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Iš rajono bibliotekų istorijos 
 
 
 Kelmė turi būti dėkinga laimingam 
atsitiktinumui, jog ji įsikūrusi netoli nuo kadaise garsėjusių 
savo šviesuomene Kražių. 1614 m. jėzuitų įsteigta kolegija 
buvo viena svarbiausių švietimo įstaigų to meto Lietuvoje. 
Joje buvo ir biblioteka – ne tik pirmoji tokio tipo kultūros 
įstaiga dabartinio Kelmės rajono teritorijoje, bet ir garsėjusi 
kaip viena seniausių Lietuvoje. Šiai bibliotekai pradžią 
davė žinomas XVI a. knygų propaguotojas Melchioras 
Giedraitis. Jis Kražių kolegijos bibliotekai užrašė visą savo 
asmeninę biblioteką. Be to, nemažai knygų bibliotekai 
dovanojo Mikalojus Pacas ir kiti didikai. Knygų fondą 
aktyviai kaupė patys jėzuitai, teikė pagalbą ir valstybė. 
Kražių kolegijos biblioteka, veikusi nuo XVII a. pradžios, 
buvo viena iš turtingiausių bibliotekų Lietuvoje.  
 1656 m. kolegijos biblioteką sunaikino į 
Kražius įsiveržusi generolo de La Gardžio vadovaujama 
švedų kariuomenė. 1773 m. Kražių kolegijos biblioteka 
atiteko Vilniaus Edukacinei komisijai. 1803 m. buvo 
sudarytas šios bibliotekos inventorius iš kurio matyti, kad 
tuo metru Kražių kolegijos bibliotekoje buvo 3264 egz. 
knygų lotynų, graikų, vokiečių, lenkų, lietuvių, latvių, 
hebrajų kalbomis. XIX a. pradžioje ja rūpinosi Vilniaus 
universitetas, kuris kas mėnesį siuntinėdavo naujas knygas. 
Paskutiniaisiais bibliotekos gyvavimo metais joje buvo apie 
10 tūkstančių tomų knygų. 1843 m. Kražių gimnazija buvo 
likviduota, o biblioteka perduota Kauno gimnazijai.  
 Gausias bibliotekas turėjo ir Tytuvėnų, 
Kolainių vienuolynai,  Pašiaušės kolegija, kurią buvo  

1 



Žemaitės VB istorija                                                                                                                                                                                           Žemaitės VB istori ja  
 

 
įsteigę jėzuitai. Pastaroji biblioteka gerokai ūgtelėjo XVII a.  
pabaigoje, kai didelį knygų rinkinį jai padovanojo Šeduvos 
dekanatas. Po jėzuitų ordino panaikinimo XVIII a. 
pabaigoje dauguma Pašiaušės kolegijos knygų pateko į 
Tytuvėnų bernardinų vienuolyną. Kauno apskrities 
viešojoje bibliotekoje šiuo metu saugomos 35 Pašiaušės 
kolegijos bibliotekai priklausiusios knygos. Tarp jų yra 
knygų, kurias kolegija įsigijo jos įsteigimo momentu 1654 
metais (duomenys iš kn. „Žmogus, akmuo ir laisvė / Sud. 
Jadvyga Karinauskytė - Kauneckienė . – Šiauliai: Saulės 
delta, 2004). 

Kelių tūkstančių tomų biblioteka buvo ir Kelmės 
dvaro rūmų arkiniuose vartuose. Dvarininkai Gruževskiai 
čia buvo įrengę dvi specialias patalpas ir sukaupę vertingus 
knygų, dokumentų, rankraščių, numizmatikos rinkinius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelmės Dvaro vartų arkiniai vartai, kuriuose buvo            
turtinga biblioteka. - A. Bitvinsko nuotr. 1986 m. 

2 

 
Po 1863 m. sukilimo knygos kaupiamos ir 

bibliotekėlės sudaromos buvo tik privačiai.  Deja, be 
lietuviškų knygų. Lietuvių spauda tuo metu buvo 
uždrausta, o knygos konfiskuojamos, jų savininkai 
baudžiami. Nuo 1897 m. bibliotekėlės buvo steigiamos prie 
liaudies mokyklų. Tokios negausios buvo Kelmėje, 
Kražiuose, Šaukėnuose, Kolainiuose, kai kur kitur.  

1904 m., panaikinus lietuviškos spaudos 
draudimą, bibliotekėles imta steigti prie liaudies blaivybės 
globos komitetų, arbatinių. 1905 m. liepos 15 dieną Kelmės 
apylinkių gyventojai padavė prašymą Kauno 
gubernatoriui, kad leistų įsteigti Kelmės arbatinėje 
lietuviškų knygų ir laikraščių skaityklą. Prašymą pasirašė 
54 gyventojai. Netrukus leidimas buvo gautas ir tokia 
biblioteka – skaitykla buvo atidaryta.  

Vėliau bibliotekėlių steigimu rūpinosi įvairios 
draugijos, organizacijos, profsąjungos. Bet jos buvo 
prieinamos tik tų organizacijų nariams.  Kelmėje 
aktyviausiai reiškėsi „Vilniaus aušros“ draugija, 
„Kultūros“ bendrovė. Bibliotekėlės kūrėsi ir prie mokymo 
įstaigų -  Kražių gimnazijos, Kelmės progimnazijos, 
pradinių mokyklų. Tačiau jos buvo labai negausios, 
dažniausiai visos knygos tilpdavo vienoje knygų spintoje. 
Pvz., Kelmės progimnazijos bibliotekėlėje knygų buvo tik 
už 150 Lt.  

