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I. ŽINIOS APIE AUTORIŲ
2005m. bibliotekos metraštį parengė Vadžgirio filialo vyresnioji bibliotekininkė
Lina Lukošienė.
Autorė 1993m. baigė Vadžgirio vidurinę mokyklą. Nuo 1992m. dirba Vadžgirio
šv.Juozapo bažnyčios vargonininke. 1993-1997m. studijavo Šiaulių Pedagoginiame Insti
tute. 1999m. Šiaulių Universitete apsigynė socialinių mokslų (edukologijos) magistro
darbą. 1997-2004m. dirbo Vadžgirio pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja, 19972000m. dirbo Šimkaičių vidurinės mokyklos vaikų choro vadove. Nuo 2000m. dirba Šim
kaičių k/c meno vadove ir vadovauja Vadžgirio sakralinės muzikos ansambliui. Autorė
Vadžgirio bibliotekoje dirba nuo 2002 08 20. Ištekėjusi, augina dvi dukreles A lm ą ir M o
niką.

II. FILIALO BAZĖ
Jau daugelį metų biblioteka glaudžiasi 28 kvadratinių metrų plotelyje. Tai nėra to
ji patalpa, kurioje turėtų būti biblioteka. Tikrosios bibliotekos patalpos jau seniai kiauro
mis ir varvančiomis lubomis, supuvusiomis grindimis ir bebaigiančiais išvirsti langais...
2005m. du kartus virš bibliotekos gyvenantys žmonės užliejo biblioteką vandeniu. Žino
ma, ne tyčia. Po paskutinio užliejimo teko džiovinti ir knygas, nes ankstesni
„palaistymai“ stebuklingu būdu knygų nepaliesdavo.
Tačiau sklinda labai malonūs gandai, kad 2006m. bibliotekai bus paskirta keletas litų
nedideliam vidaus remontui ir nauji plastikiniai langai. Pagyvensime, tai ir pamatysime,
kas iš tų gandų pasitvirtins.

III. BIBLIOTEKOS TALKININKAI
Labai smagu, kad vaikai mielai būna knygnešiais ir spaudiniais aprūpina savo tėve
lius, kaimynus, draugus. Vaikų parnešta spauda ar knygos tikrai leidžia atsipūsti po darbų
ir žinoti svarbiausias naujienas. Kantriai savo tėvelius “šviečia” Sandra Jovarauskaitė
(5kl.), Eimante Kelpšaitė (4kl.), Eglė Kulikauskaitė (5kl.), Justinas Kriauza (Iki.), Ei
mante ir Ieva Švedaitės (5kl.), Dovilė (7kl.) ir Aistė (5kl.) Aleksaitės, Tadas (3kl.) ir
Vytautas (5kl.) Švedai, Džemilė (5kl.), Žaneta (4kl.) ir Viktorija (Iki.) Agajevaitės gyve

na tolokai Bulzgeniškių kaime (anoj pusėj Bebirvos), tad ir jų tėvams į biblioteką užsukti
sunkoka. Savo kaimynus knygomis aprūpina Irena Pernarauskienė, Zitutė Maurutienė,
Irina Vitkauskienė, Dalia Jurėnienė ir Lina Lukošienė, nešanti spaudinius daugybei
vadžgiriečių, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių patys į biblioteką ateiti negali.
Sunkesnius ir vyriškos rankos reikalaujančius darbus bibliotekoje atlieka Jurbarko
VB ūkvedys Algimantas Tamulis. Padėti niekuomet neatsisakydavo [Antanas Maurutis
spynas sutvarko ir lentynas suvaržo Antanas Čiumielius ir Henrikas Lukošius.
Aistė ir Dovilė Aleksaitės nuolat talkina sanitarinių dienų metu, kantriai valydamos
lentynas, tvarkydamos knygas.
Į talkininkų sąrašą būtinai reikia įtraukti Vadžgirio pašto viršininkę Dalę Tiškevičie
nę, kuri visada priima skaitytojų knygas, jei kartais biblioteka nedirba.

