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�ingsniuojant per Kintus prie šio pastato verta sustoti 
 

 
2010, spalis 

Kiekvienas namas turi savo praeit�, apie j�  pats „kalba“ ir papasakoja �mon� s, kurie su 

juo susij� . Kint�  miestelio centre, priešais ma�� j�  evangelik� -liuteron�  ba�ny� i� , stovi pastatas, 

daugumos tebevadinamas kult� ros namais. Daugelis Kint�  seni� nijos dabartini�  gyventoj�  gal� t�  

papasakoti, kas jame vyko ir vyksta, k�  jie jame veikia. M� s�  moksleiviškame gyvenime šis 

pastatas jau vadinamas Kint�  vidurin� s mokyklos kult� ros sale, biblioteka, mokytojai kartais 

pamini ir kino sal� . Pasidom� jusios mes supratome, kad šis namas tikrai yra pastebimas ir svarbus 

�ingsniuojant „470 �ingsni�  per Kintus“. �inoma, �dom�  gyvenim�  jam suteik�  ir j� tebet� sia iki 

šiol  �mon� s.  

Kas juose vyko prieš šimt�  met� , kai Kintai tada buvo Klaip� dos krašto, priklausan� io 

Vokietijai, gyvenviet� ? Kaip rašoma  leidinyje pamario krašto kult� rai „Šilain� s sodai“ (2007 m. 

gegu�� s 15 d. Nr. (32) ir laikraštyje „VORUTA“  (2009 m. bir�elio 20 d. Nr.12), 20 am�iaus 

prad�ioje atvykusieji � Kintus gal� jo apsigyventi Johanneso Hallo viešbutyje, pasilinksminti � ia 

esan� iame restorane, kuriame grojo samdyti muzikantai, net pa�i� r� ti kin� . � ia b� davo šven� iamos 

�vairios lietuviškos švent� s, kuriose grodavo vietiniai d� doriai, sal�  buvo nuomojama �vairiomis 

progomis. Nuotraukos irgi liudija apie pastato klest� jimo laikus. (�i � r� ti daugiau: Priedas Nr. 1) 

 

Laikui b� gant ir istoriniams �vykiams lemiant, 20 am�iaus antroje pus� je Kintai tapo 

sovietin� s Lietuvos miesteliu ir J. � iulados vardo �uvininkyst� s � kiu. Kaip tuo laikotarpiu buvo 
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naudojami kult� ros namai, mums papasakojo, pasidalijo prisiminimais viena ryškiausi�  Kint�  

asmenybi�  – Asta Gu�auskien� (Eidukonyt� ). 

„Pirmieji kartai, kai teko apsilankyti kult� ros namuose, buvo apie 1975-1978. Kaip 

ten patekau? Tuo metu vaikai  gal� jo patekti  � kult� ros namus eidami su t� vais � koncert�  arba � 

vaikams skirt�  naujametin�  „Eglut� “.  Giliausias prisiminimas – tai eglut� s raštu sud� tas grind�  

parketas ir sal� s centre besisukanti(!) egl� .  

     Nuo 1979 m. prad� jau lankyti pirm�  klas� . Pirmoji mano mokytoja – Jadvyga 

Pie�ien� , kuri vadovavo „Spaliuk� “ tautini�  šoki�  kolektyvui. Buvau pakviesta šokti  � kolektyv�  

poroje su vadov� s s� numi. Mes buvom vieninteliai pirmokai tarp dideli�  (kaip mums atrod� ) 

antrok� -tre� iok� . Kiek pamenu, tai buvom 9-toji (atsargin� ) pora. Poros stov� davo pagal � g�, tai 

mes po m� nesio ar dviej�  ka�kokiu b� du tapome 8-� ja pora. Repeticijos vykdavo sporto sal� je 

pagal mokytojos skai� iavim� . Pagal muzik�  šokdavom tik prieš rajonines ap�i� ras (nes ilgai 

mokytoja laukdavo, kol iš Šilut� s �rašus išplatins). Ap�i� ros tai visiems turb� t išlikusios ilgam 

atmintyje. B� tent tada dviem ar trims repeticijoms mus �leisdavo � kult� ros namus.   Ap�i� ra 

vykdavo pamok�  metu: iš pat ryto vykdavo generalin� s repeticijos (ir choristams ir šok� jams)su 

koncertiniais r� bais: choristams- uniformos, baltos p� dkeln� s, balti kaspinai; šok� jams – tautiniai 

r� bai (kurie dar „gyvi“ ir dabar: �aliai raudoni trumpi sijonai, baltos su �aliomis tulp� mis 

palaidin� s), baltos kojin� s iki keli� , balti med�iaginiai sportba� iai, kuriuos balindavom su kreida.  