Viešoji biblioteka 

 
Pirmoji valstybinė viešoji biblioteka dabartinio 

rajono ribose buvo įkurta Kelmėje 1937 metais vasario 1 
dieną. Oficialiai ji buvo atidaryta tik su 180 tomų knygų 
fondu. Metų pabaigoje buvo 480 knygų, o 1938 m. jų  
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skaičius išaugo iki 960. 1937 m. bibliotekoje lankėsi 87 
skaitytojai, o sekančiais metais – 158. Biblioteka dirbo 
antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais ir 
sekmadieniais. Už naudojimąsi ja reikėdavo mokėti 
garantinį mokestį – 10 litų ir 0,25 Lt abonentinio mokesčio 
per mėnesį. Nuo jo būdavo atleidžiami tik moksleiviai.  
 1937 – 1940 metais bibliotekininku Kelmėje 
dirbo Antanas Stabingis (vėliau jis mokytojavo). Kaip 
pasakojo miestelio gyventoja Švedienė, buvusi bibliotekos 
lankytoja nuo pat pirmųjų jos atidarymo dienų, knygos 
lentynose būdavo statomos nesilaikant  abėcėlės ir 
neskirstant jų jokiomis mokslo šakomis. Abėcėlės seka 
buvo žymimos lentynos: pirmoji lentyna – A, antroji – B, 
trečioji –C ir t. t. Išduodant knygą, specialiame sąsiuvinyje 
būdavo pažymima iš kokios lentynos ji paimta, o grąžinus 
– statoma ten pat. Šiame sąsiuvinyje kiekvienam skaitytojui 
būdavo skiriama po puse puslapio – viršuje užrašoma jo 
vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta. Atskirose skiltyse 
žymimas išduodamos knygos numeris, autorius, antraštė, 
išdavimo data. Daugiausia knygų buvo lenkų kalba, kiek 
mažiau – lietuvių ir šiek tiek vokiečių bei kitomis kalbomis. 
Didžiąją fondo dalį sudarė įvairūs kalendoriai, sapnininkai, 
žurnalai. Visi jie buvo įtraukti į bendrą sąrašą, kuris buvo 
lyg katalogo užuomazga.  
 1940 m. visuose didesniuose kaimuose, 
miesteliuose ėmė sparčiai steigtis bibliotekos, klubai-
skaityklos, kultūros namai. Knygų fondai buvo 
pertvarkomi – pildomi sovietine politine literatūra, o senoji 
„buržuazinė“ išimama. Nuo 1941 m. Kelmės viešąją 
biblioteką ėmė finansuoti Raseinių apskrities vykdomojo 
komiteto liaudies švietimo skyrius. Pačiu svarbiausiu  
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knygų komplektavimo šaltiniu tapo LTSR Valstybinė 
leidykla. Iš šios ir kitų leidyklų knygos buvo siunčiamos 
centralizuotai.  
 Bibliotekos fondai 1940 – 1941 m. pasipildė ir 
nacionalizuotų dvarų bei likviduotų organizacijų sąskaita. 
Švietimo ministerijos sudaryta komisija peržiūrėdavo 
tokias be globos likusias knygas, jas įvertindavo idėjiniu 
požiūriu ir perduodavo bibliotekoms. Surinktųjų knygų 
vertė buvo labai įvairi – buvo mokslo populiariosios 
literatūros, klasikų veikalų, pasitaikydavo ir labai senų 
knygų. Tokiu būdu Kelmės viešosios bibliotekos knygų 
fondas 1941 m. pabaigoje pasiekė 14 000 egzempliorių. 1940 
m. buvo panaikinti piniginiai užstatai ir abonementiniai 
mokesčiai, todėl bibliotekos lankytojų labai padaugėjo.  
 1941 m.  Kelmės viešojoje bibliotekoje pradėjo 
dirbti Ignas Lazickas. Prasidėjus Antrajam pasauliniam 
karui apie kokių nors kultūrinių įstaigų išlaikymą ir jų 
normalų darbą nebebuvo nė kalbos – miestelio centras 
buvo visiškai išdegintas, žmonės gyveno labai sunkiai. 
Sąmoningų miestelėnų dėka imtasi priemonių išsaugoti dar 
likusias knygas. Buvo kreiptasi į Kelmės valsčiaus viršaitį 
Čėsną, kad imtų organizuoti mieste biblioteką. Bet jį tokie 
klausimai mažai domino. Buvo gautas atsakymas, kad 
žmonės puikiai gali gyventi ir be knygų. Po nepavykusio 
pokalbio su viršaičiu, kreiptasi į Raseinių apskrities 
pradinių mokyklų inspekciją, kuri po daugelio prašymų ir 
įtikinėjimų, 1941 m. gruodžio mėnesį sutiko atidaryti 
Kelmės mieste biblioteką. Sutiko, paskyrė vedėjui 40 
markių mėnesinį atlyginimą, bet daugiau – nieko. Nei 
patalpų, nei knygų, nei inventoriaus. Vėl teko kreiptis į 
valsčiaus viršaitį. Deja, be atsako. Pagaliau po ilgų  
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ieškojimų, miestelio pakraštyje, sename mediniame name, 
mažyčiame kambarėlyje buvo atidaryta biblioteka. Be 
lentynų, be stalo, be kėdės, su menkučiu knygų fondeliu, 
bet vis dėlto atidaryta. Tuometinis darbuotojas I. Kazickas 
savo lėšomis padarė stalą, kelis suolelius, lentynas 
knygoms. Bibliotekos veiklai įsibėgėjus, į ją dėmesį atkreipė 
ir okupacinė valdžia – atsiuntė raštą, kuriame buvo 
reikalaujama nedelsiant iš fondų išimti pažangiųjų rašytojų 
kūrinius. Sužinojęs, kad bibliotekoje esančias knygas tikrins 
specialiai paskirta komisija, I. Lazickas atrinko kelias 
dešimtis knygų ir parsinešė į savo namus. Komisija 
„nereikalingo šlamšto“ nerado, tik nurodė užpildyti 
inventorinę knygą (tuo metu bibliotekoje jos nebuvo). 
Išvykus komisijai, I. Lazickas knygas parnešė atgal į 
biblioteką, bet į lentynas nebedėjo – sukišo po bufetu arba 
po vokiškų laikraščių pluoštais. Bet jos pamirštos nebuvo – 
patikimiems skaitytojams I. Lazickas jas mielai išduodavo.  
 1944 m. spalio mėnesį, priartėjus frontui prie 
Kelmės apylinkių, vokiečių įsakymu, miesto gyventojai 
turėjo išsikraustyti iš likusių nesudegusių namų – 
biblioteka vėl niekam neberūpėjo. Tik didelio Igno Lazicko 
atkaklumo ir pastangų dėka pavyko išsaugoti nuo 
sudeginimo apie 300 knygų.  Pasitraukus vokiečiams, 
susikūrė Kelmės valsčiaus vykdomasis komitetas, kurio 
potvarkiu imta rūpintis bibliotekos steigimu. Jos vedėju 
paskirtas tas pats Ignas Lazickas. Buvo paskirtos patalpos, 
aprūpinta reikiamu inventoriumi. Didžiausias rūpestis 
buvo kuo greičiau suformuoti kuo gausesnį fondą. 
Valstybės lėšomis tai padaryti buvo sunku, todėl imtasi ir 
kitokių priemonių. Kadangi I. Lazickas buvo pilnai 
išsaugojęs skaitytojų formuliarus, viešai kreipėsi į juos  
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prašydamas grąžinti bibliotekai knygas. Daugelis, 
pasirodo, knygas buvo išsaugoję, tad bibliotekai jas 
grąžino, neretai pasiūlydami ir vieną kitą savo asmeninę 
knygą. Taip bibliotekos lentynos vėl prisipildė knygų. 
Bibliotekai, valdžios įsakymu, buvo perduotos knygos iš V. 
Putvinskio dvaro Graužikuose, pasitraukusių į Vakarus 
