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2003 metų kovo 18 dieną Šimkaičių bibliotekoje atlikta
inventorizacija, bibliotekininkės pareigos buvo perimtos iš
Butkuvienės Juzefos.
Pradėjus dirbti bibliotekoje, pirmiausia norėjosi nors minimaliai
kažką sutvarkyti, kad būtų galima jau lankytis skaitytojui, ir gauti
reikalingą leidinį ar informaciją.
Sudarytas planas metams, ir dabar jau galima teigti, kad j į pavyko
beveik pilnai įgyvendinti, o kai kur ir gerokai viršyti. Todėl šioje
ataskaitoje tai noriu pateikti.
Per devynis šių metų darbo mėnesius pavyko pritraukti nemažai
skaitytojų, o ypač vaikų. Bibliotekoje lankėsi ne tik Šimkaičių
gyventojai, bet ir iš Medininkų, Graužų, Bebirvos, Pailsio, Stakių,
Paulių, Vadžgirio, o vasaros atostogų metu ir pas giminaičius
atostogavę vaikai iš Kauno, Vilniaus, Jurbarko ir Kėdainių miestų.
Taip pat turėjau vienuolika skaitytojų, kuriuos lankiau namuose. Tai
senyvo amžiaus ar neįgalūs asmenys. Iš jų turiu paminėti dvi
skaitytojas: Juzefą Murauskienę, kuriai - 83 metai ir Veroniką
Mickūnienę turinčią 86 metus. Tai labai šviesaus proto skaitovės,
nemažai skaičiusios jau seniau ir dabar. Pas kai kuriuos skaitytojus
lankausi kas trys savaitės, o pas kitus kas savaitę, nes ten yra vežama
spauda. Iš viso šiems žmonėms per metus į namus pristačiau 70 knygų
ir 1814 spaudos vienetų.
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Kol kas suaugę skaitytojai daugiausia ima periodiką. Yra
žmonių, kurie užsiregistravo skaitymui tik rudenį, tai pasiima visus
pavasario, vasaros mėnesių laikraščius ( Vakaro žinias, Lietuvos rytą,
Respubliką, Ūkininko patarėją). Iš viso suaugusių skaitytojų
bibliotekoje apsilakė 943.
Pats suaugusiųjų lankytojų skaičius nėra didelis, nes daugumą
knygų ir brošiūrų 5bei spaudos leidinių paima ir parneša vaikai, nors
pradėjus dirbti, buvo paruostas informacinį kvietimas, kuriame
nurodžiau, kad biblioteka j«u dirbą^darbo grafikas. Per šių metų darbo
laikotarpį 27 knygnešiai paėmė iš bibliotekos 173 egz. grožinės ir 13
egz. šakinės literatūros bei 330 spaudos numerių.
Aktyvesnį lankymąsi bibliotekoje pajutau tik rudeniop. Turbūt/
jau taip yra visose kaimo bibliotekose.

