KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS M. VALANČIAUS VIEŠOJI
BIBLIOTEKA SPAUDOJE
2016 m
SAUSIS
Tirevičiūtė, Inga Gyvoji laisvės istorija // Švyturys. – 2016, saus. 6, p. 7.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus biblioteka kviečia gyventojus prisidėti prie akcijos "Gyvoji
laisvės istorija" pasidalinant asmeninėmis nuotraukomis ar atsiminimais, liudijančiais 1991–ųjų metų
Lietuvos laisvės gynimo istoriją
Bružienė, Jurgita Džiaugiamės nuveiktais darbais // Švyturys. – 2016, saus. 6, p. 5.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos vykdomą "Bibliotekos pažangai 2" projekto
"Edukacinis kūrybinių medijų centras" nuveiktus ir planuojamus atlikti darbus
Valstybės investicijų programos lėšos: kam ir kiek jų skirta. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos.
– 2016, saus. 8, p. 3.
Kretingos rajono savivaldybei 2016 metams iš Valstybės investicijų programos (VIP) yra skirta 1 mln.
970 tūkst. eurų ir 240 tūkst. eurų iš Valstybės švietimo įstaigų modernizavimo programos. Apie M.
Valančiaus viešosios bibliotekos statybai skirtas lėšas.
Prašo pasidalinti istoriniais liudijimais. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016, saus. 8, p.
5.
Visoje Lietuvoje minint Lietuvos laisvės gynimo 25-metį, skelbiama akcija "Gyvoji laisvės istorija", kuri
kviečia pasidalinti tuo, ką išgyvenom, ką pasakoja artimieji prisimindami sausio 13–osios įvykius. Į
akciją įsijungė Viešoji biblioteka
Išmaniųjų įrenginių pradžiamokslis – mokymuose. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016,
saus. 12, p. 3.
Apie individualius darbo su planšetiniais kompiuteriais ir išmaniaisiais telefonais mokymus
gyventojams, organizuojamus M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje
Tirevičiūtė, Inga Akcija "Knygų Kalėdos" praturtino Kretingos rajono bibliotekas. – Iliustr. // Švyturys.
– 2016, saus. 13, p. 7.
Apie Kretingos viešajai bibliotekai akcijos „Knygų Kalėdos“ metu dovanotas knygas
Tirevičiūtė, Inga Šventinė akcija praturtino Kretingos rajono bibliotekas // Pajūrio naujienos. – 2016,
saus. 15, p. 4.
Apie socialinės akcijos "Knygų Kalėdos" metu dovanotas knygas Kretingos viešajai bibliotekai
Kuktorovienė, Asta Interaktyvus gidas – Kretingos kraštui pažinti. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016,
saus. 19, p. 20.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos kuriamą Krašto paveldo gidą, kuris suteikia galimybę keliauti
ir mobiliųjų įrenginių pagalbą interaktyviai pažinti Kretingos krašto žymias vietas. Žiūrėti:
http://www.krastogidas.lt/?area=kretinga arba http://www.krastogidas.lt

Kuktorovienė, Asta Kretingos kraštui pažinti – interaktyvus Krašto paveldo gidas. – Iliustr. // Švyturys.
– 2016, saus. 23, p. 5, 11.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos kuriamą interaktyvų Krašto paveldo gidą:
http://krastogidas.lt/en/?area=kretinga
VASARIS
Vaškytė, Viktorija Vydmantuose lankėsi Premjero patarėjas / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2016, vas. 2, p. 3.
Apie Kretingos rajono garbės piliečio ir LR Ministro Pirmininko patarėjo sveikatos klausimais Antano
Vinkaus apsilankymą Kultūros centro Vydmantų skyriuje, M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų
filiale, vaikų darželyje "Pasagėlė" ir Vydmantų gimnazijoje
Žvinklienė, Rožė Laiviuose dūko "žydukai". – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, vas. 12, p. 6.
Apie Užgavėnių šventę, kurią organizavo Salantų kultūros centro Laivių skyrius, biblioteka ir kaimo
bendruomenė
Žvinklytė, Rožė Tradicijas puoselėja ir laiviškiai. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, vas. 13, p. 11.
Apie Užgavėnių šventę, kurią organizavo Salantų kultūros centro Laivių skyrius, biblioteka ir kaimo
bendruomenė
Bibliotekoje vyks muzikos kūrimo mokymai. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016, vas.
16, p. 20.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus bibliotekos Edukaciniame kūrybinių medijų centre
prasidedančius muzikos kūrimo ir muzikinių kūrinių apdorojimo mokymai pagal projektą "Bibliotekos
pažangai 2"
Beržanskienė, Aldona Vasario 16-ąją minėjo ir erlėniškiai. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, vas. 20, p. 16.
Apie Vasario 16–tą dieną Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Erlėnų filiale kartu su kaimo
bendruomene organizuotą šventinę popietę
Ruikienė, Violeta Budino pavasarį ir šventė tautos laisvę / Asta Kliknienė. – Iliustr. // Švyturys. – 2016,
vas. 20, p. 16.
Apie Užgavėnių ir Vasario 16–osios šventes Šukėje, kurias organizavo Kretingos kultūros centro Šukės
skyriaus ir M. Valančiaus viešosios bibliotekos Šukės filialo darbuotojos
Biudžeto pinigai plauks bibliotekos ir sporto komplekso statyboms. – "P. n." informacija // Pajūrio
naujienos. – 2016, vas. 23, p. 3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdį ir planuojamą rajono 2016 metų biudžetą ir lėšas
bibliotekos statybai
Renginys Motiejaus Valančiaus metinėms. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016, vas. 23,
p. 4.
Apie vyskupo rašytojo Motiejaus Valančiaus 2015-ųjų gimimo metinių minėjimą Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje
Maksvytis, Juozas Dėmesys ne tik ligoniui, bet ir jo globėjui. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, vas. 24, p.