IV. KNYGŲ FONDAI
2005m.gruodžio 31d. bibliotekoje buvo 8922 spaudiniai už 12 804 Lt 98 et. Per
2005m. biblioteka gavo 468 spaudinių. O nurašyti 397 spaudiniai.
Skaitytojai labai išsiilgę naujų knygų, naujų leidinių, nes bibliotekos fonas (ne vien
tik Vadžgirio) labai senas. Naujas knygas skaitytojai tiesiog išgrobsto ir, patys perskaitę
duoda draugams ir draugėms paskaityti. Todėl naujos knygos į biblioteką sugrįžta po la
bai ilgo laiko.

V.

BIBLIOTEKINIS SKAITYTOJŲ
APTARNAVIMAS .
BIBLIOTEKOS REKLAMA

2005m. bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone gyveno 918 gyventojai. Biblio
tekoje iš viso skaitė 136 suaugusieji ir 162 vaikai. 2005m. bibliotekoje užregistruoti 4139
skaitytojų apsilankymai. Iš jų 2734 vaikų ir 1405 suaugusiųjų apsilankymai.
Apie Vadžgirio biblioteką vis dar galima paskaityti internete, adresu w w \v,Vadž
g i r y s . l t / b i b l i o t e k a . Šią vasarą bibliotekos ir kraštiečių skyriai, kuriuos tvarko pati

bibliotekininkė, buvo papildyti nauja informacija apie knygnešius, rašytojus, poetus,
visuomenės veikėjus.

Bibliotekos vardą garsino rajono laikraštis „ŠVIESA“ , kuris (bent iki šiol)
spausdino visus bibliotekininkės pateiktus straipsnius.
Buvo labai gera girdėti, kad vadžgiriečiai labai džiaugiasi ir didžiuojasi tuo, kad
Vadžgirio biblioteką puošia įrėmintas raštas, liudijantis apie čia dirbančią geriausią
2004m. rajono bibliotekininkę.
NETEKTYS.

2005m.

palaidojome

nemažai vadžgiriečių.

Amžino

poilsio

atgulė

Pranaitytė Bronė, Tiškevičienė Domicėlė, Antanas Maurutis, Antanaitienė Domicėlė,
Girdžiuvienė Antanina, Abukevičienė Birutė, Čimielienė Petrė, Tamulis Antanas,
Girdžius

Antanas,

Virginijus

Krikščionaitis,

Dirmauskienė

Bronė,

Kazimieras

Krikščionaitis.

VI. RENGINIAI
Dėl m ažų bibliotekos patalpų didesnius renginius organizuoti yra sudėtinga. Todėl
dažniausi bibliotekos renginiai - parodos.
2005m. renginiai suaugusiems
Parodos
01 16

„Saulę ant savo pečių parnešti iš ė ję s ..1 0 0 -o s io s rašytojo K.Borutos gimimo

metinės.
01 25 „A.Baranauskas - eilėmis prakalbinęs mišką.“ Poetui - 100.
02 11 „Tai paskubink, dyvinas paukšti/ Ir diena gal šviesesnė ims aušti...“ A.Miškinio
šimtmetis.
02 15 „Eilėmis kalbantis priemiesčio berniokas A.Baltakis švenčia savo 75-metį44.
03 15 „Kovo 16-ąją minime Knygnešio dieną“.
03 21 „Užaugo mano pirmas žingsnis,/Tarp medžių didelis užaugo“. Tautos dainiui,
poetui J.Marcinkevičiui - 75.
03 22 „Tarp dviejų pulso tv in k sn ių ..R .K etu ra k iu i - 70.
04 19 „Gyvenimas - lyg žaibo kirtis, lyg aistringas meilės apkabinimas...“ Vadžgirio
sūnui, rašytojui V.Girdzijauskui - 75.
04 25 „Naujos bibliotekos knygos4.
05 08 „Vis dar alma minčių upeliai iš rašytojo vadžgiriečio E.Ignatavičiaus plunksnos44.
Brandus 75-asis rašytojo gimtadienis.

