 

ekonominės ir socialinės plėtros skatinimo informacinė infrastruktūra, esmingai prisidedanti prie 

valstybės pažangos. 

Biblioteka, įgyvendindama savo funkcijas, vadovaujasi šiomis vertybėmis: 

laisva prieiga visiems visuomenės nariams, nepriklausomai nuo lyties, socialinės padėties, 

lytinės orientacijos, negalios, rasinės bei etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų; 

atvirumu dialogui, technologiniams, ekonominiams ir socialiniams pokyčiams, vartotojų 

lūkesčiams ir poreikiams, inovacijoms, bendradarbiavimui; 

atsakomybe už bibliotekos teikiamų paslaugų poveikį visuomenei, aptarnaujamoms 

bendruomenėms ir aplinkai; 

profesionalumu atsakingai prisiimant įsipareigojimus, susijusius su kiekvieno darbuotojo 

kokybišku darbu, dalijantis įgytomis ir nuolat atnaujinamomis žiniomis; 

bendruomeniškumu puoselėjant draugišką aplinką bibliotekoje, kuriant šiltus santykius su 

socialiai pažeidžiamomis grupėmis, puoselėjant tradicijas, suteikiant vartotojams saviraiškos 

priemonių ir galimybių, tenkinant vartotojų kultūrinius, socialinius, mokymosi, informacinius 

poreikius.  

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir jos 8 filialai teikia informacines paslaugas 

vartotojams – įvairaus amžiaus ir įvairių informacinių poreikių turintiems savivaldybės gyventojams. 

Visos krašto bibliotekos turi interneto prieigą ir teikia lankytojams plataus spektro paslaugas: nuo 

informacijos paieškos internete iki naudojimosi įvairiomis duomenų bazėmis, deklaracijų pildymo, e. 

bankininkystės, savarankiško nuotolinio mokymosi poreikių tenkinimo, laisvalaikio leidimo, 

neformalių edukacinių programų vaikams vykdymo. Biblioteka išlieka vienu svarbiausiu krašto 

kultūros traukos centru, kuriame vyksta aktyvus visuomenės gyvenimas: organizuojami įvairūs 

seminarai, konferencijos, dalykiniai susitikimai, renginiai, suburiantys krašto bendruomenę turiningo 

laisvalaikio praleidimui. 

Savivaldybės viešoji biblioteka kaupia ir saugo savivaldybės gyventojų poreikius tenkinantį 

universalų dokumentų fondą, kuria bibliotekos informacijos sistemą bei dalyvauja LR vyriausybės, 

tarptautiniuose, savivaldybės projektuose, susijusiuose su bibliotekos veikla. Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešoji biblioteka išlieka krašto informacijos ir bibliotekinės kraštotyros centru, kuriam 

privalu rinkti, apdoroti, kaupti ir sisteminti medžiagą krašto istorijos, kultūros, visuomeniniais, 

bendruomenių gyvenimo, kitais klausimais. Bibliotekos sukauptais fondais, informaciniais resursais 

gali naudotis vietos gyventojai, krašto svečiai bei visi, besidomintys šios teritorijos istorija, kultūra, 

asmenybėmis, krašto raida ir pasiekimais. Biblioteka yra vienas daugiausiai lankomų objektų Pagėgių 

savivaldybėje, kaip kultūros objektas, parodų galerija ar informacijos centras. 
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1.Trumpa aplinkos charakteristika 

2020 metai – iššūkis daug kam ir ypač bibliotekoms, kadangi jų paslaugos Vyriausybės 

sprendimu buvo priskirtos būtinosioms paslaugoms, bibliotekos (vienintelės savivaldybių kultūros 

įstaigos) per pandemijos įkarštį liko dirbti ir aptarnauti skaitytojus. Kaip vienintelė lankytojus 

aptarnaujanti savivaldybės kultūros įstaiga šį įpareigojimą biblioteka priėmė atsakingai ir ieškojo būdų, 

kaip ne tik užtikrinti lankytojų bei darbuotojų saugumą, bet ir kaip patraukliai organizuoti veiklas, kaip 

į jas įtraukti bibliotekos lankytojus. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją šalyje ir su ja susijusius 

ribojimus, Vydūno viešoji biblioteka ir jos filialai dalį veiklos perkėlė į virtualią erdvę. Įstaigos 

interneto svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje organizuotos virtualios kraštotyrinės, 

meno ir kitos parodos. 

Nors 2020 m. – iššūkių metai, tačiau pavyko keletą gražių renginių suorganizuoti gyvai. 

Įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“, 

suorganizuoti du renginiai: pleneras „Kultūros ženklai mažojoje skulptūroje“, kurio metu sukurti 

mažosios skulptūros darbai, susiję su Vydūno gyvenimu ir veikla. Lauko erdvėse, šalia bibliotekos, 

įkurtas „Atminties skveras“, kuriame eksponuojami mažosios skulptūros darbai. Antroji projekto dalis 

– sueiga „Po Vydūno ženklu“, kurios metu organizuota konferencija „Vydūno ir doc. dr. Vaclovo 

Bagdonavičiaus atminties ženklai Pagėgių krašte“.  

Bendradarbiaujant su Kroatijos Respublikos ambasada Lietuvoje, dalyvaujant Kroatijos 

Respublikos nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui Lietuvoje J. E. Krešimir Kedmenec, 

pagėgiškiams pristatyta Vydūno viešojoje bibliotekoje eksponuota fotografijos darbų paroda 

„Kroatijos nematerialus kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą“. 

Vydūno viešoji biblioteka ir filialai dalyvavo nacionaliniuose infrastruktūriniuose projektuose. 

Projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ 

lėšomis atnaujinta kompiuterinė įranga. Projekto ,,Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje” įgyvendinimo metu atnaujinama techninė ir 

programinė įranga. Pagėgių krašto gyventojams buvo vedami skaitmeninio raštingumo  mokymai. 

2020 m. tęsta ilgametė draugystė su Vydūno draugijos nariais. Bibliotekoje įkurtas ir nuolat 

plėtojamas memorialinis Vydūno vardo kambarys, kuriame saugoma kraštotyrinė medžiaga, susijusi su 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) gyvenimu ir veikla. 

 

2. Tikslai ir uždaviniai 

Bibliotekos veiklos programa įgyvendinama siekiant kryptingai vykdyti Lietuvos Respublikos ir 

Pagėgių savivaldybės kultūros politiką. Šioje programoje numatytomis priemonėmis numatoma 

sudaryti sąlygas krašto gyventojams laisvai ir nevaržomai naudotis Viešosios bibliotekos sukauptais 

informaciniais fondais ir technologinėmis priemonėmis, įgyvendinti skaitymo skatinimo ir mokymosi 

visą gyvenimą idėjas, mažinant socialinę atskirtį vykdyti krašto informacinės visuomenės plėtrą ir 

bibliotekų modernizacijos programas, populiarinti savivaldybės kultūrinį išskirtinumą regiono ir šalies  

gyventojams, skatinti tautinio identiteto išsaugojimą. Informacinio laikmečio iššūkiai (itin greitai 

kintančios technologijos, bibliotekoms priskiriamos vis naujos funkcijos, informacinių paslaugų plėtra, 

naujų duomenų bazių aptarnavimas ir diegimas krašto bibliotekose) suponuoja bibliotekų darbuotojus 

kelti savo kvalifikaciją, nuolat sekti profesines naujienas ir mokytis diegti bei pritaikyti jas savo darbe. 

Bendrasis tikslas – vykdyti bendruomenės kultūrinį švietimą, siekti užtikrinti visuomenės narių 

mokymąsi, tęsti krašto informacinės visuomenės kūrimo plėtrą, stiprinti bibliotekose gyventojų kultūrinių 

ir informacinių kompetencijų bei raštingumo ugdymo veiklas, skatinančias visuomenės narių 

kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą 

procese. 
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Bibliotekos uždaviniai:  

 įgyvendinti skaitymo skatinimo programą; 

 šviesti ir mokyti krašto gyventojus; 

 vykdyti krašto bibliotekų elektroninių išteklių modernizaciją; 

 vykdyti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą; 

 kaupti ir saugoti tradicinius ir elektroninius bibliotekos dokumentų fondus; 

 teikti gyventojams informacines, kultūrines paslaugas. 
 

1 - Strateginė kryptis: Vykdyti skaitymo skatinimo programą. 

Tikslas: skatinti skaitymą visuomenėje ir didinti skaitytojų skaičių, gerinti informacijos 

bibliotekose prieinamumą. Prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų plėtojant 

informacinę ir žinių visuomenę, socialinės atskirties mažinimo, kultūros politikos įgyvendinimo. 

Uždaviniai: propaguoti skaitymą, kelti jo prestižą visuomenėje, padėti tėvams skaitymą vaikams 

paversti maloniu užsiėmimu, skatinti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojus daugiau skaityti, 

gerinti jų skaitymo įgūdžius. 

Priemonės: universalaus dokumentų fondo kaupimas, tvarkymas, saugojimas, prieigos 

užtikrinimas, bendrų renginių su mokyklomis ir kt. ugdymo įstaigomis organizavimas skaitymo 

skatinimo temomis stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, susitikimų su rašytojais, kultūros ir 

meno veikėjais bei vietos literatais metu, bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio šalių kūrėjais 

pagrindu bei per literatūrines ir meno parodas krašto bibliotekose, pristatyti krašto visuomenei 

iškiliausius lietuvių literatūros leidinius. 

Įgyvendinimo rezultatai:  

Savivaldybės viešoji biblioteka kaupia ir saugo savivaldybės gyventojų poreikius tenkinantį 

universalų dokumentų fondą, sukaupta 102 723 tūkst. dokumentų, per 2020 m. įsigyti 6 553 

dokumentai. Vienas skaitytojas vidutiniškai per metus perskaitė 22 leidinius, išduota 34 473 

dokumentų, bendras gyventojų sutelkimo procentas buvo 20,8 %. Įgyvendinant skaitymo skatinimo 

programą suorganizuota 40 skaitymo skatinimo renginių, 194 literatūrinės, kraštotyrinės, meno 

parodos. Suorganizuoti 5 knygų pristatymai ir 1 susitikimas su rašytoju, šiuose renginiuose dalyvavo 

155 Pagėgių krašto moksleiviai. Propaguojant skaitymą, organizuotas 1 garsinio skaitymo renginys, 

skirtas Šiaurės šalių bibliotekų savaitei. Tarptautinei vaikų knygos dienai ir Nacionalinei Lietuvos 

bibliotekų savaitei renginių vaikams neįvyko dėl karantino paskelbimo. Skaitymą ir literatūrinį 

pažinimą skatinančiuose renginiuose dalyvavo 315 vaikų ir jaunimo. Vasaros skaitymo iššūkyje 

,,Vasara su knyga“ dalyvavo 71 Pagėgių krašto gyventojas. Dalyvaujant respublikinėje literatūrinėje 

akcijoje ,,Metų knygos rinkimai“ gauti 5 knygų komplektai.  
 

2 - Strateginė kryptis: Užtikrinti visuomenės narių neformalųjį mokymąsi, tęsti krašto 

informacinės visuomenės kūrimo plėtrą. 

Tikslas: stiprinti bibliotekose gyventojų kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo 

ugdymo veiklas, skatinančias visuomenės narių kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei 

motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese. 

Uždaviniai: stiprinti visuomenės motyvaciją nuolat tobulinti savo žinias, skatinti gyventojų 

poreikį naudotis informacinėmis technologijomis, padėti gyventojams efektyviau jungtis į bendrą 

šalies informacijos ir kultūros erdvę. 

Priemonės: vedami neformaliojo švietimo mokymai krašto gyventojams; atnaujinta praktinio 

mokymosi bazė, papildant ją nauja kompiuterine technika; lankstūs mokymosi būdai, sudarant sąlygas 
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mokytis savarankiškai, neįgaliesiems ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims sudaroma 

atskira mokymosi grupė. 

Įgyvendinimo rezultatai:  

Bibliotekos programų vykdymui gauta 263,4 tūkst. Eur. Pagėgių krašto gyventojai aktyviai 

dalyvavo neformalaus ugdymo programose. Bibliotekose iš viso yra 128 darbo vietos vartotojams iš jų 

– 43 kompiuterizuos darbo vietos. Projekto ,,Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ įgyvendinimo metu dalis techninės ir 

kompiuterinės įrangos atnaujinta. Pagėgių krašto gyventojams buvo pravesta 2 066 val. mokymų, 

kuriuose dalyvavo 255 gyventojai. Projektai finansuojami Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Pagėgių krašto bibliotekos dalyvavo projekto ,,Prisijungusi 

Lietuva“ akcijose „Saugesnio interneto savaitė“, „Skaitmeninė savaitė“, „Senjorų dienos internete“, 

bei konkursuose: „Aš žinau kaip būti saugiu internete“, „Nufilmuok ir sumontuok“ ir ,,Bibliotekos 

herojai“.  
 

03 - Strateginė kryptis: Bibliotekos įvaizdžio, atitinkančio visuomenės poreikius, 

formavimas. 

Tikslas: formuoti teigiamą bibliotekos ir bibliotekininkų įvaizdį, skatinantį vartotojų 

pasitikėjimą bei pasirinkimą naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis, grindžiant jį veiksmingu ir 

efektyviu veiklų įgyvendinimu, sistemingu darbuotojų kompetencijų tobulinimu ir veiklos rezultatų 

vertinimu. 

Uždaviniai: užtikrinti bibliotekos specialistų sistemingo ir tęstinio kvalifikacijos tobulinimosi 

galimybes, siekiant stiprinti bibliotekų tinklo žmogiškųjų išteklių potencialą, stiprinti bibliotekų 

atstovavimą ir tarpinstitucinę partnerystę tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu, vietiniu lygmenimis, 

siekiant užtikrinti visuomenės poreikių ir bibliotekų vaidmenų darną. 

Priemonės: darbuotojų kvalifikacijos kėlimas dalyvaujant Lietuvos ir užsienio bibliotekų 

organizuojamuose mokymuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose; bibliotekos pastatų, 

patalpų ir inventoriaus būklės gerinimas, siekiant, kad biblioteka būtų aukštos organizacinės kultūros ir 

efektyvaus valdymo įstaiga; informacinių technologijų priemonių (kompiuterių, spausdintuvų, 

multimedijos įrenginių, identifikavimo kodų skaitytuvų ir kt.), skirtų vartotojų poreikių tenkinimui bei 

darbuotojų darbo proceso užtikrinimui, atnaujinimas Vydūno viešojoje bibliotekoje ir 8 filialuose. 

Įgyvendinimo rezultatai: Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas įvykdytas 100 %, visi 

darbuotojai aktyviai kėlė kvalifikaciją. Dalyvauta 4-iose tradiciniu būdu vykusiose mokymo 

programose ir 22-uose nuotolinėse mokymų programose. Per metus gauta 16 vnt. naujos 

kompiuterinės įrangos vartotojams. Per metus atsakyta į 1 975 užklausas. Pagėgių krašto bibliotekose 

apsilankė 32 847 lankytojai, 53,4 % mažiau lyginant su 2019 m. Tam įtakos turėjo pandeminė situacija 

Lietuvoje. 

Biblioteka, formuodama teigiamą įvaizdį, siekia kuo geriau vykdyti išsikeltus tikslus bei 

uždavinius, teikdama kokybiškas ir visokeriopas paslaugas vartotojams. Gausus Pagėgių krašto 

gyventojų dalyvavimas bibliotekų renginiuose bei kitose organizuojamose veiklose, puikūs 

atsiliepimai viešojoje el. erdvėje apie Viešosios bibliotekos ir filialų veiklą – tai ir yra geriausiais 

įvaizdžio įvertinimas. Apie bibliotekų veiklą žiniasklaidos atstovų skelbtos publikacijos: vietinėje 

spaudoje – 50, interneto portaluose – 250,  Lietuvos radijuje – 3, respublikinėje spaudoje – 1, Lietuvos 

nacionaliniame radijuje ir televizijoje (LRT) – 1. Bibliotekos darbuotojai apie savo veiklą pateikė 

publikacijų: respublikinėje spaudoje – 4, vietinėje spaudoje – 25,  interneto portaluose – 185. 
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 I. BIBLIOTEKŲ TINKLAS IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS 
 

1. Bibliotekų tinklas ataskaitiniais metais 

1 lentelė 

Vydūno SVB bibliotekos tinklas 2020 m.  

Biblio- 

tekos 

Biblio- 

tekų 

skai- 

čius 

Bibliotekų, 

dirbančių 

nepilną darbo 

dieną skaičius  

Bibliotekos, iki kurių 

mikrorajono 

gyventojams yra 4 km. 

ir didesnis atstumas, 

skaičius 

Apytikslis mikrorajono 

gyventojų, kuriems iki 

bibliotekos yra 4 km. ir didesnis 

atstumas, skaičius 

VB 1 0 1 338 

KF 8 8 8 932 

SVB 9 8 9 1 270 
 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 8 kaimo 

filialai. Visi filialai dirba nepilną darbo dieną, kadangi kiekviename dirba po 1 darbuotoją 0,75 etato. 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka aptarnauja visos savivaldybės, t. y. penkių seniūnijų 

gyventojus, paslaugos yra teikiamos Lietuvos ir/ar užsienio šalių piliečiams ne tik tradiciniu, bet ir 

nuotoliniu būdu: internetu, telefonu, paštu.  

Einamaisiais metais apytikslis visų mikrorajonų gyventojų, kuriems iki bibliotekos yra 4 km. ir 

didesnis atstumas, skaičius sudarė 16,8 % viso Pagėgių savivaldybės gyventojų skaičiaus. Atokiu 

atstumu nuo bibliotekų gyvenantiems asmenims pagal jų pageidavimą teikiama knygnešystės 

paslauga. 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                              2 lentelė 

 

Biblio- 

tekos 

 

Gyventojų skaičius,  

tenkantis 1 bibliotekai 

Vartotojų skaičius,  

tenkantis 1 bibliotekai 

Gyventojų  

ir vartotojų 

skaičių, 

tenkančių  

1 bibliotekai, 

pokyčių santykis 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Pokytis  

% 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Pokytis  

% 
Santykis % 

VB  1 832 1 743 -89 -4,9 802 554 -248 -30,9 -4,9/-30,9 

KF 735 725 -10 -1,4 149 127 -22 -14,8 -1,4/-14,8 

SVB 857 838 -19 -2,2 222 174 -48 -21,6 -2,2/-21,6 
 

Ataskaitiniais metais Vydūno SVB sistemoje fiksuojamas nežymus Pagėgių savivaldybės 

gyventojų, tenkančių 1 bibliotekai, skaičiaus sumažėjimas ir ženklesnis vartotojų, tenkančių 1 

bibliotekai, rodiklio nuosmukis: VB šis pastarasis rodiklis sumenko trečdaliu, KF – daugiau negu 

dešimtadaliu, SVB – penktadaliu. Šio negatyvaus pokyčio pagrindinė priežastis – pasaulinės 

pandemijos sukelta ekstremali situacija šalyje ir dėl jos apribotas arba kai kuriais laikotarpiais net 

sustabdytas fizinis vartotojų aptarnavimas. Taipogi tam įtakos turėjo negatyvūs demografiniai pokyčiai 

(gyventojų senėjimas, mažas gimstamumas ir kt.). 
 

2. Bibliotekų tinklo ir paslaugų prieinamumo pokyčiai ataskaitiniais metais 

Ataskaitiniais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje nebuvo 

atidarytų, uždarytų filialų ar filialų, pradėjusių vykdyti ir mokyklų bibliotekų funkcijas. Neįvyko ir kitų 

pokyčių. 

Kaip ir ankstesniais metais, Piktupėnų ir Žukų filialų fondai išliko sujungti su mokyklų 

bibliotekų fondais. 
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3. Nestacionarus gyventojų aptarnavimas 

Pagėgių Vydūno SVB sistemoje taikoma vienintelė nestacionaraus aptarnavimo forma – 

knygnešystė. Ši paslauga teikiama bibliotekų paslaugomis norintiems naudotis asmenims, kuriems dėl 

senyvo amžiaus, gyvenimo atokiuose Pagėgių savivaldybės kaimuose, neįgalumo ar kitų sveikatos 

problemų kyla trukdžių atvykti į bibliotekas patiems. Tad šiuos vartotojus aptarnauja knygnešiai 

savanoriai, kurie bibliotekos leidinius pristato skaitytojams į namus. Dažniausiai knygnešiais tampa 

šeimos nariai, giminaičiai, bibliotekininkai, kaimynai, artimi draugai, kolegos. Knygnešystės 

intensyvumas priklauso nuo kiekvieno vartotojo skaitymo poreikio ir knygnešių apsilankymų Pagėgių 

krašto bibliotekose periodiškumo.  
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                                                               3 lentelė 

Bibliotekos 
Knygnešių skaičius 

2019 m. 2020 m. Skirtumas Pokytis % 

VB 20 13 -7 -35,0 

KF 52 57 +5 +9,6 

SVB 72 70 -2 -2,8 
 

2020 m., analogiškai kaip ir 2019 m., daugiausiai knygnešių turėjo Vydūno viešoji biblioteka, 

Natkiškių, Stoniškių ir Lumpėnų filialai. Tam įtakos turėjo lokacinės vietos, kurioje funkcionuoja 

bibliotekos: Vydūno viešoji biblioteka yra įsikūrusi miesto centre, o daugiausia knygnešių turėję 

filialai – seniūnijų, pasižyminčių gausiu gyventojų skaičiumi, centruose.  
 