6.
Apie M. Valančiaus bibliotekos Darbėnų filiale organizuotą projektinį renginį "Aš esu čia", kurio metu
veikė fotografijos parodą bei buvo skaitomi pranešimai apie sunkius ligonius bei jų slaugymą
Tirevičiūtė, Inga Mokys kurti muziką // Švyturys. – 2016, vas. 24, p. 11.
Apie muzikos kūrimo ir kūrinių apdorojimo mokymus Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešosios bibliotekos Edukaciniame kūrybinių medijų centre
Kliknienė, Asta Metų knygos rinkimai Šukės bibliotekoje. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, vas.
26, p. 6.
Apie Šukės bibliotekoje vykusį Lietuvos Metų knygos konkursą, kuriame buvo išrinkta geriausia vaikiška
knyga
Šeškevičienė, Irena Žvaigždynus nuleidusi į žemę / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos.
– 2016, vas. 26, priedas "Žemė ir ūkis", Nr. 2 (128), p. 14.
Apie buvusios pedagogės Valės Kniukštienės tekstilės rankdarbių parodą "Žvaigždynai" Kulūpėnų
bibliotekoje
KOVAS
Kuktorovienė, Asta Krašto paveldo gido edukaciniai užsiėmimai jaunimui // Pajūrio naujienos. – 2016,
kovo 1, p. 4.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos kuriamo interaktyvaus gido www.krastogidas.lt pristatymą
bibliotekos Edukacijos centre ir Kartenos mokykloje–daugiafunkciame centre
Stonkuvienė, Laima Nuomonė įskėlė diskusijų kibirkštį: Tarybos sprendimai // Švyturys. – 2016, kovo
2, p. 3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės taryboje patvirtintas penkių pagrindinių kultūros įstaigų, tame tarpe
ir bibliotekos 2015 metų veiklos ataskaitas ir kilusias diskusijas dėl Salantų kultūros centro veiklos
Maksvytis, Juozas Apie kūrybą – iš pačios kūrėjos lūpų. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, kovo 2, p. 6.
Apie M. Valančiaus bibliotekos Grūšlaukės filiale organizuotą literatūrinę popietę "Delnuose laikau
saulutę", kurioje dalyvavo vaikų poetė Zita Gaižauskaitė-Vokietaitienė
Paminėjo vyskupo gimimo metines. – Kretingos viešosios bibliotekos informacija // Pajūrio naujienos.
– 2016, kovo 4, p. 5.
Apie renginį "Motiejaus Valančiaus palikimas", skirtą Žemaičių vyskupo 2015-osioms gimimo metinėms,
kurį organizavo Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka
Tirevičiūtė, Inga Rajono bibliotekininkės – Vilniaus knygų mugėje. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. –
2016, kovo 4, p. 7.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavimą "Litexpo" tarptautinėje
knygų mugėje "Personažas ieško autoriaus"
Paminėtas Žemaičių vyskupo jubiliejus. – Iliustr. – M. Valančiaus viešosios bibliotekos informacija //
Švyturys. – 2016, kovo 5, p. 7.
Apie renginį "Motiejaus Valančiaus palikimas", skirtą Žemaičių vyskupo 215-osioms gimimo metinėms
paminėti, kuris vyko Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje. Renginyje dalyvavo kalbininkė

Jūratė Sofija Laučiūtė ir Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos moksleiviai
Tirevičiūtė, Inga Iš knygų mugės – ne tik su įspūdžiais. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, kovo 5, p. 11.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos darbuotojų dalyvavimą tarptautinėje LITEXPO knygų mugėje
Macienė, Gitana Biblioteka tapo susibūrimo vieta. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, kovo 9, p. 6.
Apie kaimo bendruomenei organizuojamus užsiėmimus Kretingos M. Valančiaus bibliotekos Kulūpėnų
filiale
Šventinė moterų popietė Laiviuose. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016, kovo 15, p. 4.
Apie Bibliotekų metų ir Tarptautinės moters dienos minėjimą Laivių kultūros namuose, kurio
organizatorės Laivių kultūros skyriaus renginių organizatorė Rožė Žvinklienė ir M. Valančiaus viešosios
bibliotekos Laivių filialo bibliotekininkė Ramutė Reikienė
Budrys, Vidmantas Salantų gimnazijos antrokai – miesto bibliotekos draugai. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2016, kovo 15, p. 5.
Apie Salantų gimnazijos moksleivių apsilankymą Salantų miesto bibliotekoje, kurioje vyko garsiniai
skaitimai, skirti vyskupo M. Valančiaus 215–osioms gimimo metinėms paminėti
Budrys, Vidmantas Antrokai – miesto bibliotekos draugai. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, kovo 16, p. 5.
Apie vyskupo M. Valančiaus 215–osioms gimimo metinėms paminėti Salantų miesto bibliotekoje
surengtus garsinius knygų skaitymus "Vyskupo M. Valančiaus pėdomis", kuriuose dalyvavo Salantų
gimnazijos 2 klasės mokiniai
Žvinklienė, Rožė Sveikino pavasarį ir moteris. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, kovo 16, p. 5.
Apie Tarptautinės moters dienos ir Bibliotekų metų minėjimą Salantų kultūros centro Laivių skyriuje,
kuri organizavo renginių organizatorė Rožė Žvinklienė ir M. Valančiaus bibliotekos Laivių filialo
bibliotekininkė Ramutė Reikienė
Naujokaitienė, Birutė Ramunės Grikštaitės "Valdovės". – Iliustr. // Švyturys. – 2016, kovo 19, p. 6.
Apie M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje atidaryta grafikos darbų parodą
Tirevičiūtė, Inga Paminėta Lietuvių kalbos diena // Švyturys. – 2016, kovo 19, p. 7.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos rengiamus "Žodžių mūšius", kuriuose dalyvavo Pranciškonų
gimnazijos ir M. Daujoto pagrindinės mokyklos moksleiviai
Mickutė, Dovilė Kelionė per knygų lapus. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, kovo 23, p. 12.
Apie Spaudos draudimo metų lietuviškų knygų leidybos minėjimą Senosios Įpilties bibliotekoje
Tirevičiūtė, Inga Jaunimui – fotografavimo pagrindai // Švyturys. – 2016, kovo 23, p. 6.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Edukacijos centre
organizuojamus fotografavimo pagrindų ir nuotraukų apdorojimo mokymus, kurie rengiami pagal
projektą "Bibliotekos pažangai 2"
Juškevičius, Andrius Dalį naujos bibliotekos planuoja perduoti teismui / Gintauto Maciaus nuotr. –
Iliustr. // Švyturys. – 2016, kovo 23, p. 1, 7.
Apie Lietuvos kultūros ministro Šarūno Biručio susitikimą su Kretingos rajono savivaldybės vadovais

