KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
M. VALANČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
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BENDROJI DALIS
2005 metais Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos (toliau –
Viešosios bibliotekos) prioritetinės veiklos sritys buvo šios:
Viešosios bibliotekos kraštotyros informacijos skaitmeninimas, elektroninio leidinio „Kretingos
rajono personalijų žinynas“ kūrimas (2005 m. iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
Regionų etnokultūros rėmimo programos gauta 3000 Lt);
Viešosios bibliotekos internetinio puslapio www.kretvb.lt pertvarkymas pagal turinio valdymo
programą;
Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (toliau - LIBIS) Skaitytojų aptarnavimo
posistemio diegimas;
etnokultūros sklaida;
Viešosios interneto prieigos taškų (toliau – VIPT) steigimas kaimo vietovėse. VIPT įsteigti
Darbėnų, Kūlupėnų ir Juodupėnų filialuose (po 5 kompiuterizuotas darbo vietas vartotojams).
2005 metais pagerėjo Viešosios bibliotekos filialų materialinė bazė. Suremontuotos
Jokūbavo, Raguviškių, Grūšlaukės, Kumpikų ir Šukės filialų patalpos.
2005 m. Viešoji biblioteka atšventė 70 metų įkūrimo jubiliejų. Šiai datai pažymėti buvo
sukurtas filmas „Linksmai apie bibliotekos gyvenimą“, suorganizuota šventinė konferencija
„Praeitis visada kupina ateities“.
I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų skaičius:
iš viso
23
Viešoji biblioteka (toliau – VB)
1
miesto filialai
1
kaimų filialai
21
sujungtų bibliotekų
Tinklo pokyčiai:
uždaryta filialų
sujungta bibliotekų
atidaryta bibliotekų
Nestacionarusis aptarnavimas:
bibliotekinių punktų skaičius
bibliobusų skaičius
knygnešių skaičius
216
Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas:
Viešosios bibliotekos ir filialų patalpos nėra pritaikytos neįgaliesiems vartotojams aptarnauti
(išskyrus Vydmantų filialą): nėra privažiavimų, skaityklose nėra pritaikytų darbo vietų. Specialus
fondas Viešojoje bibliotekoje nekaupiamas, tik aklieji vartotojai aptarnaujami įgarsintomis
knygomis, gaunamomis iš Klaipėdos aklųjų bibliotekos. Filialuose neįgaliesiems ir senyvo amžiaus
žmonėms knygas į namus pristato jų šeimos nariai arba bibliotekininkai.
Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB (trumpinys – Savivaldybės viešoji biblioteka):
2005 metais iš Kalnalio filialo 0,5 etato perkeltas į Kūlupėnų filialą (dabar Kūlupėnų filiale
turime 1,5 vyr. bibliotekininko etato).
II. FONDO FORMAVIMAS
Fondo būklė:
Iš viso yra fonde (fiz. vnt. ir pav.):
SVB
267618 fiz. vnt., 44563 pav.
VB
64715 fiz. vnt., 33320 pav.
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Salantų m.
21214 fiz. vnt., 12964 pav.
kaimų filialuose
181689 fiz.vnt., 9505 pav.*
* Vidutiniškai vieno kaimo filialo dokumentų pavadinimų skaičius.
Iš viso yra grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):
SVB
161869 fiz. vnt. – 60,5 proc.
VB
30660 fiz.vnt. – 47,4 proc.
Salantų m.
12485 fiz. vnt. – 58,9 proc.
kaimų filialuose
118724 fiz. vnt. – 65,3 proc.
Iš viso yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):
SVB
105749 fiz. vnt. – 39,5 proc.
VB
34055 fiz. vnt. – 52,6 proc.
Salantų m.
8729 fiz. vnt. – 41,1 proc.
kaimų filialuose
62965 fiz. vnt. – 34,7 proc.
Iš viso bibliotekose periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.):
SVB
20989 fiz. vnt. – 7,8 proc.
VB
4148 fiz. vnt. – 6,4 proc.
Salantų m.
989 fiz. vnt. – 4,7 proc.
kaimų filialuose
15852 fiz. vnt. – 8,7 proc.