Per šiuos metus bibliotekoje užsiregistravo 91 suaugusių
skaitytojų, kurie paėmė skaitymui 813 knygų ir brošiūrų( iš jų grožinės
661 ir šakinės 152) ir 5003 numerių periodikos. Iš 91 suaugusiųjų
skaitytojų 33 yra dirbantys, 32 bedarbiai, 19 pensininkai, 1 neįgalus ir
studentai 6.
Na o labiausiai tai galiu pasidžiaugti skaitytojais vaikais. Per
šiuos darbo metus jų užsiregistravo 111 (12 vaikų lankantys darželį).
Vaikai tikrai noriai lanko biblioteką, stengiamasi jiems suteikti kuo
daugiau informacijos, kurios jiems reikia istorijos, geografijos ir
biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms. Ir jau šiais metais
jie turėjo nemažai užduočių iš šitų dalykų, todėl man džiugu, kad fonde
buvo “Didioji enciklopedija vaikams”, “Mokslo enciklopedija”,
“Visatos pažinimas”.
Patys mažiausi lankytojai - ikimokyklinio amžiaus, jų turiu 12, o
dažniausi lankytojai yra II-V klasių mokiniai. Jaunųjų skaitytojų, kaip
ir suaugusių, yra ir iš Paulių, Medininkų, Naukaimio, Pailsio, Bebirvos,
Jakaičių, Apolonovkos. Vaikai paima tikrai nemažą kiekį knygų, tik ne
visas jas perskaito.Seno leidimo knygas dažniausiai jie tik perverčia,
nes čia nėra tokių spalvingų iliustracijų, smulkus šriftas. Iš dalies dar
gelbsti žurnaliukas vaikams “Donaldas ir kiti”. Tą patį žurnalo numerį
jie skaito po kelis kartus, todėl šiais metais jiems užsakiau du žumalus(
pasitarus su vaikais ) - berniukams “Flintą”, o mergaitėms - “Barbe”.
Vaikų lankomumą bibliotekoje padidino dar ir tai, kad jiems už gerą
skaitymą buvo pažadėti prizai - loterijos, įvairūs renginiai, kurių metu
visada vaišinama pyragu. Priedai, esantys prie žurnalo,
yra
padovanojami vaikams ruošiamų renginių metu. Vaiką reikia
sudominti skaityti ne tik knygas, bet, kad jis ir šiaip apsilankytų
bibliotekoje, reikia mokėti jo išklausyti, patarti, pamokyti. Todėl man
malonu, kad savo mintimis į biblioteką ateina pasidalyti ne tik
mergaitės, bet ir berniukai, ir kas svarbiausia-V - VII klasių.
Vaikams grožinės literatūros išduota 1404 ir šakinės 1346
egzeplioriai, o spaudos 494 numeriai. Per devynis darbo mėnesius
apsilankė 1660 jaunieji skaitytojai.
Skaitytojui reikia visokeriopos informacijos, ir ne vien apie
knygas. Daug kas teiravosi įvairių receptų, netradicinių gydymosi
būdų, telefonų numerių, minčių ruošiamiems renginiams. Iš knygų