dėl naujo bibliotekos pastato statybos aptarimo
Puišienė, Audronė Dalis bibliotekos – Kretingos teismo reikmėms / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2016, kovo 25, p. 5.
Apie Kultūros ministro Šarūno Biručio apsilankymą Kretingoje dėl bibliotekos statybos tolesnio
finansavimo bei Kretingos senosiose kapinėse esančios grafų Tiškevičių koplyčios sutvarkymo galimybių
aptarimo
Bertašiūtė, Nijolė Muzika – smalsiems ir motyvuotiems ekstravertams / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr.
// Pajūrio naujienos. – 2016, kovo 25, priedas "Kuprinė", Nr. 3 (243), p. 15.
Apie muzikos kūrimo mokymus jaunimui Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos edukaciniame
kūrybinių medijų centre, kuriuos vedė Edgaras Žaltauskas
Malūkaitė, Gabrielė Magiškieji skirtukai ir kur juos pasigaminti / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2016, kovo 25, priedas "Kuprinė", Nr. 3 (243), p. 9, 15.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje veikiančią per užsiėmimus vaikų pagamintų knygų
skirtukų parodą "Su knyga aš gyvenu"
Belaukiant gražiausios pavasario šventės. – Iliustr. – "Švyturio" inf. // Švyturys. – 2016, kovo 26, p.
7.
Apie Gavėnios giesmių giedojimo rytmetį, kuris vyko Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešosios bibliotekos Šukės filiale
Jedenkutė, Gerda Šv. Velykų belaukiant. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, kovo 30, p. 7.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale surengtas kūrybines dirbtuves "Velykų
margutis"
BALANDIS
Girskienė, Romutė Margi senolių skrynių turtai. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, bal. 2, p. 16.
Apie popietę, kurioje pristatyti senoviniai siuvinėti rankdarbiai Kretingos M. Valančiaus viešosios
bibliotekos Vydmantų filiale
Stonkuvienė, Laima Paskirstė lėšas Atviroms jaunimo erdvėms // Švyturys. – 2016, bal. 2, p. 5, 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės patvirtintą finansavimą Atvirų jaunimo erdvių veiklos programoms,
pagal kurį daugiausia lėšų paskirtą Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrui ir Kretingos M.
Valančiaus viešajai bibliotekai
Rinkevičienė, Ingrida Gamino vardinius inkilus. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, bal. 5, p. 20.
Kurmaičiuose vaikai ir suaugusieji prie Akmenos upės šventė vaikų Velykėles bei paminėjo Pasaulinę
paukščių dieną
Šeškevičienė, Irena Apysaka apie moterį, plaukiančią prieš srovę / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2016, bal. 8, priedas "Smiltys", Nr. 4 (203), p. 12.
Apie Kaimo rašytojų sąjungos narės, poetės ir pedagogės Marijos Bučkienės naują kūrinį – poetinę
apysaką "Dalia, arba šalia gyvenimo" bei jos pristatymą Viešojoje bibliotekoje
Asnauskaitė, Jolanta Budriškiai sveikino pavasarį: švenčių akimirkos. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, bal.

9, p. 7.
Apie Velykų šventės renginius Budriuose, kuriuos organizavo Kultūros centro Budrių skyriaus vedėja
Janina Lukauskienė ir M. Valančiaus bibliotekos Budrių filialo vyr. bibliotekininkė Jolanta Zubernienė
Valančiūtė, Vitalija Skleidėsi kūrybos žiedai / autorės nuotr. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, bal. 9, p. 6.
Apie Bibliotekų metams paminėti, organizuotą bibliotekininkės, visuomenininkės Daivos Stonkuvienės
kūrybos popietę Salantų bibliotekoje
Mačiuvienė, Zofija Knygų mylėtojus aplankė pasakų personažai. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, bal. 13,
p. 7.
Apie Tarptautinės vaikų knygos dienos šventimą Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Baublių
filiale
Protų mūšį laimejo "Vyturiai". – Iliustr. – Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inf. // Švyturys.
– 2016, bal. 13, p. 5.
Apie Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotą protų mūšį "Ateik – Mąstyk – Nugalėk" M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje, kuris buvo skirtas Pasaulinei sveikatos dienai paminėti
Ziabkus, Alvydas Teisėjams knygos bus po ranka / Alvydas Ziabkus. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN
1392– 2351. – 2016, bal. 13, p. 17.
Apie tai, kad Kretingos valdžiai nušvito viltis, kad dešimtus metus nesibaigiančią naujosios bibliotekos
statybą pabaigti gali čia persikraustęs apylinkės teismas, kuris neišsitenka savo pastate ir ieško
erdvesnių patalpų, tokiam sumanymui jau yra pritaręs teisingumo ministras J. Bernatonis (pateikti
Kretingos r. mero J. Mažeikos komentarai).
Ruškuvienė, Reimunda Svarbiausieji 2015 metų rajono kultūros įvykiai / Dariaus Šypalio nuotr. –
Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, bal. 15, p. 8.
Apie Viešosios bibliotekos veiklą
Viršilienė, Zinaida Vaikų knygos diena – Kartenos filiale. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, bal. 15,
p. 10.
Apie popietę "Gyvenu su pasaka", skirtą Vaikų knygos dienai paminėti Kretingos M. Valančiaus
viešosios bibliotekos Kartenos filiale
Stonkuvienė, Laima Kultūros dieną šventė kultūros sostinėje. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, bal. 20, p.
3, 6.
Rajono kultūros darbuotojai profesinę dieną šventė išvyka į Lietuvos kultūros sostine šiemet paskelbtus
Telšius
Tirevičiūtė, Inga Apysaką skyrė seseriai. – Iliustr. – Rubrika: Susitikimai // Švyturys. – 2016, bal. 20,
p. 7.
Apie Kretingos raj. sav. M. Valančiaus bibliotekoje pedagogės ir poetės M. Bučkienės knygos "Dalia,
arba Šalia gyvenimo" pristatymą
Vaškytė, Viktorija Gėlėmis ir žodžiais siuvinėti gyvenimai / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2016, bal. 22, priedas "Žemė ir ūkis", Nr. 4 (130), p. 10.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos Vydmantų filiale veikiančią daugiau negu prieš pusę amžiaus

siuvinėtų ir vydmantiškių moterų išsaugotų staltiesių, takelių, servetėlių parodą
Jomantaitė, Diana Gyvenimas su Minijos tėkme : Raguviškių bendruomenė / Gintauto Maciaus nuotr.
– Iliustr. – Rubrika: Mūsų provincija // Švyturys. – 2016, bal. 23, p. 7.
Apie Raguviškių gyvenvietę bei kaimo bendruomenės, kultūros centro skyriaus ir M. Valančiaus
bibliotekos Raguviškių filialo veiklą
Naujokaitienė, Birutė Kai stiprios bibliotekos, stipri ir visuomenė: savaitės pastebėjimas. – Portr. //
Švyturys. – 2016, bal. 23, p. 3.
M. Valančiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja B. Naujokaitienė apie
Nacionalinę bibliotekų savaitę, bei šiai savaitei paruoštą renginių programą
Markaitienė, Birutė Pamoka apie "Gyvybės medį". – Iliustr. // Švyturys. – 2016, bal. 27, p. 6.
Apie praktinį edukacinį užsiėmimą "Gyvybės medis" Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos
Grūšlaukės filiale
Stonkuvienė, Laima Bibliotekininkus stiprino viltimi. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, bal. 27, p. 1, 6.
Apie XVI Nacionalinės bibliotekų savaitės "Stipri biblioteka – stipri visuomenė" atidarymą Kretingos M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje ir jos metu vykusius bei vyksiančius renginius
Malūkaitė, Gabrielė Jaunimas ir paukščiai: ar vieni pažįsta kitus. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016,
bal. 29, priedas "Kuprinė", Nr. 4 (245), p. 12.
Apie renginį, pažindinantį vaikus su paukščiais Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje
Stonkuvienė, Laima Į knygą rinko išbarstytas pasakas. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, bal. 30, p. 9.
Apie Kretingos mokyklos–darželio "Žibutė" organizuotą Žemaitijos zonos vaikų teatrų šventę "Mėlynasis
lapelis 2016", kurios akcentas buvo paskelbti Bibliotekų metai ir knyga
Maksvytis, Juozas Vakaras, suartinęs ne tik kūrėjų sielas. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, bal. 30, p. 6.
Apie poezijos ir muzikos vakarą "Sielos žiedlapiai" Laukžemės bibliotekoje
GEGUŽĖ
Vydmantuose – poezijos pavasaris. – Iliustr. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016, geg. 3,
p. 5.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filiale įvykusią literatūros ir muzikos
popietę "Žydintis poezijos pavasaris"
Jurgutienė, Nijolė Vydmantuose – žydintis poezijos pavasaris. – Iliustr. – Rubrika: Susitikimai //
Švyturys. – 2016, geg. 4, p. 6.
Apie Kretingos raj. savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filiale įvykusį tradicinį
renginį "Žydintis poezijos pavasaris"
Apdovanojo Baublių biblioteką. – Iliustr. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016, geg. 6, p.
9.
Anykščiuose įvykusiuose Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos inicijuotuose
tarptautiniuose mokymuose "E–knygų rinka ir bibliotekų partneriai", kurių metu nominacija už

