KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS M. VALANČIAUS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA SPAUDOJE
2016 m.
SAUSIS
Tirevičiūtė, Inga. Švenčių laukimas bibliotekoje. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, saus. 4, p. 7.
Apie kalėdinio laikotarpio renginius M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Kliknienė, Asta. Laimingi mažame kaimelyje. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, saus. 4, p. 6.
Apie kalėdinio laikotarpio renginius Šukės bibliotekoje.
Girskienė, Romutė. Vydmantuose išlydėti Bibliotekų metai. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, saus. 4, p. 7.
Apie popietę "Bibliotekos metus išlydint" Vydmantų bibliotekoje.
Maksvytis, Juozas. Kai turtas - ne tik knygos, bet ir skaitytojai: bibliotekos metus išlydėjus. - Iliustr. //
Švyturys. - 2017, saus. 7, p. 6.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale surengtą popietę "Bibliotekų metus palydint".
Griežienė, Audronė Metodinėje dienoje pasidalino patirtimi / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2017, saus. 10, p. 20.
Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre surengta metodinė diena rajone veikiančių
mokyklų-daugiafunkcių centrų atstovams.
Mendeika, Aistas. Statybininkams broką teks pašalinti // Švyturys. - 2017, saus. 14, p. 2.
Apie naujo bibliotekos pastato statybos defektus.
Tirevičiūtė, Inga. NBA turnyras jaunimo erdvėje "Savas kampas". - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2017, saus. 20, p. 13.
Apie kompiuterinio krepšinio simuliatorių sporto žaidimo NBA 2K17 turnyrą Kretingos rajono
savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje jaunimui skirtoje erdvėje "Savas kampas".
Tirevičiūtė, Inga. NBA turnyras jaunimo erdvėje "Savas kampas". - Iliustr. // Švyturys. - 2017, saus.
21, p. 6.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykusi kompiuterinio žaidimo
- krepšinio simuliatoriaus - NBA 2K17 turnyrą.
Mickutė, Dovilė. "Mažosios Lietuvos balsas - Ieva Simonaitytė". - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017,
saus. 27, p. 8.
Apie Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriaus, Motiejaus Valančiaus viešosios
bibliotekos S. Įpilties filialo ir Kretingos kultūros centro S. Įpilties skyriaus organizuotus renginius,
skirtus Klaipėdos krašto rašytojai Ievos Simonaitytės atminimui.
Stonkuvienė, Laima. Vienos įkurtuvėmis džiaugiasi, kitos tebelaukia / Gintauto Maciaus nuotr. Iliustr. // Švyturys. - 2017, saus. 28, p. 5.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos suremontuotų filialų patalpas. Senosios Įpilties bibliotekos
perkėlimą į naujas patalpas ir remontuojamą Budrių biblioteką.

Maksvytis, Juozas. Mokslininkės kelionė į kalbos mokslo slėpinius. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, saus.
28, p. 7.
Apie rajono Tarybos narės, humanitarinių mokslų daktarės, mokslininkės baltistė Jūratės Sofijos
Laučiūtės 75-erių metų jubiliejaus minėjimą Darbėnų bibliotekoje.
Mickutė, Dovilė. Mažosios Lietuvos balsas - Ieva Simonaitytės. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, saus. 28,
p. 16.
Apie Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriaus, M. Valančiaus bibliotekos S.
Įpilties filialo ir S. Įpilties kultūros centro skyriaus organizuotus renginius rašytojos I. Simonaitytės
metams paminėti.
VASARIS
Tirevičiutė, Inga. Kretingiškiai aktyviai prisidėjo prie akcijos "Knygų Kalėdos". - Iliustr. // Švyturys. 2017, vas. 1, p. 6.
Kretingos rajono bibliotekos akcijos metu "Knygų Kalėdos" gavo dovanų 243 knygas.
Stonkuvienė, Laima. Apie duoną ir meilę. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, vas. 4, p. 16.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos abonemente organizuotą
spaudinių parodas: "Duona - vitaminų skynia, todėl ją atidarinėti reikia kasdien" ir Valentino dienai
skirta ekspozicija "Meilė - tai akimirka, švystelėjusi visų saulių ir žvaigždžių visatos spindėjimu".
Griežienė, Audronė. Svečiai iš Vijandi domėjosi kultūra ir švietimu / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. //
Pajūrio naujienos. - 2017, vas. 7, p. 3.
Apie kultūros ir švietimo darbuotojų delegacijos iš Viljandi (Estija) apsilankymą Kretingos
savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigose.
Tirevičiūtė, Inga. Rinko metų knygą. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, vas. 8, p. 12.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vaikų literatūros sektoriuje vykusius 2016 metų
vaikų knygos rinkimus, kuriuose dalyvavo Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos trečiokai.
Benaitytė, Gintarė. Kretingoje viešėjo partneriai iš Estijos. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, vas. 8, p. 3.
Apie Estijos Viljandi miesto delegacijos apsilankymą Kretingoje, kur susipažino su Savivaldybės
aktualijomis, švietimo ir kultūros įstaigų veiklą.
Kaniava, Stasys. Ar pažįstame gimtąją kalbą // Pajūrio naujienos. - 2017, vas. 10, p. 24.
Apie renginį, skirtą paskelbtiems Kalbos kultūros metams Kretingos M. Valančiaus bibliotekos
Darbėnų filiale.
Tirevičiūtė, Inga. Parodą paskyrė Duonos dienai. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, vas. 10, p.10.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekoje veikiančią spaudinių parodą "Duona - vitaminų skrynia,
todėl ją reikią atidarinėti kasdien", kurią aplankė ir delegacija iš Viljandi (Estija) miesto.
Jaunimas sužaidė FIFA turnyrą. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - 2017, vas. 10, p.10.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos jaunimo erdvėje "Savas kampas" vykusį
kompiuterinį FIFA turnyrą.
Tirevičiūtė, Inga. Jaunimas varžėsi FIFA turnyre. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, vas. 11, p. 16.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje jaunimui skirtoje erdvėje "Savas kampas" vykusį

kompiuterinio žaidimo FIFA turnyrą.
Tirevičiūtė, Inga. Ką bendro turi Jurgis Didžiulis, Andrius Mamontovas ir tu? // Pajūrio naujienos. 2017, vas. 14, p. 6.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos Edukaciniame centre surengtą diskusiją, kurioje dalyvavo
Europos savanorių tarnybos dalyvis Tomas Petrauskas.
Tirevičiūtė, Inga. Ką bendro turi Jurgis Didžiulis, Andrius Mamontas ir tu? - Iliustr. // Švyturys. 2017, vas. 15, p. 5.
Apie Kretingos viešosios bibliotekos Edukacijos centre vykusią diskusiją, kurioje dalyvavo Europos
savanorių tarnybos dalyvis Tomas Petrauskas.
Kaniava, Stasys. Pažadintos kalbinės mintys : 2017-ieji - kalbos kultūros metai. - Iliustr. // Švyturys. 2017, vas. 15, p. 4.
Apie renginius, skirtus Kalbos kultūros metams Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų
filiale.

Mokėsi dekoruoti drabužius. - Kretingos bibliotekos informacija // Pajūrio naujienos. - 2017, vas. 17,
p. 6.
Apie marškinėlių atnaujinimo užsiėmimus Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos erdvėje
jaunimui "Savas kampas".
Tirevičiūtė, Inga. Marškinėlius atnaujino… apipurkšdami dažais. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, vas. 18,
p. 16.
Apie marškinėlių atnaujinimo užsiėmimus M. Valančiaus viešosios bibliotekos erdvėje jaunimui "Savas
kampas".
Urnikienė, Dovilė. Valstybės dienos renginiai: gimsta ir naujos tradicijos / Ritos Nagienės nuotr.. Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, vas. 21, p. 6.
Apie Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtus renginius Kretingos rajone.
Maksvytis, Juozas. Mokyklos-daugiafunkcio centro veikla įgauna pagreitį. - Iliustr. // Švyturys. 2017, vas. 22, p. 7, 12.
Apie Grūšlaukės pagrindinę mokyklą, kurį 2016 m. rugsėjo 1 d. tapo mokykla-daugiafunkciu centru,
jos socialinius partnerius ir kultūrinę bei projektinę veiklą.
Mokė kaligrafijos ir papuošalų gamybos. - Iliustr. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - 2017,
vas. 24, p. 7.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykusius kaligrafijos mokymus ir organizuotas
kaklo papuošalų dirbtuves jaunimui.
Jonikienė, Vita. Vykdant pilietiškumo ugdymo projektą. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, vas. 24,
p. 8.
Apie Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų dalyvavimą pilietiškumo ugdymo
projekte "Kaip surasti Lietuvą 2017".
Šeškevičienė, Irena. Išsikėlė ambicingą tikslą - šiemet užbaigti biblioteką / Dariaus Šypalio nuotr. Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, vas. 24, p. 5.

