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Jurbarko rajono CB Smalininkų m. filialo
M E T R A Š T I S
u z 198 9“ 1993 metus

I. Bibliotekos - filialo bazė

Smalininkų m. biblioteka aptarnauja Smalininkų miesto ir dar
šešių kaimų gyventojus.Mikrorajone yraSmalininkų ,Vitkiemių ,Endriušių ,Kazikėnų ,Antšvenčių , Pašvenčio ir palėkiu kaimai.Mikrorajono
gyventojų skaičius - 1814.Tame tarpe vaikų iki 7 metų - 182.,senelių
virš 8 0 metų - 82, galinčių skaityti - 264.1993 m. biblioteka aptar
navo 501 skaitytoją, tai yra c.7

visų gyventojų.

Bibliotekos materialinė bazė patenkinama. lgB9 ra. atliktas einaemasi's remontas. Tuo laikotarpitf suaugusių fondas persikėlė į kitas
patalpas,kurios buvo labai mažos ir neatitiko skaitytojų poreikių.
pasibaigus remontui,vėl į vienas patalpas b u v o .sukeltos vaikų ir suaugusių bibliotekos.Vaikų bibloteka nuo 1965 m. buvo iškelta 4 kitas
patalpas, kurios buvo Kaliningrado 3 8 (dabar Nemuno 38).1989 m. buvo
nupirkti 4 nauji šviestuvai ir dieninės užuolaidos.Iki 1993 m. biblic
tekai nieko naujo nenupmrkta.
II.Etatiniai darbuotojai.

Aprašomuoju laikotarpiu bibliotekoje dirba tie patys etatiniai
darbuotojai.vadovauja vyresn.bibliotekinninkė Rūta Ivanauskienė.Ji
dirba nuo 1986 m. Yra baigusi Vilniaus kultūros mokyklą,kur įsigijo
bibliotekininkės specialybęir s p e c . vidurinį i š s i l a v i n i m ą .Jokiai
partijai nepriklauso.
Vyresn. bibliotekininkė darbui su vamkais Birutė Norkienė .l$92m.

-

2

-

ištekėjo.Smalininkuose dirba nuo 1986 metų.Baigusi Vilniaus kultūros
mokyklą kur įsigijo bibliotekininkės specialybę.Išsilavinimas -spec.
vidurinis.Nepartinė.

III. Knygų fondas.

196 9 - 1993 metais bibliotekos knygų fondas pasipildė 5955 egz.
Nurašyti 9103 =gz. 1994m. pradžiai yra 22571 egz. spaudinių ,tame
skaičiuje žurnalų - 1509 egz. ,laikinojo saugojimo brošiūrų - 500eg .
Naujų spaudinių gavimas po truputį mažėja:
1989 m. - 1564 egz.
1990 m. - 1243

?

1991m. - 1377 egz.

!993m. - 753 egz.

1992m. - 1018 ”

