Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose 2018 m.
M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje
Vasario 10–28 d. vaikų kūrybos darbų paroda „Šimtas gerų darbelių Lietuvai“ Vaikų literatūros
centre
Vasario 14 d. 10.00 val. edukacinis užsiėmimas „Lietuvos pilys ir piliakalniai“ Edukacijos centre,
(programos „Ta paukštė laisva – Lietuva“ dalis)
Vasario 15 d. 14.00–18.00 val. fotosesija 14–29 m. jaunimui „Patriotai'18“ Edukacijos centre
Vasario 15 d. 15.00 val. rajono moksleivių koncertas „Lietuva – viskas, ko mums reikia“ Abonemente
Vasario 12–28 d. dokumentų paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui „Lietuva –
viskas, ko mums reikia“ Abonemente
Kovo 5–9 d. 13.00–18.00 val. edukaciniai užsiėmimai „Kurk Lietuvai!“ Edukacijos centre
Gegužės 3–28 d. spaudinių paroda knygnešiui, Didžiojo Vilniaus Seimo dalyviui, Kretingos rajono
Garbės piliečiui Jurgiui Gudui Kraštotyros stende
Birželio 4–14 d. edukacinių užsiėmimų ciklas vaikams „Paliesti legendą“ Edukacijos centre
Birželio 15–liepos 4 d. dokumentų paroda, skirta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) Kretingos
rėmimo grupės „Kelyje į Lietuvos nepriklausomybę“ įkūrimo 30-ties metų sukakčiai Abonemente
Rugpjūčio 11 d. 9.00 val. pėsčiųjų žygis „Drąsos iššūkis‘18“
Rugsėjo 6–spalio 25 d. dokumentų paroda „Kardo rinktinė – Lietuvos laisvės kovų sąjūdyje“
Abonemente
Rugsėjo mėn. konferencija „Lietuvos valstybingumo gynėjų – partizanų – veiklos ženklai Kretingos
rajone“ Abonemente
Spalio 30–gruodžio 13 d. spaudinių paroda, skirta advokato, visuomenės veikėjo, savanorio kūrėjo,
Vyčio kryžiaus kavalieriaus, atsargos karininko, Rainių kankinio Vlado Petronaičio 130-tosioms
gimimo metinėms, Kraštotyros stende
Gruodžio 14–sausio 4 d. dokumentų paroda, skirta partizano, vieno iš Kardo rinktinės organizatorių
ir vadų, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus kavalieriaus Kazimiero Kontrimo 105-osioms
gimimo metinėms, Kraštotyros stende

M. Valančiaus viešosios bibliotekos filialuose
Sausio 7 d. 12.30 val. kraštiečio tautodailininko Virgilijaus Vaičiūno meninio albumo „Iš medžio
iškirsti stebuklai“ pristatymas Vydmantų filiale
Sausio 12 d. 12.00 val. teminė valanda vyresnių klasių moksleiviams „Skaitau knygą lietuvišką“
Vydmantų filiale
Sausio 1–30 d. spaudinių paroda „Drąsia širdim išsaugota viltis“, skirta Laisvės gynėjų dienai, Erlėnų
filiale
Sausio–gruodžio mėn. spaudinių paroda „Laisvė priklauso kiekvienam – kaip dienos šviesa“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Erlėnų filiale
Sausio–gruodžio mėn. edukacinių užsiėmimų ciklas vaikams „Savo mažom rankelėm mes puošiame
Tėvynę“ Budrių filiale
Sausio–gruodžio mėn. popierinių lėlių paroda „Kaip rengėsi mūsų senoliai“ Darbėnų filiale
Vasario 1–27 d. spaudinių paroda „Lietuvos atkūrimo šimtmetis“ Raguviškių filiale
Vasario 1–27 d. fotografijų paroda „Senieji Darbėnai“ Darbėnų filiale
Vasario 1–spalio 30 d. spaudinių paroda „100 Lietuvos metų“ Vydmantų filiale
Vasario 2–27 d. spaudinių paroda „Širdy į saulę laisvę nešusiems“ Kartenos filiale
Vasario 5–27 d. spaudinių paroda „Šimtas metų valstybingumo keliu“ Baublių filiale
Vasario 5–27 d. spaudinių paroda „Čia mano žemė Lietuva“ Juodupėnų filiale
Vasario 8 d. edukacinis užsiėmimas vaikams ,,Puošiame Lietuvą kartu“ S. Įpilties filiale
Vasario 8 d. 15.00 val. edukacinis užsiėmimas „Lietuva: skaitau, domiuosi, kuriu“ Baublių filiale
Vasario 8–26 d. spaudinių paroda „Apie Lietuvą knygų puslapiai šlama“ Kalniškių filiale
Vasario 9–kovo 12 d. informacinis stendas „Vienas žodis – Lietuva“ Rūdaičių filiale
Vasario 9 d. 16.00 val. viktorina vaikams „Ką žinai apie savo rajoną?“ Budrių filiale
Vasario 12 12.00 val. teminė valandėlė 4–5 kl. moksleiviams „Lietuva – nuo A iki Ž“ Vydmantų
filiale
Vasario 12–19 d. spaudinių paroda „100 metų lyg viena diena“ Darbėnų filiale
Vasario 12–25 d. spaudinių paroda „Tėviškėlę aš turiu Nemunu apjuostą” Grūšlaukės filiale
Vasario 14 d. viktorina moksleiviams „Laisvos tėvynės šiluma – kiekvieno mūsų širdyje“ Raguviškių
filiale
Vasario 14–kovo 8 d. spaudinių paroda „Modernios Lietuvos šimtmetis“ Salantų m. filiale
Vasario 15 d. edukacinis užsiėmimas „Pinu trispalvę“ Erlėnų filiale
Vasario 15 d. 11.00 val. viktorina vaikams „100 klausimų apie Lietuvos valstybę“ Salantų m. filiale
Vasario 15 d. 12.00 val. viktorina vaikams „Lietuva 1918–2018“ Juodupėnų filiale
Vasario 15 d. 14.00 val. edukacinis užsiėmimas „Trispalvė: Lietuvos vėliavėlių gamyba“ Kūlupėnų
filiale

Vasario 15–23 d. spaudinių paroda „Lietuvos valstybės atkūrimo diena“ Kūlupėnų filiale
Vasario–kovo mėn. renginių ciklas vaikams „Kas ieško, tas randa“ Darbėnų filiale
Vasario–lapkričio mėn. spaudinių paroda „Knygos pasakoja šimtmečio istoriją“ Budrių filiale
Kovo 1–12 d. spaudinių paroda ,,Čia mano žemė – Lietuva“ S. Įpilties filiale
Kovo 3–30 d. spaudinių paroda „Mes visi tai – Lietuva“ Juodupėnų filiale
Kovo 6 d. 13.00 val. edukacinis užsiėmimas vaikams iš ciklo „Gerais darbais Tėvynę puošiam“
Vydmantų filiale
Kovo 8–24 d. spaudinių paroda „Moters vaidmuo Lietuvos istorijoje“ Kūlupėnų filiale
Kovo 9 d. 16.00 val. viktorina „Ką žinau apie Lietuvą?“ Erlėnų filiale
Kovo 9 d. 13.00 val. teminė valanda vaikams „Eilėraščiuos – meilė Tėvynei“ Vydmantų filiale
Kovo 9 d. 15.00 val. Kretingos meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių keramikos darbų parodapristatymas Kartenos filiale
Kovo 9–30 d. spaudinių paroda „Jauna, laisva, pati sau valdovė“ Salantų m. filiale
Kovo 10–18 d. spaudinių paroda „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“ Kūlupėnų filiale
Kovo 13 d. 13.00 val. edukacinis užsiėmimas vaikams iš ciklo „Gerais darbais Tėvynę puošiam“
Vydmantų filiale
Kovo 16–balandžio 16 d. Spaudinių paroda „Lūpose Lietuva – prie širdies knyga“ Salantų m. filiale
Kovo 16–23 d. spaudinių paroda „Knygnešio diena“ Kūlupėnų filiale
Kovo 16–balandžio 15 d. vaikų piešinių paroda „Tu tokia graži, mano Lietuva“ Erlėnų filiale
Kovo 23 d. 15.00 val. popietė „Tinginio valgoma, verkia duonelė. Ant mano delno ji verkt negali“
Rūdaičių filiale
Kovo 21 d. 15.00 val. Darbėnų literatų sueiga „Šimtas posmelių Lietuvai“ Darbėnų filiale
Balandžio 1–12 d. audėjos Reginos Pilvikienės tautinių juostų paroda „Juosta – lietuvių tautinio
kostiumo aksesuaras“ Kūlupėnų filiale
Balandžio 10 d. literatūrinė valanda vaikams „Gintaro laše – mano Lietuva“ Salantų m. filiale
Balandžio 12 d. 14.00 val. edukacinis užsiėmimas „Kiekviena lietuvė turi mokėti austi“ Kūlupėnų
filiale. Užsiėmimą ves audėja Regina Tilvikienė
Balandžio 16–gegužės 16 d. vaikų piešinių paroda „Mano šalies gimtadienio tortas“ Salantų m. filiale
Balandžio 18 d. 12.00 val. teminė valanda pradinukams „Gintaro lašo pasaka“ Vydmantų filiale
Balandžio 20 d. 15.00 val. literatūrinė popietė ,,Lietuva – tai aš“ S. Įpilties filiale
Gegužės mėn. susitikimas su mandalų piešėja Julija Paulauskiene „Pavasaris, kvepiantis spalvomis“
Budrių filiale
Gegužės 3 d. 15.00 val. edukacinis užsiėmimas vaikams iš ciklo „Gerais darbais Tėvynę puošiam“
Vydmantų filiale
Gegužės 4 d. poezijos skaitymai „Mano kraštas“ Erlėnų filiale

Gegužės 4–rugsėjo 1 d. fotografijų paroda „Čia mūsų namai“ Vydmantų filiale
Gegužės 7–gegužės 30 d. spaudinių paroda „Lietuviškos knygos kelias“ Kūlupėnų filiale
Gegužės 11 d. poezijos skaitymai „Lietuva – mažytis mano kraštas“ Salantų m. filiale
Gegužės 17 d. 15.00 val. edukacinis užsiėmimas vaikams iš ciklo „Gerais darbais Tėvynę puošiam“
Vydmantų filiale
Gegužės 18 d. protmūšis „Ką aš žinau apie savo šalį“ Raguviškių filiale
Gegužės 22 d. edukacinė popietė vaikams „Salantų parko istorija“ Salantų m. filiale
Gegužės 25 d. 15.00 val. poezijos ir muzikos popietė „Su Lietuvos vardu“ Vydmantų filiale
Birželio 1 d. popietė vaikams „Mes – laimingi Lietuvos vaikai“ Erlėnų filiale
Birželio 4–29 d. kraštotyros teminių aplankalų paroda „Mes čia gyvename“ Šukės filiale
Birželio 5 d. 15.00 val. edukacinis užsiėmimas vaikams iš ciklo „Gerais darbais Tėvynę puošiam“
Vydmantų filiale
Birželio 13–liepos 10 d. spaudinių paroda „Su Lietuva širdyje“ Salantų m. filiale
Birželio 15 d. susitikimas su „Misija Sibiras'17“ dalyviu Aurimu Rapaliu Salantų m. filiale
Birželio 15 d. 13.00 val. vasaros skaitymų maratono „Šimtmečio Lietuvai“ pradžios šventė Baublių
filiale
Birželio 19 d. 15.00 val. edukacinis užsiėmimas vaikams iš ciklo „Gerais darbais Tėvynę puošiam“
Vydmantų filiale
Birželio 20 d. 13.00 val. vasaros skaitymų edukacinė popietė „Į aukščiausią kalną“ Baublių filiale
Birželio 20–rugpjūčio 30 d. fotografijų paroda „Lietuvos šimtmečio medžiai“ Rūdaičių filiale
Birželio 27 d.–liepos 23 d. vaikų piešinių paroda „Šimtas žiedų Lietuvai“ Kalniškių filiale
Liepos 1–30 d. piešinių paroda „Aš labai myliu Lietuvą“ Raguviškių filiale
Liepos 5 d. 13.00 val. vasaros skaitymų bibliomūšis „100 klausimų – 100 atsakymų“ Baublių filiale
Liepos 6 d. 20.00 val. teminė valanda „Lietuva – giedanti paukštė“ Vydmantų filiale
Liepos 9–16 d. spaudinių paroda ,,Įpiltis šimtmečio istorijoje“ S. Įpilties filiale
Liepos mėn. fotografijų paroda „Darbėnų istorijos kūrėjai“ Darbėnų filiale
Liepos–lapkričio mėn. fotografijų paroda „Budrių kaimo bendruomenė. Po šimtmečio ženklu“ Budrių
filiale
Rugpjūčio 6–30 d. fotografijų paroda „Kultūros kelias“ Šukės filiale
Rugpjūčio 6–20 d. spaudinių paroda ,,Sustoki minutėlei“ S. Įpilties filiale
Rugsėjo 27 d. popietė vaikams „Aš noriu gražios Lietuvėlės, aš noriu skaidrių ežerėlių“ Salantų m.
filiale
Spalio 4–30 d. „Būkime šeimininkais – savo žemės, valstybės, likimo“ Juodupėnų filiale
Spalio 5 d. 14.00 val. skaitomosios ir dainuojamosios poezijos popietė „Prabėgo pro šalį kaip marių
vilnis...“ Juodupėnų filiale

Spalio 8 d. poezijos ir muzikos šventė „Tauta prasideda nuo žodžio” Grūšlaukės filiale
Spalio 8–30 fotografijų paroda „O jeigu tai būtų knyga“ Rūdaičių filiale
Spalio 25 d. poezijos ir muzikos vakaras „Ir aš dalelė Lietuvos esu“ Salantų m. filiale
Rugsėjo 27 d. 12.00 val. teminė valanda pradinių klasių moksleiviams „Kelionė po Lietuvą su knyga“
Vydmantų filiale
Lapkričio 5 d. spalvinės raiškos paroda „Trys spalvos – Lietuva“ Salantų m. filiale
Lapkričio 9 d. muzikos ir poezijos renginys „Saulelė kils ir leisis“ Rūdaičių filiale
Lapkričio 9 d. 14.00 val. fotonuotraukų paroda-pristatymas „Su knyga ir kūrybiniais darbais nebūsi
vienišas“ Kartenos filiale
Lapkričio 16 d. muzikos ir poezijos vakaras ,,Gimtoji kalba – lyg gražiausia daina“ S. Įpilties filiale
Lapkričio mėn. konferencija „Darbėnai ir darbėniškiai valstybės šimtmečio istorijoje“ Darbėnų filiale
Gruodžio 4–30 d. spaudinių paroda „Tautos šauklys“ Kartenos filiale
Gruodžio 17–30 d. spaudinių paroda „Šaukiu aš tautą“, skirta rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės
himno autoriaus, publicisto, vertėjo, knygnešio, laikraščio „Varpas“ redaktoriaus Vinco Kudirkos
160-osioms gimimo metinėms, Kūlupėnų filiale