Aprūpinimas dokumentais:
Vienam gyventojui tenka dokumentų:
SVB
5,8
VB
3,1
Salantų m.
11,2
kaimų filialuose
7,8
Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:
SVB
0,3
VB
0,2
Salantų m.
0,5
kaimų filialuose
0,5
Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų:
SVB
0,04
VB
0,08
Salantų m.
0,06
kaimų filialuose
Vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų:
SVB
0,0007
VB
0,0008
Salantų m.
0,002
kaimų filialuose
0,0004
Vienam vartotojui tenka dokumentų:
SVB
28,5
VB
22,9
Salantų m.
26,4
kaimų filialuose
31,4
Iš viso per metus įsigyta dokumentų bibliotekose (fiz. vnt. ir pav.):
SVB
15805 fiz. vnt., 1937 pav.
VB
4300 fiz. vnt., 1616 pav.
Salantų m.
875 fiz. vnt., 404 pav.
kaimų filialai
10630 fiz. vnt., 916 pav.
vidutiniškai vienas kaimo filialas
506 fiz. vnt., 191 pav.
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Per metus įsigyta grožinės literatūros (fiz. vnt. ir pav.):
SVB
5226 fiz. vnt., 790 pav.
VB
1503 fiz. vnt., 754 pav.
Salantų m.
277 fiz. vnt., 209 pav.
kaimų filialai
3446 fiz. vnt., 378 pav.
vidutiniškai vienas kaimo filialas
164 fiz. vnt., 76 pav.
Per metus įsigyta šakinės literatūros (fiz. vnt. ir pav.):
SVB
10579 fiz. vnt., 1147 pav.
VB
2797 fiz. vnt., 862 pav.
Salantų m.
598 fiz. vnt., 195 pav.
kaimų filialuose
7184 fiz. vnt., 538 pav.
vidutiniškai vienas kaimo filialas
342 fiz. vnt., 115 pav.
Per metus gauta periodinių leidinių (fiz. vnt. ir pav.):
SVB
8580 fiz. vnt., 130 pav.
VB
1483 fiz. vnt., 128 pav.
Salantų m.
489 fiz. vnt., 32 pav.
kaimų filialuose
6608 fiz. vnt.,
vidutiniškai vienas kaimo filialas
314 fiz. vnt., 22 pav.
Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde:
SVB
5,9 proc.
VB
6,6 proc.
Salantų m.
4,1 proc.
kaimų filialuose
5,8 proc.
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:
iš viso
3,13 Lt
Kultūros ministerijos skirtų lėšų
1,29 Lt
Savivaldybės skirtų lėšų
1,52 Lt
kitų šaltinių
0,32 Lt
Dokumentų nurašymas (fiz. vnt. ir pav.):
SVB
10548 fiz. vnt., 1812 pav.
VB
2794 fiz. vnt., 1589 pav.
Salantų m.
305 fiz. vnt.,
20 pav.
kaimų filialuose
7449 fiz. vnt., 314 pav.
Nurašymo priežastys (fiz. vnt. ir proc.):
susidėvėję
4962 fiz. vnt. – 47 proc.
praradę aktualumą
5386 fiz. vnt. – 51,1 proc.
skaitytojų prarasti dokumentai
200 fiz. vnt. – 1,9 proc.
Fondo panaudojimas:
Bendras bibliotekų fondo apyvartos rodiklis:
SVB
1,2
VB
1,2
Salantų m.
1,1
kaimų filialuose
1,1
Saugyklos fondas perduotas VB Skaitytojų aptarnavimo skyriui.
VB mainų fondas (fiz. vnt.):
iš viso
8936 fiz. vnt.
gauta dokumentų
nurašyta
195 fiz. vnt.
perduota filialams
VB atsarginis fondas (fiz. vnt.):
iš viso
756 fiz. vnt.
gauta
-
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III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas:
Regiono gyventojų skaičius
45988
Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
SVB
20,4 proc.
VB
13,5 proc.
Salantų m.
42,4 proc.
kaimų filialuose
25 proc.