pasaulio suaugusiuosius daugiausia domino, o ypač vyrus, fantastika ir
detektyvai, moteris - meilės romanai. Kiek pastebėjau vyresnių klasių
moksleiviams trūko literatūros iš K.Donelaičio, Servanteso, Maironio,
Žemaitės, Nyka - Nyliūno, V.Hugo kūrybos. Jaunesniesiems
skaitytojams neturėjau nieko iš Patricijos St. John kūrybos, o šios
autorės knygų dauguma IV -VI klasių mokiniai klausinėjo. Suaugusius
skaitytojus labiausiai domino V. Petkevičiaus “Dumiu laivas”,
J.Ivanauskaitės “Placebas”, E.Ignatavičiaus “Marso filaneta”, nes, kaip
mane informavo buvusi lietuvių kalbos mokytoja I.Gudavičienė,
pastaroji knyga apie dauguma to laikmečio Šimkaičių žmones. Bet ir
šitų knygų fonde neturėjau. Todėl iš dalies labai apmaudu, kai tavęs
skaitytojas prašo kurio nors kūrinio, o tu negali jam pasiūlyti, todėl arti
dešimties knygų esu paėmusi iš Jurbarko centrinės bibliotekos ir savo
vardu parvežusi skaitytojams, nes kažkaip norisi nors iš dalies padėti
gauti vienokį ar kitokį kūrinį, o tuo pačiu ir lankytojas lieka
patenkintas, net jei ir negauni tos knygos, jis mato, kad juo rūpinamasi
ir yra laukiamas bibliotekoje.
Tad apibendrinant šią dalį galiu pasakyti, kad tiek suaugusius tiek
vaikus stengiausi sudominti esančiomis ir naujai gaunamomis
knygomis ir brošiūromis, spaudos leidiniais, pagal galimybes suteikti
vienokią ar kitokią informaciją. Skaitytojams per šiuos darbo metus
buvo pasiūlyta 3 pavadinimų laikraščių ir 7 žurnalų, 140 naujų knygų ir
brošiūrų: grožinės - 104, meno - 4, ikimokykliniam amžiui - 14,
istorijos - 4, bendro skyriaus ir filosofijos po vieną. Atsakyta užklausų
81, tačiau 46 užklausoms neturėjau fonde reikiamos literatūros. Pilnai
sutvarkytos kartotekos, knygų fondas laisvam skaitytojų priėjimui.
Taip pat per šiuos darbo metus paruošta nemažai įvairių renginių
ir parodėlių vaikams ir suaugusiems. Visi skaitytojai kiekvieną mėnesį
būdavo supažindinami su svarbiausiomis einamojo mėnesio datomis ir
trumpu apibūdinimu ( žr. priedai gale). Kaip atkreipiau dėmesį, tai
patikdavo ypač mokiniams. Tuo pačiu kiekvieną mėnesį buvo
pristatomos ir naujai gaunamos knygos ir brošiūros.
Dabar noriu trumpai apibūdinti kokius šiemet renginius ir
popietes organizavau vaikams ir suaugusiems.
Pati pirmoji popietė (velykinė) jau paruošta vaikams balandžio 22
dieną. Ji pavadinta “Raiboji kiaušinį padėjo...”. Susirinko 20 vaikų, jų
tarpe jau buvo atėję ir darželinukai. Renginio dalyviams specialiai
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padruošiau kiaušinių ridenimo lentą. Man būtinai reikėjo su vaikais
susipažinti ir juos sudominti. Tam tikslui juos pavaišinau pyragu ir
limonadu. Jaunimas atrodė tikrai sužavėtas, ir pajutau, kad jiems reikia
tokių renginių, gal ir nelabai gerai organizuotų, bet reikia.
Kiekvienas parodė atsineštus margučius, R.Šiugždaitė net zuikutį
padovanojo. Be kiaušinių ridenimo rungtynių, dar buvo paruoštas
lenktynių ruožas - kas greičiau per 20 s nupūs vienas nuo kito dubenėlį
su kiaušiniu, kuris padėtas ant vandens. Renginys truko apie porą
valandų, vaikai išsiskirstė linksmi ir patenkinti, o atminčiai pasidarėme
nuotrauką.

Nė vienas kitas mėnuo nemoka taip linksminti ir žavėti kaip
pavasaris. Jis keliauja kalvomis, pievomis, miškais ir barsto iš savo
kraitelės žalius lapelius. Stovi po obelim užsimiršęs ir nenori pajudėti.
Gėriesi gamtos grožiu ir stebiesi, kaip sparčiai viskas keičiasi.
Susigrimbi, kad per ilgai keliavai vingriais minčių takais. Metas grįžti
prie darbų. Kasdien, visą mėnesį, triūsi lyg skruzdėlytė: sėsi daržoves,
sodinsi jurginus ir kitas gėles, tversi tvorą, kursi japoniško sodo
fragmentą. Taip buvo kreiptasi į suaugusius skaitytojus jau balandžio
7 dieną ir parengta jiems nedidelė parodėlė. Juk dabar dauguma

