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VIEŠVILĖS MIESTELIO BIBLIOTEKA
...........................
v.
46
Viešvilės biblioteka žinoma nuo 1952 metų. Iki 1949m. Pagulbinių kaime (7
km. Nuo Viešvilės) veikė klubas- skaitykla, kur dirbo vedėja Vincenta Stanevičienė
(Magdušauskaitė), gimusi 1925 m. lapkričio 16 d. 1949 m. vasario 18d. jąnušovė
miškiniai, nes buvo aktyvi komjaunuolė, ragino žmones stoti į kolūkius. Tuometinė
sovietinė valdžia kultūros darbuotojams kėlė įvairius reikalavimus, nesusijusius su
tiesioginiu darbu. Kaip pasakoja Magdalena Danutė Maskolaitytė, dirbusi Viešvilės
bibliotekoje 1956 m., jai tekdavo eiti surašinėti gyvulių, rinkti prievoles iš gyvento
jų. Ji buvo kritikuojama rajono valdžios už tai, kad neužsiprenumeravo laikraščių,
nors jų pilnai pakako bibliotekoje. Niekas neatsižvelgė į tai, kad gauna menką atly
ginimą ir tenka važinėti į Viešvilę iš Jurbarko. Knygų bibliotekoje buvo mažai,
daugiausia- brošiūrų.
Biblioteka metų bėgyje kilnojosi iš vienų patalpų į kitas. 1956 m. biblioteka
buvo įsikūrusi gyvenamajame mediniame name rytinėje Viešvilėje (antras namas už
maisto prekių parduotuvės). Po to buvo perkelta į miestelio centrą į raudonų plytų
pastatą. Vėliau čia buvo kirpykla, dabar čia gyvena Balijonienė Petrė. Biblioteka
užėmė 2 kambarius I aukšte. Čia biblioteka veikė iki 1981 metų, kol buvo pastatytas
naujas seniūnijos pastatas ir bibliotekai paskirtas kambarys I aukšte, priešais paštą.
Patalpa erdvi, šviesi, šildoma centraliniu būdu. Dar buvo nedidelis kambarėlis,
skirtas bibliotekos archyvui.
2001 m. sausio 2 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu miestelio viešoji
biblioteka (t.y. Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas) buvo su
jungta su pagrindinės mokyklos biblioteka ir perkelta į raudonąjį mokyklos pastatą
statytą 1905 m., į II aukštą.
Bibliotekai paskirtos klasės patalpa į gatvės pusę, greta
v
mokyklos bibliotekos. Šildoma krosnimi. Biblioteka užima 52,62 m2 plotą kartu su
mokyklos biblioteka -130,28 m2 . III aukšte yra patalpos bibliotekos archyvui. Dir
ba dvi bibliotekininkės: Irena Martinaitienė ir Danutė Daugirtienė. 2001 m. rugsėjo
mėnesį pradėjo dirbti Danutė Brazaitienė. Visoms tenka po 0,5 etato.
Viešvilės bibliotekoje yra dirbusios šios bibliotekininkės:
Magdalena Danutė Maskolaitytė, gimusi 1935m. rugpjūčio 6 d., mokėsi
Jurbarko vid. mokykloje, po to Vilniaus universitete. Dirbo nuo 1956m. kovo 3d.
iki 1957m. rugpjūčio 11d. Šiuo metu dirba Jurbarko viešojoje bibliotekoje (nuo
1961-11-01) Informacijos skyriaus vedėja.
Neilgą laiką dirbo L.Seveliova, Renė Naujokaitė, Bronė Lazdauskienė, Te
resė Frišmantienė, kuri 1972 m. pavadavo Ireną Vaznelienę.
Irena Vaznelienė (Safonovaitė), gimusi 1941 m. Raseinių mieste, Viešvilės
bibliotekoje dirbo nuo 1965 m. rugsėjo mėn. Iki 2001 m. sausio ld. Ji turėjo aukš
tąjį bibliotekinį išsilavinimą buvo baigusi Vilniaus valstybinį universitetą (19611967).
1972 m. bibliotekos fonde buvo 6067 knygos už 3829,95 rublius.
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BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ FONDAS IR SKAITYTOJAI
Metai
1972
1990
2000
2001

