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SVARBIŲ TERMINŲ ŢODYNAS
Abonementas – 1. teisė tam tikrą laiką kuo nors naudotis (knygomis, telefonu ir kt.); 2.
dokumentas, suteikiantis tokią te

.

Šaltinis: Dabartinis lietuvių kalbos žodynas:<

http://dz.lki.lt/search/>.

- 1. knygų rinkinys: Asmeninė b. Mokinio b.; 2. patalpa, kurioje laikomos

Biblioteka

knygos. 3. įstaiga ar padalinys, aptarnaujantis skaitytojus.
Šaltinis: Dabartinis lietuvių kalbos žodynas:<

http://dz.lki.lt/search/>.

Bibliotekininkas, ~ė - 1. bibliotekos tarnautojas; 2. bibliotekininkystės specialistas.
Šaltinis: Dabartinis lietuvių kalbos žodynas:<

Informacinės

technologijos

–

http://dz.lki.lt/search/>.

tai:

1.

veiklos

sritis,

kompiuterinių informacinių

sistemų kūrimas, prieţiūra, pardavimas, susiję moksliniai ir kiti tyrimai; 2. (kompiuterinės)
informacinės sistemos, jų komponentai.
Šaltinis: Laisvoji enciklopedija Wikipedija: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Informacin%C4%97s_technologijos>.

Internètas [angl. inter(national) – tarptautinis + net(work) – tinklas], tarptautinis ( pasaulinis)
kompiuterių tinklas, kaip visiems prieinamos informacijos šaltinis.
Šaltinis: Tarptautinių žodžių žodynas: < http://www.tzz.lt>.

Misija - 1. diplomatinė specialios paskirties delegacija; 2. pasiuntinybė; 3. atsakingas uţdavinys,
paskirtis; pašaukimas: Istorinė m. Meno m. Poeto m.
Šaltinis: Dabartinis lietuvių kalbos žodynas:<

P

http://dz.lki.lt/search/>.

- 1. vaizdavimas plokštumoje daiktų taip, kaip jie atrodo erdvėje; 2. braiţomosios

geometrijos skyrius, tiriantis kūnų vaizdavimo taisykles, projektuojant juos į plokštumą; 3. vietovės
ar gamtos vaizdas, stebimas iš tolo; 4. prk. ateities vaizdas, planas, ketinimas.
Šaltinis: Dabartinis lietuvių kalbos žodynas:<

http://dz.lki.lt/search/>.

Vizija - 1. tariamas vaizdas, regėjimas, vaizduotės paveikslas; 2. svajonė.
Šaltinis: Dabartinis lietuvių kalbos žodynas:<