žmonių trokšta, kad pas juos sodybos atrodytų jaukiai ir gražiai.
Parodoje buvo eksponuojamos knygos ir žurnalai apie sodybų
tvarkymą, medžių, gėlių priežiūrą, jų rūšis, auginimo metodus. Nors
dauguma knygų yra senesnio leidimo, bet buvo galima rasti nemažai
informacijos. Kas norėjo žinių apie darželio gėles, buvo pasiūlytos
knygos: Boguševičiūtės A. “Dekoratyviniai vijokliniai augalai”,
Balčikonio P. “Kardeliai”, Lučinskienės A. “Daugiametės gėlės”,
Ogorodnikienės V. “Jurginai”, Kvarinsko Z. “Raganės” ir
Dainauskienės D. “Flioksai”.
Jei ką domino informacija apie sodus, darbus juose, buvo galima
pavartyti Švirėno S. “Jaunajam sodininkui”, “Vaismedžių ir
vaiskrūmių
genėjimas”,
Snarskio
P.
“Vadovą
Lietuvos
dekoratyviniams medžiams ir krūmams pažinti” ir Biomigo E.
“Kasdieninis darbas sode”. Jei kas pageidavo savo sode auginti
aromatinius augalus, buvo galima susipažinti su Jasko¥steio J.
“Aromatiniai augalai”. Kelios lankytojos domėjosi kambarinėmis
gėlėmis, bet iš esančių bibliotekoje galėjau pasiūlyti tik Lučinskienės
A. knygą “Kambarinės lapinės gėlės”. Iš esančių bibliotekoje žurnalų
turėjau tik balandžio mėn. “Sodo spalvų” numerį. Tai puikus žurnalas
ir lankytojai daugiausia jį vartė. Nors suaugusių lankytojų per tas
dienas tik septyni buvo, bet ir atėjusių vaikų prašiau, kad atkreiptų
dėmesį į surengtą parodėlę. Todėl ir dabar daugiausia jie prašo žurnalo
“Sodo spalvos”, kurį parneša į namus mamoms paskaityti. Kadangi ir
pati domiuosi gėlėmis ir vaiskrūmiais, tai ir pasibaigus renginiui,
žmonėms suteikiu informaciją apie auginamus augalus, o jei kas
neaišku bandome dar kartą vartyti knygas.
Gegužės 4 - oii - Motinos diena
Mama...Parsives "mane, parsivesk. Iš
paklydimų, iš netiesos, iš tuštybės parsivesk.
Iš pykčio, iš keršto, iš apgaulės parsivadink.
Iš netikėjimo, iš nuovargio, iš nevilties
pasišauk. Juk pareisiu, mama, pareisiu. Dar
menu Tavo tylią maldą už mane - negimusį.
Dar girdžiu Tavo švelnią lopšinę prie manęs
- atėjusio. Dar jaučiu Tavo kantrią meilę
man - išėjusiam. Parsivesk, nes kurgi man

bereikės eiti, jei pamiršiu tą vienintelį kelią.
Iš Tavęs. Į Tave...
Likus savaitei iki gražiausios pavasario dienos, kada pagerbiame
savo mylimiausią ir brangiausią pasaulyje žmogų MAMĄ, vaikams
surengiau nedidelę knygų ir spaudos leidinių parodėlę “Motulės
dėkluos”. Yra daug sukurta posmų ir eilių, dainų ir posakių apie mamą.
Todėl iš anksto norėjau vaikams padėti pasiruošti šventei. Juk vienam
reikia eilėraštuko, kitam palinkėjimo žodžių . Patiems mažiausiems
patariau pavartyti Nėries S. knygutę “Auk, vaikeli, būk didutis”,
*Vijerus G. “Mano mama” ir-JVlontvilienės D. “Motulės delnuos”.
Daug Motinos dienai ruoštis vaikams padėjo ir Šimkaičių
pagrindinė mokykla, bet vaikai paruošę kvietimus - sveikinimus ir
dovanėles savo mamoms, dar užsuko į biblioteką, nes jų mažos širdutės
norėjo savo darbelius parodyti ir man, kad įvertinčiau. Tai iš ties
malonu!
“... Man retsykiais atrodo, kad Paskutiniojo teismo dieną, kai
didieji karvedžiai, teisės žinovai ir valstybės vyrai ateis pasiimti
apdovanojimų - karūnų, laurų vainikų, marmuro statulų, įamžinusiųjų
vardus - Visagalis, pamatęs visus su knygomis po pažastimis, kreipsis į
apaštalą Petrą ir, kiek su pavydu, tars: “Žiūrėk, šitiems apdovanojimų
nereikia. Neturime ką kiems duoti. Jie mėgsta skaityti”
Virdžinija Vulf
Tokiais žodžiais buvo pasitikta spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos diena. Stende plačiau išreklamavau gautas pačias naujausias
vaikų ir suaugusiųjų knygas. Jaunimą labiausiai domino..,Sū^.Q pene^
knyga “Žodžiai apie knygą”, leidiniai ir iškarpos iš laikraščių apie
knygnešių laikus.
2003m. gegužės 9 dieną bibliotekoje apsilankė busimieji
skaitytojai: Šimkaičių vaikų darželio auklėtiniai. Vaikus atlydėjo
grupės vadovėsŽemaitytė E. IjfBičiulaitienė N. Vaikų grupelė nedidelė
- 9, nes patys mažiausieji pasiliko miegoti popiečio. Vaikučiai atėjo su
dovanėlėmis: kaip ir dera pavasariui, bibliotekai padovanojo spalvotus
paukštelius iš popieriaus ir savo neįgudusiomis rankytėmis pieštus
piešinius įvairia tematika. Kai kurie iš jų į patalpas žengė drąsiai, nes