^

ffl

Fondas
6067
13.662
8513
8896

Skaitytojai
189
308
318

Pirmo to paties pastato aukšte yra direktorės pavaduotojo ūkio reikalams
Edmunto Mankaus kabinetas (nuo 1999 m.), buhalterija (nuo 1999 m.), kur dirba
buhalterė Vida Bubnienė, mokyklos buhaltere dirbanti nuo 1993 m. gruodžio ld. ir
kasininkė Kristina Astreikytė- nuo 1999 m.liepos ld. Vakarinėje pastato pusėje
įsikūrusios dvi pradinės klasės ir muzikos- dailės kabinetas. Muzikos mokytoja
Kristina Martinaitytė, g.l979m. pradėjo dirbti 2001 m. rugsėjo ld. (iki tol dirbo
Valius Vizbaras), dailės mokytoja Rūta Irtmonienė, g.l967m. mokytoja dirba nuo
1995 metų.
£
ATSTUMAI IKI DIDESNIŲ MIESTŲ IR KITŲ OBJEKTŲ
Iki Jurbarko (rajono centro) 25 km
Iki Tauragės
32 km
Iki Pagėgių
35 km
Iki Klaipėdos
120 km

Į šiaurę nuo miestelio 550 m - Karšuvos giria, kur įkurtas Viešvilės rezervatas
1991 metais.
Iki Nemuno (nuo plento)
1 km 200m
Iki II užtvankos (nuo bažnyčios)
400m
Miestelis išsidriekęs palei Jurbarko- Klaipėdos plentą 2km 300m.

Jurbarko rajono viešosios bibliotekos
Viešvilės filialo

PATALPŲ PLOTAS

Vaikų skyrius

_

27,68

Pedagoginės lit. sk.

_

16,45

Vadovėlių kambarys

_

19,03

Saugykla

_

14,50

Suaugusių biblioteka

_

52,62

Iš viso: 130,28 m2

Busimoji skaitykla

_

54,31

Mokyklos muziejus

_

23,85

-

4,35

(greta)

Laiptinė

VIEŠVILĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
BIBLIOTEKA
Viešvilės mokyklos biblioteka veikia nuo 1957 m. Bibliotekoje yra
dirbusios šios darbuotojos: Šebekaitė Stasė 1962m., Leksaitė Gražina 1963m.,
Skrickytė 1964-1966m., Čepinskienė Jadvyga 1966-1988, Daugirtienė Danutė
1988-2001m.
Biblioteka įsikūrusi senose pirmosios Viešvilės mokyklos patalpose, II aukšte,
užima 59m2 plotą. Bibliotekoje sukaupta 7645 knygos ir 7796 vadovėliai. Yra 212
skaitytojų. Per metus perskaitoma iki 2500 knygų.
Prie bibliotekos veikia knygos bičiulių aktyvas, kuris prižiūri ir restauruoja
knygas, kontroliuoja skaitomumą susipažįsta su bibliotekos veikla.
Biblioteka rengia rekomendacijas skaitytojams, parodas,skirtas rašytojų
jubiliejams, kitoms įžymioms datoms, priima moksleivių pažintines ekskursijas,
veda informacines- bibliografines pamokas moksleiviams, dirba kraštotyros darbą.
2001 metais mokyklos biblioteka sujungta su Jurbarko viešosios biliotekos
Viešvilės filialu.
Bibliotekininkė Danutė Daugirtienė yra baigusi Vilniaus valstybinį pedago
ginį institutą, turi lietuvių kalbos mokytojos specialybę. 1994 metais jai suteiktas
vyresniosios mokytojos vardas, 2000m. išrinkta Lietuvos Respublikos garbės kraš
totyrininke.

*
Kovo mėn. 23d. pagrindinėje mokykloje vyko poezijos popietė “Žodžio
šviesa”. Į renginį buvo pakviesta kraštietė poetė Albina Danisevičiūtė. Ji papa
sakojo atsiminimus apie Viešvilę. Dirbdama “Šviesos” redakcijoje, Albina daug
metų gyveno Viešvilėje. Jos kūrybą skaitė moksleiviai. Apie ją kaupiama medžia
ga mokyklos muziejuje.
Savo kūrybą skaitė ir klebonas Rimvydas Adomavičius bei bibliotekininkė
Danutė Daugirtienė.
Popietę organizavo lietuvių kalbos mokytoja Danutė Sabonaitienė.