http://dz.lki.lt/search/>.
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ĮVADAS
Vaiguva – mano gimtasis miestelis. Čia gimiau ir uţaugau. 1989 m. baigiau Vaiguvos
vidurinę mokyklą. Nuo maţens svajojau tapti mokytoja ir grįţti dirbti į savo mokyklą. Ilgainiui
svajonės pakito. Po vidurinės mokyklos baigimo pasirinkau ekonomikos studijas aukštojoje
mokykloje. Baigus studijas, susiklosčius tam tikroms gyvenimo aplinkybėms, teko sugrįţti į savo
gimtąjį Vaiguvos miestelį, į savo buvusią mokyklą ir pradėti dirbti bibliotekininkoje. Čia dirbu jau
15 metų. Vaikystės svajonė vis dėlto išsipildė. 2001 m. įgijau pedagogo kvalifikaciją ir šalia
bibliotekininkės pareigų pradėjau dirbti ekonomikos ir verslumo mokytoja. Šiuo metu studijuoju
Šiaulių valstybinėje kolegijoje – siekiu tapti profesionalia bibliotekininke.
Rašyti savo bibliotekos istoriją labai įdomu ir, manau, kad naudinga. Kiekvienam ţmogui
daugiau ar maţiau smalsu ir svarbu paţinti savo gimtąjį kraštą, ţinoti ištakas. Vaiguvos mokyklos
bibliotekos istorijos iki šiol dar niekas nėra rašęs. Vaiguvos mokyklos istorijoje, kurią mokyklos
direktorės pavaduotoja S. Aginskienė rašė 2004 m. apie biblioteką nėra uţsiminta nė vienu sakiniu.
Todėl, manau, kad šis mano kraštotyrinis darbas bus naudingas – papildys ir praplės ankščiau
parašytą Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos istoriją.
Rengdama darbą studijavau įvairius informacijos šaltinius. Pirmiausia ieškojau duomenų
mokyklos archyviniuose dokumentuose, mokyklos internetinėje svetainėje bei kituose tinklapiuose.
Studijavau kraštotyrinių straipsnių rinkinį „Kelmės kraštas‖. Kalbėjausi su garbaus amţiaus
buvusiais Vaiguvos mokyklos mokytojais bei mokiniais. Kalbinau buvusią ilgametę mokyklos
bibliotekos darbuotoją Zosę Sutkienę. Buvę mokytojai, mokiniai ir bibliotekininkė pateikė nemaţai
įdomių, iki šiol man neţinotų faktų apie mokyklos istoriją bei biblioteką.
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I. VAIGUVOS MIESTELIS
Vaiguva ţinoma nuo XV a. (nors spėjama, kad vietovė gali būti ţinoma dar nuo XIII a.).
1385 m. minimas Vaiguvos kraštas ir valsčius, nuo XIV a. – Vaiguvos dvaras (V.Rimkus, 1997,
p.329)
Pirmą kartą Knituvos ţemė istorijose šaltiniuose paminėta 1252 m., kai Lietuvos karalius
Mindaugas dovanojo Kalavijuočių ordinui Vaiguvos pavietą. Taigi nuo to laiko jau praėjo 755
metai. Per tuos metus daug vandens nutekėjo Knituoja, ta vienintele, pačia didţiausia buvusio
Vaiguvos valsčiaus (įkurto prieš 90 metų) upe.
Pasak istorijos mokslų daktaro Romo Batūros, Knituvos ţemę galima vadinti didvyrių ţeme,
pagarsėjusia įnirtingose kovose su Kalavijuočių ordino puolimais XIV amţiuje. Iki šiolei liaudyje
tebėra pasakojama, kad prie Knituojos vykęs didelis mūšis, kuriame ţemaičiai sumušę priešus ir
šaukę: „Vai, gava! Vai, gava!― Iš to ir kildinamas liaudiškasis Vaiguvos miestelio pavadinimas
(I.Švarcaitė, 2008, p.3).
Šalia dvaro kūrėsi radialinio plano miestelis (keliai iš Uţvenčio, Kraţių ir Šaukėnų),
minimas XVIII a. 1719 m. minima Vaiguvos baţnyčia (1 pav.). 1776 m. įkurta parapija. Vaiguvos
dvaras, miestelis ir aplinkiniai kaimai sudarė Vaiguvos seniūniją. Apie 1780 m. ją valdė Ignas
Oginskis (V.Rimkus, 1997, p. 330).
2009 m. patvirtintas Vaiguvos herbas (2 pav.). Istorinio herbo Vaiguva niekada neturėjo.
Heraldikos komisija, kartu su savivaldybės ir seniūnijos atstovais, nusprendė herbe pavaizduoti
sidabrinę apverstą gegnę, kuri asocijuojasi su miestelio vardu ir upe Knituja. Virš gegnės — auksinė
Švento Jono Krikštytojo galva. 1803 — 1804 metais Vaiguvoje pastatyta dvibokštė baţnyčia
tituluojamą šio šventojo vardu.
Šiuo metu Vaiguvos seniūnijoje yra 48 gyvenvietės, kuriose gyvena apie 1 250 gyventojų (iš
jų 419 Vaiguvos miestelyje (2011 m. gyventojų surašymo duomenimis).

