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1.

Bibliotekos filia lo bazė

Smalininkų miesto biblioteka aptarnauja Smalininkų miesto
ir dar aštuonių kaimų gyventojus. Mikrorajone yra Smalininkų,
Vitkiemių, Sndriušių, Kazikėnų, Užbalių, Užtilčių, Nausėdų, Pa
lėkiu, pašvenčio, Antšvečių kaimai.
Mikrorajone gyvena 1818žmonių.Tame skaičiuje vaikų iki 7 metų
164 , senelių virš 80 metų -

negalinčių skaityti - 200.

1996 metais biblioteka aptarnavo 552 skaitytojus

, tai yra 3 0 13%

visų gyventojų.
Bibliotekos materialjnė bazė patenkinama. Nuo 1989 metųbbiblioteka neremontuota, per šį laikotarpį , nuo 1993 - 1996 metų,
negavome nei naujo inventoriaus, nei jokių vaizdinių priemonių,
nebuvo skirta lėšų kanceliarinių priemonių įsigijim ui. Todėl
ne vien dėl darbuotojų aplaidumo musų biblioteka nėra jauki,
neatitinka šiuolaikinio skaitytojo poreikių.
Žinant, kaip vargsta daugelis bibliotekininkų kaimuose, dir
bdamos šaltose, neapkūrentose patalpose, mes džiaugėmės ,kad
Smalininkų m. seniūnas , nors jam ir nepriklausė, padėdavo ap
sirūpinant kuru. Tad dirbome ,nors ir nejaukiose, be-t pakanka
mai šiltose patalpose.

11. Statiniai darbuotojai
Aprašomuoju laikotarpiu bibliotekoje dirba tie patys darbuo
tojai: Rūta Ivanauskienė ir Birutė Norkienė.

-2 %
111.

Knygų fondas

1994 - 1996 metais bibliotekos fondas pasipildė 1691 egzemplio
rių. Nurašyta 2 629 egz. spaudinių, tame skaičiuje žurnalų 479 egz,
laikinojo saugojimo brošiūrų - 473 egz.
Lyginant su praėjusiu penkmečiu , bibliotekos knygų fondas ryš
kiai mažėja. Seenų spaudinių nurašėme daugiau negu gavome.
Spaudinių gavimas :
1994 m. - 441 egz.
1995 m. - 528 egz.
1996 m. - 722 egze
Matome , kad spaudinių gavimas , dėl jų pabrangimo ir lėšų sty
giaus labai sumažėjo. Bet 1995 - 1996 m.m. palaipsniui pradėjo
didėti, jau galėjome skaitytojams pasiūlyti daugiau naujų, jų
poreikius atitinkančių knygų.
Jiuo laikotarpiu politinė padėtis šalyje nusistovėjo,

tačiau

ekonominėpadėtis blogėjo , todėl daugumos Lietuvos gyventojų
pragyvenimo

lygis katastrofiškai smunka.

Tarp ištikimųjų mūsų skaitytojų atsirado nauji, kurie skaito
tik periodinę spaudą, nes dėl materialinių sunkumų negali jų
užsiprenumeruoti. Šiai grupei skaitytojų priklauso, dažniausia,
pensininkai - tik bibliotekoje jie nemokamai gali naudotis spau
da. Todėl stengėmės, kiek leidžia bibliotekos lėšos, užsiprenu
meruoti kuo daugiau pavadinimų periodinių spaudinių, kadangi
šiuo metu , kai gavome mažai knygų,

žurnalas ir laikraštis yra

tai, ką galime pasiūlyti savo skaitytojui.
1994

- 1996 m. m.

biblioteka praturtėjo garsių rašytojų kla

sikų kūriniais, kurie Lietuvoje nebuvo pakartotinai leidžiam i,.
Tai tokios knygos:
Diuma a. Paryžiaus mohikanai. T . 1-2. K . : 1994
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Diuma A* Keturiasdešimt penki . T . 1-2 K.:1995
Dreizeris T. Genijus .. T . 1-2 V .: 1995
”

Finansininkas * v*, 1993

”

Stoikas

”

”

Titanas

”

Dikensas G. Deividas Koperfildas. V . , 1994
Hugo V. Žmogus, kuris-juokiasi , V . ,1994
Londonas dž. Mažoji Didžiojo namo šeimininkė, y . ,1993
"
Mėnulio slėnis . V . , 1994
Reimontas V. Kaimiečiai T . 1-2
Undset S. Kristina, Lauranso duktė. V . , 1995
Labai pasigedome naujų lietuvių rašytojų kūrinių.I994m. gavomeR. Gavelio Vilniaus Džiazą (išleista 1993m.)