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis VB ir vienam filialui:
SVB
1999
VB
20949
Salantų m.
1895
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienam filialui
1102
Vartotojų skaičius:
SVB
9404
VB
2821
Salantų m.
803
kaimų filialuose
5780
Apsilankymų skaičius:
SVB
125059
VB
40137
Salantų m.
13875
kaimų filialuose
71047
Lankomumas:
bendras lankomumo rodiklis SVB
13
VB
14
Salantų m.
17
kaimų filialuose
12
Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.):
SVB
308915 fiz. vnt.
VB
80695 fiz. vnt.
Salantų m.
22869 fiz. vnt.
kaimų filialuose
205351 fiz. vnt.
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):
SVB
225750 fiz. vnt.
VB
38119 fiz. vnt.
Salantų m.
12763 fiz. vnt.
kaimų filialuose
174868 fiz. vnt.
Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje):
SVB
83165 fiz. vnt.
VB
42576 fiz. vnt.
Salantų m.
10106 fiz. vnt.
kaimų filialuose
30483 fiz. vnt.
Iš viso išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):
SVB
101948 fiz. vnt. – 33 proc.
VB
27627 fiz. vnt. – 34 proc.
Salantų m.
7256 fiz. vnt. – 32 proc.
kaimų filialuose
67065 fiz. vnt. – 33 proc.
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Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):
SVB
37269 fiz. vnt. – 12 proc.
VB
18437 fiz. vnt. – 23 proc.
Salantų m.
892 fiz. vnt. – 4 proc.
kaimų filialuose
17940 fiz. vnt. - 9 proc.
Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.):
SVB
169698 fiz. vnt. - 55 proc.
VB
34631 fiz. vnt. - 43 proc.
Salantų m.
14721 fiz. vnt. - 64 proc.
kaimų filialuose
120346 fiz. vnt. – 58 proc.
Skaitomumas:
SVB
33
VB
29
Salantų m.
28
kaimų filialuose
36
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius:
SVB
237
VB
53
Salantų m.
15
kaimų filialuose
169
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius:
iš viso
28
Kompiuterizuotų darbo vietų, prijungtų prie interneto, skaičius:
SVB
26
VB
5
Salantų m.
3
kaimų filialuose
18
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams:
SVB
23
VB
23
Salantų m.
kaimų filialuose
Vartotojų orientavimas ir mokymas:
Viešosios bibliotekos siūlomų kompiuterinio raštingumo mokymų valandų skaičius - 9 val., iš jų kaimų filialų – 2 val.
Darbo valandos:
Viešojoje bibliotekoje
10 – 18 val. ( pirmadieniais – penktadieniais)
10 – 15 val. ( šeštadieniais)
14 filialų dirba po 8 val.
10 – 18 val. ( pirmadieniais – penktadieniais)
Vartotojų pageidavimu 4 filialai ( Salantų m. , Kūlupėnų, Vydmantų ir Juodupėnų) dirba
šeštadieniais nuo 10 val. iki 14 val.
8 filialai dirba po 4 val.
Vidutiniškai vienas kaimo filialas dirba po 6 val.
Tarpbibliotekinis skolinimas:
išsiųsta užsakymų
gauta dokumentų
Renginiai:
Renginių skaičius:
SVB
248
VB
16
Salantų m.
13
kaimų filialuose
219
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2005 m. Viešojoje bibliotekoje vykę svarbesni renginiai:
susitikimas su rašytoju Algiu Kukliu, novelių knygos „Ritualinė kaukė“ pristatymas;
susitikimas su poete Elena Karnauskaite ir pianistu Sauliumi Šiaučiuliu poezijos ir muzikos
vakare „Knygoje – mano pasaulis“;
rajono moksleivių vyskupo Motiejaus Valančiaus meninio skaitymo konkursas;
iškilminga konferencija „Dabartis visada kupina ateities“, skirta Viešosios bibliotekos 70ųjų įkūrimo metinių jubiliejui;
vyskupo Motiejaus Valančiaus draugijos 10-mečio paminėjimas;
advento vakaras „Ateiki pro aušrą“, kuriame dalyvavo Gintarė Serepinienė, skaitovė
mokytoja Danutė Katkauskienė iš Platelių, Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenės „Tėviškė“
pirmininkė Janina Danielienė (Plungės rajonas);
Nacionalinės skaitymo skatinimo ir kalbos įgūdžių ugdymo koncepcijos pristatymas,
kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai Dalia Teišerskytė ir Virginijus Domarkas.