 

Šoki�  ratelis 1985 m.   Šoki�  ratelis 2007 m. 

 

Koki�  5, jei ne daugiau, mokytoj�  komanda palaikydavo tvark� . Ap�i � roje s� d� davo 3-5 komisijos 

nariai viduryje sal� s, o koks 100 mokini� , jei ne daugiau, koncertuodavo. Kad mes 

netriukšmautum� m, stov� davom lauke u� dekoracin� s dur� , � dekoracin�  �leisdavo (ka�kod� l visada 

u� tai atsakingas J. Jon� as) tik t�  grup� , kuri tur� jo jau ruoštis pasirodymui. Kai viso rajono 

mokyklose baigdavosi ap�i� ros, su�inodavom kelintoje vietoje esame rajone. 
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    5-8 klasi�  tautini�  šoki�  kolektyvas buvo vadinamas „Pionieri� “. Vadov�  – Maryt�  

Šimonien� . 	 kolektyv�  pri� mimas vykdavo kasmet matuojant sporto sal� je � g�  (kaip ir 

„Spaliukuose“). Pagal � g� ir � poras stat� . Apranga: balti marškiniai su geltonom sagom, m� lynas 

platus sijonas iki keli� , pionieriškas kaklaraištis, raudona pilot�  (ši�  r� b�  jau neb� ra). Repeticijos 

taip pat sporto sal� je, � kult� ros namus patekdavom tik ap�i� r�  ir t� v�  susirinkimo proga. 

   Jaunimo (komjaunuoli� ) tautini�  šoki�  kolektyvui (9-11 kl) vadovavo Nijol�  

Sodonien� . Repeticijoms jau mus �leisdavo � kult� ros namus. R� b�  nebuvo, pirkom patys med�iag�  

sijonams ir siuvom (d� l ap�i � ros). Tada buvom labai išgirti komisijos, ir labai tik� jom� s vykti � 

Vilni �  � Dain�  švent� . Bet... Vadov�  iš� jo dekretini�  atostog� , o komisijos pa�adai, kad atva�iuos 

ka�kas iš Šilut� s mums vadovauti, taip ir liko pa�adais...  

    11-oj klas� j pakviet�  šokti � kult� ros nam�  jaunimo tautini�  šoki�  kolektyv� . Vadov�  

Hilda Dalinkevi� ien� . 	 ap�i� ras jau tekdavo kur nors va�iuoti. R� bai ir dabar teb� ra (raudoni 

languoti sijonai, �alios liemen� s). Dalyvaudavom rudens vakaron� se, cepelin�  baliuose... 

  Šokiai (dabar - diskotekos) vyko kiekvien�  šeštadien� (ryte buvo dar ir pamokos) 

Mokyklos foj�  nuo 18 iki 23 val. 5-8 klasi�  mokinius išprašydavo 21 val. Be uniformos ne�leisdavo. 

Karnavalai, šimtadieniai, Kovo 8-oji, abituriet�  išleistuv� s – sporto sal� je. Be 18 met�  ne�leisdavo � 

kult� ros nam�  organizuojamus šokius, kurie irgi vykdavo kiekvien�  šeštadienio vakar� . Ten 

karaliavo baig� s mokykl�  jaunimas ir suaugusieji (sumigd�  vaikus). Nauj� j�  met�  nakt�  �leisdavo � 

kult� ros namus ir mokinius. Gal kokiais 1988 metais prad� jo leisti � kult� ros nam�  šokius jau nuo 

16 met�  tad mokykloj liko šokti 5-8 klasi�  mokiniai. Nuo 5 klas� s iki kol baigiau mokykl�  esu 

praleidusi gal tik 3 šeštadieninius šokius! 

             Kult� ros namuose buvo teatro grup� , vyr�  vokalinis ansamblis, moter�  vokalinis ansamblis, 

mišrus ansamblis, kapela, jaunimo tautini�  šoki�  grup� , pagyvenusi�  tautini�  šoki�  grup� . 