Siek. tiek spaudinių gavimas sumažejostrjungus vaikų ir suaugusių
fondus. Taip pat pradėjome gauti mažiau vieno pavadinimo knygų. Ma
žėjimą lemia ir augančios spaudinių kainos bei lėšų stygius.
198 9 - 1993 m.m. tai tautos atgimimo ir valstybės nepriklausomybės
atkūrimo metai. Tai Baltijos kelias , susijungusių rankų ir širdžių
jūra, ir krauju apšlakstytas sausis.
Šiuo laikotarpiu labai populiarios knygos apie tremtį.Spaudoje per
skaitomas kiekvienas straipsnelis ,nes žmonės pasiilgę tįsos, tiesos
apie artėjančią laisvę, apie nesumeluotą tėvynės praeitį.
Skaitomiausios knygos:.
”
Amžino įšalo žemėje” -V.:196 9 .Garbačiauskienė M7 "Jei laimė nebūtų
lydėjusi ” V. :1989. Gustainis VJ ”
Be kaltes” .V.: 1989.
” Kiekvienas tremtinys nuėjo savo. Golgotą - nepermaldaujamą,-rūsčią ,aplankančią prisiminimais ar sapnais.. Tų, kurie anuomet buvo
vyresnio amžiaus ,jau beveik nelikę .Anuometiniai vaikai ir jaunuoli-:
kurie ištvėrė savas golgotas ,dabarjau pusamžiai žmonės,auginantys
anūkus.Taip,keičiasi kartos ,ir tolsta nyki ,bespalvė tremtinių
vargo žemė ,kurioje šlamėjo svetimi mišką:., pro .šalį plaukė nesve
tingos upės ,mirtimi alsavo leduotas vandenynas” /A. Šernuityte/
"■Amžina įšalo senė” - tyresnio amžiaus- skaitytojais taisičaudūa*
prisiminimai,nes tai. jų. gyvenimas ,jų jaunystė. Jauniesiems skai
tytojams nežinomo,naujo istorijos puslapio atvertimas.
1989m. skaityte jai išvydo A. Miškinio "Sulaužyti kryžiai”.Tai
Taip pat tremties kančių- prisiminimai . Tais..pačiais matais vyresnie
ji po daugelio metų, c jaunesnieji skaitytojai pirmą kartą išgirdo
B. Brazdžionio - Vytės N e m u n ė l y poeziją.Nuoširdžius
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raščius skaitėme rinkinyje "Poezijos pilnatis”. 1990 no. išleidžiama
R. Lankausko ”
Nė vienas nebuvo pagailėtas”.Romanas apie tragiškiau
sią mūsų šalies laikotarpį, kai tauta labiausiai nukentėto siautėjant
bolševizmui,nesibaigiant trėmimams ir brolžudiškai kovai.
19 9 1 m. išleidžiama neįkainuojamos vertės dvi dalys dokumentų,liu
dijančių apie tragiškus sausio 13-osios įvykius - "Lietuva 1991.01.
13” dokumentai liudijimai atgarsiai”, taip pat "Lietuva 1991.01.13
dokumentai ,liudijimai,atgarsiai, papildymai” .
Kol vieni skaitytojaiskaitėpolitiką atspindinčią spaudą ar domė
josi istorinėmis knygomis, kiti neužmiršo nuotykinės literatūros ir
detektyvų, skaitė romanus apie meilę ir gyvenimą, šiuo laikotąrpiu
išėjo tokios knygos kaip Kuperio "Raudonasis korsaras”,Pjuzo "Krik
štatėvis”, A.Diumos "Juodoji tulpė”, R*Gavelio ”
jauno žmogaus memuarų
O.Balzako "Kurtizanių spindesys ir skurdas” ir daugelis kitų knygų.
Daug įdomių knygučių susilaukė ir vaikai. Iš naujo pradėtos lei
sti H? H.K.Anderseno, Brolių Grimų pasakos, Trėvers "Merė Popins”.
Vaikiškos knygelės gražiai ir skoningai apipavidalintos.Ypač didelio
susidomėjimo jaunūjų skaitytojų tarpe susilaukė 1990 m. išleistaR.Skė
rio ”K ą žmonės dirba”.
Atkūrus Nepriklausomybę, vaikučiai pirmą kartą knygutėse galėjo
perskaityti tai, ką žinojo tik iš močiučių ir mamyčių pasakojimų:
kur ir kokia yra ta stebuklinga Kalėdų Senelio šalis, kur gyvena zuik
kiai ir kaip jie nudažo velykinius kiaušinius. Apie tai jie perskai
tė 1990 m. Vyturio leidykloje išleistose d. Čiurlionytės knygutėse
"Kiškis Piškis Baltasis bajoras”, "Kalėdų senelio paslaptis.” Vidu
tinio ir vyresnio amžiaus vaikai labai skaitė 1990 - L991m. išleis
tas K.Majaus knygas: "Per dykumą” 1-3 tomai, "per laukinį Kurdistaną"
”Pabėgimas Iš kalėjimo””, ”01 os dtoasia”.Kad ir kokie politiniai įvy
kiai vyksta Lietuvoje;tačiau vaikai visada ištikimi savo mėgiamiausie
ms herojams.Jiems nieko nėra įdomėaa , kaip pasinerti į pasakų pasau
lį, pakeliauti su Ž. Verno herojais.

IV. literatūros propagavimas
1989esame!

metų rugpjūčio 23 - iosios Baltijos kelias parodėt Mes

1990 -jų metų Kovo 11- oji paskelbė: Lietuvos Valstybė yra!
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1991 m. sausio 13-oji patvirtino: Mes būsime!
1993 - ieji - tai jau tretieji nepriklausomybės metai, atnešę

ne tik džiaugsmą s bet I r ekonominius sunkumtra , materialinius ne
priteklius. Išrinktas naujas seimas. Vieniems tai nusivylimų, ki
tiems naujų vilčių metas.
Bibliotekos, kaip ir visos Lietuvos kultūra, išgyvena krizės
laikotarpį, šiuo laikotarpiu didžiausias dėmesys kreipiamas į eko
nomiką, į kultūrą žadama atsigręžti, kai neliks kitų problemų.
Bibliotekų tikslas ir uždaviniai - koja kojon žengti su tauta,
atspindėti visą jos nueitą kelią, supažindinti skaitytojus su nau
jausia literatūra.Biblioteka turi būti ta vieta , kur žmogus galė
tų pasisemti tiesos, gerumo, dvasingumo.
Per šį penkmetį , propaguodami naujausią literatūrą, suorgani
zavome šiuos renginius:
19$9metai
Teminis vakaras ”
Atsiminimas senovės”. Renginys vyko kultūros
namuose .Jį organizavome kartu sukultūros namų darbuotojais. Smali
ninkų technikumo dėstytojas,ilgai ir nuoširdžiai rinkęskraštatyrinę medžiagą apie senuosius miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus,
jų praeitį supažindinoir smalininkiečius. Mes paruošėme literatūri
nę parodą ”Lietuvininkais mes esam gimę”.
Vėliau, kai reikėjo pristatytikokią nors parodą konkursui, mes
šią parodąpanaudojome,įar papildęnaujasnia literatūra.Tapome konkur
so prizininkėmis.
Kadangi 1989m. vyko einamasis bibliotekos remontas,visi regi
niai irparodos buvo rengiami vaikų bibliotekos patalpose.
Renginiai vaikams
1 . pagalbinės mokyklos - internato pirmokėlių ekskursiją į bib

lioteką. parodytas lėlių vaidinimas

"Tausokime knygą”.