Balandžio 6 d. bibliotekoje vyko susitikimas su skaitytojais. Šiam susitikimui
entuziastingai ruošėmės. Iš anksto pasiskelbėme. Turėjome tikslą supažindinti skaity
tojus su biblioteka, įkurta kitose patalpose, aptarti su skaitytojais jų ir mūsų porei
kius, paskatinti skaitytojus dažniau lankytis bibliotekoje. Vienas svarbiausių šių me
tų bibliotekos uždavinių buvo kelti bibliotekos prestižą pritraukti kuo daugiau skai
tytojų. Tuo tikslu ir sugalvojome surengti susitikimą su skaitytojais. O kad susitiki
mas būtų įdomesnis, dar nutarėme pristatyti naują Leonardo Gutausko knygą “Laiš
kai iš Viešvilės”(Susirašinėjimas su autorium jau vyko nuo sausio mėnesio, vos pa
sirodžius knygai). Pasiskelbėme iš anksto. Bibliotekininkė Irena Martinaitienė pa
rengė L.Gutausko kūrybos parodą “Leonardas Gutauskas - dailininkas ir rašytojas”.
Į renginį atėjo 17 pagrindinės mokyklos mokytojų. Kiti žmonės mūsų renginiui liko
abejingi.
Po diskusijų aplankėme mokyklos muziejų, kur buvo įrengta ekspozicija, vaiz
duojanti buvusį Rydelsbergo dvarą kur vyko romano “Laiškai iš Viešvilės” įvykiai.
Mokytojai buvo patenkinti renginiu, aktyviai dalyvavo diskusijoje, nes daugelis bu
vo perskaitę knygą.
*
Balandžio 18 d. bibliotekininkė Danutė Daugirtienė surengė susitikimą su IXX klasių moksleiviais. Dalyvavo 38 moksleiviai. Buvo kalbamasi apie knygos reik
šmę, skaitymo reikalingumą elgesį su knyga, cituojamos A.Tatarės, J.Tumo-Vaižganto, D.Didro, J.Korčiako, Just.Marcinkevičiaus, B.Šou, L.Tolstojaus mintys apie
knygą. Ta pačia proga buvo pristatytos naujos Leonardo Gutausko knygos:”Šešėliai”, “Laiškai iš Viešvilės” ir “Popierinė dėžutė”. Kadangi romanas “Laiškai iš
Viešvilės” visus labiausiai domino, apie jį ir buvo kalbama plačiausiai. Kodėl iš
Viešvilės ? - buvo pirmas klausimas. Atsakiau rašytojo žodžiais:”Viešvilės dvaro
rūmus mačiau pro metalinės tvoros tinklą. Girdėjau sielos varguolių šauksmus.
Rinkdamasis beprotnamį, iš kurio mano knygos herojus rašytų laiškus, apsistojau
ties Viešvile. Galėjo tai būti ir strūnos b.n. ar Naujosios Vilnios. Visame pasaulyje
beprotnamiai panašūs”. Pagrindinis romano veikėjas neeilinis Viešvilės psichochronikų namuose, bet tikras filosofas, galbūt atvežtas čia norint atskirti nuo visuome-

y
•4
nės. Knyga ne kiekvienam “įkandama” dėl filosofinės potekstės, reikia turėti ir isto
rijos, ir Biblijos žinių.
Moksleivių smalsumas buvo patenkintas.
*
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 2001m. balandžio mėn. 24- 30d.
Šią savaitę ir mes norėjome atkreipti Viešvilės skaitytojų dėmesį į savo biblioteką,
aiškinti bibliotekos reikšmę, propaguoti skaitymą, ugdyti skaitymo kultūrą. Tuo
tikslu bibliotekoje balandžio
24d. buvo įrengta paroda, skirta knygos istorijai “Nuo
V
strėlės iki knygos”. Šią parodą skaitytojai galėjo pamatyti atvirų durų dieną, sureng
tą balandžio 25d. Apsilankė nedaug- 9 žmonės.
Balandžio 26d. vyko pašnekesys su 9-10 klasių moksleiviais “Mokomės gyventi
informacinėje visuomenėje”. Su moksleiviais kalbėjosi bibliotekininkė Danutė Dau
girtienė. Kalbėta apie tai, kas yra informacinė visuomenė, kodėl žmogus turi moky
tis visą gyvenimą, kaip išmokti naudotis informacija, apie informacines technologi
jas, apie knygą kaip informacijos šaltinį. Dalyvavo 34 moksleiviai.
v

2001-05-05
Bibliotekininkė Danutė Daugirtienė apdovanota seniūno Algimanto Liaudaičio
Padėkos raštu už nuoširdų dalyvavimą miestelio meno saviveikloje ir Padėka už
kruopštų darbą renkant Viešvilės istoriją ir rūpestį jos išsaugojimu.