1 pav. Vaiguvos miestelio centras

2 pav. Vaiguvos herbas
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II. VAIGUVOS MOKYKLOS BIBLIOTEKA
2.1. Bibliotekos ištakos ir istorija XX a.
1804 m. prie Vaiguvos baţnyčios buvo įsteigta parapijinė mokykla. Tais metais čia mokėsi
24 mokiniai (1921 m buvo 36 mokiniai, kuriuos mokė klierikas Simas Šrederis. 1826 m. buvo 33,
1831 m. – 15 ir 1853 m.- 16 vaikų) (V. Rimkus, 1997, p.331). Didelį dėmesį mokyklos veiklos
reikalams skyrė vyskupas M. Valančius. 1864 m. generalgubernatoriaus įsakymu mokykla
uţdaroma, bet vaikai slapčia mokėsi vaiguviškių Armalių namuose (dabar to namo nebėra).
Mokyklai vadovavo daraktorius Povilas (pavardė neţinoma). 1908 m. rudenį Vaiguvoje, generolo
Aleksandro Babianskio dvare valdţia įkūrė rusišką liaudies mokyklą (V. Rimkus, 1997, p.331).
Mokykloje buvo 3 skyriai, mokėsi apie 50 mokinių. Visų dalykų buvo mokoma rusų kalba.
Mokykla neturėjo pastovios vietos. Nuo 1910 m. ji perkeliama į miestelį.
1918 m. įkurta jau lietuviška pradinė mokykla (V. Rimkus, 1997, p.332).
1936 m. Vaiguvoje pastatyta trijų komplektų pradinė mokykla - naujas mokyklos pastatas su
tam metui erdviomis klasėmis (V. Rimkus, 1997, p.333) (1 priedas). Jos vedėju paskirtas Cibulskis
(vardas neţinomas). Mokykloje mokėsi 93 mokiniai.
Per II-ąjį pasaulinį karą mokykla neveikė, čia buvo įsikūrusi vokiečių ligoninė.
Tikslių ţinių, kada įsikūrė biblioteka, nėra. Nuo 1951 m. bibliotekininke dirbusi pradinių
klasių mokytoja Zosė Sutkienė (84 m.) (2 priedas) neprisiminė, kada tiksliai pradėjo veikti
Vaiguvos mokyklos biblioteka, tik nurodė, kad prieš ją mokyklos bibliotekininkais dirbo lietuvių
kalbos mokytojai: Pankauskas ir Devindauskienė (vardai neţinomi). Mokyklos archyviniuose
dokumentuose taip pat nepavyko rasti duomenų apie bibliotekos įkūrimą. Kalbinti garbaus amţiaus
buvę mokyklos mokytojai ir mokiniai taip pat negalėjo pasakyti, nuo kada pradėjo veikti biblioteka.
Iki šių dienų neišliko pirmoji bibliotekos fondo visuminės apskaitos knyga, nei pirmoji inventorinė
knyga. Todėl sunku nustatyti tikslią bibliotekos įkūrimo datą. Remiantis buvusios bibliotekininkės
pasakojimais bei mokyklos istorijos faktais, galima daryti išvadą, kad Vaiguvos mokyklos
biblioteka pradėjo veikti apie 1946 – 1948 m., kai pokario metu buvo atnaujinta mokyklos veikla ir,
kai mokyklai buvo suteiktas progimnacijos statusas (V. Rimkus,

1997, p.335). Tuo metu

mokykloje mokėsi 94 mokiniai, dirbo 3 mokytojai: Čeponkus, Pocienė, Stonienė (vardai neţinomi).
1949 m. mokykla tampa septynmete, ją lankė 258 mokiniai, dirbo 12 mokytojų (3 priedas).
1951 m. Mokyklą baigia pirmieji septintokai. 1055 – 1956 m. atidaryta 8 klasė. Joje mokėsi 29
mokiniai.
1956 metais Vaiguvos septynmetė mokykla pertvarkyta į vidurinę (V. Rimkus,