4. Bibliotekų paslaugų prieinamumas asmenims turintiems negalią 

           4 lentelė 

Darbo vietos 
Iš viso 

Iš jų: 

kompiuteri- 

zuotų darbo 

vietų 

Iš jų: 

vartotojams skirtų kompiuterizuotų 

darbo vietų su programine įranga,  

pritaikyta regėjimo negalią turintiems 

žmonėms  

SVB VB KF SVB VB KF SVB VB KF 

Vartotojams 128 67 61 43 19 24 29 17 12 

Darbuotojams 15 7 8 15 7 8 - - - 

Viso: 143 74 69 58 26 32 29 17 12 
 

Pagėgių krašto bibliotekų lokacija yra patogi visiems lankytojams, įskaitant ir fizinę negalią 

turinčius asmenis. Vydūno viešoji biblioteka funkcionuoja Pagėgių miesto centre, o 8 kaimo filialai – 

Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijų ir seniūnaitijų centruose. Visos bibliotekos įsikūrusios 

pastatų pirmuosiuose aukštuose, tad į jas patogu patekti įvairią fizinę negalią turintiems asmenims.  

Kompiuterinė technika, reikalinga vartotojų poreikiams tenkinti, nuolatos papildoma bibliotekai 

dalyvaujant įvairiuose projektuose: „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“, „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios 

interneto prieigos infrastruktūroje“ ir kt.  

Vartotojams skirtos kompiuterizuotos darbo vietos su jose įdiegta Windows prieiga, pritaikyta 

regėjimo negalią turintiems žmonėms, sudaro 67,4 % iš viso Vydūno SVB sistemoje turimų 

vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų: VB šis rodiklis siekia 89,5 %, kaimo filialuose – 50,0 

%. 
 

5. Pasiekimai, trūkumai ir problemos, susijusios su bibliotekų ir jų paslaugų prieinamumu 

Situacija išliko stabili. Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo fiksuojama pasiekimų, trūkumų ir 

problemų, susijusių su bibliotekų bei jų paslaugų prieinamumu. 
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 II.BENDROJI BIBLIOTEKOS VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKA 
 

1. Gyventojų sutelkimas bibliotekose 

2020 m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis Statistikos departamento duomenimis, 

deklaravę gyvenamąją vietą buvo 7 545 gyventojai, iš jų – 23,1 % gyvena mieste ir 76,9 % – 

kaimuose. Lyginant su 2019 m. duomenimis, gyventojų skaičius per metus Pagėgių savivaldybėje 

sumažėjo 2,2 %. 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                                                                                         5 lentelė 

 

Biblio- 

tekos 

 

Bendras gyventojų skaičius 
Gyventojų sutelkimo 

procentas 
Bendras vartotojų skaičius 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Po- 

kytis  

% 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Po- 

kytis  

% 

VB  1 832 1 743 -89 -4,9 43,8 31,8 -12,0 802 554 -248 -30,9 

KF 5 882 5 802 -80 -1,4 20,3 17,4 -2,9 1 195 1 012 -183 -15,3 

SVB 7 714 7 545 -169 -2,2 25,9 20,8 -5,1 1 997 1 566 -431 -21,6 
 

2020 m., lyginant su 2019 m., visoje Vydūno SVB sistemoje mažėjo tiek bendras gyventojų 

skaičius, tiek gyventojų sutelkimo procentas, tiek bendras vartotojų skaičius. Pagrindinė to priežastis 

– beprecedentė pasaulyje nuvilnijusi pandemija, einamaisiais metais lėmusi protarpinį fizinio darbo 

su vartotojais sustabdymą, ribojimą ar tik dalinį kontaktinių paslaugų teikimą. 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m,)                                                                                    6 lentelė 

 

Biblio- 

tekos  

 

Gyventojų vaikų skaičius 
Gyventojų vaikų 

sutelkimo procentas 
Vartotojų vaikų skaičius 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Po-

kytis  

% 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Po- 

kytis  

% 

VB  463 385 -78 -16,8 44,1 37,9 -6,2 204 146 -58 -28,4 

KF 688 645 -43 -6,3 52,5 43,3 -9,2 361 279 -82 -22,7 

SVB 1 151 1 030 -121 -10,5 49,1 41,3 -7,8 565 425 -140 -24,8 
 

Pagėgių savivaldybėje gyventojų vaikų skaičius kasmet mažėja, tam daro įtaką šalyje esanti 

emigracija, jaunų šeimų išvykimas į didesnius miestus. Gyventojų sutelkimo procentas taip pat mažėja, 

nes mažėjantis gyventojų vaikų skaičius ir mokyklų uždarymas kaimuose nepadidina vaikų skaitytojų 

sutelkimo bibliotekose. Gyventojų vaikų mažėjimas – viena opiausių savivaldybės problemų. Mažėja 

ir vartotojų vaikų skaičius savivaldybės bibliotekose. Vartotojų vaikų skaičiaus smukimo tempas 

miesto vietovėje nežymiai lenkia vartotojų vaikų skaičiaus smukimą kaimo vietovėse skaičių. 

Vartotojų mažėja, nes mokiniai, užuot skaitę tradicinėse laikmenose esančius dokumentus, vis dažniau 

pirmenybę teikia reikalingos informacijos paieškai internete. Be to, negatyviems pokyčiams įtakos 

taipogi turėjo laikinai sustabdytas Pagėgių krašto bibliotekų skaityklų darbas dėl paskelbtos 

ekstremalios situacijos Lietuvoje. 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                                                                                                7 lentelė 

Bibliotekos 

Suaugusieji vartotojai Vartotojai vaikai 

2019 m. 2020 m. 
Skir- 

tumas 

Pokytis 

% 
2019 m. 2020 m. 

Skir- 

tumas 

Pokytis 

% 

VB 598 408 -190 -31,8 204 146 -58 -28,4 

KF 834 733 -101 -12,1 361 279 -82 -22,7 

SVB 1 432 1 141 -291 -20,3 565 425 -140 -24,8 
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(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                                                                                               8 lentelė 

Bibliotekos 

2019 m. 2020 m. Skirtumas 

Suau- 

gusieji  
Vaikai 

Santykis 

% (s/v) 

Suau- 

gusieji 
Vaikai 

Santykis 

% (s/v) 

Suau- 

gusieji 
Vaikai 

Pokytis 

% (s/v) 

VB 598 204 74,6/25,4 408 146 73,6/26,4 -190 -58 -31,8/-28,4 

KF 834 361 69,8/30,2 733 279 72,4/27,6 -101 -82 -12,1/-22,7 

SVB 1 432 565 71,7/28,3 1 141 425 72,9/27,1 -291 -140 -20,3/-24,8 
 

Atlikus 2019-2020 m. suaugusiųjų vartotojų ir vartotojų vaikų santykio analizę darytina išvada, 

jog daugiau negu du trečdalius bibliotekos vartotojų tiek 2019 m., tiek 2020 m. sudarė suaugusieji. Šią 

ypatybę lėmė tai, jog 2019 m. suaugusieji sudarė 85,1 % visų Pagėgių savivaldybės gyventojų 

skaičiaus, 2020 m. – 86,3 % šio skaičiaus. 

Vartotojų vaikų mažėjimo tendencija matoma ne vienerius metus, nes mažėjant gimstamumui ir 

atitinkamai – mokyklų kaimuose skaičiui, mažėja vartotojų vaikų skaičius. Taipogi, pasitelkiant 

įvairias skaitymo skatinimo priemones, nuolat stengiamasi ugdyti jaunimo skaitymo poreikį, kuris 

tendencingai mažėja.  
 

 (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                                                                                               9 lentelė 

Bibliotekos 

Perregistruoti Naujai registruoti  

2019 m. 2020 m. 
Skir- 

tumas 

Pokytis 

% 
2019 m. 2020 m. 

Skir- 

tumas 

Pokytis 

% 

VB 680 459 -221 -32,5 122 95 -27 -22,1 

KF 1 093 937 -156 -14,3 102 75 -27 -26,5 

SVB 1 773 1 396 -377 -21,3 224 170 -54 -24,1 
 

2020 m. Vydūno VB naujai registruoti vartotojai sudarė 17,1 % visų VB registruotų vartotojų 

skaičiaus, perregistruoti vartotojai – 82,9 % šio skaičiaus. Einamaisiais metais kaimo filialuose naujai 

registruoti vartotojai sudarė 7,4 % visų KF registruotų vartotojų skaičiaus, perregistruoti vartotojai – 

92,6 % šio skaičiaus. 2020-aisiais visoje SVB sistemoje naujai registruoti vartotojai sudarė 10,9 % 

bendro registruotų vartotojų skaičiaus, perregistruoti vartotojai – 89,1 % šio skaičiaus. Ataskaitiniais 

metais daugiausiai naujų vartotojų užregistruota Vydūno VB (95), Šilgalių (29), Vilkyškių (14) ir 

Stoniškių (11) filialuose. 

 

2. Fizinių vartotojų sudėtis 
 

 (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                                                                                                10 lentelė 

 Vartotojų sudėtis 

Skirtumas 
Pokytis 

% 
2019 m. 2020 m. 

Vartotojai Sudėtis % Vartotojai Sudėtis % 

Vaikai 565 28,3 425 27,1 -140 -24,8 

IX-XII kl. mokiniai 205 10,3 168 10,8 -37 -18,0 

Studentai 102 5,1 66 4,2 -36 -35,3 

Dirbantieji 526 26,3 396 25,3 -130 -24,7 

Bedarbiai 286 14,3 215 13,7 -71 -24,8 

Senjorai ir neįgalieji 301 15,1 274 17,5 -27 -9,0 

Virtualūs vartotojai 12 0,6 22 1,4 +10 +83,3 

Viso regione: 1 997 100 1 566 100 -431 -21,6 
 

Gausiausias Vydūno SVB vartotojų grupes 2019-2020 m. sudarė vaikai bei dirbantieji, o 

mažiausias – virtualūs vartotojai ir studentai. Šiems rodikliams įtakos galėjo turėti tai, jog vaikai  

jaunimas ir dirbantieji yra aktyviausiai informacinėmis bei elektroninėmis bibliotekos paslaugomis 

besinaudojantys vartotojai. Be to, jaunosios kartos atstovai iš bibliotekos itin dažnai skolinasi 
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literatūrinius leidinius edukaciniais tikslais, o dirbantieji – lektūrą maloniam ir prasmingam 

laisvalaikio praleidimui. Tuo tarpu Vydūno VB ir filialuose besilankantys studentai dažniausiai 

studijuoja didžiuosiuose šalies miestuose ir patogumo bei galimai gausesnių mokslinės literatūros 

fondų dėlei naudojasi juose veikiančių bibliotekų paslaugomis, tad Pagėgių krašto bibliotekose 

apsilanko rečiau. Didėjant virtualių renginių bei kitų veiklų poreikiui bei populiarumui, ataskaitiniais 

metais ženkliai didėjo ir virtualių vartotojų skaičius. 
 

Vartotojų sudėties pokyčiai 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                                                                                                11 lentelė 

Vartotojų 

sudėtis 

VB 

2019 m. 

VB 

2020 m. 

Skir-

tumas 

Poky- 

tis % 

KF 

2019 m. 

KF 

2020 m. 

Skir-

tumas 

Poky- 

tis % 

Vaikai 204 146 -58 -28,4 361 279 -82 -22,7 

IX-XII kl. 

mokiniai 
93 65 -28 -30,1 112 103 -9 -8,0 

Studentai 40 19 -21 -52,5 62 47 -15 -24,2 

Dirbantieji 221 139 -82 -37,1 305 257 -48 -15,7 

Bedarbiai 148 90 -58 -39.2 138 125 -13 -9,4 

Senjorai, 

neįgalieji 
84 73 -11 -13,1 217 201 -16 -7,4 

Virtualūs 

vartotojai 
12 22 +10 +83,3 0 0 0 0 

Viso: 802 554 -248 -30,9 1 195 1 012 -183 -15,3 
 

Einamaisiais metais Vydūno SVB sistemoje (tiek VB, tiek filialuose) labiausiai retėjo studentų 

gretos. Tikėtina, kad tam įtakos galimai turėjo dėl šalyje ir pasaulyje vyravusio pandeminio laikotarpio 

itin stipriai apribotas keliavimas šalies viduje, dėl kurio neretas studentas linko likti mieste, kuriame jis 

lankė studijas. Taipogi dėl minėtos ekstremalios situacijos metu taikyto prioriteto dirbantiesiems tęsti 

darbinę veiklą nuotoliniu būdu, itin sumenko ir dirbančiųjų vartotojų grupė.  
 

3. Kiekvienos skaitytojų grupės naudojimosi pagrindinėmis bibliotekos paslaugomis analizė 
 

Pateikiama bendroji visų amžiaus grupių Pagėgių Vydūno SVB skaitytojų naudojimosi 

pagrindinėmis bibliotekos paslaugomis analizė: 
 

Visų amžiaus grupių skaitytojų fiziniai apsilankymai / bendrasis lankomumas 

2020 m. informacija apie Pagėgių krašto bibliotekų vykdomas veiklas skelbta Pagėgių 

savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų socialinio tinklo „Facebook“ puslapiuose, 

bibliotekos interneto svetainėje. Čia reklamuoti organizuojami renginiai, meno parodos, gautos 

naujausios knygos, skaitytojų pageidaujama literatūra, skelbtos įvairios akcijos, konkursai, teminės 

tiesioginės transliacijos. Visa tai sulaukė įvairaus amžiaus grupių skaitytojų susidomėjimo. Tačiau 

pagrindinių veiklos rodiklių sumažėjimą lėmė pasaulinė pandeminė situacija, kurios pasekoje 

bibliotekų veikla buvo labai apribota ar net, sustabdžius fizinį vartotojų aptarnavimą, perkelta į 

virtualią erdvę. 
 

 (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                     12 lentelė 

Bibliotekos 

Viso apsilankymų: Bendrasis lankomumas 

2019 m. 2020 m. 
Skir-

tumas 

Poky- 

tis % 
2019 m. 2020 m. 

Skir-

tumas 

VB 47 060 19 642 -27 418 -58,3 58,7 35,5 -23,2 

KF 23 396 13 205 -10 191 -43,6 19,6 13,0 -6,6 

SVB 70 456 32 847 -37 609 -53,4 35,3 21,0 -14,3 
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2020 m., lyginant su 2019 m., perpus sumenko apsilankymų Pagėgių Vydūno SVB sistemoje 

rodiklis. Tam didžiausią įtaką turėjo anksčiau įvardinta 2020 m. šalyje tvyrojusi ekstremali situacija, 

ypač sutrikdžiusi sklandų fizinį vartotojų aptarnavimą bibliotekose. 
 

Suaugusiųjų Pagėgių Vydūno SVB skaitytojų naudojimosi pagrindinėmis bibliotekos 

paslaugomis analizė 

Suaugusiesiems bibliotekos skaitytojams Pagėgių krašto bibliotekose teiktos įvairios 

informacinio,  šviečiamojo, kultūrinio, kraštotyrinio pobūdžio paslaugos. Itin didelis dėmesys skirtas 

neformaliam visuomenės švietimui menu – atskleidžiant Mažosios Lietuvos unikalumą, Lietuvos 

kultūrinius ypatumus ir kitų šalių tautinį savitumą per Vydūno viešojoje bibliotekoje bei filialuose 

eksponuotas meno darbų ekspozicijas ir jų pristatymus. Tenkinant suaugusiųjų vartotojų skaitymo 

poreikius, siekta skatinti jų domėjimąsi šiuolaikinių lietuvių autorių, tokių kaip Alfonsas 

Andriuškevičius, Akvilė Kavaliauskaitė, Herkus Kunčius, Sigitas Parulskis, Kristina Sabaliauskaitė, 

Undinė Radzevičiūtė ir kt. kūryba.   
 

Suaugusiųjų skaitytojų fiziniai apsilankymai / suaugusiųjų lankomumas 
 

 (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                     13 lentelė 

Bibliotekos 

Suaugusiųjų apsilankymai Suaugusiųjų lankomumas 

2019 m. 2020 m. 
Skir-

tumas 

Poky- 

tis % 
2019 m. 2020 m. 

Skir-

tumas 

VB 33 832 10 919 -22 913 -67,7 56,6 26,8 -29,8 

KF 14 163 9 303 -4 860 -34,3 17,0 12,7 -4,3 

SVB 47 995 20 222 -27 773 -57,9 33,5 17,7 -15,8 
 

Einamaisiais metais suaugusiųjų skaitytojų fizinių apsilankymų ir suaugusiųjų lankomumo 

sumažėjimą lėmė pasaulinė pandeminė situacija, dariusi didelę įtaką kontaktinių paslaugų teikimo 

vartotojams ribojimui. 
 

Dokumentų išduotis suaugusiesiems skaitytojams / suaugusiųjų skaitomumas 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                     14 lentelė 

Bibliotekos 

Dokumentų išduotis suaugusiems Suaugusiųjų skaitomumas 

2019 m. 2020 m. 
Skir-

tumas 

Poky- 

tis % 
2019 m. 2020 m. 

Skir-

tumas 

VB 14 891 6 928 -7 963 -53,5 24,9 17,0 -7,9 

KF 26 429 22 313 -4 116 -15,6 31,7 30,4 -1,3 

SVB 41 320 29 241 -12 079 -29,2 28,9 25,6 -3,3 
 

2020 m. ženklų dokumentų išduoties sumažėjimą lėmė pandeminės situacijos metu karantino 

laikotarpiais visuomenės ir bibliotekinės bendruomenės sveikatos labui taikyti įvairūs apribojimai 

kontaktavimui su vartotojais ir dokumentų jiems išdavimui. Šalyje nustatytais konkrečiais laikotarpiais 

vykdytas vartotojų aptarnavimas tik bekontakčiu būdu, leidinius išduodant į namus ir neteikiant kitų 

paslaugų. 

Vartotojai kviesti atrasti kitokio skaitymo galimybes klausantis nemokamų garsinių knygų ar 

skaitant knygas bei periodinius leidinius internete, kurių nuorodos nuolat buvo skelbiamos socialinio 

tinklo „Facebook“ Vydūno viešosios bibliotekos ir kiekvieno filialo puslapiuose. 
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Dokumentų išduotis pagal turinį suaugusiesiems skaitytojams 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)         15  lentelė 

Biblio- 

tekos 

Šakinės  

literatūros 
Skir- 

tu-

mas 

Po- 

kytis 

% 

Grožinės 

literatūros 
Skir- 

tu- 

mas 

Po- 

kytis 

% 

Periodinių 

leidinių Skir- 

tumas 

Po- 

kytis 

% 
2019 

m. 

2020 

m. 

2019  

m. 

2020  

m. 

2019  

m. 

2020  

m. 

VB 1 241 595 -646 -52,1 5 083 3 886 
-1 

197 
-23,5 8 567 2 447 -6 120 -71,4 

KF 586 630 +44 +7,5 4 493 4 815 +322 +7,2 21 350 16 868 -4 482 -21,0 

SVB 1 827 1 225 -602 -33,0 9 576 8 701 -875 -9,1 29 917 19 315 -10 602 -35,4 
 

2020 m. itin sumažėjo išduotų periodinių leidinių skaičius, nes tam tikrais periodais, siekiant 

suvaldyti pandeminę situaciją šalyje ir ribojant bibliotekų veiklą, buvo itin sutrikdytas periodinių 

leidinių išdavimo vietoje ir jų skolinimo į namus procesas. Tačiau Pagėgių Vydūno SVB sistemoje 

buvo gauta daugiau naujų knygų negu 2019 m. Tad kaimo filialų vartotojai šį periodikos išduoties 

apsunkinimą kompensavo pasiskolindami iš bibliotekų daugiau šakinės ir grožinės literatūros knygų 

negu 2019 m. Kadangi pandeminiu periodu dažnai (ir kartais – ilgesniam laikotarpiui) nekursavo 

viešojo transporto autobusai arba buvo labai apriboti jų maršrutai, Vydūno viešosios bibliotekos 

skaitytojams, gyvenantiems ne Pagėgių mieste, bet kitose savivaldybės vietovėse, apsunkintas 

atvykimas į biblioteką ir todėl Viešojoje bibliotekoje fiksuotas ne tik periodikos, bet ir knygų išduoties 

sumažėjimas. 
 