Apie Kretingos viešosios bibliotekos statybą.
Tirevičiūtė, Inga. Mokėsi kaligrafijos meno. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, vas. 25, p. 6.
Apie M. Valančiaus bibliotekos Edikacijos centre vykusius kaligrafijos mokymus, kuriuos vedė Rasa
Lazdauskaitė.
Tirevičiūtė, Inga. Jaunimas kūrė kaklo papuošalus. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, vas. 25, p. 6.
Apie kaklo papuošalų dirbtuves jaunimui Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Tirevičiūtė, Inga. Ypatinga naktis bibliotekoje. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, vas. 25, p. 6.
Apie filmų naktį jaunimui nuo 14 iki 20 metų Kretingos viešojoje bibliotekoje.
Maksvytis, Juozas. Kalbą reikia ne tik branginti. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, vas. 25, p. 7, 13.
Apie renginį "O žodį! Tu gyvas ir poetinėje kalboje", kuri įvyko M. Valančiaus viešosios bibliotekos
Grūšlaukės filiale.
Salienė, Jolanta. Mažųjų vydmantiškių viešnagė bibliotekoje. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017,
vas. 28, p. 20.
Apie Vydmanų gimnazijos pradinukų apsilankymą Vydmantų bibliotekoje.
Maksvytis, Juozas. Paakino susimąstyti apie gimtąjį žodį // Pajūrio naujienos. - 2017, vas. 28, p. 17.
Apie kalbinę popietę "Gimtasis žodis! Tu gyvas ir poetinėje kalboje" Grūšlaukės bibliotekoje.
Tirevičiūtė, Inga. Ypatinga naktis bibliotekoje. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, vas. 28, p. 20.
Apie filmų naktį Kretingos M. Valančiaus bibliotekoje.
KOVAS
Maksvytis, Juozas. Užgavėnių šėlsmo nenumalšino jokie draudimai. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, kovo
1, p. 1, 6.
Apie Užgavėnių šventimą Grūšlaukėje.
Griežienė, Audronė. "Eglutė" gali išlįsti pro adatos skylutę // Pajūrio naujienos. - 2017, kovo 3, p. 6.
Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus V. Domarko vadovaujama darbo grupė
antrąkart svarstė, kaip pertvarkyti bendrojo ugdymo mokyklų tinklą, kad lėšos būtų panaudojamos kuo
racionaliau.
Juciuvienė, Silvija. Grūšlaukiškiai puoselėja senąsias tradicijas. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017,
kovo 3, p. 6.
Apie Užgavėnių šventimą Grūšlaukėje.
Kuktorovienė, Asta. Varžėsi žodžių galvosūkių mūšyje. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, kovo 8, p. 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus Edukacijos centre vykusį užsiėmimą
„Linksmažodžiai išdykauja“, skirtą Lietuvių kalbos dienoms.
Tirevičiūtė, Inga. Pažinimo kelias tęsiasi. - Iliustr. - Projektas // Švyturys. - 2017, kovo 8, p. 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vykdomą projektą „Pažinimo
kelias“.

Keblienė, Verutė. Šventojo Kazimiero iškilmės Baubliuose. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, kovo 8, p. 4.
Apie Baubliuose vykusius renginius Šv. Kazimiero garbei.
Jurgutienė, Nijolė. Paminėti Lietuvių kalbos kultūros metai. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, kovo 8, p. 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filiale vykusį
renginį, skirtą Lietuvių kalbos kultūros metams.
Šeškevičienė, Irena. Kūlupėnų biblioteką remia vietiniai geradariai / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. //
Pajūrio naujienos. - 2017, kovo 14, p. 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialą.
Tirevičiūtė, Inga. Kretingos bibliotekoje - šventė moterims. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, kovo
14, p. 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykusį koncertą, skirtą
Tarptautinei moterų dienai.
Stonkuvienė, Laima. Jie kūrė ir augino Lietuvą. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, kovo 15, p. 5.
Apie Kretingos rajono švietimo centre vykusią konferenciją „Jie kūrė ir augino Lietuvą“, kurioje
dalyvavo ir Viešosios bibliotekos atstovai.
Tirevičiūtė, Inga. Orientacinės varžybos „XIX a. knygnešiai“. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017,
kovo 17, p. 24.
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos organizuotas orientacines varžybas „XIX a.
knygnešiai“.
Tirevičiūtė, Inga, Dinamiškas ir nenuspėjamas NBA turnyras. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, kovo 18, p.
13.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje jaunimo erdvėje vyko NBA 2K17
turnyras.
Tirevičiūtė, Inga. Draugystė su pasakų herojais ir knygelėmis. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, kovo 18, p.
8.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje svečiavosi lopšelio-darželio
„Žilvitis“ „Obuoliukų“ grupės vaikai.
Tirevičiūtė, Inga. Knygnešiams atminti - orientacinės varžybos. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, kovo 22,
p. 12.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos organizuotas orientacines
varžybas, skirtas knygnešių dienai.
Prižginaitė, Arina. Prisiminėme Ievą Simonaitytę. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, kovo 22, p. 6.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filiale vykusią
literatūrinę popietę „Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė“.
Tirevičiūtė, Inga. Dainuojantį jaunimą subūrė karaokė vakaras. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, kovo 29,
p. 7.
Apie renginį M. Valančiaus viešosios bibliotekos erdvėje jaunimui "Savas kampas".
Juciuvienė, Silvija. Popietė "Miškas arbatos puodelyje". - Iliustr. // Švyturys. - 2017, kovo 29, p. 6.

Apie susitikimą su žolininke, Imbarės bendruomenės aktyviste Andžela Dvarioniene Kretingos M.
Valančiaus bibliotekos Grūšlaukės filiale.
Tirevičiūtė, Inga. Subūrė dainuojantį jaunimą. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, kovo 31, p. 9.
Apie karaokė vakarą jaunimui surengtą Kretingos Motiejaus Valančiaus bibliotekos erdvėje "Savas
kampas".
Darbėniškių trečiokų protmūšis. - Darbėnų gimnazijos III b kl. mokiniai // Pajūrio naujienos. - 2017,
kovo 31, p. 9.
Apie Kalbos kultūros metams skirtą protų mūšį "Šimtas kalbos mįslių" Darbėnų bibliotekoje, kuriame
dalyvavo Darbėnų gimnazijos moksleiviai.
Maksvytis, Juozas. Arbatos puodelis pakvipo mišku. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, kovo 31, p.
15.
Apie susitikimą su žolininke iš Imbarės Andžela Dvarioniene, surengtą Grūšlaukės bibliotekoje.
Macienė, Vilija. Susipažino su Lietuvos tautiniu kostiumu. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, kovo
31, p. 15.
Apie Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkės Violetos Čėsnienės ir
tautodailininkės Reginos Tilvikienės surengtą pažintį bendruomenei su tautiniu kostiumu Kulūpėnų
bibliotekoje.
BALANDIS
Trečiokų protmūšis. - Iliustr. - Darbėnų gimnazijos 3b klasės mokiniai // Švyturys. - 2017, bal. 1, p. 7.
Apie Lietuvių kalbos kultūros metams skirtą renginį "Šimtas kalbos mįslių" Darbėnų bibliotekoje,
kuriame dalyvavo Darbėnų gimnazijos moksleiviai.
Macienė, Vilija. Kūlupėnuose - pažintis su tautiniu kostiumu. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, bal. 1, p. 9.
Apie Nasrėnų muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkės Violetos Čėsnienės surengtą pažintį su lietuvių
tautiniu kostiumu Kulūpėnų bibliotekoje.
Bibliotekoje - skaitymą skatinantis projektas. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, bal. 4, p. 4.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos projektą "Keliaujantys pasakų lagaminai" ir startinį projekto
renginį - seminarą "Skaitymo vaidmuo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese".
Stonkuvienė, Laima. Keliaujantys pasakų lagaminai kvies skaityti. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, bal. 5,
p. 7.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos vykdomą projektą "Keliaujantys pasakų lagaminai" ir
pradžios renginį seminarą "Skaitymo vaidmuo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese".
Tirevičiūtė, Inga. Bibliotekose - nemokami apželdinimo pagrindai // Švyturys. - 2017, bal. 8, p. 9.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos vykdomą projektą "Mobili biblioteka į Jūsų sodybas".
Girskienė, Romutė. Apie policininkų darbą - iš pačių pareigūnų lūpų. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, bal.
12, p. 7.
Apie pažintinę valandėlę "Mano profesija - policininkas" Kretingos M. Valančiaus viešosios
bibliotekos Vydmantų skyriuje.