kunigų asmeninių bibliotekų. Apie 500 knygų buvo 
atgabenta iš daktarui P. Avižoniui priklausiusio dvaro 
Vaitaičiuose. Be vertingų medicinos, biologijos, zoologijos 
veikalų čia buvo ir Šekspyro, Diuma, Hugo, kitų žymių 
rašytojų kūriniai. Besikuriančiai bibliotekai tai buvo tikras 
lobis. Per trumpą laiką buvo surinkta beveik 4000 knygų 
fondas.  Iš vietinės valdžios ir Raseinių apskrities kultūros 
švietimo darbo skyriaus sudaryta komisija atrinko 
„netinkamą“ literatūrą ir išsiuntė į Raseinius, o Kelmės 
bibliotekai įsakė ypatingai rūpintis fondą papildyti 
tarybine literatūra.  
 1946 m. Kelmės viešojoje bibliotekoje skaitė 400 
skaitytojų. Biblioteka ėmė centralizuotai reguliariai gauti 
knygas, prenumeruoti daug laikraščių ir žurnalų. Imta 
rengti spaudinių parodėles. Pirmosios parodėlės buvo 
skirtos A. Puškino, A. Strazdo, J. Janonio atminimui. Imta 
reikalauti rengti parodėles ir politinėms datoms pažymėti -  
pvz., Spalio socialistinės revoliucijos metinėms.  
 Ignas Lazickas Kelmės viešojoje bibliotekoje 
dirbo iki 1948 m. birželio 19 d. Tų pačių metų sausio 1 d. 
įsteigus dar du etatus jis tapo bibliotekos vedėju, o 
bibliotekininkais įsidarbino Aniceta Venckutė ir Vytautas 
Lazickas. Liepos mėnesį iš bibliotekos į kitą darbą išėjo ir 
jis.  
 1950 m. pradėti organizuoti kaimo kultūros –  
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švietimo darbuotojų seminarai. Jie būdavo kas mėnesį ir 
trukdavo dvi dienas. Vėliau juos imta rengti kas ketvirtį , 
trijų – keturių dienų trukmės.  Imta ruošti ir naujai priimtų 
darbuotojų 10 dienų trukmės apmokymus. Tais pačiais 
metais Kelmės viešosios bibliotekos darbuotojos ėmė 
bendradarbiauti su rajono literatais, kurie buvo susibūrę 
prie rajoninio laikraščio „Komunistinis žodis“. Buvo 
organizuojami naujų knygų aptarimai, skaitytojų 
konferencijos, kūrybos vakarai. Prigijo ir ataskaitinės 
konferencijos, kurių metu buvo atsiskaitoma visuomenei už 
praėjusių metų bibliotekos veiklą. Jai buvo ruošiamasi iš 
anksto: kuriamas sienlaikraštis su skaitytojų atsiliepimais, 
visame mieste iškabinami bibliotekiniai plakatai, kruopščiai 
ruošiamas pranešimas, meninė programa, pagerbiami 
geriausi skaitytojai.  
 Didėjant lankytojų skaičiui, rajoninė biblioteka 
buvo nebepajėgi aptarnauti visų joje besilankančių, todėl 
1951 m. spalio mėnesį atidaroma atskira vaikų biblioteka. 
Jai patalpos buvo skirtos privačiame name, Pergalės (dab. 
Vytauto Didžiojo) gatvėje – 69. Vedėja paskirta Dora 
Šapiraitė. Vedėja buvo labai iniciatyvi (neakivaizdžiai 
mokėsi Vilniaus bibliotekininkystės technikume), iškart 
sudarė bibliotekos tarybą, į kurią įėjo jaunimo organizacijų 
atstovai, ir kibo į darbą. Vaikų bibliotekoje pradėjo veikti 
literatų būrelis, buvo organizuojami dailiojo skaitymo 
konkursai, knygų aptarimai, teatralizuoti vaidinimai ir kt.  
 Vaikų bibliotekoje, nuo pat jos gyvavimo 
pradžios, skaitytojai sugrupuoti į tris grupes : jaunesniojo 
amžiaus (I –IV kl.), vidutinio (V – VII kl.) ir vyresniojo 
amžiaus (VIII – X kl.). Kiekvienai grupei knygos buvo 
išduodamos skirtingomis savaitės dienomis: pirmadieniais  
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ir trečiadieniais - jaunesniojo amžiaus vaikams, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais – vidutiniojo amžiaus , 
šeštadieniais ir sekmadieniais – vyresniojo amžiaus 
vaikams. Toks skaitytojų paskirstymas palengvino 
bibliotekininkės darbą, leido jai geriau susipažinti su 
skaitytojais, įsigilinti į jų interesus.  
 Jau pačiais pirmaisiais savo gyvavimo metais 
vaikų rajoninėje bibliotekoje buvo organizuota nemaža 
masinių renginių. Įvyko ir pirmoji jaunųjų skaitytojų 
konferencija (greitai jos tapo tradicinės). Apie ją 
rajoniniame laikraštyje parašė Icchokas Meras (Jaunųjų 
skaitytojų konferencija // Bolševikinis žodis.- 1952, birželio 
4). Joje buvo aptarta A. Gaidaro apysaka „Gaidaras ir jo 
būrys“, pasisakė jaunieji skaitytojai, parodyta meninė 
programa.  
 Išradingai pradėta dirbti kai šiai bibliotekai 
pradėjo vadovauti Vytautas Lukošiūnas. Buvo 
suorganizuotas jaunųjų bibliotekininkų būrelis, kurio 
nariai  tapo šauniais pagalbininkais organizuojant masinius 
renginius ir kituose kasdieniniuose darbuose. Buvo įkurti ir 
kitokie rateliai: darbščiųjų rankų, foto mėgėjų, dailiojo 
skaitymo. Imta leisti sienlaikraštį „Jaunasis skaitytojas“, 
kuris Kelmės muziejuje surengtoje sienlaikraščių apžiūroje 
buvo premijuotas kaip vienas geriausių. Aktyviai imta 
propaguoti knygas, siekiant pritraukti kuo daugiau 
skaitytojų – buvo rengiamos parodėlės, piešiami plakatai 
(pačių bibliotekos darbuotojų ir vaikų), einama į mokyklą 
ir kt. būdais. Tačiau ne itin gerai buvo tvarkomi katalogai, 
apskaita.  
 Bibliotekos lankytojų skaičius augo, fondai 
didėjo, darbas aktyvėjo, bet sunkumų netrūko. 1953 m.  
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lapkričio 15 d. rajoniniame „Komunistiniame žodyje“ 
pasirodė A. Petraičio kritinė žinutė „Kada pradės veikti 
biblioteka?“. Joje rašoma: „Jau beveik mėnuo nedirba 
rajoninė biblioteka. Ant durų pakabintas raštelis 
„Biblioteka uždaryta neribotam laikui, nes nėra patalpų“. 
Tuo metu biblioteka buvo privačiose patalpose ir namo 
savininkas nusprendė ja atsikratyti. Reikalas nebuvo 
sprendžiamas ir biblioteką teko uždaryti. Bibliotekos 
vedėja E. Marcišauskaitė kreipėsi į rajono kultūros skyrių ir 
vykdomąjį komitetą, bet pagalbos nesulaukė. Kai galų gale 
biblioteka vėl buvo atidaryta, 1954 m. vasario 7 d. 
„Komunistiniame žodyje“ J. Petraitis rašė, kad bibliotekoje 
šąlama, nes nėra skirta lėšų kurui nusipirkti. 1955 m. spalio 
20 d. rajoniniame laikraštyje vėl pasirodo žinutė „Uždaryta 
biblioteka“. Joje nurodoma, kad Kelmės rajono biblioteka 
dažnai būna uždaryta, o jos vedėja S. Viliūnaitė užsiiminėja 
asmeniniais reikalais. Kultūros skyriaus vedėjas Verikas 
paaiškina, kad faktai pasitvirtino ir S. Viliūnaitė įspėta. 
Daugiau kritinių straipsnių apie rajoninę biblioteką 