 

Pagėgių Vydūno SVB skaitytojų vaikų naudojimosi pagrindinėmis bibliotekos paslaugomis 

analizė 
 

VB ir filialuose vartotojai bei lankytojai vaikai 2020 m. turėjo galimybes tobulėti, tenkinti 

skaitymo poreikius, turiningai leisti laisvalaikį. Renginiai vaikams bibliotekoje yra ypatinga darbo 

dalis. Ugdomas ir auginamas būsimasis bibliotekos skaitytojas, kuris skatinamas mylėti knygą, 

domėtis jį supančia aplinka. Didelis dėmesys skiriamas lietuvių literatūros populiarinimui. Ypač 

mėgstamos Tomo Dirgėlos, Evelinos Daciūtės, Aušros Kiudulaitės, Ignės Zarambaitės, Virgio 

Šidlausko knygos. Didelio susidomėjimo sulaukė Selemono Paltanavičiaus bei Rūtos Dzin 

interaktyvios knygos su papildyta realybe. 
 

Skaitytojų vaikų fiziniai apsilankymai / vaikų lankomumas 
 

 (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                     16 lentelė 

Bibliotekos 

Vaikų apsilankymai Vaikų lankomumas 

2019 m. 2020 m. 
Skir-

tumas 

Poky- 

tis % 
2019 m. 2020 m. 

Skir-

tumas 

VB 13 228 8 723 -4 505 -34,1 64,8 59,7 -5,1 

KF 9 233 3 902 -5 331 -57,7 25,6 14,0 -11,6 

SVB 22 461 12 625 -9 836 -43,8 39,8 29,7 -10,1 
 

Analizuojant 2019-2020 m. laikotarpį, fiziniai vaikų ir jaunimo apsilankymai Vydūno SVB 

sistemoje sumažėjo kone perpus. Pagrindinė šį faktorių lėmusi priežastis – ataskaitiniais metais 

paskelbta ekstremali situacija Lietuvoje. Taip pat šiam neigiamam pokyčiui įtakos turėjo ir mažėjantis 

Pagėgių savivaldybėje gyvenančių vaikų skaičius. 
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Dokumentų išduotis pagal turinį skaitytojams vaikams 
 

 (Lyginamoji analizė su 2019 m.)            17  lentelė 

Bib- 

lio- 

tekos 

Šakinės  

literatūros Skir- 

tumas 

 

Poky- 

tis % 

Grožinės 

literatūros Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 

Periodinių 

leidinių Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 2019 

m. 

2020 

m. 

2019  

m. 

2020  

m. 

2019  

m. 

2020  

m. 

VB 95 40 -55 -57,9 1 248 879 -369 -29,6 845 234 -611 -72,3 

KF 271 136 -135 -49,8 3 353                                                                                                                                                                       1 889 -1 464 -43,7 4 405 2 054 -2 351 -53,4 

SVB 366 176 -190 -51,9 4 601 2 768 -1 833 -39,8 5 250 2 288 -2 962 -56,4 
 

2020 m., lyginant su 2019 m. duomenimis, knygų bei periodikos išduotis vaikams ženkliai 

sumažėjo. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgą laiką nebuvo išduodama periodika, sustabdytas skaityklų 

darbas. Visą tai lėmė paskelbta pandemija šalyje. Nemažai informacijos, kurios anksčiau buvo 

ieškoma spausdintinėje literatūroje dabar randama internete.  

Vydūno VB Vaikų erdvėje šakinė literatūra mažiau mėgstama – tai įrodo šios dokumentų rūšies 

išduoties rodiklis. Šakinės literatūros dokumentai rečiau išduodami, kadangi vaikai naujausios 

informacijos susiranda elektroninėje erdvėje. VB ir filialuose vaikų skaitytojų tarpe didesnį pranašumą 

turi grožinė (populiarioji) literatūra.  

 

III. KULTŪRINĖS – EDUKACINĖS BIBLIOTEKOS PASLAUGOS 
 

1. Veiksniai, lėmę kultūrinės-edukacinės veiklos turinį 

2020 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose įgyvendinti planuotų 

literatūrinių, kraštotyrinių, meninių, švietėjiškų renginių programą ženkliai pakoregavo pandeminė 

situacija šalyje, sąlygojusi didžiosios dalies suplanuotų renginių atidėjimą neribotam laikui arba jų 

pakeitimą kitomis – virtualiomis alternatyvomis, tokiu būdu siekiant išvengti tiesioginio žmonių 

kontakto. Tačiau, atsižvelgiant į galimybes ir 2020 m. šalyje periodiškai kitusią situaciją kultūrinės 

veiklos vykdymo su bibliotekų lankytojais srityje, imantis visų būtinų prevencinių priemonių ir 

glaudžiai bendradarbiaujant su kūrėjais, bendruomenėmis, įstaigomis bei organizacijomis, 

suorganizuota turiningų, prasmingų kraštotyrinių, literatūrinių, edukacinių, meninių veiklų.  

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose planuojant kultūrinės-

edukacinės veiklos turinį, einamaisiais metais prioritetas teiktas regioniniu, nacionaliniu bei 

tarptautiniu mastu minimų datų ir įvykių paminėjimui, šalyje paskelbtų minėtinų metų įprasminimui 

įvairiomis, bibliotekos lankytojams patraukliomis formomis. 2020-ieji metai visoje Lietuvoje buvo 

paskelbti Vaikų emocinės gerovės metais, Mokyklų bendruomenių metais, Tautodailės metais, 

UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais ir kt. Minint tų metų tendencijas, Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešoji biblioteka ir filialai organizavo įvairias vaikams ir suaugusiems skirtas veiklas 

(literatūrinius skaitymus, diskusijas, literatūrines bei menines parodas). Taipogi ypatingas dėmesys 

skirtas skaitymo skatinimui, kraštiečių įvairiakryptei kultūrinei edukacijai ir kraštotyrinių žinių 

gilinimui skirtų veiklų organizavimui. 
 

2. Bendroji renginių charakteristika 

Žemiau pateikiama Pagėgių Vydūno SVB sistemoje einamaisiais metais suorganizuotų renginių 

charakteristikos analizė pagal 4 požymius: rūšį, formą, paskirtį, tematiką. 
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2020 m. organizuotų renginių sugrupavimas pagal rūšį: 
 

   (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                   18 lentelė 

Biblio- 

tekos 

Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai Iš jų meno parodos 

2019  

m. 

2020  

m. 

Poky- 

tis % 

2019 

m. 

2020 

m. 

Poky- 

tis % 

2019 

m. 

2020 

m. 

Poky- 

tis % 

2019 

m. 

2020 

m. 

Poky- 

tis % 

2019 

m. 

2020 

m. 

Poky- 

tis % 

VB 130 65 -50,0 39 14 -64,1 27 7 -74,1 64 44 -31,3 22 15 -31,8 

KF 376 200 -46,8 61 17 -72,1 81 33 -59,3 234 150 -35,9 23 16 -30,4 

SVB 506 265 -47,6 100 31 -69,0 108 40 -63,0 298 194 -34,9 45 31 -31,1 
 

2020 m. beveik perpus sumažėjo Pagėgių Vydūno SVB sistemoje organizuotų renginių skaičius. 

Labiausiai sumenko kompleksinių ir žodinių renginių kiekis, kadangi einamaisiais metais dėl 

pasaulinės pandeminės situacijos, neaplenkusios ir Lietuvos, vengta fizinio kontakto tarp bibliotekų 

darbuotojų ir vartotojų. 
 

2020 m. organizuotų kompleksinių ir žodinių renginių sugrupavimas pagal formą: 
 

       19 lentelė 
2020 m. 

Biblio- 

tekos 

Meno 

parodų 

prista- 

tymai 

Susitikimai 

su rašytojais, 

kultūros 

veikėjais 

Pokalbiai 

apie 

knygas / 

skaitymai 

Disku- 

sijos 

Kūrybinės 

dirbtuvės / 

plenerai 

Krašto- 

tyrinės 

popietės 

Informaciniai-

edukaciniai 

užsiėmimai 

Renginių 

formų santykis % 

VB 3 1 4 0 1 1 11 14,3/4,8/19,0/0/4,8/4,8/52,3 

KF 4 0 20 0 3 6 17 8,0/0/40,0/0/6,0/12,0/34,0 

SVB 7 1 24 0 4 7 28 9,9/1,4/33,8/0/5,6/9,9/39,4 
 

Einamaisiais metais daugiausiai organizuota informacinių-edukacinių bei literatūrinių renginių. 

Mažiausiai organizuota susitikimų su raštijos ir kultūros veikėjais, kadangi tvyrant ekstremaliai 

situacijai šalyje, atitinkamai kilo trukdžių ir žymių asmenų atvykimui susitikti su skaitytojais. 

Individualių diskusinių renginių nebuvo užfiksuota, kadangi diskusijos tapo kitų, didesnių renginių, 

programine dalimi. 
 

2020 m. organizuotų kompleksinių ir žodinių renginių sugrupavimas pagal paskirtį: 
 

        20 lentelė 
2020 m. 

Biblio- 

tekos 
Vaikams Jaunimui Šeimoms Neįgaliesiems Senjorams 

Mišrioms 

suaugusiųjų 

grupėms 

Renginių pagal paskirtį 

santykis % 

VB 8 3 0 2 1 7 38,1/14,3/0/9,5/4,8/33,3 

KF 23 0 0 0 5 22 46,0/0/0/0/10,0/44,0 

SVB 31 3 0 2 6 29 43,7/4,2/0/2,8/8,5/40,8 
 

Einamaisiais metais gausiausiai organizuoti vaikams bei mišrioms suaugusiųjų grupėms skirti 

renginiai. Šioms dviems vartotojų grupėms skirti renginiai sudarė šiek tiek daugiau negu po 40% visų 

2020 m. organizuotų renginių. 
 

2020 m. organizuotų kompleksinių ir žodinių renginių sugrupavimas pagal tematiką: 
 

        21 lentelė 
2020 m. 

Biblio- 

tekos 
Meno Literatūros Edukacijos Kraštotyros Informacijos 

Renginių pagal paskirtį 

santykis % 

VB 3 5 6 1 6 14,3/23,8/28,6/4,7/28,6 

KF 4 20 6 6 14 8,0/40,0/12,0/12,0/28,0 

SVB 7 25 12 7 20 9,9/35,2/16,9/9,9/28,1 
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2020 m. renginių suskirstymo pagal formą rezultatai atitinkamai atliepė ir jų sugrupavimui pagal 

tematiką: einamaisiais metais daugiausiai organizuota literatūrinės ir informacinės tematikos renginių. 

Mažiausiai suorganizuota meninių renginių, kadangi dėl nepalankios šalyje ir pasaulyje tvyrojusios 

situacijos, surengta kur kas mažiau parodų pristatymų ir kitų renginių, dalyvaujant meno srities 

atstovams negu įprastai. 
 

 (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                   22 lentelė 

Biblio- 

tekos 

Renginių lankytojų skaičius 

2019 m. 
% nuo bendro 

lankytojų sk. 
2020 m. 

% nuo bendro 

lankytojų sk. 
Skirtumas Pokytis % 

VB 2 016 4,3 422 2,1 -1 594 -79,1 

KF 2 794 11,9 961 7,3 -1 833 -65,6 

SVB 4 810 6,8 1 383 4,2 -3 427 -71,2 
 

Esminė 2020 m. Vydūno SVB sistemoje fiksuojamo renginių lankytojų skaičiaus ženklaus 

sumažėjimo priežastis – visus metus šalį ir pasaulį kausčiusi pandeminė padėtis, dėl kurios neribotam 

laikui buvo atsisakyta planuotų renginių, o esant galimybei – dalis jų perkelta į virtualią erdvę. 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                   23 lentelė 

Biblio- 

tekos 

Vaikams skirtų renginių skaičius 

2019 m. 
% nuo bendro 

renginių sk. 
2020 m. 

% nuo bendro 

renginių sk. 
Skirtumas Pokytis % 

VB 58 44,6 23 35,4 -35 -60,3 

KF 210 55,9 97 48,5 -113 -53,8 

SVB 268 53,0 120 45,3 -148 -55,2 
 

VB vaikų erdvėje bei filialuose organizuojami įvairūs kompleksiniai, žodiniai bei vaizdiniai 

renginiai: susitikimai su rašytojais, teatralizuoti literatūriniai skaitymai, diskusijos, pokalbiai apie 

knygas bei rašytojų kūrybą, įvairios kūrybinės dirbtuvės, edukacijos. 2019 m. organizuoti renginiai 

vaikams sudarė daugiau negu pusę visų renginių skaičiaus, 2020 m. – šiek tiek mažiau negu pusę visų 

renginių skaičiaus. Renginiai Vydūno VB ir filialuose organizuojami atliepiant einamųjų metų 

tendencijas, pažymimos svarbiausios kalendorinės šventės, minimos rašytojų gimimo bei sukakties 

datos. 
 

   (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                   24 lentelė 

Biblio- 

tekos 

Iš viso vaikams  

skirtų renginių 
Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai Iš jų meno parodos 

2019  

m. 

2020  

m. 

Poky- 

tis % 

2019 

m. 

2020 

m. 

Poky- 

tis % 

2019 

m. 

2020 

m. 

Poky- 

tis % 

2019 

m. 

2020 

m. 

Poky- 

tis % 

2019 

m. 

2020 

m. 

Poky- 

tis % 

VB 58 23 -60,3 26 7 -73,1 8 1 -87,5 24 15 -37,5 7 4 -42,9 

KF 210 97 -53,8 49 10 -79,6 45 13 -71,1 116 74 -36,2 2 2 0 

SVB 268 120 -55,2 75 17 -77,3 53 14 -73,6 140 89 -36,4 9 6 -33,3 
 

Iš viso Vydūno VB ir filialuose 2020 m. vaikams skirtų renginių suorganizuota per pus mažiau 

negu 2019 m. 2020 m. Vydūno SVB sistemoje organizuoti vaikams skirti renginiai sudarė beveik pusę 

visų renginių skaičiaus. Šį negatyvų pokytį lėmė stacionarių renginių skaičiaus sumažėjimas, ribotas 

kontaktas su lankytojais vaikais, kuriam įtaką darė ekstremali situacija šalyje. Einamųjų metų eigoje 

organizuotos literatūrinės popietės, viktorinos, edukaciniai renginiai, garsiniai skaitymai, susitikimai 

su rašytojais, literatūros ir vaikų kūrybos darbų parodos. 
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3. Renginių apžvalga 
 

2020 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos parengtų ir finansavimą gavusių 

projektinių paraiškų pagrindu buvo organizuoti 2 renginiai:  

 pleneras „Kultūros ženklai mažojoje skulptūroje“, kurio metu sukurta 10 mąstytojo Vydūno 

gyvenimą, kūrybą ir veiklą atspindinčių mažosios skulptūros darbų; 

 projekto baigiamasis renginys – sueiga „Po Vydūno ženklu“, susidėjęs iš kelių dalių: 

„Atminties skvero“ su jį puošiančiais mažosios skulptūros darbais bei memorialiniu Vydūno 

vardo suoleliu iškilmingo atidarymo bei tarptautinės konferencijos „Vydūno ir doc. dr. 

Vaclovo Bagdonavičiaus atminties ženklai Pagėgių krašte“. Konferencijoje dalyvavo, 

pranešimus skaitė ir su rašytoju, filosofu, dramaturgu Vydūnu (tikr. Vilhelmas Storostas) bei 

šviesaus atminimo Mažosios Lietuvos kultūros tyrėju, žymiausiu Vydūno gyvenimo, veiklos 

bei dvasinio palikimo skleidėju, literatūrologu, Pagėgių krašto Garbės piliečiu, filosofijos ir 

humanitarinių mokslų daktaru, docentu doc. dr. Vaclovu Bagdonavičiumi susijusius 

leidinius pristatė mokslininkai, rašytojai, kultūrologai, kraštotyrininkai, muziejininkai. 

Einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose prioritetinis 

dėmesys teiktas Lietuvos valstybės istorinį ir kultūrinį savitumą perteikiančių, skirtingų pasaulio šalių 

kultūrinę įvairovę atskleidžiančių, Pagėgių krašto bei Mažosios Lietuvos istorinį ir kultūrinį tapatumą 

įprasminančių, žymių rašytojų asmenybes, gyvenimą bei kūrybą atspindinčių, domėjimąsi knygomis ir 

skaitymą skatinančių renginių organizavimui. Įvairiais virtualiais renginiais minėta jubiliejinė – 20-oji 

– Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė bei Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Pagėgių savivaldybės 

Vydūno VB ir filialuose organizuotos įvairios veiklos, skatinusios bibliotekos skaitytojus skaityti, 

domėtis vaikų bei suaugusiųjų grožine literatūra, gerinti jaunosios kartos skaitymo įgūdžius. Didelis 

dėmesys teiktas kūrybinio bei meninio lavinimo ugdymui skirtiems renginiams. 

2020 m. Pagėgių krašto bibliotekų lankytojai turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis 

vaizduojamojo ir taikomojo meno šakomis, kadangi bibliotekų erdves puošusios ekspozicijos išsiskyrė 

itin plačia žanrų įvairove (tapyba, fotografija, dailė, grafika, dokumentinė fotografija, medžio drožyba, 

mažoji skulptūra, tapyba ant šilko, tautodailė ir kt.). Einamaisiais metais Vydūno viešojoje bibliotekoje 

eksponuotos net keturios įvairių užsienio valstybių kultūrinį identitetą atspindinčios meno parodos.  

Pristatant bibliotekos erdves puošusias ekspozicijas visuomenei, bendradarbiauta su Kroatijos 

Respublikos ambasada Lietuvoje, Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centru, Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės viešąja biblioteka.  

Kaip ir kasmet, einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai 

taipogi dalyvavo įvairiose respublikinėse skaitymo skatinimo iniciatyvose: tradicinėse respublikinio 

masto skaitymo skatinimo varžytuvėse „Vasaros skaitymo iššūkis“ (dalyvavo 71 Pagėgių krašto 

gyventojas, iš kurių net 59 įvykdė visas užduotis); respublikinėje literatūrinėje akcijoje „Metų knygos 

rinkimai“ (buvo pateikta dešimt šiai akcijai skirtų paraiškų ir gauti net penki geriausiomis 

pretenduojančių tapti knygų komplektai); tradicinėje Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje bei 

globojamoje akcijoje „Knygų Kalėdos“ (Pagėgių krašto bibliotekoms padovanota vaikams bei 

suaugusiesiems skirtų naujų knygų).  

Iš viso 2020-aisiais suorganizuotos 6 ekskursijos, kuriose dalyvavo 60 žmonių. 2020 m. Vydūno 

viešojoje bibliotekoje suorganizuoti 33 vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų inicijuoti 

įvairaus pobūdžio informaciniai renginiai. 
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4. Naujos formos 

2020 m. Vydūno SVB įgyvendintų projektinių veiklų pagrindu pirmą kartą Pagėgių krašte 

organizuotas mažosios skulptūros pleneras, kurio metu sukurti kilnojami kultūriniai objektai įveiklino 

aplink biblioteką esančias lauko erdves. Einamaisiais metais Vydūno SVB kaimo filialuose 

organizuotų renginių svarumu išsiskyrė kraštotyrinio muziejaus (muziejinės ekspozicijos), parengtos 

bendradarbiaujant su viena iš Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijų, atidarymas, 

organizuotas pasitinkant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. 

Einamaisiais metais šalyje susiklosčius sudėtingai kultūrinei situacijai, pagal galimybes, dalis 

Pagėgių krašto bibliotekose planuotų renginių organizuoti virtualioje erdvėje. Tai bibliotekos 

bendruomenei – nauja ir nemažų technologinių iššūkių reikalaujanti renginių organizavo forma. 

Virtualioje erdvėje organizuoti garsiniai literatūriniai skaitymai, kraštotyrinės, literatūrinės, meno 

parodos, skaitymo skatinimo akcijos ir kt. 
 