06 23 „Žiburys tamsoje tuomet... O šiandien?“ Rašytojai J.Žemaitei - 160.
06 28 „Po šapelį, po lapelį surinkęs mūsų krašto tautosakos lobynus11. J.Juškai - 190.
08 08 „G.Stankaitis svajojančių vienatvių kryžkelėse...“ Bibliotekoje lankėsi pats poetas,
prieš tai atsiuntęs savo laišką, su numatyto vizito data. Atvežė ir bibliotekai padovanojo
nemažai savo knygų. Pasižadėjo atvykti į stambesniu renginius, jei tik gaus organizatorių
žinutę.
09 07 „Nulingavo, nusinešė saulę tolimi vaivoriniai miškai...“ 85-asis poeto P.Širvio
ruduo.
10 05 „Ant gyvenimškos keteros...“ A.Drilingai - 70.
10 20 „V.Petkevičius apie gyvenim ą d u o n ą meilę, šautuvą ir durnių la iv ą ..“
1111 „Naujausios naujausios naujausios". Naujų knygų paroda.
12 19 „Apie patį ilgiausią, patį gražiausią, spalvotą mūsų gyvenimo f ilm ą ..S .Š a lte n is .
12 20 „Kada mes grįžtam į namus?“ V.Rimkevičiui - 75.
Informacijos pristatym as interneto svetainėje
06 29 „Vadžgirio krašto įžymių žm onių pristatymas Vadžgirio interneto svetainėje44. Tai
pirmasis bandymas svetainėje paskelbti žymius Vadžgirio žmones: jų biografijas, darbus,
gyvenimo istorijas. Šiuo metu galima paskaitinėti apie poetus Gintautą Stankaitį, Albiną
A ntaną Kazlauską ir Bronių D irm au s ką- D irin ėn ą, rašytojus Eugenijų Ignatavičių,
Vytautą G irdzijauską
G irdzijauską

išeivijos

Eugenijų V olotką
šviesuolį

Juozą

Jeronim ą Ignatonį,
Giedraitį,

filosofą

profesorių Juozą
Krescencijų

Stoškų,

tautosakininkę O ną Gedminienę, dailininką A ntaną Gedminą.
Rašytojų E.Ignatavičiaus ir V.Girdzijausko jubiliejai. 2005m. pavasarį du iškilūs
Vadžgirio sūnūs šventė garbingus jubiliejus. Eugenijus Ignatavičius - 70-ąjį, o Vytautas
Girdzijauskas 75-ąjį gimtadienius. Į Eržvilko kultūros centrą vykome su dovanomis ir su
menine programa. Biblioteka ir Vadžgirio bendruomenės centras pasveikino savo brolius,
o Alma ir Monika Lukošiūtės dovanojo rašytojams liaudišką dainą. Į šventę važiavo

buvusi bibliotekininkė

Izabelė

Lukošienė,

Stasė Noreikienė ir mokytoja Janina

Ciumielienė.
2005m. vaizdiniai renginiai vaikams
Vaikams bibliotekoje per 2005m. paruoštos 8 parodos.
0 1 1 7 „Obuolys iš tėvelio sodų“. A.Puišytei - 75.
01 24 „Kaip išnešti uodegytę?" Eiliuoti A.Karosaitės išdykavimai.
03 23 Vaikų rankdarbių paroda.
05 01 Lietuvos bažnyčios.
1111 N aujausių knygų paroda.
1 1 1 4 H.K.Anderseno pasakų savaitė. Apie H.K.Anderseną.
1 1 1 5 H.K.Anderseno knygų paroda.
12 14 „Užeikit į paršiuko puotą“. 75-eri V.Žilinskaitei.
Žodiniai renginiai
Loterijos
05 2 7 ir 12 22 Loterija - tai prie prenumeruojamų spaudinių gaunamų dovanų
pasidalinimas, traukiant laimingus bilietukus. Loterijos dieną į biblioteką įeiti sunku - čia
susirenka beveik visa mokykla, nes dovanų nori gauti visi: ir maži, ir dideli. Liūdesys
būna, kai nepatinka prizas ar bilietukas tuščias... Bet k ąjau padarysi.
Popietės
05 23 Pasiruošimas Paskutinio skambučio šventei. 9kl. mokiniai nustebino, atvykę į
biblioteką ir paprašę padėti padaryti Paskutinio skambučio šventei skirtus skelbimus,
papuošti salę. Darbavomės išsijuosę. Smagu buvo dirbti su dideliais žmonėmis.
1 1 1 6 Kuriame dekoracijas spektakliui. Tradiciniam lapkričio mėnesio spaktakliui vaikai
patys sugalvojo dekoracijas ir patys jas pritvirtino. Kaip susitarę sakė, jog labai jau
gražios išėjo...
12 15 Kalėdinių rankdarbių popietė „Avinėlių tylėjimas“. Po jos bibliotekoje apsigyveno
tylintys, vata pasipuošę kartoniniai avinukai...
Spektaklis
11 18 Lėlių teatro spektaklis pagal H.KAnderseno pasaką „Penkiese iš vienos ankšties
Spektaklio reklama - aktyviausių skaitytojų paskleisti gandai apie spektaklį. Pakabinti