,V. Bubnioss

"Teatsiveria tavo akys” (1993® .), J . Ivanauskaitės
magija” . Keletą, knygų išleido J . Erlickas.

* Agni jos magfj

Toliau leidžiami Vai

žgante raštai. Leidykla "Baltos lankos” išleido P. Cvirkos, Ba
ranausko, Donelaičio, Krėvės ir kt. klasikų kūrinius. Fondas
pasipildė religinio turinio knygomis,

Vydūno, Maceinos, Šal

kauskio raštais.Neužmiršti ir egzodo rašytojai ir kultūros bei v
visuomenės veikėjai

, kaip B. Raila , Škėmai* ir kt.

Deja, musų skaitytojai, norėdami pamiršti savo kasdieninius
rūpesčius ir nepriteklius, daugiausia skaito išlikamosios vėrės
neturinčius meilės, jausmų, nuotykų romanus. Populiariausi iš
jų tai V. Holt "Melino pilies ponia” , Kurts-Maler "Atsisveikinime
laiškas, "pamestas žiedas” , B. Kartlend romanai.
[jaunimas labiausia pamėgo fantastines knygas :Harison "P lie 
ninė žiurkė” , Hris T. "Raudonasis drakonas", Koreli M. ^Dviejų
pasaulių_ meilė” , "Grynas

S”

Kylantis mėlynas mėnulis" ir kt.

Pačius mažiusus skaitytojus pradžiuginome spalvigomis Disnė
jaus knygelėmis: "Snieguolė” , "Liūtas karalius” , "pelenė", "Gu
liverio nuotykiai ir daug kitų pasakėlių?, "Bambis” ir kt.
jaunieji kodėlčiukai galėjo pasidžiaugti spalvingais enciklo
pediniais leid in ia is :

"Vaikų Enciklopedija" V . 1994, Craig A .,

Rosnej C. "Mokslo enciklopedija” 1996m.
vandenyną” V. 1995-

, Kukas

dž.

’^Per Ramųjį

Nuotykių mėgėjai galėjo paskaityti: Bičer-

Stou "Dėdės Tomo trobelė” , A, Lindgren "Mažylis ir Karlsonas,
kuris gyvena ant stogo” , Kiplingo ”Mauglis ” , Račickas V. ”31e+
petė", Č.Dikensas"01iverjo Tvisto nuotykiai", A.Lindgren "Didysii
seklys Bliunkvistas” , H.Loftingas "Daktaro Dolitlio plaukiojanti
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.
*
sala” . , ir k£. pasakų mėgėjaisskaitė pirmą kartą išleistus še
šiuose tomuose "tūkstafatis ir viena naktis” . Taip pat gavome gra
žiai apipavidalintas rinkinius "Gražiaussios Anderseno pasakos” ,
"Gražiausios Iituvių pasakos” , Gražiausios latvių pasakos” .

IV. Literatūros propagavimas

1994

- 1996 metai. Turime laisvą ir.nepriklausomą Tėvynę,

tačiau ir smunkančią valstybės ekonomiką. Dauguma Lietuvos žmo
nių atsidūrė ant skurdo ribos. Kai reikia galvoti
kyti,

, kaip i š s i l a i 

tada mažiusia galvojama apie pramogas ir knygų skaitymą.

Kultūriniams poreikiams tenkinti nelieka nei laiko, nei pinigų.
Tų , kurie pasinėrė į tifcrtų kaupimą, jau nesudominsi knyga ar
mažu renginėliu mažame miestelyje. Vaikų meilę knygai užgožė už
sieniniai animaciniai ir vaidybiniai filmai.
Norėdamos nors maža dalimi patenkinti savo ištikimiausių
skaitytojų poreikius, suorganizavome keletą renginėlių, pastoviaj
ruošėme literatūros parodas.
1994 m. suorganizavome sius renginius suaugusiems skaityto

jams:
Teminis vakaras ”Tai gyvi ir mirę Lietuvon parėjom” .
Šis vakaras buvo skirtas vienam skaudžiausių mūsų istorijos
puslapių - tremčiai, vakare savo prisiminimais dalinosi ponai
Elena ir Stanislovas Kriskai. Šie žmonės , atbuvę tremtį Vor
kutos lageriuose ir Krasnojarsko krašte, atvyko gyventi į Sma
lininkus, nes į gimtąjį Raseinių rajoną grįžti neleido tuometi
nė valdžia. B. Brazdžionio poeziją skaitė vidurinės mokyklos
moksleivė M. Urbonavičiūtė.
Literatūrinės parodos
1. ”Vasario 16-oji ir Lietuvos nepriklausomybė” .
2. "Lietuviškos knygos puoselėtojai” .
3. "Saugodami gamtą - Saugome save” .
4. "Prakalbinkim praeitį , Įamžinkim ate itį” . (Spaudos atgavimo
• dienai)
5 *
magaus ir po©#© išpažintis” (V. Šulcaitei - 65 m.)
5.