5. Edukaciniai renginiai 

            25 lentelė 

2020 m. organizuoti edukaciniai renginiai 

Bibliotekos Viso: Iš jų vaikams Edukacinių renginių, skirtų vaikams % 

VB 11 5 45,5 

KF 17 10 58,8 

SVB 28 15 53,6 
 

Pagėgių savivaldybės Vydūno VB ir filialuose kasmet organizuojami įvairūs edukaciniai 

renginiai bei užsiėmimai vaikams. Vaikams šios srities renginiai sudarė pusę visų Vydūno VB ir filialų 

organizuotų edukacinių renginių. Pagėgių krašto bibliotekose organizuojant edukacinius renginius 

vaikams, pasitelkti partneriai – glaudžiai bendradarbiauta su kitomis regione esančiomis bibliotekomis, 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio 

gimnazija, Pagėgių krašto pagrindinėmis mokyklomis, Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokykla, 

Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšeliu-darželiu, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Pagėgių policijos komisariatu ir kt. Kartu su bibliotekos bičiuliais stengiamasi integruoti ir pristatyti 

jaunajai kartai naujausių informacinių technologijų galimybes. 
 

6. Gyventojų ir vartotojų mokymai 

Informacinės technologijos į kasdieninį gyvenimą įsiveržia, kai yra ribotas kontaktinis-socialinis 

bendravimas, tuo tikslu pasitelkiamos naujausios informacinės technologijos ir atrandamas naujas jų 

kokybiškas panaudojimas kasdieniniame gyvenime. Bibliotekos šiuo metu veikia kaip integralios 

mokymosi erdvės, suteikiančios neformalaus švietimo paslaugas gyventojams bei galimybę prisitaikyti 

prie besikeičiančios aplinkos ir naujų technologijų.  

Pagėgių Vydūno VB ir filialuose įgyvendinama bei plėtojama aptarnaujamos bendruomenės 

narių mokymo programa, kurią pasitelkus sprendžiamos daugelio bendruomenės narių problemos, 

pasiteisina skaitytojų bibliotekai keliami lūkesčiai, pagerinama kaimo žmonių gyvenimo kokybė, kas 

mažina socialinę atskirtį. Prioritetinis dėmesys skiriamas bibliotekos lankytojų supažindinimui su 

tradicinės spausdintos bei interaktyvios (elektroninėje erdvėje pateikiamos) informacijos paieškos bei 

atrankos kriterijais, elektroninių leidinių įvairove bei galimybėmis. 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)          26  lentelė 

Biblio- 

tekos 

Mokymų skaičius Mokymų valandų skaičius Mokymų dalyvių skaičius 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 
2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 

VB 150 128 -22 -14,7 2 052 1 824 -228 -11,1 236 216 -20 -8,5 

KF 240 30 -210 -87,5 1 968 242 -1 726 -87,7 208 39 -169 -81,3 

SVB 390 158 -232 -59,5 4 020 2 066 -1 954 -48,6 444 255 -189 -42,6 
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Atsižvelgiant į pandemijos sukeltą situaciją, 2020 m. tam tikrais laikotarpiais bibliotekų interneto 

skaityklose nebuvo teikiamos paslaugos vartotojams, tad taikytas alternatyvus virtualaus švietimo 

būdas – pradėti vesti nuotoliniai gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai. Kadangi dauguma 

Pagėgių miesto gyventojų namuose turi elektroninį įrenginį bei interneto ryšį, nekilo trukdžių 

organizuojant nuotolines šviečiamąsias veiklas. Einamaisiais metais kaimo filialuose suorganizuota 

ženkliai mažiau mokymų negu 2019 m. todėl, kad Pagėgių savivaldybės kaimo vietovėse gyvenančių 

gyventojų technologinės galimybės yra sudėtingesnės ir dauguma čia gyvenančių asmenų yra menkiau 

įvaldę šiuolaikines informacines technologijas.  

Sudarant mokymų turinio planus, itin stengtasi atliepti vartotojų informacinius poreikius. 

Turinčiomis didžiausią paklausą vartotojų tarpe būtų galima įvardinti šias temas: darbo kompiuteriu, 

išmaniuoju telefonu ar planšete pradžiamokslis, elektroninių tekstinių dokumentų rengimas, saugi ir 

efektyvi informacijos paieška internete, el. valdžios, verslo bei laisvalaikio paslaugų galimybių 

įvaldymas, socialinių tinklų ir įvairių bendravimui skirtų programų pasitelkimas tiesioginei 

komunikacijai. Pastebima tendencija, jog šiek tiek prarandančiomis aktualumą temomis būtų galima 

išskirti šias: vaizdo įrašų, pateikčių kūrimo ir redagavimo pagrindų įsisavinimas, skaičiuoklės 

dokumentų rengimas, duomenų lentelių tvarkymas ir grafinis duomenų atvaizdavimas. 

Einamaisiais metais Pagėgių krašto bibliotekų mokymuose dalyvavusių asmenų socialinės ir 

demografinės charakteristikos buvo įvairios, tačiau būtų galima išskirti šias didžiąją daugumą 

sudariusias gyventojų grupes – senjorus, bedarbius, neįgaliuosius – kurios taipogi patenka į 

visuomenės socialiai jautriausių grupių tarpą. 

 

IV. ELEKTRONINIO TURINIO KŪRIMAS, INFORMACINIŲ  

IR ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA 
 

1. Interneto svetainės kūrimas ir virtualūs lankytojai 

Išorės komunikacijai sukurtą bibliotekos interneto svetainę administruoja Vydūno viešosios 

bibliotekos darbuotojai. Kadangi 2019-2020 m. laikotarpiu kilo problemų dėl vietos domene trūkumo 

ir virusų plitimo, 2020 m. pabaigoje pradėti svetainės atnaujinimo darbai. Baigus juos, svetainė atitiks 

LR teisės aktų reikalavimus, atsivers platesnės veiklos viešinimo ir sklaidos galimybės, bus skiriama 

daug dėmesio patraukliam ir patogiam informacijos pateikimui, šiuolaikiškam ir moderniam 

bibliotekos reprezentavimui bei jos veiklų pristatymui virtualioje erdvėje. 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)            27  lentelė 

Apsilankymai 

Biblio-

tekos 

Virtualūs apsilankymai 
Fiziniai apsilankymai 

interneto skaityklose 
Viso apsilankymų: 

2019 m. 2020 m. 
Skirtu- 

mas 

Poky- 

tis % 
2019 m. 2020 m. 

Skirtu- 

mas 

Poky- 

tis % 
2019 m. 2020 m. 

Skirtu- 

mas 

Poky- 

tis % 

VB 9 945 22 121 +12 176 +122,4 24 359 9 858 -14 501 -59,6 34 304 31 979 -2 325 -6,8 

KF 0 2 810 +2 810 +100,0 6 201 2 276 -3 925 -63,3 6 201 5 086 -1 115 -18,0 

SVB 9 945 24 931 +14 986 +150,7 30 560 12 134 -18 426 -60,3 40 505 37 065 -3 440 -8,5 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)     28 lentelė 

Bibliotekos 
Virtualių / fizinių apsilankymų santykis % 

2019 m. 2020 m. 

VB 29,0/71,0 69,2/30,8 

KF 0,0/100,0 55,2/44,8 

SVB 24,6/75,4 67,3/32,7 
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2019-2020 m. fiksuojama kontrastinga virtualių / fizinių apsilankymų santykio statistika: 2019 

m. daugiau negu du trečdalius apsilankymų sudarė fiziniai apsilankymai, 2020 m. šią poziciją pakeitė 

virtualūs apsilankymai. To priežastis – 2020 m. šalyje ir pasaulyje dėl pandeminio laikotarpio tvyrojęs 

fizinio kontaktavimo ribojimas, dėl kurio prioritetas teiktas bekontakčiam darbui su vartotojais ir 

bibliotekinių veiklų pateikimui virtualioje erdvėje. 
 

2. Elektroninio katalogo kūrimas 

2020 m. pabaigoje LIBIS elektroniniame ir korteliniame abėcėliniame kataloguose biblioteka turi 

įvestus 48 485 įrašus. Iš viso katalogas pasipildė 31 915 įrašų. 2020 m. elektroninis katalogas 

papildytas 1 057 naujais kompiuteriniais įrašais (2019 m. – 1 517 įrašų). 

Fondo rekatalogavimo darbai vyko tik Viešojoje bibliotekoje. Surekataloguota apie 85 % fondo, 

likusi nerekataloguota fondo dalis yra panaikinto Panemunės miesto filialo, kurio fondas prijungtas 

prie Vydūno viešosios bibliotekos fondo (šiuo metu nurašomas). Filialuose, kurių Pagėgių Vydūno 

SVB sistemoje yra 8, rekatalogavimo darbai nepradėti, nes nėra LIBIS programinės įrangos. 

Pagrindinis rekatalogavimo darbų trūkumas – tai darbuotojų trūkumas, visus komplektavimo ir 

katalogavimo darbus Vydūno viešojoje bibliotekoje atlieka 1 darbuotojas. 

 

3. Naudojimasis leidinių užsakymo, rezervavimo ir grąžinimo termino pratęsimo paslaugomis 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose leidinių užsakymas, 

rezervavimas ir grąžinimo termino pratęsimas priimami telefonu, el. paštu, apsilankius 

bibliotekoje. Taipogi skaitytojams tai galima padaryti pateikus savo pageidavimus socialinio tinklo 

„Facebook“ Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir visų 8 jos filialų paskyrose arba 

pasinaudojus paslauga „Klausk bibliotekininko“, kuri prieinama bibliotekos interneto svetainėje ir 

Lietuvos bibliotekų portale www.ibiblioteka.lt. 

Leidinių grąžinimo termino pratęsimo paslaugos teikiamos visose Pagėgių krašto 

bibliotekose 30 dienų trukmės išduoties pratęsimo periodiškumu. Kadangi LIBIS komplektavimo 

bei skaitytojų aptarnavimo posistemė yra įdiegtos ir veikia tik Vydūno viešojoje (Centrinėje) 

bibliotekoje, savarankišku nuotoliniu knygų termino pratęsimu arba paslauga, kai juos šioje 

elektroninėje sistemoje pratęsia bibliotekininkas, gali pasinaudoti tik Vydūno viešosios bibliotekos 

skaitytojai. Kaimo filialų vartotojams ir Vydūno viešosios bibliotekos vartotojams, kurie skolinasi 

vien tik periodinius leidinius arba dėl vienokių ar kitokių priežasčių nėra įsigiję vieningo 

skaitytojo pažymėjimo, leidinių grąžinimo terminas pratęsiamas tradiciniame popieriniame 

formuliare. 

Kadangi LIBIS sistemoje skaičiuojami tik pratęsiami dokumentai ir nėra pateikiama jokių 

duomenų, kiek skirtingų vartotojų per numatytą laiką pasinaudojo šia paslauga, tad ir konkrečių 

šia paslauga pasinaudojusių vartotojų skaičiaus nėra galimybių pateikti. 

 

4. Naudojimasis elektroniniais katalogais ir virtualiosiomis bibliotekomis 
 

Ataskaitiniu laikotarpiu naudojimosi Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 

elektroniniu katalogu galimybės buvo sutrikdytos ir itin apribotos dėl bibliotekos interneto svetainės, 

kurią pasitelkę skaitytojai yra įpratę ieškoti reikiamų dokumentų, sistemų gedimų, dažno ir didelio jos 

virusuotumo, vietos domene trūkumo bei to pasekoje – prasto funkcionalumo arba visiško jo 

nebuvimo. Šiuo metu ši problema yra sprendžiama. Taipogi dar viena bibliografinių dokumentų 

duomenų paiešką bibliotekos el. kataloge apsunkusi ypatybė – nuolatiniai LIBIS funkcijų atlikimui 

skirto bibliotekos serverio techniniai trikdžiai. 2020 m. naudojimosi bibliotekos el. katalogu duomenų 

užfiksuota nebuvo. 
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5. Naudojimasis licencijuotais el. ištekliais 
 

29 lentelė 

2020 m. naudojimosi licencijuotais el. ištekliais statistika 

Turinio vnt. peržiūrų skaičius  

(NAXOS MUSIC LIBRARY) 

Atsisiųstų visateksčių el. dokumentų skaičius 

(EBSCO, INFOLEX, VYTURYS) 

0 170 
 

2020 m. rodiklis pateiktas pagal atnaujintą duomenų bazių statistikos apskaitos ir pateikimo 

standartą – Counter 5. Lyginamasis pokytis bus atliekamas 2021 metais. 

Vartotojų naudojimąsi duomenų bazėmis itin apsunkina šiuose informacijos masyvuose 

naudojamos  sudėtingos informacijos paieškos sistemos ir vyraujantis informacijos pateikimas užsienio 

kalbomis. Todėl pastebima tendencija, jog dauguma vartotojų linkę rinktis alternatyvias paprastesnes 

informacijos paieškos priemones, kuriose dominuoja lietuvių kalba. Taipogi daugelis Pagėgių krašto 

bibliotekų vartotojų prioritetą teikia informacijos paieškai spausdintuose informacijos šaltiniuose. 
 

6. Naudojimasis bibliotekos/institucijos valdomais el. ištekliais 
 

2019-2020 m. laikotarpiu Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje nebuvo atsiųstųjų 

el. dokumentų. 

 

7. Bibliotekos kuriamų įvairių duomenų bazių kūrimas ir panaudojimas 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos interneto svetainėje yra sukurtos, nuolat 

atnaujinamos bei sistemingai pildomos laisvai vartotojų prieigai skirtos kraštotyrinės el. enciklopedijos 

„Pagėgių krašto garsintojai“ bei „Pagėgių krašto šimtmečio žmonės“. Šiuose virtualiuose kraštotyrinės 

informacijos saugojimo ir sklaidos masyvuose esantys duomenys naudojami tenkinant gyventojų 

pateiktas užklausas ir teikiant kraštotyrinio pobūdžio konsultacijas. 

 

8. Informacinių užklausų tenkinimas naudojant paslaugą „Klausk bibliotekininko“ ir kitus 

užklausų vykdymo būdus 

 

Visų skaitytojų informacinės užklausos 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                     30 lentelė 

Bibliotekos 

Informacinių užklausų  

iš viso: 
2020 m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 

Temi- 

nės 

Fakto- 

grafinės 

Adre- 

sinės 

Tikslina-

mosios 

Iš to 

skaičiaus 

vaikams 

VB 3 067 1 439 -1 628 -53,1 865 113 383 78 572 

KF 821 536 -285 -34,7 296 27 105 108 191 

SVB 3 888 1 975 -1 913 -49,2 1 161 140 488 186 763 
 

2020  m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje gautos 1 975 įvairaus 

pobūdžio užklausos: teminės, faktografinės, adresinės, tikslinamosios. 5 iš jų gautos elektroninėmis 

priemonėmis. Visos jos buvo įvykdytos. Vienam bibliotekininkui vidutiniškai teko atsakyti į 179,5 

užklausos per metus. Tokį ženklų gautų užklausų sumažėjimą lėmė atitinkamai sumenkę pagrindiniai 

bibliotekos veiklos rodikliai (vartotojų, apsilankymų ir dokumentų išduoties skaičius). 2020 m. 

vyravusios užklausų temos išliko panašios kaip ir 2019 m.: į bibliotekininkus kreiptasi kraštotyrinės 

informacijos paieškos, leidinių bibliografinių duomenų patikslinimo, bibliotekose esančių dokumentų 

tematikos ir kt. temomis. 
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Suaugusiųjų skaitytojų informacinės užklausos 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                     31 lentelė 

Bibliotekos 

Suaugusiųjų informacinės užklausos 2020 m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 

Temi- 

nės 

Faktogra-

finės 

Adresi- 

nės 

Tikslina- 

mosios 

VB 2 021 852 -1 169 -57,8 461 82 256 53 

KF 478 345 -133 -27,8 184 22 47 92 

SVB 2 499 1 197 -1 302 -52,1 645 104 303 145 
 

2020 m. visoje Vydūno SVB sistemoje gautų ir atsakytų suaugusiųjų užklausų skaičius sudarė 

60,6 % viso einamaisiais metais gautų užklausų skaičiaus (2019 m. – 64,3 % šio skaičiaus). Darytina 

išvada, jog daugumą bibliotekininkams pateiktų informacinių užklausų sudarė suaugusiųjų vartotojų 

užklausos. Einamaisiais metais absoliučią bibliotekininkų gautų suaugusiųjų užklausų daugumą – 53,9 

% – sudarė teminės užklausos. Suaugusieji daugiausiai teminių užklausų pateikė grožinės literatūros, 

istorijos, psichologijos, kraštotyros, geografijos, medicinos temomis. 
 

Skaitytojų vaikų informacinės užklausos 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                     32 lentelė 

Bibliotekos 

Vaikų informacinės užklausos  2020 m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 

Temi- 

nės 

Faktogra-

finės 

Adresi- 

nės 

Tiksli- 

namosios 

VB 1 046 587 -459 -43,9 404 31 127 25 

KF 343 191 -152 -44,3 112 5 58 16 

SVB 1 389 778 -611 -44,0 516 36 185 41 
 

2020 m. vaikų užklausų skaičius, lyginant su 2019 m., sumenko beveik pusiau, kadangi 2020 m. 

šalyje buvo paskelbta pandemija ir bibliotekoje esančių skaityklų darbas buvo laikinai sustabdytas. 

Daugiausiai gauta ir atsakyta teminių užklausų, kurios einamaisiais metais sudarė 66,3 % visų vaikų 

pateiktų užklausų skaičiaus. 
 

Konsultacijų skaičius  
 

  (Lyginamoji analizė su 2019 m)                                                                                              33 lentelė 
Konsultacijų skaičius 

Biblio- 

tekos 

Suaugusiesiems Vaikams Viso: 

2019 

m.  

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 

2019 

m.  

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 

VB 59 19 -40 -67,8 38 16 -22 -57,9 97 35 -62 -63,9 

KF 148 82 -66 -44,6 52 10 -42 -80,7 200 92 -108 -54,0 

SVB 207 101 -106 -51,2 90 26 -64 -71,0 297 127 -170 -57,2 
 

Išanalizavus 2019-2020 m. teiktų konsultacijų intensyvumą, darytina išvada, jog dėl pasaulinės 

pandeminės situacijos susiklosčius sudėtingoms sąlygoms įvairiose gyvenimo srityse, Pagėgių krašto 

bibliotekose einamaisiais metais teikta kur kas mažiau konsultacijų negu 2019 m. Ypač ženklus 

konsultacijų sumažėjimas 2020 m. fiksuotas vartotojų vaikų kategorijoje. To priežastys: sutrikdytas 

vaikų tiesioginio ugdymo procesas perkeliant jį į virtualią erdvę, kas paskatino kur kas retesnį 

jaunosios kartos lankymąsi Pagėgių krašto bibliotekose ir konsultacijų poreikį. 

2020 m. vaikai, jaunimas, suaugusieji ir senjorai buvo konsultuojami saugaus darbo internete, 

bibliotekos elektroninių katalogų bei prenumeruojamų duomenų bazių panaudos klausimais. Pagėgių 

krašto bibliotekų lankytojams teiktos individualios dokumentų paieškos bibliotekos fonduose,  

skirtingų mokslo šakų leidiniuose esančių informacinių sistemų panaudos bei lektūros, atitinkančios 

individualius kiekvieno skaitytojo informacinius poreikius, atrankos konsultacijos. 
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9. Naudojimasis interneto paslaugomis 

Kadangi Pagėgių savivaldybėje, išskyrus Pagėgių krašto bibliotekas, nėra įstaigų, nemokamai 

teikiančių prieigos prie interneto bei naudojimosi kompiuteriais paslaugą, Vydūno viešoji biblioteka ir 

filialai tapo neformaliu krašto informacijos ir edukacijos centru, integruojančiu socialinės rizikos 

asmenis į informacinę (žinių) visuomenę. 2020 m., pasitelkus technologines galimybes, bibliotekoms 

teko susidurti ir įveikti karantino metu iškilusius tiesioginio darbo su vartotojais iššūkius. 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                      34 lentelė 

Biblio- 

tekos 

Kompiuterizuotų darbo vietų 

skaičius 

Viešos prieigos interneto kreipčių 

skaičius 

Unikaliųjų viešos interneto 

prieigos vartotojų skaičius 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 
2019 m. 2020 m. 

Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 

VB 26 26 0 0 7 148 2 757 -4 391 -61,4 127 86 -41 -32,2 

KF 32 32 0 0 4 083 2 577 -1 506 -36,9 59 8 -51 -86,4 

SVB 58 58 0 0 11 231 5 334 -5 897 -52,5 186 94 -92 -49,5 
 

Vydūno viešoji biblioteka ir filialai, kaip ir visos šalies bibliotekos, yra įtraukta į nacionalinius 

projektus „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ bei 

,,Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“, kurie suteikia bibliotekoms techninę ir programinę įrangą bei jų įgyvendinimo 

pagrindu sudaromos mokymų programos gyventojams. Projektų įgyvendinimo metu sistemingai 

atnaujinama techninė ir programinė įranga, kurią būtina įveiklinti, suteikti prieigą gyventojams ir, 

pasitelkus šiuos įrenginius, vykdyti edukacines veiklas, vesti skaitmeninio raštingumo ugdymo bei 

lavinimo mokymus gyventojams. 