skelbimai - tik papildoma priemonė. Didžiulę lėlę-raganą, kuri yra žmogaus dydžio,
krutina rankas ir kojas, yra apsimovusi bibliotekininkės batais padarė Vadžgirio
pagrindinės mokyklos mokytoja Lina Trumpaitytė. Ragana buvo gera ir vaikams sekė
pasaką. Lėlę-mergaitę pasiuvau aš pati. Vaikams buvo labai juokinga, nes ši lėlė buvo
apsirengusi mano dukros drabužėliais. Spektaklis šiuolaikiškas: su muzikiniu fonu, su
garsiniais efektais ir 2 veikėjais. Vaidinimo metu žiūrovams patiko skraidantys žirniai oro balionai, stebuklingai išdygstantis žirnio stiebas su didžiuliais žiedais - dirbtinė gėlė.
Per dieną teko parodyti tris spektaklius. Nebuvo labai sunku, nes visas vaidinimas
įrašytas į CD, tad reikia dirbti tik su lėlėmis.
Labiausiai nudžiugino pirmoko Ovidijaus Olišausko klausimas, po spektaklio praėjus net
keletui dienų: „O kada vėl bus ta ragana?“.
Ekskursijos
05 19 Kartu su Vadžgirio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojomis Lina
Trumpaitytė,

Virginija

Stoškiene,

Rimute

Krikščionaitiene,

Ania

Mockevičiene

suorganizuota vaikučių ekskursija į audėjo Vinco Globio sodybą, kurioje mus visus
nuoširdžiai priėmė sodybos savininkė ir audėjo giminaitė Stasė Noreikienė, kuri leido
vaikams apžiūrėti viską: stakles, audinius, siūlus, namus, kiem ą audimo prietaisus.
Labiausiai vaikams patiko praktinė ekskursijos dalis: skalbinių lyginimas senoviniu
lygintuvu

ir

siūlų

lenkimas

ant

lankčio.

Ilgam

įstrigo

mokytojos

Rimutės

Krikščionaitienės pasakyti žodžiai: „tokių lobynų turime čia pat, visai šalia, kad tereikia
tik pasidomėti ir paeiti keletą žingsnių, o skubame, lekiame kuo toliau ir dejuojame, kad
ekskursijos brangiai kainuoja44. Stasė Noreikienė priėmė visas 4 klases atskirai, nes namo
kambariai nedideli ir vienu metu visi vaikai nebūtų sutilpę.
08 29 Ekskursija p o Vadžgirio apylinkes dviračiais. Jei pirmoji tokia ekskursija 2004m.
į generolo J.Žemaičio bunkerį pavyko sklandžiai, tai antroji, nors sutikta taip pat
entuziastingai, pateikė daugybę nuotykių ir atėmė labai daug jėgų. Vaikams norėjosi
parodyti didįjį ratą aplink Vadžgirį. Bet tik pradėjus važiuoti, keliauninkus užpuolė
kaimo šunėkai, vėliau sugedo vienos mergaitės dviratis. Laimei, pasitaikė geras žmogus,
sutikęs pagelbėti, bet visos ekskursijos metu mergaitė važiavo kolonos gale ir mynė iš
visų jėgų. Buvo labai pikta ant tėvų KAIMIEČIŲ (ne pagal gyvenamąją vietą, bet savo
vidumi), kurie vaikams negali nupirkti net dviračio. Keletas vaikų negalėjo vykti kartu,