1997,

p.335). Po 3 metų išleista pirmoji dešimties abiturientų laida. Mokinių skaičius padidėjo iki 258.
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Dirbo 18 mokytojų. Augant mokinių skaičiui ėmė trūkti patalpų. Pradėta dirbti dviem pamainomis.
Vakare mokėsi suaugę. 1960 m. prie mokyklos atidaromas bendrabutis.
Buvusi bibliotekininkė Z. Sutkienė mena, kad jiedu su vyru – mokyklos buhalteriu 9 metus
gyveno mokyklos pastate, viename kambaryje. Bibliotekos patalpa buvo labai nedidelė, lentynos
tankiai sustatytos, trūko vietos knygoms.
Pasak bibliotekininkės, visų klasių mokiniai gana aktyviai lankėsi bibliotekoje.
Populiariausia skaitytojų tarpe buvo groţinė literatūra. Vyresniųjų klasių mokiniai gausiai skaitė
programinę groţinę literatūrą - lietuvių bei rusų autorių kūrinius. Mokytojai daţniau skolinosi iš
bibliotekos įvairių mokslo šakų knygas: kalbos ir literatūros, gamtos ir matematikos, geografijos...
Sutkienė minėjo, kad kurį laiką dirbo bibliotekoje be jokio atlygio. Neţiūrint to, labai mėgo
ir vertino savo darbą. Organizavo tradicinius bibliotekos renginius, paţymint ţymių ţmonių ir datų
jubiliejus, rengė įvairias parodas, bendradarbiavo su mokytojais rengiant menines programas ir pan.
Bibliotekininkės vyras buvo vienas aktyviausių bibliotekos skaitytojų. Jis ypač mėgo informacinius
leidinius: enciklopedijas, ţodynus. Bibliotekininkei atliekant įvairius darbus nuolat talkino mokiniai
- savanoriai pagalbininkai.
Bibliotekininkė minėjo, kad gaunamos knygos pradţioje buvo registruojamos paprastame
sąsiuvinyje. Deja, šis sąsiuvininis iki šių dienų neišliko. Nėra ir pirmosios bibliotekos inventorinės
knygos. 2-oje inventorinėje knygoje pirmieji įrašai padaryti 1956 m. Išlikusioje bibliotekos fondo
visuminės apskaitos knygoje pirmieji įrašai padaryti 1963 m. Tais pačiais metais vasario mėnesį
baigtas statyti pirmasis mokyklos priestatas, kuriame buvo įrengtos 8 naujos klasės. 1964 m.
pradėtas statyti antrasis mokyklos priestatas. Atidaromi fizikos, chemijos, biologijos kabinetai. Tais
metais gauta pirmoji 126 knygų siunta. Tai buvo visuomeninės-politinės ir groţinės literatūros, taip
pat literatūros mokslo, geografijos, fizinės kultūros ir sporto tematikos knygos.
1966 m. pastatyti du mūriniai Vaiguvos vidurinės mokyklos pastatai (V. Rimkus, 1997,
p.335) (4 priedas).
Bibliotekos fondo visuminės apskaitos knygos įrašai liudija, kad bibliotekos fondas sparčiai
kaupėsi. Iš Kelmės švietimo skyriaus gaunamų knygų siuntų apimtys nuolat didėjo. 1970 – 1980 m.
laikotarpiu per metus vidutiniškai buvo gaunama nuo 400 iki 800 leidinių. 1970-1971 mokslo metų
pradţioje bibliotekos fondą sudarė 4785 spaudiniai, 1979-1980 m. – apie 11 tūks., 1989-1890 m. apie 17 tūkst., o 1991-1992 m. net apie 18 tūkst. spaudinių. Po 1980 m. bibliotekos fondas kasmet
pasipildydavo

vidutiniškai po 1,5 tūkst. spaudinių. Daugiausia knygų buvo lietuvių, rusų ir

vokiečių kalbomis. Vyravo visuomeninė-politinė literatūra, gamtos mokslų ir matematikos,
literatūros ir kalbos mokslų bei groţinė literatūra. Gausiai buvo gaunama periodinių leidinių:
„Komunistinis ţodis‖, „Komsomolskaja pravda‖, „Pravda‖, „Tarybinis mokytojas‖, „Tiesa‖,
„Komjaunimo tiesa‖ ir kt.
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Vadovėlių visuminė apskaita pradėta tik nuo 1987 m. Pasak Z.Sutkienės, vadovėlių buvo
pakankamai. Visi vadovėliai sunkiai tilpo jiems skirtoje nedidelėje patalpoje.
1985 m. nugriauta senoji medinė mokyklos pastato dalis ir abu nauji priestatai sujungiami
nauju pastatu, kuriame įsikuria administracija, įrengiamas mokytojų kambarys ir kiti kabinetai.
Pastatoma nauja sporto salė (5 priedas).
2000 m. bibliotekoje įrengiama 12 vietų skaitykla.