Pandeminiu laikotarpiu beveik pusiau sumažėjęs unikaliųjų viešos interneto prieigos vartotojų 

skaičius atitinkamai lėmė tolygų šiam pokyčiui viešos prieigos interneto kreipčių skaičiaus 

sumažėjimą. 

Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose veikia belaidis prieigos tinklas WiFi, leidžiantis 

bibliotekų lankytojams prisijungti prie interneto iš savo asmeninių kompiuterių bei mobiliųjų 

įrenginių, tačiau einamaisiais metais niekam nekilo poreikis pasinaudoti šia bibliotekų nemokamai 

teikiama paslauga. 
 

10. Socialinių tinklų panaudojimas 
 

    35 lentelė 
 Bibliotekos 

VB KF SVB 

Sekėjų (abonentų) skaičius 

2019 m. 680 0 680 

2020 m. 793 222 1 015 

Skirtumas +113 +222 +335 

Pokytis % +16,6 +100 +49,3 

 Funkcijos „Patinka“ naudojimas 

2019 m. 12 785 0 12 785 

2020 m. 11 052 1 547 12 599 

Skirtumas -1 733 +1 547 -186 

Pokytis % -13,6 +100 -1,5 

 Funkcijos „Komentuoti“ naudojimas 

2019 m. 395 0 395 

2020 m. 368 33 401 

Skirtumas -27 +33 +6 

Pokytis % -6,8 +100 -1,5 
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 Funkcijos „Dalintis“ naudojimas 

2019 m. 569 0 569 

2020 m. 1 082 97 1 179 

Skirtumas +513 +97 +610 

Pokytis % +90,2 +100 +107,2 
 

Pastaba: lentelėje nepateikti Vydūno SVB KF 2019 m. duomenys todėl, jog kaimo filialų 

„Facebook“ puslapiai sukurti tik 2020 m. pradžioje. 

Vadovaujantis 2019-2020 m. lankymosi Vydūno VB ir filialų „Facebook“ puslapiuose 

statistiniais duomenimis, fiksuojamas sekėjų (abonentų) skaičiaus ir dalinimosi nuoroda augimas. 

Darytina išvada, jog bibliotekos plėtojama veikla virtualioje erdvėje įgauna vis didesnį aktualumą, 

patrauklumą, populiarumą ir svarbą visuomenės narių tarpe. Analizuojamu laikotarpiu funkcijų 

„Patinka“ ir „Komentuoti“ santykis išliko ganėtinai tolygus. Vyravusios temos: Pagėgių Vydūno SVB 

organizuoti virtualūs renginiai, akcijos ir parodos, per bibliotekos socialinio tinklo „Facebook“ puslapį 

vykusios tiesioginės kitų kultūros įstaigų organizuotų renginių transliacijos, dalinimasis naudingomis 

nuorodomis į įvairius kultūrinės, literatūrinės, edukacinės, kraštotyrinės informacijos šaltinius. 

 

11. Virtualūs renginiai 
36 lentelė 

2020 m. organizuoti virtualūs renginiai 

Vaikams Suaugusiems 

Viso: Biblio- 

tekos 

Komplek-

siniai 

Meno 

parodos   

Vaiz- 

diniai 

Žodi- 

niai 
Viso 

Komplek- 

siniai 

Meno 

parodos   

Vaiz- 

diniai 

Žodi- 

niai 
Viso 

VB 0 1 2 1 3 0 7 7 1 8 11 

KF 0 0 1 1 2 0 5 6 0 6 8 

SVB 0 1 3 2 5 0 12 13 1 14 19 
 

Siekiant kompensuoti 2020 m. dėl ekstremalios situacijos Lietuvoje ir pasaulyje kilusių 

vartotojams bibliotekose teikiamų kultūrinių, literatūrinių, kraštotyrinių, edukacinių ir kt. veiklų 

trūkumą, darbas su vartotojais persikėlė į virtualią erdvę. Virtualios parodos ir renginiai –  tai nauja 

forma, kuri, bendradarbiaujant su įvairiomis įstaigomis ir pavieniais kūrėjais, yra ir toliau plečiama bei 

pildoma vartotojams patraukliomis naujovėmis, idėjomis bei iniciatyvomis. Einamaisiais metais 

vartotojai kviesti apsilankyti virtualiose kraštotyrinėse, literatūrinėse bei Pagėgių krašto menininkų 

kūrybos darbų parodose, dalyvauti virtualiose skaitymo skatinimo akcijose, virtualiuose 

literatūriniuose skaitymuose ir nuotoliniuose skaitmeninio raštingumo mokymuose, stebėti virtualias 

temines transliacijas bei pokalbius su šalies rašytojais. Informacija apie tai ir nuorodos į virtualius 

šaltinius buvo nuolat skelbiamos socialinio tinklo „Facebook“ Vydūno viešosios bibliotekos ir 

kiekvieno filialo puslapiuose.  

Būtų galima išskirti šias problemas, susijusias su virtualių renginių organizavimu: pažangios ir 

tam pritaikytos kompiuterinės įrangos trūkumas, žmogiškųjų išteklių stygius bei darbuotojų patirties 

šioje srityje stoka. 

2020 m. Vydūno SVB sistemoje užfiksuotas 24 931 virtualus lankytojas: Vydūno viešojoje 

bibliotekoje – 22 121, filialuose – 2 810. 
 

12. Kitos paslaugos 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje teikiamos nemokamos ir mokamos 

paslaugos vartotojams. Mokamų paslaugų sąrašas patvirtintas Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. 

vasario 19 d. sprendimu Nr. T-547 (2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-185 redakcija). 
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 V. PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS, SIEKIANT  TOBULINTI 

PASLAUGAS 
 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos strateginiai projektinės veiklos tikslai: 

 Sukurti pažangią modernios ir platų, patrauklų paslaugų spektrą teikiančios bibliotekos koncepciją, 

įveiklinant ir visų grupių vartotojų reikmėms pritaikant bibliotekos vidaus bei išorės erdves; 

 Skatinti rašytinę kūrybą ir domėjimąsi šalies, Mažosios Lietuvos bei Pagėgių krašto savitumu, 

raštija; 

 Plėsti ir gerinti kultūros paslaugų ir renginių kokybę, pasitelkiant tradicines bei novatoriškas 

priemones, skatinančias įvairių kultūros ir meno sričių sklaidą, prieinamumą; 

 Užtikrinti bibliotekos veiklų įvairovę bei modernumą, skaitmeninių bei naujų produktų ir paslaugų 

kūrimą bei naudojimą, tokiu būdu tenkinant vartotojų saviraiškos poreikius ir skatinant kūrybinės 

raiškos įvairovę ugdančias inovatyvias veiklas. 
 

  37 lentelė 
Eil.

Nr. 

Projekto pavadinimas. 

Tikslai ir uždaviniai 

Institucijos, 

finansavusios 

projektą, 

pavadinimas 

ir skirtos lėšos 

Savival- 

dybės 

lėšos 

Įgyvendi- 

nimo lai- 

kotarpis 

Projekto rengėjo 

pavadinimas 

Bibliotekos parengti ir gavę finansavimą projektai 

1. Pavadinimas:  

„Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“. 

Tikslas:  

Inovatyvaus meno forma įprasminti  

Vydūno atminimą Pagėgiuose. 

Uždaviniai: 

1. Įveiklinti viešąsias lauko erdves, įrengiant  

meninę-edukacinę erdvę lauke – ,,Atminties 

 skverą“, suorganizuojant plenerą ,,Kultūros  

ženklai mažojoje skulptūroje“ ir pastatant  

memorialinį Vydūno vardo suolelį; 

2. Organizuoti sueigą ,,Po Vydūno ženklu“. 

Lietuvos 

kultūros taryba. 

Skirtos lėšos –  

1600,00 Eur. 

480,00 Eur 2020-06-16 

2020-10-16 

Pagėgių 

savivaldybės 

Vydūno viešoji 

biblioteka. 

Bibliotekos parengti projektai (negavę paramos) 

1. 0 0 0 0 0 

Projektai, kuriuose biblioteka dalyvavo partnerio teisėmis 

1. „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir 

susipažinkime (2020)“. 

Lietuvos 

kultūros taryba. 

Iš partnerių 

nebuvo gauta 

informacijos 

apie skirtas 

lėšas, kadangi 

biblioteka 

neturėjo jokių su 

finansavimu 

susijusių 

įsipareigojimų. 

0,00 Eur. 

- 2019-09-25 

2020-07-31 

 Vilniaus kurčiųjų 

reabilitacijos 

centras. 

2.  „Išjunk išmanųjį – atskleisk savo talentą“ 

(2020). 

Lietuvos 

kultūros taryba. 

Iš partnerių 

nebuvo gauta 

informacijos 

apie skirtas 

lėšas, kadangi 

biblioteka 

- 2020-02-07 

2020-12-30 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

Fridricho 

Bajoraičio viešoji 

biblioteka. 
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neturėjo jokių su 

finansavimu 

įsipareigojimų. 

0,00 Eur. 

Nacionaliniai infrastruktūriniai projektai, į kurių veiklų vykdymą yra įtraukta biblioteka 

1. Pavadinimas:  
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje viešosios interneto 

prieigos infrastruktūroje“. 

Tikslas:  

Plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos 

kompiuterių ir interneto infrastruktūrą 

viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas 

gyventojams dalyvauti skaitmeninių 

kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio 

turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės 

informacijos iniciatyvose. 

Uždaviniai:  

1. Atnaujinti viešosios interneto prieigos 

bibliotekose infrastruktūrą; 

2. Modernizuoti Vartotojų registracijos ir 

statistikos sistemą (VRSS). 

Europos 

regioninės 

plėtros fondo ir 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos. 

 

- 2018-01 

2021-01 
Projekto 

vykdytojas: 

Lietuvos 

nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka 

Projekto 

partneris: 
Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija. 

 

2.  Pavadinimas:  

„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir 

atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. 

Tikslas:  

Padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, 

atsakingai naudotis informacinėmis ir ryšių 

technologijomis (IRT), internetu ir jo 

teikiamomis galimybėmis. 

Uždaviniai:  

1. Informuoti Lietuvos visuomenę, ypač 

tikslines grupes, esančias skaitmeninėje 

atskirtyje, apie IRT teikiamas galimybes; 

2. Skatinti gyventojus, kurie turi ribotus 

skaitmeninius įgūdžius, tapti išmaniais IRT 

naudotojais. 

Europos 

Sąjungos 

regioninės 

plėtros fondas ir 

Valstybės 

investicijų 

programa 

(2014–2020 

metų Europos 

Sąjungos fondų 

investicijų 

veiksmų 

programa“). 

 

- 2018-04 

2021-03 
Projekto 

vykdytojas 

Informacinės 

visuomenės plėtros 

komitetas prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

Projekto 

partneriai: 

1. Asociacija 

„Langas į ateitį“ 

2. Lietuvos 

Respublikos ryšių 

reguliavimo 

tarnyba 

3. Lietuvos 

nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka 

4. Lietuvos 

Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerija. 

Projektą 

koordinuojantis 

Nacionalinės 

bibliotekos 

padalinys: 

Projektų valdymo 

skyrius. 
 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka 2020 m. Tauragės apskrities Regioninei kultūros 

tarybai daliniam finansavimui gauti pateikė 1 paraišką „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“. 

Projektą sudarė dvi dalys: pirmoji dalis – pleneras „Kultūros ženklai mažojoje skulptūroje“, kurio metu 

sukurti mažosios skulptūros darbai, susiję su Vydūno gyvenimu ir veikla. Antroji projekto dalis – 

sueiga „Po Vydūno ženklu“, kurios metu organizuota konferencija „Vydūno ir doc. dr. Vaclovo 

Bagdonavičiaus atminties ženklai Pagėgių krašte“. Įgyvendinant projektą, bibliotekos lauko erdvėse 

įkurtas „Atminties skveras“.  
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Einamaisiais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno biblioteka partnerio teisėmis dalyvavo 

 Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro vykdytame projekte „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir 

susipažinkime (2020)“ bei Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

įgyvendintame projekte jaunimui „Išjunk išmanųjį – atskleisk savo talentą“ (2020). 

Pagėgių krašto bibliotekos kaip ir visos šalies bibliotekos, yra įtrauktos į nacionalinius 

infrastruktūrinius projektus „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“ bei „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto 

prieigos infrastruktūroje“. Jų įgyvendinimo metu atnaujinama techninė ir programinė įranga, kurią 

būtina įveiklinti, suteikti prieigą gyventojams bei vykdyti įvairias edukacines veiklas, mokymus. 2020 

m. projekto lėšomis atnaujinta 4-ių filialų kompiuterinė įranga: kiekviename jų įdiegta po 3 naujus 

stacionarius kompiuterius, po 1 daugiafunkcinį įrenginį ir po 1 projektorių.   

Įgyvendinant projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“ veiklas, 2020-aisiais metais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir 

filialuose organizuoti skaitmeninio raštingumo mokymai suaugusiems. Taipogi aktyviai dalyvauta šio 

projekto akcijose „Saugesnio interneto savaitė“, „Skaitmeninė savaitė“, „Senjorų dienos internete 

2020“. Šio projekto įgyvendinimo pagrindu šalies bibliotekose kuriamas e. skautų tinklas, skirtas 14-

29 m. jaunimui, gebančiam naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir norinčiam 

padėti vyresniojo amžiaus žmonėms geriau pažinti ir suprasti išmaniąsias technologijas bei išmokti 

jomis naudotis. Per 2019-2020 m. laikotarpį į e. skautų veiklą įsijungė net 108 Pagėgių krašto 

jaunuoliai.  

 

VI. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS, ATSTOVAVIMAS  

IR PARTNERYSTĖ 
 

2020 m. rugsėjo 17 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje 

vykusio Savivaldybių viešųjų bibliotekų visuotinio asociacijos narių susirinkimo ir renginio „Lietuvos 

e. skautai ir biblioteka“ metu Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė buvo 

pagerbta padėkomis bei specialiuoju prizu. Už pateiktas konkursines paraiškas nominacijoms 

„Bendruomeniškiausia biblioteka“ bei „Biblioteka – vaikų ir jaunimo draugas“ Savivaldybių viešųjų 

bibliotekų ir jų padalinių (filialų) metų nominacijų skyrimo konkursui, kurį organizavo Savivaldybių 

viešųjų bibliotekų asociacija, Vydūno viešajai bibliotekai ir Piktupėnų filialui buvo skirtos padėkos.  

Už dalyvavimą Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos, asociacijos „Viešieji interneto 

prieigos taškai“, UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ bei VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ 

organizuotame viešųjų bibliotekų Metų prizo „Biblioteka – skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“ 

konkurse, 2020 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka apdovanota specialiuoju prizu. Šiai 

bibliotekai prizas skirtas kaip mažiausiai gyventojų turinčiai ir aukštų skaitmeninio raštingumo 

mokymų rezultatų pasiekusiai savivaldybės bibliotekai. 

Pagėgių krašto bibliotekos dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“  konkursuose: „Aš žinau kaip būti saugiu internete“, „Nufilmuok 

ir sumontuok“ bei ,,Bibliotekos herojai“. Konkurso ,,Nufilmuok ir sumontuok“ kategorijoje „Aš 

mokau kitus“ pagėgiškiai e. skautai užėmė 1-ąją, 3-iąją, 4-ąją vietas, o kategorijoje „Mokomasis 

video“ – 1-ają vietą. 

Darytina išvada, jog Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka Lietuvos bibliotekų 

panoramoje matoma kaip aktyviai bendruomenę įvairiausioms veikloms telkianti bei pažangiausius 

darbo metodus taikanti biblioteka. 
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1. Bibliotekos viešinimas 

Biblioteka, formuodama teigiamą įvaizdį, siekia kuo geriau vykdyti išsikeltus tikslus bei 

uždavinius, teikdama kokybiškas ir visokeriopas paslaugas vartotojams. Gausus Pagėgių krašto 

gyventojų dalyvavimas bibliotekų renginiuose bei kitose organizuojamose veiklose, puikūs 

atsiliepimai viešojoje el. erdvėje apie Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų veiklą – tai ir yra 

geriausias įvaizdžio įvertinimas, leidžiantis daryti prielaidą ne tik apie puikiai vykdomus viešuosius 

ryšius, bet ir visas kitas bibliotekos veiklas, ko ir siekia visa bibliotekinė bendruomenė. 

Informacija apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos fondus ir renginius, skirtus 

Pagėgių krašto, jo kultūros, raštijos bei istorijos atskleidimui, publikuojama ir nuolat atnaujinama 

bibliotekos tinklapyje www.pagegiusvb.lt bei socialinio tinklo „Facebook“ bibliotekos puslapyje. 2020 

m. Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų veiklos atskleidimui skirtos publikacijos buvo skelbtos 

įvairiuose periodiniuose leidiniuose bei interneto tinklapiuose. Informacijos apie Pagėgių krašto 

bibliotekų vykdomą veiklą sklaida vyko įstaigose, organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, tarp 

bendruomenių, pavienių asmenų ir bibliotekos lankytojų. Biblioteka, siekdama informuoti visuomenę 

apie vykdomas veiklas, rengė lankstinukus, plakatus, kvietimus, teikė informaciją lankytojams 

elektroniniu paštu, telefonu ir kitomis komunikacijos priemonėmis. 
 

 (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                    38 lentelė 

Žiniasklaidos atstovų publikuota informacija 

Publikuota: 2019 m. 2020 m. Skirtumas Pokytis % 

Vietinėje spaudoje 136 50 -86 -63,2 

Interneto portaluose 351 250 -101 -28,8 

Lietuvos radijuje 20 3 -17 -85,0 

Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje (LRT) 1 1 0 - 

Respublikinėje spaudoje 49 1 -48 -98,0 

Iš viso: 557 305 -252 -45,2 

Bibliotekos darbuotojų publikuota informacija 

Publikuota: 2019 m. 2020 m. Skirtumas Pokytis % 

Vietinėje spaudoje 90 25 -65 -72,2 

Interneto portaluose 253 185 -70 -27,7 

Respublikinėje spaudoje 40 4 -36 -90,0 

Iš viso: 383 214 -169 -44,1 
 

Dėl pandeminiu laikotarpiu ženkliai sumažėjusio Pagėgių krašto bibliotekose vykusių renginių 

skaičiaus, atitinkamai sumenko ir žiniasklaidos priemonėse bibliotekos veiklas reprezentuojančių  

publikacijų kiekis. 
 

2. Atstovavimas ir partnerystė 

2020 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir filialai eilę metų plėtoja glaudžius 

bendradarbiavimo ryšius su įvairiomis organizacijomis bei žymiomis asmenybėmis organizuojamų 

įvairių bendrų veiklų ir iniciatyvų pagrindu. 

Partnerystė su įvairiomis organizacijomis ir dalyvavimas jų veikloje: 

- Per beveik du dešimtmečius skaičiuojančios bičiulystės su Vydūno draugijos nariais laikotarpį 

nuveikta daug gražių darbų. Vydūno draugijos nariai eilę metų ypatingą dėmesį skiria Pagėgių 

krašto bibliotekoms: dovanoja bibliotekų skaitytojams Vydūno rašytus bei apie jį leistus 

veikalus. Taipogi šio kultūrinio bendradarbiavimo pagrindu bibliotekose nuolat rengiamos 

įvairios jungtinės edukacijos, paskaitos, tarptautinės konferencijos, knygų pristatymai, skirti 

Vydūno asmenybės bei filosofijos pažinimui ir sklaidai; 
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- Bendradarbiaujant su Pagėgių savivaldybės kultūros bei ugdymo įstaigomis, Pagėgių 

savivaldybės nevyriausybinėmis organizacijomis, Pagėgių krašto turizmo informacijos centru 

bei kitomis Pagėgių krašto organizacijomis, įgyvendinamos bendros kultūrinės veiklos bei 

vyksta prasmingos pagalbos mainai plėtojant Pagėgių krašte vykstančias įvairias kultūrines, 

kraštotyrines, literatūrines, edukacines ir kt. iniciatyvas; 

Partnerystė su įvairiomis institucijomis ir bendros iniciatyvos: 

- Sistemingai aktyvinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas su Tauragės apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariatu bei Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktine, Pagėgių 

priešgaisrine gelbėjimo tarnyba. Vydūno viešajai bibliotekai ir filialams plėtojant ilgametę 

partnerystę su šiomis institucijomis, įgyvendinta prasmingų ir svarių šviečiamųjų pilietiškumo 

ugdymui bei įvairių prevencijos priemonių skatinimui skirtų veiklų; 

- Aktyviai bendradarbiaujama su Tauragės Europe Direct informacijos centru rengiant Europos 

dienos minėjimus Pagėgių krašte bei įvairių edukacinių-interaktyvių veiklų pagrindu skatinant 

visų amžiaus grupių gyventojų domėjimąsi Europos Sąjunga, jos reiškiamomis idėjomis, 

vertybėmis, veiklos gairėmis; 

- Rengiant literatūrines, kraštotyrines edukacijas, eksponuojant įvairaus žanro meno darbų 

parodas bei organizuojant jų pristatymus, tradiciškai tęsiamas kūrybiškas bendradarbiavimas 

bei plėtojama partnerystė su Maironio lietuvių literatūros muziejumi (Kaunas), Tauragės krašto 

muziejumi „Santaka“, Salos etnokultūros ir informacijos centru (Rusnė, Šilutės rajono 

savivaldybė), Kintų Vydūno kultūros centru (Kintai, Šilutės rajono savivaldybė), Tauragės 

moksleivių kūrybos centru. 

