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BENDROJI DALIS 

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka), 

vykdydama 2019 metų veiklą, orientavosi į įstaigos viziją ir strateginius tikslus, kurie ir atspindi 

pagrindinę veiklos esmę. 

Vizija: 

Viešoji biblioteka – pažangi informacijos, kultūros ir socialinio dialogo skatinimo įstaiga, 

savo kryptinga veikla prisidedanti prie žinių visuomenės kūrimo, Kretingos rajono augimo ir kaitos. 

Strateginiai tikslai: 

1. Didinti Viešosios bibliotekos paslaugų preinamumą, įvairovę ir kokybę. 

2. Ugdyti skaitančias ir kūrybiškas asmenybes. 

3. Prisidėti prie žinių ir visuomenės kūrimo, skatinat informacinį ir kompiuterinį raštingumą, 

nuolatinį mokymąsi. 

4. Gerinti Viešosios bibliotekos įvaizdį, pasitelkiant aukštą Viešosios bibliotekos 

organizacinę kultūrą, darbuotojų profesionalumą. 

2019 m. Viešoji biblioteka organizavo savo veiklą, vykdydama 2019 m. veiklos plano tikslus. 

Siekta kokybiškai tenkinti lankytojų informacinius, kultūrinius-švietėjiškus poreikius, užtikrinti 

kokybišką skaitytojų aptarnavimą. Viešoji biblioteka organizavo įvairias veiklas visų amžiaus grupių 

lankytojams, dalyvavo Kretingos rajono Kultūrinės veiklos, Etninės kultūros plėtros, Valstybinių 

švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programų, Lietuvių kalbos dienų priemonių vykdyme, 

organizavo Juozo Tumo-Vaižganto metams, Žemaitijos metams, Pasaulio lietuvių metams, 

Vietovardžių metams, Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo metams, Lietuvos tarybos 

pirmininko, Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos metams skirtas priemones, Skaitymo 

skatinimo, Mokymosi visą gyvenimą, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo 

programų priemones, vykdė Informacinių gebėjimų ugdymo programą 1–12 klasių moksleiviams. 

Didelis dėmesys skirtas tarpinstituciniam bendradarbiavimui, prisidėta prie kitų įstaigų renginių 

vykdymo. 

Viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitoje įvardintos pagrindinės Kretingos rajono 

bibliotekų veiklos ir paslaugos, pateikiami veiklos vertinimo rodikliai ir pokyčiai, pasiekimai ir 

problemos. Pateikti ir aprašyti svarbiausi renginiai, projektai, kuriais stengtasi patenkinti 

bendruomenės informacinius, kultūrinius-švietėjiškus poreikius. Supažindinta su kūrybingomis 

veiklomis, ugdančiomis skaitančią ir kūrybingą bendruomenę. 

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

1.1. Bibliotekų skaičius 

Kretingos rajono bibliotekų tinklą (toliau – SVB) sudaro: 

Viešoji biblioteka (toliau VB) – 1; 

Miesto filialas (toliau MF) – 1; 

Kaimo filialai (toliau KF) – 18. 

1.2. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

Kretingos rajono kaimų neįgalieji bei senyvo amžiaus gyventojai aptarnaujami knygnešių 

pagalba. SVB sutelkta 113 knygnešių, lyginant su 2018 m. knygnešių (-10) mažiau, aptarnauta 
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vartotojų 219, lyginant su 2018 m., aptarnauta vartotojų (+32) daugiau, išduota dokumentų 4 004 fiz. 

vnt., lyginant su 2018 m., išduota dokumentų (-1 478 fiz. vnt.) mažiau. 

Bibliotekos Knygnešiai Vartotojai Išduotis 

SVB 113 219 4 004 

VB 0 5 100 

MF 13 24 426 

KF 100 190 3 478 

1.3. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narių aptarnavimas 

Viešoji biblioteka iš Klaipėdos aklųjų bibliotekos per 2019 m. gavo 162 įgarsintas knygas, 

lyginant su 2018 m., įgarsintų knygų gavo tiek pat. Aptarnauti 4 vartotojai, lyginant su 2018 m., 

aptarnauta vartotojų (+1) daugiau, apsilankymų – 11, lyginant su 2018 m., lankytojų (-1) mažiau, 

išduota dokumentų 100 fiz. vnt., lyginant su 2018 m., išduota dokumentų (+41 fiz. vnt.) daugiau. 

II. FONDO FORMAVIMAS 

2.1. Fondo būklė 

Atsižvelgdama į Kretingos rajono savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, geografinę 

ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, visuomenės poreikius Viešoji biblioteka 

komplektuoja universalaus profilio dokumentų fondą. 

2019 m. Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 32 146 Eur, lyginant su 2018 m., 

40 Eur daugiau. Iš Kultūros ministerijos lėšų nupirkta 3 680 fiz. vnt. dokumentų. Vienos knygos 

kainos vidurkis 9,25 Eur. Lyginant su 2018 m., knygų nupirkta 204 fiz. vnt. mažiau, nors lėšų gavimas 

panašus. Dokumentų fondo atnaujinimas išlieka pagrindine problema. Daugumą fondo sudaro knygos 

senų metų leidimo, kurios yra susidėvėjusios ir praradusios aktualumą. 

Kaip ir kiekvienais metais nemažą procentą naujų knygų gavimą sudaro parama, net 36 

procentus. Tarp paramos tiekėjų paminėtinas Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“: 

504 fiz. vnt. knygų, leidyklos „Jotema“, „Tyto alba“, „Alma littera“, VšĮ „Gelmės“. Džiaugiamės 

tradicine akcija „Knygų Kalėdos“, kurios metu dovanota 553 fiz. vnt., lyginant su 2018 m., 228 fiz. 

vnt. knygų daugiau. 

Fizinių ir juridinių asmenų parama yra nepastovi, kintanti, bet vienas iš svarbiausių papildomo 

fondo komplektavimo šaltinių. 

Kaip ir kiekvienais metais periodinių leidinių prenumeratai lėšas skyrė Kretingos rajono 

savivaldybė. Iš viso skirta 12 686 Eur, lyginat su 2018 m., periodinių leidinių prenumeratai skirta 

138 Eur daugiau. 

2019 m. užprenumeruota 65 pav. periodinių leidinių (2018 m. – 72 pav. periodinių leidinių), 

iš jų: 14 pav. laikraščių. Dėka Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 2019 m. Viešoji biblioteka 

gavo 37 pav. periodinius leidinius. 

Dokumentų fondas 

Biblioteka 2019 m. 2018 m. Skirtumas fiz. 

vnt. 

% 

fiz. vnt. pav. fiz. vnt. pav.   

SVB 202 767 54 679 200 507 52 116 +2 260 +1,1 

VB 58 590 51 523 56 126 49 441 +2 464 +4,2 

MF 15 639 10 028 15 586 9 938 +53 +0,3 
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KF 128 538 15 207 128 795 14 535 -257 -0,2 

Šiais metais SVB dokumentų fondas padidėjo. Fondo padidėjimą įtakojo šie veiksniai: 

Viešajai bibliotekai persikėlus į naujas patalpas, kraustymosi metu 2018 m. dokumentų fonduose 

atlikta kruopši knygų atranka – nurašyti susidėvėję dokumentai, todėl 2019 m. nurašymas dokumentų 

labai mažas: nurašyta tik vartotojų prarasti dokumentai. Gauta – 2 606 fiz. vnt., nurašyta – 142 fiz. 

vnt. Vidutiniškai viename kaimo filiale yra 7 141 fiz. vnt. (2018 m. – 6 779 fiz. vnt.) dokumentų. 

2.2. Fondo sudėtis 

Iš viso grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 

 SVB – 134 573 fiz. vnt., 66,4 % 

 VB – 31 064 fiz. vnt., 53,0 % 

 MF – 9 777 fiz. vnt., 62,5 % 

 KF – 93 732 fiz. vnt., 73,0 % 

Iš viso šakinės literatūros ( fiz. vnt. ir proc.): 

 SVB – 68 194 fiz. vnt., 33,6 % 

 VB – 27 526 fiz. vnt., 47,0 % 

 MF – 5 862 fiz. vnt., 37,5 % 

 KF – 34 806 fiz. vnt., 27,0 % 

Iš viso periodinių leidinių (fiz. vnt.): 

 SVB – 345 fiz. vnt.; 

 VB – 65 fiz. vnt.; 

 MF – 22 fiz. vnt.; 

 KF – 258 fiz. vnt. 

2.3. Aprūpinimas dokumentais 

Vienam gyventojui tenka dokumentų: 

 SVB – 5,4 (lyginant su 2018 m. +0,1) 

 VB – 3,5 (lyginant su 2018 m. +0,3) 

 MF – 11,5 (lyginant su 2018 m. +2,5) 

 KF – 6,6 (lyginant su 2018 m. -0,1) 

Lyginant su 2018 m., dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui beveik nesikeitė. 

 

Naujai gautų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui (be periodinių leidinių) 

 

 

Biblioteka 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

SVB 0,17 0,17 0 

VB 0,16 0,15 +0,01 

MF 0,27 0,19 +0,08 

KF 0,17 0,18 -0,01 
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Garsinių ir regimųjų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui 

Biblioteka 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

SVB 0,03 0,03 0 

VB 0,06 0,05 +0,01 

MF 0,11 0,09 +0,02 

KF 0,005 0,005 0 

Elektroninių dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui 

Biblioteka 2019 m. 2018 m 

 

Skirtumas 

SVB 0,004 0,004 0 

VB 0,006 0,006 0 

MF 0,004 0,003 +0,001 

KF 0,002 0,002 0 

Dokumentų skaičius, tenkantis vienam vartotojui 

Biblioteka 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

SVB 24 26 -2 

VB 14 16 -2 

MF 27 28 -1 

KF 35 34 +1 

2.4. Dokumentų gautis 

2019 m. dokumentų gavimas beveik nepakito. Iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų knygų 

nupirkta 3 476 fiz. vnt., lyginant su 2018 m., nupirkta (-204 fiz. vnt.) mažiau (brangsta knygos), nors 

lėšų skirta daugiau. 

VB dokumentų gavimas padidėjo 3,1 %, Salantų m. filiale – 10,8 %. 2019 m. vidutiniškai 

vienas filialas gavo 185 fiz. vnt., lyginant su 2018 m., gauta (+3 fiz. vnt.) daugiau. 

Gauta dokumentų 

Biblioteka 

 

2019 m. 2018 m. Skirtumas 

fiz. vnt. pav. fiz. vnt. pav. fiz. vnt. pav. % 

SVB 6 311 2 852 6 323 2 724 -12 +128 -0,2 

VB 2 606 2 196 2 525 2 106 +81 -90 +3,1 

MF 371 336 331 307 +40 -29 +10,8 

KF 3 334 855 3 467 777 -133 +78 -2,5 
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Per metus įsigyta grožinės literatūros (fiz. vnt. ir pav.): 

 SVB – 4 481 fiz. vnt., 1 736 pav. 

 VB – 1 640 fiz. vnt., 1 305 pav. 

 MF – 267 fiz. vnt., 251 pav. 

 KF – 2 574 fiz. vnt., vidutiniškai vienas filialas gavo 143 fiz. vnt. grožinės literatūros 

Per metus įsigyta šakinės literatūros (fiz. vnt. ir pav.): 

 SVB – 1 830 fiz. vnt., 1 116 pav. 

 VB – 966 fiz. vnt., 891 pav. 

 MF – 104 fiz. vnt., 85 pav. 