Nacionalinė bibliotekų savaitė „Biblioteka - atvira erdvė visiems ir kiekvienam“ viešojoje
bibliotekoje ir filialuose buvo pažymėta įvairiais renginiais, parodomis apie bibliotekos veiklą,
pokalbiais apie bibliotekininko profesiją..
Salantų m. filiale įvyko literatūrinis vakaras „Negęstanti poezijos žvaigždė“, kuriame
dalyvavo vietos poezijos kūrėjai ir Darbėnų vidurinės mokyklos mokytojas Juozas Maksvytis
Vydmantų filiale įvyko susitikimas su Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ nariais.
Susitikimo metu buvo pristatytos naujos knygos: Nijolės Rimkienės „Lietuva – kryžių žemė“ ir
Alfonso Berenio „Laiko šviesoje“.
Darbėnų, Budrių, Baublių, Jokūbavo, Erlėnų, Juodupėnų, Šukės, Laukžemės, S. Įpilties ir
Kalniškių filialuose įvyko susitikimai su Nijole Rimkiene, Alfonsu Bereniu, pristatytos jų naujos
knygos.
Jokūbavo filiale įvyko susitikimas su poete Elena Karnauskaite.
Kalnalio filialo bibliotekininkė kaimo bendruomenės nariams suorganizavo išvyką, skirtą
rašytojos Julijos Beniuševičiūtės-Žemaitės 160-osioms gimimo metinėms pažymėti, į Žemaitės
muziejų.
Surengta parodų:
SVB
408
VB
31
Salantų m.
14
kaimų filialuose
363
Viešojoje bibliotekoje buvo surengtos šios meno parodos:
dailininkės Lidijos Skačkauskaitės - Kuklienės grafikos darbų paroda;
Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos mokytojos Felicijos Stramilaitės darbų
paroda;
tautodailininkės Adelės Skeizgilienės jubiliejinė darbų paroda;
Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos jaunųjų fotomenininkų (vadovė mokytoja Dalia
Šidlauskienė) kūrybos paroda „Žydinčios akys“;
Audreolės Pažerskaitės ir Algio Jankūno meninės fotografijos paroda „Laiko žydėjimas“. Parodos
atidarymo metu skambėjo Danutės Dunauskaitės, Audreolės Pažerskaitės ir pranciškono brolio
Bernardo eilės;
tradicinė rajono pedagogų dailės darbų paroda „Pasaka šarmota rymo“;
Kretingos rajono mokinių piešinių priešgaisrine tema paroda. Parodos atidarymo metu įvyko
susitikimas su policijos darbuotojais ir tėvais;
Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos ir darželio – mokyklos “Pasaka” VPC moksleivių
piešinių parodos.
Viešojoje bibliotekoje buvo surengtos spaudinių ir nuotraukų parodos:
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „Lietuvos laisvė, Lietuvos rytas, Lietuvos diena...“;
„Kovo 11-oji - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“;
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai „Lietuvos istorija poezijoje“;
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salantiškio knygnešio Aleksandro Bendiko išleistam „Ūkininko“ kalendoriui – 100;
„Kretingos rajono vyskupo Motiejaus Valančiaus draugijos 10 metų kelias“;
Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos įkūrimo 70-mečiui „Tarp knygų, tarp žmonių“;
Kretingos miesto, bažnyčios įkūrėjui Jonui Karoliui Chodkevičiui – 445;
„Šventasis Tėvas Jonas Paulius II“;
„Žemaičių žemė“;
poetui, vyskupui Antanui Baranauskui – 170;
poetei Almai Karosaitei – 60;
rašytojui Hansui Kristianui Andersenui – 200;
poetui Pauliui Širviui – 85;
Johanui Sebastianui Bachui – 320;
Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui – 130 ir kt.