*
Gegužės 5 d. Viešvilėje vyko seniūnijos diena. Jai ruošėsi visos įstaigos.
Seniūnijos salėje vyko rankdarbių ir meno kūrinių paroda. Bibliotekoje buvo įreng
ta paroda “Viešvilės istorinė praeitis”. Su Viešvilės istorija gyventojus ir svečius
supažindino bibliotekininkė Danutė Daugirtienė. Buvo pristatytas naujas jos darbas
“Viešvilės katalikų bažnyčia”. Po to visi buvo kviečiami aplankyti muziejų, kur bu
vo įrengtos naujos ekspozicijos, viena iš jų skirta rašytojo Leonardo Gutausko kny
gai “Laiškai iš Viešvilės”, buvo eksponuojama vietovė, kur vyko knygos įvykiaiRydelsbergo dvaras, senųjų dvaro savininkų fon Knoblochų šeimos nuotraukos bei
atsiminimai.
*

Lapkričio 2 d ., Vėlinių dieną, bažnyčioje buvo meldžiamasi už mirusius arti
muosius. Po Šv. Mišių skambėjo moksleivių eilėraščių posmai, deklamavo biblio
tekininkė Danutė Daugirtienė (Marcelijaus Martinaičio “Ašara”).
*
Lapkričio mėnesį vyko renginiai, skirti Jono Basanavičiaus 150-osioms
gimimo metinėms. Renginį ruošė lietuvių kalbos mokytoja Danutė Sabonaitienė
kartu su Smalininkų pagrindinės mokyklos ir Viešvilės žemės ūkio mokyklos li
tuanistėmis. Smalininkų pagrindinėje mokykloje minėjimas vyko lapkričio 9 d.,
Viešvilės žemės ūkio mokykloje - lapkričio 22 d., Viešvilės pagrindinėje mokyk
loje - gruodžio 6 d. Buvo pasitelktas ir mūsų mokyklos etnografinis ansamblis
“Serbentą” (vadovė Reda Šašienė). Ansamblio mergaitės padainavo dainų, užrašy
tų Jono Basanavičiaus ir pasekė jo surinktų pasakų. Labai įdomiai apie Basanavi
čiaus laikmetį kalbėjo istorijos mokytoja Elena Vizbarienė. Mes, bibliotekininkės,
rinkome literatūrą apie Joną Basanavičių. Deja, sunku buvo surasti jo užrašytų liau
dies dainų, todėl teko naudotis ir asmeninėmis bibliotekomis.
Bibliotekoje buvo įrengta paroda (bibliotekininkės Irena Martinaitienė ir Danu
tė Brazaitienė.