-

5

-

*

6* "Žvilgsnis į amžinybę” 4Gedulo ir vilties d ien a i).
7♦ "Vladas Suchockis - Audronaša” .
8 * $Mes skrisime į Lietuvą” (Dariaus Ir Girėno žygdarbiui).

9. ”Antanui Smetonai - 120 m.”
10. Karaliaučiaus

Universitetas - Mažosios Lietuvos kultūros

ir švietimo centras” .
11* "Tautos dainius Tumas Vaižgantas” .
12. "Negeskit Žvakutės, negeskit” .
13. "Tarytum diemedis po kiekvieno Lietuvio langu” (S. Nėriai-90)

Renginiai vaikams
Literatūrinės popietės:
1* ”Kai į Šiaurę ešelonai ėjo ” ,
2.

”Atėjo svetys - vardu rugys” .

Literatūriniai parodos:
1. ”Nauja Lietuva ” .
2 . Terši gamtą- pats kentėsi” ,
, 3 . "Pavasaris - Velykų naktis” .
4* ”Ji kvepia mylinčia mama” .
5. "Vilties ir gedulo diena” .
6 . "Skrydis per Atlantą - Įkvepia žygdarbiams” ,

.

7. ”Ji padovanojo Senelės pasaką” .(S.N ė ria i -90m. )
8 . "Vėlinių žvakučių liepsna” .

9. ” Kalėdos - šventė Vakarei žibant” .
10.

1995

metai

Renginiai suaugusiems skaitytojams
Vakaronė”SClėdiniai papročiai ir apeigos ”
Į biblioteką susirinko skaitytojai, čia prie arbatos puodelio
moterys prisiminė, kaip vaikystėje buvo švenčiamos Kalėdos, kokie
valgiaibuvo dedami ant Kūčių vakarienės stalo.
Smalininkų miestelis yra tokioje Lietuvos vietoje , kur pokario

§ -

*
- 6pokario metais beveik neliko vietinių gyventojų. Todėl Čia dau
giausia gyvena žmonės , atklydę iš įvairių Lietuvos vietų. Vaka
ronėje dalyvavusi šio krašto senbuve A. Preikšaitienė pasakojo,
kaip Kalėdos buvo švenčiamos Klaipėdos krašte. E . Kriskienė su
pažindino su žemaitiškais Kūčių stalo valgiais, pavyzdžiui, kaip
pagaminti Cibulienę” . Laimutė Kožikienė pasakojo, kaip paruošti
suvalkietiškus Kūčių valgius. Apie tradicijas per kūčias ie Kalė
das pasakojo buvęs dzūkų krašto gyventojas Viktoras Sakavičius.
Vaikystės prisiminimais apie aukštaitiškas Kūčias pasidalino
Albertas.Mikštas.vakaronė buvo labai smagi ir turėjo pažintinus
reikšmės.

Literatūrinės parodos:
1* "Saulelė budino svietą” (A. Baranauskui - 160m. )
2 . "Nepriklausomos Lietuvos kelias" (vasario 16- ajai)
3 . "Įėjau į savo amžių netikėtai” (Ju st. Marcinkevičiui - S5m.)
4* "Velykos ir jų apeigos”
5 . Apglėbk šilta šventadienio skara"(Motinos dienai)
6 . " ‘“'karele ji apsigaubia žilą galvą” (Žemaitei - 150 m.)

7. "Esu kaip laisvas paukštis” (M.K. Čiurlioniui)
8 . "Meilės išėjusiems diena”

9. "Kalėdų tylią naktį”
Renginiai vaikams
Kalėdinėje popietėje susirinko 10 mažųjų mūsų.skaitytojų.
Vaikai atsinešė piešinių ir įvairių darbelių, skirtų Šv. Kalė
doms, žiemai. Iš jų mes surengėme parodėlę, paskui mažieji da
lyvavo viktorinoje , kurios pagrindiniai klasiniai buvo Kūčios,
Kalėdos, jų paoročiai. Skaitėme ištraukas iš įvairių-pasakų ir e
eilėraščių, o vaikučiai turėjo atspėti jų autorius ir pavadiniauj
mus. Spėliojama buvo ”Taip ie ne” būdu. Nugalėtojus ir visus
dalyvius apdovanojome mažomis atminimo dovanėlėmis. Aktyviausiai
renginėlyje dalyvavo E . Karvelytė, Dovilė ir vaidas
Petrauskai., Rūta ir Indrė Motiejūnaitės.