2. Literatūrinė popietė darželinukams "Vaikų našlaičių dalia lie
tuvių literatūroje”, parodytas lėlių vaidinimas »Joniukas”.
3. Pasakų valandėlė ”Iš kokios mes pasakos”.
Literatūrinės parodos:
1. Pažinkime gimtąjį kraštą” - 1 - IV k l .
2. Vasario 16-oji” - V-IX kl*
3. ”Tu mano pirmas žodis, mama”

4."Lietuvninkais mes esam gimę”.
5.
"Lietuvos mokyklai - 600 metų”.
1990-ieji metai. Renginiai vaikams
1. Darželinukų ekskursija į biblioteką. Papasakojom,kas tai yra
biblioteka. Supažindinom su knygutėm, išaiškinom ,kaip knygutės
išdėstytos , kaip jas reikia pasirinkti. Vaikai įsirašė į skaity
tojus.
čŽusKalėdinė popietė vaikams. Kalbėjom apie kūčių ir Kalėdų papro
čius, Kųčių vakaro burtus ,prisiminėm eglutės puošimo kilmę. Skaitė
me H. K. Anderseno pasaką "Eglutė”.
Knygų parodos
1. ”Ką vadinam gimtine”.
it
J,
4.
5.
6.
7.
8.
9.

??Ta šalis vadinas Lietuva”.
"Sveika , pasaka”.Skirta H.K.Anderseno 185“ mečiui.
”Ką šnabžda žvaigždės”.
”
Už Tave pasaulį geresnės nėra”.
”
Mažų vaikų nėra, yra tik neužaugę", skirta v . Petkevičiui.
"Imkit mane ir skaitykit”. M.Mažvydui -480 metų.
"Kodėl verkia knygutės”.
"Kalėdų stebuklas”.

Renginiai suaugusiems
17 MTeminis vakaras "Mes Mažosios Lietuvos vaikai". Renginyje da
lyvavo Smalininkuose gyvenantys žmonės, kurie yra gimę^a ir
augę Smalininkų miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose, esančiuošiapus Švenosios upelio. Dalyviai pasidalino prisiminimais apie
savo vaikystę, mokymosi , karo laikotarpį, kai likimas lėmė iš
vykti iš savo gimtinės.
Knygų parodos
1.
2.
3.
4.
5.

"Kad neužželtų takas prie versmės”.Skirta lietuvių kalbai.
"Lietuvių papročiai ir šventės”.
"Motina -tai šventas žodis".
"Gamtosauga - žaliuojantis medis5?.
"Lietuva - mūsų džiaugsmas ir skausmas”. (Tremtis^

6. "Lietuvos^kuniigaikščiai”.
7. ”Paulius Širvys".

-
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9.
10.
11.
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”M.Mažvydas - pirmosios lietuvis kos knygos autorius”.
”Lietuvių kalbininkas J.Jablonskis”.
”Skulptorius Vincas Grybas”.
”Kalėdos ir jų apeigos”.

1991 metai

Renginiai suaugusiems.

Suorganizavome du pokalbius:
1. ”Iietuvos Nepriklausomybei - 1 metai”
Į šį pokalbį pasikvietėm AŽQM istorijos dėstytoją V. Pina itį.,kuris
apžvelgė Lietuvos nepriklausomybės kelią nuo 1918 m. iki šių laikų, po
to skaitytojai dalinosi savo prisiminimais, išreiškė didelį susirūpi
nimą Lietuvos ateitimi. Renginio metu veikė literatūrinė paroda ”Tu,
Tėvyne buvai , esi ir būsi9.

2. Gimtine mano miela , kur augu , gyvenu”.
Smalininkai yra Mažosios Lietuvos dalis.Todėl ę pokalbį pasi
kvietėm čia gimusius ir augusius žmones. Bibliotekininkė B. Jukne
vičiūtė pakalbėjo apie Mažosios Lietuvos praeijrį ,istoriją, jos gy
ventojus ištikusius likimus. Iš šio krašto kilę žmonės dalinosi pri
siminimais. Buvo parengta paroda ”Tėvyne mano miela , kur augu, gy
venu .

Literatūrinės parodos:
t. ”
Nebeužtvengti upės bėgimo”.
2. ”Balys Sruoga”.
3. ”Bet ,Tėvyne ,tu esi, buvai ir būsi”.
4. ”Petkevi.čaitė - Bitė”.
5. ”Opalaiminta motin”.
6. ”Vytautui Mačerniui - 70 metų”.
7. "Tai gyvi ir mirę Lietuvon parėjom”(Gedulo ir vilties dienai)
8. ”M.Čechovui - 100 metų”.
9. ”Prakalbinkim praeitį, įamžinkim dabartį”.
10. ”Ir gied ir gieda tauta , kaip didinga šventovė”(Trispalvės pakė
limo metinėms^
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11. "Ilgojoj sugrįžty į mus” (Filosofo ir švietėjo paminėjima ,perlaidojant palaikus)
12. ”
Juozui Grušui - 90 metų”.
13. ”Kalėdų apeigos”.
14. Kurdami pasaulį , kuriame save”.