įspūdingą veiklą su mažaisiais skaitytojais ir diplomu "Biblioteka – geriausias mažųjų draugas" buvo
apdovanota Baublių biblioteka
Maciuvienė, Zofija Baublių bibliotekai – Metų nominacija. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, geg. 7, p. 7.
Apie Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos skirtą apdovanojimą Baublių bibliotekai už
įspūdingą veiklą su mažaisiais skaitytojais ir diplomą "Biblioteka – geriausias mažųjų draugas"
Stonkuvienė, Laima Istoriją surinko po kruopelę. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, geg. 7, p. 5.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Senosios Įpilties filialo 60– mečio minėjimo šventę
Griežienė, Audronė Senosios Įpilties biblioteka atšventė jubiliejų / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2016, geg. 10, p. 4.
Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Senosios Įpilties filialas paminėjo 60– ties metų jubiliejų
Viktorija, Vaškytė Knygos namai – vis dar šventovė // Pajūrio naujienos. – 2016, geg. 10, p. 4.
Kretingos raj. M. Valančiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė
Naujokaitienė apie bibliotekos prieinamumą ir atvirumą visiems norintiems skaityti
Maksvytis, Juozas Kai pašaukimas – kūryba: švenčių akimirkos. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, geg. 14,
p. 7.
Apie M. Valančiaus bibliotekos Grūšlaukės filiale organizuotą poetinį muzikinį renginį "Eilėmis tarsi
skraidau"
Tirevičiūtė, Inga Pristatė internetinį portalą "Žemaičių kalba – 24/7". – Iliustr. // Švyturys. – 2016, geg.
18, p. 7.
Apie Skuodo raj. Savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vykdomo projekto "Žemaičių kalba –
24/7" (internete – www.zemaiciukalba.lt) pristatymą Kretingos bibliotekoje.
Tirevičiūtė, Inga Europos diena bibliotekoje: "Vienybėje ateitis" / Inga Tirevičiūtė. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2016, geg. 20, p. 8.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos organizuotus renginius, skirtus pamininėti Europos dieną
Maksvytis, Juozas Pagoniškoji Milda pražydino ne tik meilę. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, geg. 21, p.
6.
Apie renginį "Deivės Mildos diena" Rūdaičių bibliotekoje
Jomantaitė, Diana Budriai – kaimas, į kurį norisi grįžti / Diana Jomantaitė. – Iliustr. – Rubrika: Mūsų
provincija // Švyturys. – 2016, geg. 21, p. 8– 9.
Apie Budrių kaimo bendruomenės, kultūros centro ir bibliotekos bendradarbiavimą organizuojant
įvairius renginius
Tirevičiūtė, Inga Europos diena bibliotekoje: "Vienybėje ateitis": Mes – europiečiai. – Iliustr. //
Švyturys. – 2016, geg. 21, p. 7.
Apie renginius, skirtus Europos dienai, kuriuos organizavo Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka
Vitkauskienė, Vitalija Šventės rajone – be stipraus alkoholio. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, geg.
27, p. 4.
Apie Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus dėl alkoholio, stipresnio nei

7,5, pardavimo ribojimo švenčių metu bei statomos bibliotekos dalies (480 kv. m) perdavimo Kretingos
apylinkės teismo reikmėms
Tirevičiūtė, Inga Biblioteka džiaugiasi projektų rezultatais // Pajūrio naujienos. – 2016, geg. 27, priedas
"Kuprinė", Nr. 5 (246), p. 16.
Apie projektų "Bibliotekos pažangai 2" ir "Edukacinis kūrybinių medijų centras" sėkmingą įgyvendinimą
M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje
Paulikienė, Danutė Atkėlė vartus artėjančiai šventei / Jurgita Anužienė. – Iliustr. // Švyturys. – 2016,
geg. 28, p. 6.
Apie renginius, skirtus Darbėnų miestelio 425 metinėms Darbėnų bibliotekoje
Tirevičiūtė, Inga Padeda spręsti jaunimo užimtumo problemas // Švyturys. – 2016, geg. 28, p. 6.
Apie Kretingos rajono M. Valančiaus bibliotekos sėkmingai įgyvendintus projektus: "Bibliotekos
pažangai 2" ir "Edukacinis kūrybinių medijų centras"
Paulauskienė, Laima Pristatė skubančias gyvenimo akimirkas. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, geg. 28, p.
16.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Jokūbavo filiale įvykusią popietę, kurios metu buvos
pristatyta kraštietės Marytės Jurkienės knyga– trilogiją "Skubančios gyvenimo akimirkos"
BIRŽELIS
Skirs premijas : Tarybos sprendimai – "Švyturio" inf. // Švyturys. – 2016, birž. 1, p. 3.
Apie Rajono Tarybos sprendimu paskirtas Savivaldybės kultūros ir meno premijas: Vidai Kanapkienei,
Jolantai Klietkutei, Anatanui Lubiui, Andriui Miežiui ir Elenai Šalkauskienei
Tirevičiūtė, Inga Bičiulių šventė "Kuo kvepia knygos". – Iliustr. // Švyturys. – 2016, birž. 1, p. 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Edukacijos centre vykusią
bibliotekos Bičiulių šventę
Maksvytis, Juozas Etnografinėje popietėje – gėlių pasaulis. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, birž. 1, p. 7.
Apie M. Valančiaus bibliotekos Grūšlaukės filiale organizuotą etnografinę popietę "Gėlių darželis",
kurioje dalyvavo poetė iš Rūdaičių – Milda Viluckienė
Vaikų vasarą su knyga. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016, birž. 3, p. 7.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo organizuotą šventę "Skaitome
lauke"
Darbėniškiai gyvena šventės laukimu. – Darbėnų bibliotekos informacija // Pajūrio naujienos. – 2016,
birž. 3, p. 10.
Apie M. Valančiaus bibliotekos Darbėnų filialo organizuotą viktoriną "Darbėnų miesteliui – 425"
Malūkaitė, Gabrielė Bibliotekos bičiulių šventė. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, birž. 7, p. 5.
Apie Kretingos viešosios M. Valančiaus bibliotekos organizuotą šventę vaikams "Kuo kvepia knygos?"
Sukūrė šventę sau ir kitiems. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016, birž. 7, p. 20.