Jonikienė, Vita. Diena su knyga. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, bal. 12, p. 6.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialo
bibliotekininkių organizuotus knygų skaitymus Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje.
Domėjosi policininko profesija. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - 2017, bal. 14, p. 7.
Apie Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo surengtą susitikimą su Kretingos
policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnėmis, kuriame dalyvavo Vydmantų gimnazijos vyresnių
klasių mokiniai.
Jonikienė, Vita. Diena su knyga. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, bal. 14, p. 8.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialo darbuotojų
surengtus pasakų skaitymus Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje.
Morozovienė, Vykinta. Velykinė globotinių paroda - bibliotekoje. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2017, bal. 14, p. 24.
Apie Padvarių socialinės globos namų globotinių randarbių parodą Kretingos M. Valančiaus viešojoje
bibliotekoje.
Maksvytis, Juozas. Eilės - iš vidinio poreikio išlieti sopančią širdį. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2017, bal. 18, p. 17.
Apie Kazį Paburskį ir jo poezijos knygos „O gyvenimas eina…“ pristatymą Darbėnų bibliotekoje.
Morozovienė, Vykinta. Velykinė parodėlė. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, bal. 19, p. 6.
Apie Padvarių socialinės globos namų kūrėjų rankdarbių parodą eksponuojamą Kretingos M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Mickutė, Dovilė. Margas laukimas. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, bal. 19, p. 6.
Apie Velykų šventimą Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Įpilties filiale.
Stonkuvienė, Laima, Paskirstė lėšas jaunimo erdvėms // Švyturys. - 2017, bal. 22, p. 7.
Apie Kretingos savivaldybės skirtas lėšas institucijoms, tame tarpe Viešajai bibliotekai, vykdančioms
atvirų jaunimo erdvių programą.
Tamošauskaitė, Dalia Vaikai - vaikams / nuotrauka autorės. - Iliustr. // Mūsų žodis. - 2017, bal. 28, p.
8.
Balandžio 25 d. grupė Skuodo r. moksleivių buvo nuvykę į Salantus (Kretingos r.), kur miestelio
bibliotekoje parodė programą "Mes - Žemaitėjės vākā", skirtą Lietuvių kalbos kultūros metams ir
Nacionalinei bibliotekų savaitei.
Turiningas ir šviesus šukiškių pavasaris / „Švyturio“ inf. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, bal. 29, p. 8.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Šukės filialo renginius.
Asnauskaitė, Viktorija. Su beržo šakele ir kraitele margučių. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, bal. 29, p. 6.
Apie Atvelykio šventę Budrių kaime.
GEGUŽĖ
Stonkuvienė, Laima. Gyvenimo darbas: surinkta švyturių istorija. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, geg. 3,
p. 1, 6.

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje Aidas Jurkštas pristatė savo knygą
„Baltijos jūros švyturiai“.
Gabšys, Kęstutis. Biblioteka sulauks naujų statytojų. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, geg. 3, p. 1, 3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos ir Sporto ir sveikatingumo
centro statybas.
Naujokaitienė, Birutė. Lietuvos bibliotekų savaitė Kretingoje // Pajūrio naujienos. - 2017, geg. 5, p.
20.
Apie Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę vykusią Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešojoje bibliotekoje.
Keblienė, Verutė. Nėra brangesnio perlo už motinos širdį. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, geg. 9,
p. 5.
Apie Motinos dienai skirtą šventę M. Valančiaus bibliotekos Baublių filiale.
Maksvytis, Juozas. Vakaras, sujungęs kartas į bendrystę. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, geg. 10, p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Laukžemės filialo renovuotas
patalpas bei filiale organizuojamus renginius.
Keblienė, Verutė. Nėra brangesnio perlo už motinėlės širdį. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, geg. 10, p. 5.
Apie M. Valančiaus bibliotekos Baublių filiale įvykusią šventę skirtą Motinos dienai.
Zabitienė, Dalia. Dovana kaimynams salantiškiams : susitikimai / Silvijos Lazdauskienės ir Dalios
Zabitienės nuotr. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, geg. 10, p. 6.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Salantų filiale lankėsi Skuodo
rajono moksleiviai, jie parodė programą "Mes - Žemaitėjės vaka", skirtą Lietuvių kalbos kultūros
metams ir Nacionalinei bibliotekų savaitei.
Tirevičiūtė, Inga. Kretingos bibliotekoje. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, geg. 12, p. 4.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos surengtą fotosesiją šeimoms Motinos dienos proga.
Kripienė, Angelė. Salantų bibliotekoje - programa "Mes - Žemaitėjės vaka". - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2017, geg. 12, p. 5.
Apie popietę skirtą Lietuvių kalbos kultūros metams ir Nacionalinei bibliotekų savaitei.
Griežienė, Audronė. "Išminties marės" - Kretingos bibliotekai / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. //
Pajūrio naujienos. - 2017, geg. 12, priedas "Smiltys", Nr. 5 (215), p. 13.
Nuo 2012 metų Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorius Juozas
Šikšnelis yra įsteigęs dvi nominacijas. Viena jų - "Išminties marės" - kasmet skiriama teritorijoje
veikiančiai bibliotekai už kultūros puoselėjimą ir sklaidą bei inovatyvumą. Nacionalinės bibliotekų
savaitės proga nominaciją "Išminties marės" šiemet pelnė Kretingos rajono M. Valančiaus viešoji
biblioteka.
Tirevičiūtė, Inga. Bibliotekoje - vakaras merginoms. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, geg. 13, p. 7.
Apie organizuotą vakarą merginoms Kretingos M. Valančiaus bibliotekos jaunimo atviroje erdvėje
"Savas kampas“.
Stonkuvienė, Laima. Įteikė Metų bibliotekos nominaciją. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, geg. 13, p. 3.