Visuose Viešosios bibliotekos filialuose parodomis pažymėti rašytojų jubiliejai,
valstybinės, kalendorinės šventės, surengtos vietos menininkų parodos.
Viešojoje bibliotekoje suorganizuotos 6 pažintinės ekskursijos rajono mokyklų mokiniams,
ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams, kolegoms iš Liepojos, Kelmės ir Skuodo rajonų.
Buvo organizuojami anglų ir prancūzų kalbų kursai.
Viešojoje bibliotekoje veikė Lietuvos – Prancūzijos asociacijos Kretingos skyrius.
Renginių ir parodų lankytojų skaičius:
SVB
6995
VB
1532
Salantų m.
349
kaimų filialuose - 5114
Mokamos paslaugos:
skaitytojo bilietas (suaugusiems - 3 Lt, vaikams, moksleiviams, studentams – 2 Lt);
vienkartinis skaitytojo bilietas – 1 Lt;
kartotinis skaitytojo bilietas (suaugusiems - 2 Lt, vaikams, moksleiviams,
studentams – 2 Lt);
savarankiško darbo kompiuteriu 1 val. – 2 Lt (vaikams ir moksleiviams taikomos
nuolaidos);
dokumentų kopijavimas (lapo A4 formato – 0,30 Lt, lapo A3 formato – 0,60 Lt);
dokumentų spausdinimas (nespalvoto lapo A4 formato – 0,30 Lt, spalvoto lapo A4 formato
visiškai užpildyto – 2 Lt, nevisiškai užpildyto – 1 Lt);
dokumentų skanavimas 1 vnt. – 0,50 Lt;
mokymas dirbti kopiuteriu, naudotis internetu 1 val. – 5 Lt;
darbuotojo pagalba, dirbant kompiuteriu 1 val. – 1 Lt;
dokumentų išsiuntimas elektroniniu paštu, padedant bibliotekininkui, iš bibliotekos
pašto dėžutės 1 vnt. – 0,50 Lt;
informacijos įrašymas į kompaktinį diską (CD) –3 Lt;
fakso išsiuntimas ir priėmimas 1 psl. – 1 Lt, plius telekomo teikiamos paslaugos kaina
pagal tarifus;
naudojimasis vaizdo aparatūra 1 val. (suaugusiems – 3 Lt, vaikams, moksleiviams,
studentams – 2 Lt);
naudojimasis garso aparatūra 1 val.(suaugusiems – 2 Lt, vaikams, moksleiviams,
studentams – 1 Lt);
garso ir vaizdo kasečių nuoma (išdavimas į namus) užsienio kalbų mokymuisi 1 vnt.
1 sav. – 2 Lt;
atsakymas į bibliografines užklausas – 1 Lt;
negrąžinus laiku spaudinio, imami 10 proc. delspinigiai nuo užstato vertės už kiekvieną
uždelstą dieną;
už spaudinių ir kitų dokumentų negrąžinimą nurodytu laiku imamas 0,10 Lt mokestis už
kiekvieną uždelstą dieną nuo kiekvieno negąžinto spaudinio ar dokumento;
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2005 metais Viešojoje bibliotekoje už mokamas paslaugas surinkta 14,9 tūkst. Lt.
Bibliotekos įvaizdžio formavimas:
Viešosios bibliotekos darbuotojų parašyti straipsniai - 22,
ne bibliotekos darbuotojų parašyti straipsniai
- 54.
2005 m. išplatinta 1000 vienetų skrajučių Viešosios bibliotekos paskelbtai akcijai „Dovanoju
bibliotekai knygą“, parengti kvietimai į Viešosios bibliotekos jubiliejinius renginius.
LIBIS programinės įrangos ( toliau - PĮ) diegimas:
Su LIBIS analizinės bibliografijos posistemiu sektoriuje dirbama nuo 2001 metų.