Renginiai vaikams
1. Darželinukų ekskursija į biblioteką.
Darželio auklėtoja Z. Ambrakaitienė su vaikučiais atėjo į bibliote
ką. Vaikučiams papasakojom , kaip čia gyvena knygutės, kaip jos su
dėtos lentynose ,kaip jas reikia saugoti, o susirgus slaugyti ,su
klijuoti . Po to paskaitėm trumpą pasakėlę.,ovaikučiai papasakojo
kokias pasakas jie labiausiai mėgsta ,deklamavo eilėraštukus, pa
baigoje renginėlio kai kurie mažieji įsirašė į skaitytojus.

2. ”Visi ,visi greičiau į pasakėlių šalį”.
Šį renginuką pavedėm pagalbinės mokyklos - internato vaikams.
Lėlė Nežiniukas vaikučiams papasakojo pasakėles apie lapę, vilką,
Kvailą kupranugariuką. Nežiniukas vaikams paaiškino , kodėl nugali
visus darbštumas gudrumas , o melas , tinginystė ir kvailumas visa
da pralaimi.
3. ”Mano margučiai” - Teminė popietė.
Susirinko aktyviausi mūsų skaitytojai -g vaikai, parengėm parodėlę
su margučiais, papasakojom apie Velykę papročius. Vaikairideno map
gučius, pasakojo , kaip jie namuose švenčia Velykas.

Literatūrinės parodos

1.
2.
3.
4.
5.

"Iš kur gauti gerumo”.
"Lietuva telkiasi laisvei”.
"Velykos , Velykos! Duok kiaušinių”.
”Tu meni pirmą šypsnį, žingsnį”.
"Vaikystės spalvos”. N

6. "Neužmirski kelio , Mirs į gimtinę veda”7(vilties ir Gedulo dieii
nai)
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7. ”
3 i lengva ,kaip vasaros plaštakė”. (.Apie draugystę, pirmą meil<§
8. ”
Labas rytas , mokyklėle”.

9. ”Mano Vytis ir Trispalvė”.
10. Ką šnabžda žvakutės liepsna”.
11. "Sulaukėm kalėdų”

1992 -ieji metai.

Teminis vakaras:

Renginiai suaugusiems.

”Kovo tt-oji - naujo kelio pradžia”.

Renginyje dalyvavo :AŽUM dėstytojas istorikas V.Pinaitis, mieste
lio deputatai R. Stanaitienė, N. Aleksienė, V. Čimielienė, skaitytojai. Dėstytojas V. Pinaitis apžvelgė istorinį laikotarpį nuo 1918 iki
1989 metų vasario 16- osios.
Jaunieji skaitytojai deklamavo eiles apie Tėvynę . Deputatai da
linosi mintimis apie praėjusį laikotarpį ,Smalininkų miestelio praeitį_.,dabartį ir ateitį. Į diskusiją įsijungė ir skaitytojai.
Pokalbis : "Vaikas, šeima, tikėjimas”.
Renginyje dalyvavo : vaikų darželio vedėja L. Budraitienė, mokyto
jos V. Čimielienė, D. Brazienė, H. Marcinkevičienė, Skaitytojai.
Apie šeimos ryšį su vamkais , auklėjant juos dorovingais, moraliai
stipriais, religingais kalbėjo mokytoja V. Čimielienė, Skaitytojai,
kurių dauguma buvo mamos, diskutavo šia tema. Visų nuomonė buvo vie
ninga - vaikystėje auklėtas dvasingumo, gėrio supratimo, meilės artini,
mam dvasia, vaikas užaugs mylintis ,^jaučiantis, stiprus.

Literatūrinės parodos
17
2.
3.
4.
5.
6.
7.

”V.Mykolaitis - Putinas”.
^Lietuvos Nepriklausomybės aktas”.
"Juozas Balčikonis - lietuvių kalbininkas”.
”
A.Vienuoliui - 100 metų”.
"Velykos , jų apeigos”.
"Gegužės 7-oji - Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena”7
"Tai gyvi ir mirę Lietuvon parėjom”.
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8» ”
Ateina ki$a Lietuva”.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

"Demokratija ir nepriklausoma Lietuva”.
"Konstantinui Jablonskiui - 100 m . ”
"Laikinas grožis ir amžinas menas”.
"Dainavos krašto dainius”.
"Apie ką byloja žvakutės liepsna”.
"Sūneli ,Tėvynė tave šaukia”.
”Ir tyloje mums Dievas gimė”.