spaudoje neaptikta, todėl manoma, kad dirbti buvo pradėta 
sąžiningiau, atsakingiau. Didėjant darbo krūviui, 
darbuotojų skaičius išaugo iki šešių. Nuo 1958 m. rajoninėje 
bibliotekoje pradėta ruošti teminius vakarus. Tais metais 
vyko šie renginiai : „Gyvybės atsiradimas ir išsivystymas“, 
„Meilė, santuoka ir šeima“ , A. Vienuolio apsakymo 
„Paskenduolė“ literatūrinis teismas.  
 Tuo metu bibliotekose atsirado dar viena 
naujovė – tarpbibliotekinis abonementas. Kelmės rajoninė 
biblioteka sudarė sutartis su Lietuvos respublikine 
biblioteka, Kauno viešąja technine, valstybine medicinos, 
Vilniaus universiteto bei Lenino vardo bibliotekomis – iš jų  
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gaudavo pasiskolinti reikalingas knygas. Tai gerino 
skaitytojų aptarnavimą. Imta didelį dėmesį skirti 
periodinės spaudos užsakymui. 1958 m. Kelmės rajoninėje 
bibliotekoje laikraščių ir žurnalų buvo užsakyta už 3900 
rublių – 79 pavadinimų. Net 15 pavadinimų žurnalų buvo 
užsakyta kitomis kalbomis: lenkų, vokiečių, vengrų, 
rumunų, čekoslovakų, rusų, kt.  
 1958 m. duomenimis, bibliotekoje jau veikė 3 
skyriai: abonementas, skaitykla, kilnojamojo fondo skyrius. 
Tais metais fondas išaugo iki 14 371 egz. Buvo baigtas 
abėcėlinio ir sisteminio katalogo sudarymas, kas 
palengvino bibliotekininkių darbą – apmokyti jau ir patys 
skaitytojai galėjo juo naudotis, susirasti knygas lentynose.  
 1960 m. „Tiesos“ laikraštis ir Kultūros 
ministerija organizavo kaimo bibliotekų veiklos apžiūrą. 
Komisijos nariai lankėsi rajoninėje ir keletoje kaimo 
bibliotekų. Jų darbas buvo įvertintas gerai.  
 Tačiau 1960-ieji metai Kelmės rajoninei 
bibliotekai tapo savotiška nuosmukio riba. Po gana žymaus 
pakilimo, sietino su kultūros skyriaus vedėjos S. 
Pikturnienės, bibliotekos vedėjos A. Žemaitytės vardais, 
biblioteka tarsi vėl netenka vairininko. Spaudoje, net 
respublikinėje, vis pradedama minėti neigiamai. Tuo metu , 
vyriausybės nutarimu, imta pereiti prie atvirų fondų, kad 
skaitytojai patys galėtų rinktis knygas, bet Kelmės 
bibliotekoje tam nebuvo pasiruošta: ne visos knygos buvo 
pilnai bibliotekiškai apipavidalintos, lentynose trūko 
užrašų, gausu pasenusios, suplyšusios literatūros ir t. t. 
Tačiau buvo ir gerų dalykų – apie juos sužinome pavartę 
biuletenį „Bibliotekų darbas“. 1960 m. Kelmės bibliotekose 
buvo idealiai sutvarkyti katalogai, pradėta išiminėti iš  
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fondų pasenusi literatūra, atkreiptas dėmesys į bibliotekų 
aplinkos sutvarkymą. Bibliotekininkų pastangas įvertina 
skaitytojai – jų gretos žymiai padidėja. Apie tai rašo V. 
Jurgaitis 1961 m. 3-iajame „Bibliotekų darbo“ numeryje, 
straipsnyje „Nusiraminsi – atsiliksi“ 
 1959 – 1962 m. , vykdant tuometinės 
vyriausybės nutarimus, imta telkti kuo daugiau skaitytojų, 
žinoma, neapseita ir be absurdiškų skaičių „išpūtimų“ – 
reikėjo pasiekti, kad bibliotekoje skaitytų ne mažiau kaip 
po vieną suaugusį iš kiekvienos kaimo vietovėje 
gyvenančios šeimos. Visokiais būdais buvo propaguojama 
to meto politinė literatūra, brukamos ateistinės knygos, bet, 
nepaisant to, bibliotekų veikla kilo į vis aukštesnį lygmenį. 
Atsirado daugiau žmonių turinčių aukštąjį išsilavinimą, 
aukštos kvalifikacijos įvairių sričių specialistų , kurie į 
biblioteką ateidavo su visokiais specifiniais pageidavimais, 
todėl ir bibliotekų darbuotojai turėjo nuolat kelti savo 
kvalifikaciją, tobulinti darbo metodus.  Sukurtas 
bibliografinis – informacinis aparatas, išpopuliarėjo teminės 
kartotekos , sukurta bendroji sisteminė straipsnių 
kartoteka, imta labai rūpintis gerinti darbą kaimų 
bibliotekose. Siekiant kad kuo daugiau žmonių skaitytų, 
senyvo amžiaus ir neįgaliesiems knygas imta pristatyti į 
namus – šiame darbe padėdavo bibliotekose suburtas 
aktyvas. Sudarytos šeimų kartotekos, visose didesnėse 
įstaigose ir įmonėse įsteigtos kilnojamosios bibliotekėlės, 
knygų išdavimo taškai, todėl pasiekta, kad bibliotekoje 
skaitytų bent vienas žmogus iš šeimos. (Vertinant iš 
dabartinių pozicijų, kažin, ar tie skaičiai buvo realūs – bet 
taip reikėjo). Didelį dėmesį bibliotekų darbuotojai pradėjo 
skirti bibliografinei informacijai – imta sudarinėti teminius  
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knygų ir straipsnių sąrašus, bibliografines apžvalgas, 
pravedami individualūs pokalbiai su bibliotekos 
lankytojais.  
 1961 m. Kelmės rajono bibliotekininkai gavo 
pirmuosius apdovanojimus: Kelmės rajoninė biblioteka 
(vedėja A. Žemaitytė) respublikinėje apžiūroje pelnė III 
laipsnio diplomą, o Elena Brazienė apdovanota „Knygos 
bičiulio“ ženklu – už aktyvią knygnešystės veiklą.  
 Siekiant gerinti bibliotekos darbuotojų 
kvalifikaciją, daug dėmesio imta skirti seminarų 
organizavimui. Jie būdavo organizuojami kartą į ketvirtį ir 
trukdavo tris dienas. Seminaruose dalyvaudavo atstovai iš 
Šiaulių zonos ir respublikinės bibliotekos, kitų kultūros 
įstaigų, todėl galėdavo išsiaiškinti visokiausius klausimus. 
Kelmiškių vedami seminarai domino kitų rajonų 
bibliotekininkus, todėl neretai jie būdavo kviečiami 
pasidalinti savo darbo patirtimi (arba kelmiškiai 
važiuodavo į kitus rajonus). 1962 m. „Bibliotekų darbo“ 5 
numeryje (p. 1-5) S. Elzbergas teigiamai įvertino seminarus 
Kelmėje ir netgi nurodė kelmiškius sektinu pavyzdžiu.  
 Paskatinta sėkmės, Kelmės rajono biblioteka 
stengėsi pripažinimą pateisinti. 1962 m. pavasarį 
Tarpžinybinė bibliotekų taryba suorganizavo pirmąją 
kūrybinę bibliotekininkų konferenciją. Joje dalyvavo ne tik 
rajono bibliotekininkai, kultūros skyriaus darbuotojai, bet ir 
geriausi knygnešiai, aktyviausi skaitytojai, kilnojamųjų 
bibliotekėlių vedėjai, kolūkių ir apylinkių pirmininkai, 
mokytojai. Konferencijos tikslas – visapusiškai ir dalykiškai 
aptarti aktualiausius bibliotekų reikalus, numatyti 
konkrečias priemones greičiau ir kokybiškiau aptarnauti 
skaitytojus. Renginio metu LTSR Kultūros ministerijos II  