Aprašomi straipsniai iš respublikinės spaudos ir knygų. Nuo 2003 metų įsitraukta į Lietuvos
nacionalinės bibliografijos duomenų banko elektroninio straipsnių katalogo sudarymą, kuriame yra
skelbiama Viešosios bibliotekos darbuotojų surinkta kraštotyros informacija. Elektroniniame
kataloge yra 44508 bibliografiniai įrašai, iš jų:
23833 – komplektuotojų,
20675 – bibliografų ( iš jų 7551 kraštotyriniai).
Informacinis fondas - 2472 fiz. vnt. 2005 metais Bibliografijos informacijos sektoriuje gauta 180
fiz. vnt. leidinių.Trūksta informacinės literatūros istorijos, ekonomikos, geografijos klausimais.
Katalogų ir kartotekų sistema:
elektroninis LIBIS katalogas,
kortelinis suvestinis katalogas,
abėcėlinis katalogas,
sisteminis katalogas,
kraštotyros kartoteka (iki 2003 m.),
sisteminė straipsnių kartoteka (iki 2001 m.),
citatų kartoteka,
teminė eilėraščių kartoteka.
Per 2005 m. katalogai ir kartotekos papildyti 5137 analiziniais įrašais, iš jų - 162 kortelėse ir 4975 kompiuteryje.
Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas:
Atsakytų informacinių užklausų skaičius:
SVB
6188,
VB
2259,
Salantų m.
556,
kaimų filialuose
3373.
Vidutinis užklausų skaičius , tenkantis vienam kaimo filialui - 161
Teminės užklausos (skaičius ir proc.):
SVB
3313 – 53 proc.
VB
907 – 40 proc.
Salantų m.
58 – 10 proc.
kaimų filialuose
2348 – 70 proc.
Adresinės užklausos (skaičius ir proc.):
SVB
1902 – 31 proc.
VB
1075 – 48 proc.
Salantų m.
485 – 87 proc.
kaimų filialuose
342 - 10 proc.
Tikslinamosios užklausos (skaičius ir proc.):
SVB
801 – 13 proc.
VB
267 – 12 proc.
Salantų m.
12 – 2 proc.
kaimų filialuose
522 – 15 proc.
Faktografinės užklausos (skaičius ir proc.):
SVB
172 - 3 proc.
VB
10 – 0,4 proc.
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Salantų m.
1 – 0,2 proc.
kaimų filialuose
161 – 5 proc.
Internetas:
bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius - 6,
interneto lankytojų skaičius – 15661 ,
interneto skaityklos (darbo vietų skaičius) - 26.
Bibliografijos informacijos sektoriaus darbuotojai, atsakydami į užklausas, 2005 m. iš
Kretingos LIBIS PĮ nuskaitė 10754 įrašus. Virtualių apsilankymų skaičius - 5885.
Kraštotyros veikla:
Viešosios bibliotekos kraštotyros fondą sudaro 296 fiz. vnt. kraštotyros leidinių, 2005 metais
gauta 15 fiz. vnt. Sektoriuje saugomi rajono laikraščiai nuo 1946 metų. Yra 61 teminis aplankas.
2005 m. sudaryti 4 nauji: “Seimo nariai ”, “Kretingos rajono merai ”, „Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus viešajai bibliotekai – 70“ ir “Piotras Silkinas ”. Nuolat tvarkomas
Viešosios bibliotekos nuotraukų archyvas.
Nuo 2003 metų kraštotyros informacija kaupiama LIBIS analizinės bibliografijos posistemės
elektroniniame kataloge. Per 2005 metus buvo aprašyti 2390 straipsnių. Kraštotyros kartotekoje yra
53824 kortelės.
Kraštotyros fonde sukaupta medžiaga buvo panaudota, rengiant įvairias parodas, atsakant į
užklausas.
Metodinė veikla:
Pagrindinė metodinės veiklos kryptis – bibliotekininkų profesionalumo ugdymas, veiklos
planavimas, analizė, filialų veiklos kontrolė. Vidutiniškai vienas filialas buvo aplankytas 1,5 karto.
Domėtasi dokumentų apskaita, kraštotyros veikla, informacine veikla, renginių organizavimu ir kt.
Atliktas Šukės filialo fondo patikrinimas.
2005 metais suorganizuoti 3 seminarai ir 7 pasitarimai.