Bibliotekos bičiuliai, rėmėjai:  

- Išeivė pagėgiškė, Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė, Ciuricho 

Lietuviškos knygos klubo vadovė Jūratė Caspersen (Jablonskytė) (Šveicarija). Ši asmenybė – 

nominacijų „Pagėgių krašto garsintojas“ (nuo 2007 m.) ir „Jaunoji viltis“ (nuo 2017 m.), 

teikiamų tradicinės didžiausios Vydūno viešosios bibliotekos organizuojamos šventės – 

Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“ metu, steigėja bei mecenatė, 

bibliotekos organizuojamų renginių geradarė ir globėja; 

- Švedijos humanitarinės organizacijos „Pagalba Lietuvai – Tikėjimas, Viltis, Meilė“ nariai 

Tadas Girčius – kraštietis ir šios organizacijos atstovas Lietuvoje bei švedė, ilgametė buvusi 

organizacijos vadovė Kerstin Lindquist. Šias pareigas iš jos 2019 m. vasarą perėmė Fredrik 

Bruer. Šios organizacijos kūrėjai periodiškai trūkstamomis priemonėmis remia Pagėgių krašto 

bibliotekų kultūrinę veiklą bei teikia materialinę paramą atnaujinant Pagėgių krašto bibliotekų 

interjerą; 

- Bičiulystė ir bendradarbiavimas su žiniasklaidos priemonių atstovais: Šilutės ir Pagėgių krašto 

laikraščio „Pamarys“ interneto svetainės, Šilutės ir Pagėgių krašto laikraščio „Šilokarčema“, 

Tauragės apskrities ir miesto laikraščio „Tauragės kurjeris“, Lietuvos istorijos žurnalo 

„Voruta“, interneto svetainių „Šilainės kraštas“ ir „Mano kraštas“ redaktoriais, kurie, 

publikuodami informaciją apie Pagėgių krašto bibliotekų veiklą, prisideda prie bibliotekos 

populiarinimo ir įvaizdžio stiprinimo. 

Tarptautiniai ryšiai: 

- Kultūrinė bičiulystė su Jungtinių Amerikos Valstijų Bostono miesto Mažosios Lietuvos 

visuomenės ir politikos veikėjo, spaudos darbuotojo, lietuvybės puoselėtojo bei skleidėjo, 

Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaičio, Pagėgių krašto Garbės piliečio, šviesaus 
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atminimo Romo Šležo artimaisiais. 2017 m. pasitinkant Nepriklausomos Lietuvos valstybės ir 

Tilžės akto 100-mečio sukaktis, Romas ir Birutė Šležai padovanojo Pagėgių savivaldybės 

viešajai bibliotekai savo ir savo tėvų asmenines bibliotekas. Šis archyvas eksponuojamas 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje; 

- Rašytojo, filosofo, švietėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) šviesaus atminimo, veiklos, 

idėjų bei kūrybos sklaida, plėtojama bibliotekai palaikant tarptautinius ryšius su Berlyne 

(Vokietija) gyvenančia Vydūno vyriausiojo brolio Jono anūke Brita Storost, kuri Vydūno 

viešojoje bibliotekoje vykstančių tarptautinių konferencijų metu skaito gausiai autentiškomis 

fotografijomis iš šeimos archyvo iliustruotus pranešimus, pristatančius Storostų giminės 

genealogiją ir atskleidžiančius jų likimus išeivijoje; 

- Literatūriniai-kultūriniai mainai su Čikagos (JAV) poetu, evangelikų liuteronų kunigu, JAV 

lietuvių bendruomenės religinių reikalų tarybos pirmininku, Mažosios Lietuvos fondo ir 

draugijos vadovu, aktyviu lietuvybės puoselėtoju ir skleidėju išeivijoje, filosofijos mokslų 

daktaru Valdu Aušra. Dr. Valdą Aušrą su Pagėgių kraštu sieja artimas ryšys: iš šio krašto – 

Minjotų kaimo, yra kilęs šio šviesuolio senelis, žymus Mažosios Lietuvos visuomenės ir 

politikos veikėjas, lietuviškos spaudos platintojas, dirbęs Martyno Jankaus spaustuvėje 

Bitėnuose – Jonas Aušra. Dr. Valdas Aušra Vydūno viešojoje bibliotekoje rengia autorinės 

poezijos knygų pristatymus, pristato savo aktyviai plėtojamą lituanistinę veiklą išeivijoje ir 

dovanoja autorines knygas Pagėgių krašto bibliotekų skaitytojams; 

- Tarptautinės kultūrinės patirties sklaida su Kroatijos Respublikos ambasada Lietuvoje, kurios 

pagrindu Vydūno viešojoje bibliotekoje eksponuojamos Kroatijos kultūrinį, istorinį bei gamtinį 

paveldą reprezentuojančios fotografijos darbų parodos. Dalyvaujant Kroatijos Respublikos 

ambasados Lietuvoje vadovams, rengiami šių ekspozicijų pristatymai visuomenei. Tarptautinis 

kultūrinis pažinimas taipogi skatinamas pasitelkiant  literatūrinius mainus; 

- Ilgamečiai glaudūs ryšiai su Švedijos humanitarine organizacija „Pagalba Lietuvai – Tikėjimas, 

Viltis, Meilė“. Šių ryšių pagrindu bibliotekoje organizuotos įvairaus žanro meno darbų 

ekspozicijos, jų pristatymai, bibliotekos fondai papildyti švedų literatūra. 

Pagėgių krašto bibliotekos nuolat siekia stiprinti partnerystės ryšius su Lietuvos bibliotekomis, 

muziejais, kultūros centrais, švietimo įstaigomis. Šios partnerystės pagrindu surengta daug įspūdingų 

renginių, susitikimų, parodų. Siekiant tobulinti ir plėsti įvairias lankytojams aktualias paslaugas, 

sistemingai organizuoti įvairūs bibliotekininkams ir visuomenei skirti mokymai, akcijos bei kt. 

iniciatyvos. 

 

VII. DOKUMENTŲ FONDAS IR JO PANAUDOJIMAS 
 

1. Fondo formavimo politika ir prioritetai, ataskaitinių metų uždaviniai ir jų vykdymas 

2020 m. Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų fonduose buvo sukaupti 102 723 įvairūs 

dokumentai. Skirstant pagal dokumentų rūšis, fondą sudaro: knygos ir serialiniai leidiniai – 102 281 

fiz. vnt., natų dokumentai – 267 fiz. vnt., garsiniai, regimieji, mišrūs dokumentai – 173 fiz. vnt., 

kartografijos – 1 fiz. vnt.,  vaizdo dokumentai – 1 fiz. vnt. 
 

Iš viso savivaldybės Viešosios bibliotekos fonde yra dokumentų:  
 

     (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                                                                                       39 lentelė                                                                                                                                                          

Biblio- 

tekos 

Dokumentų skaičius Skirtu- 

mas 

Poky- 

tis % 

Pavadinimai Skirtu- 

mas 

Poky- 

tis % 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

VB 34 913 35 802 +889 +2,5 19 898 20 479 +581 +2,9 

KF 65 422 66 921 +1 499 +2,3 9 609 9 853 +244 +2,5 

SVB 100 335 102 723 +2 388 +2,4 19 898 20 479 +581 +2,9 
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Bendras fondas atsinaujino 2,4 %, t. y. padidėjo 2 388 spaudiniais ir 581 pavadinimu. Vydūno 

viešojoje bibliotekoje fondas atsinaujino 2,5 % – 889 dokumentais, kaimo filialuose 2,3 % – 1 499 

dokumentais ir 244 pavadinimais.  

Naujiems dokumentams Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2020 m. skyrė 20 344,00  Eur 

(2019 m. – 10 624,00 Eur). Fondo padidėjimą lėmė gautos papildomos lėšos iš LR kultūros     

ministerijos naujiems dokumentams  įsigyti (11 625,00 Eur bei 8 719,00 Eur gauta papildomai).     

Vidutinė vienos knygos kaina 2020 m. – 8,38 Eur (2019 m. – 8,26 Eur). Didelį dėmesį biblioteka    

skyrė lietuvių autorių leidinių įsigijimui, kurį sudarė 26,9 % nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus. 
 

2. Fondo apimtis 

Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų fondą sudaro grožinė, šakinė literatūra, periodiniai 

leidiniai bei kiti dokumentai. 
 

     Iš viso yra grožinės literatūros dokumentų: 
 

     (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                  40 lentelė 

Bibliotekos 
Dokumentų skaičius % nuo bendro 

2020 m. fondo 
Skirtumas Pokytis % 

2019 m. 2020 m. 

VB 24 448 25 115 70,1 +667 +2,7 

KF 45 086 46 180 69,0 +1 094 +2,4 

SVB 69 534 71 295 69,5 +1 761 +2,5 
 

2020 m. visoje Vydūno SVB sistemoje išaugo gautų naujų dokumentų skaičius. Grožinės 

literatūros fondas atsinaujino 2,5 %, t. y. padidėjo 1 761 dokumentu. Padidėjimą lėmė gautas 

papildomas finansavimas iš LR kultūros ministerijos naujiems dokumentams įsigyti.  

 

    Iš viso yra šakinės literatūros dokumentų: 
 

     (Lyginamoji analizė su 2019 m.)          41 lentelė 

Bibliotekos 
Dokumentų skaičius % nuo bendro 

2020 m. fondo 
Skirtumas Pokytis % 

2019 m. 2020 m. 

VB 9 454 9 648 27,0 +194 +2,1 

KF 16 597 16 518 24,7 -79 -0,5 

SVB 26 051 26 166 25,5 +115 +0,4 
     

Šakinės literatūros fondas Vydūno SVB sistemoje atsinaujino 0,4 %, VB – 2,1 %, o KF sumažėjo 

– 0,5 %. 2020 m. gauta 115 dokumentų daugiau negu 2019 m. Padidėjimą lėmė gautas papildomas 

finansavimas iš LR kultūros ministerijos naujiems dokumentams įsigyti. KF šakinės literatūros 

sumažėjimą lėmė didesnis šakinės literatūros nurašymas. 

 

    Iš viso yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių): 
 

     (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                    42 lentelė     

Bibliotekos 
Dokumentų skaičius % nuo bendro 

2020 m. fondo 
Skirtumas Pokytis % 

2019 m. 2020 m. 

VB 1 011 1 039 2,9 +28 +2,8 

KF 3 739 4 223 6,3 +484 +13,0 

SVB 4 750 5 262 5,0 +512 +10,8 
     

Periodinių leidinių fondas Vydūno SVB sistemoje atsinaujino 10,8 %. Didesnį periodinių leidinių 

pavadinimų skaičių lėmė gautas didesnis finansavimas iš Pagėgių savivaldybės administracijos. 
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Viso 2020 m. gauta 110 pavadinimų laikraščių ir žurnalų – 59 prenumeruojamų periodinių 

leidinių pavadinimai ir 51 pavadinimas gautas iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo. 

Vidutiniškai kaimo filiale gauta 31 pavadinimo periodinių leidinių.   

Per 2020 m. gauti 7 garsiniai ir regimieji dokumentai. Iš viso fonde yra 173 garsiniai, regimieji  

ir mišrūs garsiniai regimieji dokumentai ir tai sudaro 0,2 % nuo bendro fondo. 
 

3. Dokumentų įsigijimas 

2020 m. bibliotekos komplektavimo šaltiniai buvo UAB „Alma littera sprendimai“, Lietuvos 

rašytojų sąjungos leidykla, UAB „Baltų lankų leidyba“, UAB „Tyto alba“, UAB „Vagos prekyba“, 

UAB „Nieko rimto“, VšĮ „Terra publica“, UAB „Eglės leidykla“, UAB „Lectio divina“, UAB 

„Jotema“, UAB „BALTO trader“, UAB „Sofoklis“, UAB „Svajonių knygos“, MB „Tikra knyga“, 

UAB „Jūsų Flintas“, UAB „Printėja“  bei kiti leidėjai. Dokumentai buvo perkami per Centrinę 

viešųjų pirkimų sistemą CVP IS, pasirenkant mažiausią tiekėjo pasiūlytą kainą bei tiesiogiai iš 

autorių. Dokumentai Vydūno viešajai bibliotekai ir filialams užsakomi vadovaujantis leidyklų, knygų 

autorių, knygynų atsiųstais pasiūlymais bei valstybinės bibliografijos el. leidiniu „Informacija apie 

Lietuvoje išleistus leidinius, gautus Nacionalinėje bibliotekoje“. 
 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 

Pagrindiniai lėšų šaltiniai naujiems dokumentams įsigyti 2020 m. buvo Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija (knygoms ji skyrė 20 344,00 Eur) ir Pagėgių savivaldybė, periodikai skyrusi 8 

324,00 Eur.  

Iš viso valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis – 28 668,00 Eur, 2020 m. nupirkta vienam 

gyventojui naujų leidinių už 3,80 Eur. Iš LR kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam savivaldybės 

gyventojui nupirkta dokumentų už 2,70 Eur (2019 m. – už 1,38 Eur), iš savivaldybės biudžeto vienam 

gyventojui nupirkta periodinių leidinių už 1,10 Eur (2019 m. – už 1,24 Eur). 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui spaudiniams įsigyti padidėjo todėl, kad daugiau lėšų buvo 

skirta iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos – 20 344,00 Eur (2019 m. – 10 624, 00 Eur). 
 

Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų: 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)        43 lentelė                                                 

Mikro- 

rajonas 

1 gyventojui 
Pokytis 

% 

1 vartotojui 
Pokytis 

% 2019 m. 2020 m. 
Skirtu-

mas 
2019 m. 2020 m. 

Skirtu-

mas 

VB 19,0 20,5 +1,5 +7,9 43,5 64,6 +21,1 +48,5 

KF 11,1 11,5 +0,4 +3,6 54,7 66,1 +11,4 +20,8 

SVB 13,0 13,6 +0,6 +4,6 50,2 65,6 +15,4 +30,7 
  

Vienam gyventojui tenkančio knygų kiekio padidėjimą lėmė 2020 m. sumažėjęs bendras 

mikrorajono gyventojų skaičius – 169. 

Vienam vartotojui tenkančių knygų padidėjimą lėmė 2020 m. sumažėjęs bendras mikrorajono 

vartotojų skaičius  – 431. 
 

Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka naujai gautų dokumentų: 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)        44 lentelė                                                 

Mikro- 

rajonas 

1 gyventojui 
Pokytis 

% 

1 vartotojui 
Pokytis 

% 2019 m. 2020 m. 
Skirtu-

mas 
2019 m. 2020 m. 

Skirtu-

mas 

VB 1,1 1,2 +0,1 +9,1 2,0 2,6 +0,6 +30,0 

KF 1,4 1,1 -0,3 -21,4 3,5 5,1 +1,6 +45,7 

SVB 1,3 1,2 -0,1 -7,7 2,9 4,2 +1,3 +44,8 
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Vienam gyventojui naujai gautų dokumentų 2020 m. teko 7,7 % mažiau, gavus 770 naujų 

dokumentų daugiau negu 2019 m. Vienam gyventojui Vydūno SVB sistemoje 2020 m. teko 1,2 naujai 

gauto dokumento, Viešojoje bibliotekoje – 1,2, kaimo filialuose – 1,1 leidinio. 

Vienam vartotojui naujai gautų dokumentų 2020 m. teko 44,8 % daugiau, sumažėjus bendram 

mikrorajono vartotojų skaičiui – 431. Vienam vartotojui Vydūno SVB sistemoje 2020 m. teko 4,2 

naujai gauto dokumento, Viešojoje bibliotekoje – 2,6, kaimo filialuose – 5,1 dokumento. 
 

Per 2020 metus biblioteka įsigijo 6 553 dokumentus: 2 876 knygas (581 pav.) ir 3 677 periodinius 

leidinius (59 pav.). 
 

               45 lentelė 

Knygų įsigijimo šaltiniai Įsigytų leidinių kiekis: Suma Eur 

UAB „Alma littera sprendimai” 424 4 145,39 

UAB „Tyto alba“ 372 3 267,28 

UAB „Nieko rimto“  274 1 436,22 

UAB „Sofoklis“ 189 1 432,02 

UAB „Baltų lankų“ leidyba  172 1 532,18 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla  161 1 521,89 

UAB „Vagos prekyba“  137 1 324,57 

UAB „Jūsų Flintas“ 110 599,10 

UAB „BALTO trader“ 106 1 050,85 

UAB „Jotema“ 101 834,13 

MB „Tikra knyga“ 96 573,30 

VšĮ „Terra publica“  91 673,80 

UAB „Svajonių knygos“ 76 616,62 

UAB „Lectio divina“  53 518,36 

UAB „Eglės leidykla“ 27 310,07 

Pirkimo-pardavimo sutartys  20 280,00 

UAB „Printėja“ 15 169,22 

VšĮ „Keliautojo žinynas“ 5 59,00 

Viso: 2 429 20 344,00 

Paramos-dovanos  keliu 447 2 651,00 

Iš viso: 2 876 22 995,00 
 

2020 m. Vydūno viešosios bibliotekos bei filialų fondai pasipildė LR kultūros ministerijos 

skirtomis lėšomis naujiems dokumentams įsigyti (20 344,00 Eur) bei paramos-dovanos keliu iš fizinių, 

juridinių ir kitų šaltinių gautais leidiniais už 2 651,00 Eur. (2019 m. – už 6 158,00 Eur).  

Parama knygomis gauta iš Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos, UAB „Patogu pirkti“, UAB 

„Baltų lankų“ leidyklos, bendradarbiaujant su AB „Swedbank“, Lietuvos kultūros tarybos, akcijos 

„Knygų Kalėdos“, UAB „Rotas“ ir kt. Bibliotekoms knygas dovanojo Vydūno draugijos nariai, 

renginių svečiai, dalyviai bei skaitytojai. 
 

Dokumentų gautis 
 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų savivaldybės bibliotekose:  
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                                     46 lentelė 

Biblio- 

tekos 

Dokumentų 

skaičius 
Skir- 

tu- 

mas 

Poky- 

tis% 

Pavadinimai Skir- 

tu- 

mas 

Poky- 

tis % 

% nuo bendro 2020 m. fondo  

2019 

m. 

2020 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Skir- 

tumas 

Poky 

tis % 

VB 1 627 1 413 -214 -13,2 820 581 -239 -29,1 4,7 3,9 -0,8 -17,0 

KF 4 156 5 140 +984 +23,7 221 376 +155 +70,1 6,3 7,7 +1,4 +22,2 

SVB 5 783 6 553 +770 +13,3 820 581 -239 -29,1 5,8 6,4 +0,6 +10,3 
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Dokumentų gautis Vydūno SVB sistemoje atsinaujino 13,3 %  – gauta 770 dokumentų daugiau 

negu 2019 m. 2020 m. dokumentų gauties padidėjimą Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos sistemoje lėmė papildomų lėšų gavimas iš LR kultūros ministerijos naujiems dokumentams 

įsigyti. Mažesnis dokumentų gavimas Vydūno viešojoje bibliotekoje fiksuotas gavus mažiau 

dokumentų iš Lietuvos kultūros tarybos bei paramos-dovanos keliu iš fizinių, juridinių asmenų ir kitų 

šaltinių – 2 651,00 Eur (2019 m. – už 6 158,00 Eur). Kaimo filialuose didesnį dokumentų gavimą lėmė 

papildomų lėšų gavimas iš LR kultūros ministerijos naujiems dokumentams įsigyti. 

Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 643 leidinius ir 376 pavadinimų dokumentus. 