13 



Žemaitės VB istorija                                                                                                                                                                                           Žemaitės VB istori ja  
 

 
laipsnio diplomu buvo apdovanota Kelmės rajoninė 
biblioteka, o vaikų biblioteka įvertinta III laipsnio diplomu 
(vedėjas V. Lukošiūnas).  
 Deja, Kelmės bibliotekininkai „ant laurų 
užmigo“. Netrukus rajoninėje spaudoje pradėjo rodytis 
kritinės žinutės apie nepatenkinamą darbą. Netgi tose 
srityse, kuriose kelmiškiai visai neseniai buvo giriami, 
dabar jau glostomi nebebuvo - rašoma, kad ir šiose veiklos 
srityse atsirado paviršutiniškumo ir formalumo. 1963 m. 
rugsėjo mėnesį Giruliuose įvyko respublikinis 
bibliotekininkų ir kultūros skyrių vedėjų seminaras, 
kuriame kelmiškiams irgi „kliuvo“ – dėl laiku 
neperregistruojamų skaitytojų, blogos apskaitos, didelio 
kiekio skolininkų. 
 Tais metais imta didelį dėmesį skirti kaimo 
gyventojų aptarnavimui specialiąja literatūra. Kaimo 
bibliotekų fonduose turėjo būti 20 – 25 proc. žemės ūkio ir 
techninės literatūros. Kelmės rajone šie skaičiai buvo 
gerokai mažesni. Kelmės rajoninė biblioteka kritikuota ir 
dėl periodinės spaudos netinkamo užsakymo, nors yra 
skaitytojų, kurie ateina tik periodikos pasiskaityti , ir dėl 
netinkamo knygų fondo komplektavimo.  
 Šis bibliotekos darbo nuosmukis , galbūt, 
sietinas su vedėjos pasikeitimu. A. Žemaitytę pakeitė P. 
Biknevičienė, kuriai dar trūko vadovaujamo darbo 
patirties, be to pasikeitė ir kultūros skyriaus vedėjai (vietoj 
S. Pikturnienės pradėjo dirbti P. Ranusas) , tačiau teigti, kad 
bibliotekinė ir kultūrinė veikla Kelmėje visai sustingo , irgi 
negalima. Toliau vyko seminarai, kuriuose buvo 
nagrinėjamos susidariusios problemos. Būtent 1963 – 1964 
m. laikotarpyje Tytuvėnuose imta organizuoti stovyklas –  
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seminarus, kur teorinių žinių įsisavinimą imta derinti su 
kultūringu ir aktyviu darbuotojų poilsiu. Taip pat pradėta 
mokyti naujai priimtus kaimo bibliotekų darbuotojus, nes 
kai kuriose bibliotekose dėl didelės kadrų kaitos nebuvo 
įmanoma išreikalauti gerų darbo rezultatų. Tačiau 
pagrindiniai rodikliai nurodantys bibliotekos veiklą 
(lankytojų skaičius, knygų išdavimas) vis mažėjo. 
Rajoninėje spaudoje tik viena kita žinutė šmėkštelėdavo 
apie kokį renginuką (pvz. apie susitikimą su knygelės 
„Šiluva“ autoriumi J. Vadeikiu), bet nieko pagiriamo tame 
nebuvo. Pagrindinę tokios padėties priežastį nurodo V. 
Tamaševičius „Bibliotekų darbo“ 1967 m. Nr. 3 
išspausdintame straipsnyje „Mūsų darbai ir perspektyvos“. 
Jis rašo: „... nebuvo darnaus kultūros skyriaus ir rajoninės 
bibliotekos vadovų bendradarbiavimo“. Atsiliepė bendram 
darbo lygiui ir nuolatinė kadrų kaita: per 1966 metus 
Kelmės rajone pasikeitė net 21 bibliotekininkas.  
 Tačiau tuo metu į bibliotekas dirbti pradėjo 
ateiti tikrai knygas ir bibliotekinį darbą mylintys žmonės, 
todėl jau buvo galima nujausti geras permainas. Štai Irena 
Peleckaitė – Pečiulienė pradėjo dirbti vos baigusi vidurinę 
mokyklą ir net negalvojo bibliotekoje ilgai užsilikti. Bet 
darbas patiko, įsitraukė į tą sūkurį, neakivaizdžiai baigė 
Vilniaus universitetą ir pradirbo Kelmės bibliotekoje visą 
savo gyvenimą – 1984 m. tapo direktore ir į užtarnautą 
poilsį išėjo turėdama didžiulį darbo stažą šioje vienoje 
įstaigoje. Tiesiog fanatiškai darbui buvo atsidavusios 
kilnojamojo fondo vedėja Zofija Jakštaitė – Aranauskienė, 
Z. Lukminaitė (Pagojo biblioteka), E. Meškauskienė 
(Vidsodis), E. Tamutienė (Mockaičiai), daugelis kitų.  
 Gaivių vėjų į Kelmės rajono bibliotekinę veiklą  
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įnešė nauja rajoninės bibliotekos vedėja Stasė Paulauskienė. 
Ji ypač mėgo ir mokėjo dirbti masinį darbą, akcentavo 
veiklos viešumą. Jos iniciatyva vėl atgaivintos ataskaitinės 
skaitytojų konferencijos, kurių metu bibliotekos darbuotojai 
pasakodavo visuomenei apie nuveiktus darbus, 
apdovanodavo aktyviausius skaitytojus. 1969 m. įvyko ir 
pirmasis suburiantis visus kultūros darbuotojus į darnią 
šeimą renginys – rajono kultūros darbuotojų konferencija. 
Joje buvo numatytos artimiausios gairės ir nagrinėjamos 
aktualiausios problemos. Už nuoširdų darbą LTSR 
Kultūros ministerijos Garbės raštais buvo apdovanotos 
Kelmės vaikų bibliotekos vedėja Liuda Bitytė – Ralienė ir 
skaityklos vedėja Laima Vaitkevičienė. Kelmiškiams 
kultūros darbuotojams koncertavo LTRS operos ir baleto 
teatro artistai (tai buvo itin retas reiškinys provincijoje), 
veikė tautodailės ir kraštotyros darbų parodos.  
 Darbas bibliotekose tuo metu buvo labai 
politizuotas: reikėjo kuo daugiau išduoti politinės ir 
visuomeninės literatūros, organizuoti masinius renginius 
su politiniu atspalviu. Štai 1969 m. reikėjo ruoštis V. Lenino 
100-osioms gimimo metinėms – ruošti spaudinių parodas, 
masinius renginius, brukti lankytojams knygas apie jį, 
rengti bibliografinius sąrašus, rodykles. Žinoma, buvo 
griebiamasi ir pagudravimų – tokio pobūdžio literatūra į 
formuliarus tik įrašoma, bet iš tikrųjų žmonės jos neimdavo 
ir neskaitydavo. Reikėjo rodiklių ir jie buvo duodami – iš 
visų Kelmės rajono bibliotekose 1969 m. „perskaitytų“ 
knygų , net 32 proc. sudarė politinė literatūra. 1972 m. buvo 
organizuotas TSRS 50-mečiui skirtas masinių renginių 
konkursas. Beveik visose rajono bibliotekose, tame tarpe ir  
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Kelmėje, buvo organizuota daug renginių. Nors jie buvo 
pagal to meto politiką, bet bibliotekose tai buvo didelis 
sujudimas susilaukęs teigiamo atgarsio rajoninėje spaudoje.  
 1972-ieji buvo paskelbti Tarptautiniais knygų 
metais. Visos bibliotekos įsijungė į Kelmės kultūros 
skyriaus ir rajono kultūros darbuotojų profsąjungos 
komiteto paskelbtą konkursą, skirtą geriausiam knygos 
propagandos masiniam renginiui internacionaline tema: 
„Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta“. Į bibliotekos 
renginių organizavimą buvo įtraukiamos ir kitos įstaigos, 
žinybos – moterų taryba, liaudies meno draugija, 
mokyklos, kultūros namai, foto klubas „Kražantė“ , kt. , 
todėl Kelmės mieste ir kaimuose kur dirbo aktyvesnės 
bibliotekininkės, jau pasijautė, kad šios įstaigos reikalingos 
kultūriniame gyvenime. 1973 ir kitais metais imta 
organizuoti susitikimus su rašytojais, knygos šventes, 
jaunimo knygos savaites, kitokius renginius. Vadovaujant 
energingai bibliotekos vedėjai ir koordinuojant savo veiklą 
su kitomis įstaigomis, žymiai pagerėjo ir bibliotekinio 
darbo rodikliai: 1973 m. gerokai pakilo skaitytojų skaičius 
ir išduodamos literatūros kiekis.  
 1974 m. Kelmės rajoninė biblioteka organizavo 
susitikimus su rašytojais P. Širviu (antrojo pasaulinio karo 
metais 16-osios lietuviškos divizijos gretose jam teko kautis 
ir ties Kelme), E. Selelioniu, kuris Kelmėje buvo dirbęs 
gydytoju (čia parašė savo poemą „Sąžinė“ ir pradėjo statyti 
ligoninės pastatą), kraštiečiu dailininku E. Žiauberiu – jis 
bibliotekai padovanojo savo sukurtą exlibrisą ir grafikos 
darbą „S. Nėries tėviškėje“. 1974 m.  metais Kelmės 
centrinėje gatvėje pradėtas statyti kultūros rūmų ir 
bibliotekos kompleksas, todėl visi nekantriai ėmė laukti  
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erdvesnių, geriau darbui pritaikytų patalpų. Šiuo metu 
Kelmės biblioteka buvo patalpinta į medinį, įdomios 
architektūros namą su bokšteliais S. Nėries gatvėje, prie pat 
miesto kapinių (tik neseniai sužinota, kad šį namą 
vyskupas M. Valančius buvo nupirkęs savo sesers 
dukroms). Namas buvo kūrenamas krosnimis, mažais 
langeliais, todėl jame nuolat būdavo prietema. Be to, jau 
nebetilpo fondas, darėsi ankšta.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namas S. Neries gatvėje, kuriame iki centralizacijos buvo Kelmės 

rajono centrinė biblioteka . - Č. Gudausko nuotr. 1984 m. 
 
 
1974-aisiais gauta žinia, kad visos Lietuvos bibliotekų 
laukia didelės permainos – centralizacija. Pagal planą 
Kelmėje centralizacija buvo numatyta 1978 metais, bet 
įvyko kiek anksčiau – 1977 m. rugpjūčio 1 d.  
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Centralizacijos išvakarėse, 1977 m. balandžio 23 d. ,  
eidama 32-uosius metus, netikėtai mirė Kelmės rajoninės 
bibliotekos vedėja Stanislava Paulauskienė. Į jos vietą, jau 
po centralizacijos, paskiriama Nijolė Rutkauskienė, prieš tai 
bibliotekoje dirbusi metodininke.  
 
 

Biblioteka po centralizacijos 
 
 Kaip ir kitose bibliotekose, taip ir Kelmės, 
susikūrė šie skyriai: skaitytojų aptarnavimo, metodinis, 
bibliografinis-informacinis, komplektavimo, kurio 
savarankišką grandį sudarė mainų-rezervinis sektorius ir 
vaikų literatūros skyrius. Atsirado daug naujų etatų, 
reikėjo naujų darbuotojų. 1978 m. į Kelmę atėjo net 6 jaunos 
specialistės: Aldona Bielskytė, Albina Kuizinaitė, Idalija 
Klimaitė (baigusios Vilniaus kultūros mokyklą), Aldona 
Kazakevičiūtė, Violeta Milkintaitė (iš Telšių kultūros 
mokyklos), Onutė Bartkutė (Kapsuko, dabar Marijampolės 
kultūros mokykla) ir Vilniaus universitetą baigusi Laima 
Čepaitytė. Dabar bibliotekos kolektyve dirbo net 22 
bibliotekininkės. Jaunosios specialistės pakliuvo tiesiai į 
darbų sūkurį (vyko persikraustymo į naujas patalpas 
darbai), todėl jokių sutiktuvių nebuvo. Įkurtuvės – džiugus 
dalykas, bet tuo pačiu buvo suprasta, kad ir naujosios 
patalpos, pasikeitus bibliotekos struktūrai, jau per ankštos. 
Pastatas buvo planuotas rajoninei bibliotekai, o po 
centralizacijos padaugėjus etatų ir skyrių skaičiui – prireikė 
ir daugiau patalpų. Kadangi senojoje bibliotekoje 
komplektavimo skyriui vietos nebuvo, jis laikinai buvo 
įkurdintas Graužikų pagrindinėje mokykloje (apie 5-6  
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kilometrai nuo Kelmės). Ten dirbo vietinė gyventoja 
Sniegena Maziliauskaitė , jos mama Maziliauskienė ir iš 
Kelmės važinėdavo skyriaus vedėja Liuda Ralienė. 
Naujojoje bibliotekoje komplektavimo skyriui vietos taip 
pat neatsirado, bet iš Graužikų jis jau buvo pargabentas ir 
įkurdintas naujojo komplekso pusrūsyje, priklausančiame 
kultūros namams. Savo kabineto neturėjo ir bibliografai. 
Vienos stalas stovėjo skaitykloje, kitos dvi buvo įsikūrusios 
savo kampelį prie abonemento knygų lentynų. Žiemą, kai 
būdavo nuo didžiulių langų labai šalta, persinešdavo stalus 
į atokesnį bibliotekos kampą. Bibliografinis-informacinis 
fondas glaudėsi skaitykloje, o kraštotyrinis – prie bendro 
fondo, tik atskiroje lentynoje. Todėl bibliografės jo niekaip 
nenusaugodavo – žmonės knygas neštis į namus 
rinkdavosi ir iš jo, niekaip nesuprasdami, kodėl jomis 
naudotis bibliotekininkė leidžia tik vietoje. Tamsiame, 
tolimame kampe buvo ir knygrišės vieta, kuri stropiai 
remontuodavo suplyšusias knygas.  
 Kelmės bibliotekos veikla labai suaktyvėjo: 
padidėjo skaitytojų skaičius, buvo kviečiami į literatūrinius 
renginius rašytojai.    