2005 m. skirti etnokultūros sklaidai bibliotekose. M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje
suorganizuotame seminare „Kraštotyros veikla bibliotekoje“ dalyvavo rajono Etninės kultūros
komisijos tarybos nariai, viešosios bibliotekos ir filialų, Kretingos kultūros centro ir filialų
darbuotojai. Buvo eksponuojami viešosios bibliotekos ir filialų parengti kraštotyros aplankai.Vyr.
bibliografė Lolita Miežienė supažindino su kraštotyros veikla bibliotekoje. Skaitmeninės
informacijos sektoriaus vedėja Asta Kuktorovienė pristatė M. Valančiaus viešosios bibliotekos
svetainę www.kretvb.lt, pateikė skaitmeninėse laikmenose sukauptą kraštotyros medžiagą. Baublių
filialo vyr. bibliotekininkė Danguolė Gibišienė pristatė kraštotyros darbą „Baublių kaimas
paraštėse“, parodė pertvarkytą Baublių bibliotekos metraštį, kuris perkeltas į elektroninę laikmeną.
Įvyko bendras rajono bibliotekininkų ir kultūros centrų darbuotojų seminaras „Kultūros
įstaigos ir bendruomenės partnerystė“. Seminarą vedė Kultūros ministerijos Profesionalaus ir
mėgėjų meno skyriaus vyr. specialistė Irena Seliukaitė. Po seminaro lektorė lankėsi Vydmantų
filiale, susipažino ir teigiamai įvertino parengtus kraštotyros aplankus.
Bendrame su kultūros centro darbuotojais organizuotame seminare „Etnokultūros paveldas“
pranešimą skaitė Kretingos Pranciškonų gimnazijos direktorės pavaduotoja , lietuvių kalbos ir
etnokultūros mokytoja Virginija Rudavičienė.
2005 m. M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje ir Vydmantų filiale lankėsi Liepojos rajono
bibliotekininkės, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos, filialų ir mokyklų
bibliotekininkės bei kolegos iš Skuodo rajono.
Pratęstos bendradarbiavimo sutartys su Vaikų ugdymo centru, su darželiu – mokykla
“Pasaka’’ VPC.
Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas:
Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro organizuotuose kursuose dalyvavo 12
darbuotojų:
seminare „Bibliotekos informacinė veikla“ dalyvavo Bibliografijos informacijos sektoriaus vedėja
Laima Jonauskaitė,
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seminare „Analizinių įrašų rengimas LIBIS programine įranga“ dalyvavo vyr. bibliografė Lolita
Miežienė,
seminare „Bibliotekos vaidmuo žinių visuomenės plėtrai“ dalyvavo direktorės pavaduotoja Birutė
Karčauskienė,
seminare „Dokumentų katalogavimas LIBIS programine įranga“ dalyvavo vyr. bibliotekininkė
Loreta Kundrotienė,
seminare „Biblioteka ir vaikų ugdymas: patirties sklaida“ dalyvavo Vaikų literatūros sektoriaus
vedėja Danutė Žiobakienė
seminare „Šiuolaikinė grožinė literatūra, jos atranka“ dalyvavo vyr. bibliotekininkė Vida
Taujenienė
seminare „Vartotojų aptarnavimas bibliotekoje“ dalyvavo vyr. bibliotekininkė Emilija Čižauskaitė,
seminare „Savivaldybės viešosios bibliotekos metodinė veikla“ dalyvavo vyr. metodininkė Vida
Piečiuvienė ir direktorės pavaduotoja Birutė Karčauskienė,
seminare „Biblioteka – informacijos centras“ dalyvavo Salantų m. filialo vyr. bibliotekininkė
Angelė Kripienė,
Seminare „Biblioteka ir kaimo bendruomenė“ dalyvavo Šukės filialo vyr. bibliotekininkė Ona
Turauskienė ir Laivių filialo vyr. bibliotekininkė Ramutė Reikienė.