Renginiai vaikams
Literatūrinės popietės:
1. Ateina Velykė,ateina”.
Atėjo į biblioteką vaikučiai. Jų susirinko 8 . Tada lėlė Zuiku
tis papasakojo savo istoriją.,kaip jis perka iš vištų kiaušinius ,
o po to su savo pagalbininkais juos dažo. paskui naktį išnešioja juo:
vaikučiams.
Į renginuką vaikučiam atsinešė margintų kiaušinukų. surengėme
parodėlę.
2. Kalėdų Senelio paslaptis”.
Į literatūrinę popietę susirinko KK 11 vaikučių. Skaitėme ilius-fen
truotą žurnalo Caritas priedą vaikams "Žiburėlis”, kuris visas buvo
ikĖBfi&ĖuKalėdų šventėms. Spėliojome ten esančias mįsles,sprendėme ga
lvosūkius. Po to dar skaitėme H.K. Anderseno pasaką ”
Eglutė”.
Literatūrinės parodos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

"Ir Lietuva graži ,laisva”.
”Kelionė į praeitį”. (Šatrijos Raganai - 115m.)
”Velykų varpai”.
”Spindi ašaros motutės”(Gedulo ir vilties dienai)
”
Su nauja diena ir pasaka”( K.Kubilinskui J.Degutytei)
”Viešagė pasakų šaly”.
"Baltijos kelias".
"Žvakutės liepsnelės ant tėviškės kauburėlių”.
"Brangesnę už saulę Tėvynę aš ginsiu".
”Kalėdų stebuklas”.
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1993 -ieji metai .

Renginiai suaugusiems

1. Teminis vakaras "Meilė , gyvybė , šeima”
Renginyje dalyvavo: Smalininkų m. ligoninės vyr. gydytoja V.
Plienaitienė, Mokytojos V.Čimielienė, L. Songailienė,skaitytojam.
Apie didžią gyvybęs atsiradimo paslaptį kalbėjo gydytoja plie
naitienė. Mokytoja V. čimielienė nagrinėjo vaikų auklėjimo, šeimos i
išsaugojimo problemas.Kasyra meilė ,ar tik ji yra jungiamojišeimos*
grandis,- Tokias mintis išsakė mokytoja L. Songailienė. Vakare skam
bėjo muzika, eilės apie meilę. Diskutavo,gineijosi visidalyviai ,
kurmų dauguma buvo moterys ir mamos.Bibliotekos darbuotoja padarė
literatūrinę apžvalgą, iš kurmos vakaro dalyviai sužinojo, kur gali
ma paskaityti šia aktualia tema.
2. Literatūrinės parodos
1. ”V.Mykolaičiui - Putinui -100 m . ”.
2. "S.Geda- poetas, dramaturgas,vertėjas”.
3. "Vydūnas ir Mažoji Lietuva”.
4 . "Neturtingi, bet laisvi”.
5 . "Sakalauskui- Vanagėliui - 130 m.”
6 . "Gimtosios kalbos stebuklas”.
7. "Sunkumai apvalo dvasią”.
8 . "Butkų Juzei - kOO m.”
9. "Stasys Kašauskas - tiesos skelbėjas”.
10. "Klaipėdos kraštas Mažosios Lietuvos dalis".
11. "Simonas Daukantas”.
12."Kalėdos- apsivalymo, dvasinio stiprėjimo metas”.

Renginiai vaikams
Literatūrinės popietės:
1 . Jau tų margučiu gražumas”.

Velykos - viena mėgiamiausių vaikų švenčių. "Jau tų margučių graž
žumas”- džiaugiasi mažieji, tačiau, ar v i s i vaikai žino , kokia tai
šventė, ką reiškia kiaušinių dažymas. Į šiuos klausimus ir stengė
mės atsakyti vaikučiams, susirinkusiems į popietę. Pasakojome pri-
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sikėlimo šventės istoriją, atskleidėme margučių dažymo paslaptis.,
kalbėjome apie Velykų apeigas ir papročius, ridenome kiaušinius.
2. Iš kur atkeliauja Kalėdų Senelis.”
pati mėgiamiausia vaikams šventė - Kalėdos. Spindinti eglutė,
dovanos, dovanos...Vieni jas randa po eglute, kitiems jas stiduoda pč
pats Senelis Šaltis. ”Kas jis , kur gyvena ,kaip sužino slapčiausius
mūsų norus”-į šituos klausimus teko atsakyti bibliotekos darbuoto
joms .
Literatūrinės parodos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«

”70 metų Anželmuo Matučiui”.
Kokia $ spalva gimtinės”.
"Pavasarėlio žingsniai”.
”
Zuiki Puiki, duok kiaušinį”.
"Mamytė, motulė ,mamaitė”.
”Vaikučių pabiručių draugas”.
”
3ie skrido į Lietuvą”.
Ir vėl varpelis pašaukė mokyklon”.
"Stebuklinga Kalėdų akimirka”.

V. D A R B A S

SU

S K A I T Y T O J A I S

Nors pokyčiai Lietuvoje atima žmonėms daug laiko, tačiau bibliotek
kai ištikimų skaitytojų skaičius lieka stabilus. 1989 - 1993 metąis
bibliotekos paslaugomis naudojosi:
1989m. - 514 skaitytųjų, tame skaičiuje vaikų - 206. Išduota
literatūros - 7553 egz.
1990m. - 562 skaitytojai, tame skaičiuje vaikų -258. Išduota
literatūros - 10703 egz.
1991n. “ 527 skaitytojai,tame skaičiuje vaikų - 254. Išduota
literatūros - 108 68 egz.
1992m. - 529 skaitytojai, tame skaičiuje vaikų - 262. Išduota
literatūros - 10600 egz.
I 993 m . - 501 Skaitytojas, tame skaičiuje vaikų - 229. Išduota
literatūros - 11328 egz.