BIBLIOTEKOS VEIKLA 2001m.
Bibliotekoje sutelkta 23% gyventojų, yra 318 skaitytojų, iš jų
129 vaikai. Viešvilėje 1208 gyventojai, seniūnijoje 1515. IŠ tolimų
kaim ų,tokių kaip Žardeliai, Antupiai, Apšriūtai,Pagulbiniai, skaitytojų
nėra. Dalis moksleivių (jų yra 55) gyvena vaikų globos nam uose ir
skaito savo bibliotekoj e, o ikimokyklinio am žiaus vaikai ( 70 vaikų) dar
nem oka skaityti.D augum a m ūsų suaugusių skaitytojų skaito tik
periodinę spaudą. Skaitytojų
skaičius galėtų padidėti, jei tam
skirtum e daugiau dėmesio.Bibliotekoje per daug senų knygų, o naujų
gaunam e per mažai. Galvojame ir apie bibliotekos modernizavimą.
Per m etus apsilankė 4251 lankytojas, o vidutinis lankom um as
13,36. Iš viso išduota 7301 dokum entas, iš jų 3051 grožinės
literatūros kūrinys, 988 šakinės ir 3262 periodinės. Vidutinis
skaitom um as 22,95. Tame skaičiuje apsilankė 2339 vaikai, vidutinis
lankom um as 18,13. Vaikams išduota 2554 dokum entai, iš jų 1782
grožinės literatūros kūriniai. 336 šakinės, ir 436 periodinės. Vidutinis
skaitom um as 19,79.
Biblioteka ap tarn au ja 9 neįgaliuosius asm enis, 2 iš jų ap tar nauja bibliotekininkės, kitus - šeimos nariai.
Fonde yra 9085 grožinės literatūros kūriniai, 7616 šakinės.
Be skaitytojų aptarnavim o bibliotekoje dirbam i įvairūs kiti
darbai: rengiamps teminės, jubiliejinės parodos, skaitytojam s buvo
pristatytos naujos rašytojo Leonardo G utausko knygos, o
bendruom enei - kraštotyros darbai „Viešvilės istorija” ir „Viešvilės
katalikų bažnyčia”, rašom as bibliotekos ir Viešvilės m etraštis, kiti
kraštotyros darbai, su moksleiviais pravesti pokalbiai apie
informacinę visuomenę bei įvairiom bibliografinėm temom.Rašomi
darbo planai ir ataskaitos, vykdoma fondų apskaita.
200 lm . sujungus miestelio ir mokyklos bibliotekas į vieną
Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos
Viešvilės filialą,
biblioteka persikėlė į pagrindinės mokyklos patalpas, abi bibliotekas
skiria tik koridorius. Fondai liko nesujungti. Privalumas tas, kad
mokyklos darbuotojai dažniau ateina paskaityti laikraščių, o tuo
pačiu pasidom i ir naujom is knygomis. Nepatogu senyvo am žiaus
žmonėms, kad biblioteka yra antram e aukšte. Labai reikalinga
skaitykla, k u r b ū tų galima rengti užsiėm im us su moksleiviais,
susitikim us su skaitytojais ir įvairius renginius.
Pradėjus d arbą naujom sąlygom iškilo įvairių sunkum ų: reikėjo
sutvarkyti fondus, katalogus ir kartotekas, tam sugaišome daug laiko.
Bibliotekininkė IRENA MARTINAITIENĖ dirba pirm uosius m etus, iki
tol dirbo vaikų lopšelio-darželio auklėtoja. D A N U T Ė D A U G IR T IE N Ė

dirbo mokyklos bibliotekoje, k u r buvo kiti reikalavimai, biblioteka
dalyvavo moksleivių ugdymo procese,rūpinosi vadovėlių užsakym u ir
išdavimu. Visk^ aprėpti buvo nelengva.
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PABAIGA
Darbo pradžioje pateikiau žinių iš bibliotekos istorijos: nuo
kada žinoma biblioteka, k u r buvo įsikūrusi, kas buvo bibliotekinin
kės,duom enų apie fondą ir skaitytojus. Vengiau pateikti daugiau
statistinių duom enų iš sovietinio laikotarpio, nes vykdant planus
buvo prirašinėjam a, t.y užregistruojam a nesam ų skaitytojų, į
form uliarus prirašom a knygų, nes buvo reikalaujam a nuolat didinti
skaitom um o planus. Apie tai pasakojo pačios bibliotekininkės.
Deja, bibliotekos istorijai žinių mažoka, bet kolkas nepavyko
daugiau sužinoti. Jeigu ir anksčiau b ū tų rašom as m etraštis,
apibendrinti bibliotekos veiklą, parašyti istoriją b ū tų žymiai lengviau.
Metraštyje aprašiau svarbiausius bibliotekos veiklos įvykius
200 lm . Tai susitikim as su skaitytojais, kuriam taip entuziastingai
ruošėm ės, m anydamos, kad skaitytojai bėgs pam atyti naujas
bibliotekininkes ir pačią biblioteką, kuri persikėlė į kitas patalpas, tuo
labiau, kad buvo num atyta pristatyti n au ją L.Gutausko rom aną
„Laiškai iš Viešvilės”. Deja, skaitytojai liko abejingi. Knygą iš anksto
perskaitė mokytojai, kurie ir atėjo į susitikim ą.A prašiau, kaip pas
m us praėjo Nacionalinė bibliotekų savaitė, pašnekesius su vyresnių
klasių moksleiviais apie informacinę visuomenę, Miestelio dieną
bibliotekoje vykusį susitikim ą su bendruom ene, nes čia buvo įrengta
paroda „Viešvilės'istorinė praeitis” ir kt.
Pabaigoje parašiau apibendrinantį straipsnį apie bibliotekos
veiklą per 2001- uosius m etus, jam panaudojau ataskaitos duomenis.
Nepavyko surinkti daugiau nuotraukų, renginiai nebuvo
fotografuojami.
Toks, kad ir nedidelis darbas, m anau, b u s nem ažas indėlis į
Viešvilės miestelio bibliotekos istoriją.
D anutė Daugirtienė

PRIEDAI
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