jau buvo lankęsi kartu su savo broliukais ir sesutėmis, kiti baugiai
dairėsi. Aš, kaip bibliotekos šeimininkė, pirmiausia pakviečiau prie
stalo kur puikavosi pyragas. Taip su vaikais lengviau susipažinti. Kolei
jie užkandžiavo, paskaičiau jiems pasaką “Kaip galelis pono dvarą
griovė”. Vaikai tapo dar drąsesni, pradėjo vaikštinėti tarp lentynų ir
apžiūrinėti knygas, o kai pavartėme naujausias ir gražiai iliustruotas
pasakas, tai jų akutės dar labiau sužibėjo. Širdyje tikrai jaučiau, kad jie
būtinai, tik dabar jau drąsiai ateis į biblioteką, nesvarbu, kad dar
nemoka skaityti. Darželinukai jautė didelį pasitenkinimą ir
susižavėjimą jau vien vartydami tokius spalvotus leidinius. Jiems
išeinant padovanojau po nedidelį ženkliuką.

Taip pat įsiamžinome

-Kas tu tokia?paklausė mažasis princas.Tu labai daili...
- Aš esu lapė, - tarė lapė,
- Eikš šen, pažaisime, pasiūlė mažasis princas,Man taip liūdna...
- Aš negaliu su tavim žaisti,tarė lapė.- Aš - neprijaukinta.
- A, atsiprašau.-tarė mažasis princas.
Bet pagalvojęs pridūrė:
- O kas yra “prijaukinti” ?
- Tai toks dalykas, kuris pernelyg dažnai pamirštamas,tarė lapė.Bet jei tu mane prijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi.
(A. de Sent Egziuperi)
Tokia įžanga buvo pradėta birželio 5 dieną vaikams organizuota
popietė apie augintinius, kurios tema : “Mano augintinis: koks jis?”
Vaikus jau prieš savaitę informavau, kad pasitartų su tėveliais,
kurie galės, kad atsineštų ar atsivestų savo gyvus augintinius, o, kurie
negalės atsivesti gyvų, tegul atsineša nuotraukas arba piešinius.
Susirinko 14 vaikų. Šauniausias skaitytojas Skirmantas dailioje
pintinėje atsinešė keturis kačiukus ir nuotraukų, kuriose
nusifotografavęs su šunimis, triušiais ir katinais. Silvija jau ankščiau į
biblioteką buvo atsivedusi kalytę Murzę, tad dabar atsinešė tik jos
piešinuką. Aurelija atėjo kartu su savo augintine Bige, kuii pavargusi
nuo Vaiku dėmesio užmigo btie kampe siikrautu knygų.