 

 

 

 

 

 

Šiai aktyviai veiklai vadovavo ir visk�  organizavo direktor�  Jadvyga Makarien�  ir 

meno vadov�  Irena Gu�auskien� .  

Baigusi vidurin�  mokykl�  6 metus nedalyvavau Kint�  kult� riniame gyvenime. Su 

Lietuvos nepriklausomybe keit� si keit� si vald�ios, kult� ros nam�  darbuotojai. Atrodo, tur� jo visko 

daug� ti, ger� ti, bet saviveiklinink�  grup� s nyko. 
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At� jau dirbti � kult� ros namus 1996 metais. Šokan� i�  mokini�  skai� ius svyruoja nuo 

120 iki 80, ne mokini�  – nuo 50 iki 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Šoki�  grup� s: disko, tautini� , pramogini� , šiuolaikini� , aerobikos. Koncertai skirti 

�i � rovams, o ne komisijai. Tvarkdari�  komandos n� ra, o  koncerto tvarka, repeticijos, papuošimai, 

koncertiniai r� bai, muzikiniai �rašai – pa� ios vadov� s „reikalas“. Visi buv�  r� bai tilpdavo � spint� , o 

dabar r� bai nebetelpa dekoracin� je. Nors, kai reikia 

koncertuoti, neabejotinai kyla klausimas: “ Kuo 

rengtis?“ 

Taip norisi atiduoti šok� jams tai, ko pati 

troškau ir negal� jau gauti, bet kuo daugiau met�  

dirbu, tuo da�niau kyla klausimas:  ar dabar šok� jai, 

tur� dami ir gaudami tiek visko daug, bent pus�  tiek 

yra laimingi ir patenkinti, kiek buvau aš? 

 

Galb� t tur� sime atnaujintus, 

renovuotus kult� ros namus (daromi dideli  

�ygiai), bet ar bebus kam tuo d�iaugtis?  Juk 

sukurta buitin�  technika tam, kad daugiau 

tur� tum� m laiko, o laiko turim vis ma�iau; 

medicina spar� iai �engia � priek� tam, kad 

b� tume sveikesni, bet vis daugiau �moni�  

serga... 

 

   Tokie mano prisiminimai, mintys, pasteb� jimai.” 
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Aš, Karolina Armonait� , prisimenu, kaip jau vaikyst� je, kai tik prad� jau lankyti mokykl� , 

susipa�inau su Kint�  kult� ros namais. � ia, antrame aukšte �rengtoje bibliotekoje, skai� iau knygeles. 

Apa� ioje esan� ioje sal� je dalyvavau popamokin� je veikloje: lankiau folkloro b� rel� (vadov�  Reda 

Cirtautien� ) ir šoki�  ratel� (vadov�  Jadvyga Pie�ien� ). Ir jau daugel� met�  dalyvauju Kint�  šoki�  

kolektyvo,  vadovaujamo Astos Gu�auskien� s, veikloje.  

Ištisus metus šok� jai renkam� s kult� ros nam�  sal� je � repeticijas, kuriose išliejame daug 

prakaito. Savo darbo rezultat�  koncert�  metu pristatome �mon� ms, kurie renkasi toje pa� ioje sal� je, 

tik jau paruoštoje ir dekoruotoje pagal koncerto tematik� . M� s�  šokius mato ne tik miestelio 

gyventojai, neretai vykstame ir u� gyvenviet� s rib�  - � konkursus, renginius ar �prastus koncertus. 

  

Šilut� s rajono mokini�  Dain�  ir šoki�  švent� je „Mes – pamario �em� s vaikai“ dalyvavo 96 Kint�  
vidurin� s mokyklos mokiniai. Gausiausias b� rys buvo šok� j�  – net 88! Visus septynis kolektyvus, 
kuriuose šoka nuo priešmokyklin� s grup� s vaik�  iki abiturient� , paruoš�  choreografijos mokytoja 
metodinink�  Asta Gu�auskien� . 
 