Apie Kretingos viešosios bibliotekos Kulūpėnų filialo bibliotekininkės organizuotą šventę, kurioje
aktyviausi bibliotekos skaitytojai suvaidino Kazio Binkio eiliuotą pasaką "Baltas vilkas"
Mockienė, Diana Jaunieji knygučių bičiuliai. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, birž. 8, p. 7.
Apie Kurmaičių pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės "Zuikučiai" ir Kretingos M.
Valančiaus viešosios bibliotekos Kurmaičių filialo vykdomą bendrą projektą "Knygučių bičiuliai"
Rogačiovienė, Milda Vasara su knyga. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, birž. 8, p. 7.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo surengtą Knygos šventę "Skaitome
lauke"
Žvinklienė, Rožė Šventė suvienijo didelius ir mažus. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, birž. 8, p. 7.
Apie Tarptautinei vaikų dienai paminėti skirtą šventę Laiviuose, kurią organizavo Laivių biblioteka kartu
su Salantų kultūros centro Laivių skyriumi
Klietkutė, Jolanta Skleidžia žinią apie šventąjį Antaną : [pokalbis su Kretingos M. Valančiaus viešosios
bibliotekos vyr. bibliotekininke, Kretingos krašto enciklopedijos sudarytoja Jolanta Klietkute] / Irena
Šeškevičienė. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, birž. 10, p. 1, 3.
Apie Kretingos bažnyčios Šv. Antano altorių
Vaškytė, Viktorija Paimk knygą – grąžink knygą. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, birž. 10, priedas
"Smiltys", Nr. 6 (205), p. 10.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos iniciatyva įkurtą Mažąją nemokamą bibliotekėlę Savanorių
gatvėje
Juškevičius, Andrius Kretingos švenčių prisiminimai. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, birž. 11, p. 4.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje parengtą parodą "Kretingos gimtadienių aidai"
Tirevičiūtė, Inga Atidarė knygų namuką. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, birž. 15, p. 5.
Apie Savivaldybės M. Valančiaus bibliotekos miestui padovanotą pirmąjį knygų namuką – mažąją
bibliotekėlę, priklausančią pasauliniam "Little Free Library" tinklui
Macienė, Vilija Kūlupėniškiai paminėjo Bibliotekų metus. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, birž. 15, p. 12.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų skyriaus iniciatyva paminėtus Bibliotekų
metus ir Tarptautinę vaikų gynimo dieną, surengiant vaikų garsinį skaitymą
Bibliotekų bendrystė. – Iliustr. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016, birž. 17, p. 7.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavimą konferencijose
"Bendradarbiavimas – žinios, progresas ir inovacijos" Gargžduose, "Bibliotekų metų" programos
"Vasara su knyga" bibliotekų veiklų viešinimo akcijoje Klaipėdoje ir "Literatūriniame furšete" Palangos
vasaros skaitykloje
Tirevičiūtė, Inga Bibliotekos veiklą viešina konferencijose. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, birž. 18, p. 7.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos atstovų dalyvavimą konferencijose bei renginiuose:
"Bendradarbiavimas – žinios, progresas ir inovacijos" (Gargždų biblioteka), "Vasara su knyga"
(Klaipėdos I. Simonaitytės biblioteka) ir "Literatūrinis furšetas" (M. Mažvydo bibliotekos Palangos
vasaros skaitykla)

Naujokaitienė, Birutė Kraštiečių tremtinių "Laiškai iš toli". – Iliustr. // Švyturys. – 2016, birž. 18, p. 5.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje pristatytą kraštiečių tremtinių kūrybos parodą
"Laiškai iš toli", skirtą Gedulo ir vilties dienai paminėti
Markaitienė, Birutė Apie naudingus augalus – iš žolininkės lūpų. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, birž. 22,
p. 5.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filiale vykusį susitikimą su žolininke
Andžela Dvarioniene
Paulikienė, Danutė Tremties aidai. Jurgita Anužienė. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, birž. 22, p. 5.
Apie renginį, skirta Gedulo ir Vilties dienai paminėti M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų
skyriuje, kurio metu bendruomenės nariai pažiūrėjo filmą "Ekskursantė" ir susitiko su filmo scenaristu
Pranu Morkumi
Stonkuvienė, Laima Į žydintį sodą sukvietė klasės draugus. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, birž. 22, p. 6–
7.
Apie tradicinę vasaros šventę "Sugrįžkime į tėviškės žydinti sodą" Budriuose, kurią organizavo Budrių
kultūros centras ir biblioteka
Filmu – ekskursas į praeitį. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016, birž. 28, p. 8.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos Darbėnų filialo renginį, skirtą paminėti Gedulo ir vilties
dienai, kuriame dalyvavo filmo "Ekskursantė" filmo scenaristas Pranas Morkus
LIEPA
Mickutė, Dovilė Atvėrėme duris vasarai. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, liep. 2, p. 5.
Apie Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriaus drauge su M. Valančiaus viešosios bibliotekos S. Įpilties
filialu dalyvavimą Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotoje akcijoje "Atverk duris vasarai"
Šeškevičienė, Irena Įpilties biblioteką – į kultūros namus // Pajūrio naujienos. – 2016, liep. 8, p. 6.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos Senosios Įpilties skyriaus numatoma perkėlimą iš mokyklos į
kultūros namų patalpas
Vitkauskienė, Vitalija Kas kursis po vienu stogu su biblioteka // Pajūrio naujienos. – 2016, liep. 15, p.
6.
Apie koreguojamą bibliotekos statybos projektą ir planuojamas įkelti įstaigas
Mendeika, Aistas Bibliotekos projektą ketinama koreguoti. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, liep. 16, p. 3.
Apie planuojamą naujai statomos Kretingos bibliotekos patalpų techninio projekto pakeitimą
Jomantaitė, Diana Šukė: laikas dirbti, laikas švęsti ir apžvelgti nueitą kelią : žingsniai. – Iliustr. –
Rubrika: Mūsų provincija // Švyturys. – 2016, liep. 23, p. 8–9.
Apie vasaros šventę įvykusią Šukės kaime
RUGPJŪTIS