kadangi tėvams vakare reikės važiuoti pas gyvulius į ganyklas. Absurdas iki ašarų. O juk
visą vasarą kaimo vaikai savo laisvalaikiu rūpinasi patys, nes tėvai pasinėrę iki kaklo į
žemės ūkio darbus. Štai kokia kaimo vaiko gyvenimo realybė. Numynus pusę kelio,
paaiškėjo, kad jau visi alkani, o valgyti beveik niekas neįsidėjo. Tik Haroldas Puišys ir
Edvinas Aleksa iš kuprinių ištraukė po dešrą ir kelis agurkus. Ojojoj, koks gardus buvo
tas plonas dešros griežinėlis su agurko kampu. Ekskursijos metu aplankėme gražiausią
seniūnijos sodybą, kurioje šeimininkauja Diana ir Liudas Ambrozaičiai. Jie mus
pavaišino obuoliais ir leido pavaikštinėti po labai jaukią ir gražią sodybą. Bekeliaujant
toliau, vaikai susitiko savo bendraklasių, kurie stebėjosi mūsų iškyla ir apgailestavo, kad
jiem s neteko vykti kartu. 2006m. vaikai labai notėtų vykti į turistinį žygį su nakvyne. Jei
tėveliai padės, tai..
12 20

Pirm okėlių ekskursija į biblioteką. Šiemetiniai pirmokai labai energingi ir

aktyvūs. Bibliotekoje jie lankosi jau nuo pat rugsėjo pirmosios, tačiau, kartu su mokytoja
atvykti tegalėjo gerokai vėliau. Tačiau vis tiek buvo smagu, nes vaikai jau žinojo
bibliotekos taisykles, lentynų pavadinimus, o pakartoti ir draugams pasigirti savo
visažinyste visada gera ir naudinga.
K iti renginiai
Juozapo mugė 2005-03-19. Kadangi Vadžgirio bažnyčioje vyksta šv.Juozapo atlaidai, tai
po sekmadienio šv.M išių visi smalsaujantys rinkosi mokyklos sporto salėje, kurioje
šurmuliavo mokinių surengta mugė. Patys vaikai kepė sausainius, pyragus, mezgė, siuvo,
piešė, lipdė, vėrė vėrinius, daugino gėlių daigus ir t.t. O suaugę tik krapštė savo pinigines
ir džiaugėsi vaikų išradingumu. Bibliotekos nuopelnas - mugės metu veikusi vadžgirietės
siuvinėtojos Danutės Trumpaitienės darbų paroda.
M otinos dienos šventė. Jau keletą metų šv.Juozapo bažnyčia, mokykla ir biblioteka
organizuoja Motinos dienos minėjimą Vadžgirio bažnyčioje. 2005m. pagrindinę naštą
pasiėmė mokykla, paruošusi nuoširdžią kompoziciją. Biblioteka talkino renkant poezijos
posmus.
Gruodžio skaitymai. 2005m. gruodžio 19d. jau penktą kartą Vadžgirio pagrindinėje
mokykloje vyko poezijos popietė „Gruodžio skaitymai41. Šį renginį organizuoja mokytoja
Anelė Andriulevičienė. Ji ir pasikvietė mane būti komisijos pirmininke bei dekoruoti

renginio sceną. Konkurse dalyvavo 13 moksleivių. Komisija įvertino Eglę Kulikauskaitę,
Inga Naujokaitytę, Edviną Aleksą, Eimantę Švedaitę, Dovilę Aleksaitę, levąU rbikaitę.