1979 m. Kelmėje lankėsi Jonas Mačiukevičius, 
Ignas Pikturna, Juozas Nekrošius, Juozas Aputis. Prie 
bibliotekos įsikūrė literatų klubas „Vieversėlis“, kuriam 
vadovauti ėmėsi jau žinoma literatė , bibliografinio-
informacinio skyriaus vedėja Regina Biržinytė ir sukvietė 
kelmiškius į pirmąjį susitikimą.  
 Daugelis bibliotekos darbuotojų, kurios 
neturėjo specialaus išsilavinimo, įstojo neakivaizdžiai 
studijuoti į Vilniaus kultūros mokyklą, o Vida 
Kuzminskienė susigundė pedagoginėmis studijomis  
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Vilniaus pedagoginiame institute. Beveik visos turėjo daug 
visuomeninių pareigų, kurias atlikti tekdavo ir vakarais, 
aukojant savo laisvalaikį.  
 1979 m. komplektavimo skyriui vėl teko keisti 
patalpas. Vandeniui suliejus knygas, jam buvo surastas 
kabinetas pačioje bibliotekoje. O saugykla ir mainų 
sektorius buvo įkurdinti L. Giros gatvėje, mediniame 
krosnimis kūrenamame name, kur iki centralizacijos buvo 
vaikų biblioteka. Kiek vėliau mainams buvo lemta išsikelti į 
Kelmės dvaro kambarėlį, net partijos komiteto patalpose 
pabuvoti, kol galų gale šis sektorius buvo perkeltas į 
bibliotekos pastato pusrūsį. O šiuo metu jis yra Butkiškės 
pradinėje mokykloje (apie 10 km nuo Kelmės).  
 1981 metais imta aptarnauti žemės ūkio 
specialistus jų pačių patalpose įkurtame MTI kabinete. 
Jame 4 val. per savaitę dirbo vyr. bibliografė, kuriai teko iš 
ten esančios specialiosios literatūros daryti katalogą, 
kartoteką ir išduodamą literatūrą įrašyti į skaitytojų 
formuliarus. Tam darbui sąlygos buvo suteiktos, bet ten 
dirbantys specialistai nesuprato, kam reikalingas tas 
popierizmas (ilgainiui pasirodė, kad iš tiesų šis darbas 
beprasmis). Tais pačiais metais Kelmės bibliotekoje 
vykstantys literatūriniai renginiai pradėti vadinti Poezijos 
pavasarėliais, o vaikų literatūros skyriuje, vedėjos Albinos 
Šemetulskienės iniciatyva, buvo įkurtas lėlių teatras, greitai 
tapęs žinomu kultūriniu kolektyvu Kelmėje.  Keletą metų 
jame vaidino bibliotekos darbuotojos, bet darėsi sunkoka 
suderinti repeticijas, visą pasiruošimą su darbu, nes 
spektaklio kūrimas užimdavo daug laiko, todėl pradėta 
vaidinti kviestis vaikus – taip atsirado pasakų klubas 
„Drevinukas“.  
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Skaitytojų Kelmės bibliotekoje, kaip ir visose 
šalies bibliotekose, kasmet privalėjo „daugėti“. Vyko 
tarpusavio „socialistinis lenktyniavimas“, kuris kartais 
sukeldavo ir ne visai teigiamas emocijas – juk produkcijos , 
paremtos konkrečiais skaičiais, bibliotekose negaminama – 
kaip pasverti, kaip nuspręsti kuri dirba geriau, kuri kiek 
prasčiau?  
 Apie Kelmės viešosios bibliotekos materialinę 
bazę 1983 m. metraštyje rašoma: „Įsigytas spalvotas 
televizorius „Jantar -726“, 18 kėdžių, rotatorius, 1 
skaičiavimo mašinėlė, dauginimo aparatas. Šiuo metu 
Kelmės CB turi 5 rašomąsias mašinėles „Ukraina-2“, yra 
teletaipas, kurį naudojame užsakydami knygas 
tarpbibliotekiniu abonementu. Turime 8 skaičiavimo 
mašinėles „Elektronika“. Yra rotatorius „PCA -4P“, tačiau 
jis neveikia, nes neįsigyta vaškuočių ir dažų. Turime 1 
kataloginių kortelių dauginimo aparatą, kuris neveikia, nes 
trūksta kai kurių detalių“. Tokia „turtinga“ materialinė 
bazė dar ilgai laikėsi Kelmės bibliotekoje, kasmet 
pagerėdama labai nežymiai.  
 1983 m. bibliotekininkės labai aktyviai įsitraukė 
į visuomeninę veiklą. Be tuo metu privalomų komjaunimo 
ir partinės organizacijų , bibliotekoje veikė literatų klubas 
„Vieversėlis“, klubas „Pieštukas smailianosis“, pasakų 
klubas, darbščiųjų rankų būrelis (vaikų literatūros 
skyriuje), knygos bičiulių draugija, kraštotyros draugija, 
daugelis bibliotekininkių buvo priimtos į naujai susikūrusį 
rajono kultūros darbuotojų chorą. Deja, po keletos 
repeticijų jis iširo, nors jau ir rūbai buvo pradėti siūti... Šiais 
metais itin daug vyko susitikimų su rašytojais. Kelmėje 
lankėsi M. Martinaitis,  
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A. Bieliauskas,, A. Mikuta, R. Kašauskas, J. Graičiūnas, A. 
Drilinga bei Šiaulių jaunųjų rašytojų sekcijos nariai.  
 1984-aisiais pasikeitė bibliotekos direktorės: ne 
savo noru šį postą teko palikti Nijolei Rutkauskienei – ją 
pakeitė pavaduotoja dirbusi Irena Pečiulienė. Pavaduotoja 
tapo skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Monika 
Myniotienė, o į jos vietą paskirta Danutė Raubienė. Karjerą 
padarė ir komplektavimo skyriaus vedėja Sniegena 
Maziliauskaitė – jai buvo pasiūlyta pereiti dirbti į miesto 
vykdomąjį komitetą. Šio skyriaus vedėjos pareigos 
pasiūlytos Vitai Adomaitienei. Bibliotekos kolektyve buvo 
ir daugiau pasikeitimų – kai kurios išėjo dekretinių 
atostogų, kai kurios – į kitas darbovietes. Nežinia, ar tai 
lėmė, ar kitos priežastys, bet pagal darbo rodiklius Kelmės 
centrinė biblioteka buvo trečia ... iš antro  
galo. Beliko guostis, kad kažkas turi būti ir paskutinis... 
Išvados buvo padarytos ir jau sekančiais metais į biblioteką 
buvo pritraukta 142 skaitytojais daugiau (viso 2812 
skaitytojų), kuriems išduota 70 304 egz. spaudinių.  
 1986 m. abonemente buvo pastatytas 
skulptoriaus V. Žuklio sukurtas rašytojos Žemaitės biustas, 
todėl darbuotojų galvose pradėjo krebždėti mintis – kaip 
būtų malonu, kad Kelmės biblioteka vadintųsi Žemaitės 
vardu.  
 Tais pačiais metais biblioteka gavo naują 
bibliobusą, kuris ilgainiui tapo legendine „Kubane“ – apie 
ją buvo sukurtas ne vienas anekdotas, kurio pagrindu, 
žinoma, imti realūs įvykiai. 1986-aisiais bibliotekoje šiek 
tiek sumažėjo skaitytojų. Lyginant su ankstesniais metais jų 
sutelkta 311 mažiau, literatūros išduota taip pat mažiau, 
bet tai nereiškė, kad suprastėjo darbas – paprasčiausiai, 
skaičiai  
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nebebuvo „pučiami“, pereinama prie realių. Siekiant geriau 
aptarnauti miestelio gyventojus, pradėta dirbti ne tik 
šeštadieniais, bet ir sekmadieniais – po visą darbo dieną. 
Deja, tai nepasiteisino, nes sekmadieniais į biblioteką 
beveik niekas neateidavo, nors reklamos, atrodo , turėjo 
pakakti. Ir pačios bibliotekininkės buvo nepatenkintos – 
tuo metu, kai visa šeima ilsisi, joms teko būti savo 
darbovietėje ir, svarbiausia, beveik be naudos. Todėl darbas 
sekmadieniais vėl buvo panaikintas. 
 1988-aisiais papūtus Lietuvoje gaivesniems 
politiniams vėjams, neliko tam abejingos ir bibliotekos 
darbuotojos: daugelis jų visa širdimi pritarė Sąjūdžio 
idėjoms ir aktyviai įsijungė į jo veiklą. Ypač Regina 
Biržinytė (ilgainiui nusivylusi ir pamačiusi, kad politika ne 
jai), Ona Dichavičienė ir direktorė Irena Pečiulienė. Į 
biblioteką atėjo įdomūs pasikeitimai: į katalogus, 
kartotekas, fondus buvo grąžinamos tų rašytojų knygos, 
kurie buvo uždrausti, kūriniai išimti – jaunesnės kartos 
skaitytojai ir pačios bibliotekininkės apie juos nieko 
nežinojo. Godžiai buvo skaitomi šie kūriniai – norėjosi 
užpildyti dvasines spragas. Buvo „atrastas“ B. Brazdžionis, 
T. Venclova, S. T. Kondratas, M. Katiliškis, A. Škėma...  
Kultūros skyriaus užsakymu , pagaminti (skulptorius V. 
Žuklys) V. Kudirkos ir Maironio bareljefai, kurie pakabinti 
suaugusiųjų skaitykloje ir vaikų literatūros skyriuje. 
Abonemente radviliškietė menininkė G. Butkevičienė 
tautiniais motyvais sukūrė įdomią freską, kurios čia jau 
daugelį metų labai trūko. Bibliotekos langus ėmė puošti ir 
vitražai. Deja, Kelmės biblioteką ėmė kamuoti stiprūs 
finansiniai sunkumai. Darbuotojos, kad kaip nors 
išgyventų, buvo priverstos eiti neapmokamų atostogų.  
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1991-1992 m. žiemą Kelmės biblioteka buvo nekūrenama. 
Teko dirbti pasikeičiant po puse dienos , bet vis vien tino 
sąnariai, kamavo peršalimo ligos. Skiriant mažiau pinigų 
bibliotekoms, žinoma, mažiau buvo gaunama ir knygų, 
periodinių leidinių. Nutarta iš skaitytojų imti užstatą – po 
10 rublių. Atsisakant bibliotekos paslaugų, pinigai buvo 
grąžinami. Rubliai keitėsi į laikinuosius talonus 
(„vagnoriukus“), jų imta po 200. Puse metų ir ilgiau 
negrąžinus knygų, už tuos pinigus biblioteka iš knygyno 
pirko naujus leidinius. Kai kurie aktyvūs skaitytojai 
prisipažino turintys namuose iki karo leistų ar dar senesnių 
knygų, kurias laiko „po devyniais užraktais“, bet gražiai 
paprašius sutiko leisti paruošti iš jų parodą (žinoma, 
užtikrinus saugumą). Taip bibliotekos lentynose pirmą 
kartą atsirado neįkainojamos vertės leidiniai, kurių 
daugumos autorių pavardes dar visai neseniai buvo 
uždrausta net paminėti. Kraštietis iš Australijos 