Daugiausiai dokumentų gavo filialai, turintys didžiausius mikrorajono gyventojų skaičius. Stoniškių 

filialas gavo 806 naujus leidinius (10,2 % nuo bendro fondo), Vilkyškių – 766 (5,8 % nuo bendro 

fondo), Lumpėnų filialui teko 675 leidiniai (10,2 % nuo bendro fondo), Piktupėnų filialui – 605 

leidiniai (6,7 % nuo bendro fondo), Žukų filialui – 600 leidinių (6,6 % nuo bendro fondo), Šilgalių 

filialui – 597 leidiniai (8,7 % nuo bendro fondo), Natkiškių filialui – 567 leidiniai (7,2 % nuo bendro 

fondo), Kentrių filialui – 524 leidiniai (8,2 % nuo bendro fondo). 
  

Per metus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta grožinės literatūros dokumentų: 
 

 (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                                        47 lentelė 

Bibliotekos 
Grožinės literatūros dokumentų skaičius % nuo bendro 

2020 m. fondo 2019 m. 2020 m. Skirtumas Pokytis % 

VB 694 644 -50 -7,2 45,5 

KF 1 302 1 737 +435 +33,4 33,8 

SVB 1 996 2 381 +385 +19,3 36,3 
 

Grožinės literatūros fondas atsinaujino 19,3 %, t. y. 2 381 leidiniu gauta daugiau ir sudaro 36,3 % 

nuo bendro gautų dokumentų skaičiaus. Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 217 knygų. Didesnę 

grožinės literatūros gautį lėmė papildomų lėšų gavimas iš LR kultūros ministerijos naujiems 

dokumentams įsigyti. 
 

Per metus Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose įsigyta šakinės literatūros: 
 

 (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                           48 lentelė 

Bibliotekos  
Šakinės literatūros dokumentų skaičius % nuo bendro 2020 

m. fondo 2019 m. 2020 m. Skirtumas Pokytis % 

VB 409 217 -192 -47,0 15,4 

KF 213 278 +65 +30,5 5,4 

SVB 622 495 -127 -20,4 7,6 
 

Šakinės literatūros fondo pokytis – 20,4 %, t. y. 127 leidiniais gauta mažiau negu 2019 m. 

Mažesnę šakinės literatūros gautį lėmė tai, jog buvo gauta mažiau dokumentų iš Lietuvos kultūros 

tarybos bei paramos-dovanos keliu. Kaimo filialuose rodiklis išliko toks pat.  

Einamaisiais metais vienas kaimo filialas vidutiniškai gavo 27 dokumentus.  
 

Per metus Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose gauta periodinių leidinių: 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                                  49 lentelė 

Bibliotekos 
Periodinių leidinių skaičius Pavadinimų 

skaičius 

% nuo bendro  

2020 m. fondo 2019 m. 2020 m. Skirtumas Pokytis % 

VB 524 552 +28 +5,3 59 39,1 

KF 2 641 3 125 +484 +18,3 34 60,8 

SVB 3 165 3 677 +512 +16,2 59 56,1 
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2020 m. periodinių leidinių fondas atsinaujino 16,2 %, t. y. 512 dokumentų gauta daugiau negu 

2019 m. Einamaisiais metais užprenumeruoti 59 pavadinimų periodiniai leidiniai (2019 m. – 40 

pavadinimų), kas sudaro 56,1 % nuo bendro dokumentų gavimo. Vidutiniškai vienas kaimo filialas 

gavo 31 pavadinimo periodinius leidinius (4,5 pavadinimo laikraščių ir 26,5 pavadinimo žurnalų). 

2020 m. iš Pagėgių savivaldybės biudžeto periodikos prenumeratai buvo skirta 8 324,00 Eur, kurių 

pakako padidinti užprenumeruojamų periodinių leidinių pavadinimų skaičių kaimo filialams. 

Periodinius leidinius, kaip ir kasmet, bibliotekoms dovanojo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 

fondas (46 pavadinimų žurnalus ir 5 pavadinimų laikraščius), Šveicarijos lietuvių bendruomenės 

pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Jūratė Caspersen siuntė bibliotekai 

žurnalus „Pasaulio lietuvis“ ir „Šveicarijos žinios“. Rambyno regioninio parko direkcija kasmet 

dovanoja po 20 vnt. žurnalą „Rambynas“ ir laikraštį „Rambynas“, o Pagėgių savivaldybės 

administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrius bibliotekai jau ne vienerius metus prenumeruoja 

žurnalus „Lututė“ ir „Žurnalas apie gamtą“.  
 

4. Fondo komplektavimo ir panaudojimo optimalumas 
 

Fondo panaudojimas 
 

Bendras fondo apyvartos rodiklis yra – 0,33.  

Vydūno viešojoje bibliotekoje – 0,23;  

Kaimo filialuose – 0,40. 

Grožinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas – 0,48.  

Vydūno viešojoje bibliotekoje – 0,84;   

Kaimo filialuose – 0,37. 

Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas – 0,16.  

Vydūno viešojoje bibliotekoje – 0,29;  

Kaimo filialuose – 0,12. 

Periodinių leidinių bendras naudojimo koeficientas – 12,5. 

Vydūno viešojoje bibliotekoje – 11,4;  

Kaimo filialuose – 11,4. 
 

Bendras fondo panaudojimo rodiklis 2020 m. ženkliai sumažėjo – 0,33 (2019 m. – 0,51). Vydūno 

viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose bendras fondo panaudojimo rodiklis taip pat sumažėjo. 

Sumažėjimą lėmė šalyje paskelbta visuotinė pandemija COVID-19, karantino metu buvo sustabdytas 

arba apribotas bibliotekų darbas, laikinai neaptarnaujami vartotojai. Nors leidinių ir kitų dokumentų 

buvo gauta daugiau, išdavimas sumažėjo beveik trečdaliu – 34 473 vnt. (2019 m. – 51 537 vnt.). 

Grožinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas padidėjo – 0,48 (2019 m. – 0,40). Vydūno 

viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose bendras panaudojimo koeficientas taip pat padidėjo. 

Koeficiento padidėjimą lėmė papildomų lėšų gavimas iš LR kultūros ministerijos naujiems 

dokumentams įsigyti ir didesnis grožinės literatūros gavimas.  

Šakinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas išliko toks pat, kaip ir 2019 m. – 0,16. 

Kaimo filialuose šakinės literatūros fondai yra pasenę, mažai naudojami, vartotojai visą naujausią 

informaciją randa internete.   

Periodinių leidinių bendras panaudojimo koeficientas sumažėjo – 12,5 (2019 m. – 14,5). Nors 

leidinių buvo užsakyta pakankamai, koeficiento sumažėjimą lėmė mažesnis periodinių leidinių 

išdavimas, paskelbus šalyje visuotinę pandemiją ir įvedus karantiną bibliotekose.  
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Užsakomų periodinių leidinių kiekis tenkina Vydūno viešosios bibliotekos ir kaimo filialų 

vartotojus, kiekvienas atranda savo mėgstamus žurnalus – apie sveikatą, sodą, daržą ir namus, apie 

kultūrą, psichologiją, literatūrą, meną, muziką, kiną, madą ir kt. 
 

Dokumentų išduotis paskirstant: grožinė literatūra, šakinė literatūra ir atskirai periodika, 

taip pat skaitomumo rodikliai: 
 

Bendroji dokumentų išduotis / bendrasis skaitomumas 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                      50 lentelė 

Bibliotekos 

Bendroji dokumentų išduotis Bendrasis skaitomumas 

2019 m. 2020 m. 
Skir-

tumas 

Poky- 

tis % 
2019 m. 2020 m. 

Skir-

tumas 

VB 17 079 8 081 -8 998 -52,7 21,3 14,6 -6,7 

KF 34 458 26 392 -8 066 -23,4 28,8 26,1 -2,7 

SVB 51 537 34 473 -17 064 -33,1 25,8 22,0 -3,8 
 

Dėl 2020 m. visas bibliotekinio darbo sritis paveikusio pandeminio laikotarpio, Pagėgių Vydūno 

SVB sistemoje fiksuojamas tiek bendrosios dokumentų išduoties, tiek bendrojo lankomumo 

sumažėjimas. Einamaisiais metais vienas skaitytojas vidutiniškai perskaitė 22 dokumentus. 
 

Bendroji dokumentų į namus ir vietoje išduotis 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)           51 lentelė 

Bibliotekos 

Viso išduota į namus Viso išduota vietoje 

2019 m. 2020 m. 
Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 
2019 m. 2020 m. 

Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 

VB 13 025 6 930 -6 095 -46,8 4 054 1 151 -2 903 -71,6 

KF 26 052 20 356 -5 696 -21,9 8 406 6 036 -2 370 -28,2 

SVB 39 077 27 286 -11 791 -30,2 12 460 7 187 -5 273 -42,3 
 

Einamaisiais metais trečdaliu sumenko bendroji dokumentų išduotis į namus, dar daugiau – 

išduotis vietoje. Pagrindinis šiuos neigiamus pokyčius lėmęs veiksnys – ekstremali pandeminė 

situacija, dėl kurios tam tikrą laiką bibliotekų tiesioginė veikla su vartotojais buvo sustabdyta arba 

labai apribota. 2020 m. dėl šalyje vyravusios tendencijos aptarnauti vartotojus bekontakčiu būdu ir 

dažniausiai – išduodant leidinius į namus, o ne skaitant juos vietoje, fiksuotas toks ženklus, daugiau 

negu 40 % siekiantis išduoties vietoje sumažėjimas, lyginant šį rodiklį su 2019 m. analogiškais 

duomenimis.  
 

Bendroji dokumentų išduotis pagal turinį 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)          52 lentelė 

Bib- 

lio- 

tekos 

Šakinės  

literatūros Skir- 

tumas 

 

Poky- 

tis % 

Grožinės 

literatūros Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 

Periodinių 

leidinių Skir- 

tumas 

Poky- 

tis % 2019 

m. 

2020 

m. 

2019  

m. 

2020  

m. 

2019  

m. 

2020  

m. 

VB 1 336 635 -701 -52,5 6 331 4 765 -1 566 -24,7 9 412 2 681 -6 731 -71,5 

KF 857 766 -91 -10,6 7 846 6 704 -1 142 -14,6 25 755 18 922 -6 833 -26,5 

SVB 2 193 1 401 -792 -36,1 14 177 11 469 -2 708 -19,1 35 167 21 603 -13 564 -38,6 
 

Dėl 2020 m. šalyje kilusių trukdžių kontaktinio vartotojų aptarnavimo procese bei karantino 

situacijos, Pagėgių Vydūno SVB sistemoje fiksuojamos bendrosios visų rūšių dokumentų (šakinės, 

grožinės literatūros ir periodinių leidinių) išduoties sumažėjimo tendencijos. 
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Dokumentų išduotis skaitytojams vaikams / vaikų skaitomumas 
 

 (Lyginamoji analizė su 2019 m.)                      53 lentelė 

Bibliotekos 

Dokumentų išduotis vaikams Vaikų skaitomumas 

2019 m. 2020 m. 
Skir-

tumas 

Poky- 

tis % 
2019 m. 2020 m. 

Skir-

tumas 

VB 2 188 1 153 -1 035 -47,3 10,7 7,9 -2,8 

KF 8 029 4 079 -3 950 -49,2 22,2 14,6 -7,6 

SVB 10 217 5 232 -4 985 -48,8 18,1 12,3   -5,8 
 

Ataskaitiniais metais vaikams buvo išduota beveik perpus mažiau leidinių. Galima pasidžiaugti, 

kad 2020 m. gavus papildomą finansavimą knygoms, buvo papildytas fondas ir įsigyta daugiau 

naujausių leidinių. Nors fondas atsinaujino, tačiau išduotis, lyginant su 2019 m. rodikliais, sumažėjo. 

Darytina prielaida, kad skaitomumas sumažėjo dėl paskelbtos pandemijos ir laikino periodikos 

išduoties sustabdymo.  
 

5. Specialiųjų fondų komplektavimas ir panaudojimas 
 

Krašto dokumentų fondas ir jo panaudojimas 
 

Pagėgių Vydūno VB ir filialuose pagrindinės Kraštotyros fondo veiklos kryptys yra kaupti, 

sisteminti, analizuoti, saugoti ir populiarinti kraštotyrinio pobūdžio dokumentus bei duomenis įvairiose 

laikmenose. Taipogi šiame fonde saugomi 41 pavadinimo veiklos dokumentai, bibliotekos darbuotojų 

parengti kraštotyriniai darbai ir išsamūs archyvinės, kraštotyrinės, informacinės medžiagos segtuvai 

apie Pagėgių kraštui nusipelniusius asmenis bei šio krašto ir viso Mažosios Lietuvos regiono istoriją, 

kultūrą, raštiją, tradicijas. Dalis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje fonde esančių 

dokumentų yra dovanoti kraštiečių, gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje, taipogi kaupiamos knygos su 

autorių autografais. Visose Pagėgių krašto bibliotekose renkama medžiaga apie šioje teritorijoje 

kitados veikusias ir dabar gyvuojančias bendroves, įstaigas, visuomenines organizacijas, įamžinama 

gyvoji atmintis – užrašomi senųjų krašto gyventojų prisiminimai ir kt. Daugelis kraštotyrinių rinkinių, 

nuotraukos, video yra saugomi CD/DVD diskuose. Bibliotekos el. svetainėje www.pagegiusvb.lt 

galima rasti informacijos apie kraštiečių leidinius, žymias krašto asmenybes, aplankyti virtualias 

parodas. 

Kraštotyros fondą Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose sudaro 2 764 fiz. vnt. spausdintų 

kraštotyros leidinių, aplankų ir kitų kraštotyros darbų bei dokumentų. Vydūno viešojoje bibliotekoje 

Kraštotyros fondą sudaro 1 802 fiz. vnt. ir 1 167 pavadinimų dokumentai. Fondas papildytas 24 fiz. 

vnt. ir 15 pavadinimų dokumentais. Kraštotyros fondai Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos filialuose pasipildė 44 fiz. vnt. ir sudaro 962 fiz. vnt. dokumentų. Vidutinis kaimo filialo 

kraštotyros fondo dydis – 120 fiz. vnt. dokumentų. 

Kraštotyros fondą Vydūno viešoji biblioteka komplektuoja atskiroje bibliotekos patalpoje, kaimo 

filialai – atskirose knygų lentynose. Fondas kasmet nuolat pildomas naujais leidiniais apie Pagėgių 

kraštą, kraštiečius, Mažąją Lietuvą. Vartotojams vienetiniai knygų egzemplioriai neišduodami į namus 

– jie skaitomi vietoje, o dubletiniai egzemplioriai, jeigu yra poreikis, išduodami imant užstatą.  

Taip pat, kaip kraštotyros dalis, atskiroje bibliotekos patalpoje – įrengtame Vydūno vardo 

ekspoziciniame kambaryje – saugomi leidiniai apie Vydūną: knygos, žurnalai, segtuvai, kompaktiniai 

diskai, bukletai, paveikslai, suvenyrai ir kiti įvairūs dokumentai. Šie dokumentai vartotojams 

neišduodami į namus, jais galima pasinaudoti tik vietoje. 



2020 m. veiklos ataskaita 

 

40 

 

Nedidelę fondo dalį sudaro senos knygos, išleistos XIX – XX a. viduryje ir jos neišduodamos į 

namus. 

Krašto raštijos fonde taip pat saugomos Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaičio Romo 

Šležo su žmona Birute Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai padovanotos savo ir savo 

tėvų – kapitono Albino ir Onos Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo ir Valerijos Vaičjurgių – 

asmeninės bibliotekos, atkeliavusios iš JAV.  
 

Rankraščių ir senų spaudinių fondas 

Tokio fondo Vydūno SVB sistemoje nėra. 
 

Informacinių dokumentų fondas 

Informacinių dokumentų fondą Vydūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose sudaro 3 841 fiz. vnt. 

ir 1 266 pavadinimų dokumentai. 

Vydūno viešojoje bibliotekoje Informacinių dokumentų fondą sudaro 1 586 fiz. vnt. ir 1 266 

pavadinimų dokumentai. 2020 m. fondas pasipildė 26 dokumentais (12 pavadinimų). Fondas 

papildytas informaciniais leidiniais, žodynais, žinynais.  

Informacinių dokumentų fondą Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialuose 

sudaro 2 255 dokumentai. Vidutinis vieno kaimo filialo fondo dydis – 282 dokumentai. Didžiausius 

informacinius fondus turi Vilkyškių (343 vnt.) ir Stoniškių (286 vnt.) filialai.    

Daugiausiai 2020 m. informacinių leidinių gavo Vydūno viešoji biblioteka, kaimo filialų fondai 

pasipildė vidutiniškai po 2-3 dokumentus vienai bibliotekai.  
 

Regėjimo negalią turintiems vartotojams skirtas fondas 

Tokio fondo Vydūno SVB sistemoje nėra. 
  

Meno ir muzikos dokumentų fondas 

Tokio fondo Vydūno SVB sistemoje nėra. 
 

Mainų/atsarginis fondas 

Tokio fondo Vydūno SVB sistemoje nėra. 
 

6. Nestacionaraus darbo formų panaudojimas didinant bibliotekos dokumentų prieinamumą 

Kadangi nei išorinių aptarnavimo punktų, nei mobilių paslaugų punktų Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos sistemoje nėra, analitinėje lentelėje pateikiami vienintelės Vydūno 

viešojoje bibliotekoje ir filialuose naudojamos nestacionaraus darbo formos – knygnešystės – 

duomenys 

 

                                                                                                                                               54 lentelė 

Bibliotekos 

Knygnešystės panaudojimas 2020 m. didinant bibliotekos dokumentų 
prieinamumą 

Aptarnautų 

vartotojų 

skaičius 

% nuo visų 

vartotojų skaičiaus 

Išduota 

dokumentų (fiz. vnt.) 
% nuo visos išduoties 

VB 16 2,9 703 8,7 
KF 115 11,4 1 954 7,4 

SVB 131 8,4 2 657 7,7 
 

2020 m. knygnešystės panaudojimo intensyvumas sudarė beveik dešimtadalį visų aptarnautų 

vartotojų ir jiems išduotų dokumentų skaičiaus. Einamaisiais metais vidutiniškai 1 knygnešių 

aptarnautas vartotojas perskaitė 20,3 dokumento per metus. 
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Atsižvelgiant į Lietuvoje 2020 m. vyravusią pandeminę situaciją, dėl kurios ypač išaugo 

bibliotekos teikiamos knygnešystės paslaugos reikšmė, einamaisiais metais siekta užtikrinti socialinę 

atskirtį patiriančių asmenų (ypač – senjorų ir neįgaliųjų) prasmingą laisvalaikio užimtumą ir 

psichologinį gerbūvį. 

 

7. Tarpbibliotekinio abonemento panaudojimas didinant bibliotekos dokumentų prieinamumą 
 

2019-2020 m. laikotarpiu Pagėgių Vydūno SVB sistemoje nebuvo nei vieno vartotojo, panorusio 

pasinaudoti tarpbibliotekinio arba tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslauga. Pagrindinė to 

priežastis, jog dažniausiai norimų įvairioms mokslo šakoms priskiriamų leidinių Pagėgių krašto 

bibliotekose neranda studentai, kurie, užuot mokėję pinigus už konkretaus leidinio parsiuntimą iš kitos 

bibliotekos, taupydami laiką ir lėšas, renkasi elektroninę norimo, bet bibliotekoje nerasto, spausdinto 

leidinio versiją arba tiesiogiai kreipiasi į savo mokymo įstaigos biblioteką.  

Tarpbibliotekinio ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslauga Vydūno viešojoje 

bibliotekoje ir filialuose yra populiarinama pasitelkiant ir aptarnaujamos bendruomenės narių tarpe 

platinant informacinius lankstinukus, skrajutes, atmintines. Tačiau, funkcionuojant santykinai 

nedidelėje savivaldybėje, vartotojai neteikia poreikio naudojimuisi šia paslauga. 
 

8. Bibliotekos fondo vidaus cirkuliacijos panaudojimas didinant bibliotekos dokumentų 

prieinamumą 

Kiekvienai Vydūno SVB sistemai priklausančiai bibliotekai dokumentai užsakomi pirmiausiai 

atsižvelgiant į konkretaus aptarnaujamo mikrorajono gyventojų poreikius. Dažnu atveju, kaimo 

filialuose skaitantys vartotojai taipogi lankosi bei skolinasi leidinius iš Vydūno viešosios bibliotekos 

fondų. Tačiau, iškilus poreikiui, vyksta dokumentų skolinimas iš VB filialams arba vieno filialo 

dokumentų skolinimas kitam filialui. Dažniausiai šis poreikis kyla labai retais atvejais ir tarp pavienių 

skaitytojų, kadangi dokumentų prieinamumas yra užtikrinamas Pagėgių krašto bibliotekoms itin 

aktyviai teikiant knygnešystės paslaugą.  