VII. DARBAS S U SKAITYTOJAIS VAIKAIS
Individuali veikla
Gyvenimas nuolat keičiasi. Jau

keletas metų,

kai akivaizdžiai

sumažėjo

vyresniųjų klasių mokinių apsilankymų bibliotekoje, nes mokykloje įrengtą erdvi
kompiuterių klasė, VIPT, o mokyklinis autobusas jau nuo 13.30val. pradeda išvežioti
mokinius namo. Todėl bibliotekoje ilgėliau gali pabūti tik pačiame Vadžgiryje
gyvenantys moksleiviai. Didžiulius “nuostolius” bibliotekai suteikia į kitas mokyklas
išvažiuojantys ll-1 2 k l. moksleiviai, kurių gretas papildo ir į Jurbarko gim naziją išvykę
geriausi 9kl., o nuo 2004m. ir 8kl. mokiniai. Vyresniųjų stygiaus nebekompensuoja
ikimokyklinukai, pradinių ir vidurinių klasių moksleiviai, nes į pirm ąją klasę kasmet
ateina vis mažiau vaikų.
Skaitytojai vaikai labai siekia artimo ir betarpiško bendravimo. Jiems patinka
tvarkyti bibliotekos knygų lentynas, išdėstyti knygas pagal skyrius, abėcėlę, išrinkti
suplyšusius žurnalus bei knygeles ir jas suklijuoti, apžiūrinėti katalogus ir kartotekas,
magiškai viliojantį sandėliuką (magiškas, nes jam e nuo senų laikų sukabinti spektaklių
kostiumai).
Vaikai atneša saldainių, bulvių traškučių, limonado, torto ar kokių nors kitokių
gardėsių ir labai džiaugiasi, kai koks nors gardėsis pasirodo iš bibliotekininkės stalčiaus.
Net ir 30-ojo bibliotekininkės gimtadienio nepamiršo -

dovanėlės buvo be galo

nuoširdžios. O valgyti gimtadienio tortą tarp knygų lentynų - tikrai romantiška.
Knygnešiai
Spaudinius neša ir tuo labai didžiuojasi, nes pakrikštijami „knygnešio14 vardu.
Vaikų dėka spaudiniai patenka į

suaugusiųjų rankas. Manau, kad po truputį kaimo

žmonės užsiprenumeruoja sau leidinių, nes pasiūla pati įvairiausia: ir pagal kainas, ir
pagal turinį.
„Knygnešio44 vardu vadinami: Eimante ir Ieva Švedaitės (5kl.), Dovilė (7kl.) ir
Aistė (5kl.) Aleksaitės, Edvinas Agajevas (8kl.) ir jo sesutės - Džemilė (5kl.),trečiokė
Žaneta ir pirm ą klasę pradėjusi lankyti Viktorija, Gintarė (8kl.) ir Rita (7kl.)Dobilaitės,

Lolita Girdžiūtė(l Iki.), Odeta Virbukaitė (Iki.), Greta Virbukaitė (5kl.), Kęstutis Bauža
(Iki.), Eimantas Šlajus (2kl.), Tadas (2kl.) ir Vytautas (5kl.) Švedai, Eimante Kelpšaitė
(3kl.), Sandra Jovarauskaitė (4kl.), Eglė Kulikauskaitė (4kl.), Milda Ačaitė (5kl.), Dovilė
Janušaitė (5kl.), Rūta Jucikaitė (6kl.), Greta Kulikauskaitė (7kl.), Žičkutė Laima (10kl.),
M artinaitytė Jolita (10kl.), Sigutė Danilevičiūtė (5kl.).
Kontroliniai rodikliai
Sutelkta skaitytojų vaikų - 162.
Jie apsilankė bibliotekoje -

2734 kartus.

Vaikams išduota sp au d in ių - 3320 egz.
Vaikams paruošta - 8 parodos ir surengti 9 žodiniai renginiai.
Skaitytojai vaikai labai siekia artimesnio ir betarpiško bendravimo. Jiems patinka
tvarkyti bibliotekos knygų lentynas, išdėstyti knygas pagal skyrius, abėcėlę, išrinkti su
plyšusius žurnalus bei knygeles ir jas suklijuoti.
Vaikams patinka, kuomet bibliotekininkė jiem s pasiūlo įdomią knygą ar pasaugo
jų pasirinktas knygeles, kol bus atneštos namie pasilikusios .
Kartais tenka pagudrauti , kad vaikai kuo dažniau apsilankytų bibliotekoje. Šiais
metais didžiulio susidomėjimo sulaukė spalvoti formuliarų lapeliai. Kartotekoje iš karto
matyti, kurie vaikai skaito daugiau - tų formuliaruose mirga spalvoti lapeliai, o kurie
skaito mažiau - tų lapeliai baltuoja.

VIII. INFORMACINIS DARBAS
Per metus bibliotekoje buvo atsakyta į 146 skaitytojų pateiktas užklausas. Daž
niausiai specialios literatūros prireikia moksleiviams, ruošiantiems referatus, savarankiš
kus darbus, ieškantiems gražių eilėraštukų ar konkrečių knygų, kurias liepia perskaityti
mokytojai.
Skaitytojams nuolat pageidaujant literatūros apie dietas, sveiką gyvenseną rankdar
bius, naujus kulinarinius receptus, ir toliau segami aplankai su aktualių straipsnių kopijo
mis iš įvairiausių bibliotekos prenumeruojamų žurnalų bei laikraščių.