 Ir �inoma, b� tent šitoje sal� je buvo kantriai repetuoti ir paruošti šokiai, kuriuos šoko 

suaugusi� j�  ir jaunimo kolektyvai 2007 metais vykusioje respublikin � je Dain�  švent� je šoki�  

dienoje Kaune ir suaugusi� j�  ir mergin�  

kolektyvai Vilniuje vykusioje pasaulio lietuvi�   

Dain�  švent� je 2009 metais. Šok� jus puikiai 

paruošia, sukuria šoki�  choreografijas, koncert�  

ir rengini�  scenarijus kolektyv�  vadov�  Asta 

Gu�auskien� .  

Kult� ros namuose be pagrindin� s sal� s 

dar yra ir keletas ma�esni�  kambar� li � , kuriuose 

laikomi visi koncertams (ir ne tik), reikalingi 

daiktai. Tai dekoracijos, r� bai, �vairios 

med�iagos, šoki�  priedai ir daug kit�  smulkmen� , be kuri�  neapsieitume.  
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Taigi, dabartin�  Kint�  vidurin� s mokyklos kult� ros sal� (buv�  kult� ros namai) – tai 

vieta, kurioje jau nuo seno susiburia tiek vaikai, tiek suaugusieji. Daugeliui b� tent joje atsiveria 

galimyb�  išbandyti save, sudalyvauti �vairiuose renginiuose, ar tiesiog ateiti ir patiems pasi�i� r� ti 

�vairi�  koncert� , pasirodym� . � ia vyksta ir pamokos-susitikimai (nuotraukose: su tautodailininkais 

A. ir V. 

Rauk� iais). 

 

 

 

 

 

 

Jau ne vienerius metus b� tent šiame pastate vyksta meninio skaitymo konkursas, kurio 

metu �vairi�  klasi�  mokiniai deklamuoja pasirinktus eil� raš� ius ar k� rini�  ištraukas. Aš pati(Agn�  

Rimkut� ) kasmet dalyvauju šiame konkurse ir jis iš ties�  palieka daug ger�  �sp� d�i �  – jau neb� ra 

taip nedr� su lipant � scen� , o ir steb� ti kit �  pasirodymus - �domu. Visi konkurso dalyviai yra 

vertinami ir apdovanojami komisijos, kuri išrenka geriausiai skaityt�  k� rin� suvokus� ir perteikus� 

mokin�. V� liau šis mokinys vyksta dalyvauti kitame etape – rajoniniame konkurse. 

Kult� ros sal� je yra organizuojama ir daug kit�  tradicini�  m� s�  mokyklos 

rengini�  – Rudens švent� , Kal� dinis karnavalas, �em� s dienai pamin� ti skirtas renginys, Paskutinio 

skambu� io švent� , Šimtadienis ir kt. Pats �domiausias ir ilgiausiais trunkantis renginys – tai 

Kal� dinis karnavalas, kitaip vadinama „Kal� din�  

eglut� “. Kasmet sugalvojama šio tradicinio renginio 

vis nauja tema. Jo metu mokiniai persirengia �vairias 

kostiumais ir priklausomai nuo švent� s temos parodo 

savo prisistatym� . O kuo tik tuomet n� ra virtusi 

kult� ros nam�  sal� , kart�  net prabangi karalyst�  � ia 

buvo �sik� rusi (Baroko vakaras)!  

 

 

Pastaraisiais metais retai bevyksta  diskotekos. Jas da�niausiai organizuoja ir veda patys 

m� s�  mokyklos mokiniai.  

Taigi kult� ros sal�  turi išties daug paskir� i� , �vairiomis situacijomis ji gali virsti tiek puikia 

šokio aikštele, tiek paprasta dalykine rengini�  vieta. Tai iš ties�  yra tiesiog neatsiejama m� s�  

mokyklos dalis. 
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Tradicinio pradini�  klasi�  renginio    
“Kaziuko mug� ” akimirka.                                Teisini�  �ini �  konkurso „Temid� “ komanda 
 
                  

Kaip jau min� jau(Karolina), vos prad� jusi eiti � mokykl� , susipa�inau ir su Kint�  biblioteka, 

kuri �sik� rusi tuometini�  Kint�  kult� ros nam�  antrame aukšte. � ia lankydavausi savo malonumui, 

paskaityti �vairiausi�  vaikišk�  knygeli� , o 

bibliotekinink�  Ramut�  Ma� iulaitien�  patardavo, 

kokias skaityti vertingiausia. Ir šiandien beveik 

niekas nepasikeit� : aš vis dar ateinu nors ir � 

nedidel� , bet man miel�   bibliotek� , kur galiu rasti 

ir pamokoms reikaling�  knyg� , ir savo akira� io 

pl� timui.  