Apie Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos įsteigtą apdovanojimą Metų biblioteka
"Išminties narės", kurį 2017 m. laimėjo Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka.
Tirevičiūtė, Inga. Apželdinimo pagrindais domėjosi kretingiškiai. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017,
geg. 16, p. 4.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka šiemet įgyvendino projektą "Mobili
biblioteka į Jūsų sodybas". Pagal šį projektą buvo parengti apželdinimo pagrindų mokymai, kurie vyko
Viešojoje bibliotekoje ir Salantų m., Darbėnų, Kūlupėnų, Jokūbavo, Vydmantų filialuose.
Naujokaitienė, Birutė. Spalvingieji lagaminai kviečia vaidinti, skaityti ir žaisti. - Iliustr. - Rubrika:
Projektas // Švyturys. - 2017, geg. 17, p. 6.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka vykdo projektą "Keliaujantys pasakų
lagaminai", kviečiantį pedagogus ir tėvus atkreipti dėmesį į vaikų skaitymo ugdymo svarbą.
Tirevičiutė, Inga. Kretingiškiai domėjosi apželdinimo pagrindais : projektas. - Iliustr. // Švyturys. 2017, geg. 17, p. 6.
Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka šiemet įgyvendina projektą "Mobili biblioteka į Jūsų
sodybas". Pagal šį projektą buvo parengti apželdinimo pagrindų mokymai, kurie vyko Viešojoje
bibliotekoje ir filialuose - Salantų m., Darbėnų, Kūlupėnų, Jokūbavo, Vydmantų.
Kretingiškiai domėjosi apželdinimo pagrindais. - Iliustr. - Rubrika: Projektas // Švyturys. - 2017,
geg. 17, p. 6.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos projekto "Mobili biblioteka į
Jūsų sodybą" įgyvendinamą.
Tirevičiutė, Inga. Fotosesija su mama: tradicijos. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, geg. 17, p. 12.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka Motinos dienos proga kvietė
nudžiuginti mamas šeimos fotosesijos nuotraukomis.
Naujokaitienė, Birutė. Spalvingieji lagaminai kviečia vaidinti, skaityti ir žaisti // Pajūrio naujienos. 2017, geg. 19, p. 7.
Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka vykdo projektą "Keliaujantys pasakų lagaminai", kviečiantį
pedagogus ir tėvus atkreipti dėmesį į vaikų skaitymo ugdymo svarbą.
Tirevičiūtė, Inga. Mokėsi piešti laikinas tatuiruotes. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, geg. 20, p. 7.
Apie M. Valančiaus bibliotekos jaunimo atviroje erdvėje "Savas kampas" vykusius piešimo ant kūno
edukacinius užsiėmimus.
Nustebink tėtį originalia dovana. - Iliustr. - "Švyturio" inf. // Švyturys. - 2017, geg. 24, p. 3.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka artėjant Tėvo dienai kviečia nuo 14 iki
35 metų amžiaus visus norinčius dalyvauti puodelių puošybos dirbtuvėse "Tėti, kaip gera man Tave
turėti".
Tirevičiutė, Inga. Bičiulius sukvietė į šventę. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, geg. 24, p. 6.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje ivykusią tradicinę bibliotekos
Bičiulių šventę "Puslapių šnaresy".
Europos savaitės atgarsiai. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, geg. 24, p. 6.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka organizavo Europos savaitę

"Kurkime Europos ateitį atsakingai".
Puišienė, Audronė. Minėjo Europos dieną, dalyvavo konkursuose, festivaliuose: skaitytojų laiškų
apžvalga / parengė Audronė Puišienė. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, geg. 26, p. 7.
Apie įvairius renginius Kretingos rajono mokyklose, švietimo įstaigose, bibliotekose.
Tirevičiūtė, Inga. Europos savaitės atgarsiai Kretingos bibliotekoje // Pajūrio naujienos. - 2017, geg.
26, p. 5.
Apie Kretingos viešosios bibliotekos organizuotą Europos savaitę "Kurkime Europos ateitį atsakingai".
Vydmantuose - Poezijos pavasaris. - Iliustr. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - 2017, geg. 26,
p. 6.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filiale organizuotą susitikimą su meninio
žodžio kūrėjais ir skaitovais.
Dovana tėčiui. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - 2017, geg. 26, p. 5.
Apie puodelių puošybos dirbtuves "Tėtį, kaip gera man Tave turėti" Kretingos M. Valančiaus viešosios
bibliotekos jaunimo erdvėje "Savas kampas".
Gurkšnys, Arvydas. Sustabdytas menas : [pokalbis su fotografu Arvydu Gurkšniu] / [kalbino] Gintarė
Lasytė. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2017, geg. 26, priedas „Kuprinė“, Nr. 5 (258), p. 9-10.
Apie salantiškio Arvydo Gurkšnio fotografijos darbų parodą Kretingos M. Valančiaus viešojoje
bibliotekoje.
Malūkaitė, Gabrielė. Bibliotekos bičiulių šventė "Puslapių šnaresy". - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2017, geg. 26, priedas "Kuprinė", Nr. 5 (258), p. 15.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje organizuotą tradicinę bibliotekos bičiulių šventę.
Stonkuvienė, Laima. Surinko medžiagą apie garsią asmenybę : kraštotyra. - Iliustr. // Švyturys. - 2017,
geg. 27, p. 6.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekoje pristatytą kraštotyros darbą "Mišučių dvaro atmintis:
Vladas Mongirdas"
Rengia kūrybinius užsiėmimus. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - 2017, geg. 30, p. 4.
Apie M. Valančiaus bibliotekos organizuojamus nemokamus kūrybinius užsiėmimus Kretingos miesto
šventės metu.
Naujokaitienė, Birutė. Bibliotekoje buvo tiesiamas "Pažinimo kelias" : edukacija. - Iliustr. // Švyturys.
- 2017, geg. 31, p. 7.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, vykdydama projektą "Pažinimo
kelias", visus 2016-2017 mokslo metus bendradarbiavo su dviem pradinio ugdymo klasėmis:
mokyklos-darželio "Žibutė" ir M. Dujoto pagrindinės mokyklos antrokais.
Jurgutienė, Nijolė. Vydmantus aplankė poezijos paukštė : tradicija. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, geg.
31, p. 12.
Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filiale įvyko tradicinė poezijos ir muzikos
šventė "Paukščiais pakylantys žodžiai lietuviški".
Skirs premijas. - "Švyturio" inf. // Švyturys. - 2017, geg. 31, p. 3.

Kretingos rajono savivaldybės taryba pritarė, kad Savivaldybės kultūros ir meno premija būtų skirta
penkiems žinomiems rajono žmonėms. Premija bus įteikiama birželio 17 dieną, per Kretingos miesto
šventę ir šv. Antano atlaidus.
Stonkuvienė, Laima. Nuo piliakalnių ir kaimai nuriedėjo…: konferencija. - Iliustr. // Švyturys. - 2017,
geg. 31, p. 4.
Senosios Įpilties bendruomenės centro, moterų klubo "Gardenija" bei Kretingos kultūros centro S.
Įpilties skyriaus ir M. Valančiaus viešosios bibliotekos filialo iniciatyva kaime buvo surengta
konferencija "Piliakalnių istorija - gyva, kol ją prisiminsim".
BIRŽELIS
Tirevičiūtė, Inga. Kviečiame pasidaryti madingą apyrankę. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, birž. 3, p. 7.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka šv. Antano atlaidų bei miesto šventės
metu visus norinčius kviečia dalyvauti nemokamuose edukaciniuose užsimėmiuose "Pasidaryj madingą
odos imitacijos apyrankę".
Maksvytis, Juozas. Kūryba, pratrūkusi iš širdies sopulio: pažintis. - Portr // Švyturys. - 2017, birž. 3, p.
7.
Apie Lazdininkuose gyvenantį, kelių eilėraščių knygų autorių - Kazimierą Paburskį.
Macienė, Vilija. Svarbiausia – vaikai. - Iliustr. // Švyturys. – 2017, birž. 7, p. 7.
Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialas, Kretingos policijos komisariatas,
Kūlupėnų seniūnija, Kretingos kultūros centro Kūlupėnų skyrius bei Kūlupėnų bendruomenė
suorganizavo popietę vaikams „Amsis pas vaikus“.
Tirevičiutė, Inga. Kretingos viešojoje bibliotekoje. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, birž. 9, p. 9.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykdomą projektą "Keliaujantys pasakų lagaminai", bei bibliotekos ir muziejaus darbuotojų paruoštą kraštotyros darbą
ir pristatytą bibliotekoje "Mišučių dvaro atmintis: Vladas Mongirdas", skirtą Lietuvos Didžiosios
kunigaikštystės bajoro gydytojo rašytojo Lietuvos kariuomenės kario savanorio Sibiro tremtinio
Vladislovo Mongirdo 140-osioms gimimo metinėms paminėti.
Šeškevičienė, Irena. Prie miesto kojų parklupdęs eiliuotą maldą / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. //
Pajūrio naujienos. - 2017, birž. 9, priedas "Smiltys", Nr. 6 (216), p. 11.
Kretingos katalikų bažnyčios ir pranciškonų atėjimo į Kretingą 400 metų jubiliejų miesto visuomenė
pradėjo švęsti brolio pranciškono Bernardo Belicko kūrybos popiete, surengta M. Valančiaus viešojoje
bibliotekoje.
Kucharskaja, Stanislava. Sveikata pražydusios pievos. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, birž. 10, p. 9.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų skyriuje surengtą
popietę su žolininke Anžela Dvarioniene "Sveikata pražydusios pievos".
Tirevičiūtė, Inga. Domėjosi pasakų terapija. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, birž. 10, p. 7.
Į projekto "Keliaujantys pasakų lagaminai" tęstinį seminarą "Pasakų terapija" Kretingos M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje buvo susirinkę ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Seminare dalyvavo
VšĮ "Psichologinio konsultavimo grupės" lektorė Gintarė Meslinienė.
Tirevičiūtė, Inga. Dalinosi poetinės kūrybos vaisiais: kūrybos versmės. - Iliustr. // Švyturys. - 2017,