IX. KRAŠTOTYROS DARBAS
2005m.

bibliotekos kraštotyros barai

buvo

labai derlingi:

paruoštas 2004m.

bibliotekos metraštis ir savomis jėgom is išleista nedidelė knygelė apie vadžgirietį audėją
Vincą Globį. Vadžgirio apylinkėse yra daug nagingų, šviesių žmonių, apie kuriuos
norėtųsi kalbėti ir pasakoti ateinančioms kartoms. Todėl susidariau nedidelį sąrašą
žmonių, apie kuriuos tikiuosi surinkti medžiag ir išleisti nedideles knygeles.
Renkant m edžiagą apie audėją Vincą Globį, labai daug padėjo audėjo giminaitės
Stasė Noreikienė ir Danutė Trumpaitienė, brolis Izidorius Globys, pas kurį pasisvečiuoti
buvo labai įdomu. Žodis „įdomu“ neatspindi tos būsenos, kurią pajunti, bendraudamas su
tris kart už save vyresniu žmogumi. Izidorius Globys taip pat vertas knygos, nes iš jo
dvelkia gilus ir tikras patriotizmas, optimizmas, energija ir gyvybiškumas, kad to
pavydėti galėtų didesnioji jaunų žm onių dalis. Visi talkininkai dalijosi prisiminimais,
nuotraukomis, audinių pavyzdžiais ir t.t. Ši knygelė buvo eksponuojama rajono
kraštotyros konferencijoje. Už kraštotyros darbų rengim ą ir aktyvią veiklą rajono meras
Aloyzas Zairys įteikė ap dovanojim ą- Lidos Meškaitytės dailės albumą.
Atnaujinta ir sutvarkyta kraštotyros kartoteka nuolat buvo papildoma naujais aprašais,
kurių vietinėje ir respublikinėje spaudoje netrūko. Vadžgirio bendruomenės centras, akty
viai koncertuojantis Vadžgirio

sakralinės muzikos ansamblis,

VVG „Nemunas“,

Vadžgirio pagrindinė mokykla, šv.Juozapo parapija davė peno rajono ir Lietuvos žurna
listams. Interneto informacinėse sistemose pavyko surasti nuo Vadžgirio kilusių rašytojų
ir poetų pavardes, knygnešių sąrašus.
Vadžgirio bendruomenės centro interneto svetainėje esantys bibliotekos ir kraštiečių
skyriai pasipildė nauja informacija apie žymius Vadžgirio krašto žmones: rašytojus,
poetus, visuomenės veikėjus ir kt.
Naujai sutikrinta mikrorajono gyventojų kartoteka. Dabar gyventojų skaičiaus paklai
da *10.
Taip pat surinkti visi spaudoje publikuosi straipsniai, kuriuose paminėtas Vadžgirio ar
čia gyvenančių žmonių vardai. Labai norėtųsi atidžiai perversti bibliotekos sandėliuose
esančią ankstesnių metų spaudą ir surinkti straipsnius apie Vadžgirį. Manau, kad po daug
metų (jei tik kolekcija išliks) kažkam bus tikrai įdomu pasklaidyti istorijos puslapius.

X.

PROBLEMOS. IŠVADOS

Problemų visada yra, nes žmogus, gavęs, ko labai siekia, papildo savo norų kolekciją
naujais pageidavimais. Žinoma, sunku dirbti, kai bibliotekoje šalta, bet šilumos
antplūdžio nenusimato

ir šaltąjį metų sezoną tiesiog reikia iškęsti.