 

Dabar jau yra �rengta ir kompiuteri�  sal� , kur mokiniai gali ateiti ir nemokamai naudotis 

internetu. Tai pagelbsti tiems, kurie namuose jo dar neturi, atlikti �vairiausias mokyloje u�duodamas 

u�duotis. Kompiuteri�  yra nedaug, ta� iau mokiniai draugiškai pasiskirsto darbo vietas pagal laik� . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Š

Šioje bibliotekoje vyksta ir susitikimai su �vairiais �mon� mis. Teko dalyvauti ir susipa�inti su 

keliais m� s�  krašto rašytojais, pavyzd�iui, E. Barauskiene iš Priekul� s – knygos apie M. Ma�vyd�  
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autore. Prisimenu, kad buvo atvyk�  ir baikeriai, kurie supa�indino mus su savo veikla, bei 

,,pav� �ino‘‘motociklais. Nuo vaikyst� s pamenu visus šiuos �vykius, nes dauguma palieka 

neišdildom�  �sp� d�i � . 

 

Mielai prisiminimais apie bibliotekos 

veikl�  ir savo darb�  pasidalijo Šilut� s F. 

Bajorai� io bibliotekos Kint�  filialo vyresnioji 

bibliotekinink�  Ramut�  Ma� iulaitien� . Ji savo 

pasakojim� , pagr�st�  faktais, pavadino „Praeitis ir 

dabartis“. 

 

 
 

Praeitis ir dabartis 
  Biblioteka (gr. Bibliotheke <biblion – knyga + theke – saugykla), social. 

Komunikacijos institucija, kuri kaupia, tvarko, saugo ir teikia skaitytojams dokumentus 

(rankraštinius, spausdintus, vaizdo, garso, elektroninius ir kt.) Bibliotekos pagrindin� s funkcijos yra 

�monijos atminties saugojimas (mnemonin� ) ir dokumentuose u�fiksuot�  �ini �  bei informacijos 

skleidimas (komunikacin� ) 

Kint�  biblioteka Šilut� s vald�ios nurodymu �kurta 1949 m. dabar jau buvusiame 

vaistin� s pastate (šiuo metu ”Kurši�  kavin� ”). Pirmasis bibliotekos fondas buvo 400 knyg� . 

Pirmasis bibliotekos skaitytojas - Kint�  vals� iaus komsorgas P. Ri� kus. Jis pad� jo atve�ti pirm� sias 

knygas iš Pašyši� . Pirmoji bibliotekinink�  buvo Ona Kielien� . 

Nuo 1949 m. Kintuose daug� jo gyventoj� , atidaroma septynmet�  mokykla, biblioteka 

perkeliama � pastat� , kuriame prieš kar�  buvo vokie� i�  parduotuv� , šiuo metu tai gyvenamasis 

pastatas. Knyg�  nebuvo daug, katalog�  nebuvo, lentynas knygoms dar�  iš suol� , kurie priklaus�  

ba�ny� iai, nes pastaroji buvo paversta sand� liu. 

Nuo 1962 m. �steigiama aštuonmet�  mokykla, biblioteka perkeliama � kult� ros namus, 

balt�  dviaukšt� pastat�  stovint� pa� iame Kint�  centre. Prieš kar�  šis pastatas priklaus�  savininkei 

vokietei Helenai Šmit. Pastato I aukšte buvo parduotuv� , II aukšte, kur šiuo metu biblioteka buvo 

viešbutis. 

1962 m. biblioteka �sikuria I aukšte, ten vienoje pus� je buvo skaitykla, o kitoje – 

biblioteka.  

Tik apie 1969 m. biblioteka persikelia � II aukšt�  

Iki 1985 m. Kint�  seni� nijoje buvo 4 bibliotekos.  
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Nuo 1992 m. Kint�  masin�  ir vidurin� s mokyklos bibliotekos sujungtos. Bibliotekoje 

dirba  Ramut�  Ma� iulaitien�  ir Nijol �  Justien� . 