-
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Didesniąją skaitytojų dalį sudaro suaugę žmonės - įvairaus amžiaus, įvairių profesijų, skirtingų pažiūrų ir išsilavinimo.Jaučiasi
didėjantis bedarbių skaičius , ypač 1992,1993 metais. Daugiau skaito
tarnautojai, kurių išsilavinimas s p e c . vidurinis. Su aukštuoju išsila
vinimu turime ne tiek daug skaitytojų. Manome, kad šios grupės žmonės
savo skaitymo-poreikius tenkina , naudodamiesi knygynų paslaugomis. Į
biblioteką jie kreipiasi tik tada, kai nei knygyne, nei draugų beipažįstamų asmeninėse bibliotekėlėse neranda jims reikalingų spaudinių.Bib
lioteka naują literatūrą bei spaudą gauna daug vėliau nei. mes.Lyginant
šio laikotarpio skaitytojų poreikius su ankstesniųjų metų,, jaučiasi pa
kitimai jlabiau domimasi istorija, žmonėslaisvai reiškia savo pažiūras,
diskutuoja įvairiais klausimais.Vertybių perkainavimas vyksta ne tik
valstybės mastu, bet ir skaitytojų sielose.
1993
metais šiek tiek sumažėjo skaitytojų vaikų, nes mūsų pasl
gų beveik atsisakė pagalbinė mokykla - internatas.
Aktyvėjant politiniam gyvenimui, laisvės skonį pajuto žurnalis
tai. Spauda tapo visai kita nes nebeliko melo ir apgaulės.. Todėl su
aktyvėjo periodinės spaudos skaitymas. Odėl spaudinių pabrangėjimo,
jaugiau žmonių pradėjo lankytis bibliotekoje.
Turime daug gerų skaitytojų, kurie mielai naudojasi mūsų paslau
gomis. Daug metų pas mus skaito Birutė ir Gintautas Armonaičiai, Gre
ta ir Algimantas Šliapavičiai, Danutė Švedienė, Birutė Moisiejanko,
Marytė Ivanauskaitė, Kazimieras Čerauskas, Vaclovas Skižinskas ir
daugelis kitų.Šie žmonės skaito ne tik grožinę literatūrą , jų iš
prusimo lygis platus .Domisi politika ir istorija, gamtos reiškiniais
ir medicina ,technika ®r sportu. Su tokiais skaitytojais lengva ir
įdomu bendrauti.
Tarp bibliotekos mažųjų skaitytojų geriausi buvo I - IV klasių
mokiniai.Vyresnėse klasėse mokinių skaitomumas mažėja. Daž niausiai
bibliotekoje lankėsi ir geriausiai skaitė šie vaikučiai:Giedrė ir
Joana Mikštaitės, Lina Šakaitytė,Rita Liutkevičiūtė, Saulius Taroza,
Ramūnas Mockus ir daug kitų. Į biblioteką vaikai rinkosi ne tik kny
gelių pasirinkti. Jiems čia patinka pažaisti ,pabendrauti. Tai jie
pirmieji dalyviai ir pagalbininkai, ruošiant renginėlius. Gaila,
kad papūtus pertvarkos vėjams, sumažėjo bibliotekos patalpos ir ma
žiesiems mūsų skaitytojams liko mažiau erdvės.
Norėdami sužinoti , kokį vaidmenį vaikų gyvenime v a i d i n a bčbblioye
teka, paprašėme mūsų skaitytojų pasidalinti įspūdžiais apie pirmąjį
apsilankymą bibliotekoje ,kaip ten jiems patiko. ,kaip sutiko bibliot
tekininkė.