Vaikai noriai pasakojo apie savo augintinius, jų pomėgius,
krečiamas aibes ir sugebėjimus. Popietę įamžinome fotografijoje, o
atminčiai įteikiau po mažą lankstinuką, prie kurio priklijavau dar po
saldainį.

Visad likus savaitei iki kokios nors žymesnės to mėnesio dienos
paruošdavau nedideles knygų ekspozicijas. Taip buvo paminėta
“Vilties ir gedulo” diena birželio pradžioje, “Mindaugo karūnavimo
Lietuvos karaliumi 750-ąsias metines” diena - liepos pradžioje. Šiomis
ekspozicijomis labiausiai domėjosi VI klasės mokinys G. Lemenauskas
. Tremtinių sąrašo knygoje jis atrado savo senelių pavardes, kurie buvo
ištremti į Sibirą. Tai skaitytojas, kuris tikrai labai domisi istorija, su juo
visad turiu apie ką padiskutuoti - tiek istorine, tiek fantastine tematika.

Štai nepajutome kaip jau ir ruduo pasibeldė į mūsų duris.Iš sodo
grįžti pilnomis pintinėmis alyvinių obuolių, agurkų, pomidorų ir
kitokiomis gėrybėmis. Trumpai stabtelėjęs apsidairai aplink ir
susimąstai: kaip čia viską suspėti ir dar gardžiai padaryti. Tam, kad
būtų lengviau ir greičiau šeimininkėms - paruošiau knygų ir receptų
parodėlę: “Jei nepatingėsi, žiemą visko turėsi”. Labiausiai skaitytojos
teiravosi knygučių apie konservavimą, tačiau bibliotekos fonde jų
mažai teturėjau. Tad keletą tokių knygų pasiūliau iš savo asmeninės
bibliotekos.
Kas pageidavo pasigaminti sulčių ar daugiau ką sužinoti apie
vaisių, uogų ir daržovių perdirbimą, galėjo pavartyti Kontrimo J. ir
Bičkauskienės S. knygutes “Sulčių gaminimas”, “Vaisių ir daržovių
perdirbimas” ir “Viskas apie sultis”. O jei kas pageidavo pasidaryti
naminio vyno, tai puikiai patarė Kriščiūno J. knygelė “Kaip gaminti
vaisių vyną”. Skaitytojus dar domino ir eiliniai saldžių patiekalų,
mėsos, bulvių ir miltinių patiekalų gaminimo receptai, tam puikiai tiko
Pochliobkino V. “Kulinarijos paslaptis”, Solovych Z. “Kopūstų
daržovių valgiai”, Drąsutienės I. “Viskas iš bekono”, Budrienės V.
“Sriubos”, Uginčienės J. “Žemaičių valgiai” ir kitų autorių knygos.
Po vasaros atostogų vaikai jau susirinko į mokyklą. Jau spėjo
pasidalinti įspūdžiais patirtais atostogų metu. Kaip man teko dar
vasaros vidury girdėti, Šimkaičių pagrindinės mokyklos mokiniai buvo
daug kur vežami į ekskursijas. Todėl aprimus pasakojimų audroms
mokykloje, vaikus pasikviečiau ir į biblioteką, kad ir man papasakotų
kur buvę ir ką matę. Į popietę noriai susirinko 18 ištikimiausių
skaitytojų ir norinčių pasidalyti savo kelionių įspūdžiais. Dar tik
prasidėjus atostogoms , vaikams suorganizuota dviejų savaičių
stovykla mokykloje. Jos metu mokiniai ne tik buvo skaniai maitinami,
bet ir turiningai organizuojamas jų laisvalaikis: rodomi filmai,
pasakojamos įvairios istorijos iš senovės laikų, rengiamos loterijos ir
žaidimai. Kaip supratau vaikams tai patiko, nes visada po stovyklos
renginių, jie atbėgdavo į biblioteką pasidalinti įspūdžiais. Popietės
metu mano skaitytojai papasakojo, kad atostogų metu aplankė
Druskininkus, “Grūto parką”, Marijampolės miestą ir jame esantį
kraštotyros muziejų, Jurbarke esantį V.Grybo muziejų, Anykščių
kraštą.