Kas sauga Kormaitiu pruocė ė žmuones. – Iliustr. – Rubrika: Būkem žemaite // Vakarų Lietuva. –
ISSN 1648–455X. – 2016, liep. 26 – rugpj. 1, Nr. 30 (1056), p. 11.
Apie Kurmaičių kaimą, kuriam šiais metais sueina 450 metų nuo tos datos, kai buvo paminėtas
rašytiniuose šaltiniuose, parašyta žemaičių tarme
Jomantaitė, Diana Budriuose vyksta unikali stovykla. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, rugpj. 10, p. 5.
Apie 12– ąją vaikų vasaros stovyklą "Saulutė teka kiekvienam" Budriuose, kurią organizavo kaimo
bendruomenė
Maksvytis, Juozas Nuotaikinga dialogų popietė. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, rugpj. 10, p. 5.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filialo drauge su Kultūros centro filialu
surengtą dialogų popietę "Taip kalbėjo mūsų senoliai" bei Šukės bibliotekos bibliotekininkės Astos
Kliknienės rankdarbių parodą
Tirevičiūtė, Inga Eriko Kestnerio knygos "Dvynukės" pristatymą bibliotekoje. – Iliustr. // Švyturys. –
2016, rugpj. 17, p. 3.
Apie susitikimą su aktore Neringa Bulotaite, pristačiusią romaną vaikams Kretingos viešojoje
bibliotekoje
Šeškevičienė, Irena Stovykloje bendrystė tarp kartų. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, rugpj. 19, p.
19.
Apie tradicinę stovyklą "Saulutė teka kiekvienam" organizuota Budrių bendruomenės vaikams
Kviečia į parodą. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, rugpj. 20, p. 5.
Kūlupėnams švenčiant 450–ąjį jubiliejų M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų skyriuje
eksponuojama senų archyvinių nuotraukų paroda "Kaimas istorijos vingiuose, žmonės, tradicijos,
darbas"
Ziabkus, Alvydas Tarsi užkeikimas: Kretingoje įstrigo dar vienos statybos. – Iliustr. // Lietuvos rytas. –
ISSN 1392– 2351. – 2016, rugpj. 24, p. 10.
Apie tai, kad su dešimtmetį užsitęsusia naujo bibliotekos pastato statyba dar vargstanti Kretingos r.
savivaldybė turės dar vieną valstybės pradėtą finansuoti amžiną statybvietę, Klaipėdos apygardos
teismas nusprendė, kad Kretingos Sporto ir sveikatingumo centro pastato statyba yra neteisėta, statybos
sutartis su rangove "LitCon" yra negaliojanti, Kūno kultūros ir sporto departamentas jau sustabdė šiems
metams skirtų pinigų pervedimą (pateikti savivaldybės administracijos direktoriaus V. Domarko
komentarai).
Malūkaitė, Gabrielė Aktorė pristatė knygą "Dvynukės". – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, rugpj.
26, priedas "Kuprinė", Nr. 8 (249), p. 10.
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus bibliotekoje vykusį susitikimą su aktore Neringa Bulotaite, vaikams
ir suaugusiems pristačiusią Ericho Kestnerio romaną "Dvynukės"
Kliknienė, Asta Kai lietūs šukuoja Šukę. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, rugpj. 27, p. 7.
Apie literatūrinę popietę "Kviečiam knygą į svečius", skirtą Bibliotekų metams paminėti, kurioje
svečiavosi kraštietis dailininkas, poetas Vytautas Kusas bei kitus renginius vykusius vasarą Šukės
bibliotekoje

RUGSĖJIS
Maksvytis, Juozas Į bendrystę sujungė ne tik žodis, bet ir gyvenimas. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, rugs.
7, p. 6.
Apie literatūrinę popietę "Į eilėraščio posmą sudėtas gyvenimas" Kretingos M. Valančiaus bibliotekos
Darbėnų filiale
Tirevičiūtė, Inga Bibliotekoje įsiamžino kartu su pasakų herojais : tradicija. – Iliustr. // Švyturys. – 2016,
rugs. 10, p. 16.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje pirmokams buvo paruoštos
dovanėlės, o visi moksleiviai tradiciškai pakviesti į fotosesiją su pasakų herojais
Bibliotekoje – tradicinė fotosesija. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016, rugs. 13, p. 5.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje Rugsėjo 1–ąją vykusią fotosesiją su pasakų herojais
Naujokaitienė, Birutė Protmūšį skyrė Jaunimo politikos 20–mečiui. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, rugs.
14, p. 4.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos organizuota proto mūšį, kuris vyko Jaunimo
informacinės mugės metu
Protų mūšį skyrė Jaunimo politikos sukakčiai. – Iliustr. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. –
2016, rugs. 16, p. 5.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos organizuotą protų mūšio tipo žaidimą, skirtą
Jaunimo politikos 20–mečiui, kuris vyko Jaunimo informacinės mugės metu
Kuktorovienė, Asta Bendradarbiaujančių bendruomenių rezultatas – gidas kraštui pažinti : projektas. –
Iliustr. // Švyturys. – 2016, rugs. 17, p. 6.
Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo Klaipėdos apskrities viešosios I.
Simonaitytės bibliotekos vykdomo projekto "Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomenės – krašto
pažinimui", kurio partnere yra ir M. Valančiaus viešoji biblioteka, pabaigos renginyje
Mendeika, Aistas Dėl gaunamų lėšų teks pakovoti // Švyturys. – 2016, rugs. 17, p. 4, 7.
Strateginio planavimo taryba nutarė teikti Savivaldybės tarybai sprendimų projektus dėl pritarimo teikti
paraiškas europinėms lėšoms gauti
Bončkienė, Alvyda Knygą "Ištverti gyvenimą" pristatė Kartenoje. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016,
rugs. 20, p. 19.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filialo bibliotekininkės Zinaidos Viršilienės
organizuotą susitikimą su buvusia ilgamete miestelio gydytoja, rašytoja ir poete Dalija Jurgutyte–
Kiliesiene, kuri pristatė prisiminimų knygą
Bružienė, Jurgita Pakvietė į šokolado dieną. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, rugs. 21, p. 7.
Apie renginį, skirtą Tarptautinei šokolado dienai M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje, kuriame dalyvavo
Kretingos mokyklos– darželio "Žibutė" antrokai
Bončkienė, Alvyra Pristatė prisiminimų knygą "Ištverti gyvenimą". – Iliustr. // Švyturys. – 2016, rugs.
24, p. 7.

Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filialo bibliotekininkės Zinaidos Viršilienės
organizuotą susitikimą su buvusia ilgamete miestelio gydytoja, rašytoja ir poete Dalija Jurgutyte–
Kiliesiene
Bružienė, Jurgita Biblioteka – Rudens derliaus ir Moliūgo šventėje. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. –
2016, rugs. 30, p. 10.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos dalyvavimą kasmetinėje Rudens derliaus ir Moliūgo šventėje
Surinko subrandinto žodžio derlių. – Iliustr. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016, rugs.
30, p. 15.
Apie literatų kūrybos vakarą Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje
SPALIS
Bružienė, Jurgita Dovana šventės dalyviams – draugiški šaržai. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, spal. 1, p.
5.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos dalyvavimą kasmetinėje Rudens derliaus ir Moliūgo
šventėje
Jomantaitė, Diana Juodupėnų biblioteka – savo pašaukimo keliu. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, spal. 1,
p. 6.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Juodupėnų filialo 65-jo veiklos jubiliejaus minėjimą
Naujokaitienė, Birutė Į biblioteką sugrįžo Kretingos krašto kūrėjų vakaras : kūrybos versmė. – Iliustr.
// Švyturys. – 2016, spal. 5, p. 6.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykusį literatų vakarą
Lukauskaitė, Simona "Gyvenimas kaip daina…". – Iliustr. // Švyturys. – 2016, spal. 12, p. 6.
Apie Kretingos rajono kultūros centro Budrių skyriaus ir bibliotekos darbuotojų organizuotą šventę,
skirtą kaimo senjorams
Kviečiame siūlyti kandidatus apdovanoti vyskupo M. Valančiaus medaliu. – Savivaldybės inf. //
Švyturys. – 2016, spal. 15, p. 4.
Šeškevičienė, Irena Knygą prilygina dvasiniam maistui. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, spal. 15,
priedas "Smiltys", Nr. 10 (208), p. 11.
Apie kretingiškės Aldonos Kerpytės, Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centro vadovės požiūrį į
knygas ir skaitymą
Griežienė, Audronė Biblioteka sukaktį paminėjo su savo skaitytojais. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. –
2016, spal. 18, p. 17.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filialo 75–erių metų veiklos sukakties
minėjimo šventę
Cirtautienė, Jūratė Kelionė į knygų šalį. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, spal. 18, p. 21.
Apie Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir Motiejaus Valančiaus bibliotekos Darbėnų
filialo bendradarbiavimą

Cirtautienė, Jūratė Kelionė į knygų šalį. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, spal. 19, p. 6.
Apie Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų
filialo bendradarbiavimą
Juškevičius, Andrius Karteniškiai myli savo biblioteka. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, spal. 19, p. 6.
Apie Kartenos bibliotekos veiklos 75–erių metų sukakties minėjimą
Naujokaitienė, Birutė Dviejų kūrėjų "Amžina Pradžia". – Iliustr. // Švyturys. – 2016, spal. 19, p. 6.
Apie M. Valančiaus bibliotekoje pristatytą Marijos Bučkienės ir Gražinos Ramančiūnienės kūrybos
darbų parodą
Jomantaitė, Diana Bibliotekos kūrybinė erdvė pranoko lūkesčius. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, spalio
21, p. 5– 6.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos projekto "Edukacinis kūrybinių medijų centras bibliotekoje"
baigiamąjį renginį
Beržonskytė, Dovilė Bibliotekoje finišavo kūrybinis projektas. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016,
spal. 21, p. 7.
Apie M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį projekto "Edukacinis kūrybinių medijų centras
bibliotekoje" baigiamąjį renginį
Kūrybos paslaptimis dalijosi rankdarbių meistrė. – Darbėnų filialo darbuotojos // Švyturys. – 2016,
spal. 26, p. 12.
Apie Šukės filialo bibliotekininkės Astos Kliknienės kūrybos pristatymą "Ieškojimai" M. Valančiaus
viešosios bibliotekos Darbėnų filiale
Mačiuvienė, Zofija Rašytojas išmokė vaikus "įsijungti fantaziją". – Iliustr. // Švyturys. – 2016, spal. 29,
p. 7.
Apie susitikimą su vaikų rašytoju, dailininku, knygų iliustratoriumi Pauliumi Juodišiumi Baublių
bibliotekoje
LAPKRITIS
Tirevičiūtė, Inga Kūrybinė pamoka su rašytoju Pauliumi Juodišiumi // Pajūrio naujienos. – 2016, lapkr.
4, p. 8.
Apie dailininko, rašytojo, knygų iliustratoriaus Pauliaus Juodišio susitikimą su vaikais Kretingos M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje
Tirevičiūtė, Inga Meno edukacija su Nomeda Marčėnaitė. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, lapkr. 5, p. 5,
16.
Kretingos raj. sav. M. Valančiaus viešoji biblioteka, vykdydama projektą "Meno terapija ir edukacija
moterims", kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kretingos rajono savivaldybė, kretingiškėms
suteikė galimybę dalyvauti ne viename meno terapijos ir edukacijos užsiėmime
Tirevičiūtė, Inga Meno edukacija su Nomeda Marčėnaite. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, lapkr.
8, p. 5.

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykdomą projektą "Meno
terapija ir edukacija moterims", kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kretingos rajono
savivaldybė. Viena iš projekto veiklų buvo kūrybinis susitikimas su žinoma dailininke, keramike Nomeda
Marčėnaite
Jomantaitė, Diana "Savas kampas" – laisvalaikio galimybės jaunimui. – Iliustr. // Švyturys. – 2016,
lapkr. 9, p. 6, 12.
Apie Kretingos raj. sav. M. Valančiaus bibliotekos atviroje erdvėje jaunimui "Savas kampas" vykdomą
veiklą
Tyrinėjo, globojo, kūrė vandeniui. – Iliustr. – "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. – 2016, lapkr.
15, p. 5.
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje įvyko baigimasis asociacijos "Gyvoji
planeta" projekto "Laimingas vanduo", kuriame dalyvavo ir Kretingos rajono vaikai, renginys
Žuolys, Donatas Poezijos posmai – gyvenimui ir žmonėms. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, lapkr.
15, p. 17.
Darbėnų bibliotekoje žemietė Anelė Mažeivaitė pristatė savo poeziją "Paukščio žvilgsnis", „Grafija"
Šeškevičienė, Irena Kurmaitiškiai sklaidė bibliotekos metraštį. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016,
lapkr. 15, p. 20.
Kurmaičių biblioteka šventė 65–metį
Jomantaitė, Diana Salantai: istorijomis apipinta jaukumo sala. – Iliustr. – Rubrika: Mūsų provincija //
Švyturys. – 2016, lapkr. 19, p. 8– 9.
Jomantaitė, Diana Didžiausias Kurmaičių bibliotekos pasiekimas – geras skaitytojas : jubiliejus. –
Iliustr. // Švyturys. – 2016, lapkr. 19, p. 5.
Kurmaičių biblioteka švenčia 65–ąjį veiklos jubiliejų
Maksvytis, Juozas Palangiškė kūrėja brangi Darbėnams. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, lapkr. 19, p. 6.
Kraštietės Anelės Emilijos Mažeivaitės kūrybos popietė Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešosios bibliotekos Darbėnų filiale
Valantiejus, Evaldas Laisvalaikio žemėlapis jaunimo akimis : [pokalbis su trimis kretingiškiais –
Evaldu Valantiejumi, Roku Balsiu, Aldu Vyšniausku apie tai ką įdomaus galima aplankyti, pamatyti, kur
nukeliauti Kretingos rajone / kalbino] Šarūnė Sriebaliūtė. – Portr. // Pajūrio naujienos. – 2016, lapkr. 25,
priedas "Kuprinė", Nr. 11 (252), p. 16.
Bruzdeilynienė, Aldona Minėjo jubiliejinę Šiaurės šalių bibliotekų savaitę. – Iliustr. // Švyturys. – 2016,
lapkr. 26, p. 6.
Apie Šiaurės šalių bibliotekos savaitės renginius Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje
Maksvytis, Juozas Prasmingas knygos medis // Švyturys. – 2016, lapkr. 26, p. 6.
Apie literatūrinę popietę "Auginkime knygos medį" Grūšlaukės bibliotekoje
Jomantaitė, Diana Atminties puslapiuose įrašyta pažintis ir su Antanu Smetona. – Iliustr. // Švyturys. –