 KF – 760 fiz. vnt., vidutiniškai vienas filialas gavo 42 fiz. vnt. šakinės literatūros 

 

Per metus gauta periodinių leidinių (pav.): 

 SVB – 102 pav. (laikraščių – 17, žurnalų – 85) 

 VB – 102 pav. (laikraščių – 17, žurnalų – 85) 

 MF – 48 pav. (laikraščių – 8, žurnalų – 40) 

 KF – 36 pav. (laikraščių – 8, žurnalų – 28) 

Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 

Biblioteka 2019 m. 2018 m. Skirtumas % 

SVB 3,1 3,2 -0,1 

VB 4,4 4,5 -0,1 

MF 2,4 2,1 +0,3 

KF 2,6 2,7 -0,1 

 

2.5. Dokumentų nurašymas 

 SVB – 4 051 fiz. vnt. 289 pav. 

 VB – 142 fiz. vnt. 114 pav. 

 MF – 318 fiz. vnt. 246 pav. 

 KF – 3 591 fiz. vnt. 183 pav. 

 

2019 m. SVB nurašyta 2 260 fiz. vnt. mažiau, nei gauta dokumentų, todėl SVB fondas 

padidėjo. 

Nurašymo priežastys: susidėvėję dokumentai – 3 902 fiz. vnt., 96,3 %, vartotojų prarasti 

dokumentai – 149 fiz. vnt., 3,7 %. 

2.6. Fondo panaudojimas 

Viešosios bibliotekos bei filialų fondo apyvartos rodiklis 

Biblioteka 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

SVB 1,2 1,2 0 

VB 1,4 1,2 +0,2 

MF 1,5 1,5 0 
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KF 1,0 1,1 -0,1 

2019 m. pagrindinė problema išlieka fondų atnaujinimas Pagal IFLA rekomendacijas metinis 

fondų papildymas 1 000 gyventojų turi būti 250 knygų. Kretingos rajone – tik 169 knygos. Kita 

problema – uždelstas Kultūros ministerijos lėšų gavimas, vėluoja naujų knygų pirkimas. Ne visada 

galime nupirkti norimų knygų, daugelis tiražų jau būna parduoti. Rajono bibliotekose trūksta 

programinės literatūros. Komplektuojant bibliotekų fondus, orientuojamasi, jog kiekviename filiale 

būtų bent po vieną ar du egzempliorius. Dėl lėšų trūkumo negalime filialams nupirkti vieno 

pavadinimo keletą knygų. 

2019 m.. Kultūros ministerija knygų pirkimui skyrė 32 146 Eur. Už juos nupirkta 

3 476 fiz. vnt. dokumentų. Knygų pirkimui iš Savivaldybės lėšų negauta, gauta tik periodinių leidinių 

prenumeratai – 12 686 Eur. 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

3.1. Vartotojų telkimas 

2019 m. liepos mėn. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Kretingos rajone 

registruoti 37 390, Kretingos mieste – 16 660 gyventojai. Gyventojų skaičius, lyginant su 2018 m., 

Kretingos rajone sumažėjo 389, Kretingos mieste – 327 gyventojais. Gyventojų sutelkimo procentas, 

lyginant su 2018 m., SVB – padidėjo 2,3 %, VB – padidėjo 5,2 %, MF – padidėjo 1,1 %, KF – 

sumažėjo 0,8 %. 

 

Biblioteka Gyventojų skaičius 

2019 m. 

Gyventojų sutelkimo 

% 2019 m. 

Gyventojų skaičius 

2018 m. 

Gyventojų sutelkimo 

% 2018 m. 

SVB 37 390 22,7 37 945 20,4 

VB 16 660 25,2 17 274 20,0 

MF 1 356 42,3 1 368 41,2 

KF 19 374 19,2 19 303 20,0 

3.2. Vartotojų skaičius 

2019 m. SVB registruoti – 8 490 vartotojai, iš jų: perregistruoti vartotojai – 6 688, naujai 

užregistruoti – 1 802. Galime pasidžiaugti, kad vartotojų skaičius rajone padidėjo (+738). 

 

Biblioteka Vartotojų skaičius 2019 m. Vartotojų skaičius 2018 m. Skirtumas 

SVB 8 490 7 752 +738 

VB 4 201 3 403 +798 

MF 573 563 +10 

KF 3 716 3 786 -70 

3.3. Apsilankymų skaičius 

2019 m. SVB apsilankė 221 241 lankytojų, lyginat su 2018 m., lankytojų ženkliai padidėjo 

(+98 430). VB apsilankė 150 857 lankytojai, lyginant su 2018 m., lankytojų padidėjo (+102 949). MF 

apsilankė 8 460 lankytojai, lyginant su 2018 m., lankytojų skaičius sumažėjo (-1 423). KF apsilankė 

61 924 lankytojų, lyginant su 2018 m., lankytojų skaičius sumažėjo (-3 096). 

Bendras lankomumo rodiklis SVB – 26,0 (+10,0), VB – 30,6 (+16,5), MF – 14,8 (-2,7), KF – 

16,7 (-0,5). 
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2019 m. ženklų lankytojų padidėjimą lėmė Viešosios bibliotekos (VB) naujos, jaukios, 

erdvios patalpos, jose vykstantys įvairaus pobūdžio renginiai, parodos, teikiamos paslaugos ir pan. 

3.4. Dokumentų išduotis 

2019 m. SVB vartotojams išduota 235 691 fiz. vnt. dokumentų, lyginant su 2018 m., išduota 

daugiau (+4 449 fiz. vnt.), žymiai padidėjo VB (+12 280 fiz. vnt.). Dokumentų išduotis sumažėjo tik 

MF (-13 fiz. vnt.) ir KF (-7 818 fiz. vnt.). 

 

Biblioteka Dokumentų išduotis 

fiz. vnt. 

Skirtumas 

2019 m. 2018 m. 

SVB 235 691 231 242 +4 449 

VB 79 595 67 315 +12 280 

MF 22 918 22 931 -13 

KF 133 178 140 996 -7 818 

 

Didžiąją dalį dokumentų SVB išduoties sudaro išduotis į namus – 159 039 fiz. Lyginant su 

2018 m., išduotis į namus SVB (+7 629 fiz. vnt.), VB (+13 335 fiz. vnt.) padidėjo, o MF (-427 fiz. 

vnt.), KF (-5 279 fiz. vnt.) sumažėjo. 

Biblioteka Išduota 

dokumentų į 

namus 

2019 m. 

Išduota 

dokumentų į 

namus 

2018 m. 

Skirtumas  Išduota 

dokumentų 

vietoje 

2019 m. 

Išduota 

dokumentų 

vietoje 

2018 m. 

Skirtumas 

SVB 159 039 151 410 +7 629 76 652 79 832 +1 109 

VB 55 398 42 063 +13 335 24 197 25 252 -1 055 

MF 13 814 14 241 -427 9 104 8 690 +414 

KF 89 827 95 106 -5 279 43 351 45 890 -2 539 

 

 SVB išduota grožinės literatūros (+7 045 fiz. vnt.) daugiau, šakinės (-2 595 fiz. vnt.) 

literatūros ir periodinių leidinių (-7 475 fiz. vnt.) mažiau; 

 VB išduota grožinės (+9 060 fiz. vnt.) ir šakinės (+3 220 fiz. vnt.) literatūros daugiau, 

periodinių leidinių (-1 642 fiz. vnt.) mažiau; 

 MF išduota grožinės literatūros (-36 fiz. vnt.) mažiau, šakinės literatūros (+23 fiz. vnt.) 

daugiau ir periodinių leidinių (-403 fiz. vnt.) mažiau; 

 KF išduota grožinės (-1 979 fiz. vnt.), šakinės (-5 838 fiz. vnt.) literatūros ir periodinių 

leidinių (-5 430 fiz. vnt.) mažiau. 

 

Biblioteka Iš viso 

išduota 

grožinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

2019 m. 

% Iš viso 

išduota 

šakinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

2019 m. 

% Iš viso 

išduota 

periodinių 

leidinių 

fiz. vnt. 

2019 m. 

% 

SVB 105 201 44,6 (+2,2) 130 490 55,4 (-2,2) 110 846 47,0 (-4,2) 

VB 43 372 54,5 (+3,5) 36 223 45,5 (-3,5) 22 651 28,5 (-7,5) 

MF 9 388 41,0 (0) 13 530 59,0 (0) 12 040 52,5 (-1,5) 



10 

 

KF 52 441 39,4 (+0,8) 80 737 60,6 (-0,8) 76 155  57,1 (-0,6) 

3.5. Skaitomumas 

Biblioteka Skaitomumo rodiklis 

2019 m. 

Skaitomumo rodiklis 

2018 m. 

Skirtumas 

SVB 27,8 29,8 -2,0 

VB 19,0 19,8 -0,8 

MF 40,0 40,7 -0,7 

KF 35,8 37,2 -1,4 

3.6. Vartotojams ir darbuotojams skirtų darbo vietų skaičius 

 

 

 

Biblioteka 

Darbo vietų sk. 

vartotojams 

(įskaitant 

vartotojų 

kompiuterines. 

darbo vietas) 

 

 

 

Kompiuterizuotų darbo vietų 

 

Iš viso Vartotojams (V) Darbuotojams (D) 

Iš viso 

(V+D) 

Prijungtų prie interneto Prijungtų prie interneto 

SVB 392 144 93 51 

VB 136 51 22 29 

MF 28 8 6 2 

KF 228 85 65 20 

3.7. Vartotojų orientavimas ir mokymas 

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose (SVB) vykdyta kompiuterinio raštingumo ir darbuotojų 

pravestų mokymų trukmė (valandomis) fondų, paslaugų, įrangos, informacinių šaltinių panaudojimo 

klausimais – 1 479 val., lyginant su 2018 m., mokymų trukmė (+170 val.) ilgesnė, sumažėjo 

konsultuotų vartotojų skaičius – 3 693, lyginant su 2018 m., (-1 562) mažiau. 

Biblioteka Darbuotojų pravestų 

konsultacijų ir mokymų 

trukmė valandomis 2019 m. 

Konsultuotų vartotojų 

skaičius 2019 m. 

SVB 1 479 3 693 

VB 569 992 

MF 127 384 

KF 800 2 317 

3.8. Darbo laikas 

2019 m. Viešosios bibliotekos darbo laikas, kai vartotojai naudojasi bibliotekos paslaugomis 

yra pirmadieniais–penktadieniais nuo 10.00 iki 19.00, šeštadieniais nuo 10.00 iki 15.00. Kaimo ir 

miesto filialų darbo laikas nevienodas. Filialai dirba 5 dienas per savaitę. 7 filialai dirba ne pilną 

darbo dieną. 
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3.9. TBA aptarnavimas 

 SVB – gauta užklausų iš kitų bibliotekų – 1, lyginat su 2018 m., gauta (+1). 

 SVB – išsiųsta užklausų kitoms bibliotekoms – 19 dok., lyginant su 2018 m., išsiųsta 

užklausų (+12) daugiau; 

 SVB – gauta dokumentų – 47 dok., lyginant su 2018 m., gauta dokumentų (+10 vnt.) 

daugiau. 

3.10 Renginiai 

Biblioteka Iš viso renginių Žodiniai renginiai Vaizdiniai renginiai 

2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 

SVB 1 567 1 304 1 043 801 524 503 

VB 486 316 436 259 50 57 

MF 89 81 47 43 42 38 

KF 992 907 560 499 432 408 

2019 m. SVB buvo suorganizuoti 1 567 renginiai, lyginant su 2018 m. metais, renginių 

skaičius (+263) išaugo ženkliai. Renginių gausą ir paklausą įtakojo naujos, erdvios patalpos 

naujajame Viešosios bibliotekos pastate. 

Svarbesni žodiniai renginiai suaugusiesiems:  

Skaitymo skatinimo renginiai 

Nuo 2019 m. Viešojoje bibliotekoje (VB) organizuojama vis daugiau skaitymo skatinimo 

renginių suaugusiems. Po ilgos pertraukos, gegužės 25 d. vyko tarptautinio poezijos festivalio 

„Poezijos pavasaris“ 2019 renginys, organizuojamas Lietuvos rašytojų sąjungos ir Rašytojų klubo. 

Šiemet į Kretingą atvyko literatūrologas, rašytojas Regimantas Tamošaitis, poetas, publicistas Sigitas 

Birgelis, poetas Valdas Daškevičius, poetas, prozininkas Arvydas Genys, kraštietė poetė, vertėja 

Nijolė Simona Pukinskaitė ir skaitovė, aktorė Irena Plaušinaitytė. 

 

Balandžio 23–29 d., Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės „Ateik – sužinok ir išmok” 

metu, organizuota konferencija „Juozas Tumas-Vaižgantas: laiškai ateičiai“, skirta Juozo Tumo-

Vaižganto metams: prof. dr. Gitana Vanagaitė skaitė pranešimą „Žvilgsnis į Vaižgantą, lietuviškos 

visuomenės tarną ir vergą“, prof. dr. Roma Bončkutė – „Vaižgantas – laisvas „tautos vergas“, dr. Aistė 

Kučinskienė – „Pasigavome nors pragiedrulių: Vaižgantas ir Lietuvos vizija“, mokytoja ekspertė 

Aldona Kruševičiūtė – „Tiesiakalbis Vaižgantas“. 

 

Kaip ir kiekvienais metais Viešoji biblioteka (VB) vykdė Kretingos rajono savivaldybės 

finansuojamą tęstinį skaitymo skatinimo projektą „Knygos invazija‘19“, kurio dėka Kretingoje 

lankėsi knygos „Tarp juoda ir balta“ autorė Viktorija Čmilytė-Nielsen, knygos „Istorijos iš pastalės“ 

autorė, rašytoja, Kretingos rajono Garbės pilietė Marija Meilė Kudarauskaitė, knygos „Tėvo 

Stanislovo Paberžė. Giesmė Esimuiׅ“ sudarytoja Vitalija Morkūnienė,  poezijos knygos „Ant drugio 

sparno“ autorė Eglė Miliušytė-Brazdžiūnė (Egmilė), knygos-albumo „Adolfas Ramanauskas-

Vanagas fotografijose“ sudarytoja Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, vyko poetės, skaitovės, 

psichologės Laimos Petronienės autorinis poezijos terapijos vakaras „Tik prisimink“ ir knygų 

pristatymas, Lijanos Simanonytės knygos „Išlikti. Vieno miesto detektyvas“ pristatymas, Pauliaus 

Saudargo ir Godos Karazijaitės knygos ir trumpametražio dokumentinio filmo „Gulago partizanai“ 

pristatymas, Simono Urbono paskaitos „Kelionės nuo tėvystės atostogų iki Tailando“ ir knygos 

„Mamų eilės“ pristatymas, rašytojo Juozo Šikšnelio knygos „Praieties dulkės – mirties šešėliai“ 

sutiktuvės susitikimas bei susitikimas su aktore Nijole Narmontaite. 
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Spalio 26 d. Viešojoje bibliotekoje (VB) vyko tradicinis Kretingos krašto kūrėjų vakaras. 

Vakaro metu buvo skaitoma Kretingos miesto ir rajono kūrėjų poezija. Savo eiles skaitė pranciškonas 

brolis Bernardas Belickas, Aušrinė Zulumskytė, Giedrius Vaicekauskas, Linas Daugėla, Aušra 

Budreckienė, Laimutė Kasparavičienė, Irena Grabienė ir Elena Karnauskaitė. 

 

Lapkričio 29 d., bendradarbiaujant su Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija, atidaryta 

Kretingos knygų mugė’19. Mugėje dalyvavo leidyklos: Algarvė, Andrena, Charibdė, Eglė, Homo 

liber, Kauko laiptai, Mijalba, Raidynėlis, Žara ir Prancūziškas knygynas. 

 

2019 m. Viešojoje bibliotekoje (VB) pradėjo veikti suaugusiųjų knygų klubas „9 puslapis“, 

kurio susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį. Tarptautinės uždraustų knygų 

savaitės metu klubas organizavo atvirą susitikimą-diskusiją „Knygų cenzūra dabar: kodėl?“ ir parodą 

„Uždraustos knygos“. 

 

Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai 

Gegužės 10–11 d. Viešoji biblioteka(VB) kvietė švęsti Europos savaitę. Organizuotas 

pokalbis-diskusija „Lietuva ir ES: iššūkiai ir galimybės“, kuriame dalyvavo politikė, buvusi Europos 

Parlamento narė Justina Vitkauskaitė Bernard ir Lietuvos teisininkas, diplomatas, visuomenės bei 

politinis veikėjas, buvęs LR užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas. Vėliau vyko koncertas „15 

metų su Europa“, kuriame pasirodė „Lietuvos balso“ 5 sezono pusfinalio dalyvė Paulina Skrabytė. 

Gegužės 11 d. kretingiškių šeimas parungtyniauti ir pakeliauti po Kretingą pakvietė orientacinės 

varžybos „Kretinga ir ES“. 

Birželio 14 d. Kretingos miesto šventės metu Viešoji biblioteka (VB) pakvietė miestiečius 

dalyvauti „Vasara kvepiančioje vakarienėje“. Dalyvauti elegantiškoje vakarienėje buvo kviečiami 

visi norintys, buvo raginamos prisijungti Kretingos bendruomenės, įmonės, šeimos, kolektyvai. Per 

120 dalyvių elegantiškai vakarieniaudami ypatingai šiltai sutiko kraštietę, muzikinio projekto „Finalo 

ketvertas“ laimėtoją Indrę Juodeikienę. Gausiais aplodismentais buvo palydėti ir šokių studijos 

„Ritmas“ auklėtinių pasirodymai. Auditoriją įtraukė įvairios literatūrinės užduotys. 

Viešoji biblioteka (VB) rengia filmų peržiūras: kovo 8 d. rodytas filmas, sukurtas pagal 

lietuvių kilmės amerikiečių rašytojos Rūtos Šepetys romaną „Tarp pilkų debesų“, balandžio 19 d. 

vyko režisieriaus Eimanto Belicko dokumentinio filmo „Tumo kodeksas“ peržiūra, projekto „Para 

kultūroje“ metu parodytas romantinė komedija „Ir visi jų vyrai“ (režisierius Donatas Ulvydas). Siekta 

filmus rodyti ne tik mieste, bet ir kaimiškose gyvenvietėse: Jokūbave, Kūlupėnuose rodyta 

režisieriaus Justino Krisiūno romantinė drama „Širdys“, Darbėnuose, Vydmantuose „Sidabrinės 

gervės“ laureatės Marijos Kavtaradzės – „Išgyventi vasarą“. 

Rugsėjo mėnesį Viešoji biblioteka (VB), bendradarbiaudama su aromaterapijos namų 

lektoriais, inicijavo projektą „Poezijos kvapų alchemija“, kurio tikslas – sukurti patrauklų ir 

originalų lietuvių poeziją reprezentuojantį kūrybinės raiškos produktą. Projekto esmė – 16-ai poezijos 

kūrinių, ištraukoms sukurti po unikalų kvapą bei parengti kvapų-eilėraščių kolekciją, kuri 

eksponuojama bibliotekos Abonemente. 

Viešoji biblioteka (VB), dalyvaudama Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi programoje, parengė projektą „Versli Kretinga“. Spalio-lapkričio mėnesiais vyko 

Kretingos rajono verslininkams skirti mokymai: „Verslo formų palyginimas“, „Efektyvus laiko 

planavimas ir valdymas“, „Inovatyvi rinkodara. Išmaniųjų technologijų, app‘sų, socialinės medijos 

galimybių išnaudojimas“, „Pardavimai startuoliams“, „Verslininkui žinoti būtina: kaip paskleisti žinią 

apie savo verslą“, „Instagram komunikacija verslui“, „Lyderystė ir bendradarbiavimas“. 
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Lapkričio mėnesį Viešojoje bibliotekoje (VB) įgyvendintas didžiulis projektas „Para 

kultūroje“. Į projekto veiklas buvo įtraukta apie 1,4 tūkst. dalyvių, kurie turėjo galimybę ne tik 

susipažinti ir išbandyti skirtingų kultūrinių sričių veiklas, bet ir dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse. 

Projektą sudarė keturi renginiai, trukę po 24 val. – parą. Įvairaus amžiaus grupių žmonės įsitraukė į 

temines teatro, kino, muzikos, šokių, mados, dailės ir technologijų veiklas. Renginių metu vyko 

neformalus pokalbis „Mano kasdienybė“ su aktoriumi Giedriumi Savicku, neformali diskusija ir 

muzikinė programa su atlikėja Ieva Zasimauskaite. Organizuotos edukacinės pratybos tėvams ir 

vaikams „Tarpusavio santykių improvizacijos“ (lektorė Jurgita Dainauskaitė-Šileikienė), „Vaikystė 

su šeimos knyga“ (muzikos mokytoja ekspertė Lolita Jolanta Navickienė), muzikiniai užsiėmimai 

„Ką žinome apie muziką, jos poveikį galimybes“ (studijos Grock vadovas Linas Švirinas), šokių 

pamoka „Mama ir mažylis“ (šokių klubo „Danė“ šokių vadovė Dovilė Žarskė), paskaita 

„Diafragminis kvėpavimas ir muzika: kaip lengviau pagimdyti sveiką ir gabų vaiką“ (muzikos 

mokytoja ekspertė Lolita Jolanta Navickienė), fotosesija „Garsiai skambančios Kalėdos“ (Kemel 

photography). Suaugusieji galėjo išbandyti muzikines pratybas „Afro būgnų ratas“ (studijos Grock 

vadovas Linas Švirinas), šokių pamoką „Klasika“ (šokių klubo „Danė“ vadovas Tadas Romeika), 

šokių pamoką „Poroje“ (šokių studijos „Akredus“ vadovė Lina Vaitkutė, šokių klubo „Danė“ vadovas 

Tadas Romeika), intensyvią šokių treniruotę „Zumba“ (šokių studijos „Akredus“ vadovė Lina 

Vaitkutė). Moterims pasiūlyta dalyvauti minkštų žaislų vaikams gamybos dirbtuvėse „Pusryčių 

meniu“ (Laura Dambrauskienė), puodelių dekoravimo „Mėgstamiausias puodelis“ (Plunksnos linija), 

auskarų gamybos „Prabangos dvelksmas“ (Jolanta Handmade), dirbtinių gėlių kompozicijos kūrybos 

dėžutėje „Tarp gėlių“ dirbtuvėse (floristė Ernesta Žukauskė) bei praktiniuose šventinio makiažo 

mokymuose sau „Pasitikime šventes madingai“ (Simonos visažas – make up by Simona Kniūkštė). 

 

Etnokultūros renginiai 
2019 m Viešoji biblioteka Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo metams paminėti vykdė 

projektą „Pabėgimo pogrindis – laisvės kovos“. Šio projekto pagrindu. Viešojoje bibliotekoje 

įkurtas pabėgimo kambarys, kuriame užduotys parengtos partizanų kovos tematika. Kambarį išbandė 

per 100 susidomėjusių grupių. Rugsėjo 13 d. pabėgimo kambario atidarymo proga vyko susitikimas 

su kraštotyrininku Aurimu Rapaliu, kuris pristatė pranešimą „Kardo rinktinės partizanų takais“. 

 

Lapkričio 23 d. Žemaitijoms metams paminėti organizuotas folk džiazo grupės koncertas 

„Vākščiuo pana“. Loretos ir Vytauto folk džiazo grupė – unikalus muzikinis projektas, kurį pristatė 

profesionalių atlikėjų grupė: liaudies dainų atlikėja Loreta Sungailienė, trombonininkas Vytautas 

Pilibavičius, džiazo pianistas Edgar Sabilo ir perkusininkas Artūras Maniušis. 

Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai jaunimui 

Edukacijos centre „Savo kampo“ lyderiai kartą per mėnesį renkasi į „Kavagerį“, kuriame 

aptaria sau svarbius klausimus, idėjas, dalijasi darbais ir t. t. Edukacijos centras organizavo 

fotografavimo mokymus jaunimui, fotosesijas Viešosios bibliotekos Jokūbavo ir Baublių filialuose, 

fotosesiją panelėms „Mano mintys – mano gyvenimas“. Nuolatos vyksta įvairūs kūrybiniai, 

edukaciniai užsiėmimai jaunimui: auskarų, natūralios kosmetikos, vonios burbulų gamybos, 

„Kalėdinių vainikų puošyba“ edukacijos, įvairios maisto ruošimo dirbtuvės „Gaminu ir smaguriauju“. 

 

Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas jaunimo kūrybinio potencialo ugdymui, skatinti inovatyvių 

kūrybinių raiškų įvairovės kūrimą, pasitelkiant profesionalių kultūros ir meno kūrėjų kompetencijas, 

jaunimui organizuoti neformalūs pokalbiai „Populiarumas, Youtube ir aš“ (vaizdo siužetų kūrėjas 

Neimuntas Garjonis), „Scena, muzika ir saviraiška“ (atlikėjas Lukas Zažeckis), „Kas iš tavęs tokio 

bus“ (atlikėjas Alen Chicco), improvizacijos „Aš dėmesio centre“ (aktorė Skaistė Vievesė), šokių 

treniruotė „Kangoo Jumps“ (šokių klubo „Danė“ vadovas Tadas Romeika). 

Jaunimas dalyvavo vaizdo klipo kūrimo dirbtuvėse. Padedami aktorių Ainos Norgilaitės, 
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Andriaus Gecevičiaus, Eimanto Antulio ir prodiuserės Brigitos Beniušytės, mokėsi filmo kūrimo 

subtilybių bei dalyvavo atrankoje. Per 12 val. jaunimui pavyko sukurti klipą, pavadintą „Dugnas“. 

Muzikinio kūrinio kūrimo dirbtuvėse kartu su muzikos grupės „Omerta“ lyderiu, Arnoldu Bružu ir 

Mindaugu Orlovu kūrė melodiją, žodžius, įrašinėjo instrumentų skambesį ir balsus. 

 

Jaunimui suteikiamos galimybės saviugdai ir asmeniniam tobulėjimui: organizuoti savigynos 

„Muay thai“ mokymai, psichologinė meno terapija, paveikslų dirbtuvės „Geriausia diena mano 

gyvenime“ su psichologe Vika Gridiajeva, pratybos #EUandME, jaunimo ir valdžios diskusija „Mano 

svajonių Kretinga“. 

 

Gegužės 10–11 d. vyko jaunimo pamėgta naktis bibliotekoje „De-Vaska“. Visą naktį 

Viešojoje bibliotekoje (VB) šurmuliavo 29 jaunuoliai iš Kretingos rajono ugdymo įstaigų. Visi jie 

susirinko dėl vieno tikslo – aktyviai, turiningai ir įdomiai praleisti laiką bei susirasti naujų draugų. 

Renginiui organizuoti buvo pasitelkti atviros jaunimo erdvės „Savas kampas“ savanoriai. 

 

Kitos veiklos: akcijos iniciatyvos 
Viešoji biblioteka (VB) kasmet pavasarį ir rudenį suburia kretingiškius kautis intelektualiuose 

protų mūšio turnyruose „Auksinis protas“. 2019 m. 12–13 sezonų mūšiuose dalyvavo 15–16 

komandų, bendroje šalies turnyrinėje lentelėje užimančių aukštas pozicijas. Keletas komandų laimėjo 

kvietimus dalyvauti TV žaidimuose. 

Viešojoje bibliotekoje pirmą kartą surengta kalėdinė mugė „Įkvėpk! Kalėdos!“, kurioje 

skambėjo koncertinė programa. Pasirodymus atliko vietiniai atlikėjai: Orinta Šlušnytė su grupe, 

Kretingos meno mokyklos akordeonininkų ansamblis ir kiti. Organizuotos kalėdinės užimtumo 

veiklos vaikams, suaugusiems ir jaunimui. Mugėje buvo galima įsigyti visokių dirbinių: keramikos, 

kalėdinių rankų darbo žaislų, eterinių aliejų, natūralios kosmetikos ir panašiai. Mugėje prekiavo 35 

dalyviai. 

Viešoji biblioteka nuolat dalyvauja kitų įstaigų, organizacijų organizuojamose programose, 

renginiuose, akcijose. 

Organizuota portalo 15min rengiama „Nacionalinė viktorina“, Lietuvos apskričių viešųjų 

bibliotekų rengiama skaitymo iniciatyva „Skaitymo iššūkis“, tarptautinis suaugusiųjų ir moksleivių 

raštingumą skatinantis konkursas „Nacionalinis diktantas“, organizuoti Lietuvių kalbos dienų 

renginiai. Kretingoje parengti ir/arba vesti protmūšiai: „Vasario 16-oji“ (VšĮ Pranciškonų gimnazijai), 

„Korupcijos prevencija“ (Kretingos rajono savivaldybei), “Istorija kaitaip – ko nežinai apie moteris” 

(Kretingos moterų informacijos ir mokymo centrui, Kretingos rajono Salantų gimnazijai). 

Viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose organizuotos profesionalios nemokamos Kalėdinės 

fotosesijos bei tradicinė Mokslo ir žinių dienos progos fotosesijos. 

Renginiai kaimo filialuose 

Daug renginių organizuota ir Viešosios bibliotekos kaimo filialuose. Renginiai organizuojami 

bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, seniūnijomis, Kretingos rajono kultūros centro 

skyriais, visuomeninėmis organizacijomis, atsižvelgiant į aptarnaujančios bendruomenės poreikius. 

Minint Baublių filialo 70-ies metų jubiliejų vykdytas projektas „Filialo veiklos 

jubiliejinių renginių ciklas „Istorijos detektyvai“, kurio esmė – supažindinti Baublių kaimo ir 

apylinkių gyventojus su filialo veikla ir istorija, prisidėti prie bendruomeniškumo kūrimo, skatinti 

visų amžiaus grupių filialo lankytojus aktyviai dalyvauti bibliotekos kultūrinėje veikloje. Organizuoti 

įvairūs renginiai, įgyvendintos įvairios veiklos: 

 Lietuviškas detektyvas – viktorina moksleiviams „Lietuviai už Lietuvą“. Renginyje 

dalyvavo Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 5–8 klasių moksleiviai kartu su istorijos mokytoja 
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Audrone Končiene. Viktorinos dalyviai atsakinėjo į parengtus klausimus apie Lietuvą: gamtą, 

žymiausias asmenybės, istorinius įvykius ir pan. 

 Mados detektyvas – edukacinis užsiėmimas „Praeities ir dabarties apyrankė. 

Edukacinio užsiėmimo metu vaikai apsilankė Baublių kaimo muziejuje. Įveikę bibliotekininkės 

paruoštas užduotis apie seniau gyvenusių baubliškių aprangą ir apavą, vaikai turėjo galimybę iš arčiau 

pažvelgti, kaip Baublių žmonės rengėsi, puošėsi, avėjo. Taip pat užsiėmimo metu vaikai vėrė 

apyrankes iš karoliukų. Šio užsiėmimo metu vaikai turėjo galimybę susipažinti su savo gimtojo krašto 

papročiais. 

 Kulinarijos detektyvas – edukacinis užsiėmimas „Skonio istorija“. Edukacinio 

užsiėmimo metu vaikai sužinojo apie seniau gyvenusių baubliškių mitybos įpročius. Gamino pieno-

ledų kokteilį, savaip jį gardino ir ragavo. Tuomet dekoravo puodelius. 

 Žemaitiškas detektyvas – viktorina „Surink žemaitiškus žodžius“. Žemaičių metams 

skirta viktorina „Surink žemaitiškus žodžius“ vyko Jokūbavo bibliotekoje. Viktorinoje dalyvavo 

vaikų komandos iš Baublių, Raguviškių ir Jokūbavo kaimo. Viktorinos metu vaikai pasitikrino žinias 

apie Žemaitiją, žemaičių kalbą. 

 Detektyvas gamtoje – edukacinė veikla gamtoje „Pievos žaismas“. Renginio metu vaikai 

sužinojo apie pievoje augančius augalus. Atliko bibliotekininkės paruoštas užduotis. Rinko žydinčius 

augalus, augančius Minijos slėnyje ir dėjo į Žolinių puokštę. Taip pat susipažino su vaistiniais 

augalais, jų gydomosiomis savybėmis. 

 Detektyvas su šunimi – pažintinė valanda „Tikros draugystės istorija“. Renginio metu 

aptarta, kas yra tikras draugas, kokiomis savybėmis jis turi pasižymėti. Pristatyta W.Bruce Cameron 

knyga „Elės istorija“. Bibliotekos kiemelyje vaikai, skaitydami pateiktas ištraukas, ieškojo kieme 

paslėptų užuominų. Po užuominų paieškos, bibliotekoje vaikai pasigamino popierinius šunelius. 

 Susitikimas su rašytoja Igne Zarambaite. Pirmoji lapkričio savaitė Viešosios bibliotekos 

Baublių filiale prasidėjo labai smagiai ir žaismingai. Bibliotekoje vyko susitikimas su vaikų ir 

paauglių rašytoja, menininke, edukatore Igne Zarambaite. Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 

pradinių klasių bei priešmokyklinio ugdymo grupės moksleiviai klausėsi rašytojos pasakojimo apie 

jos parašytas knygas, knygų veikėjus, pomėgius, augintinį ir netgi sportą. Visus ypač sužavėjo pačios 

rašytojos rankomis sukurta teatrinė lėlė, knygos „Stebuklingi senelio batai“ veikėjas Enrikas. Vaikai 

Ignei Zarambaitei uždavė ne vieną klausimą, domėjosi ateityje pasirodysiančiomis knygomis. 

 Projekto baigiamoji šventė „Istorija, surašyta į laiko knygą“. Paskutiniąją lapkričio 

savaitę Viešosios bibliotekos Baublių filialas visus kvietė į bibliotekos veiklos 70-mečio šventę 

„Istorija, surašyta į laiko knygą“. Renginio vedėjos – Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 

mokytoja Lina Odinienė ir Baublių filialo bibliotekininkė Inga Mažeikienė – šventės metu tapo 

knygomis. Viena – visai nauja, labai populiari, o kita – savą istoriją saugantis Baublių bibliotekos 

metraštis. Nesutardamos dėl vietos lentynoje, nutarė išsiaiškinti, kuri iš jų įdomesnė. Skleidėsi 

puslapis po puslapio, metraštis priminė svarbiausius bibliotekos įvykius, renginius, dirbusius 

bibliotekininkus, aktyviausius skaitytojus, bibliotekos bičiulius, pagalbininkus, įsimintiniausias 

akimirkas. 

 

Artėjant kunigo ir rašytojo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto 150-osios gimimo 

metinėms Darbėnų filiale organizuota konferencija „Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvybės 

sergėtojas“. Jos metu aktualizuota Juozo Tumo-Vaižganto asmenybė, kūrybinis palikimas, idėjos, 

prisimenant jį kaip iškiliausią XX a. pr. rašytoją, kritiką, uolų visuomenės veikėją, universiteto 

dėstytoją bei kunigą. Konferencijos dalyviai klausė pranešimų apie dramatišką istorinį laikotarpį, 

rašytojo gyvenimą bei asmenybę, kūrybos kelią, visuomeninę veiklą, kuri Juozą Tumą-Vaižgantą 

sieja su Darbėnais kaip knygnešystės judėjimo centru. 

Rengiant kraštotyros darbą „Darbėnai ir darbėniškiai valstybės šimtmečio istorijoje“ 
organizuota konferencija, kurios lankytojai galėjo prisiminti, pažinti, pasidžiaugti miestelio turtinga 
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istorija bei darbais. Pranešimą apie darbėniškius, kūrusius Lietuvos kariuomenę, skaitė istorikas, 

archeologas, Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas Julius Kanarskas. Žydų bendruomenės 

tragiškas likimas perteiktas Darbėnų gimnazijos moksleivių (kuratorė – gimnazijos pedagogė E. 

Gliožerienė) lūpomis. Apie rezistenciją Darbėnų žemėje papasakojo Darbėnų rezistencijos muziejaus 

įkūrėjas Stasys Burba. Prisiminimais apie Sąjūdžio laikus dalinosi humanitarinių mokslų daktarė 

Jūratė Sofija Laučiūtė. 

Šukės filialo 65-erių metų jubiliejui vyko renginių ir edukacijų ciklas: kūrybinė edukacija 

su tautodailininku Tautvydu Rudžiu „Susikurkime dovanėlę sau iš odos“, „Knygų skirtukų gamyba“ 

ir „Popierinės gėlės“ metu, kartu su dailininke Regina Martišiene sukurti knygų skirtukai, gėlių žiedai 

iš spalvoto popieriaus, skirti filialo jubiliejaus interjero puošybai. 

Renginių ciklą, skirtą švęsti Šukės filialo jubiliejų, užbaigė šventinis renginys „65-eri 

metai draugystės su knyga“. Renginio metu dalyviai žiūrėjo trumpą filmą apie filialo įgyvendintas 

penkerių metų veiklas, buvo pagerbti buvę bibliotekininkai, aktyviausi skaitytojai, padėkota 

rėmėjams, bičiuliams, partneriams. Šventinę nuotaiką visiems dovanojo meninės programos atlikėjai. 

Vydmantų filiale iki 2019 m. pabaigos buvo vykdomas projektas „Su meile Žemaitijai“, 

organizuota 15 žodinių bei vaizdinių šios tematikos renginių vaikams ir suaugusiems. didelio 

lankytojų dėmesio sulaukė edukacinis renginys suaugusiesiems „Žemaitiškų patiekalų 

degustavimas“, kurio metu Palangos folkloro ansamblio „Mėguva“ dalyvė Birutė Petkienė 

papasakojo apie tradicinius žemaitiškus patiekalus, mokino gaminti ir į stalą patiekti kastinį. Šio 

renginio lankytojai dalyvavo tautodailininko Vytauto Jaugėlos tapybos darbų ir medžio drožinių 

parodos „Žemaitijos vaizdavimas“ pristatyme, vyko 3 šios parodos aptarimai. Lapkričio mėn. 

organizuotas poezijos ir muzikos vakaras „Skambantys žodžiai Žemaičių žemėj“, skirtas kraštietės 

Kretingos rajono Garbės pilietės, poetės Nijolės Rimkienės 85-osioms gimimo metinėms. Renginio 

programoje dalyvavusios viešnios iš Skuodo rajono – laikraščio „Mūsų žodis“ korespondentė Laima 

Sendrauskienė ir Mosėdžio kultūros skyriaus renginių organizatorė Bronislava Gadeikienė pasidalijo 

prisiminimais apie iš Mosėdžio krašto kilusią kūrėją N. Rimkienę. Poetės kūrybą skaitė Diana 

Žukauskaitė, Gabija Petrauskaitė, Birutė Petkienė. 

Parodos 

2019 m. Viešojoje bibliotekoje (VB) veikė profesionalių menininkų parodos: Andriaus 

Miežio tapybos darbų paroda, Jolitos Česonytės tapybos darbų paroda „Tyliai apie save“, Agnės 

Palilionytės tapybos darbų paroda, Irminos Dudėnienės iliustracijų paroda, Augustės Santockytės 

tapybos darbų paroda „Pojūtis“, grafiko Andriaus Seselsko kūrybos paroda „Juodai/baltos kavos“, 

Tomo Kiaukos tapybos darbų paroda „Misterijos erdvės“, Liudos Liaudanskaitės akvarelės darbų 

paroda „Samaninės šviesos rate“, Salomėjos Jastrumskytės paroda „mėlynoji glosolalija“, Akvilės 

Malukienės tapybos darbų paroda „100 Lietuvą kūrusių moterų portretų“. 

Eksponuotos fotografijų parodos: „Gimę Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais“ 

(Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais Kretingoje gimusių vaikų nuotraukos. Nuotraukų 

autorė Sigita Jakubsonė), fotomenininkų Augustės Gerikaitės ir Šarūno Jaskutėlio fotografijų 

paroda „Juodame fone/DayDreaming“, Dalios Gud fotografijų paroda iš ciklo „Pozuoja gamta“, 

Kretingos TAU klubo „Foto akimirka“ narių paroda. 

Viešojoje bibliotekoje (VB) pristatyta Gražvydo Kasparavičiaus juvelyrinių dirbinių paroda 

„Vakarė“, veikė teminės populiarių knygų parodos („Teatras – mano gyvenimas“, „Sėkmės istorijos“, 

„Susimąsčiau“), Kretingos rajono savivaldybės ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities 

organizacijos parengta paroda „Kretingos Rotušės aikštė: Praeitis. Dabartis. Ateitis?“. 
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Parengta interaktyvi paroda „#Susipažinkime... Mus vienija Kretinga“, kurioje pateikiami 

įdomūs faktai apie Kretingos krašto žmones. 

3.11. Renginių lankytojai 

Biblioteka Renginių lankytojai Skirtumas 

2019 m. 2018 m. 

SVB 26 224 16 878 +9 346 

VB 14 434 8 401 +6 033 

MF 1 953 717 +1 236 

KF 9 837 7 760 +2 077 

3.12. Mokamos paslaugos 

Mokamos paslaugos gyventojams teikiamos patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-64 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 

M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (PDF, 

156 KB). 

2019 m. SVB už mokamas paslaugas surinkta 7 686 Eur, lyginant su 2018 m., surinkta (+5 

958 Eur) daugiau. 

3.13. Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

Bibliotekos įvaizdis formuojamas pasitelkiant įvairias komunikacijas: renginius, bendravimą 

su žiniasklaida, paslaugų vartotojais, bibliotekos atstovų dalyvavimą įvairiuose renginiuose, 

informacines technologijas ir pan.: 

 Viešosios bibliotekos interneto svetainė www.kretvb.lt. Tinklalapis atstovauja Viešąją 

biblioteką viešojoje erdvėje, skirtas interneto ir el. paslaugų vartotojams. Interneto svetainė pritaikyta 

neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams. Be paslaugų ir veiklos pristatymo, bibliotekos interneto 

svetainėje skelbiamos naujienos, anotuojami vyksiantys renginiai, vykusių renginių aprašymai, 

sudaromi ir siunčiami „Naujienlaiškiai“ naujienas užsisakiusiems vartotojams, informuojantys apie 

mėnesio renginius, prieiga prie el. paslaugų, DB; 

 Viešosios bibliotekos el. leidiniai: „Kretingos personalijų žinynas“ bei „Kretingos 

krašto enciklopedija“ www.kretingosenciklopedija.lt – pateikta nauja informacija dalinamasi 

socialiniuose tinkluose, bibliotekos interneto svetainėje, platinamas el. leidinių adresas, skleidžiama 

žinia apie veiklą; 

 Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos, Kretingos krašto 

enciklopedijos, Vaikų literatūros centro ir bibliotekos erdvės jaunimui „Savas kampas“ Facebook 

paskyros; 

 el. katalogas ir el. paslaugos vartotojams (bibliografinių įrašų paieška, visateksčiai 

dokumentai, leidinių užsakymas, rezervavimas, grąžinimo termino pratęsimas, „Klausk 

bibliotekininko“ paslauga, el. knygos ir el. DB ir kt.) gerina Viešosios bibliotekos įvaizdį, skleidžia 

žinią apie galimybę gauti paslaugas neišeinant iš namų; 

 redaguoti filialų veiklos pristatymai visuomenei jiems ruošiantis jubiliejiniams 

renginiams; 

 rengtos renginių anotacijos publikavimui internete ir kurti įvykiai socialinio tinklo 

Facebook paskyrose; 

https://www.kretvb.lt/wp-content/uploads/2018/09/mokamos_paslaugos_kainos_2019.pdf
https://www.kretvb.lt/wp-content/uploads/2018/09/mokamos_paslaugos_kainos_2019.pdf
http://www.kretvb.lt/
http://www.kretingosenciklopedija.lt/
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 Viešosios bibliotekos I aukšto erdvėje televizorius panaudotas renginių ir naujai gautų 

leidinių Viešojoje bibliotekoje pristatymams; 

 rengtos interaktyvios parodos. 

 

Leidiniai ir kt. 

Išleista reklaminė ir reprezentacinė medžiaga: stalo kalendoriai, rašikliai, popieriniai 

maišeliai, užrašinės. 

 

Straipsniai 

 straipsniai spaudoje – 176 (2018 m. – 175), iš jų: respublikinėje spaudoje – 8 (2018 m. 

– 9), rajoninėje spaudoje – 168 (2018 m. – 166); 

 bibliotekos darbuotojų parengti straipsniai – 29 (2018 m. – 64); 

 ne bibliotekos darbuotojų – 147 (2018 m. – 111); 

 straipsniai apie VB veiklą – 121 (2018 m. – 124), apie KF – 55 (2018 m. – 51); 

 informaciniai pranešimai – 196 (2018 m. – 195), iš jų: respublikinėje spaudoje – 6. 

 

IV DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

4.1. Dokumentų fondas 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros centro dokumentų fondą sudaro 15 749 fiz. vnt. 

dokumentų, lyginant su 2018 m., (+673 fiz. vnt.) daugiau, iš jų: grožinės literatūros – 12 752 fiz. vnt., 

lyginant su 2018 m., (+546 fiz. vnt.) daugiau, šakinės literatūros – 2 997 fiz. vnt. lyginant su 2018 

m., (+127 fiz. vnt.) daugiau. 

Vienam gyventojui/vaikui (vaikų skaičius mieste iki 14 m. yra 4 403) tenka 3,6 fiz. vnt. 

dokumentų.  

Vienam VB vartotojui/vaikui (1 494) tenka 10,5 dokumentų. 

Biblioteka Iš viso fonde 

fiz. vnt. 

Grožinės literatūros 

fiz. vnt. 

% Šakinės literatūros 

fiz. vnt. 

% 

VB 15 749 12 752 80,97 2 997 19,03 

4.2. Dokumentų gautis 

Per metus gauta – 679 fiz. vnt. 412 pav., lyginant su 2018 m., įsigyta (-469 fiz. vnt. ir -71 pav.) 

mažiau: 

 grožinės literatūros – 546 fiz. vnt. (-392 fiz. vnt.); 

 šakinės literatūros – 133 fiz. vnt. (-77 fiz. vnt.); 

 naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 4,3 % (-3,3 %). 

4.3. Dokumentų nurašymas 

2019 m. dokumentų fondas nebuvo nurašytas, įsikėlėme į naujas patalpas su kuopščiai 

atrinktais dokumentais. 

Bendras fondo apyvartos rodiklis – 1,04. 
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4.4. Vaikų vartotojų telkimas 

Biblioteka Vaikų skaičius 

Kretingos mieste iki 

14 m. 2019 m. 

Vaikų 

sutelkimo % 

2019 m. 

Vaikų skaičius 

Kretingos mieste iki 

14 m. 2018 m. 

Vaikų 

sutelkimo % 

2018 m. 

VB 4 403 33,9 3 387 34,0 

 

Biblioteka Vaikų vartotojų skaičius 2019 m.  Vaikų vartotojų skaičius 2018 m. Skirtumas 

SVB 2 710 2 368 +342 

VB 1 494 1 137 +357 

MF 168 170 -2 

KF 1 048 1 061 -13 

4.5. Apsilankymų skaičius ir lankomumas 

Biblioteka Vaikų apsilankymų 

skaičius 2019 m. 

Vaikų 

lankomumo 

rodiklis 2019 m. 

Vaikų apsilankymų 

skaičius 2018 m. 

Vaikų 

lankomumo 

rodiklis 2018 m. 

SVB 101 300 37,4 47 281 19,9 

VB 71 752 39,5 16 385 14,4 

MF 3 242 48,0 2 532 14,9 

KF 26 306 25,1 28 364 26,7 

4.6. Dokumentų išduotis 

2019 m. SVB vartotojams vaikams išduota 49 110 fiz. vnt. dokumentų, lyginant su 2018 m., 

išduota (+572 fiz. vnt.) daugiau. Dokumentų išduotis VB (+3 830 fiz. vnt.) padidėjoėjo, o MF (-63 

fiz. vnt.) ir KF (-3 195 fiz. vnt.) sumažėjo. 

Biblioteka Dokumentų išduotis 

fiz. vnt. 

Skirtumas 

2019 m. 2018 m. 

SVB 49 110 48 538 +572 

VB 16 331 12 501 +3 830 

MF 5 380 5 443 -63 

KF 27 399 30 594 -3 195 

Didžiąją dalį dokumentų išduoties SVB sudaro išduotis į namus – 36 485 fiz. vnt., lyginant su 

2018 m., išduotis į namus (+2 347 fiz. vnt.) padidėjo. 

Biblioteka Išduota 

dokumentų 

į namus 

fiz. vnt. 

2019 m. 

Išduota 

dokumentų 

į namus 

fiz. vnt. 

2018 m. 

Skirtumas Išduota 

dokumentų 

vietoje 

fiz. vnt. 

2019 m. 

Išduota 

dokumentų 

vietoje 

fiz. vnt. 

2018 m. 

Skirtumas 

SVB 36 485 34 138 +2 347 12 625 14 400 -1 775 

VB 16 251 12 261 +3 990 80 240 -160 

MF 3 132 3 310 -178 2 248 2 133 +115 



20 

 

KF 17 102 18 567 -1 465 10 297 12 027 -1 730 

 SVB išduota grožinės literatūros, lyginant su 2018 m., (+1 110 fiz. vnt.) ir periodinių 

leidinių (+2 859 fiz. vnt. ) daugiau, o šakinės literatūros (-538 fiz. vnt.) mažiau; 

 VB išduota grožinės literatūros, lyginant su 2018 m., (+3 238 fiz. vnt.), šakinės 

literatūros (+592 fiz. vnt.) ir periodinių leidinių (+231 fiz. vnt.) daugiau; 

 MF išduota grožinės literatūros, lyginant su 2018 m., (-147 fiz. vnt.) ir periodinių 

leidinių (-326 fiz. vnt.) mažiau, o šakinės literatūros (+84 fiz. vnt.) daugiau; 

 KF išduota grožinės literatūros, lyginant su 2018 m., (-1 981 fiz. vnt.), ir šakinės 

literatūros (-1 214 fiz. vnt.) mažiau, o periodinių leidinių (+2 954 fiz. vnt.) daugiau. 

Biblioteka Iš viso 

išduota 

grožinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

2019 m. 

% Iš viso 

išduota 

šakinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

2019 m. 

% Iš viso 

išduota 

periodinių 

leidinių 

fiz. vnt. 

2019 m. 

% 

SVB 35 474  72,2 13 636  27,8 18 084  36,8 

VB 14 683 90,0 1 648 10,0 298 1,8 

MF 3 431 63,8 1 949 36,2 1 845 34,3 

KF 17 360 63,4 10 039 36,6 15 941 58,2 

4.7. Skaitomumas 

Biblioteka Vaikų skaitomumo 

rodiklis 2019 m. 

Vaikų skaitomumo 

rodiklis 2018 m. 

Skirtumas 

SVB 18,1 20,5 -2,4 

VB 11,0 11,0 0 

MF 32,0 32,0 0 

KF 26,1 28,8 -2,7 

4.8. Renginiai vaikams 

2019 m. SVB vaikams organizuoti 715 renginiai, lyginant su 2018 m., renginių (+136) 

daugiau, tame skaičiuje: žodinių renginių – 567, lyginant su 2018 m., žodinių renginių (+159) 

daugiau, bet parodų (-23) mažiau. VB organizuota renginių – 220, lyginant su 2018 m., renginių 

(+122) daugiau, MF organizuota renginių – 36, lyginant su 2018 m., (+3) daugiau, KF organizuota 

renginių – 459, lyginant su 2018 m., renginių irgi (+11) daugiau. 

SVB renginiuose dalyvavo 12 397 vaikų, lyginat su 2018 m., vaikų (+7 517) daugiau, iš jų: 

VB – 7 062 vaikai, lyginant su 2018 m., vaikų (+6 303) daugiau, MF – 800 vaikai, lyginant su 2018 

m., vaikų (+306) daugiau, KF – 4 535 vaikai, lyginant su 2018 m., vaikų (+908) daugiau. 

Biblioteka Iš viso renginių Žodiniai renginiai Parodos 

2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 

SVB 715 579 567 408 148 171 

VB 220 98 210 84 10 14 

MF 36 33 25 26 11 7 

KF 459 448 332 298 127 150 



21 

 

2019 m. eigoje SVB organizuotos literatūrinės popietės, viktorinos, pažintinės, teatralizuotos 

popietės, edukaciniai renginiai, garsiniai skaitymai, spaudinių ir vaikų kūrybos darbų parodos. Šių 

organizuotų renginių tikslas – skaitymo skatinimas, savo krašto pažinimas, vaikų meninės saviraiškos 

ugdymas, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, bendravimo įgūdžių ugdymas. 

Skaitymo skatinimo renginiai 

2019 m. kiekvieną penktadienį VB Vaikų edukacijos erdvėje vyko Knygų klubo 

„Pelėdžiukai“ veikla: knygų arbatėlės skaitymai, aptarimai, pristatymai bei įvairūs kiti renginiai. 

Kiekvieną antradienį vaikai renkasi į Gudručių kampelį dalyvauti viktorinose, spręsti kryžiažodžių 

ir rebusų, ieškoti atsakymų į daugybę klausimų. Kiekvieną trečiadienį vyksta Kūrybinė studija: 

įvairių darbelių darymas, piešimas. Šių užsiėmimų metu atkreipiamas vaikų dėmesys į knygą ir 

skaitymą kaip linksmą ir išradingą būdą praleisti laisvalaikį. Kartą per mėnesį vyksta mažųjų 

šeštadienis „Pasakėlė laukia“ ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. 

Vaikų edukacijos erdvė bendradarbiauja su Kretingos miesto ir rajono ugdymo įstaigomis. 

Atskiroms moksleivių klasėms parengtos įvairių skaitymo skatinimo programų, edukacinių skaitymo 

skatinimo popiečių, tokių kaip „Draugiškas laiškas“, skirta rašytojo Mariaus Marcinkevičiaus knygos 

„Draugystė ant straublio galo“ pristatymui, „Meškiukas pasakorius”, „Draugiškas laiškas“, skirta 

tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti, „Aš – ne Brisius“, skirta rašytojo J. Biliūno 140-osioms 

gimimo metinėms, susitikimas su J. Baltrukonytės knygų herojais „Stebuklų namo nutikimai“, 

literatūriniai žaidimai „Paklausk enciklopedijos“, garsiniai skaitymai „Jei rašysi laišką girion“ ir kt. 

VB vaikams organizuoti susitikimai su įvairiais rašytojais: komiksų knygos „Sibiro haiku“ 

autorėmis dailininke Lina Itagaki ir rašytoja Jurga Vile, knygos „Kokios avys skraido“ autoriumi 

Valdu Aušra, knygelių „Žodžių kraitelė„ ir „Boružėlė“ autore Laimute Kasparavičiene, knygos „Kaip 

pradėti tikėti“ autoriumi kunigu, jėzuitu, skautu, vaikų ir jaunimo sielovadininku Antanu Saulaičiu, 

knygos „Saulės spalvų poringės: geltona“ autore rašytoja Liudmila Petkevičiūte, knygos „Kaip kiras 

gintarus rinko“ autore rašytoja, dailininke Daiva Molyte-Lukauskiene, vyko edukacinė-literatūrinė 

pamoka „Eime į miško proskyną” su rašytoju Benu Bėrantu. 

Jau treti metai, vykdant projektą „Skaitymas su šunimi“, buvo organizuojami skaitymo su 

šunimi užsiėmimai. Užsiėmimai buvo skirti 7–8 metų vaikams, patiriantiems skaitymo sunkumus. Su 

vaikais bendravo šuo Charlie, jo šeimininkė Alina Karlova bei psichologė Vika Gridiajeva. 

Hario Poterio gerbėjai turėjo galimybę dalyvauti renginyje „Hario Poterio iššūkis: 

Horokrusai“. Į magija ir paslaptimi dvelkiančią biblioteką kvietė užsukti ne tik pats Haris Poteris, bet 

ir kitos magiškos būtybės, o vakaro metu vaikai medžiojo ir naikino Horokrusus – kiekvieno koledžo 

mokiniai turėjo įveikti užduotis. 

Viešojoje bibliotekoje vyko labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ inicijuojama 

knygų dovanojimo šventė „Vaikų bibliotekėlė 2019“. Viešosios bibliotekos, jos filialų, ugdymo 

įstaigų, ligoninių, vaikų globos namų bibliotekų lentynas papildė naujausios vaikiškos knygos. 

 

Etnokultūros renginiai vaikams 

Siekiant įtraukti mažuosius kretingiškius į Žemaitijos metų šventimą, VB parengtas 

edukacinių užsiėmimų ciklas „Aš – žemaitis“. Užsiėmimai buvo skirti 7–12 metų amžiaus vaikams. 

Kiekvieną dieną buvo siūlomos naujos veiklos: žemaitiški žaidimai, pažintis su žemaitiškais 

instrumentais, žemaitiškų žodžių stalo žaidimo, molinės lėkštutės gamyba, jos dekoravimas, 

žalvarinių papuošalų, žemaitiškų saldumynų gamyba, skaitymai, vaidinimai. Su vaikais dirbo 
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profesionalūs muzikai, etnokultūros specialistai, edukatoriai. 

Organizuotos edukacinės-literatūrinės pamokos „Augu žemaičių žemėj“, kartu su 

Informacijos ir kraštotyros skyriumi – protų mūšiai „Kretingos krašto vietovardžių kilmė“. 

Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai vaikams 

2019 m. VB pirmą kartą pristatyti robotikos užsiėmimai tėvams ir vaikams. Robotikos 

galimybėmis susidomėję vaikai pradėjo lankyti ir individualius užsiėmimus. 

Vaikų edukacijos erdvė moksleiviams rengia skaitmenines viktorinas: „Nakties skrajūnai“, 

„Viskas apie tėčius“. 

Projektas „Para kultūroje“ įtraukė į temines teatro/kino, muzikos, šokių veiklas ir vaikus. 

Jiems vyko kūrybiniai užsiėmimai „Muzikinis teatras – durys į pasakų šalį“, teatrinės pratybos 

„Miško paslaptys“, „Puodų istorijos“ (aktorė Kristina Savickytė), interaktyvaus šokio spektaklis 

„Spalvoti žaidimai“ (šokio teatras „Dansema“), meninė programa „Lėlių teatro magija“ (Klaipėdos 

lėlių teatras), muzikinės pratybos „Muzika mažyliams“, (ankstyvojo muzikinio ugdymo specialistė 

Livija Trakumienė), edukacija „Pažintis su tradiciniais muzikos instrumentais“ (tradicinių muzikos 

instrumentų žinovas Alvydas Vozgirdas), šokių pamoka „Show dance su Tina Dance“ (šokių klubo 

„Tina Dance“ šokių vadovė Birutė Grikpėdytė), šokių pamoka „Šiuolaikiniai gatvės šokiai“ (šokių 

klubas „Ufas“). 

Kalėdų mugėje „Įkvėpk! Kalėdos!“ veikė Kalėdų Senelio dirbtuvės, vyko kalėdinių 

meduolių puošybos užsiėmimai. 

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 5.1. LIBIS PĮ diegimas 

Diegimo eiga: 

 LIBIS PĮ diegimas pradėtas 2001 m.; 2011 m. LIBIS sistemoje dirbo visi Viešosios 

bibliotekos filialai; nuo 2006 m. sausio 1 d. Viešoji biblioteka pradėjo dirbti SAP – vieningoje 

skaitytojų aptarnavimo ir registracijos sistemoje, pradėti išduoti elektroniniai LIBIS skaitytojų 

pažymėjimai; 2014 m. sausio 1 d. visi bibliotekos filialai dirbo SAP; nuo 2015 m. sausio 1 d. 

skaitytojai turi galimybę rezervuoti/užsakyti leidinius visuose Viešosios bibliotekos 

fonduose/filialuose; nuo 2017 m. rugsėjo 13–20 d. Viešosios bibliotekos LIBIS duomenų bazė 

perkelta į LNB infrastruktūrą – LNB infrastruktūroje esantį „LIBIS debesį“, 2019 m. įgyvendinta 

skaitytojų savitarna „debesyje“, knygų grąžinimo sprendimas per knygų grąžinimo įrenginį, LIBIS 

panaudota; 

 darbui su LIBIS darbo vietų skaičius 2019 m. – 36 darbo vietos darbuotojams: 15 – 

centre ir 21 – filialuose.  

 2 kartus per metus organizuotas periodinis LIBIS PĮ sistemos versijos atnaujinimas. 

„LIBIS debesyje“ PĮ naujinama visose Viešosios bibliotekos darbo vietose (ir filialuose); 

 LIBIS PĮ darbas „debesyje“ yra sklandesnis, pagerėjo skaitytojų aptarnavimo kokybė 

filialuose, išspręstas savitarnos „debesyje“ klausimas; 

 įdiegta RFID sistema: 2 savitarnos (knygų išdavimo/grąžinimo/pratęsimo) terminaluose 

ir 1 knygų grąžinimo įrenginyje, kai galima grąžinti leidinius, nesilankant bibliotekoje; 

 magnetinės lipdės knygų apsaugai susietos su knygos barkodu LIBIS sistemoje. 

LIBIS LNB infrastruktūroje darbo su LIBIS problemos praktiškai beveik visos buvo susiję su 

interneto sparta dėl jo greičio arba trūkinėjimo filialuose. Centrinėje bibliotekoje, - dėl UHF antenų 
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pritaikymo prie LIBIS sistemos.  Kaip ir kasmet, kreiptasi dėl pasikartojančių problemų – dėl LIBIS 

funkcijų sutrikimo ar skaitytojų aptarnavimo: 

 web statistikos rodymo; 

 vieningų skaitytojų pažymėjimų vienodų (besidubliuojančių) numerių. 

5.2. Katalogai ir kartotekos 

Elektroniniame LIBIS kataloge: 

 iš viso bibliografinių įrašų – 181 537 (2018 m. – 174 173); 

 bibliografinių analizinių įrašų – 72 581 (2018 m. – 68 133), iš jų: kraštotyros – 49 720 

(2018 m. – 45 536). 

 

2019 m. sukurta bibliografinių analizinių įrašų – 4 427 (2018 m. – 4 045), iš jų: 

 kraštotyros 4 003 (2018 m. 3 556); 

 analizinių bendrųjų – 424 (2018 m. – 489); 

 prisegta bylų – 1 556 (2018 m. – 1 001); 

 redaguota įrašų – 1 438 (2018 m. – 1 945). 

5.3. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

2019 m. SVB gautos 23 633 užklausos, lyginant su 2018 m., užklausų gauta (+15 655) daugiau. 

Daugiausia gauta bibliografinių užklausų – 23 443, lyginant su 2018 m., gauta (+18 426) daugiau. 

 

Biblioteka Gautos informacinės 

užklausos 

Bibliografinės 

užklausos 

Faktografinės 

užklausos 

SVB 23 633 

 

23 443 

(99,2 %) 

190 

(0,8 %) 

VB 19 366 19 360 

(99,97 %) 

6 

(0,03 %) 

MF 537 

 

537 

(100 %) 

0 

KF 3 730 

 

3 546 

(95,0 %) 

184 

(5,0 %) 

5.4. Internetas 

2019 m. iš viso SVB vartotojams kompiuterizuotos 93 darbo vietos, lyginant su 2018 m., 

darbo vietų (-2) mažiau – uždarytas Kumpikų filialas. 

Interneto lankytojų skaičiaus mažėjimą lemia jungimasis prie bevielio ryšio su savo 

mobiliaisiais įrenginiais bibliotekoje, o jų registracija į sistemą negalima. Virtualių apsilankymų 

skaičius – 48 701, lyginat su 2018 m., virtualių apsilankymų (+16 336) daugiau. Lyginant su 2018 

m., virtualių apsilankymų skaičius išaugo, manoma, jog tai lėmė naujos bibliotekos interneto 

www.kretvb.lt ir  www.kretingosenciklopedija svetainių optimizavimas ir pritaikymas paieškos 

sistemoms, greitas jų atsakas, registracija „Google verslas“ sistemoje, bei papildomi turinio valdymo 

sistemos WordPress įskiepiai, leidžiantys pateikti metaduomenis, optimizuotus Google. 

http://www.kretvb.lt/
http://www.kretingosenciklopedija/
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Biblioteka Interneto lankytojai  

2019 m. 

Skirtumas 

(2018 m.) 

Kompiuterizuotos 

darbo vietos 

vartotojams 2019 m. 

Skirtumas 

(2018 m.) 

SVB 23 130, iš jų vaikų 

– 19 849 

+8 290, iš jų 

vaikų (+10 262) 

93 -2 

VB 14 036, iš jų vaikų 

– 12 693 

+9 087, iš jų 

vaikų (+10 552) 

22 0 

MF 1 515, iš jų vaikų – 

1 236 

+469, iš jų vaikų 

(+513) 

6 0 

KF 7 579, iš jų vaikų – 

5 920 

-1 266, iš jų 

vaikų (-803) 

65 -2 

5.5. Kraštotyros veikla 

VB kraštotyros dokumentų fondą sudaro 3 223 fiz. vnt., saugomi 114 kraštotyros aplankai, 

Igno Jablonskio rankraščiai, rašytojo Algio Kuklio archyvas ir Viešosios bibliotekos 

korespondencijos archyvas, kaupiamas fotografijų Vaizdo ir garso laikmenų, ikonografinės 

medžiagos archyvas, Kretingos rajono periodiniai leidiniai „Stalinietis“ (1951–1960); „Stalino 

vėliava“ (1951–1956); „Žemaičių tiesa“ (1946–1950); „Švyturys“ (nuo 1962 m.) ir „Pajūrio 

naujienos“ (nuo 1993 m.). 

 

Kraštotyros veiklos turinys ir kryptys: 

 dalyvavimas Etninės kultūros plėtros rajone programoje;  

 dalyvavimas Kultūrinės veiklos programoje; 

 kraštotyros ir informacijos fondo kaupimas ir skaitmeninimas; 

 kraštotyros informacijos ir dokumentų viešinimas bei sklaida. 

 LIBIS analizikos posistemės kūrimas; 

 leidinių ir bibliografijų rengimas; 

 elektroninių leidinių kūrimas: „Kretingos krašto enciklopedija“ ir „Personalijų 

žinynas“; 

 „Krašto paveldo gidas“ informacijos kūrimas bei pristatymas visuomenei; 

 kraštotyros užklausų vykdymas. 
 

VB per metus kraštotyros aplankai papildyti 247 vnt. iškarpomis. Sukurti 5 nauji teminiai 

aplankai: Kalbotyra, Literatūra“, „Skiesgilai“, „Augustinas Virgilijus Burba“, „Medicina. Kretingos 

medicinos įstaigos“, „Daugintis Rimantas“.  

Nuolat rengiamos kraštotyros parodos. 2019 m. parengta 17 kraštotyros parodų, iš jų: 15 

spaudinių parodų; 2 virtualios parodos. 

Skelbiama informacija žodinius ir vaizdinius renginius viešinama spaudoje ir elektroniniuose 

ištekliuose. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus bibliotekos (SVB) interneto svetainėje 

www.kretvb.lt pateikiama informacija elektroniniuose leidiniuose „Personalijų žinynas“ ir 

„Kretingos krašto enciklopedija“. Rengia informaciją apie Kretingos rajono lankytinas vietas, kuri 

talpinama „Krašto paveldo gidas“ platformoje. 

Palaikomi ryšiai su kraštiečiu Kretingos rajono Garbės piliečiu, LR Seimo nariu Antanu 

Vinkumi, poete, Kretingos rajono Garbės piliete Meile Marija Kudarauskaite ir kt. 

2019 m. parengti bibliografijų literatūros sąrašai: 

1. Mildos Trušauskaitės bibliografija 

2. Dianos Brazdeikienės bibliografija 

3. Adolfo Viluckio bibliografija 

4. Juliaus Kanarsko bibliografija 

http://www.kretvb.lt/
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5. Astos Norvaišienės bibliografija 

6. Literatūros sąrašas „Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka 

spaudoje 2018“ 

7. Literatūros sąrašas „Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 

naujo pastato statyba“ 2018 m. 

Teigiamos įtakos vykdant numatytas veiklas turėjo Skyriaus bendradarbiavimas su Vaikų 

edukaciniu centru ir Informacinių technologijų ir viešinimo skyriumi bei Kretingos muziejaus 

darbuotojais. Darbo kryptis lėmė „Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa“ ir „Kultūrinės 

veiklos programa“. 2019 m. buvo organizuoti individualūs mokymai suaugusiesiems pagal parengtą 

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos e-paslaugų sveikatos srityje  ir  

naudojimosi „Gile“ vartotojų mokymo programas. 

VI. DARBUOTOJŲ PROFESINĖ KVALIFIKACIJA 

Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, konferencijose, išvykose 

2019 m. Viešosios bibliotekos ir jos filialų 38 darbuotojai dalyvavo 30 

mokymuose/seminaruose, įvairiose profesinėse išvykose. 

Organizuoti seminarai/mokymai Viešojoje bibliotekoje: 

 mokymai „Media 2“ su  video redagavimo programa „Shotcut“; 

 Informacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės skyriaus vyr. metodininkės 

Daivos Janavičienės paskaita „Norintiems atnaujinti bibliotekos paslaugas“; 

 Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Regiono bibliotekų ir 

kultūros vadybos skyriaus vedėjos Daivos Nakrošienės pranešimas „Emocinio intelekto pasekmė – 

kūrybiškumas“; 

 Skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų mokymai; 

 Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir skaitmeninių konsultantų II ciklo 

mokymai; 

 LBD organizuota tarptautinė konferencija „Bibliotekų galimybės ir potencialas 

įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“. 

Išvažiuojamieji mokymai/seminarai, stažuotės, konferencijos: 

 Suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo mokymai: projektas 

„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines 

kompetencijas“; 

 Mokymai „Viešojo sektoriaus subjektų turto valdymas ir apskaita: naujausi pakeitimai“; 

 Mokymai „Ką turi žinoti biudžetinės įstaigos vadovas organizuojant finansinę veiklą ir 

darbo santykius“; 

 Pasirengimo pastebėti savižudybės pavojų mokymai; 

 Mokymai „Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas: atranka ir teisių  valdymas“ 

Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje; 

 Teorinis-praktinis seminaras „Kultūros ir meno projektų viešinimas. Kaip sudominti 

žiniasklaidą? Žiniasklaidos darbo principai: temų aktualumas ir kitos nerašytos taisyklės“ Kretingos 

muziejuje; 

 Mokymai „Ruošiantis finansinių metų pabaigai viešojo sektoriaus subjektuose: 2019 m. 

teisės aktų pakeitimų apžvalga“; 
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 Seminaras „Ankstyvasis skaitymas: teorija ir praktika“ Klaipėdos apskrities viešojoje 

Ievos Simonaitytės bibliotekoje; 

 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotas bibliotekų IT 

specialistų seminaras Vilniuje; 

 Stažuotė „3D – modeliavimas ir spausdinimas“ Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos 

Simonaitytės bibliotekoje; 

 Stažuotė „Vartotojų aptarnavimas Abonementų skyriuje Klaipėdos apskrities viešojoje 

Ievos Simonaitytės bibliotekoje; 

 Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos organizuota tarptautinė bibliotekininkų 

bendruomenės konferencija „Pokyčių evoliucija bibliotekose: (DI) ir (EI) Nidos Viktoro Miliūno 

viešojoje bibliotekoje“; 

 Konferencija „Darbas su negalią turinčiais asmenimis: patirtis, sklaida, galimybės“  

Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje; 

 Tarptautinė konferencija „Besikeičianti skaitmeninio amžiaus biblioteka. Iššūkiai 

darbuotojams, naujos paslaugos vartotojams“ Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio 

bibliotekoje; 

 Metodininkų, renginių organizatorių ir viešinimo specialistų susirinkimas Klaipėdos 

apskrities viešojoje  Ievos Simonaitytės bibliotekoje. 

Išvykos: 

 Europos Sąjungos informacijos tinklo Lietuvoje koordinacinis susitikimas Vilniuje; 

 Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotas Savivaldybių viešųjų bibliotekų 

visuotiniame asociacijos narių susirinkimas Marijampolės rajono savivaldybės Petro Kriaučiūno 

viešojoje bibliotekoje; 

 Vilniaus Knygų mugė; 

 Profesinė išvyka į Latvijos nacionalinę (Latvija) ir Helsinkio centrinę (Suomija) 

bibliotekas; 

 Klaipėdos knygų mugė; 

 XVIII Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydis „N-18: patyriminio ugdymo 

projektas“ Balsių slėnyje (Akmenės r.); 

 LBD skyrių atstovų susitikimas Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje; 

 Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotos tarptautinės 

tarpinstitucinės žinių dalijimosi praktikos Madrido, Valencijos ir Barselonos (Ispanija) bibliotekose; 

 Kelionė į Leborką (Lenkija) su oficialia Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

ir kultūros įstaigų darbuotojų delegacija. 

VII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS 

Iš viso 2019 m. kultūrinės veiklos finansavimui parengti 38 projektai. Gauta lėšų kultūrinei 

veiklai – 28 840 Eur. 

Projektai finansuoti iš Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos 11 820 Eur: 

 „Knygos invazija´19“ (Viešoji biblioteka); 

 „Audiovizualinių menų populiarinimo programa Kretingos rajone“ (Viešoji biblioteka); 

 „Poezijos kvapų alchemija“ (Viešoji biblioteka); 

 „Para kultūroje“ (Viešoji biblioteka); 

 „Kultūros loftas“ (Viešoji biblioteka); 

 „Kūrybiniai pėdsakai mene“ (Viešoji biblioteka); 

 „Muzikinis teatras – durys į pasakų šalį“ (Viešoji biblioteka); 



27 

 

 „Pabėgimo pogrindis – laisvės kovos“ (Viešoji biblioteka); 

 „Skaitymas su šunimi“ (Viešoji biblioteka); 

 „Inovatyvi šeima“ (Viešoji biblioteka); 

 „Vasara kvepianti baltoji vakarienė“ (Viešoji biblioteka); 

 „Vaikystė knygų lydima“ (Viešoji biblioteka); 

 Elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ tekstų kūrimas, redagavimas ir 

priežiūra (Viešoji biblioteka); 

 Egzodo kūrybos liudijimai“ (Viešoji biblioteka); 

 „Juozo Tumo-Vaižganto tekstas – kaip klasikinė muzika (Viešoji biblioteka); 

 Renginių ciklas „Mūsų bibliotekos pulsas“ (Salantų m. filialas); 

 Filialo veiklos jubiliejaus renginių ciklas „Istorijos detektyvai“ (Baublių filialas); 

 Konferencija „Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvybės sergėtojas“ (Darbėnų filialas); 

 Kraštotyros darbas „Darbėnai vakar ir šiandien“ (Darbėnų filialas); 

 Filialo jubiliejaus šventinis renginys „Bibliotekos žingsniai ir pastovumas“ (Jokūbavo 

filialas“; 

  „Iš tavo lūpų į mano širdį...“ (Juodupėnų filialas); 

 Filialo jubiliejaus šventinis renginys „Metų ratui apsisukus“ (Kalniškių filialas); 

 „Kūryboje suradę gyvenimo prasmę“ (Kartenos filialas); 

 Edukacinė ir pažintinė vasaros skaitymo programa „Išgirdau – neužmiršau, pamačiau 

– įsiminiau, padariau – išmokau“ (Kurmaičių filialas); 

 Filialo jubiliejaus šventinis renginys „Šlama puslapiai knygų tyloj...“ (Laivių filialas) 

 Filialo jubiliejaus šventinis renginys „Žemaičių kalba nuo seno tarp mūsų gyveno“ 

(Rūdaičių filialas); 

 Filialo jubiliejaus šventinis renginys „65 metai draugystės su knyga“ (Šukės filialas). 

Iš Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos – 1 220 Eur: 

 „Taislius augyminis“ – žolinčių paslaptys (Viešoji biblioteka); 

 Samogitia: nežinoma ar pažinta (Viešoji biblioteka); 

 Edukacinių užsiėmimų ciklas „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ (Erlėnų filialas); 

 Edukacinis renginys „Grūšlaukės krašto vietovės išskirtinumai ir tradicijos“ 

(Grūšlaukės filialas); 

 Renginių ciklas „Su meile žemaitijai“ (Vydmantų filialas). 

 

Iš Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo erdvei „Savas kampas Viešojoje bibliotekoje – 

2 000 Eur. 

Iš Kretingos rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programos „Kultūros bankas“– 2 000 Eur. 

Iš Lietuvos kultūros tarybos – 10 700 Eur: 

 „Juozo Tumo-Vaižganto tekstas – kaip klasikinė muzika“ (Viešoji biblioteka); 

 „Para kultūroje“ (Viešoji biblioteka); 

 „Pabėgimo pogrindis – laisvės kovos“ (Viešoji biblioteka) .  

Iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje – 1 100 Eur: 

 „Lietuva ir ES: iššūkiai ir galimybės“ (Viešoji biblioteka). 

 

VIII. PERSONALAS 

2019 m. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirbo 48 darbuotojų (50,29 etato): 
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 profesionalūs bibliotekininkai – 41; 

 turintys bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą – 19; 

 įgiję profesinius įgūdžius – 22. 

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 

 aukštasis išsilavinimas – 22 (53,6 %); 

 aukštesnysis išsilavinimas – 17 (41,5 %); 

 kitas – 2 (4,9 %). 

 

32 bibliotekininkai dirbo visą dieną, 9 – ne pilną darbo dieną: 

 VB – 0; 

 KF – 9; 

 MF – 0. 

 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

9.1. Patalpų būklė 

2019 m. gruodžio 21 d. įvyko naujojo Viešosios bibliotekos pastato atidarymas 

(J. K. Chodkevičiaus g. 1B). Viešosios bibliotekos pastato I ir II aukštai – pilnai įrengti, aprūpinti 

baldais, technine įranga ir kitu būtinu inventoriumi. 

2018 m. iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto renovuotos Vydmantų filialo patalpos. 

 

Bendras SVB patalpų plotas – 4 814 kv. m, iš jų: naudingas plotas bibliotekos funkcijoms 

atlikti – 3 818 kv. m: 

 VB patalpų plotas – 2 966 kv. m., iš jų: naudingas – 2 300 kv. m; 

 MF patalpų plotas – 153 kv. m, iš jų: naudingas – 153 kv. m; 

 KF patalpų plotas – 1 695 kv. m., iš jų: naudingas – 1 365 kv. m. 

 

9.2. Techninis aprūpinimas 

2019 m. Viešoji biblioteka ir jos filialai aprūpinti kompiuterine technika. Iš viso yra 144 

kompiuterizuotos darbo vietos: 93 – vartotojams ir 51 – darbuotojams. 

2019 m. iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Gyventojų skatinimas 

išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ gauta Viešajai bibliotekai (VB): 9 

kompiuteriai vartotojams ir 3 paketininiai kompiuteriai, kaimo filialams (KF) 11 kompiuterių 

vartotojams – Jokūbavo filialui –5, Kartenos filialui – 6 ir Salantų m. filialui (MF) – 6 kompiuteriai 

vartotojams. 

Viešosios bibliotekos filialų materialinė bazė yra gera: patalpos renovuotos, nupirkti baldai ir 

kitas inventorius. 

IŠVADOS 

Pasiekimai: 

 sėkmingai vykdoma projektinė veikla; 

 organizuojama vis daugiau renginių, atsižvelgiant į Viešosios bibliotekos ir filialų 

lankytojų kultūrinius-švietėjiškus, edukacinius poreikius; 

 suaktyvėjo tarpinstitucinis bendradarbiavimas; 

 aktyvus dalyvavimas įvairiose programose, akcijose, iniciatyvose; 
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 VB ženkliai padidėjo vartotojų, lankytojų srautas. 

 

Problemos: 

 trūksta lėšų naujoms knygoms įsigyti; 

 trūksta mokomosios literatūros pagal rekomenduojamus mokyklų sąrašus; 

 būtinas kompiuterinės technikos atnaujinimas Viešosios bibliotekos filialų 

darbuotojams; 

 ribotas viešinimas; 

 trūksta lėšų filialų organizuojamiems renginiams. 

 

 

Parengė vyresn. metodininkė Lolita Miežienė 