Lina Šakaitytė, bibliotekos skaitytoja nuo 1985 metų pasakoja:
Iš šios bibliotekos knygas pradėjau imti ,būdama šešių metų. Nuo
tada labai pamėgau skaityti. Šį skaitymo malonumą paveldėjau iš tė
čio. Iš pat pradžių skaičiau pasakas , vėliau apsakymus, romanus.
Labiausia mėgstu kriminalinius ir nuotykių romanus.
Į biblioteką eidavau su drauge, ji taip pat mėgsta skaityti knygas.
Į šią biblioteką eina ir mano sesė, nors ji dar tik antrokė.
Anksčiau , kai vaikų biblioteka buvo atskirai, vaikai su vedėja renkdavo lėlių spektaklius. Tai vaikams buvo tarsi šventė, nes čia ,
Smalininkuose , nebūdavo jokių spektaklių. Skaitydama knygą, aš atsi
palaiduoju ir savo vaizduotėje susikuriu joje aprašomus įvykius. Ma
nau , kad knyga yra mūsų antras draugas.
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Priedas Nr. £
Literatūrinės popietės "Ateina Velykė, ateina” scenarijus
Pasakoja Kiškis piškis:
Labas ,vaikučiai .Žinot, ko aš noriu jūsų paklausti? Ar jūs galite
pasakyti, ko aš kasmet Didžiosios Savaitės naktį bėgu į kaimą?Neži
note? Tai pastatykite ausytes ir klausykitės.
Aš visą rudenį dirbu - renku riešutus, kankorėžių sėklas, o kai
ateina Didžioji Savaitė , pavasarį, naktimis bėgu į kaimą pas vistelesir už tuos riešutus bei konkorėžių sėklas perku daug , daug kiauši
šinių, visą šimtą.
0 prieš pat aušrą, apęjęs visas kaimo vištas,
grįžtu į mišką., kur po didžiąja egle skaniai sau miega mano šeimy
nėlė: motutė Pūkė su dukrele Baltate ir trimis sūneliais - Greitakoju, Ilgaausiu ir Sukučiu.Osulaukę Didžiojo šeštadienio kiškiukai
smarkiai dirba. Šimtas baltų kiaušinukų guli po baltąja egle, o kiš
kiukai ratu susėdę'ir labai atsidėję, margmna juos. Kiekvienas turi
rankoje ploną šiaudelį ir ,pamerkęs jį į ožio rage supiltą vašką, at
sargiai kiušinio kevalu vedžioja. Išmargintus kiaušinius deda prie ka
tilo, kur motutė Pūkė ugnelę kūrena ii?dažus virina.
o dažydama kiaušinėlius Baltutė pasakė: - "paklausykit ,kaip pui
kiai aš baltojo kiškelio pareigas atliksiu. Ir , padėjusi į šalį mar
gutį, ėmė šokdama dainuoti:
Kai Velykų rytas auš,
ir tėveliai paklaus
-Dukružėle, o kur tu?aš jau bėgsiu takučiu.
Pintinėle nešina
paskui brolius tekina,
Ten ,kur skynimas kelmuotas,
per suartą dirvos plotą,
gluosnių sprogstančių pavėsiu
aš į kaimą nuskubėsiu,
ir kol Margis būdoj snaus,
nieks manęs jau nesudraus.
Žilės kieman šmakštelsiu,
Ir daržely tarp rūtelių
dovanas vaikams padėsiu.
Tris gražius margučius
lai atras kai n u b u s ,
0 iš ten pas kaimyną,
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Raibės kiemo šeimininką,
tylutėliai pas kaimyną
dovanas savas padėsiu,
ir vikriai toliau nubėgsiu.
Taip po kaimą aš nakčia
kaip laumelė paslap čia
vaikelius ten aplankysiu
ir margučiais apdalinsiu.
Lai atras,kai nubus
Tik gražius margučius.
Tai štai ,kokią dainelę sudėjo Baltutė. Ar patiko, vaikučiai?
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priedas Nr. 2
Knygų paroda
"LIETUVININKAIS MES ESAM GIMĘ”

Lietuvininkai mes esam gimę,
Lietuvirainkai mes turim būt.
Tą garbę gavome užgimę,
Tą ir neturime leist pražūt
Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio,
Lietuvninks nieko neatbos,
Kaip eglė ten prie Sešupėlio,
Ir vėtroj, ir žiemoj žaliuos.

1.
2.
3.
4.

Mažvydas M. Pirmoji lietuviška knyga.- V.,1974
Lietuvių poezija.- T.l.~ V.,1969
Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio.- 1980
Zudernamas. Kelionė į filžę- V.,1960

§*Donelaitis K. Metai.- V.,1983
6 . Donelaitis K. Raštai.- V., 1977
7 Vidūnas. Amžina ugnis .-V. ,1977
8 . Užkalnis P. Nuo Rudaki iki Donelaičio.- V . ,1972
9. Pajėdaitė 0. JI buvo Simonaitytė.- V.,1988
10. Simonaitytė. 0 buvo taip.- v.,1977
11.
”
Vilius Karalius.- V.,1977
12.
”
Aukštujų Šimonių likimas.- V.,1976
13.
”
Pikčiurnienė.- V., 1980
14. Lietuvių literatūros istorija T.l.-V., 1961
15. Lietuvių literatūros istorija T.l.-V., 1979
16. Švyturys.- 1989.- Nr.2.- P. 17-18.
17. Literatūra ie menas.- 1 9 8 9 .-Gegužės 8 . P, 7-8.
18. Nemunas.- 1989.- Nr. 6 .- 14--l5p.
19. pamarys(Šilutės raj.).- 198 9.-Birž. 10.- P. 2.
2 0 . Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVllla. -V.,1989.
2 1 . Balti ja.-v.,198 9.
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Priedas Nr. 3
v

v

SKAITYTOJO FORMUEIARO ISRASAS

Moisejanko Birutė, Povilo
gira. 1943m. ,išsilavinimas - spec. vidurinis
profesija - felčerė-laborantė

92 01 04

92 01 15

gr.

50-2165
5-17
50-1939
58-2170
ž

7
o
gr.

v
Z

5-12

92 01 25
92 02 03

ž.
0
ž.
63
50-2272 gr.
J?