— 7 Literatūrinės parodos:
1. ” Žydi visa Lietuva "(vasario 16- ajai)
2 . "Ką atneš Velykų bobutė ” .
3 . "Teisybei ir pasakai ištikimas ” (V. Petkevičiui - 65m.)
4. "Visų gražiausias vardas "(Motinos dienai).
"Mano tėviškė Nemuno vingis” .
6. "Tėvų kalba gyva " .
7. "Piešinėlių paroda".
8.

"Kad sulapotų gėrio medis ” (V. Žilinskaitei - 65m.)

9. "Kalėdos stebuklų metas” .

1996 -ieji metai

Renginiai suaugusiems skaitytojams

1996

\
•
m. gegužės 15 dieną vyko teminis. vakaras "Esu graži to

kia, kokia esu” . Šį renginį masiniu renginiu būtų per skambu
vadinti, nes greičiau tai buvo pasisėdėjimas prie kavos puodelio
kai dalijomės savais rūpesčiais ir problemomis ir mažomis pasla
ptimis , kaip išlik ti jaunai ir gražiai, nežiūrint amžiaus.
Aukštesniosios žemės mokyklos dėstytoja Z,ita Sakavičienė gi
linosi į moters, darančios karjerą, problem as"pakanka mums ir
proto, ir gabumų, tik nežinome ar susidorosime , nes jaučiamės
ganėtinai pavargusios".
”0

aš norėčiau turėti tik vieraą profesiją” -sakė Laimutė Ko-

žikienė, vaistininkė. -"Būti gera žmona, rūpestinga motina yra
kur kas sunkiau, nes tą darbą dirbi be jokių laivų dienų ar atosl
togų” .
Po pasisakymų prasidėjo diskusija... pagrindinis motyvas - mo
teris yra įvairialypė asmenybė. Ir visai nesvarbu , a-r ji bus
tik mitina, ar kops karjeros laiptais. Tegul ji bus ir graži ,ir
dora, tada ją mylės ir g e rb s.Renginėlio metu skambėjo ir dainos

,ir eilės

, skirtos mo

teriai, meilei.
Lapkričio 20 d. suorganizavome vakaronę "Negalios ištiktasis
ir knygos pasaulis” . Į renginį atvyko 10 invalidą draugijos na
rių, gydytoja V. Plienai.tienė, AŽQ mokyklos dėstytoja

d

. Karop-

_ 8 čikienė
Bibliotekos vedėja R. Ivanauskienė supažndino su neįgalių žmo
nių dabartine padėtimi Lietuvoje, ką vyriausybė jau. padarė ar žada
padaryti likimo nuskriaustųjų labui. Draugijos pirmininkas S. Gri
gonis pasakojo , apie neįgalųjų problemas, jų norą būti pilnaver
čiais visuomenės nariais.

Gydytoja v. Plienaitienė išaiškimo ,kas

iš esmės yra neįgalusis žmogus, ar tikrai jis daug kuo skiriasi
nuo mūsų, sveikųjų.
0

kad žmonės, būdami silpnesnės sveikatos, jausdamiesi šiek tiek

atstumti, nepasiduotų nevilčiai ir skausmui, bibliotekininkės pa
siūlė: "Būkit su knyga!” . Bibliotekininkė B. Norkienė paskaitė
apie panašaus likimo žmones, kuriems knyga atvėrė naują nepažintą
pasaulį.
Gruodžio 29 - 30 dienomis Smalininkų miesto seniūnijos salėje
vyko renginys, skirtas liaudies dailininkės Lidijos Meškaitytės,
gimusios Antšvenčių.kaime netoli Smalininkų, paminėjimas. Mes,smalininkiečiai