birž. 14, p. 4.
Kretingos miesto šventei skirtų renginių ciklą Savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka pradėjo
brolio Bernardo Belicko kūrybos vakaru.
Juškevičius, Andrius. Savivaldybės viešieji pirkimai - gyventojų gerovei. - Iliustr. // Švyturys. - 2017,
birž. 17, p. 2.
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) skelbia apie Kretingos rajono savivaldybės administracijos šiemet
suplanuotus viešuosius pirkimus; minima biblioteka.
Urnikienė, Dovilė. Kretinga - išausta iš maldų ir meilės gimtinei / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. //
Pajūrio naujienos. - 2017, birž. 20, p. 1-4.
Apie šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventės renginius, kuriuos organizavo ir Viešoji biblioteka.
Stonkuvienė, Laima. Įteikė išskirtines premijas. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, birž. 21, p. 2.
Kretingos Vasaros estradoje, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, penkiems žinomiems
rajono žmonėms miesto šventės metu buvo įteiktos Savivaldybės kultūros ir meno premijos. Premija
įteikta Darbėnų bibliotekininkei Danutei Paulikienei.
Puišienė, Audronė. Vasara - išvykų metas. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, birž. 23, p. 7.
Vasaros kelionių įspūdžiais dalinasi „Pajūrio naujienų“ skaitytojai, kurie prasmingai leido laiką
kultūros įstaigose ir bibliotekose bei įgijo naujų žinių.
Mockutė, Modesta. Namus papuoš spalvingais darbais: projektas. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, birž.
28, p. 12.
Grūšlaukės kaimo bendruomenės nariai dalyvavo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programoje "Namų interjero kūrimas" - mokėsi tapyti smėliu. Projektą finansavo Kretingos
rajono savivaldybė.
Stonkuvienė, Laima. Pasigedo knygų namuko. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, birž. 28, p. 5.
Apie Kretingoje Savanorių gatvėje jau metus stovinčią, gyventojų labai pamėgtą mini knygų
bibliotekėlę, jos remontą bei skaitytojų nuogąstavimus, kad bibliotekėlę kažkas suniokojo.
Tirevičiutė, Inga. Vasara Vaikų bibliotekoje // Pajūrio naujienos. - 2017, birž. 30, p. 16.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros centre per
vasarą vyksiančius renginius skirtus mažiesiems skaitytojams.
LIEPA
Kuktorovienė, Asta. Vaikams - vasaros biblioteka. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, liep. 1, p. 5.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros centre, kiekvieną trečiadienį vasaros metu,
vykstančius užsiėmimus mažiesiems skaitytojams.
Tirevičiūtė, Inga. Jaunimo vasaros pramogos bibliotekoje. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, liep. 8, p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įsikūrusioje erdvėje jaunimui
"Savas kampas" organizuojamus renginius.
Maksvytis, Juozas. Darbėnų bažnyčios istorija - gyva metraštyje: kraštotyra. - Iliustr. // Švyturys. 2017, liep. 8, p. 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialo

bibliotekininkių Danutės Paulikienės ir Jurgitos Anužienės parengtą ir pristatytą kraštotyrinį darbą
"Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios metraštis (1602-2017)".
Stonkuvienė, Laima. Budriškiai: mūsų jėga - vienybėje! - Iliustr. // Švyturys. - 2017, liep. 12, p. 7.
Apie Liepos 6-os minėjimą Budrių kaime.
Tirevičiūtė, Inga. Kviečia dalyvauti konkurse // Pajūrio naujienos. - 2017, liep. 14, p. 4.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vykdomą projektą „Mobili
biblioteka į Jūsų sodybas“ ir skelbiamą konkursą.
Tirevičiūtė, Inga. Kviečia dalyvauti konkurse // Švyturys. - 2017, liep. 15, p. 6.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka kviečia dalyvauti konkurse „Mano
išpuoselėta aplinka“.
Gabšys, Kęstutis. Aiškėja, kas tęs bibliotekos statybos darbus. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, liep. 22 d.,
p. 1, 3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato statybos darbus.
Mato bibliotekos ir Sporto komplekso statybų pabaigtuves. - Iliustr. - "P. n." informacija // Pajūrio
naujienos. - 2017, liep. 25, p. 4.
Apie Kretingos viešosios bibliotekos bei Sporto komplekso statybų užbaigimą.
Laučiūtė, Jūratė. Išsaugoti tai kas gražu. - Portr. // Vakarų Lietuva. - 2017, liep. 25-31, Nr. 30 (1107),
p. 11.
Humanitarinių mokslų daktarės Jūratės Laučiūtės mintys apie šeimos vertybes, apie artimų žmonių
gerumą, meilę ir jausmų grožį.
RUGPJŪTIS
Urnikienė, Dovilė. Tarptautinės jaunimo dienos proga leidosi į žygį pėsčiomis / Dariaus Šypalio nuotr.
- Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, rugpj. 18, p. 20.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos, Kretingos rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Vakarų (jūros) šaulių 3-osios rinktinės Kretingos šaulių
305-osios kuopos organizuotą žygį "Drąsos iššūkis", skirtą Tarptautinei jaunimo dienai paminėti.
Atsisveikino su vasara - atvėrė duris rudeniui. - Iliustr. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. 2017, rugpj. 18, p. 8.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Šukės filialo vyresn. bibliotekininkės Astos
Kliknienės organizuotą šventę "Pasitinkant žolinę".
Aptarti bibliotekos statybos darbai / "Švyturio" inf. // Švyturys. - 2017, rugpj. 19, p. 2.
Apie Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko ir Statybos
skyriaus vedėjos Rimos Lukauskienės susitikimą su AB "Panevėžio statybos trestas" filialo "Klaipstata"
atstovais, kurie tęs Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos naujo pastato statybos darbus.
Savivaldybė ir Danske bankas sutarė dėl paskolos / pagal rajono Savivaldybės informaciją. - Iliustr.
// Pajūrio naujienos. - 2017, rugpj. 22, p. 4.
Kretingos rajono savivaldybė pasirašė finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutartį, pagal kurią Danske
banko A/S Lietuvos filialas suteiks paskolą dviejų Savivaldybės investicinių projektų - Kretingos sporto