Tarybiniais metais Kint�  biblioteka (filialas) vykd�  ir organizavo �odin�  ir vaizdin�  propogand�  

(TSKP I irt LKP  suva�iavim� ). Organizavo  vakarus  „Šitaip � jo komjaunuoliai“, „Spaliui šlov� “ ir 

kitus. 

Rengini�  organizavimo tematika ir aktualumas pasikeit�  pri� mus Lietuvos 

Nepriklausomyb� . Tai susitikimai su rašytojais, kraštie� iais, popiet� s, literat� ros rytme� iai, 

skatinantys pa�inti ir pamilti knyg� , kaip teig�  Saulius Sodonis Kint�  bibliotekos 50 – ojo 

jubiliejaus proga „Linkiu sulaukti turtingesni�  laik� , kai knygos tikrai lau�ys lentynas. 

Kompiuteriai telieka kitose vietose“. 

Kasmet  ieškoma nauj�  darbo form�  ir metod� . 

Kint�  biblioteka organizuodama renginius, vykdydama projektus  bendradarbiauja su 

Kint�  vidurine mokykla, Vyd� no kult� ros centru, Kint�  seni� nija, NVO „Kint�  bendruomene“ . 

� domiausi renginiai 

1999 m. Rengini�  ciklas skirtas bibliotekos 50 – iui. Šiai sukak� iai pamin� ti buvo 

paskelbtas ir vykdytas rašini�  konkursas ,,Ateities biblioteka – XXI a. biblioteka“.(Mokytoja Nijol�  

Sodonien� ) 

2004 m. Biblioteka vykd�  projekt�  „Biblioteka – bendruomen� s centras“. Surengti 2  

konkursai: “Biblioteka vaiko piešinyje“ ir „Knygos �ymeklis“. Konkursui „Knygos �ymeklis“ 

pristatyti 48 darbai. (Mokytoja Vilima Zymonien� ) 

2007 m. Kint�  filialo darbuotojos s� kmingai �gyvendino Šilut� s rajono savivaldyb� s 

kult� rin� s veiklos programos finansuot�  projekt�  „Vertinkime tai, k�  turime“. Pristatyta 

bendruomenei unikali Klaip� dos universiteto parengta paroda „Šeimos album�  istorijos Klaip� dos 

krašto pokario laikotarpis  1944 – 1960“. Dr. Silva Pocyt�   (Klaip� da). Skaityta paskaita „Klaip� dos 

krašto istorija po II pasaulinio karo“. 

Kint�  vidurin� s mokyklos mokiniai (Mokytoja Vilima Zymonien� ) dalyvavo, rinko med�iag�  ir 

pareng�  darbus „M� s�  gimin� s medis. Eksponuota paroda bibliotekoje. 

2009 m. Literat� ros ir muzikos vakaras „Po paukš� io sparnais“, buvo skirtas Vent� s 

ornitologijos stoties �k� rimo 80 – iui. Kint�  vidurin� s kult� ros sal� , t�  vakar�  trumpam virto 

ornitologijos stotimi su tinklais ir paukš� iais. Vakare dalyvavo pats paukš� i�  karalius – vent� s  

ornitologijos stoties ved� jas Leonas Jezerskas. 

2010 m. Literat� ros – muzikos vakaras, tai iš literat� rinio ciklo „Kraštie� i�  

sugr��imai“, Kintuose gyvenan� i�  ir gyvenusi�  mintys, eil� s ir giesm� s Kintams. Renginys skirtas 

garbingai datai pa�ym� ti, 470 m. ., kai rašytiniuose šaltiniuose pamin� ti Kintai. 

Pasiekimai 
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2001 m. Kint�  filialo vyresnioji bibliotekinink�  Ramut�  Ma� iulaitien�  pripa�inta 

Geriausia Pamario krašto 2000 – � j�  Met�  bibliotekininke u� kult� ros id� j�  ir k� rybos sklaid�  

kaimo bendruomen� je. 

2003 m. Atidaryta internetin�  skaitykla. Danijos rotoriai Kint�  filialui padovanojo 3 

kompiuterius su internetiniu ryšiu. 

2005 m. Kint�  vyresnioji bibliotekinink�  Ramut�  Ma� iulaitien�  dalyvavo Lietuvos 

bibliotekinink�  draugijos ir europarlamentar� s Onos Juknevi� ien� s suorganizuotoje 

kelion� je � Briusel�. (Vienintel�  iš Šilut� s r.) 