Aleksandras Mauragis atsiuntė didelę knygų siuntą (tame 
tarpe ir Bostone leistą „Lietuvių enciklopediją“), todėl 
bibliotekininkės labai nudžiugo taip praturtinusios savo 
fondus. Šios knygos buvo sudėtos į atskirą lentyną su 
užrašu „Dovanos iš Australijos“ ir Kelmės bibliotekos 
lankytojų buvo mielai skaitomos.  
 Etatai kasmet buvo pertvarkomi, todėl 
bibliotekininkės kiekvienų metų pabaigos ėmė laukti su 
dideliu nerimu. Po keletos metų paaiškėjo, kad didelė 
klaida buvo padaryta 1992 m., kai panaikino bibliografijos-
informacijos skyrių. Jį sujungė su skaitytojų aptarnavimo 
skyriumi ir panaikino bibliografės etatą. Darbo krūvis 
išliko tas pats, o dalytis jį jau teko dviem darbuotojom.  
 1995 metais, įteikiant tradicinę literatūrinę  
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Žemaitės premiją rašytojui Vytautui Girdzijauskui, Kelmės 
bibliotekai buvo suteiktas Žemaitės vardas. Medinę iškabą 
padarė kelmiškis tautodailininkas Anatolijus Akstinas – ją 
atidengė naujasis premijos laureatas.  
 Po truputį pradėjo gerėti bibliotekos 
materialinė padėtis. Buvo įsigytas kopijavimo aparatas, 
kuris bibliotekininkėms atrodė vos ne technikos stebuklas. 
Buvo galima ne tik straipsnius iš laikraščių ar knygų 
pasikopijuoti, bet ir komplektavimo skyriui lydraščius, 
korteles. Metų gale buvo išleistas netgi pirmasis laikraštis 
„Bibliotekos žinios“.  
 1996 m. Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos 
kolektyvą ištiko didžiulė netektis – rudenį, tuoj po Vėlinių, 
po ilgos ir sunkios ligos mirė Regina Biržinytė. Kiek leido 
jėgos, ji dirbo ir vis kūrė, kūrė...  Išleido tris poezijos 
knygas, buvo visų bibliotekos renginių siela ir įkvėpėja. Tai 
buvo didžiulė netektis ir bibliotekai, ir visai Kelmės 
inteligentijai. Rajono kultūros skyrius, įvertindamas jos 
kūrybą ir pagerbdamas jos asmenybę, įsteigė 1000 Lt 
literatūrinę premiją rajono literatui - už brandžiausią metų 
knygą. Nuo sekančių metų ši premija ir pradėta įteikinėti. 
Tai tapo gražiu kasmet bibliotekos organizuojamo poezijos 
pavasarėlio akcentu.  
 Didžiausios permainos per pastaruosius metus 
bibliotekos veikloje įvyko 2000 - aisiais metais. Biblioteka 
tapo ekonomiškai savarankiška ir jai skirtus finansus galėjo 
pradėti tvarkyti savo nuožiūra. Buhalterė Aldona 
Averlingienė iš kultūros skyriaus perėjo dirbti į biblioteką, 
be to papildomai buvo skirta 0,5 kasininkės etato. 
Pirmaisiais metais buvo labai sunku. XXI amžių 
darbuotojos sutiko nelinksmai, nes nebuvo paskatintos nė  
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mažiausiomis premijėlėmis, o tik „pamaitintos“ pažadu, 
kad laukia dar vienas etatų mažinimas... Šiais metais buvo 
įvestas skaitytojų bilietas. Kol kas jis buvo nemokamas, bet 
darbuotojom pasidarė lengviau susigaudyti perregistruotas 
lankytojas, ar ne, kokiame skyriuje jis lankėsi. Metų 
viduryje buvo įregistruota nevyriausybinė organizacija – 
Bibliotekininkų draugija. Jos pirmininke tapo Nijolė 
Kančauskienė. Pirmas didelis Nijolės darbas buvo – 
Jaunimo informacijos centro įkūrimas. Lėšos jam buvo 
skirtos parašius projektą. Patalpos JIC buvo įrengtos 
atitvėrus dalį abonemento. Į šį kabinetą patalpintos knygos, 
kuriose galima greitai rasti kokią nors informaciją (žinynai, 
žodynai, enciklopedijos) arba labai brangios knygos, kurių 
į namus negalima išduoti. Dirbti ten paskirta vyr. 
bibliotekininkė Vitalija Dambinskienė, nes tuo pačiu metu 
buvo išformuota saugykla, kur ji dirbo,  ir jos etatas būtų 
buvęs panaikintas.  Taip pat ten perkeltas kraštotyros 
fondas ir vyr. bibliografės kraštotyrai vieta, Europos 
Sąjungos bibliotekėlė ir lentyna su literatūra, skirta 
nevyriausybinėms organizacijoms.  JIC atsirado vieta rengti 
meno parodas. Pačią pirmąją surengė fotografijos studija 
„Focus“, vadovaujama V. Lukono. Bibliotekininkų draugija 
ir toliau rašė projektus, gavo pinigų centrui modernizuoti.  
 2001 m. Žemaitės viešoji biblioteka labai 
praturtėjo. Laimėtų projektų dėka, buvo gauti 7 
kompiuteriai, kopijavimo aparatas (senasis jau sugriuvo), 
skeneris, spalvotas spausdintuvas, televizorius, vaizdo 
grotuvas, kai kurių smulkesnių daiktų. Du kompiuteriai ir 
kopijavimo aparatas pastatyti JIC – jais nemokamai galėjo 
naudotis visi bibliotekos lankytojai. Metų pabaigoje buvo 
prijungtas ir internetinis ryšys. 2001 m. pasijautė , kad  
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padidėjo lankytojų bibliotekoje. Atsirado tokių, kurie 
ateidavo tik prie kompiuterių. Arba į skaityklą paskaityti 
periodikos. Padaugėjo ir TBA užsakymų, nors pašto 
paslaugas reikėjo apmokėti pačiam žmogui. Metų 
pabaigoje, pasibaigus projektui, visą šią aparatūrą 
Bibliotekininkų draugija perdavė į Kelmės Žemaitės 
viešosios bibliotekos balansą. Buvo galima už naudojimąsi 
kompiuteriais pradėti imti mokestį – tai ir buvo padaryta 
nuo sekančių metų pradžios.  
 Metų viduryje panaikintas mainų rezervinio 
sektoriaus bibliotekininkės etatas. Šį darbą pavesta  atlikti 
kitoms spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyriaus 
darbuotojoms. Gerai įsisavinusi darbą su kompiuteriais, 
Birutė Špukienė pradėjo spausdinti ne tik gražius, 
patrauklius kvietimus, lankstinukus, kitus nedidelius 
spaudinius, bet ir pabandė spausdinti knygeles. Pirmoji – 
skirta vyskupui Motiejui Valančiui, jo 200-ųjų gimimo 
metinių proga („Garbė jį turėjus...“), apie vyskupo 
pėdsakus Kelmės rajone. Tokių knygelių kasmet 
išspausdinama po keletą, jų kokybė vis gerėja.  
 2002 m. vaikų literatūros skyriuje atidarytas 
viešasis interneto centras. Vaikai greitai įprato, kad 
bibliotekoje galima naudotis kompiuteriais nemokamai ir 
teko  net eiles sudarinėti. „Kompiuterininkų“ dėka 
padidėjo lankytojų skaičius, nes bibliotekininkės stengiasi 
sudominti ir knygomis ar žurnalais, siūlydamos juos 
pavartyti ir išsinešti į namus. Metų gale bibliotekoje imta 
teikti mokamas paslaugas: už skaitytojo bilietą – 1 Lt, 
užsakymą TBA – 1 Lt, kopijavimas – 0,15 Lt už kopiją, o 
jeigu iš interneto – 0,30 Lt už lapą, už naudojimąsi 
kompiuteriu – 2 Lt valandai. Buvo išrašinėjami kvitai. Nors  
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lankytojų sumažėjo pradėjus imti mokestį, bet liko tie, 
kuriems reikia rimtai dirbti, ieškoti informacijos, o norintys 
tik žaisti, pramogauti – išsilakstė. Antra vertus, vis daugiau 
kompiuterių įsigyjama individualiai, todėl natūralu, kad 
lankytojų sumažėjo. Sudaryta sutartis su NVO „Krašto 
informacija“, kuri rengia laidas kabelinei televizijai ir todėl 
filmuoja daugelį bibliotekos renginių bei kitus Kelmės 
mieste vykstančius įvykius, kad po vieną kasetę dovanotų 
bibliotekai. Metų viduryje Europos Komisijos delegacijos 
Informacijos centras dovanojo dar vieną kompiuterį 
skaitytojų poreikiams, kuris buvo pastatytas Jaunimo 
informacijos centre. 2002 m. pabaigoje rajono 
Bibliotekininkų draugija priimta į Kelmės rajono 
nevyriausybinių organizacijų asociaciją. Į jos valdybą 
išrinkta Bibliotekininkų draugijos narė Irena Vita 
Adomaitienė, nes aktyviai dirbo steigiant šią asociaciją.  
 Didžiausia 2003 metų naujovė Kelmės 
Žemaitės viešojoje bibliotekoje – LIBIS sistemos įdiegimas. 
Bibliotekininkės dirbančios su šia programa vyko į kursus 
Vilniuje, tobulinosi kituose rajonuose (Šiauliuose, 
Radvilišky), kol perprato – buvo labai sunku. Nuo spalio 
mėnesio korteles į kraštotyros kartoteką pradėta aprašinėti 
kompiuteriu, bet kol kas nežadama atsisakyti ir kortelinės 
kartotekos. Šiais metais įsteigtas kompiuterininkės etatas – 
0,75, nes padaugėjus kompiuterių skaičiui tai pasidarė 
būtina. Kasmet gaunama vis naujų kompiuterių, naujos 
kitokios technikos ir turi būti žmogus, kuris ją prižiūrėtų. 
Vėliau atrasta galimybių kompiuterininkei skirti visą etatą.  
 Nuo 2004 metų, Vyriausybės nutarimu, 2 
procentus savo pajamų mokesčio kiekvienas galėjo 
administruoti savo nuožiūra, todėl daugelis  
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bibliotekininkių šiuos pinigėlius paskyrė Bibliotekininkų 
draugijai. Per metus į sąskaitą buvo pravesta apie pusantro 
tūkstančio litų. Tai nemenka parama draugijai, iš kitur 
negaunančiai jokio finansavimo. Per šiuos metus buvo 
įvykdyti 3 dideli projektai: „Pažadintas laikas: seminaras – 
meninė programa spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti“, 
„Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: renginių ciklas 
visuomenei“ ir išleistas leidinys „Kelmės rajono 
nevyriausybinės organizacijos: geroji patirtis“, kurio 
leidybą rėmė rajono savivaldybė bei Baltijos – Amerikos 
partnerystės programa.  