Na, o kai pasidalinome įspūdžiais , vaikus pakviečiau sužaisti
kelis žaidimus, kurie pasirinkti iš Grapet didelės spalvotos žaidimų
knygos. Labiausiai vaikams patiko žaidimas su batu, kurį paprašiau
atsinešti kiekvienam. Išsiskirstant vaikams priminiau, kad jau pradėtų
piešti ir į biblioteką atneštų piešinius, kuriuose atsispindėtų ko jie
laukia iš Kalėdų senelio.
Prasideda paskutinis šių metų darbo mėnuo. Gruodį yra pačios
trumpiausios ir liūdniausios^ dienos. Gal dėl to ir žmonių padaugėjo
bibliotekoje. Prasidedant mokinių žiemos atostogoms, gruodžio 17d.,
dar surengiu vaikams paskutinę popietę kalėdine tematika. Aptarėme
praėjusius metus, pasidomėjau kas jiems labiausiai patiko ir ko jie
pageidautų ateinančiais. Kiekvienam skaitovui įteikiu po atmintinę,
kurioje padėkojau už lankymąsi bibliotekoje (žr. priedas). Vaikų
susirinko gausiai (49). Baigiantis popietei kiekvienas dalyvavo
loterijoje ir laimėjo mažutėles dovanėles. Atsisveikinome palinkėję
vienas kitam gerų švenčių.

Baigiant organizuotų renginių apžvalgą galiu pasakyti, kad iš viso
buvo parengta popiečių vaikams 6; knygų ir spaudinių parodėlių 9 - iš
jų vaikams dvi, organizuotus renginius ir parodėles aplankė 264
skaitytojai.
Pardėjus dirbti bibliotekoje suplanavau ir informacinį kraštotyros
darbą. Nutariau fiksuoti įvykius mikrorajone, rašyti bibliotekos
metraštį. Taip pat sutvarkyti rastus seniau kauptus dokumentus apie
Šimkaičių žmones: surūšiuotos laikraščių iškarpos, gydytojo ir poeto
Gaučo E. laiškai, asmeniniai dokumentai ir daiktai. Baigiama rinkti
medžiaga apie prieškario ir pokario Šimkaičių laikmetį. Čia labai daug
padėjo buvusi lietklir liter. mokytoja Gudavičienė I. ir Gudavičius A.
Tai pat šių žmonių pagalba bus surinkta medžiaga ir apie žymius
Šimkaičių žmones :Alfredą Ottoną Tytmoną, Ęugenijų Ignatavičių ir
Fromą Gužutį. Visa tai bus laisvai: prieinama skaitytojui, kad būtų
prėjusiu laikotarpiu.
v

v

Tad baigiant noriu pasakyti, kad labai daug gerų minčių ir idėjų
darbui bibliotekoje pasisėmiau lankantis Skirsnemunės bibliotekoje,
padedant buvusiems Šimkaičių mokytojams I. Ir A. Gudavičiams,
meno vadovei JorSyŽI Vadžgirio. Parengtą planą pavyko įvykdyti.
Žmonės pradėjo tikrai noriai lankyti biblioteką, o ypač vaikai. Tikiuosi,
kad ir sekaneiį jnetųirodikliai bus geri.
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i. Kontroliniai rodikliai
Plano

Eil.
Nr.