2008 m. Kint�  bendruomen� s nariai, sve� iai �gijo galimyb�  naudotis viešojo interneto 

prieigos taško (VIPT)  paslaugomis. 	 vyko oficialus atidarymas. (Gauta kompiuterin�  �ranga  5 

kompiuteriai) 

2009 m. Kint�  filialo vyresnioji bibliotekinink�  Ramut�  Ma� iulaitien�  s� kmingai 

baig�  kult� rin� s veiklos vadybos studijas (�emaitijos kolegija) 

2010 m. Šilut� s viešosios Fridricho Bajorai� io viešosios bibliotekos 65 – � io 

jubiliejaus proga vyresniajai bibliotekininkei �teiktas ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus 

pad� kos raštas ir medalis. 

Vartotoj �  – skaitytoj�  skai� ius 
Metai Vartotojai - skaitytojai Skirtumas 
1950 177  
1958 298  
1959 357 +59 
1962 630 +273 
1974 710 +80 
1975 710 = 
1976 710 = 
1977 710 = 
1978 850 +140 
1979 880 +30 
1980 896 +16 
1981 900 +4 
1982 929 +29 
1983 929 = 
1984 940 +11 
1985 1010 +70 
1986 1000 -10 
1987 1014 +14 
1988 1005 -9 
1989 1008 +3 
1990 625 -353 
1991 182 -201 
1992 220 +38 
1993 480 +260 
1994 403 -77 
1995 587 +184 
1996 540 +47 
1997 552 -12 
1998 567 +15 
1999 659 +92 
2000 634 -25 
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2001 622 -12 
2002 655 +33 
2003 660 +5 
2004 678 +18 
2005 681 +3 
2006 683 +2 
2007 686 +3 
2008 689 +3 
2009 689 = 

Vartotoj�  – skaitytoj�  kaitai didel� s reikšm� s tur� jo ypa�  tarybiniais metais socialistinis lenktyniavimas. 
(lentel� ) 
Naudoti šaltiniai:  Darbo ataskaita 1983 – 1997 m. Darbo ataskaita 1997 – 2009 m. Darbo dienoraštis 2010 m. 
Grin� inaitis Sigitas Šilut� s krašto knygos saugotoj�  65 – tasis gimtadienis, 2010 m., spalio 21 d. Nr. 78 (754) 
Kint�  bibliotekai 50 m. – 1999 m Ma� iulaitien�  Ramut�  Biblioteka Kintuose 1945 – 1995 m.  
Ma� iulaitien�  Ramut�  Biblioteka – tai versm� . 1990 – 1998 m. 
Visuotin�  lietuvi�  enciklopedija T.3 .- Vilnius: mokslo ir enciklopedij �  leidybos institutas, 2003.- p. 158, 

 
 

                                                        

 

 

 

 

 

B

Bibliotekinink�  R. Ma� iulaitien�  nuolat ieško �vairesni�  darbo form� , stengiasi surasti tinkam�  

ne�prast�  erdv� . Prieš ketverius metus buvo panaudotas bibliotekos kiemelis renginiui “M� s�  

kaimynai �emai� iai”, vykdant Kint�  vidurin� s mokyklos projekt�  “Pa�ink savo krašt� ”.  

Tur� ta l� kes� i� , kad pastatas bus restauruojamas 

ir ši vieta pritaikyta renginiams. Kol kas šiandien kiemelis 

atrodo apverktinai. 

Kult� ros nam�  pastate nema�as plotas skirtas 

kino salei, kurioje filmai buvo rodomi sovietiniais laikais. Kino 

mechanikas J. Paulauskas “sukdavo” filmus dien�  vaikams, 

vakare – suaugusiems. Deja, jau daugiau kaip 20 met�  šioje 

sal� je nevyksta jokia veikla. 	 j�  vedantys laukujai laiptai 

liudija apie jos pad� t�.  

Taigi m� s�  miestelis turi savo istorin� paveld� , kuris liudija apie to meto �mones, 

�vykius, aplink� . Ir daug, labai daug gali papasakoti. Reikia tik pakalbinti �mones ir prisiminimai 

atgaivina buvus� gyvenim� . Tikim� s ir ateityje Kult� ros namai išsaugos savo vert�  ir bus puiki vieta 

�vairiai m� s�  bendruomen� s �moni�  veiklai. 