, tarsi, vėl susitikom su L id ija , prisilietėm prie jos

šviesių, trapių miniatiūrų, kur viskas harmoninga - gamta, namai,
žmogus. Atsiminimų vakare kalbėjo žmonės , kuriuos dailininkė bu
vo įsileidusi į savo gyvenimą : Jurbarko kultūros skyriaus darbuo
tojos, Dailininkė A. Žeromskįenė, artimesni jai žmonės , kaip vai
kystės draugė A, preikšaitienė, J..D anilevič ien ė , padėjusi Meškaič
čių šeimai, grįžusiai į tėviškę, I . Karkleli enė, AŽŪrnokyklos dės
tytoja, dalinosi prisiminimais. I . Karklelienė pasakojo, kaip dai
lininkė bendraudavo su užsieniečiais, . atvykusiais aplankyti sody
boje gyvenančios Lidijos?Jie , atrodo, galvoja, kieno kišenė p il
nesnė,

to ir galva protingesnė” - Taip apie užsieniečius yra atsi

liepusi pati dailininkė.
Dvi dienas smalininkiečiai ėjo ir ėjo, norėdami pamatyti d a il i
ninkės Lidijos Meškaitytės kūrinėlius, kurių tik maža dalis atrestauruota..Kiekvienas troško savo akimis pamatyti, kas Lidijos buvo
išgyventa.

Literatūrinės parodos:
17 ”Šventai tarnavę Lietuvai” ( Sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų
dienai).
2 . ” Iš milžinų genties” .4B. Sruogai- 100 m.)
3 . ”Juozas Urbšys- ryški ir didelė asmenybė” .
4# "Liudvikai .Didžiulienei-Žmonai - 140 metų” .
5. Motina - gyvybės ir meilės šaltinis

-96 * "Atėjęs iš vizijų pasaulio” „4v. Mačerniui - 75 m .).

7* ”Viltis padėjo išgyventi” (Gedulo ir vilties d ien ai).
8 * "Kalbininkas Jonas. Jablonskis” .
9.

”Mokytojas - ateities žmogaus kūrėjas” .

10. ”Jie norėjo gyventi ” (Žydų genocido d ienai).
11. "Meilės išėjusiems diena” .
12. "Martynas Mažvydas ir lietuviškos knygos is t o r ija ”

Darbas su vaikais

Rugsėjo mėnesį vyko kasmetinė, pirmokėlių ekskursija į bibliote;
ką. Vaikučiams pasakojome apie biblioteką,

, kiaip kaip joje gyvei

na knygutės, iš kur jos atkeliauja į biblioteką. Vaikai vartė
bibliotekos istoriją . Po to patys deklamavo eilėraščius, sužino
jo , kurios-knygutės pagal amžių jiems skirtos. Dalis vaikučių
panoro tapti mūsų skaitytojais.
Viktorina ” lš kokios mes pasakos” .
Penktokės,E. Karvelytė ir D. Petrauskaitė sugalvojo klausimus
ir užduotis. Po to pačios vedė viktoriną. Nugalėtojai buvo apdo
vanoti balionais ir pačių pasidaryrtais diplomais.

literatūrinė popietė ” Iš kur atėjo knyga” .
Susirinkę jaunieji mūsų skaityto j-ai pirmiausia apžiūrėjo parodą
"Mūsų šventas lietuviškas žodis” .Penktokė Ieva Rudminaitė perskaitė
ištrauką iš Mažvydo "Katekizmo” . Po to vaikus supažindinome su lie 
tuviškos knygos istorija, pasakojome , kaip knyga yra parašoma, kai i
išleidžiama. Kad vaikams būtų aiškiau, vartėme enciklopedijas,

žiū*

rėjorne, kaip ir ant.kobuvo rašoma.
Vaikai pasakojo, kaip jie saugo knygutes, kaip suklijuoja su
plyšusias^ Keletą knygų suklijavo ir tą dieną .
literatūrinės parodos:
Iv "Sparnus jam davė Lietuva” (Steponui.Dariui) .
2 0 "Lietuvos valstybės atkūrimo diena” .
3.

"Mūsų šventas lietuviškas žodis”

- 10 4 * "Velykės dovanėlė” .
5. "Švelniausias žodis - mama” .,
6 . ”Mes vaikučiai pabiručiai” ( k .Kubilinskui)
7. ”Juodojo kaspino diena” .
8.

” Vasarą.prisiminma” .

9. "Leisk , tau , Mokytojau, nusilenkti” .
1 0 * ”Aš diemedžiu žydėsiu” (Mirusiajų dienai)
11

. "Sulaukėm Šventų Kalėdų” .

>
V , DARBAS SU SKAITYTOJAIS

Nors žmonių gyvenimas labai sunkėja, ir kultūrai bei knygai
nelieka nei laiko , nei noro, nei pinigų,

tačiau bibliotekai i š 

tikimų skaitytojų skaičius lieka maždaug stabilus.
I9 9 4

_ 1996 metais bibliotekos paslaugomis naudojosi:

1994 metai -

skaito

541 skaitytojas, vaikų - 259

išduotaliteratūros - 10937 egz.

, Vaikams - 5045 egz.

1995 metai - skaito 5 7 1 , skaitytojas, vaikų - 2 6 0 .

išduota literatūros - 99.02 egz.,vaikams - 3871 egz.
1996 metai - skaito 552 skaitytojai, vaikų - 260.

išduota literatūros - 11800 egz.,vaikams - 4651 egz.

Dirbant su skaitytojais, mes bibliotekininkai, jau nesisten
gėme formuoti ar net keisti sksitytojų pažiūras. Kiekvienas, atė
jęs pas mus, jau turi savo nusistovėjusį gyvenimo supratimą, yra
vienos ar kitos politinės pakraipos* Mes turime gerbti savo skai
tytoją kaip brandžią, asmenybę. Bibliotekininko tikslas- infor
muoti apie gaunamą literatūrą, padėti surasti reikiamą knygą ar
straipsnį. Ir

, jeigu skaitytojas pasitiki mūsų skoniu, parinkti

jamtokią.knygą■, kad būtų įdomu.
Kitaip yra su skaitytojais - v a ik a is. ,ypač pačiais mažaisiais.
Vaikų supratimas apie literatūrą, gyvenimą labai priklauso nuo
suaugusio žuogaus. padėdamos pasirinkti knygutes, mes stengėmės
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duoti jiems įdomias , turinčias išliekamąją meninę vertę, mokanči
ias gyventi dorai ir sąžiningai. Vaikai imlūs viskam: ir gėriui,
ir blogiui. Užtektinai pykčio ir kraujo jie mato per televizorių.
Tegul nors knygutės juos išmoko pamilti žmones, gamtą, matyti i š 
siskleidžiantį pienės .žiedą, krentančio lapo grožį.
Dauguma mūsų aptarnaujamo regiono žmonių, kurie mėgo skaityti
ir kaupė savo bibliotekas, šiuo laikotarpiu ne tik nepajėgia nu
sipirkti knygų, bet ir užsipremnumeruoti laikraščių ir žurnalų.
Ištikimiausi ir geriausi mūsų skaitytojai yra pensininkai, nes
tik bibliotekoj jie gali nemokamai skaityti knygas-ir periodinę
spaudą.

Norėdamos nors maža dalimi prisidėti tenk in i*-skaitytojų

poreikius-, mes išduodam periodinius spaudinius į namus.
Ištikimi knygai liko i r.miestelio inteligentai, kurie taip
pat priskiriami prie sunkiai besiverčiančių žmonių grupės. Nema
žai skaito ir bedarbiai.
Daug metų pas mus skaito Danutė,Švedienė, Birutė Moisiejanko,
Marytė Ivanauskaitė, Algirdas Žukas, Teresė ir Kazimieras Krains k a i.ir daugelis kitų. Šitie žmonės skaito ne- tik grožinę litera
tūrą. Jie domisi politika i r istorija, gimta ir medicina, tech
ninėmis naujovėmis.
Tarp mūsų naujųjų skaitytojų, kurie skaito tik periodinę l i 
teratūrą., aktyviausi yra Jonas ir J u l i j a ,v a zn iai, Marytė ir Juo
zas Laurinaičiai, Aldona Šiaulienė ie kt.
Per šiuos tris metus daugėja mažųjų skaitytojų. Tarp jų, kaip
visada buvo aktyviausi 1 - IV klasių mokiniai. Tačiau pastaruometu išaugo vyresnių mokinių skaitomumas. Priežastis aiški- mo
kytojai pagaliau.suprato, kad mokiniams neužtenka vadovėlio me
džiagos, jie turi. papildomai