Planas

Įvykdyta

Gyventojų sutelkimo proc.(gyv.sk.550)
Suaugusių gyvent, sutelkimo proc.(gyv. sk.485)
Vaikų sutelkimo proc.( gyv. sk. 65)
Skaitytojų skaičius iš viso
Suaugusių skaitytojų skaičius
Skaitytojų vaikų skaičius
Apsilankymų skaičius iš viso
Suaugusių skaitytojų skaičius
Lankytojų vaikų skaičius
Lankomumas(bendras)
Suaugusių skaitytojų lankomumas
Skaitytojų vaikų lankomumas
Išduoti. Iš viso:
Išduoti suaugusiems
Išduoti vaikams
Vidutinis skaitomumas. Bendras
Suaugusių skaitytojų skaitomumas
Vaikų skaitomumas
Skaitytojų aptarnavimas namuose:
- skaitytojų skaičius
- išduoti
2.20 Renginiai. Iš viso:
- vaikams
2.21 Žodiniai renginiai. Iš viso:
- vaikams
2.22 Vaizdiniai renginiai. Iš viso:
- vaikams

27,3
16,5
107
150
80
70
1640
710
930
10,9
8,9
13,3
3580
1880
1700
23,9
23,5
24,3

36,7
18,8
17Q1
202
91
111
2603
943
1660
12,9
10,4
14,9
9060
5816
3244
44,8
63,9
29,2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

8
70
18
8
14
6
4
2

11
70(1814sp.)
15
6
7
4
8
2

Skirtumas
9,4
2,3
t

M

52
11
31
963
233
730
2
1,5
1,6
5480
3936
1544
20,9
40,4
4,9
3
-

-3
-2
-7
-2
4
-

įvykdymo %
134,4
113,9
15g$
134,7
113,7
158
158,7
132,8
178,5
118,3
116,8
112
253
309
190,8
187
272
120
137,5
100
83,3
75
50
66,7
200
100

g^ęvžĖ s

m ė n e s io š v e n t ė s

^

a t m in t in o s

(DATOS

1d
4d

-

-

Tarptautinė dardininfy diena
Motinos diena

7d. - Spaudos atgavimo, f{af6os ir knygos
diena
8d. - (PasauCinė raudonojo kryžiaus diena
9d. (Europos diena
12d. —Tarptautinė slaugytojų diena
15d. - Tarptautinė šeimos diena
- Steigiamojo Seimo diena
18d. —Tarptautinė muziejų diena
19d- (partizanų pager6imo, kariuomenės ir
visuomenės vieny 6ės diena
22d. - (Pasaufinė mirusiųjų nuo JLI<DS diena
29d. - Šeštinės
31d. - ^Pasaufinė nerašymo diena
-

geguži
gegužė vadinama, gamtos vestuvių metu/Bet
žaCumos fiarafystėje da6ar
svar6iausia J I M C m m . Žmonijos ir gamtos.

Ki<
s j e ę Ž<D Ž I V % Jl s
(prakutęs kregždžiukas sospurdo Ližde:
“Mamyte, sudie šiai pakraigei! Sudie!
Ir štaijau puvena sparneliai ore!
“Žiūrėfįtil^ kiekjvietos, mamyte!JLure!
Mes dangų išpuošim! ‘Kregždė po kregždės!
Mamyte, mums vištų vaidai pavydės,
%ad kylam aukštai ir kad lekiam tolį
%adžiemą praleidžiam šilčiausioj šaly...
Ir tarė kregždžiukui sufįlusus mama,
Ties posūkiu sūnų kol kas lenkdama:
“Skxaidyk,sau laisvai 6et atminkjuos laikus,
%ai tu iš pakraigės sekei viščiukus.
Matei, kaip didžiavos, juos kviesdama,
To kįemo ^ ai6oji, viščiuku mama?..
Jukjiejai.. iš aukso kiaušinio visi..
Atminki jei įstrigtum ledų de6esy,Viščiukai tupės po mamytės sparnu,
O aš tau gal6ūsiu toli u ž kalnų...”