ir sveikatingumo centro bei naujojo M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato - statyboms finansuoti.
"Pramogų pieva" jaunų šeimų kūrybiškumui skatinti / "P. n." informacija; renginio organizatorių
nuotr. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, rugpj. 22, p. 4.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos ir Kretingos rajono
nevyriausybinių organizacijų asociacijos "Apskritasis stalas" organizuotą renginį "Pramogų pieva".
Benaitytė, Gintarė. Savivaldybė ir Danske Bank sutarė dėl paskolos. - Iliustr. // Švyturys. - 2017,
rugpj. 23, p. 3.
Kretingos rajono savivaldybė pasirašė finansavimo paslaugų sutartį, pagal kurią Danske bank A/S
Lietuvos filialas suteiks paskolą dviejų Savivaldybės investicinių projektų Kretingos sporto ir
sveikatingumo centro bei naujojo M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato - statyboms finansuoti.
Malūkaitė, Gabrielė. "Drąsos iššūkis": 25 kilometrai pėsčiomis. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017,
rugpj. 25, priedas "Kuprinė, Nr. 8, p. 16.
Minint Tarptautinę jaunimo dieną Kretingos M. Valančiaus viešosios biblioteka organizavo žygį mišku.
Gabšys, Kęstutis. Vaikų darželio plėtra Darbėnuose pasėjo baimę ir gandus. - Iliustr. // Švyturys. 2017, rugpj. 26, p. 1, 4.
Apie ikimokyklinio ugdymo grupės atidarymą Darbėnų gimnazijoje ir Kretingos rajono savivaldybės
M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialo iškėlimą į Darbėnų ambulatorijos (Laukžemės g.
1) pastato antrą aukštą.
Tirevičiutė, Inga. Šventė šeimai "Pramogų pieva". - Iliustr. // Švyturys. - 2017, rugpj. 26, p. 9.
Apie Kretingos rajono savivaldybės, M. Valančiaus viešosios bibliotekos, jaunimo nevyriausybinių
organizacijų asociacijos "Apskritasis stalas" organizuotą šventę šeimai.
Asnauskaitė, Viktorija. Prisiminimai iš vasaros stovyklos "Saulutė teka kiekvienam". - Iliustr. //
Švyturys. - 2017, rugpj. 30, p. 6.
Apie Budrių kaimo bendruomenės, Kretingos rajono kultūros centro Budrių skyriaus ir Kretingos
rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Budrių filialo darbuotojų suorganizuotą
vasaros stovyklą vaikams.
RUGSĖJIS
Asnauskaitė, Viktorija. Prisiminimai iš vasaros stovyklos. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, rugs.
1, p. 19.
Apie Budrių kaimo bendruomenės, Kretingos rajono kultūros centro Budrių skyriaus ir Kretingos
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Budrių filialo darbuotojų suorganizuotą tradicinę vasaros
vaikų stovyklą "Saulutė teka kiekvienam".
Maksvytis, Juozas. Prisimintas jubiliejus, pagerbtas atminimas. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, rugs. 2, p.
6.
Darbėnų bibliotekoje paminėtas šią vasarą anapilin išėjusios pedagogės Zitos Puškoriutės 75-metis.
Sudie, spalvota vasara! - Iliustr. - Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos
Darbėnų filialo informacija // Švyturys. - 2017, rugs. 2, p. 16.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale vasarą vykusius renginius skirtus vaikams.

Vaičikauskienė, Justina. Rugsėjo 1-oji - ir mokytojų senjorų šventė: švenčių akimirkos. - Iliustr. //
Švyturys. - 2017, rugs. 6, p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale įvykusią
Darbėnų gimnazijos mokytojų senjorų klubo "Šviesa" šventinę pamoką.
Tirevičiutė, Inga. Nauji mokslo metai - su muzika. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, rugs. 8, p. 16.
Kretingos rajono viešoji biblioteka pirma kartą mokyklos duris pravėrusiems pirmokams įteikė pamokų
tvarkaraščius ir pieštukus bei kartu su Kretingos nevyriausybinių organizacijų asociacija "Apskritasis
stalas" moksleivius ir tėvelius kvietė įsiamžinti fotosesijoje "Nauji mokslo metai - su muzika".
Mikaločienė, Neringa. Poetės kūryboje - tautos istorijos atmintis. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017,
rugs. 8, priedas "Smiltys", Nr. 9 (218), p. 10.
Apie Lietuvos rašytojų sąjungos narės, aktorės, pedagogės bei Kretingos rajono Garbės pilietės
Marijos Meilės Kudarauskaitės 85-erių metų jubiliejaus šventę įvykusią Kretingos M. Valančiaus
viešojoje bibliotekoje.
Medneika, Aistas. Pažadas: šv. Kalėdoms - gražus naujos bibliotekos pastatas // Švyturys. - 2017,
rugs. 9, p. 1-2.
Apie naujai statomoje Kretingos viešojoje bibliotekoje numatomus atlikti statybos darbus, kuriuos
atliks AB "Panevėžio statybos trestas".
Puidokė, Viktorija. Bažnyčios projektą pasitiko atviromis širdimis. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2017, rugs. 12, p. 5.
Vydmantų bibliotekoje naująjį Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios projektinį pasiūlymą
bendruomenei pristatė jo autorius architektas Alvydas Šeibokas.
Dėl bibliotekų. - "M. ž." inf. // Mūsų žodis. - 2017, rugs. 15, p. 2.
Rugsėjo 11 d. LR Seimo narė Levutė Staniuvienė lankėsi Kultūros ministerijoje, kur kalbėta Skuodo ir
Kretingos rajonams svarbiais klausimais - dėl investicinių lėšų bibliotekų statybai užbaigti. Jei
ministerija neturėtų Lietuvos 100-mečio prioriteto - investicijų į Gedimino kalną ir Lukiškių aikštę,
užbaigti bibliotekų statybą gal ir pavyktų.
Naujokaitienė, Birutė. Po dešimtmečio atgaivintas pašto literatų "Literatūrinis ruduo". - Iliustr. //
Švyturys. - 2017, rugs. 16, p. 6.
Kretingoje, poeto Vytauto Viskanto iniciatyva, vėl susibūrė Lietuvos pašto literatų klubo "Laiškas"
nariai. Pirmasis literatų klubo susitikimas įvyko Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešojoje bibliotekoje.
Naujokaitienė, Birutė. Muzikos pojūtis užrištomis akimis : nauja patirtis. - Iliustr. // Švyturys. - 2017,
rugs. 27, p. 12.
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos "Guboja" Klaipėdos krašto atstovybė, bendradarbiaudama su
Klaipėdos apskrities viešąja Ievos Simonaitytės biblioteka, Kretingai dovanojo koncertą socialinę-meninę akciją "Muzika tamsoje". Renginys vyko Kretingos M. Valančiaus viešojoje
bibliotekoje.
Stonkuvienė, Laima. Svarbiausias kertinis akmuo - gimtoji kalba: konferencija / bibliotekos archyvo
nuotr. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, rugs. 27, p. 5.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje surengtą konferenciją "Lietuvių kalba - šalies
dvasinės kultūros dalis", skirtą Lietuvių kalbos kultūros metams.

Puišienė, Audronė. Dalinasi aktualijomis, švenčia sukaktis, rengia išvykas. - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2017, rugs. 29, p. 7.
Apie Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus tradicinę rudens šventę Mykolines, vaikų
kūrybinę darbų parodą "Mūsų gyvūnai"; Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos neformaliojo švietimo
projektą "Žvilgsnis į Lietuvą"; Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos
surengtą viešą konferenciją "Lietuvių kalba - šalies dvasinės kultūros dalis" ir socialinę-meninę
akciją "Muzika tamsoje" bei M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kumpikų filialo paminėtą 65-erių
metų veiklos sukaktį.
Maksvytis, Juozas. Prisiminimų popietėje - rašytoja Nelė Mazalaitė. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, rugs.
30, p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialo
bibliotekininkių organizuotą prisiminimų popietę "Ilgesys".
Benaitytė, Gintarė. Domėjosi bibliotekos statybos darbų eiga. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, rugs. 30, p.
3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės mero Juozo Mažeikos, Administracijos direktoriaus Virginijaus
Domarko ir Statybos skyriaus vedėjos Rimos Lukauskienės bei rangos darbus vykdančia AB
"Panevėžio statybos trestas" filialo "Klaipstata" aptartą statomą M. Valančiaus viešosios bibliotekos
pastatą ir suplanuotų darbų eigą.
SPALIS
Šeškevičienė, Irena. Krašto kūrėjai dalijosi žodžių derliumi / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2017, spal. 3, p. 6.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos surengtą Kretingos krašto
kūrėjų popietę, kurioje dalyvavo Ievos Simonaitytės premijos laureatas, Lietuvos rašytojų sąjungos
narys rašytojas Algis Kuklys, Kretingos rajono Garbės pilietė, poetė Nijolė Rimkienė, pranciškonas
brolis Bernardas, poetas Juozas Maksvytis, poetė Aldona Anužienė, žemaitiško žodžio meistrė Juzefa
Jucienė, poetas Giedrius Vaicekauskas, humoreskų bei feljetonų autorius Algimantas Vaškys, pedagogė
Felicija Stramilaitė, poetė Aušra Budreckienė.
Stonkuvienė, Laima. Išradingai pristatė save ir veiklas / Aisto Mendeikos nuotr. - Iliustr. // Švyturys. 2017, spal. 4, p. 4.
Apie renginį "Būk informuotas", kuriame Kretingos rajono jaunimo bei su jaunimu dirbančių
organizacijų atstovai pristatė 16 įvairių veiklų. Dalyvavo ir Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka.
Paseno dalis bibliotekos statybos projekto / "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - 2017, spal. 6,
p. 3.
Apie papildomų lėšų poreikį statant Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešąją biblioteką.
Gabšys, Kęstutis. Bibliotekos pastatą išvadavo nuo medžių / Aisto Mendeikos nuotr. - Iliustr. //
Švyturys. - 2017, spal. 11, p. 4.
Prie naujai statomos Kretingos raj. savivaldybės bibliotekos pastato komunalinės tarnybos nupjovė
kelis sutrūnijusius ir per arti statinio esančius medžius.
Stonkuvienė, Laima. Darbėnų biblioteka - po nauju stogu: pokyčiai / Aisto Mendeikos nuotr. - Iliustr.
// Švyturys. - 2017, spal. 11, p. 5.

Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialas kraustosi į naujas patalpas. Biblioteka
įsikurs Darbėnų miestelio ambulatorijos antrame aukšte.
Puišienė, Audronė. Keliauja, bendrauja, prisimena istorinę praeitį: skaitytojų laiškų apžvalga. - Iliustr.
// Pajūrio naujienos. - 2017, spal. 17, p. 19.
"Pajūrio naujienų" skaitytojai, dalinasi savo įspūdžiais iš kelionių, išvykų, susitikimų. Kartenos
mokyklos-daugiafunkcio centro, Kretingos diabeto klubo "Vilties kelionė" suorganizuotas išvykas,
Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje surengtą Nepriklausomybės akto signataro B.
Genzelio knygos "Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena" pristatymą bei
Kretingos rajono kultūros centro Rūdaičių kultūros skyriaus meno vadovės Sigitos Šimkutės
suorganizuotą arbatvakarį, tema "Nelik basas…", skirtą batams
Jurgutienė, Nijolė. Tautinio kostiumo marginiai : tradicijos. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, spal. 18, p. 7.
Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filiale įvykusiame renginyje vyskupo M.
Valančiaus gimtinės muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkė Violeta Čėsnienė pristatė autentišką
žemaičių krašto moterų tautinį kostiumą, antroje renginio dalyje augalų specialistė Kristina
Eitavičienė pasakojo apie svogūninių gėlių auginimą, priežiūrą.
Tirevičiutė, Inga. Pristatyta Bronislovo Genzelio knyga. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, spal. 18, p. 7.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta Nepriklausomybės akto
signataro Bronislovo Genzelio knyga "Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena".
Zagorskienė, Eugenija. Popietėje - apie tautinį rūbą ir gėlių grožį. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2017, spal. 20, p. 20.
Apie Vydmantų bibliotekoje įvykusį tautinio kostiumo metams skirtą renginį "Tautinio kostiumo
marginiai". Žemaičių krašto tautinius rūbus pristatė Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės
muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkė Violeta Čėsnienė, o augalų žinovė iš Klaipėdos Kristina
Eitavičienė pasakojo apie svogūninių gėlių sodinimą ir priežiūrą.
Puišienė, Audronė. Rengia susitikimus, dalyvauja ir pristato projektus: skaitytojų laiškų apžvalga. Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, spal. 24, p. 19.
Apie rajone įvykusius renginius: Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje bei Baublių
bibliotekoje dailininkė Sigutė Ach moksleiviams ir pedagogams pravedė edukacinį užsiėmimą
"Akvarelė ir vaizduotės lavinimas", Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos bibliotekoje atidaryta
fotomenininko Virgilijaus Jankausko fotografijų paroda "Stačios akys medinių dievukų", Kretingos
mokyklos-darželio "Žibutė" suorganizuotas žemės meno projektas "Vaikų rankos džiugina žemę",
Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla, koordinuojanti tarpmokyklinį Erasmus+ projektą
"Mokydamiesi apie savo šalis - esame vieningi Europoje", įgyvendino programos paskutiniąją
penktąją, dalį "Mūsų tradicijos ir papročiai".
Mačiuvienė, Zofija. Akvarelės klasėje - su garsia menininke. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, spal. 25, p.
6.
Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Baublių filiale lankėsi dailininkė, knygų iliustruotoja,
rašytoja Sigutė Ach.
Stonkuvienė, Laima. Jubiliejų pasitiko senose naujose patalpose: sukaktis. - Iliustr. // Švyturys. 2017, spal. 28, p. 4.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Budrių filialo 65-erių gyvavimo metų sukaktį.

Urnikienė, Dovilė. Konferencija šeimoms sulaukė didelio susidomėjimo. - Iliustr. // Pajūrio naujienos.
- 2017, spal. 31, p. 6.
Apie pirmą kartą Kretingoje įvykusią konferenciją, skirtą jaunoms šeimoms, "Šeimų greitkelis".
Konferenciją organizavo Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos rajono M. Valančiaus viešoji
biblioteka, bei Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų asociacija "Apskritas stalas".
LAPKRITIS
Tirevičiūtė, Inga. Apie akvarelę ir vaizduotę - iš menininkės lūpų: susitikimai. - Iliustr. // Švyturys. 2017, lapkr. 4, p. 16.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka vykdydama projektą vaikų knygų
klubas "Pelėdžiukai" pakvietė vaikus į kūrybos pamoką "Akvarelė ir vaizduotės lavinimas" su
dailininke, knygų autorė Sigute Ach.
Svarbiausių statybų finansavimas tebėra neaiškus. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - 2017,
lapkr. 7, p. 6.
Apie lėšas reikalingas Kretingos miesto naujai statomai bibliotekai bei Sporto ir sveikatingumo
komplekso statybai.
Maksvytis, Juozas. Kai džiaugsmas dalijamas kitiems: kūrybos versmės. - Iliustr. // Švyturys. - 2017,
lapkr. 8, p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Salantų filialo bibliotekoje
įvykusią skaitomosios ir dainuojamosios poezijos, romansų ir dainų popietę "Ir skambėkit eilės, dainos
mūs gražiausios!"
Griežienė, Audronė. Vienkartinis sielos džiaugsmas. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, lapkr. 10,
priedas "Smiltys", Nr. 11 (220), p. 10.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. metodininkės Lolitos Mėžienės sukurtas
popierines sukneles.
Tirevičiūtė, Inga. Siaubo filmų naktis bibliolekoje / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. 2017, lapkr. 11, p. 6.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įsikūrusios atviros erdvės
jaunimui "Savas kampas" suorganizuotą siaubo filmų naktį.
Studentai domėjosi Grūšlaukės krašto tarme. - Iliustr. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. 2017, lapkr. 14, p. 4.
Klaipėdos universiteto Lietuvių filologijos ir režisūros specialybės studentai Grūšlaukėje atliko
dialektologinę praktiką: jie lankėsi pas vyresnio amžiaus Grūšlaukės kaimo žmones ir įrašė kokia
tarme kalba grūšlaukiškiai. Praktikos rezultatus aptarė Grūšlaukės bibliotekoje.
Benaitytė, Gintarė. Apžiūrėjo statomus objektus. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, lapkr. 15, p. 3.
Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariai apžiūrėjo ir įvertino statybų eigą dviejuose
svarbiausiuose Kretingoje statomuose objektuose - naujajame Motiejaus Valančiaus viešosios
bibliotekos pastate bei sporto ir sveikatingumo centre.
Tirevičiūtė, Inga. Vaikų kūryba - Astridai Lindgren. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, lapkr. 15, p. 7.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos 4 klasės mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime, skirtame Astridos Lindgren 110-osioms