50-2265

92 02 12
92 o 2 22
92 03 06
92 03 16

92 04 03

5-3
5-3
v
z
,5

Ž
50-2242
50-2294
5-2
21989
ž
ž
11582

92 04 13

92 04 23
92 05 L 2
92 05 23

24209
50-2360
23547
ž
50-2350
5-6
50-2443
50-2388
50-844

5?

0

'

0
0

9
gr.
«
7
0

fir.
f!
gr.
0

gr.
63
g r.
»

pasternakas.Daktaras Zivago
Didro.Vienuolė
Pilyponis. Klubas nepatenkintų žmonomis
Macumoto. Juodoji evangelija
Kinas 91/12
Ogoniok 92/1
Avuotinia. pamotė
Ogoniok 92/2
Cvetovodstvo 91/6
Kanning. Na jazike plameni
Kuin. Božestvenij sve$
Aleksejev. Nasledniki
Adamov. inspektor Losev.
Ogoniok. 92/3,4
Ogoniok. 92/5
Ogoniok 92^6,7,8
Toliušis. Mano kalėjimai
Segalas.Meilės istorija
prochanov. Vremia poldenj
Panteleev. Beląja ptica
Kinas 91/ 4,11
Ogoniok 92/9,12-13
Rejchtvanger. Ispanskaja balada
Kuusberg. V-pazgare peta
Moravija7Abejingieji
Lebedenko. Llcom k licu
Ogoniok 92/ 10,11
Floberas .Jausmų ugdymas
Rukšanas. Svogūninių gėlių
Karas. Imperatoriaus tabokinė
Po. Raudonosios mirties kaukė
Zagrebelnij. Izgnanija iz raja.

92 05 23
92 06 12

*
92 0? 07

-185C-1664 gr.
0
ž
v
0
0
2531-5C g r .
ž
0
gr.
21983
5c- 2541 V
5?
5-2
»
5-2
55

92 07 28 12107
5-15
5-15
92 08 10
5-19
5C-1131
ž
ž.
ž
92 09 08 5C-8 99
92 10 05 5C-2013
5 -23
5 -67
ž
92 10 23 26705
ž
5C-2294
92 11 09 32346
5c- 919
5-12
”2 11 23

ž
26436
5C-648

§-19
92 12 LO 5C-2612
5C-2591
5C-2629
92 12 17
5 -29
5C-2429
28149
5 -4

gr.
>5

n
n
5)
8
0
0
gr.
gr.
gr.
gr.
0
g£.
0
gr.
jj
35

55

Lankauskas.Nė vienas nebuvo pagailėtas
Ogoniok 92/16-17, 18-19
pagrandukas 92/ 1,2
Ogoniok 92/14-15, 20-21
M a t e r . Malonus kerštas
Ogoniok 92/22-33,24-26
Baryzdin.Povesti o ženščinach.
Frensi s . Pere l o m .
Ananjev.Godi bez vroinij.Kn.l
Kn. 2
Gaidas. Povesti
Telšys. Žveng žirgelis D.l
”
D.2
Miksatas .Keista santuoka
Bfendijevas. Meilė už septynių
Družba.90/12
Moteris 92/2
Ogoniok 92/27-28
Simenonas7 Pirmoji Megre užduotis
Heilis Aerouostas
Moposanas7Vieno gyvenimo istorija
Vežinivas.Naktį baltais žirgais
Ogoniok 92/31-33,29-30
OUts.Žemės rojus
Ogoniok 92/40-41
Segalas.Meilės istorija
Sirijos Gira. Bėgimas nuo šešėlio
Kešokotoas.Tekanti s mėnuo
Avuotinia7 Pmotė

0

Ogoniok 92/38-39, 42-43

gr.

Čapekas.Krakati tas
Rosochovatskis.Svečias
Kolbergas.Šešėli s
Nabokovas.Laiškas Rusijon
Žydų valgiai
Ažaras. Gyvenimas dar prieš
Parnovas.Marijos Mediči skrynelė
Piaf. Mano gyvenifcas
Grau.Namų sergėtojai
Nikolig. propusk v ad.

35

J!
55

6
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

lg
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Priedas Nr.4
Grafinio skaitytojų Skaičiaus ir išduotos literatūros
pavai zdavimas
SKAITYTOJU SKAIČIUS
640
562
527

498

1988m.

198 9m.

I990m.

LITERATŪROS

1991m.

529

1992m.

5 ui

1993m.

IŠDAVIMAS

14481

10703

108 68

11328
10600

755J

1988 m .

198 9m.

I990m.

1991®.

1992m.

1993m.

TURINYS

1. Bibliotekos - filialo bazė .................................lpusl.
2. Etatiniai darbuotojai .................................. 1

- 2 ”

3 . Knygų fondas .............................................. 2 - 3 ”
4. Literatūros propagavimas ................................3 -11 ”
5. Darbas su skaitytojais ............ .................... .11 -13 ”
6. priedas Nr.l ........................................... ul4 -15 ”
7. Priedas Nr.2 .................................................16 ?
8. Priedas Nr.3 ............................................ 17.-18 ”
9. Priedas Nr.4 .... ...................... ....................... 19”