Agn�  Rimkut�  ir Karolina Armonait� ,  

11 klas� s mokin� s 
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Priedas Nr. 1 (gauta iš Kint�  Vyd� no kult� ros centro) 

Šilut� s krašto lietuvi�  pasaulietin� s kult� rin� s muzikin� s 
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2 0 0 7  g e g u � � s  1 5 d .  N r .  9  ( 3 2 )  
_____________________________________________________________________ 
1912 m. Kintai buvo apib� dinti Šilut� s (Šilokar� emos)apskrities kaimas su 700. Matyt, tuomet buvo 
priskai� iuoti ir gretim�  kaimeli�  �mon� s, �jungti � Kint�  bendruomen� . Tuo krašto ekonominio bei 
� kinio suklest� jimo laikme� iu Kintai buvo u�fiksuoti kaip susiklos� iusi gyvenviet�  su gausiomis 
�staigomis.  Lankytoj�  laukdavo Johanneso Hallo viešbutis , krautuv� , kepykla, teik�  paslaug�  
stiklino langus, prekiavo statybin� mis med�iagomis. 
Iš Laikraš� io „VORUTA“ 2009 m. bir�elio 20 d. Nr.12, str. Ma�osios Lietuvos etnografiniai kaimai 
KINTAI. Dr. Martynas Purvinas, Kaunas 
________________________________________________________________________ 
Iš Vyd� no muziejaus lankytoj�  atsiminim� .  
Schmidt Herbert lank� si 2005 m. bir�elio 10 d.  
Šmito mama( jo mama) 1932 m. nupirko gyvenam�  nam�  (kult� ros sal� ) iš Kurto Hall (manome 
kad Kurtas Hall gali b� ti Johanneso Hallo s� nus) ir �reng�  restoran� , kuriame grojo samdyti 
muzikantai, buvo rodomas kinas, šven� iamos �vairios švent� s jose grodavo vietiniai d� doriai. Sal�  
buvo nuomojama �vairiom progom.  
                                                                                                                 U�raš�  R. Cirtautien�   
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Priedas Nr.2   Naudota Kint�  vidurin� s mokyklos interneto svetain� je  ir mokyklos laikraštyje 
“Kintukas”, 2008 m. 
 

Šokis-spektaklis „Jei prabilt�  vanduo“ 

 

M� s�  mokyklos choreografijos mokytoja metodinink�  ir šoki�  b� reli�  vadov�  Asta 

Gu�auskien�  suk� r� , re�isavo ir pastat�  su �vairi�  šok� j�  grupi�  kolektyvais šok�-spektakl� „Jei 

prabilt�  vanduo“. Tai jos – Klaip� dos universiteto Men�  fakulteto choreografijos katedros sportini�  

šoki�  magistrant� s – diplominis darbas. 

Šiuo renginiu, kuriame šoko apie 80 moksleivi�  ir suaugusi� j�  šokio kolektyvo 

„Kintai“ šok� jai, d�iaug� si gausiai susirink�  geranoriški �i� rovai. O vertino autoritetinga komisija: 

�inomi choreografai, „�uv� dros“ vadovai,  Klaip� dos universiteto d� stytojai Skaist�  ir Romualdas 

Idzelevi� iai bei šilutišk�  Ilona Stankevi� ien� . 

Kantrus vadov� s ir šok� j�  darbas per repeticijas dav�  puik�  rezultat�  - skland�iai 

vyk� s   renginys tapo tikra švente Kint�  bendruomenei . 

Karolina Armonait�  
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Priedas Nr.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folkloro b� relio nariai, vadovaujami R. Cirtautien� s, parengia nuotaikingas programas 
 

 
Priedas Nr.4      Akimirkos iš bibliotekos rengini� . Popiet�  „Pastatykim pasak�  namel�“.  

 

 
Renginys buvo skirtas Skaitymo metams. 

 
 

 
 
 

4 klas� s mokiniai Kint�  bibliotekoje dalyvavo 

popiet� je „Mano m� giamiausias knygos 

herojus“. 

 

Pirma iš dešin� s stovi bibliotekinink�  Nijol �  

Justien� , pirma iš kair� s – vyresnioji 

bibliotekinink�  Ramut�  Ma� iulaitien� . 