2016, lapkr. 26, p. 8.
Apie Kurmaičių kaime gyvenančią šviesuolę 93–jų metų Emilija Timukaitę
Jomantaitė, Diana Išsaugok akimirka. Papasakok savo istoriją. – Iliustr. – Rubrika: Gyvenimo skonis //
Švyturys. – 2016, lapkr. 26, p. 9.
Apie fotografės Giedrės Petrauskaitės kūrybą
Mikaločienė, Neringa Pradinukų eilėraščiuose – spalvingas vaikiškas pasaulis. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2016, lapkr. 29, p. 7.
Kretingos muziejaus Baltojoje salėje įvyko jaunųjų kūrėjų konkursas "Augame kartu su eilėraščiu"
GRUODIS
Jomantaitė, Diana Bibliotekos iššūkis – auginti naują skaitytojų kartą. – Iliustr. // Švyturys. – 2016,
gruod. 7, p. 6.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Raguviškių filialas švenčia 70–ties
metų sukaktį
Jomantaitė, Diana Jaunimas Kalėdų pavogti neleis. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, gruod. 7, p. 12.
M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje jaunimo erdvėse "Savas kampas" darbuotoja Brigita Barkauskaitė
ir savanoriai surengė kalėdinę studiją "Grinčas ruošiasi šventėms". Studijoje buvo kuriami žaislai ir
šventinai papuošalai Kalėdoms
Naujokaitienė, Birutė Šventinis koncertas – pasveikinimas bibliotekai. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. –
2016, gruod. 9, p. 7.
Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje Kretingos meno mokyklos
ugdytiniai surengė šventinį koncertą "Pasveikinimas bibliotekai"
Valančiūtė, Vitalija Poezijos ir muzikos pynė virpino žiūrovų sielas. – Iliustr. – Rubrika: Švenčių
akimirkos // Švyturys. – 2016, gruod. 10, p. 6.
Apie Salantų miesto bibliotekoje įvykusį tradicinį renginį "Poezijos ir muzikos pynė"
Laučiūtė, Jūratė Bibliotekų metams – sudie, bibliotekoms – darbingų Naujųjų! – Rubrika: Mums rašo
// Pajūrio naujienos. – 2016, gruod. 13, p. 5.
Baigiantis 2016–iesiems – Bibliotekų metams, Jūratės Sofijos Laučiūtės mintys apie bibliotekas
Tirevičiūtė, Inga Kretingiškiai pamėgo "Auksinio proto" žaidimą. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016,
gruod. 16, p. 5.
Kretingoje, intelektualiniame žaidime "Auksinis Protas", nugalėjusi komanda "Kleckaa", atstovavo
finaliniame žaidime Druskininkuose
Stonkuvienė, Laima Skaitymai prie snaigių eglutės. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, gruod. 17, p. 16.
Apie kalėdinio laikotarpio renginius Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale
Mikaločienė, Neringa Rajono bibliotekoms dovanojo knygų. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016,
gruod. 20, p. 5.
Apie Labdaros ir paramos fondo "Švieskime vaikus" dovanotas knygas Kretingos savivaldybės M.

Valančiaus viešajai bibliotekai
Jomantaitė, Diana Dovanojo knygas vaikams. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, gruod. 21, p. 7.
Apie labdaros ir paramos fondo "Švieskime vaikus" veiklos pristatymą Kretingos M. Valančiaus
viešojoje bibliotekoje bei padovanotas bibliotekai knygas
Tirevičiūtė, Inga Protų mūšis mažiesiems bibliotekos draugams. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, gruod.
21, p. 7.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykusį literatūrinį protų mūšį vaikams, kurį surengė
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas
Šventes pasitiko surengę Gerumo akciją. – "P. n." naujienos // Pajūrio naujienos. – 2016, gruod. 23,
p. 6.
Apie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Kretingos skyriaus organizuotą Gerumo akciją
Macienė, Vilija Turininga metų pabaiga Kūlupėnuose. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, gruod. 23,
p. 9.
Apie šventinio laikotarpio renginius organizuotus Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos
Kūlupėnų filiale
Tirevičiūtė, Inga Bibliotekoje – šventinis padėkos vakaras. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, gruod.
23, p. 10.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos organizuotą tradicinį kalėdinį padėkos vakarą
skaitytojams "Baltojo angelo belaukiant"
Tirevičiūtė, Inga Darželinukai įnešė Kalėdas į biblioteką. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, gruod.
27, p. 16.
Apie Kretingos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės darbų
parodos "Mūsų Kalėdos" atidarymo šventę Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje
Jurgutienė, Nijolė Palydėjo Bibliotekų metus. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, gruod. 30, p. 7.
Apie popietę "Bibliotekų metus išlydint" Vydmantų bibliotekoje
Tirevičiūtė, Inga Bibliotekoje vyravo šventinė nuotaika. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, gruod.
30, p. 17.
Apie kalėdinius renginius Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje
Narvydienė, Elena Džiaugsmas dalintis. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2016, gruod. 30, p. 24.
Apie popietę "Kalėdų belaukiant" Kartenos bibliotekoje
Balto Angelo belaukiant. – Iliustr. – M. Valančiaus bibliotekos inf. // Švyturys. – 2016, gruod. 31, p. 5.
Apie skaitytojams skirtą renginį "Baltojo angelo belaukiant" Kretingos viešojoje bibliotekoje
Narvydienė, Elena Džiaugsmas dalintis. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, gruod. 31, p. 5.
Apie popietę "Kalėdų belaukiant" M. Valančiaus bibliotekos Kartenos filiale
Tirevičiūtė, Inga Darželinukai į biblioteką atnešė Kalėdas. – Iliustr. // Švyturys. – 2016, gruod. 31, p. 5.

Apie tradicinę Kretingos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės
darbų parodą "Mūsų Kalėdos" M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje

