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1. Aplinkos išteklių analiz÷.
1.1. Išor÷s aplinkos analiz÷
1.1.1. Politiniai veiksniai. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji
biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka), vykdydama savo funkcijas, vadovaujasi Europos
Sąjungos teisiniais dokumentais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s įstatymais, Kretingos
rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus
įsakymais. Svarbiausias dokumentas, reglamentuojantis Lietuvos bibliotekų veiklą, yra
„Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas“ (Žin., 2004, Nr. 120-4431). Nuo šalies
formuojamos politikos priklauso valstybinių programų, kuriomis vadovaujasi Viešoji
biblioteka, kūrimas ir įgyvendinimas. 2013 m. Viešajai bibliotekai reikšmingos yra „Lietuvos
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros strategija“ (Žin., 2005, Nr. 73-2649), „Bibliotekų
renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programa“ (Žin., 2002, Nr. 92-3943) ir kt.
Pagrindin÷s Kretingos rajono savivaldyb÷s programos, įtakojančios Viešosios
bibliotekos veiklą, yra „Kretingos rajono kultūrin÷s veiklos programa“, „Etnin÷s kultūros
pl÷tros programa“, „Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programa“.
Šiuolaikin÷s bibliotekos gair÷s apibr÷žtos „UNESCO Viešųjų bibliotekų manifeste
1994“, bibliotekų teikiamos informacijos svarba akcentuojama „IFLA Glazgo deklaracijoje
d÷l bibliotekų, informacijos tarybų ir intelektin÷s laisv÷s“, „IFLA Interneto manifeste“ ir kt.
1.1.2. Ekonominiai veiksniai. Viešoji biblioteka yra biudžetin÷ įstaiga – jai
finansavimas skiriamas valstybiniu lygmeniu, Kretingos rajono savivaldyb÷s tarybai
patvirtinus iš anksto suplanuotą biudžetą. 2012 metais Viešajai bibliotekai Kretingos rajono
savivaldyb÷s taryba patvirtino 1347,5 tūkst. Lt biudžetą. Skirtų pinigų neužteko laiku
sumok÷ti už Viešosios bibliotekos ir filialų šildymą, elektrą, trūko l÷šų atlyginimams, prek÷ms
ir kitoms būtinoms išlaidoms padengti.
Kretingos rajono savivaldybei pateiktas 2013 m. biudžeto projektas – 1755,5 tūkst. Lt,
darbo užmokesčiui iš šios sumos numatyta 903,4 tūkst. Lt. Žinoma, kad net ir patvirtinus šį
projektą, l÷šų darbo užmokesčiui nepakaks, nes išlaidos atlyginimams planuotos pagal
tarnybinių atlyginimų koeficientų vidurkius, nepaisant fakto, kad Viešojoje bibliotekoje
mokami atlyginimai pagal patvirtintus koeficientus. 2012 m. d÷l nepakankamo darbo
užmokesčio fondo darbuotojai po 12 ir daugiau dienų neatvyko į darbą administracijai leidus
ir už šias dienas jiems nebuvo mokamas darbo užmokestis.
Biudžeto l÷šos yra pagrindinis Viešosios bibliotekos ir jos filialų finansavimo šaltinis.
Privačių asmenų, įstaigų, organizacijų parama n÷ra didel÷. Dažniausiai Viešoji biblioteka kaip
paramą gauna knygas ir periodinius leidinius: 2012 m. Viešoji biblioteka paramos būdu gavo
1501 fiz. vnt. dokumentų (už 18,826 tūkst. Lt), o tai sudaro 26 proc. visų 2012 m. gautų naujų
knygų skaičiaus. Pastebima, kad 2012 m. parama knygomis sumaž÷jo dvigubai lyginant su
2011 m. duomenimis.
Viešosios bibliotekos ir filialų kultūriniai, etnokultūriniai, šviečiamieji ir kt. renginiai
n÷ra finansuojami iš Viešosios bibliotekos biudžeto. Šiai veiklai l÷šos gaunamos per
projektinę veiklą. 2013 m. Viešoji biblioteka gavo 5000 Lt finansavimą iš Kultūros r÷mimo
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fondo. Iš Kretingos rajono savivaldyb÷s administracijos Kultūrin÷s veiklos programos Viešoji
biblioteka siekia gauti 4139,5 Lt finansavimą, pateikti 4 projektai. Viešosios bibliotekos
filialai Kretingos rajono savivaldyb÷s administracijai yra pateikę 10 projektų, kurių vert÷ yra
6596 Lt. Taip pat 2013 m. Viešojoje bibliotekoje ir Kūlup÷nų filiale siekiama įkurti atviras
erdves darbui su jaunimu, finansavimui gauti parengti du projektai: Viešoji biblioteka pareng÷
3000 Lt, o Viešosios bibliotekos Kūlup÷nų filialas - 1500 Lt vert÷s projektus. Projektin÷
veikla jau keletą metų yra vienintelis renginių, etnokultūros darbų, edukacin÷s veiklos
finansavimo šaltinis.
2012 m. ženkliai pager÷jo situacija dokumentų fondo komplektavimo srityje, nes
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija padidino l÷šas bibliotekoms dokumentams įsigyti –
skirta 88,9 tūkst. Lt. Iki šiol n÷ra duomenų kiek l÷šų planuojama skirti 2013 m., tačiau
tikimasi, kad finansavimas dokumentams įsigyti nemaž÷s. Kretingos rajono savivaldyb÷s
tarybos patvirtintame biudžete, dokumentams įsigyti 2012 m. buvo skirta 45,6 tūkst. Lt, visos
l÷šos panaudotos periodiniams leidiniams prenumeruoti. 2013 m. Viešosios bibliotekos
biudžete planuojamos l÷šos spaudiniams įsigyti yra 100,0 tūkst. Lt.
2012 m. Viešosios bibliotekos dviejuose filialuose (Rūdaičių ir S. Įpilties) buvo įdiegtas
LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemis. 2013 m. pradžioje darbą su LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemiu prad÷jo 4 filialai: Raguviškių, Budrių, Šuk÷s ir Erl÷nų. Filialų
darbuotojos, prad÷damos darbą su min÷tu posistemiu, baiminasi sumaž÷siančio skaitytojų
skaičiaus, nes nauja tvarka įpareigos asmenis įsigyti elektroninį bilietą, kurio kaina nuo 3 iki 5
Lt. Tikimasi, kad skaitytojų maž÷jimas d÷l elektroninio bilieto kainos nebus itin ženklus ir per
porą metų skaitytojai pripras prie aptarnavimo naujovių, kurios yra neišvengiamos.
1.1.3. Socialiniai veiksniai. Viešosios bibliotekos paslaugų adresatas yra Kretingos
miesto ir rajono gyventojai. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 2013 m.
pradžioje Kretingos rajone užregistruoti 40735 gyventojai. Lyginant su 2011 m. (41461 gyv.)
ir 2012 m. (40950 gyv.) duomenimis, gyventojų vis maž÷ja, ypač kaimiškosiose teritorijose.
Maž÷jant gyventojų, maž÷ja ir Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojų skaičius, nepaisant
Viešosios bibliotekos pastangų kiek įmanoma efektyviau teikti informacines paslaugas, diegti
naujoves, paslaugas pritaikyti augantiems vartotojų poreikiams.
Kretingos rajone toliau stebimas gyventojų sen÷jimo procesas. Viena iš esminių šio
reiškinio priežasčių – nedarbas šalyje, jaunimo emigracija.
Stebima tendencija, jog skirtingo amžiaus grupių asmenys naudojasi skirtingomis
Viešosios bibliotekos paslaugomis: vaikams aktuali popamokin÷ veikla Viešojoje bibliotekoje
ar filialuose, knygos ir kompiuteriniai žaidimai, jaunuoliai daugiausiai naudojasi nemokama
prieiga prie interneto, suaugusiųjų asmenų tarpe populiarus dokumentų išdavimas, periodikos
skaitymas vietoje. Skiriasi paslaugų populiarumas Kretingos mieste ir kaimiškosiose
teritorijose. Viešosios bibliotekos filialuose populiariausi yra periodiniai leidiniai, Viešojoje
bibliotekoje daugiau išduodama knygų.
2013 m. numatoma naujov÷ Viešojoje bibliotekoje ir Kūlup÷nų filiale – atviros jaunimo
erdv÷s įkūrimas. Nors jaunimo užimtumo ir tik jauniems žmon÷ms skirtų paslaugų Viešojoje
bibliotekoje ir jos filialuose poreikis stebimas jau seniai, tačiau d÷l l÷šų stokos šia linkme
nebuvo nieko daroma. 2012 m. pradžioje Kretingos rajono savivaldyb÷s taryba patvirtino
jaunimo politikos Kretingos rajone gaires ir suteik÷ galimybę visoms pageidaujančioms
Kretingos rajono biudžetin÷ms kultūros įstaigoms, mokykloms, bendruomen÷ms rengti
projektus ir gauti finansavimą jaunimo erdv÷ms steigti ir veiklai su jaunimu. Viešojoje
bibliotekoje planuojama dirbti su jaunimu nuo 14 iki 18 m. Viešosios bibliotekos Kūlup÷nų
filialas rengia projektą, kuriuo siekiama vykdyti veiklą aktualią jaunoms šeimoms (asmenims
iki 28 m.).
1.1.4. Technologiniai veiksniai. Pasibaigus projekto „Bibliotekos pažangai“
įgyvendinimui ir nutrūkus finansavimui, Viešojoje bibliotekoje ir filialuose toliau teikiama
nemokam prieiga prie interneto. Už interneto ryšio paslaugų tiekimą mokama iš Viešosios
bibliotekos biudžeto.
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Projekto „Bibliotekos pažangai“ d÷ka atnaujintas Viešosios bibliotekos ir filialų
kompiuterinis tinklas sensta, registruojama vis daugiau gedimų, tačiau atnaujinti turimą
techniką n÷ra finansinių galimybių.
2013 m. gauta parama iš AB TEO LT – Viešajai bibliotekai padovanoti du nenauji
kompiuteriai su monitoriais.
2012 m. s÷kmingai vykdyti suaugusiųjų kompiuterinio raštingumo mokymai ne tik
Viešojoje bibliotekoje, bet ir filialuose. Asmenims, baigusiems kursus, įteikiamas
kompiuterinio raštingumo kursų baigimo pažym÷jimas, kuriame nurodomos kursų metu
d÷stytos temos, mokymų trukm÷. Ši veikla dar intensyviau tur÷tų būti vykdoma 2013 m.
Viešoji biblioteka prenumeruoja duomenų bazes, esančias kompiuterių tinkle ir kituose
serveriuose (pvz. OPAC, INFOLEX PRAKTIKA, Verslo žinios).
2012 m. senoji Viešosios bibliotekos interneto svetain÷ pakeista nauja: pakito ne tik
svetain÷s dizainas, bet ir informacijos įk÷limo į ją, apdorojimo ir valdymo sistema. 2013 m.
tęsiami duomenų perk÷limo iš senosios į naująją svetainę darbai. Svetain÷ www.kretvb.lt
atnaujinta projekto „Bibliotekos pažangai“ l÷šomis, Viešajai bibliotekai laim÷jus paskelbtą
konkursą.
1.2. Vidaus išteklių analiz÷.
1.2.1. Teisin÷ baz÷. Viešosios bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautin÷mis sutartimis, „Lietuvos Respublikos
bibliotekų įstatymu“ (Žin., 2004, Nr. 120-4431), kitais teis÷s aktais, Kretingos rajono
savivaldyb÷s tarybos sprendimais ir potvarkiais, Kretingos rajono savivaldyb÷s tarybos 2007
m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-152 patvirtintais „Kretingos rajono savivaldyb÷s M.
Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatais“ (su v÷lesniais pakeitimais).
Darbo tvarką Viešojoje bibliotekoje apibr÷žia „Kretingos rajono savivaldyb÷s M.
Valančiaus viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisykl÷s“.
Viešosios bibliotekos darbuotojų teis÷s ir pareigos nustatytos pareiginiuose nuostatuose.
Viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimą reglamentuoja „Naudojimosi Kretingos
rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešąja biblioteka taisykl÷s“.
Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis
Kretingos rajono savivaldyb÷s tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. Nr. T2-363 sprendimu „D÷l
Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų
nustatymo“ (su v÷lesniais pakeitimais).
Kasdien÷ veikla Viešojoje bibliotekoje ir filialuose organizuojama remiantis Viešosios
bibliotekos direktor÷s įsakymais.
1.2.2. Organizacin÷ struktūra. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji
biblioteka susideda ir centrin÷s viešosios bibliotekos Kretingos mieste, Salantų miesto filialo
ir 19 kaimų filialų (Viešosios bibliotekos struktūra – schemoje Nr. 1).
1.2.3. Žmoniškieji ištekliai. 2013 m. pradžioje Viešojoje bibliotekoje dirba 51
darbuotojas, iš kurių 43 – profesionalūs bibliotekininkai. Su aukštuoju išsilavinimu dirba
27darbuotojai, su aukštesniuoju – 17, su viduriniu – 7. Viešojoje bibliotekoje dirba 5
kvalifikuoti specialistai ir 3 techniniai darbuotojai. Per 2012 metus kvalifikaciją k÷l÷ 5
darbuotojai.
1.2.4. Planavimo sistema. Viešosios bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis 3
metų laikotarpiui rengiamu strateginiu veiklos planu, metiniu veiklos planu.
1.2.5. Finansiniai ištekliai ir materialin÷ baz÷. Viešoji biblioteka yra biudžetin÷ įstaiga
finansuojama iš valstyb÷s ir Kretingos rajono savivaldyb÷s biudžetų. 2012 m. Viešoji
biblioteka iš viso gavo 1497,5 tūkst. Lt: iš biudžeto (savivaldyb÷s, valstyb÷s l÷šos) skirta
1433,9 tūkst. Lt, už mokamas paslaugas surinkta 11,6 tūkst. Lt, fizinių ir juridinių asmenų
parama sudar÷ 26,5 tūkst. Lt, projektinei veiklai skirta 25,5 tūkst. Lt.
2013 m. pateiktas Viešosios bibliotekos biudžeto projektas siekia 1755,5 tūkst. Lt, tačiau
ankstesnių metų patirtis liudija faktą, jog visų prašomų l÷šų nebus skirta, taigi ir materialin÷
Viešosios bibliotekos pad÷tis neger÷s. Už mokamas paslaugas surenkamos l÷šos kasmet
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maž÷ja, tod÷l nemanoma, kad jos bus didesn÷s ir 2013 m. Viešojoje bibliotekoje ir beveik
visuose jos filialuose skaitytojai aptarnaujami tik įsigijus mokamą elektroninį skaitytojo
bilietą, tačiau l÷šos už bilietus biudžeto ženkliai nepapildo, nes bilietas įsigyjamas tik vieną
kartą, jis galioja neribotai, be to skaitytojų bilietai yra perkami iš gamintojo už panašią kainą
kaip ir parduodami Viešojoje bibliotekoje.
Viešosios bibliotekos materialin÷ baz÷ skurdi: 11 filialuose reikalingas remontas, būtina
pakeisti susid÷v÷jusius baldus, keisti šildymo sistemas ir elektros instaliaciją. Į 2013 m.
Viešosios bibliotekos biudžeto projektą įtrauktos l÷šos 3 filialų remontui: Salantų miesto,
Budrių ir Kalniškių. Taip pat būtina renovuoti Erl÷nų filialą, nes pastate plintantis pel÷sis
gadina inventorių, dokumentų fondą, kenkia darbuotojos bei lankytojų sveikatai.
Viešoji biblioteka yra pilnai aprūpinta kompiuterine ir programine įranga, tačiau
periodiškai ją būtina atnaujinti.
1.2.6. Informacinių technologijų infrastruktūra. 2013 m. Viešojoje bibliotekoje yra
148 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų - 97 skirtos vartotojams (su prieiga prie interneto).
Viešoji biblioteka ir jos filialai yra visiškai kompiuterizuoti, darbuotojai apmokyti dirbti
kompiuterine įranga ir gali konsultuoti lankytojus kompiuterių ir interneto naudojimo
klausimais.
Viešoji biblioteka nuolat administruoja interneto svetainę www.kretvb.lt, rengia
straipsnius
ir
pildo
elektroninį
leidinį
„Kretingos
krašto
enciklopedija“
www.kretingosenciklopedija.lt. 2013 m. planuojama toliau tęsti min÷to leidinio pildymą ir
tobulinimą. Viešojoje bibliotekoje parengtas projektas, kad gauti finansavimą min÷tojo
leidinio straipsniams redaguoti.
2013 m. Viešoji biblioteka pateik÷ paraišką Kretingos rajono savivaldybei viešiesiems
darbams finansuoti. Gavus kompetentingą specialistą, bus tęsiamas
„Kretingos krašto
enciklopedijos“ fotogalerijos kūrimas.
1.2.7. Vidaus kontrol÷s sistema. Viešosios bibliotekos personalo veiklos efektyvumas
tikrinamas ataskaitų sistema: kasmet skyrių, sektorių ved÷jai, filialų darbuotojai rengia veiklos
statistines ir tekstines ataskaitas, kurias pateikia vyr. metodininkei. Iš gautų duomenų
parengiama Viešosios bibliotekos metų veiklos ataskaita. Ataskaitose atsispindintys veiklos
privalumai ir trūkumai aptariami visuotiniame darbuotojų susirinkime.
2.1. Viešosios bibliotekos misija – nenutrūkstantis Kretingos rajono bendruomen÷s
informacinių poreikių tenkinimas, kuriant stiprią, modernią informacinę bazę, diegiant naujas
kompiuterines technologijas, atnaujinant personalo žinias, ugdant bibliotekos lankytojų
informacinę kultūrą.
2.2. Strateginiai tikslai:
1. Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, kultūrinius poreikius.
2. Tęsti visų amžiaus grupių asmenų skaitymo skatinimą.
3. Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuterizavimo lygį.
4. Užtikrinti personalo profesionalumą.
5. Gerinti Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojų ir darbuotojų darbo sąlygas.
3. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka savo veikla prisideda prie
Etnin÷s kultūros pl÷tros Kretingos rajone 2013-2015 metų programos, Kretingos rajono 2013
metų kultūrin÷s veiklos programos įgyvendinimo. Viešoji biblioteka įgyvendina Kretingos
rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių geb÷jimų ugdymo
programą 1-12 klasių mokiniams. Viešoji biblioteka, planuodama savo veiklą 2013 metams,
vadovaujasi Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos strateginiais
tikslais, kurie ir atspindi Viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklos esmę. Min÷tos Kretingos
rajono savivaldyb÷s programos ir Viešosios bibliotekos programos yra pagalbin÷s priemon÷s
strateginių tikslų rezultatams pasiekti.
Rengiant 2013 m. Viešosios bibliotekos ir filialų renginių planą atsižvelgiama į tai, jog 2013
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m. visuotinai paskelbti Tarmių metais, Europos piliečių metais, Sveikatingumo metais,
Klaip÷dos krašto metais, Stepono Dariaus ir Stasio Gir÷no skrydžio per Atlantą metais.
Planuojant veiklos rodiklius 2013 m. atsižvelgiama į Kretingos rajono demografinius
pokyčius, finansinę situaciją, technologines naujoves, skaitytojų pastabas ir pageidavimus.
2013 m. dokumentų fondo komplektavimo ir tvarkymo srityje įvedama naujov÷ – į bendrą
dokumentų fondą nebetraukiami periodiniai leidiniai, nes jie kasmet nurašomi kaip
trumpalaikis turtas ir jų pagal galiojančias fondo apskaitos taisykles negalima pinigiškai
užpajamuoti. D÷l šios priežasties gaunamųjų dokumentų ir dokumentų fondo rodikliai ženkliai
sumaž÷s.
Trumpas programų, prie kurių įgyvendinimo savo veikla prisideda Viešoji biblioteka,
apibūdinimas:
3.1. Etnin÷s kultūros pl÷tros Kretingos rajone 2013–2015 metų (toliau – Etnin÷ programa).
Etnin÷s programos tikslas – sutelkus švietimo, kultūros specialistų, nevyriausybinių
bei kitų organizacijų (tarp jų ir kaimo bendruomenių) pastangas, sudaryti sąlygos etnin÷s
kultūros vertyb÷ms išsaugoti, jų sklaidai, pozityviam jaunosios kartos bei visuomen÷s
požiūriui į etninę kultūrą ugdyti.
Šiam tikslui pasiekti numatomi uždaviniai:
• sudaryti sąlygas etnin÷s kultūros vertyb÷ms kaupti, tyrin÷ti ir užtikrinti jų ilgalaikį
išsaugojimą;
• sudaryti sąlygas etnin÷s kultūros sklaidai, gyvųjų tradicijų išsaugojimui bei pl÷trai;
• palaikyti kraštiečių, išvykusių į užsienį, etnin÷s kultūros raišką;
• stiprinti kultūros ir švietimo įstaigų materialinę bazę;
• skatinti etnin÷s kultūros sąveiką su kitomis rajono socialin÷s ir ekonomin÷s raidos
sritimis (turizmu, kaimo pl÷tra, verslu).
Įgyvendinus Etninę programą, bus:
• sudarytos sąlygos toliau pl÷toti etninę kultūrą, saugoti tarm÷s, papročių ir tradicijų,
paveldo savitumus, gyvosios tradicijos reiškinius rajone;
• sudarytos tinkamos sąlygos sukauptai medžiagai sisteminti bei jos sklaidai vykdyti;
• sudarytos sąlygos perkelti vaizdo ir garso medžiagą į skaitmenines laikmenas;
• stiprinama kultūros įstaigų, tiriančių ir kaupiančių etnin÷s kultūros paveldą, vykdančių
jo sklaidą, materialin÷ technin÷ baz÷;
• koordinuojama kultūros, švietimo įstaigų, bendruomenių, tautodailininkų veikla;
• ugdomos ir skatinamos bendruomen÷s, nevyriausybin÷s organizacijos, puosel÷jančios
tradicin÷s kultūros vertybes;
• parengti ir išleisti etnin÷s kultūros populiarinimo leidiniai (CD, DVD, katalogai,
skrajut÷s ir pan.);
• į etnin÷s kultūros vyksmą įtraukti užsienyje gyvenantys kraštiečiai (stovyklose,
švent÷se);
• toliau pildomas Kretingos rajono tradicin÷s kultūros sąvadas;
• toliau rengiami dokumentai tradiciniams gaminiams, amatams, tradicin÷ms
paslaugoms bei meistrams sertifikuoti.
3.2. Kretingos rajono kultūrin÷s veiklos programa (toliau – Kultūros programa).
Kultūros programos tikslas – ugdyti savivaldyb÷s gyventojų bendrąją kultūrą,
puosel÷ti etnokultūrą, skatinti gyventojų kūrybinę veiklą ir meno įvairovę, pl÷toti
informacines paslaugas.
Įgyvendinant šį tikslą būtina:
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pamin÷ti žymias datas ir žinomų žmonių jubiliejus;
skatinti gyventojų kultūrinį gyvenimą;
skatinti gyventojų kūrybinę veiklą;
bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, organizuojant renginius.
Įgyvendinant Kultūros programą bus:
• rašomi kultūrin÷s veiklos projektai;
• organizuojami renginiai;
• svarbūs Viešosios bibliotekos renginiai apibūdinti spaudoje;
• masin÷mis komunikacijos priemon÷mis visuomenei skleidžiama informacija apie
vykdomą kultūrinę veiklą;
• bendradarbiaujama su kitomis rajono įstaigomis skatinant bendrąją Kretingos rajono
gyventojų kultūrą.
•
•
•
•

3.3. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių
geb÷jimų ugdymo programa 1-12 klasių mokiniams (toliau – Informacinių geb÷jimų
ugdymo programa).
Informacinių geb÷jimų ugdymo programos tikslai:
• analizuoti mokyklinio amžiaus Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius
geb÷jimus ir nustatyti žinių spragas;
• pateikti patraukliausią informacinių geb÷jimų ugdymo formą skirtingų amžiaus grupių
ir žinių vartotojams;
• formuoti visą informacinių geb÷jimų kompleksą (informacijos paieška, atranka,
panauda);
• nuo vaikyst÷s ugdyti informaciškai raštingą Viešosios bibliotekos paslaugų vartotoją;
• formuoti teigiamą Viešosios bibliotekos – kaip informaciją kaupiančios ir
skleidžiančios institucijos – įvaizdį.
Įgyvendinant Informacinių geb÷jimų ugdymo programą bus:
• rengiami informacinių geb÷jimų ugdymo užsi÷mimai atskirų amžiaus grupių
mokyklinio amžiaus Viešosios bibliotekos ir filialų lankytojams;
• pateikta mokomoji medžiaga apie informacinius šaltinius, informacijos apdorojimą,
panaudojimą ir t.t.;
• mokoma Viešosios bibliotekos mokyklinio amžiaus vartotojus naudotis visais
Viešosios bibliotekos informacijos šaltiniais;
• bendraujama su Kretingos rajono švietimo įstaigomis.
2013 m. veiklos plano priedai:
1. lentel÷. 2013-ųjų metų veiksmų planas.
2. lentel÷. Vertinimo kriterijų (rodiklių) suvestin÷.
3. lentel÷. Renginių planas 2013 metams.
4. lentel÷. 2013 metų projektai.
Schema Nr. 1. Viešosios bibliotekos struktūra.
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1. LENTELö. 2013-ŲJŲ METŲ VEIKSMŲ PLANAS.
Priemon÷s
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, kultūrinius poreikius.
1. Komplektuoti
ir tvarkyti
dokumentų
fondą.

2. Registruoti ir
aptarnauti
vartotojus.

3. Teikti
bibliografines –
informacines
paslaugas, kurti
informacinębibliografinę
bazę.

4. Viešinti
Viešosios

1.1. Gauti dokumentų.
1.2. Nurašyti dokumentų.
1.3. Sukurti įrašų.
1.4. Rekataloguoti likusį
fondą.
1.5. Fiksuoti fondo dydį.
1.6. Iš ab÷c÷linio katalogo
išimti nurašytų spaudinių
korteles.
2.1. Registruoti suaugusiuosius
vartotojus.
2.2. Registruoti vaikus
vartotojus.
2.3. Aptarnauti suaugusiuosius
lankytojus.
2.4. Aptarnauti vaikus
lankytojus.
2.5. Registruoti ir aptarnauti
kompiuterių vartotojus.
2.6. Aptarnauti neregius ir
silpnaregius vartotojus.
2.7. Teikti knygnešyst÷s
paslaugas.
2.8. Registruoti dokumentų
išduotį.
2.9. Registruoti elektronines
paslaugas.
3.1. Atsakyti į informacinesbibliografines užklausas.
3.2. Kurti analizinius įrašus
LIBIS Analizin÷s
bibliografijos posistemyje.
3.3. Atsisiųsti įrašų.
3.4. Redaguoti analizinius
įrašus.
3.5. Skenuoti dokumentus ir
patalpinti elektroniniame
kataloge.
3.6. Rinkti teminių citatų
kartoteką.
3.7. Prenumeruoti ir
propaguoti duomenų bazes.
3.8. Rengti bibliografines
rodykles.
4.1. Rengti straipsnius spaudai.
4.2. Rengti informacinius

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka ir

I-IV ketv.
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bibliotekos
veiklą

5. Vykdyti
kraštotyrinę ir
etnokultūrinę
veiklą
(prisidedama
prie Etnin÷s
kultūros pl÷tros
Kretingos
rajone 20132015 metų
programos) .

6. Žodiniais ir
vaizdiniais
renginiais
tenkinti
vartotojų
kultūrinius
poreikius.
7. Vykdyti
projektinę
veiklą,
pad÷siančią
tenkinti rajono
gyventojų
kultūrinius
poreikius
(prisidedama
prie Kretingos
rajono
savivaldyb÷s
kultūrin÷s
veiklos

pranešimus spaudai.
4.3. Administruoti svetainę
www.kretvb.lt.
4.4. Rengti straipsnius
svetain÷ms www.kretvb.lt,
www.kretingosenciklopedija.lt.
4.5. Rengti straipsnius ir
informacinius pranešimus
kitoms interneto svetain÷ms.
4.6. Rengti informacinius
pranešimus radijui.
4.7. Rengti informacinius
pranešimus televizijai.
5.1. Kaupti ir tvarkyti
kraštotyros dokumentų fondą.
5.2. Rengti kraštotyros darbus.
5.3. Nauja informacija pildyti
jau parengtus darbus.
5.4. Kaupti spaudinius,
susijusius su etnine kultūra.
5.5. Rengti ir pildyti
kraštotyros aplankus.
5.6. Pildyti „Personalijų
žinyną“.
5.7. Pildyti metraščius.
5.8. Kaupti etnokultūrinę
medžiagą (dainas, žaidimus,
kalendorinių švenčių papročius
ir pan.).
5.9. Rengti kraštotyros
parodas.
6.1. Rengti žodinius renginius.
6.2. Rengti vaizdinius
renginius.

jos filialai

7.1. Rengti projektus.
7.2. Įgyvendinti projektus.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

9
programos
įgyvendinimo).
8.Užtikrtinti
visų amžiaus
grupių
bibliotekos
paslaugų
vartotojų
informacinio ir
kompiuterinio
raštingumo
mokymus,
konsultacijas
(įgyvendinti
Viešosios
bibliotekos
informacinio
raštingumo
ugdymo
programą)

8.1. Rengti informacinio
raštingumo užsi÷mimus pagal
Informacinio raštingumo
ugdymo programą (1-12 klasių
mokiniams).
8.2. Rengti suaugusiųjų
kompiuterinio raštingumo
mokymus.
8.3. Konsultuoti individualiai
informacinio ir kompiuterinio
raštingumo klausimais.
8.4. Rengti dalomąją medžiagą
apie informacinį ir
kompiuterinį raštingumą, ją
pateikti vartotojams.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

Tęsti visų amžiaus grupių asmenų skaitymo skatinimą.
9. Skatinti
skaitymą.

9.1. Organizuoti skaitymo
Viešoji
I-IV ketv.
skatinimo renginius
biblioteka ir
suaugusiesiems.
jos filialai
9.2. Organizuoti skaitymo
skatinimo renginius vaikams.
9.3. Reklamuoti skaitymo
naudą.
Tęsti Viešosios bibliotekos kompiuterizavimą.

10. Tobulinti
kompiuterinį
tinklą.

10.1. Atnaujinti programinę
įrangą Viešosios bibliotekos ir
filialų kompiuteriuose,
skirtuose vartotojams.

Viešoji
biblioteka ir
filialai

I-IV ketv.

11.
Administruoti
kompiuterinį
tinklą.
12.
Administruoti
Viešosios
bibliotekos
interneto
puslapį
www.kretvb.lt.
13. Diegti
LIBIS
Skaitytojų
aptarnavimo
posistemį

11.1. Šalinti kompiuterinio
tinklo gedimus.
11.2. Koordinuoti
kompiuterinio tinklo darbą.
12.1. Į naująją svetainę perkelti
informaciją iš seniau veikusios
svetain÷s.
12.2. Vykdyti nuolatinę
puslapio priežiūrą, naujinimą.

Viešoji
biblioteka ir
filialai

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka

I-IV ketv.

13.1. LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemį įdiegti
Kalniškių, Kumpikų, Laivių
filialuose.
13.2. Šalinti LIBIS Skaitytojų

Viešoji
biblioteka ir
filialai

I-IV ketv.
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aptarnavimo posistemio
įrangos ir programos gedimus.
Užtikrinti personalo profesionalumą.
14. Konsultuoti
darbuotojus
bibliotekin÷s
veiklos
klausimais

14.1. Konsultuoti kasdien÷s
Viešoji
I-IV ketv.
veiklos klausimais.
biblioteka ir
14.2. Konsultuoti LIBIS PĮ
filialai
naudojimo klausimais.
14.3. Konsultuoti LIBIS SAP
naudojimo klausimais.
15. Rengti
15.1. Surengti darbuotojams Viešoji
I-IV ketv.
konsultacijas,
bibliotekininkams seminarus
biblioteka
seminarus,
Viešojoje bibliotekoje.
mokymus.
15.2. Rengti visuotinius
darbuotojų susirinkimus.
16. Siųsti
16.1. Siųsti darbuotojus į
Viešoji
I-IV ketv.
darbuotojus į
Klaip÷dos apskrities viešojoje biblioteka ir
mokymus,
I. Simonaityt÷s bibliotekos
jos filialai
seminarus,
organizuojamus kursus,
stažuotes,
seminarus, stažuotes.
vykstančius už
16.2. Komandiruoti
Viešosios
darbuotojus į kitų organizacijų
bibliotekos ribų. vykdomus mokymus,
seminarus, konsultacijas.
17. Vykdyti
17.1 Dalyvauti tyrimuose.
Viešoji
I-IV ketv.
Lietuvos
17.2. Sisteminti ir apdoroti
biblioteka ir
nacionalin÷s
tyrimų duomenis.
jos filialai
Martyno
17.3. Tyrimų rezultatus
Mažvydo
pritaikyti bibliotekin÷s veiklos
bibliotekos ir
efektyvumui didinti.
Klaip÷dos
apskrities Ievos
Simonaityt÷s
viešosios
bibliotekos
inicijuotus
tyrimus, skirtus
bibliotekinei
veiklai tirti
Gerinti Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojų ir darbuotojų darbo sąlygas
18. Atlikti
smulkius
patalpų ir
inventoriaus
remonto darbus

18.1. Atlikti smulkius patalpų
remonto darbus.
18.2. Remontuoti inventorių.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.
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2 LENTELö. VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINö
Viešosios
priemon÷s
pavadinimai

ir

bibliotekos Vertinimo kriterijai (rodikliai)
veiksmų

1. Komplektuoti ir tvarkyti
dokumentų fondą.
1.1. Gauti dokumentų.

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio) reikšm÷
PASTABA: nurodomas
planuojamas rodiklis, o
skliausteliuose, nurodytas
skirtumas nuo 2012 m.
faktinio įvykdymo.

Gaunamų dokumentų skaičius, 6500 fiz. vnt. (-9200).
iš jų:
Ženklus
dokumentų
skaičiaus
plano
sumaž÷jimas d÷l fondo
apskaitos naujovių: į
bendrąją fondo apskaitą
nebetraukiami periodiniai
leidiniai, kurie sudar÷
didelę dokumentų fondo
dalį.
•
•
•

knygų;
periodinių leidinių;
elektroninių dokumentų.

6450 fiz. vnt. (+162);
nebetraukiama į apskaitą;
50 fiz. vnt. (-16.).

1.2. Nurašyti dokumentų.

Nurašytų dokumentų skaičius, 6000 fiz. vnt. (-27496)
6000 fiz. vnt. (-1145)
iš jų - knygų.

1.3. Sukurti įrašų.

Naujų
bibliografinių
elektroniniame
skaičius.

1.4. Rekataloguoti likusį fondą. Rekataloguotų
skaičius.
1.5. Fiksuoti fondo dydį.

dokumentų 2250 fiz. vnt. (-122)
įrašų
kataloge

dokumentų 8000 fiz. vnt. (-4395)

Dokumentų skaičius fonde.

231356 fiz. vnt. (-500)

1.6. Iš ab÷c÷linio katalogo
Iš ab÷c÷linio ir sisteminio 2468 kort.
išimti nurašytų spaudinių
katalogo
išimtų
kortelių
korteles.
skaičius.
PASTABA.
Viešojoje
bibliotekoje
dokumentų
duomenys
fiksuojami
elektroniniame kataloge. Pilnai
įvykdžius
dokumentų
rekatalogavimą, katalogai bus
nebenaudojami.
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2. Registruoti ir aptarnauti
vartotojus.

Registruotų vartotojų skaičius.

7721 vart. (+120)

2.1. Registruoti suaugusiuosius
vartotojus.

Suaugusiųjų vartotojų skaičius.

5433 vart. (+85)

2.2. Registruoti vaikus
vartotojus.

Vaikų vartotojų skaičius.

-2203 vart. (+35)

2.3. Aptarnauti suaugusiuosius
lankytojus.

Bendras lankytojų skaičius.

133539 lank. (+2759)

Suaugusiųjų lankytojų skaičius. 76485 lank. (+185)
2.4. Aptarnauti vaikus
lankytojus.

Vaikų lankytojų skaičius.

2.5. Registruoti ir aptarnauti
kompiuterių vartotojus.

Kompiuterių
skaičius.

2.6. Aptarnauti neregius ir
silpnaregius vartotojus.

Aptarnautų
neregių
ir 9 vart. (0)
silpnaregių vartotojų skaičius.

2.7. Teikti knygnešyst÷s
paslaugas.

Knygnešyst÷s
paslaugomis 190 vart. (+44)
besinaudojančių
vartotojų
skaičius.
Dokumentų išduotis
7319 fiz. vnt. (-929)

2.8. Registruoti dokumentų
išduotį.

Bendras spaudinių išduoties 267278 fiz. vnt. (+2327)
skaičius.

59813 lank. (+775)

lankytojų 42740 lank. (-586)

Spaudinių išduoties skaičius 200649 fiz. vnt. (+1259)
suaugusiesiems.
Spaudinių išduoties skaičius 66629 fiz. vnt. (+1068)
vaikams.
Spaudinių išduoties skaičius į 149824 fiz. vnt. (-16050)
namus skaičius.
Spaudinių
skaičius.

išduoties

vietoje 117455 fiz. vnt. (+18377)

Grožin÷s literatūros išduoties 104019 fiz. vnt. (+3328)
skaičius.
Šakin÷s literatūros išduoties 163260 fiz. vnt. (-1000)
skaičius.
Periodinių leidinių išduoties 140821 fiz. vnt.(-5129)
skaičius.
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Garsinių dokumentų išduoties 154 fiz. vnt. (+2)
skaičius.

2.9. Registruoti elektronines
paslaugas.

Seansų skaičius.

45415 seansai (+1114)

Seansų trukm÷.

42127 val.

Atsisiųstų dokumentų skaičius.

669 dok.

Atsiųstų įrašų skaičius.

11595 įraš.

Virtualių apsilankymų skaičius. 61960 apsil.
3. Teikti bibliografines –
Gautų užklausų skaičius:
7874 užklaus. (+111)
informacines paslaugas, kurti
informacinę-bibliografinę bazę. iš jų - gautų elektronin÷mis 89 užklaus. (+9)
priemon÷mis.
3.1. Atsakyti į informacinesbibliografines užklausas.

Atsakytų užklausų skaičius:
7782 užklaus. (+72)
iš
jų
elektronin÷mis 86 užklaus. (+6)
priemon÷mis.

3.2. Kurti analizinius įrašus
Sukurtų
LIBIS Analizin÷s bibliografijos skaičius.
posistemyje.

analizinių

įrašų 3740 įraš. (+11)

3.3. Atsisiųsti įrašų.

Prisegtų bylų skaičius.

3.4. Redaguoti analizinius
įrašus.

Redaguotų
skaičius.

3.5. Skenuoti dokumentus ir
patalpinti elektroniniame
kataloge.

Skenuotų
dokumentų
ir 750 bylų (+16)
patalpintų
elektroniniame
kataloge skaičius.

3.6. Rinkti teminių citatų
kartoteką.

Teminių citatų skaičius.

analizinių

3.7. Prenumeruoti ir propaguoti Prenumeruojamų
duomenų bazes.
bazių skaičius.

750 bylų (+16)

įrašų 5090 įraš. (+7)

60 cit. (+5)

duomenų 18 (0)

Vartotojų, kuriems bus suteikta 30 vart.
prieiga prie duomenų bazių,
skaičius.
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3.8. Rengti bibliografines Bibliografinių
rodykles.
skaičius.
4.
Viešinti
Viešosios
bibliotekos veiklą

rodyklių 0

4.1. Rengti straipsnius spaudai.

Straipsnių skaičius.

4.2. Rengti informacinius
pranešimus spaudai.

Informacinių
skaičius.

4.3. Administruoti svetainę
www.kretvb.lt.

Išlaikyti svetain÷s naujumą ir Nuolatinis
aktualumą.
informacija
šalinimas.

4.4. Rengti straipsnius
svetain÷ms www.kretvb.lt,
www.kretingosenciklopedija.lt.

Straipsnių skaičius svetain÷je 44 str.
www.kretvb.lt.

135 str. („Tarp knygų“,
„Pajūrio
naujienos“,
„Švyturys“).
pranešimų 30
praneš.
(„Pajūrio
naujienos“, „Švyturys“).

ir

pildymas
trikdžių

Straipsnių skaičius svetainei 180 str. (0)
www.kretingosenciklopedija.lt.

4.5. Rengti straipsnius ir
informacinius pranešimus
kitoms interneto svetain÷ms.

Straipsnių ir informacinių 26
(www.kretinga.lt,
pranešimų kitoms svetain÷ms www.bibliotekos.lt,
skaičius.
www.skaityk.lt).

4.6. Rengti informacinius
pranešimus radijui.

Informacinių pranešimų radijui 12 praneš. (Radijas 9,
skaičius.
LRT, Klasika).

pranešimų 2 praneš. (Balticum TV).
4.7. Rengti informacinius Informacinių
televizijai skaičius
pranešimus televizijai.
5. Vykdyti kraštotyrinę ir
etnokultūrinę
veiklą
(prisidedama prie Etnin÷s
kultūros pl÷tros Kretingos
rajone
2013-2015
metų
programos) .
5.1. Kaupti ir tvarkyti
Sukurtų naujų įrašų skaičius.
2760 įraš. (+6)
kraštotyros dokumentų fondą.
Redaguotų įrašų skaičius.
4850 įraš. (+6)
Prisegtų skenuotų kraštotyros 280 įraš. (+6)
straipsnių bylų skaičius.

5.2. Rengti kraštotyros darbus.

Kraštotyros darbų skaičius.

21 kraštot. darbas
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5.3. Nauja informacija pildyti
jau parengtus kraštotyros
darbus.

Pildomų
skaičius.

5.4. Kaupti spaudinius,
susijusius su etnine kultūra.

Spaudinių skaičius.

Nuolatos pildyti naujais
leidiniais pagal galimybes.

5.5. Rengti ir pildyti
kraštotyros aplankus.

Pildomų aplankų skaičius.

86 aplankai

5.6. Pildyti „Personalijų
žinyną“.

Straipsnių
skaičius.

5.7. Pildyti metraščius.

Įrašų metraščiuose skaičius.

5.8. Kaupti etnokultūrinę
medžiagą (dainas, žaidimus,
kalendorinių švenčių papročius
ir pan.).

Sukauptos medžiagos kiekis ir Neapibr÷žtas kiekis.
vert÷.

kraštotyros

ir

darbų 332 kraštot. darbai

atnaujinimų 10 straipsnių

5.9.
Rengti
kraštotyrą Parodų skaičius.
populiarinančias parodas ir
žodinius renginius
Žodinių renginių skaičius.
6. Žodiniais ir vaizdiniais Bendras renginių skaičius.
renginiais tenkinti vartotojų
kultūrinius
poreikius
(žr.
priedas Nr. 3).

6.1. Rengti žodinius renginius.

90 parodų
81 renginys
707 renginiai (-34)

Bendras
žodinių
renginių 262 renginiai
skaičius.
Žodinių
renginių 111 renginių
suaugusiesiems skaičius.
Žodinių
skaičius.

6.2.Rengti
renginius.

21 įrašas

renginių

vaikams 151 renginys

vaizdinius Bendras vaizdinių
skaičius.

renginių 445 renginiai

Vaizdinių renginių
suaugusiesiems.

skaičius 269 renginiai

Vaizdinių
vaikams.

skaičius 176 renginiai

renginių
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7. Vykdyti projektinę veiklą,
pad÷siančią tenkinti rajono
gyventojų kultūrinius poreikius
(prisidedama prie Kretingos
rajono
kultūrin÷s
veiklos
programos įgyvendinimo).
7.1. Rengti projektus (žr.
priedas Nr. 4).
7.2. Įgyvendinti projektus.
8.Užtikrtinti visų amžiaus
grupių bibliotekos paslaugų
vartotojų
informacinio
ir
kompiuterinio
raštingumo
mokymus,
konsultacijas
(įgyvendinti
Viešosios
bibliotekos
Informacinio
raštingumo ugdymo programą)
8.1. Rengti informacinio
raštingumo užsi÷mimus pagal
Informacinio raštingumo
ugdymo programą (1-12 klasių
mokiniams).
8.2. Rengti suaugusiųjų
kompiuterinio raštingumo
mokymus.

Parengtų projektų skaičius.

16 projektų (+3)

Įgyvendintų projektų skaičius.

16 projektų (+3)

Mokymų skaičius

53 mokymai

Valandų, skirtų mokymams, 528 val.
skaičius
Dalyvių skaičius

247 dalyviai

8.3. Konsultuoti individualiai
informacinio ir kompiuterinio
raštingumo klausimais.

Konsultacijoms skirtų valandų 595 val.
skaičius

8.4. Rengti dalomąją medžiagą
apie
informacinį
ir
kompiuterinį raštingumą, ją
pateikti vartotojams.
9. Skatinti skaitymą.
9.1. Organizuoti skaitymo
skatinimo renginius
suaugusiesiems.
9.2. Organizuoti skaitymo
skatinimo renginius vaikams.

Medžiagos turinys, kiekis ir Nuolat
ruošiama
ir
paplitimas
platinama
aktuali
medžiaga.

9.3. Reklamuoti skaitymo
naudą.
10. Tobulinti kompiuterinį
tinklą.
10.1. Atnaujinti programinę
įrangą Viešosios bibliotekos ir
filialų kompiuteriuose,
skirtuose vartotojams

Akcentuoti skaitymo svarbą.

Skaitymo skatinimo renginių 153 renginiai
skaičius.
Skaitymo skatinimo renginių 42 renginiai
suaugusiesiems skaičius.
Skaitymo skatinimo renginių 111 renginių
vaikams skaičius.

Nuolat

Kompiuterių,
kuriuose 92 kompiuteriai
atnaujinta programin÷ įranga,
skaičius.
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11. Administruoti kompiuterinį
tinklą.
11.1. Šalinti kompiuterinio
Gedimų skaičius.
tinklo gedimus.
11.2.Koordinuoti
Iškvietimų į filialus d÷l
kompiuterinio tinklo darbą.
kompiuterinio tinklo gedimų ar
veiklos trikdžių skaičius.
12. Administruoti Viešosios
Planuojamas
virtualių
bibliotekos interneto puslapį
apsilankymų skaičius.
www.kretvb.lt.
Teiktų naujienų skaičius.

12.1. Tęsti puslapio
www.kretvb.lt puslapio
atnaujinimą.

12.2. Vykdyti nuolatinę
puslapio priežiūrą, naujinimą

13. Diegti LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemį.
13.1. LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemį įdiegti
Budrių, Raguviškių, Erl÷nų,
Šuk÷s filialuose.
13.2. Šalinti LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemio
įrangos ir programos, įdiegtos
ankstesniais metais, gedimus.
14. Konsultuoti darbuotojus
bibliotekin÷s veiklos
klausimais.
14.1. Konsultuoti kasdien÷s
veiklos klausimais.

Visiškas
atnaujinimas
duomenų perk÷limas

Iš viso
skaičius.

atliktų

~ 100 gedimų
~ 60 iškvietimų

59190
2770)

apsilankymų (-

Pagal poreikį

ir Vykdomas pastoviai

veiksmų 2000 veiksmų (+200)

Filialų, kuriuose bus įdiegta 4 filialai
LIBIS SAP, skaičius.

Gedimų
šalinimo Nuolat pagal poreikį
periodiškumas ir skaičius.

Konsultacijų dažnis.

Nuolat

Konsultacijų dažnis ir kiekis.

Pagal poreikį

14.3. Konsultuoti projekto
Konsultacijų dažnis ir kiekis.
„Bibliotekos pažangai“
vykdymo klausimais.
15.
Rengti
konsultacijas,
seminarus, mokymus.
15.1. Surengti darbuotojams Seminarų skaičius.
bibliotekininkams bendrą
Dalyvių skaičius.
seminarą Viešojoje
bibliotekoje.

Pagal poreikį

14.2. Konsultuoti LIBIS PĮ
naudojimo klausimais.

4 seminarai
42 dalyviai
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15.2.
Rengti
visuotinius
darbuotojų susirinkimus.
16. Siųsti darbuotojus į
mokymus,
seminarus,
vykstančius
už
Viešosios
bibliotekos ribų.
16.1. Siųsti darbuotojus į
Klaip÷dos apskrities I.
Simonaityt÷s viešosios
bibliotekos organizuojamus
kursus, seminarus, stažuotes.

Susirinkimų skaičius.
Dalyvių skaičius.

6 susirinkimai
51 dalyvis

Kursų skaičius.
Dalyvių skaičius.

Pagal poreikį
Pagal poreikį

16.2.Komandiruoti darbuotojus Mokymų, seminarų ir pan. Pagal poreikį
į kitų organizacijų vykdomus skaičius.
Pagal poreikį
mokymus,
seminarus, Dalyvių skaičius.
konsultacijas.
17. Atlikti smulkius patalpų ir
inventoriaus remonto darbus.
17.1. Atlikti smulkius patalpų
Atliktų darbų dažnis ir kiekis.
Nuolat pagal poreikį
remonto darbus.
17.2. Remontuoti inventorių.
Atliekamo remonto dažnis ir Nuolat pagal poreikį
kiekis.
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3. LENTELö. RENGINIŲ PLANAS 2013 METAMS
Vaizdiniai kultūrin÷s veiklos renginiai suaugusiesiems
DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA

1.

I-IV ketv.

2.

01.07

3.

01.07

Viešoji biblioteka
Abonementas
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷, Salantų
miesto filialas
Viešoji biblioteka
Abonementas

4.

01.07

Profesionaliojo meno ir tautodail÷s parodos
(iš viso 8 parodos).
„O aš kaip tylus prisilietimas nešu savo širdį
neramią“
(Vincui Mykolaičiui Putinui -120 m.).
Pedagog÷s, kaimo rašytojų sąjungos nar÷s,
poet÷s Marijos Bučkien÷s dekoruotų l÷kščių
paroda „Iš širdies į širdį“.
Spaudinių paroda „Jie žuvo už T÷vyn÷s laisvę“.

5.

01.09

„Jie buvo ten...“ (paroda, skirta Sausio 13-ajai).

6.

01.10

Spaudinių paroda „Sausio 13-oji poezijoje“.

7.

01.11

8.

10.

01.11
8.00-8.10 val.
02.01 16.00
val.
02.04

Spaudinių paroda „Širdyje amžinai gyvensit“,
skirta Sausio 13 - ajai pamin÷ti.
Pilietin÷ akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

11.

02.08

12.

02.10

13.

02.13

14.

02.15

15.

03.01.

16.

03.15

17.

03.20

18.

04.03

19.

04.26

Eil. Nr.

9.

Reginos Stuokuvien÷s ir Lauros Stuokuvien÷s
kūrybos paroda „Muilo drožyba“.
Paroda, skirta S. Gedos gimimo 70-osioms
metin÷ms.
„Mokslin÷s fantastikos pradininkas“.
Sukanka 185 metai, kai gim÷ belgų rašytojas
Žiulis Vernas (Jules Verne, 1828-1905).
Virginijos Griciuvien÷s siuvin÷tų paveikslų
paroda.
„Duokl÷ lietuvių poezijai“.
Sukanka 85 metai, kai gim÷ poetas ir vert÷jas
Vytautas Rudokas (1928-2006).
Spaudinių paroda „Lietuvos Nepriklausomyb÷s
akto signatarai“, skirta Vasario 16 d., Lietuvos
valstyb÷s atkūrimo dienai, pamin÷ti.
„Baltais klavišais per juodą gyvenimą“.
J. Erlicko 60-mečiui pamin÷ti.
Knygų paroda „Sveikata – knygose“.
Spaudinių paroda „Visas gyvenimas sutelpa į
laiką“ (B. Liniauskienei – 90 m.).
„Liaudies išmintis pataria“
(paroda, skirta sveikatingumo metams)

Iš praeities klodų – į dabartį (skirta Virkštininkų

D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
L. Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
Viešoji biblioteka
Abonementas
B. Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas
Viešoji biblioteka
Abonementas
Viešoji biblioteka
Abonementas
R. Žilinskien÷,
Kurmaičių filialas
V. Macien÷,
R. Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas
L. Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
V. Macien÷,
R. Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas
Viešoji biblioteka
Abonementas
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
J. Jurgutyt÷,
Šuk÷s filialas
Z. Viršilien÷,
Kartenos filialas
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas
R. Girskien÷,
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kaimo 760 m. jubiliejui).
20.

04 m÷n. II
pus÷

Kretingos J. Pabr÷žos gimnazijos fotografijos
būrelio popiet÷ „Spalvų, garsų ir žodžių
žaismas“. Rengia mokytoja Janina
Šidlauskien÷. Renginyje - fotografijų paroda,
literatūrin÷ muzikin÷ kompozicija.
Rašytojui Pranui Treiniui - 85 „Kiekviena gera
knyga padeda gyventi“.
Pranas Treinys – 85 m. „Saul÷lydžio
vieversys“.
Gedulo ir Vilties dienai
„Čia mūsų žem÷ -Čia Lietuva“.
Spaudinių, rankraščių ir nuotraukų paroda
„Kretingos rajono gyventojų tremties
prisiminimai – jaunajai kartai“, skirta Didžiųjų
tr÷mimų dienos pamin÷jimui.

21.

05.15

22.

05.15

23.

06.04

24.

06.14

25.

06.21

„Apdainuotas klevų žyd÷jimas“ - poetei Janinai
Degutytei – 85

26.

07.04

27.

07.04

„Degutyt÷s poezijos posmai“ , paroda skirta
J. Degutyt÷s 85 metų jubiliejui
(1928-1990)
Spaudinių paroda „Lietuvos valdovai istorijos
kryžkel÷se“. Paroda, skirta Valstyb÷s, Lietuvos
Karaliaus Mindaugo karūnavimo, dienos
pamin÷jimui.

28.

07.15

29.

07.16

30.

31.

09-12 m÷n.
1 kartą per
savaitę
09.24

32.

11.11

33.

11.12

34.

12.14

Spaudinių paroda „Perskridę Atlantą“, skirta
lakūnų St. Dariaus ir St. Gir÷no 80-osioms
žuvimo metin÷ms.
Paroda „Lituanikos žygis“, skirta transatlantinių
lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Gir÷no 80osioms žuvimo metin÷ms.
Projekto „Atvira jaunimo erdv÷ bibliotekoje“
renginiai (kino vakarai ir kt.).
Paroda „Mūsų kraštietis“, kalbininkui Pranui
Kniūkštai – 80 m.

Spaudinių paroda, skirta K. Binkio jubiliejui
,,...pasikinkęs jauną v÷ją“
Paroda „Keturių v÷jų poetai“, skirta K. Binkio
120-osioms metin÷ms pamin÷ti.
Kretingos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio
ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dail÷s darbų
paroda „Laukiu Kal÷dų“.

E. Zagorskien÷,
Vydmantų filialas
Viešoji biblioteka,
Kretingos
J. Pabr÷žos
gimnazija,
Abonementas
R. Reikien÷,
Laivių filialas
J. Zubernien÷,
Budrių filialas
A. Beržanskien÷,
Erl÷nų filialas
Viešoji biblioteka ir
Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių
sąjungos Kretingos
sk.
Abonementas,
L. Jonauskait÷
R. Girskien÷,
E. Zagorskien÷,
Vydmantų filialas
R. Reikien÷,
Laivių filialas
Viešoji biblioteka
Abonementas,
L. Jonauskait÷,
V. Taujenien÷
B. Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas
Z. Mačiuvien÷,
Raguviškių filialas
Viešoji biblioteka,
Abonementas,
Asta Kupšyt÷
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas
B. Jonušien÷,
Laukžem÷s filialas
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Mokykla – VPC
„Pasaka“,
Viešoji biblioteka,
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„Tegul meil÷ Lietuvos dega mūsų širdyse“, 155
m. prozininkui, poetui Vincui Kudirkai.

Abomenentas
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas

35.

12.16

36.

12.16

Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA

37.

I-IV ketv.

Vaikų piešinių, lankstinių, darbelių, foto
nuotraukų parodos: 12 parodų.

38.

I-IV ketv.

Autorin÷s kuriančių vaikų darbų parodos.

39.

01.07

„Saul÷ ritasi šviesi, ritas per pasaulį“, 90 m.
poetui Anzelmui Matučiui.

40.

01.07

41.

01.25

„Vaivorykšt÷ ežerą semia“, Anzelmo Matučio
90-osioms gimimo metin÷ms.
„Būti vaikų rašytoju – garb÷“, 80 m. vaikų poetui
Martynui Vainilaičiui.

42.

01.28

Keliaujam su Žiulio Verno knygų herojais.

43.

02.04

„Baltojo nieko dainel÷“,
sukanka 70 metų, kai gim÷ poetas, dramaturgas
Sigitas Geda (1943-2008).

44.

02.22

45.

05.03

46.

07.01

47.

10.01

„Mik÷ Malag÷lis“ ir kitos išdaigos, M. Valančiui
atminti)
Mokinių piešinių paroda Motinos dienai „Tau,
mama“.
„Su žilvyčio dūdele“ (Kostui Kubilinskui – 90
m.).
Vaikų piešinių paroda „Linksmos rudens
dovanos“.

D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas
Z. Metrikien÷,
Kalniškių filialas
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas
R. Girskien÷,
E. Zagorskien÷,
Vydmantų filialas.
V. Macien÷,
R. Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas,
Darželio aukl÷toja
D. Gibišien÷,
Baublių filialas

48.

10.01

49.

10.14

„Prozininkui, poetui, Lietuvos himno autoriui
Vincui Kudirkai - 155 (1858-1899)“
Vaizdiniai kultūrin÷s veiklos renginiai vaikams

Spaudinių paroda „Mielieji augintiniai šalia
mūsų“, skirta Pasaulinei Gyvūnų dienai
pamin÷ti.
„Id÷jos darbščioms rankel÷ms“, rankdarbių
knygelių paroda.

D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
J. Zubernien÷,
Budrių filialas
V. Zubyt÷,
S. Įpilties filialas,
Kretingos rajono
Darb÷nų gimnazijos
Piliakalnio
pagrindinio ugdymo
skyrius
B. Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas.
D. Gibišien÷,
Baublių filialas

22
50.

12.01

Vaikų piešinių paroda “Sniego pusnyje“.

51.

12.01

Vaikų piešinių paroda „Besmegenių paradas“

52.

12.16

Paroda
„150 m. vaikų rašytojui P. Mašiotui“.

Z. Mačiuvien÷,
Raguviškių filialas
L. Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
R. Žilinskien÷,
Kurmaičių filialas

Žodiniai kultūrin÷s veiklos renginiai suaugusiesiems
DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA

53.

01.07
16.00 val.

Viešoji biblioteka
Abonementas

54.

02 -12 m÷n.

55.

02-01
16.00 val.

56.

02.15

Pedagog÷s, kaimo rašytojų sąjungos nar÷s,
poet÷s Marijos Bučkien÷s dekoruotų l÷kščių
parodos pristatymas ir gerumo akcija „Iš širdies
į širdį“.
„Kūrybai diplomo nereikia“( Laivių kaimo
moterų kūrybiniai užsi÷mimai, vykstantys kartą
per m÷nesį).
Reginos Stuokuvien÷s ir Lauros Stuokuvien÷s
kūrybos parodos „Muilo drožyba“ pristatymas.
Koncertinę programą atliks Kretingos Jurgio
Pabr÷žos gimnazijos gitaristų būrelio nariai
(vadov÷ Simona Šadreikait÷).
Popiet÷ „Istorija kiekvienam pabels į širdį“,
skirta Vasario 16 – ajai pamin÷ti.

57.

02.15
16.00 val.
03.03

Susitikimas su I. Simonaityt÷s premijos laureatu
rašytoju Algiu Kukliu.
„Šv. Kazimieras – Lietuvos glob÷jas“ Vakaras.

59.

03.22
16.00 val.

60.

04.12

Kretingos rajone gyvenančių ir kuriančių bei
kraštiečių - rašytojų, poetų, literatų,
kompozitorių - tradicinis kūrybos vakaras
„Kretingos poezijos ir dainų pavasaris“, skirtas
Lietuvos rašytojų sąjungos nar÷s, poet÷s Bron÷s
Liniauskien÷s 90 metų jubiliejui.
Popiet÷ „Prisiminimai atgyja mezgimo
raštuose“.

61.

04. 26

62.

05.03

Eil. Nr.

58.

Bibliotekų savaitei ir Bron÷s Liniauskien÷s 90mečiui pamin÷ti (svečiuose
knygos „Pokalbiai ant Akmenos kranto“ autor÷
Danut÷ Dunauskait÷, B. Liniauskien÷s poezijos
skaitymai).
Popiet÷ „Gyvenimo saul÷“, skirta Motinos
dienai pamin÷ti.

R. Reikien÷,
Laivių filialas
Viešoji biblioteka
Abonementas

B. Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas,
Kretingos kultūros
centro Grūšlauk÷s
skyrius
Viešoji biblioteka
Abonementas
D. Gibišien÷,
Baublių filialas,
Baublių
bendruomen÷s
centras
Viešoji biblioteka
Abonementas

D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas,
Senjorų kl. „Šviesa“
prezident÷
N. Pudžmien÷.
L. Kalniuvien÷,
Rūdaičių filialas

L. Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
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63.

05.03

Popiet÷ „Motinos rankų šviesoj“( pasveikinimas
poezijos posmais ir muzika).

64.

05.24

65.

06.09

Literatūros popiet÷ – susitikimas su žemaitiškai
rašančiais literatais „Žodis žemaitiškas eil÷mis
suskambo“.
„Šluota – 2013“, švent÷

66.

06.15

Švent÷ – vakaron÷ „Sugrįžkime į t÷višk÷s
žydintį sodą“.

67.

06.21

Laivių kaimo moterų rankdarbių pristatymas
„Darbščios rankos puošia mūsų žemę“

68.

,,J. Degutyt÷s eilių skaitymas“

69.

07.05
16 val.
10.04

70.

10.11

71.
72.

10.16
14val.
10.17

73.

12.13

Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA

74.

I-IV ketv.

75.

01.06

Jaunųjų bibliotekininkų būrelis „Bitut÷s“- įvairūs
vaikų užsi÷mimai: kūrybin÷ veikla, knygelių
ligonin÷, fondų tvarkymas.
Garsinis skaitymas iš Anzelmo Matučio knygos
„Girios televizorius“

D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
Z. Viršilien÷,
Kartenos filialas

Literatūrin÷ muzikin÷ popiet÷ Mokytojo dienai
„Spalvoti rudens laiškai“.

Kraštotyrinio darbo „Agota Daugnorait÷Vičiulien÷ – poet÷, tremtin÷“ pristatymas
Popiet÷ Erl÷nų filialui-65
„Gyvenimo grožį į žiedą sud÷sim“.
Popiet÷ „Mes išliksim jauni, jauni“, popiet÷
skirta senjorams.

Temin÷ popiet÷ „Kal÷dų šviesos belaukiant“.

V. Macien÷,
R. Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas,
Kretingos kultūros
centro Kūlup÷nų
skyrius
R. Girskien÷,
E. Zagorskien÷.
Vydmantų filialas
D. Gibišien÷,
Baublių filialas,
Baublių
bendruomen÷s
centras,
Klubas ,,Atrandu
save“
J. Zubernien÷,
Budrių filialas,
Kretingos Kultūros
centro Budrių
skyrius
R. Reikien÷,
Laivių
bendruomen÷s
sal÷je
B. Jonušien÷,
Laukžem÷s filialas
Z. Metrikien÷,
R. Viskontien÷
Kultūros centro
Kalniškių skyrius
Z. Mačiuvien÷,
Raguviškių filialas
A. Beržanskien÷,
Erl÷nų filialas
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas, senjorų
pirmininkas A.
Stanevičius
R. Girskien÷,
E. Zagorskien÷,
Vydmantų filialas

Žodiniai kultūrin÷s veiklos renginiai vaikams

24
76.

01.11

Literatūrin÷ popiet÷ „Vilties malda“, Sausio 13osios aukoms atminti.

77.

01.11

78.
79.

03.15
14 val.
03.16

Režisierių R. Rakauskait÷s ir D. Ulvydo
dokumentinio filmo „Sausio 13-oji“ peržiūra ir
aptarimas su 5-7 kl. mokiniais.
Viktorina ,,Ką žinau apie knygnešius ?“.

80.

04.25

81.

05.10

Bibliotekos bičiulių švent÷ “Mano skaitanti
šeima“, renginys vaikams, t÷vams, seneliams.

82.

05.31

„Vaikyst÷s takeliu“, renginys Vaikų gynimo
dienai.

83.

05.31

84.

11.04

Popiet÷ „Vaikyst÷s spalvos“, skirta Vaikų
gynimo dienai.
Garsinis Kazio Binkio knygel÷s „Dirbk ir baiki“
skaitymas pradinukams.

85.

11.05

86.

11.15

Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA

87.

04.05

D. Gibišien÷,
Baublių filialas

88.

05.02

„Apie poeziją: ji nenustoja būti ir tada, kai jos
n÷ra“.
„Poetui Jurgiui Baltrušaičiui - 140 metų“.

89.

05.07

Paroda Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai „Knygos kelias į Lietuvą“

90.

08.21

Knygų paroda „Sukurkime jaukius namus“.

91.

09.03

Kunigui, kapucinų vienuoliui, pamokslininkui
T÷vui Stanislovui (Mykolui Dobrovolskiui) - 95
metai (1918-2005).

Knygnešių dienai pamin÷ti „Lyg stebuklą mes
šią dieną turime...“.
Popiet÷ „Pirmieji žingsniai bibliotekoje“
(susitikimas su Salantų l/d „Rasa“ aukl÷tiniais)

Popiet÷ – konkursas „Geriausi knygų žinovai“

„Po kabančiu pasakos tiltu...“, popiet÷ V.
Palčinskait÷s 70-mečiui pamin÷ti
Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems

Z. Metrikien÷,
R. Viskontien÷
Kretingos kultūros
centro Kalniškių
skyrius
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filailas
B. Jonušien÷,
Laukžem÷s filialas
J. Zubernien÷,
Budrių filialas
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas, darželio
aukl÷tojos
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
V. Macien÷,
R. Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas
L. Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
R. Girskien÷,
E. Zagorskien÷,
Vydmantų filialas
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas
D. Gibišien÷,
Baublių filialas

V. Taujenien÷,
Viešoji biblioteka
Abonementas
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas
Z. Metrikien÷
Kalniškių filialas
R. Kuizinien÷,
Viešoji biblioteka
Abonementas

25

92.

09.27

Psichologin÷s literatūros paroda „Psichologija
tau“.

93.

01.07

94.

01.25

95.

03.29

96.

04. 22

97.

09.02

98.

10.23

Paroda „Vaikų rašytojui Otfrydui Proisleriui –
90“.

99.

11.22

Paroda “ Violetai Palčinskaitei – 70“.

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams
Piešinių konkursas „Paukštelio prašymas“,
skirtas poeto Anzelmo Matučio 90 –osioms
gimimo metin÷ms.
Rašytojui „Vytautui Tamulaičiui – 100“.

„Susipažink: knygos laureat÷s“, rašytojų, H. K.
Anderseno premijos laureatų, knygų paroda.
„Šimtmetis su vienmečiais“ (populiarinama
senoji ir šiuolaikin÷ literatūra apie vaikų,
paauglių gyvenimą).
Paroda Mokslo ir žinių dienai. „Ties atversta
knyga“.

V. Macien÷,
R. Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
V. Macien÷,
R. Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas
D .Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA

100.

02.08

101.

04.12

Diskusijų valand÷l÷ „Vis kažko ieškome“(Metų
knygos rinkimams).
Susitikimas su poete Elena Karnauskaite.

102.

04.23

Nacionalin÷s bibliotekų savait÷s renginiai.

103.

05.03

104.

05.23

105.

06.14

Susitikimas su poetu, broliu pranciškonu
Bernardu ir jo knygos pristatymas.
Poezijos pavasario švent÷ (seniūnijos literatų
susitikimas).
Pažintin÷ popiet÷ „Skaitomiausios knygos ir
kod÷l?“.

106.

09.27

107.

09.27

Z. Mačiuvien÷,
Raguviškių filialas
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Viešoji biblioteka
Abonementas
L. Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas
Z. Metrikien÷,
Kalniškių filialas
V. Macien÷,
R. Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas,
Kūlup÷nų Motiejaus
Valančiaus
pagrindin÷s
mokyklos socialin÷

Literatūriniai skaitymai „Posmai paliečiantys
širdį“.
Paskaita „Šeima ir paauglys“
(Lektor÷ Dalia Mockuvien÷).

26

108.

11.04

109.

12 m÷n.
II p.

Susitikimas su jaunimo rašytoju / poetu.
Adventiniai skaitymai su broliu Bernardu.

pedagog÷.
Viešoji biblioteka
Abonementas
Viešoji biblioteka
Abonementas

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams
Eil. Nr.

110.

DATA

PAVADINIMAS

01.27
16 val.
02.01

Garsinio skaitymo popiet÷ „Smagūs
skaitym÷liai“.
Projektas „Skaitau – svajonių miestą statau“.

112.

02.20
10 val.

Literatūrinis rytmetis “Aš jus kviečiu“.
Svečiuose – vaikų poet÷ Z. Gaižauskait÷.

113.

02.21
14 val.

Viktorina“ Kur gyvena žemaičių tarm÷?“.

114.

02.22

115.

03.21
12 val.

Garsinis eil÷raščių skaitymas apie žiemą
„Pusnynų pasakos“
Meninio skaitymo švent÷ pirmokams „Ateik, kur
šnibžda šimtas paslapčių“.

116.

04.02

Popiet÷ „Knyga pad÷s pažinti pasaulį“.

117.

04.03

118.
119.

04.19
14 val.
04.22

Teatralizuotas knygučių skaitymas “Pasakastebuklas-sapnas“.
Vaikų knygos švent÷ „Mus jungia žemaitiška
dvasia“.
Literatūrin÷ valand÷l÷ Tarptautinei vaikų knygos
dienai ir Nacionalinei bibliotekų savaitei „Apie
ką kuždasi knygut÷s“.

120.

09.27

Temin÷ valand÷l÷ 3 kl. mok. „Knyga – tavo
draugas ir mokytojas“.

121.

10.18

122.

10.23
14 val.

Pasakų skaitymas „Pasek ką nors šį tamsų
vakarą...“.
Vaikų rašytojo Otfrydo Proislerio knygų
pristatymas “Nenuoramos Raganiuk÷s burtai“,

111.

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA

Z. Mačiuvien÷,
Raguviškių filialas
L. Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas,
Jokūbavo A.
Stulginskio
pagrindin÷
mokyklos
bibliotekinink÷
S. Jurkuvien÷
D. Žiobakien÷,
Viešoji biblioteka,
L. Lengvinien÷,
Švietimo skyrius
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius, d/m
„Pasaka“ VPC, d/m
„Žibut÷“
R. Reikien÷
Laivių filialas
Kretingos d/m
„Pasaka“ VPC, D.
Žiobakien÷,
Vaikų lieratūros
sektorius
Z. Metrikien÷,
Kalniškių filialas
R. Žilinskien÷,
Kurmaičių filialas
D. Žiobakien÷,
Viešoji biblioteka
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas
R. Girskien÷,
E. Zagorskien÷,
Vydmantų filialas
J. Zubernien÷,
Budrių filialas
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros

27

123.

11.12

124.

11.22
11 val.

125.

11-12
m÷n.

rašytojo 90 –osioms gimimo metin÷ms
pažym÷ti.
Vaikų rašytojos Marijos Grip÷ knygos „Šeš÷lis
ant akmeninio suolelio“ garsinis skaitymas su 56 kl. mokiniais (Šiaur÷s šalių bibliotekų savaitei).
Literatūrinis rytmetis „Po kabančiu pasakos
tiltu“, skirtas vaikų poet÷s V. Palčinskait÷s 70mečiui.
Metų knygos rinkimai - 2013 m.: knygų
pristatymai.

126.

12.06

Popiet÷ „Knyga sušildys žiemos vakarus“.

sektorius
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Gibišien÷,
Baublių filialas

Vaizdiniai etnokultūros renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA

127.

01.08

128.

01.15

129.

02.08

Virtuali paroda „Tapytojui, pedagogui, Kretingos
r. Garb÷s piliečiui Jurgiui Račkauskui – 90“
(1923 – 2008).
Fotonuotraukų paroda „Užgav÷nių tradicijos
Grūšlauk÷je“.
Paroda „Gimtajai kalbai atverkim vartus“, skirta
Tarmių metams pamin÷ti.

130.

02.19

L. Miežien÷,
A. Kupšyt÷,
Viešoji biblioteka
B. Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas
R. Girskien÷,
E. Zagorskien÷,
Vydmantų filialas
L. Miežien÷,
A. Kupšyt÷,
Viešoji biblioteka

131.

02.21

132.

03.04

133.

03.20

134.

03.30

135.

04.01

136.

04.08

137.

05.04

138.

06.01

Virtuali paroda „Kunigui, pranciškonui,
Kretingos r. Garb÷s piliečiui Ernst Helmut
Scheifelei (t÷vas Leopoldas Scheifele OFM) –
70“.
Spaudinių paroda Tarmių dienai Kraštotyros
stende „Žemaičių tarm÷“.
J. Lukauskien÷s riešinių paroda „Grožis at÷jęs iš
praeities. Riešin÷s“.
Spaudinių paroda „Poetei, pedagogei, Kretingos
r. Garb÷s pilietei Bronei Liniauskienei - 90“.
Virtuali paroda „Pedagogui, chorvedžiui,
Kretingos r. Garb÷s piliečiui Petrui Pučkoriui 70“ (1943 m.).
Virtuali paroda „Vaistininkui, visuomen÷s
veik÷jui, pirmajam Kretingos šauliui, LDK
Gedimino ordino kavalieriui, Kretingos r. Garb÷s
piliečiui Vladui Grudzinskui - 145“ (1968 –
1936).
Virtuali paroda „Dailininkei Liudai
Liaudanskaitei – Vyšniauskienei - 55“ (1958 m.).
Virtuali paroda „Knygnešiui, Didžiojo Vilniaus
Seimo dalyviui, Kretingos r. Garb÷s piliečiui
Jurgiui Gudui - 145“.
Virtuali paroda „Pedagogui, Kretingos muziejaus
kūr÷jui, Kretingos r. Garb÷s piliečiui Juozui
Žilvičiui – 110“ (1903 – 1975).

L. Miežien÷,
Viešoji biblioteka
J. Zubernien÷,
Budrių filialas
L. Miežien÷
Viešoji biblioteka
L. Miežien÷,
A. Kupšyt÷,
Viešoji biblioteka
L. Miežien÷,
A. Kupšyt÷,
Viešoji biblioteka

L. Miežien÷,
A. Kupšyt÷,
Viešoji biblioteka
L. Miežien÷,
A. Kupšyt÷,
Viešoji biblioteka
L. Miežien÷,
A. Kupšyt÷,
Viešoji biblioteka

28
139.

06.20

Spaudinių paroda „Prozininkui Romui
Kazakevičiui – 70“ (1943 m.).
Virtuali paroda „Dailininkui grafikui Virgilijui
Burbai - 70“.

140.

06.27

141.

07.03

Virtuali paroda „Medikei, Kretingos r. Garb÷s
pilietei Adolfinai Nijolei Elijošaitienei – 75“.

142.

07.16

143.

07.23

144.

08.10

145.

09.09

Virtuali paroda „Kunigui, pranciškonui,
bažnyčios veik÷jui, Kretingos r. Garb÷s piliečiui
Astijui Kungiui – 50“.
Spaudinių paroda „Tautodailininkui, drož÷jui,
Kretingos r. Garb÷s piliečiui Bronislovui
Žimontui – 100“ (1913 – 2007).
Spaudinių paroda „Muzikui, dirigentui,
pedagogui Pranciškui Narušiui – 70“.
„Tep šnekiej÷ senuovie“, paroda skirta Tarmių
metams.

146.

10. I p.

147.

11. I p.

148.

11.27.

Spaudinių paroda „Kalbininkui Pranui Kniūkštai
– 80“ .
Spaudinių paroda „Istorikui, folkloristui Simonui
Daukantui – 220“ (1793 – 1864).
Rankdarbių paroda „Darbas meistrą giria“.

L. Miežien÷,
Viešoji biblioteka
L. Miežien÷,
A. Kupšyt÷,
Viešoji biblioteka
L. Miežien÷,
A. Kupšyt÷,
Viešoji biblioteka
L. Miežien÷,
A. Kupšyt÷,
Viešoji biblioteka
L. Miežien÷,
Viešoji biblioteka
L. Miežien÷,
Viešoji biblioteka
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas
L. Miežien÷,
Viešoji biblioteka
L. Miežien÷,
Viešoji biblioteka
D. Gibišien÷,
Baublių filialas

Vaizdiniai etnokultūros renginiai vaikams
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA

149.

01.14

Žemaičių posakių, patarlių rinkimas ir
iliustravimas.

150.

02 -09 m÷n.

Knygų skirtukų kūrimas pagal žemaičių pasakas.

151.

02.15
14 val.

Piešinių parodos „Paukštelio prašymas“
atidarymas.

152.

11.04

Iliustruotų patarlių paroda “Žadink žodelį“.

153.

12 m÷n.

Kal÷din÷ vaikų menin÷s kūrybos darbų paroda
„Ir skamba varpeliai nakčia“.

154.

12.06

Paroda „Iš vaikyst÷s pareina Kal÷dos“.

155.

12.12

Senovinių šviesos gavimo būdų ir priemonių
paroda „Šviesos gimimas“.

D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas, l/d „Rasa“
aukl÷tiniai ir
aukl÷tojos
D. Gibišien÷,
Baublių filialas

29
Žodiniai etnokultūros renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA

156.

03.22

Popiet÷ „Velykų papročiai ir valgiai
Žemaitijoje“.

157.

03.25

Žemaitiškų kalnų giedojimas

158.

04.05

Literatūrin÷ popiet÷ „Pavasaris tiev÷škie“, skirta
Tarmių metams.

159.

04.19

Tarmių metams skirta popiet÷ „V÷skas en į
rinkį...“

160.

05.24

Vakaras – susitikimas „Mūsų kaimas“ Dupulčių
kaimo 760 - mečiui.

161.

06.03

Senosios tradicijos mumyse ir tarp mūsų.

162.

08.13

Popiet÷ Tarmių metams. „Tep dar rokoujamies ÷r
rašuom“.
Konferencija „Gimtoji kalba kaip duona
kasdienin÷”, skirta kraštiečio, kalbininko,
filologijos mokslų daktaro Prano Kniūkštos 80
metų jubiliejui pamin÷ti.
Konferencija Tarmių metams pamin÷ti
„Kretingos apylinkių šnektos“.

Z. Metrikien÷,
Kalniškių filialas,
R. Viskontien÷,
Kretingos kultūros
centro Kalniškių
skyrius
L. Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas,
D. Pilipčuk,
Kretingos kultūros
centro Jokūbavo
skyrius
Z. Viršilien÷,
Kartenos
filialas
J. Zubernien÷,
Budrių filialas,
J. Lukauskien÷,
Kretingos kultūros
centro Budrių
skyrius,
Budrių k.
bendruomen÷s
senovinių daiktų
muziejus.
Z . Mačiuvien÷,
Raguviškių filialas,
Kretingos kultūros
centro Raguviškių
skyrius
D. Mickut÷,
Kumpikų filialas
L. Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
Viešoji biblioteka,
Abonementas

163. 10 m÷n.
I pus÷

164. 10 m÷n.
I pus÷

165.

10.10

166.

10.25

167.

10.25

Temin÷ popiet÷ apie liaudies mediciną „Didi
galia mažoj žolel÷j“.
Kraštotyros darbo pristatymas ,,Darbščių rankų
meistrai”.
Bibliotekos istorijos pristatymas jubiliejin÷je

L. Miežien÷,
Viešoji biblioteka
N. Vasiliauskien÷,
Kretingos muziejus
Renginio vieta:
Kretingos muziejus
R. Girskien÷,
Vydmantų filialas
B. Jonušien÷,
Laukžem÷s filialas
V. Macien÷,
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popiet÷je „Kūlup÷nų filialui – 60“.
168.

10.30

Renginys skirtas V÷lin÷ms „Plazd÷k liepsnele,
nešk ramybę“.

169.

11.07

Kraštotyros darbo „Darbščių rankų ir žodžio
meistrai“ pristatymas.

170.

11.08

Kraštotyros darbo „Istorija – ateičiai. Dimitravo
dvaras. Koncentracijos stovykla“ pristatymas.

171.

11.22

Popiet÷ – žodyno pristatymas „Baubliškių
žemaitiškas žodynas.

172.

11.28
.

Literatūrinis vakaras Tarmių metams
„Rokoukimies i korkem žemaitiška“.

R. Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas
R. Reikien÷,
Laivių
bendruomen÷s
sal÷je
B. Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas,
Grūšlauk÷s kaimo
bendruomen÷,
Kretingos kultūros
centro Grūšlauk÷s
skyrius
L. Kalniuvien÷,
S. Lukauskas,
E. Narkus,
R. Narkien÷,
Kretingos Marijono
Daujoto pagrindin÷s
mokyklos Rūdaičių
pradinio skyriaus
sal÷je
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas,
Salantų m. seniūnija

Žodiniai etnokultūros renginiai vaikams
Eil. Nr.

173.

174.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA

I-IV ketv.
kartą per
m÷nesį
02.01

Vaidinimų, užduočių – žaidimų organizavimas,
vykdymas žemaitiškai (skirtas Tarmių metams).

D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
L. Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius,
d/m „Pasaka“ VPC,
d/m „Žibut÷“
Baublių, Jokūbavo,
Budrių ir
Raguviškių filialai

175.

02.21
11 val.

176.

02.22

177.

03.01

178.

03.14

Užgav÷nių kaukių darymas - pamok÷l÷
(užsi÷mimą ves tautodailinink÷ F. Stramilait÷).
Viktorina „Kur gyvena žemaičių tarm÷?“.

Popiet÷ Tarmių metams ir Motiejui Valančiui
atminti „Vyskupa Valončiaus žemait÷ška
šnekta“.
Popiet÷ „Pavasario kviesliai“.
Viktorina vaikams, skirta Tarmių metams
„Tarm÷s – tautos brangakmeniai“.

V. Zubyt÷,
S. Įpilties filialas
J. Maciuvien÷,
A. Kripien÷,
Salantų miesto
filialas,
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179.

04.02

Velykin÷ popiet÷ „Margučių stiprumas, pyrago
skanumas“.

180.

04.05

Atvelykio švent÷ mažiesiems laiviškiams.

181.

04.12

Renginys, skirtas Tarmių metams „Vo jūs vakaa
tep daryk÷t“ .

182.

04.19
14 val.

Vaikų knygos švent÷ „Mus jungia žemaitiška
dvasia“.

183.

05.24

Tarmių metų pamin÷jimui „Žemaitoku žaidam÷
žaid÷maa“.

184.

06.07

Renginys „Vasaros skaitymai tarmiškai“

185.

06.08

186.

06.22

187.

09.06

188.

09.30

189.

10.10

190.

10.11

191.

10.17

Popiet÷ „Laim÷s ir s÷km÷s sp÷jimai“, skirta
Tarmių metams.
Literatūrin÷ valand÷l÷ „Patarl÷se senolių
išmintis“.
Žemaičių tarmei skirta viktorina vaikams „Ar
moku kalb÷ti t÷vų tarme?“
„Prot÷viai čia ÷jo – žemaitiškai kalb÷jo“
(ekskursija).
Popiet÷: „Kalbu t÷vų ir senelių kalba“, skirta
Tarmių metams pamin÷ti.
Viktorina „Moki žodį – rasi kelią“, skirta Tarmių
metams.
Muzikos ir literatūros valand÷l÷ „Žemaičių
dainel÷ – lyg paukščio giesm÷“

192.

11.15

Popiet÷ vaikams „Močiute, pasek man pasaką“
skirta Tarmių metams.

Salantų gimnazijos
mokytoja
Z. Šverien÷
J. Zubernien÷,
Budrių filialas,
J. Lukauskien÷,
Kretingos kultūros
centro Budrių
skyrius
R. Reikien÷,
Laivių filialas
V. Macien÷,
R. Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
L. Kalniuvien÷,
Rūdaičių filialas,
E. Rimkuvien÷,
S. Lukauskas,
D. Steponavičien÷
B. Jonušien÷,
Laukžem÷s filialas
V. Gembutien÷,
Juodup÷nų filialas
Z. Metrikien÷,
Kalniškių filialas
J. Jurgutyt÷,
Šuk÷s filialas
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
B. Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas
Z. Viršilien÷,
Kartenos filialas
R. Girskien÷,
Vydmantų filialas,
J. Japertien÷,
Kretingos kultūros
centro
Vydmantų skyrius
Z. Mačiuvien÷,
Raguviškių filialas
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4. LENTELö. 2013 METŲ PROJEKTAI.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pavadinimas

Projekto vert÷

„Kretingos apylinkių šnektos“,
projektas skirtas pamin÷ti
Tarmių
metus
(Kultūros
r÷mimo fondas).
„Gimtoji kalba kaip duona
kasdienin÷“,
konferencija,
skirta kraštiečio, kalbininko,
filologijos mokslų daktaro
Prano Kniūkštos 80 metų
jubiliejui pamin÷ti (Kretingos
rajono
savivaldyb÷s
administracija).
„Kretingos poezijos ir dainų
pavasaris“, skirtas poet÷s,
rajono Garb÷s piliet÷s Bron÷s
Liniauskien÷s
90
metų
jubiliejui (Kretingos rajono
savivaldyb÷s administracija).
Kretingos rajono savivaldyb÷s
M.
Valančiaus
viešosios
bibliotekos
filialų
bibliotekininkų
parengtų
kraštotyros
darbų
tekstų
redagavimas (Kretingos rajono
savivaldyb÷s administracija).
„Ir išplauks žodžių upeliai“,
renginių ciklas, skirtas Tarmių
metams (Kretingos rajono
savivaldyb÷s administracija).
„Atvira
jaunimo
erdv÷
bibliotekoje“, erdv÷s įkūrimas
ir
darbas
su
jaunimu
(Kretingos rajono savivaldyb÷s
administracija).
„Atviros
erdv÷s
jaunimui
sukūrimas Kūlup÷nų filiale“
erdv÷s įkūrimas ir darbas su
jaunomis šeimomis (Kretingos
rajono
savivaldyb÷s
administracija).
„Kuriantys Kartenos kaimo
žmon÷s“, kraštotyros darbas ir
jo pristatymas (Kretingos
rajono
savivaldyb÷s
administracija)..
„Kūlup÷nų filialui – 60“,
istorijos pristatymas, šventin÷
popiet÷
Kretingos
rajono

8500 Lt (gauta
5000 Lt)

Įgyvendinimo
laikotarpis
Nuo 2013-02-04
iki 2013-12-03

Vykdytojas
Viešoji biblioteka

1200 Lt

Nuo 2013-02-04
iki 2013-10-28

Viešoji biblioteka

1025 Lt

Nuo 2013-01-07
iki 2013-08-05

Viešoji biblioteka

1039,5 Lt

Nuo 2013-02-01
iki 2013-012-13

Viešoji biblioteka
(L. Miežien÷)

1800 Lt

Nuo 2013-01-14
iki 2013-12-03

Viešoji biblioteka
(D. Žiobakien÷)

3000 Lt

Viešoji biblioteka
(A. Kupšyt÷)

1500 Lt

Kūlup÷nų filialas
(R. Galuškinien÷)

692 Lt

Nuo 2013-01-30
iki 2013-09-10

Kartenos filialas
(Z. Viršilien÷)

970 Lt

Nuo 2013-02-10
iki 2013-12-20

Kūlup÷nų filialas
(V. Macien÷)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

savivaldyb÷s administracija).
„Istorija – ateičiai. Dimitravo
dvaras.
Koncentracijos
stovykla“, kraštotyros darbas
(Kretingos rajono savivaldyb÷s
administracija).
„Juodup÷nų
ir
aplinkinių
kaimų amatai ir menas“
(Kretingos rajono savivaldyb÷s
administracija).
„Rokoukimies
i
korkem
žemaitiška“,
literatūrin÷
popiet÷ (Kretingos rajono
savivaldyb÷s administracija).
„Žodis žemaitiškas eil÷m
suskambo“, literatūrin÷ popiet÷
(Kretingos rajono savivaldyb÷s
administracija).
„Darbščių rankų ir žodžio
meistrai“, kraštotyros darbas ir
jo pristatymas (Kretingos
rajono savivaldyb÷s
administracija).
„Erl÷nų filialui – 65“,
kraštotyros darbas ir jo
pristatymas, jubiliejaus švent÷
(Kretingos rajono savivaldyb÷s
administracija).
„Darbščių rankų meistrai“,
kraštotyros darbas ir jo
pristatymas (Kretingos rajono
savivaldyb÷s administracija).

640 Lt

Nuo 2013-05-01
iki 2013-11-30

Rūdaičių filialas
(L. Kalniuvien÷)

887 Lt

Nuo 2013-01-10
iki 2013-12-20

Juodup÷nų filialas
(V. Gembutien÷)

510 Lt

Nuo 2013-03-01
iki 2013-12-02

Salantų miesto
filialas
(J. Maciuvien÷)

525 Lt

Nuo 2013-04-08
iki 2013-05-24

Vydmantų filialas
(R. Girskien÷)

690 Lt

Nuo 2013-03-20
iki 2013-11-20

Grūšlauk÷s filialas
(B. Markaitien÷)

1047 Lt

Nuo 2013-04-09
iki 2013-10-30

Erl÷nų filialas
(A. Beržanskien÷)

635 Lt

Nuo 2013-01-15
iki 2013-12-15

Laukžem÷s filialas
(B. Jonušien÷)
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Schema Nr.1. Viešosios bibliotekos struktūra.
Administracija

Dokumentų
komplektavimo ir
tvarkymo skyrius

Abonementas

Skaitytojų
aptarnavimo skyrius

Bibliografijosinformacijos
sektorius

Interneto
centras

Fonoteka

Vaikų
literatūros
sektorius

Informacijos
skaitykla

Informacinių
technologijų skyrius

Periodikos
skaitykla

Salantų

Filialai

Miesto

Ūkio skyrius

Kaimo

Baublių

Budrių

Darb÷nų

Erl÷nų

Grūšlauk÷s

Jokūbavo

Juodup÷nų

Kalniškių

Kartenos

Kūlup÷nų

Kumpikų

Kurmaičių

Laivių

Laukžem÷s

Raguviškių

Rūdaičių

S. Įpilties

Vydmantų

Šuk÷s

35