žinių semtis iš .knygų,- Todėl labai

paįvairėjo moksleivių skaitomų knygų sąrašas. papildomos medžia
gos reikia ne tik ruošiantis lietuvių kalbos ir literatūros pa
mokoms, bet ir is t o r ija i, geografijai, matematikai. Dažniausiai
bibliotekoje-lankėsi ir-geriausiai skaitė šie vaikučiai; Eglė
Šakaitytė, Rima Baiįseraitytė, Dovilė ir vaidas Petrauskai-, Karo
lis Balčiūnas, Edita Karvelytė, Ieva Rudminaitė ir daug kitų.
Tai ne tik geriausi mūsų skaitytojai , bet ir svarbiausi pagalbir
ninkai ruošiant renginėlius. Gaila, kad trūksta lėšų, organizuo-t
jant renginius, Mes negalime ne tik apdovanoti viktorinų p r iz i
ninkų bent šiek tiek vertesnėmis dovanėlėmis , bet ir paskatinti
mums padedančius vaikus.
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Kad sužinotume, kokį įspūdį vaikams daro biblioteka, paprašė
me keleto jaunųjų skaitytojų pasidalintimintimis.
Ievutės Rudminaitės mintys:
"Smalininkų biblioteką aš pradėjau lankyti 1991 metais, imdavau
daug knygų. Skaičiau eilėraščius , pasakas, vėliau ir apsakymus.
Na, o dabar skaitau jau romanus. Norėdama geriau pasiruošti.pamo
koms, skaitau ir tas knygas , kurias rekomenduoja.mokytojai.
Šioje bibliotekoje lankosi ir mano sesė Rugllė. Jai 8 metai,
todėl jai labiausiai patinka pasakos i© eilėraščiai. Į biblioteką
dažniausia ateinu su draugėmis, o kai ateiname tai , atrodo v is 
kas sugrius, nes pradedame peštis dėl naujų knygų. Labiausia man
patinka.skaityti Astridos Lindgren knygas.Ši biblioteka man labai
patinka, nes čia dirbančios bibliotekininkės padeda išsirinkti kny
gas, pasiūlo įdomesnias. Čia galima atsisėsti ir paskaityti žurnąl ų , pavartyti enciklopedijas. Smagu rengti įvairias viktorinas,
dalyvauti jo s e .”

Rašo Kamilė Kundrotaitė:
"Aš miestelio bibliotekoje skaitau tik keli metai, nes anks
čiau gyvenau kitame mieste. Dabar jau esu šeštokė. Skaitau nela
bai daug, nes reikia perskaityti daug knygų , kurių reikalauja me
kytojai . Labiausia man patinka knygos apie keliones?
Į biblioteką su draugėmis

užeiname ne tik knygų paskaityti.

Čia mums patmnkavartyti žurnalus, padėti bibliotekininkėms. Jos
yra mums labai draugiškos,ką skaityti, kur rasti knygų arba žur
nalų apie madas, apie meilę.”
MinMmis apie biblioteką dalinasi Edita Karvelytė:
"Aš knygų , kai buvau pradinėse klasėse, visai nemėgau. Prašy
davau manparinkti kuo? plonesnių ir didelėmis .raidėmis. Dabar.aš
jau esu šeštokė,ir skaitau daugiau, bet kartais dar paprašau plo
nesnių knygelių. Labiausia man patinka "Dvynukės” , "Princas ir
elgeta” , taip pat A. Lindgren knygos. Perskaičiau ir daug kitų,
kurias reika skaityti pagal sąrašus. Tačiau tos knygos, kurias
patarė skaityti bibliotekininkės

, buvo pačios įdomiausios.

Į biblioteką mes sudraugėmis užsukame dažnai, čia galima
skaityti žurnalus, padėti bibliotekininkėms, kartais paišdykauti.
Mūsų čia niekada nebara ,tik patari a,ką skaityti apie madas,šu
kuosenas.Man bibliotekoje labai, patinka.”

Priedas Nr. 1
Grafinis skaitytojų skaičiaus ir literatūros

išdavimo pavai zdavimas

SKAITYTOJU

SKAIČIUS

571
552
541

1994m.

LITERATŪROS

1995®.

1996m,

IŠDAVIMAS

11800
10937
9902

1994m,

1995m.

1996m.

“ lvl —
Priedas Nr. 2
Išrašas iš skaitytojo formuliaro

Marytė Ivanauskaitė
Gimimo metai

1930

Išsilavinimas

spec. vid.

Profesija

vaikų darželio auklėtoja

Namų adresas

Technikumo 2 - 2

Bibliotekojeskaito nuo

96 02 28

5C-2294

gr.

50-3238 gr.
»
5 -3323

96 0319

ž

0

ž

0

.

5C-3202 gr.

96 05 07

,
5-15 6
50-31^3 gr *

5C-3193

gr.

50-3259
5c-3260

gr.
gr ,

1

0
0

3305

gr

Pransas. Raudonoji le lija
lesng. Ęenktas vaikas šeimoje
Šeima 96/2
Diuras. Meilužis
Pavlovas. Grįžti į gyvenimą
Mostovič. žynys
Purvinienė. valgiai iš paukštienos
Zevakas. Karalius Juokdarys
”

Yeisybės triumfas

Diuma „ Keturiasdešimt penki
w

”

.

d

..