gimimo metinėms.
Maksvytis, Juozas. Susidomėta Grūšlaukės kaimo tarme: paveldas. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, lapkr.
15, p. 5.
Grūšlaukės kaimo gyventojus lankė Klaipėdos universiteto dėstytoja, humanitarinių mokslų daktarė,
profesorė Jūratė Lubienė bei jos vadovaujami trečio kurso lietuvių filologijos ir režisūros studentai.
Susitikimo tikslas - mokslinis: užfiksuoti grūšlaukiškių tartį, kalbinius pokyčius.
Tirevičiūtė, Inga. Mokėsi kurti animaciją. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, lapkr. 22, p. 5.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, vykdydama projektą "Naujausios
technologijos Z kartai" organizavo animacijos kūrimo mokymus jaunimui.
Maksvytis, Juozas. Grožį kuria vyro rankos: kūrybos versmės. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, lapkr. 22,
p. 12.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filiale surengtą
kryželiu siuvinėtų darbų parodą bei apie šių darbų autorių - Vytautą Raudonį.
Tirevičiutė, Inga. Mokėsi kurti animaciją. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017, lapkr. 24, p. 6.
Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka vykdydama projektą "Naujausios technologijos Z kartai"
suorganizavo animacijos kūrimo mokymus jaunimui.
Kitąmet planuoja bibliotekos įkurtuves. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - 2017, lapkr. 24,
priedas "Žemė ir ūkis", Nr. 11 (148), p. 11.
Savivaldybės valdžia 2018 metais planuoja užbaigti dešimtmetį užsitęsusią bibliotekos statybą.
Narvydienė, Elena. Bibliotekoje liejosi spalvos ir garsai. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, lapkr. 29, p. 12.
Apie Kartenos bibliotekoje vykusią muzikinę popietę, kurioje Salantų meno mokyklos dailės ir muzikos
skyrių mokiniai pristatė parodų ir koncertų ciklą "Tegul liejasi spalvos ir garsai…".
GRUODIS
Šeškevičienė, Irena. Priimti nepatogų žmogų / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2017, gruod. 1, p. 6.
Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos kvietimu su kretingiškiais, Šv. Antano rūmų salėje,
susitiko Lietuvos policijos kapelionas, dviejų populiarių knygų "Žmogaus ir Dievo metai" ir "Gerumo
liūnas" autorius, visuomenės pamėgtas kunigas Algirdas Toliatas.
Vitkauskienė, Vitalija. Prabilo apie broką Sporto komplekso statyboje: rajono taryboje. - Iliustr. //
Pajūrio naujienos. - 2017, gruod. 1, p. 4.
Rajono Savivaldybės tarybos posėdyje kalbėta apie Kretingos sporto ir sveikatingumo kompleksą
statančios bendrovės "LitCon" darbų kokybę, apie naujai statomoje bibliotekoje buvusį broką.
Posėdyje nepritarta dėl autotransporto įmonės "Bėgma" siūlomo kelio tiesimo.
Narvydienė, Elena. Muzikinė popietė Kartenos bibliotekoje. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017,
gruod. 1, p. 6.
Apie Kartenos bibliotekoje įvykusią muzikinę popietę, kurioje Salantų meno mokyklos dailės skyriaus
mokiniai pristatė parodų ir koncertų ciklą "Tegul liejasi spalvos ir garsai…".
Gliožerienė, Irena. Kasdienybę praskaidrino eilės ir muzika. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2017,

gruod. 1, p. 8.
Salantų miesto bibliotekoje įvyko tradicinė skaitomosios, dainuojamosios poezijos, romansų ir dainų
popietė "Ir skambėkit, eilės, dainos mūs gražiausios".
Mendeika, Aistas. Sporto kompleksui skyrė papildomai lėšų: tarybos posėdis // Švyturys. - 2017,
gruod. 2, p. 3, 13.
Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje pritarta beveik visiems pateiktiems sprendimų
projektams. "Panevėžio statybos trestas" iki metų pabaigos nespės įsisavinti naujai statomai Motiejaus
Valančiaus bibliotekai skirtus 150 tūkst. eurų rajono biudžeto lėšų, taryba nusprendė perkelti šias lėšas
į Sporto komplekso statybą. Taryba pritarė siūlymui padidinti nuvažiuoto kilometro bendrovės
"Kretingos autobusų parkas" maršrutiniu autobusu tarifą vienu centu. Antikorupcijos komisijoje vėl
permainos - iš komisijos pirmininko pareigų atsistatydino Tarybos narys Edmundas Valantiejus.
Stonkuvienė, Laima. Jubiliejų atšventė kartu su įkurtuvėmis: sukaktis / Aisto Mendeikos nuotr. Iliustr. // Švyturys. - 2017, gruod. 9, p. 7, 13.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialo veiklos 80-mečio bei jau į devintąją
vietą persikrausčiusios Darbėnų bibliotekos įkurtuvių šventę.
Dalyvaukite akcijoje "Knygų Kalėdos"! - Iliustr. - Bibliotekos informacija // Pajūrio naujienos. 2017, gruod. 12, p. 6.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka kviečia dalyvauti akcijoje "Knygų
Kalėdos", kuri vyks jau septintą kartą ir kviečia dovanoti knygas Lietuvos bibliotekoms. Šių metų šūkis
- "Dovanokime knygų SAVO bibliotekoms".
Griežienė, Audronė. Darbėnų biblioteka paminėjo jubiliejų / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2017, gruod. 12, p. 19.
Apie Darbėnų bibliotekos veiklos 80-mečio šventę.
Dalyvaukite akcijoje "Knygų Kalėdos" ir laimėkite akcijos bičiulių įsteigtus prizus! - Iliustr. - M.
Valančiaus viešosios bibliotekos inf. // Švyturys. - 2017, gruod. 13, p. 6.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka kviečia prisijungti prie akcijos "Knygų
Kalėdos". Šių metų šūkis - "Dovanokime knygų SAVO bibliotekoms".
Puišienė, Audronė. Fondo "Švieskime vaikus" knygos - jauniesiems rajono skaitytojams. - Iliustr. //
Pajūrio naujienos. - 2017, gruod. 15, p. 24.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusią paramos fondo
"Švieskime vaikus" šventinę akciją, kurios metu 55 rajono įstaigoms buvo padovanotos lietuvių
autorių, kuriančių vaikams, knygos - iš viso 9 leidiniai po 18 egzempliorių.
Bibliotekoje - padėkos vakaras skaitytojams / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. - "P. n." informacija //
Pajūrio naujienos. - 2017, gruod. 15, p. 2.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį skaitytojams skirtą padėkos vakarą
"Baltojo angelo belaukiant".
Kuktorovienė, Asta. Pristatyti atminimo ženklų maršrutai // Švyturys. - 2017, gruod. 20, p. 5.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka vykdė projektą "Lietuvos
valstybingumo gynėjų - partizanų - veiklos ženklai Kretingos rajone", skirtą Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui.

Švenčių laukimas advento šviesoje. - Iliustr. - "Švyturio" inf. // Švyturys. - 2017, gruod. 23, p. 9.
Apie adventinę vakaronę Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Šukės filiale, kurioje dalyvavo
Darbėnų klebonas Viktoras Dirvonskis, apie kalėdinius renginius Kartenoje ir Kulūpėnuose
Tirevičiūtė, Inga. Šimtmečio programavimo valanda bibliotekoje. - Iliustr. // Švyturys. - 2017, gruod.
30, p. 6.
Daugiau nei 50 Lietuvos bibliotekų ir mokyklų vyko "Šimtmečio programavimo valanda". Prie šios
pasaulinės iniciatyvos prisijungė ir Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka.
Renginys ypatingas tuo, kad prisijungiant prie Valstybės atkūrimo šimtmečio programos renginių,
organizatoriai "Hour of Code" parengė išskirtines programavimo užduotis vaikams.
Baužys, Juozas. Gerumo keliu - į kiekvieną širdį. - Iliustr. - [kopija] // Šeimininkė. - ISSN 1392-2777.
- 2017, Nr. 11, p. 19.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Šukės filialo bibliotekininkę Astą Kliknienę.