Bibliotekos

termometras žemiau nulio nukritęs nebuvo, o štai parduotuvės „Nigror“ pardavėjos
„džiaugėsi" darbe radusios -4 laipsnius. Nei šaldytuvų nereikia: esant tokiai temperatūrai,
ir ant prekystalių padėtos dešros tikrai gerai laikosi.
Akis bado kuklus ir vargingas bibliotekos inventorius, remonto prašančios patalpos,
bet viskas, tikriausiai, savo laiku. Svarbiausiai, kad

būtų skaitytojų, o visa kita - tik

priedas.
M ūsų rajono kaimų bibliotekos turi nemažai prenumeruojamų leidinių, kai tuo tarpu
kitų rajonų kaimų bibliotekos džiaugiasi vienu ar dviem žurnalais. Norėtųsi gauti daugiau
informacinių

leidinių,

nes

moksleiviai

dažniausiai

informacijos

ieško

miestelio

bibliotekoje, kadangi mokyklos bibliotekoje fondų pagrindą sudaro vadovėliai ir
pedagoginė literatūra. Tačiau labai dažnai ir miestelio bibliotekoje reikiamos literatūros
surasti nepavyksta arba ji neišsami. Tad vaikai naudojai interneto pagalba, kuris juos
nuvilioja atgal į mokyklą.
Daug vilčių dar teikia ES. Manau, kad po keleto metų ir Vadžgirio bibliotekoje bus
kompiuteris, ir knygų gal šiek tiek daugiau gausime, nes žm onių švietimas, greitas ir
efektyvus informacijos perdavimas ir paieška Europos šalyse yra vertinami ir reikalingi.
O kadangi Lietuva dar tik mokosi iš toliau pažengusių kaimynių, tai pagerėjimo dar reikia
palaukti.

PRIEDAI

IŠ BIBLIOTEKOS IR VADŽGIRIO MIESTELIO
GYVENIMO...

i

Iš bibliotekos gyvenimo 2005m.
1. Bibliotekos knygų fondai
2. Spektaklio

„Penkiese iš vienos ankšties41 (pagal

H.K.Anderseno pasaką) dekoracijos
3. Parodos „Lietuvos bažnyčios44 stendas
4. Senoviškų knygų lentyna bibliotekoje

to

paties

pavadinimo

Iš 2005m. bibliotekos gyvenimo
1. Žaidžia mažieji skaitytojai: (iš kairės) Donatas Žabarauskas (Iki.), Žilvinas
Masaitis (2kl.), Laurynas Sluoksnaitis (2kl.), Martynas Stankaitis (Iki.), Žaneta
Agajevaitė (4kl.)
2. Bibliotekos skaitytojos (iš kairės) Aistė Aleksaitė (5kl.), Eglė Kulikauskaitė
(5kl.), Sandra Jovarauskaitė (5kl.)
3. Vadžgirio pašto viršininkė Dalė Tiškevičienė
4. Parodos „Avinėlių tylėjimas" fragmentas
5. Poezijos skitymo konkursas „Gruodžio skaitymai" mokykloje: (iš kairės) Džemilė
Agajevaitė (5kl.), Sandra Jovarauskaitė (5kl.), Dovilė Janušaitė (6kl.), Tadas
Švedas (4kl.), Žaneta Agajevaitė (4kl.), Ieva Švedaitė (5kl.)
6. Parodos „Avinėlių tylėjimas" fragmentas
7. Žaidžia mažyliai

2005m. Užgavėnių laužas

2005m. šv.Juozapo atlaidai kovo 20d. - šventinamos mašinos

šv.Juozapo mugės metu:(iš kairės) kun.Virgilijus Rutkunas, Angelina Jucikienė, Stasė
Tamošaitienė, Henrikas ir Lina Lukošiai, Alma Lukošiūtė.

Motinos diena šv.Juozapo bažnyčioje 2005-05-01 Pirmokėliai (iš kairės) Žilvinas
Masaitis, Silvija Petraitytė, Laurynas ir Martynas Dobilai, Julija Vaitiekūnaitė, Eimantas
Žievys; (antroje eilėje - antrokai) Jovita Kaminskaitė, Gintarė Ačaitė, Liveta Švedaitė,
(ketvirtokės) Marta Krikščionaitytė, Agnė Vaičiukynaitė, Rūtelė Dobilaitė; (trečioje
eilėje - ketvirtokės) Džemilė Agajevaitė, Aistė Aleksaitė, Sandra Jovarauskaitė, Eimante
ir Ieva Švedaitės.

Palangos Juros šaulių choras „Žilvinas44(vad.Al.Žilys) 2005-05-21

2005 mokslo metų užbaigimas 2005-05-31