 

9. Dokumentų antrinė atranka ir šalinimas iš fondo 

2020 m. nurašyti 4 165 dokumentai, iš jų 3 165 – seni, susidėvėję periodiniai leidiniai, 1 000 –

susidėvėjusių bei vartotojų sugadintų dokumentų. Bendras nurašymo rodiklis siekia 4,1 % nuo bendro 

fondo kiekio.  
 

Iš viso per metus bibliotekose nurašyta dokumentų: 
 

(Lyginamoji analizė su 2019 m.)                      55 lentelė 

Biblio 

tekos 

Dokumentų 

skaičius Skirtu- 

mas 

Poky- 

tis % 

% nuo 

bendro 

2020 m. 

fondo 

Pavadinimai 
Skirtu- 

mas 

Poky- 

tis % 2019 

m. 

2020 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

VB 983 524 -459 -46,7 1,5 301 0 -301 -100,0 

KF 2 951 3 641 +690 +23,4 5,4 472 447 -25 -5,3 

SVB 3 934 4 165 +231 +5,9 4,1 301 0 -301 -100,0 
 

Nurašymo priežastys: 

 seni periodiniai leidiniai, nurašyta – 3 165 (3,1 % nuo turimo fondo); 

 susidėvėję ir vartotojų sugadinti, nurašyta – 1 000  (1,0 % nuo turimo fondo); 
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Pagrindinę nurašytų dokumentų dalį sudaro seni periodiniai leidiniai bei susidėvėję ir vartotojų 

sugadinti dokumentai. 2020 m. Vydūno viešojoje bibliotekoje dokumentų nurašymų nebuvo, nurašyti 

tik seni periodiniai leidiniai, todėl pavadinimų pokytis – 100 %. 

Nurašant dokumentus, didžiausias dėmesys skiriamas pasenusiai šakinei literatūrai, 

nebeatitinkančiai šiuolaikinių poreikių. Panaikinus Panemunės miesto filialą, fondas buvo perduotas 

Vydūno viešajai bibliotekai, vertingi leidiniai įtraukti į bibliotekos bendrąją apskaitą, o likęs fondas po 

truputį kasmet nurašomas. Pagrindinė problema nurašant dokumentus – nurašyti dokumentai negali 

viršyti gaunamų metinių dokumentų kiekio, nors gaunamų dokumentų suma yra didesnė negu 

nurašomų. Daug naujos literatūros vartotojai randa internete, bibliotekose užsilikusi senesnio leidimo 

šakinė literatūra lieka nepanaudota ir sensta lentynose, nuo to nukenčia fondo apyvartos rodiklis bei 

panaudojimo koeficientas. 
 

Iš viso per metus bibliotekose gauta ir nurašyta dokumentų %:    
           56 lentelė 

Bibliotekos Gauta dokumentų % Nurašyta dokumentų % Skirtumas 

VB 3,9 1,5 +2,4 

KF 7,7 5,4 +2,3 

SVB 6,4 4,1 +2,3 
 

2020 m. naujų dokumentų gauties procentas 2,3 didesnis nei nurašytų dokumentų procentas. 

Vydūno viešoji biblioteka bei kaimo filialai taipogi gavo daugiau dokumentų negu nurašė.  

 

10. Dokumentų fondo apsauga 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sistemos fondo patikrinimas atliekamas 

sistemingai, vadovaujantis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos fondo apsaugos 

nuostatais ir juose pateiktais terminais. 

Pagal galimybes tvarkomas fondas – klijuojamos, rišamos ir kitais būdais atnaujinamos knygos.   

Vėluojantieji iš bibliotekos pasiskolintus ledinius grąžinti vartotojai raginami tai padaryti 

pasitelkiant autoinformavimo paslaugą portale www.ibiblioteka.lt bei priminimus kitais 

komunikaciniais kanalais: el. paštu, telefonu arba vartotojui / jo šeimos nariui apsilankius bibliotekoje. 

Darbo praktika byloja, jog dokumentai grąžinami geranoriškai arba, jeigu jie vartotojo prarandami / 

sugadinami, šis nuostolis vartotojo bibliotekai atlyginamas naujais panašios tematikos ir vertės 

dokumentais. 
 

11. Dokumentų skaitmeninimas 

Skaitmeninimo darbai Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje bei filialuose 

nevyksta dėl žmogiškųjų ir technologinių išteklių stygiaus. 

 

VIII. TAIKOMIEJI TYRIMAI IR METODINĖ VEIKLA 

 

1. Tyrimai 

2020 m. dėl Pagėgių Vydūno SVB žmogiškųjų išteklių trūkumo ir sudėtingos situacijos šalies ir 

viso pasaulio mastu, nebuvo atlikta tyrimų, tačiau aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos integralios 

bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) centru, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, 

Klaipėdos apskrities viešąja Ievos Simonaitytės biblioteka, dalyvaujant bibliotekinio, kultūrinio darbo 

krypčių tyrimuose. Į tiriamojo darbo rezultatus atsižvelgiama formuojant bibliotekos paslaugų pasiūlą, 

numatant bibliotekos veiklos ateities perspektyvas, sudarant strateginius planus. 
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2. Metodinė veikla 

2020 m. pagrindinės metodinės veiklos kryptys: bibliotekos kolektyvo nuolatinio profesinės 

kvalifikacijos ir kompetencijos lygio kėlimas, ypač aktyviai dalyvaujant nuotoliniuose profesiniuose-

šviečiamuosiuose renginiuose, dalyvavimas bibliotekinių, edukacinių, kultūrinių projektų veikloje bei 

iniciatyvų įgyvendinime, inovatyvių – virtualių – darbo ir veiklos metodų diegimas krašto bibliotekų 

veikloje, naujų kultūrinės veiklos formų taikymas, prioritetinį dėmesį teikiant krašto gyventojų reikmių 

bibliotekose tenkinimui. Šių tikslų įgyvendinimui pasitelktas nuoseklus ir sistemingas darbas su 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos filialų darbuotojais. Tai: išsamus konsultavimas 

bibliotekų veiklos įforminimo bei apskaitos klausimais, inovatyvių kūrybinių sprendimų taikymo 

bibliotekų plėtojamoje kultūrinėje veikloje metodika, renginių žanrų ir formų kaitos, jų organizavimo, 

ir pateikimo visuomenei metodika, bibliotekos veiklos viešinimui skirtų informacinių priemonių 

parengimo metodika, supažindinimas su naujausiais archyvavimo, dokumentavimo, raštvedybos, 

asmens duomenų apsaugos nuostatų pakitimais ir papildymais, projektų rengimo ir valdymo metodika, 

grafinio dizaino galimybių taikymas profesinio darbo baruose, publikacijų apie bibliotekos veiklą 

rašymo taisyklės, asmens duomenų apsaugos normatyvai, naujausių regiono, Lietuvos ir Europos 

bibliotekininkystės gairių sklaida, inovatyvių darbo metodų taikymo profesinėje veikloje galimybių 

pristatymas, elektroninių paslaugų lankytojams teikimo nuostatos ir kt. 

2020 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai dalyvavo   

atvirojo stalo diskusijose, bibliotekininkų suvažiavimuose, virtualiose profesinėse konsultacijose, 

nuotoliniuose seminaruose, konferencijose, stažuotėse, kvalifikacijos kėlimo mokymuose, 

prevencinėse paskaitose, virtualiuose profesiniuose susitikimuose, tokiu būdu gilindamos ir plėsdamos 

savo žinias projektų rengimo, valdymo bei įgyvendinimo, viešųjų pirkimų organizavimo, asmens 

duomenų tvarkymo, gyventojų skaitymo skatinimo, virtualių kultūrinių, literatūrinių, šviečiamųjų 

paslaugų teikimo, leidinių bibliografinių įrašų kūrimo ir kitose srityse. Einamaisiais metais įvairiose 

žiniasklaidos priemonėse paskelbtos 4 publikacijos apie Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojų dalyvavimą įvairiose kvalifikacijos kėlimui skirtose veiklose. 

2020 m. dėl šalyje susiklosčiusios nepalankios situacijos kontaktiniam darbui, Vydūno VB ir 

filialų darbuotojams metodinės konsultacijos teiktos nuolat nuotoliniu būdu: telefonu, el. paštu, 

tiesioginių vaizdo pokalbių metu. 
 

 

IX. BIBLIOTEKOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, DARBUOTOJAI  

IR JŲ PROFESIONALUMO UGDYMAS 
 

1. Bibliotekos organizacinė struktūra 

Nuo 2020 m. gegužės 28 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Suaugusiųjų 

skaitytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų literatūros skyrius ir Bibliografijos-informacijos skyrius 

reorganizuoti į vieną Skaitytojų aptarnavimo skyrių, kuriame teikiamos paslaugos tiek vaikams, tiek 

suaugusiesiems. Einamaisiais metais filialuose dirbo 8 bibliotekininkai ir visi jie (100 %) po 0,75 

etato. 
 

2. Bendroji darbuotojų charakteristika 

Iki prasidedant 2020 m. ketvirtajam ketvirčiui, įstaigoje dirbo 14 profesionalių bibliotekininkų ir 

2 techniniai darbuotojai. Nuo 2020 m. ketvirtojo ketvirčio pradžios, iš vaiko auginimo atostogų grįžus 

bibliotekos direktoriui, įstaigoje dirbo 15 profesionalių bibliotekininkų (iš kurių 5 bibliotekininkai arba 

kitaip – 33,3 % turintys profesinį bibliotekinį išsilavinimą) ir 2 techniniai darbuotojai. 

Einamaisiais metais Vydūno viešojoje bibliotekoje dirbo 9 darbuotojai: 2 – įgiję universitetinį 



2020 m. veiklos ataskaita 

 

44 

 

 

bibliotekinį-informacinį išsilavinimą, 4 – kitą aukštąjį išsilavinimą, 1 – aukštesnįjį bibliotekinį 

išsilavinimą ir 2 – techniniai darbuotojai, iš kurių 1 – 0,5 etato. Bibliotekos direktorius studijuoja 

universitete viešojo administravimo magistrantūros studijose. 

Filialuose dirbo 8 bibliotekininkai po 0,75 etato: 4 – įgiję aukštesnįjį išsilavinimą (iš jų 2 – 

bibliotekinį) ir 4 – įgiję vidurinį išsilavinimą (iš jų 2 šiuo metu studijuoja kolegijose). 

 

3. Darbuotojų profesionalumo ugdymas 
 

                 57 lentelė 

SVB darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 2020 m.  

Bibliotekininkai 

Kėlė 

kvalifi- 

kaciją 

Dalyvavo 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiuose 

(bendra 

darbuotojų  

kartų suma) 

Vidutinis kartų 

skaičius, tenkantis 

1 specialistui 

(be direktoriaus) 

Tarptautinių 

renginių, 

kuriuose 

dalyvauta, 

skaičius 

Regioninių 

renginių, 

kuriuose 

dalyvauta, 

skaičius 

Bendras 

renginių, 

kuriuose 

dalyvauta, 

skaičius 

VB (7 darb.) 7 93 12,7 3 12 25 

KF (8 darb.) 8 77 9,6 2 3 13 

SVB (15 darb.) 15 170 10,9 3 12 27 
 

2020 m. darbuotojų kvalifikacijos kėlimas įvykdytas 100 %, dalyvauta 22-ose nuotoliniu ir 4-

iose tradiciniu būdu organizuotose profesinio mokymo programose, taipogi savivaldybės įstaigų 

renginiuose, Vakarų Lietuvos bibliotekininkų suvažiavime „Bibliotekų spiečius 2020“. 
 

4. Darbuotojų įvertinimas ir skatinimas 

Įstaigos darbuotojų veikla vertinama vadovaujantis LR kultūros ministro 2017-09-19 d. įsakymu 

Nr. ĮV-948 ,,Dėl valstybės ir savivaldybės įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo 

aprašo patvirtinimo“. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darbuotojų praėjusių 

kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir įvertinimo rodiklius 

bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas. Darbuotojų vertinimą atlieka 

tiesioginis darbuotojo vadovas, nustato metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo 

rodiklius ir rizikas, nepriklausančias nuo darbuotojų, kurioms esant užduotys gali būti neįvykdytos. 

Einamaisiais metais buvo įvertinta 14 darbuotojų. Labai gerai buvo įvertinta – 11, gerai – 3, 

patenkinamai – 0, nepatenkinamai – 0. Įvertinus Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir 

filialų darbuotojų metinės veiklos užduotis, kintamajai daliai prie pareiginio atlyginimo iš biudžeto 

buvo skirta 18 162,56 Eur. 

 

X. PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ 
 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos materialinę bazę sudaro Viešoji biblioteka ir 

8 filialai. Patalpos, skirtos bibliotekinei veiklai, naudojamos pagal panaudos sutartis. Viešoji biblioteka 

rūpinasi visų patalpų šildymu, interneto, telefono ryšiu, kokybišku paslaugų teikimu lankytojams bei 

materialine-technine patalpų būkle. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojai 

turi puikiai atrodančias erdves ir puikias darbo sąlygas, o bibliotekos lankytojai bei krašto 

bendruomenė – kultūros ir meno traukos centrą. 

Nuo Viešosios bibliotekos įsteigimo Pagėgių savivaldybėje, palaipsniui buvo atnaujintos ir 

pritaikytos bibliotekinei veiklai visų filialų patalpos, išspręsti šildymo klausimai bei kiti techniniai 

veiksniai, lemiantys bibliotekų įvaizdį. Tačiau šiai dienai kelios bibliotekos jau remontuotinos arba 

būtini kiti atnaujinimai. Kentrių filiale aplink pastatą reikia įrengti/atnaujinti drenažą. Kadangi knygų 
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fondas yra rūsyje, lietingu metu į patalpas patenka vanduo, o tai ypatingai kenkia dokumentams. Žukų 

filialo patalpoms reikia kosmetinio remonto. Piktupėnų filialo lauko fasadą renovavo Pagėgių 

savivaldybė, tačiau vidaus patalpos remontuotos seniai, didžioji dauguma baldų dovanoti, biblioteka 

nebeatitinka jai keliamų reikalavimų, patalpos nepatrauklios, tamsios, drėgnos, todėl šios bibliotekos 

įvaizdis kasmet prastėja. 

Bibliotekoje įdiegtas vietinis kompiuterių tinklas, vietinei komunikacijai naudojamas bendras 

elektroninis paštas ir dokumentų dalijimosi tinklas. Visos darbuotojų darbo vietos kompiuterizuotos ir 

prijungtos prie interneto ryšio. Vartotojai aptarnaujami naudojantis informacine LIBIS sistema, 

filialuose ši sistema neįdiegta, nes trūksta lėšų serveriui įsigyti. Darbuotojams skirti kompiuteriai yra 

pasenę, dėl šios priežasties stringa vartotojų aptarnavimas bei profesinių veiklų vykdymas ir tai kenkia 

bibliotekos įvaizdžiui. Biblioteka neturi knygų grąžinimo terminalo ir automobilio. 

 

XI. FINANSAVMAS 
 

Bibliotekos finansinius išteklius sudaro Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos darbuotojų 

atlyginimams, komunalinėms, ryšio ir kt. paslaugoms padengti, spaudiniams ir prekėms įsigyti bei 

darbuotojų kvalifikacijai kelti. LR kultūros ministerijos lėšos skiriamos bibliotekos dokumentams 

įsigyti.  

Bibliotekos dokumentų fondo atnaujinimui iš valstybės biudžeto skirta 20 344,00 Eur 

dokumentams įsigyti, 9 720,00 Eur daugiau lyginant su praėjusiais metais. Steigėjas periodinių leidinių 

prenumeratai skyrė 8 324,00 Eur. Darbuotojų darbo užmokesčio asignavimai 2020 m. sudarė 

193 060,00 Eur, iš to skaičiaus 18 162,56 Eur sudarė pareiginės algos kintamoji dalis. Fizinių ir 

juridinių asmenų parama sudarė 2 651,00 Eur. 

Kitų bibliotekos paslaugų ir prekių įsigijimui skirta 40 681,00 Eur, 0,19 % nuo bibliotekos 

biudžeto. Beveik visos lėšos panaudotos komunalinėms paslaugoms apmokėti. Eilę metų iš 

savivaldybės biudžeto neskirta lėšų turtui įsigyti, dėl šios priežasties darbuotojai dirba su pasenusia, 

susidėvėjusia kompiuterine technika, biblioteka neturi knygų grąžinimo terminalo, kas ypatingai 

aktualu  šiuo pandeminiu laikotarpiu, biblioteka taipogi neturi jokios transporto priemonės. 

Riboti bibliotekos biudžeto asignavimai turi neigiamos įtakos strateginio bibliotekos plano 

įgyvendinimui. 
 

 

IŠVADOS 

Bibliotekos stiprybės ir galimybės: 

- bibliotekos bendruomenės dėka bibliotekos misija vykdoma sėkmingai: darbuotojai kiekvienais 

metais kelia profesinę kvalifikaciją nuotolinio mokymosi būdu, teikia kokybiškas bibliotekinės 

veiklos paslaugas, skatina skaitymą ir skleidžia mokymosi visą gyvenimą idėją, užtikrina 

krašto gyventojų informacinių poreikių patenkinimą, kuria informacinę žinių visuomenę; 

- biblioteka dalyvauja projektuose, kurie Vydūno viešosios bibliotekos ir kai kurių filialų 

vartotojų informacinių poreikių tenkinimui skirtą technologinę bazę papildo naujausia technine 

bei programine įranga; 

- modernizuojama bibliotekų sistema, mažinama gyventojų socialinė atskirtis, suteikiant 

galimybes visiems krašto gyventojams naudotis bibliotekos tradiciniais bei elektroniniais 

informaciniais ištekliais;  
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- nuolat vykdomi kompiuterinio raštingumo mokymai krašto gyventojams, teikiamos 

konsultacijos informacijos paieškos klausimais, atsakoma į įvairaus pobūdžio užklausas; 

- biblioteka ir toliau išlieka Pagėgių savivaldybės kraštotyros centru, kaupiančiu ir saugančiu 

išliekamąją vertę turinčius dokumentus įvairiomis temomis, tokiomis kaip: krašto įvykiai, 

renginiai, ekonominiai pokyčiai, pasiekimai, istorijos, kultūros, švietimo klausimai, socialinis 

gyvenimas; 

- biblioteka išlieka vienu svarbiausiu krašto kultūros traukos centru, kuriame netgi karantino 

laikotarpiu buvo nepertraukiamai aptarnaujami vartotojai, vyko įvairios nuotolinės 

šviečiamosios veiklos, dalykiniai susitikimai, renginiai, suburiantys krašto bendruomenę 

turiningam laisvalaikio praleidimui; 

- bibliotekos veikla nuolat viešinama bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt, 

Vydūno viešosios bibliotekos ir visų filialų socialinio tinklo „Facebook“ puslapiuose, kitose 

visuomenės informavimo priemonėse. Bibliotekos teikiamos paslaugos tenkina plačius 

gyventojų sluoksnius, bibliotekininkai krašto visuomenės vertinami ir gerbiami. 
 

Problemos, silpnybės, grėsmės: 
 

- dėl pandeminės situacijos šalyje, suorganizuota mažiau renginių, susitikimų su raštijos ir 

kultūros veikėjais. Nepakankamas finansavimas riboja galimybes darbuotojams kelti 

kvalifikaciją Lietuvos bibliotekų asociacijos, Nacionalinės M. Mažvydo, Klaipėdos apskrities I. 

Simonaitytės bibliotekų įvairiuose Lietuvos miestuose bei užsienyje organizuojamuose 

mokymuose; 

- ryšium su pandemine situacija šalyje, ženkliai sumažėjo pagrindiniai bibliotekos rodikliai; 

- dėl didėjančio darbo krūvio ir daugėjančių funkcijų, Vydūno viešojoje bibliotekoje trūksta 

bibliotekininko etato; 

- reikia atnaujinti kai kurių filialų patalpas bei atlikti nemažų finansinių sąnaudų reikalaujančius 

kitus svarbius ūkio darbus; 

- pasenusi bibliotekos darbuotojų kompiuterinė įranga – kompiuteriai, spausdintuvai, kas trikdo 

sklandų, produktyvų darbą; 

- biblioteka neturi automobilio, tai apsunkina knygų ir parodų pervežimą tarp filialų, tarp kitų 

šalies bibliotekų ir pan. Sudėtinga teikti metodinę pagalbą filialų darbuotojams. 

 

 
 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2020 m. veiklos ataskaita publikuojama: 

www.pagegiusvb.lt → Veikla → Veiklos ataskaitos. 
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