2.2. Bibliotekos istorija XXI a. pradţioje
2.2.1. Bibliotekos veiklos kaita informacinės visuomenės formavimosi ir plėtros kontekste
XXI amţiaus pradţioje keičiasi bibliotekos samprata ir vaidmuo. Informacinės visuomenės
kūrimasis, švietimo kaita iškėlė naujus reikalavimus mokyklos bibliotekai ir jos darbuotojams.
Šiuolaikinės mokyklos bibliotekos tapo atvirais švietimo ir informacijos centrais,

mokymo ir

mokymosi vieta, kur visapusiškai tenkinami mokyklos bendruomenės informaciniai poreikiai,
ugdomi informaciniai gebėjimai (4 pav.). Mokyklos biblioteka savo fondais ir veikla dalyvauja
ugdymo procese, sudaro sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui (V. Bujanauskienė, 2012).
Šiuolaikiniam mokyklos bibliotekininkui ypač svarbi

paţangių informacinių ir komunikacinių

technologijų naudojimo kompetencija, reikalingos pedagoginės – psichologinės ţinios.
Orientuodamasi į šiuolaikinės informacinės visuomenės poreikius Vaiguvos Vlado Šimkaus
vidurinė mokykla funkcionuoja, kai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi
vieta. Biblioteka tenkina mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, ugdo informacinius
gebėjimus, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese bei sudaro sąlygas savarankiškam
mokymuisi.

Paslaugi ir
konsultuojanti

Orientuota į
vartotoją
Poreikiai atitinka
paslaugas
Virtuali erdvė

Bendraujanti ir
bendradarbiaujanti

ŠIUOLAIKINĖ
BIBLIOTEKA
Kompetentingas
bibliotekininkas

Nuolat besivystanti ir
besikeičianti
Paţangios IKT

Aktyvi, ieškanti
papildomo
finansavimo

4 pav. Naujoviškos bibliotekos elementai
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Mokyklos biblioteka yra svarbi, integrali mokyklos dalis ir jai tenka svarbus vaidmuo
įgyvendinant mokyklos uţdavinius. Bibliotekos uţdaviniai:
1. Teikti mokyklos bendruomenei informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu.
2. Kryptingai formuoti informacinį ir bibliotekos fondą.
3. Mokyti moksleivius informacinės kultūros ir informacinio raštingumo.
4. Modernizuoti bibliotekos veiklą, kompiuterizuoti įvairias darbo sritis.
5. Slkeisti informaciją mokyklos bendruomenės nariams.
6. Informuoti moksleivius karjeros planavimo klausimais.
Šiuolaikinė biblioteka yra ne tik spaudinių saugykla, bet ir ţingeidumą skatinanti
informacinė aplinka.
2.2.2. Bibliotekos paslaugos
Bibliotekos paslaugos grindţiamos ţinojimu, ko vartotojui reiktų ir ko jis norėtų. Paslaugų
meniu lemia keli tarpusavyje susiję veiksniai: bibliotekos darbo profilis, iš to išplaukiantys
aptarnaujamos bendruomenės poreikiai, bibliotekos darbuotojai ir informacinės technologijos
(V.Bujanauskienė V., 2012).
Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos biblioteka - informacinis centras vykdo
informacinę ir edukacinę veiklą:

komplektuoja, tvarko, saugo ir populiarina fondą visose

įmanomose laikmenose atsiţvelgiant į

ugdymo proceso poreikius; komplektuoja ir tvarko

vadovėlių fondą; mokyklos bendruomenės nariams teikia informacines paslaugas, susijusias su
ugdymo procesu; ugdo moksleivių informacinius gebėjimus – ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti,
sintetinti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius; teikia pagalbą pedagogams įgyvendinant
ugdymo planus – vedamos atviros, integruotos