D .2

Švyturys 9 6 / 1 ,2 , 3
Respublika 96 / 7 9 ,7 8 ,8 0 , 81
Marcinkevičius. Mirties pokeris

50-3194

Viljamsas. Mirtina tyla

5-3391
ž
v
Z

Buivydaitė. Šimtas baltų ”Mersedesų

r^N
c\
O
OJ
i
O
in

96 05 23

Segalas. . Meilės istorija

Mopasanas. Stipri kaip mirtis

5- 5 61
5C-2841 gr

ž

1975 m.

Moteris 9 6 /1

5“ 12

96 04 09

pensininkė(dirba)

0

Šeima 9 6 /4 ,5

95

Moteris 9 6 /3 ,4

gr.

Remarkas. Trys draugai
Jonušas* Įminti likimą

50-1065
50-3241

»

Lesažas. Šlubas velnias

ž

0

Švyturys 9 6 /3 ,4 ,5

ž

Mūsų sodai 96 /1 ,3

96 06 04

Benkoni. Katrina

5 “ 3361

gr
S5

ž

O

Švyturys 9 6 /1 4 ,6

50-3263

v

Z

96 06 17

50-3369
96 06 27 5-3414

96 06 09

gr
»

Meidžer7 Blėstančios šlovės riteris

ž

Moteris 9 6 /5 ,6

5-3418

gr

Šeinius Kuprelis

5-3435
50-3264

>5

B e n k o n iK a t r in a

ž

0

Laima 9 6 / 4 ,1 , 3

Šeimininkė 9 6 /2 3 ,2 4 ,2 5

Užsienio rašytojų meilės romanai
d

. 2

Respubliką 9 6 /1 7 3 ,1 7 4 , 168

50-203 :3gr
50-3267 55
ž
5-3412
5-3371
50-3252

96 12 20

Verbickaja. Atstumtasis

0
i!

1
96 11 22

Holt. Pražūtingas opalas

Golon A. Golon S.Anželika ir demonas

1
96 10 15

.1

Laima 9 6 / 3 , 5 , 6

5-3414
1

d

Simenonas.,Megre revolveris
Bulovaitė ..Noriu susipažinti ,

0

Lietuvos rytas 9 6 /2 6 1 ,2 6 2 ,2 6 3 ,2 6 5

v

♦

Mūsų sodai 96/ 8 , 9 , 1 0

gr
»

Styl. Žiedas
Blanš .Paulina
Veiser. Kalnų šviesa

ž

0

Švyturys 9 6 / 4 , 5 , 7 , 1

ž

J)

Seimą 9 6 /1 0 ,1 1 ,3

gr
»

Skotas į Lamermuro sužadėtinė

5-3466
5-3487

GolonA. GOlon S. Anželika Kvebeke

5-3239
ž

M

Poks. Ypatingas vyriškis

0

Mokslas ir gyvenimas 96/ 4 , 5 , 9 , 1 0

ž

0

šeima 96 / 1 0 ,1 1 ,3

- 16 Priedas Nr. 3

Literatūrinė paroda
"Meilės išėjusiems diena”

Naktis šventa, naktis tyli,Žvakelių jūra dega.
Ataikim pasimelst v is i,
Kur mirusieji miega.
Čia nėr pavydo,
Nei skriaudos,

..

Tik ašara n u r ie d a ...
^

Prigluskime prie žemės,
Prie gimtos,
Padėkim gėlės žiedą.
/M. Kartinai tė/
1* A. Mickevičius. "Vėlinės” .- V .,1576
2. jasmantas A. "Poezija” .- v .,1991
3 . "L ietu v ių .liaudies p apročiai".- v.,1992
4. Kudirka J . "Vėlinės” - V . , 1991
5. "Mitologija šiandien” .- V . , 1996
6* Brazdžionis B. "Poezijos pilnatis” .- V .,1569
7 . Bradūnas K. "Lietuviškoji trilogija” .- V .,1994
8.

Bradūnas K. ”Prie vieno stalo” .-v., 1990

9. "Šeimos Kalendorius” 1996
10* Šviesa, 1994 spalio 29d.
11, Valstiečių laikraštis,

1996 lapkr. 2d.

12. Š v ie s a ,.1996 spalio 30d*
13* Moteris, 1994. N r .1 0 . -p.22
14* Šeima, 1995.- Nr*ll.-p.8
15. Šeima, 1 9 9 6 .- N r . 10.- p . 12-13
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