Materialinė bazė Kelmės Žemaitės viešojoje 
bibliotekoje kasmet darosi vis turtingesnė. Naujos 
modernios technikos nemažai buvo įsigyta ir 2005 metais. 
Per metus gauti 4 nauji kompiuteriai (dabar juos turi beveik 
visos darbuotojos), įsigytas 1 nešiojamas, skaitmeninis 
fotoaparatas, dar vienas spausdintuvas, 2 patogūs stovai 
laikraščiams ir žurnalams, nemažai kitokių smulkmenų. 
Visa tai gerina darbo kokybę. Todėl ir lankytojų skaičius 
didėja. 2005 m. bibliotekoje apsilankė 1375 suaugę 
skaitytojai ir 1203 vaikai. Jie apsilankė 10 300 kartų (vaikai – 
17 190 kartų). Jau susiformavo keletas gražių tradicijų: 
kasmet gegužės mėnesį vykstantys Poezijos pavasarėliai (jų 
metu rajono literatui  įteikiama literatūrinė Reginos 
Biržinytės premija), literatūrinės Žemaitės premijos 
įteikimas už geriausią metų kūrinį kaimo tema, naujų 
knygų pristatymai, vaikų literatūros skyriuje – pirmokėlių 
įrašymo į skaitytojus dienos, didelį populiarumą įgavę 
„Vasaros skaitymai“ ir kt. renginiai, kompiuterinių 
knygelių leidimas. 2006 m. rajono Bibliotekininkų draugija 
išleido pirmąją knygą – „Gyvoji tėviškės istorija“  
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(Kėdainiai: Spaudvita, 2006. - 60 p.: iliustr.), kurioje – 
bibliotekininkių surinkta medžiaga apie išnykusius Kelmės 
rajono teritorijoje buvusius kaimus, taip pat  legendos, 
padavimai, pasakojimai apie kultūros paveldo objektus 
(piliakalnius, akmenis, medžius, ežerus ir t. t.). 
 Apie Kelmės rajono bibliotekų veiklą daug 
rašo rajoninė, regioninė spauda ir biuletenis „Tarp knygų“.  
 Žmogus į biblioteką įžengė maždaug prieš 5 
tūkstančius metų Egipte. Lietuvoje pirmosios bibliotekos 
įsteigtos XV amžiaus pabaigoje, o Kelmės rajono 
savivaldybės Žemaitės viešajai bibliotekai 2007 m. vasario 1 
d. sukanka tik 70 metų .  
 
 
Pagal R. Biržinytės parašytą Kelmės bibliotekos istoriją ir 
1988 – 2005 m. metraščius paruošė Idalija Stankienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 