pamokos panaudojant modernias informacines

technologijas, supaţindinama su naujausia dalykine ir metodine literatūra; sudaro sąlygas
savarankiškam mokymuisi; moksleiviams teikia profesinio informavimo ir karjeros planavimo
paslaugas; tenkina kultūrinius interesus – rengia parodas, susitikimus, poezijos popietes, projektus
ir konkursus; bendrauja ir bendradarbiauja su kitų mokyklų bei Vaiguvos miestelio bibliotekomis.
Bibliotekoje teikiama naudojimosi kompiuteriais paslauga; teikiama prieiga prie interneto;
galima pasinaudoti vaizdo ir garso aparatūra. Tarpbibliotekinio abonemento paslauga (TBA)
neteikiama. Teikiamos papildomos mokamos dokumentų maketavimo, skenavimo, spausdinimo,
išsaugojimo laikmenoje paslaugos.
2000 - 2009 m. bibliotekoje vyko „Knygų bičiulių‖ būrelio uţsiėmimai. Mokiniai lavino
informacinio raštingumo gebėjimus, uţsiėmė leidybine veikla, atliko mokinių skaitomumo tyrimus,
konsultavo savo bendraamţius bibliotekos lankytojus, kur galima susirasti jiems reikiamos
informacijos. Savo veiklos naujienomis jie dalijosi sienlaikraštyje „Tarp knygų―, taip pat talkino
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mokyklos ţurnalistų būreliui, kuris leido mokyklos laikraštį „Ţvilgsnis― (6 priedas). Jau keleri
metai mokykloje bibliotekininkų būrelis nebeveikia, tačiau keli savanoriai bibliotekos pagalbininkai
kasdien pertraukų metu ir po pamokų noriai talkina bibliotekoje: kuria sienlaikraštį „Tarp knygų‖,
padeda organizuoti bibliotekos renginius, parodas bei akcijas, rūšiuoja ir dėlioja į lentynas
skaitytojų grąţintas kygas, „remontuoja‖ jas, valo dulkes (7, 8 priedai).
Bibliotekoje aktyviai veikia „Kompiuterinės leidybos― būrelis. Mokiniai kuria ir įgyvendina
kūrybinius projektinius darbus. Išleisti kraštotyriniai leidiniai: „Vaiguvos krašto senoliai –
sveikuoliai―, lankstinukas „Vaiguvos krašto legendos― (9 priedas). Sukurti video klipai
respublikiniams konkursams: „Sveikatiada―, „Po tėviškės dangum―.

2.2.3. Bibliotekos statistiniai rodikliai
Šiuo metu bibliotekoje sukaupta virš 8,4 tūkst. fiz. vnt. dokumentų (iš jų tik 48
skaitmeninėje laikmenoje) ir 6,1 tūkst. Vadovėlių fondas. Atviri fondai sudaro 123 lentynų metrus.
Didţiają bibliotekos fondo dalį – 61 proc. sudaro groţinė literatūra. Pedagoginės-metodinės
literatūros yra 16 proc. Per metus aptarnaujami vidutiniškai apie 200 vartotojų, kuriems per metus
išduodama apie 1,5 – 2 tūkst. dokumentų. Atsakoma vidutiniškai 100-150 informacinių uţklausų.
Interneto seansų skaičius svyruoja nuo 3 iki 4 tūkst.
Bibliotekoje organizuojama daug įvairių renginių: knygų pristatymų, susitikimų su ţymiais
ţmonėmis, akcijų, konkursų, projektų (9 priedas). Vyksta filmų perţiūros, metodinių grupių
posėdţiai. Kas mėnesį leidţiamas sienlaikraštis „Tarp knygų―.
Bibliotekos abonemento ir skaityklos patalpos nėra didelis - sudaro tik 75 kvadratinius
metrus. Kad būtų erdviau patalpos atskirtos tik arka.
Abonemente ir skaitykloje lankytojus aptarnauja tik viena darbuotoja, kuri nėra profesionali
bibliotekininkė.
2.2.4. Bibliotekos įvaizdis visuomenėje
Bibliotekos veiklos tikslas - formuoti patrauklios, šiuolaikinės, patogios darbui ir saviraiškai
įstaigos įvaizdį, kad paskatinti informacija ir literatūra domėtis kuo platesnį ratą gyventojų.
2004 metais biblioteka laimėjo projektą „Dėl viešųjų prieigos taškų kaimo vietovėse―. Pagal
šį projektą 2005 metais bibliotekoje įrengtos 6 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga,
kopijavimo aparatas, sumontuoti nauji baldai. Vaiguvos miestelio bibliotekoje internetinės prieigos
paslauga pradėta teikti tik prieš kelis metus, įgyvendinus projektą „Bibliotekos paţangai―. Iki tol
Vaiguvos miestelio bendruomenės nariai naudojosi šia paslauga mokyklos bibliotekoje.
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Bendradarbiaujant

su

nevyriausybinėmis

organizacijomis:

„Vaiguvoas

kaimo

bendruomene―, neformalia Vaiguvos jaunimo grupe, seniūnijos darbuotojais bei miestelio
biblioteka rengiami bendri renginiai (Vaiguvos kraštiečių susitikimai, Uţgavienės, Joninės ir kt.),
bendruose susitikimuose sprendţiamos Vaiguvos krašto ţmonėms aktualios kultūrinės, švietimo bei
socialinės problemos.
Tradiciniai bibliotekos renginiai: Tarptautinės vaikų knygos dienos proga organizuojamas
skaitymo skatinimo renginys „Skaitymo dţiaugsmas―, „Internautų varţybos―, akcija „Padovanok
knygą― sulaukia didţiulio mokyklos bendruomenės narių susidomėjimo.
2011 m. renovuotas mokyklos pastatas ir stadionas (10 priedas). Bibliotekoje tapo šilta ir
jauku.
Patrauklus bibliotekos interjeras: funkcionaliai išdėstyti baldai, šviesia pasteline spalva
nudaţytos sienos, teikiančios erdvės pojūtį, mokyklos abiturientų dailės ir technologijų egzaminų
darbai (didelis šaškių ir šachmatų stalas, paveikslai iš įvairios medţiagos, mediniai vazonai,
lentynos). Interjerą puošia gausios vazoninės gėlės, nuotaikingi pradinių klasių mokinių piešiniai. 14 klasių vaikams skirtų knygų lentynas pagyvina vaikiški ţaislai. Ant sienų kabo didelio formato
mokinių projektiniai darbai – plakatai.
Apie bibliotekos veiklą informuojama bibliotekos sienlaikraštyje „Tarp knygų‖, Vaiguvos
Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos internetinėje svetainėje, mokyklos laikraštyje „Pelėdţiukas‖
(platinamas

Vaiguvos

miestelyje),

Kelmės

rajoninėje

periodinėje

spaudoje:

„Bičiulis‖,

„Kelmiškiams‖ (11 priedas) .

2.3. Bibliotekos ateities vizija
Biblioteka stengiasi įgyvendinti savo viziją – tapti moderniu, atviru švietimo ir informacijos
centru, kuris tenkintų mokyklos bendruomenės interesus ir poreikius, dalyvautų ugdymo procese,
pasiţymėtų teikiamos informacijos įvairove, turtingu knygų fondu ir ugdytų moksleivių norą
skaityti bei gebėjimą savarankiškai orientuotis informacijos srautuose, sudarytų sąlygas asmenybei
savarankiškai tobulėti (E.Stratilovas, 2012). Tačiau bibliotekos misijos ir vizijos įgyvendinimą
stabdo neteisingas visuomenės bei valdţios poţiūris į biblioteką, ypač aktualios finansavimo
problemos.
Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos bibliotekos ateitis neaiški. Optimizuojant
švietimo ir kultūros įstaigų tinklą, nuo 2015 m. Vaiguvos mokykla reorganizuota į pagrindinę.
Bibliotekininko etatas sumaţėjo iki 0,75.
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PRIEDAI
1 priedas

Senojo mokyklos pastato statyba 1930 m.

Prie senojo mokyklos pastato (vaizdas nuo pagrindinės Vaiguvos gyvenvietės gatvės).

14
2 priedas

1951 – 1986 m. Vaiguvos mokyklos bibliotekininkė

15
3 priedas

1954 m. Vaiguvos septynmetės mokyklos mokytojai

16
4 priedas

Rytinis mūrinis mokyklos priestatas

17

5 priedas

1985 m. griaunamas senasis medinis mokyklos pastatas

18
6 priedas

Mokyklos bibliotekoje leistas laikraštis „Ţvilgsnis‖.

19
7 priedas

Būrelio „Knygų bičiuliai‖ organizuojamos parodos ir renginiai bibliotekoje

20
8 priedas

Sausio 13-osios minėjimas

Rašytojo Antano Baranausko 175-ųjų gimimo metinių minėjimas

21
9 priedas

Bibliotekoje išleisti mokinių kraštotyriniai darbai

22

Integruota dailės ir technologijų pamoka bibliotekoje

23

Renovuotas mokyklos pastatas

Renovuotas stadionas

24

25

Mokyklos internetinėje svetainėje pateikiama pagrindinė informacija apie biblioteką

Informuojama apie renginius vykusius bibliotekoje

26