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos organizuotuose seminaruose
dalyvavo :
seminare „Autorių teisių apsauga informacinėje visuomenėje“ dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja Nijolė Raudytė ir dailininkė-apipavidalintoja Jonita Beniušienė,
susirinkime apie ataskaitų analizę ir kraštotyros informaciją dalyvavo Bibliografijos informacijos
sektoriaus vedėja Laima Jonauskaitė ir vyr. metodininkė Vida Piečiuvienė,
Lietuvos bibliotekų kolektoriaus ir UAB „Rotas“ organizuotame susitikime- seminare dalyvavo
direktorės pavaduotoja Birutė Karčauskienė ir Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus
vedėja Zolina Andrijauskienė.
Klaipėdos regiono bibliotekininkų kūrybos šventėje „Žodžiu, garsu, spalva ir forma“ dalyvavo
Vydmantų filialo vedėja Romutė Girskienė.
Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje dėl bendrai rengiamos programos
„Etnokultūros paveldo sklaida bibliotekose“ dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Nijolė Raudytė, Vaikų literatūros sektoriaus vedėja Danutė Žiobakienė ir vyr. metodininkė Vida
Piečiuvienė.
Asociacijos „Langas į ateitį“ organizuotame viešųjų interneto prieigos administratorių susitikimeseminare dalyvavo Salantų m. filialo vedėja Jūratė Maciuvienė ir Vydmantų filialo vedėja Romutė
Girskienė.
Klaipėdos universiteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Bibliotekos sukurtos
mokymuisi“ dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Raudytė.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuotame suvažiavime dalyvavo direktorė Aldona Kerpytė,
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Raudytė ir Salantų m. filialo vedėja Jūratė
Maciuvienė.
Pagal Leborko (Lenkija) ir Kretingos rajono savivaldybės pasirašytą projektą „Vidurvasario diena“
organizuotame tarptautiniame bibliotekininkų seminare “Šventas Jonas ir bibliotekininkai” Leborke
dalyvavo 28 viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai.
Direktorė Aldona Kerpytė dalyvavo Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos
organizuotame seminare Anglijoje „Viešosios bibliotekos misija informacinėje visuomenėje.
Hamšyro grafystės bibliotekų, muziejų ir archyvų bendradarbiavimo patirtis“.
Baublių filialo vyr. bibliotekininkė Danguolė Gibišienė dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų
draugijos ir europarlamentarės Onos Juknevičienės organizuotoje kelionėje į Briuselį (Belgija),
lankėsi šios šalies bibliotekose.
Vydmantų filialo vedėja Romutė Girskienė Klaipėdos apskrities latvių kultūros draugijos kvietimu
dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybėje vykusioje konferencijoje „Bendras kelias – bendra
istorija“.
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M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros sektoriaus vyr. bibliotekininkė Rasa
Grigaitienė dalyvavo respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Socialinės aplinkos įtaka
vaiko ir jaunuolio vertybinių nuostatų ugdymui“.
Kretingos muziejuje organizuotoje mokslinėje konferencijoje „Ar išsaugosime žemaičių kalbą?“
dalyvao M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Birutė Karčauskienė, vyr.
metodininkė Vida Piečiuvienė, vyr. bibliografė Lolita Miežienė, Vaikų literatūros sektoriaus vedėja
Danutė Žiobakienė, Baublių filialo vyr. bibliotekininkė Danguolė Gibišienė ir Darbėnų filialo vyr.
bibliotekininkė Rina Ruzgailienė.
Projektų rengimas ir dalyvavimas projektuose:
2005 m. Viešosios bibliotekos pateikti projektai:
„Valančius išmokė sodiečius skaityti ir jie skaityti nebepamiršo“ (Kultūros ir sporto rėmimo
fondui);
„Per žodžio gyvastį ir dvasią“ (Kretingos rajono savivaldybei);
„Vyskupui, rašytojui Motiejui Valančiui – 205“ (Kretingos rajono savivaldybei);
„Vaikų klėtelėj“ (Kretingos rajono savivaldybei);
„Dainuojamosios poezijos vakaras“ (Salantų m. filialas Kretingos rajono savivaldybei);
„Erlėnų ir aplinkinių kaimų etnokultūros lobynas“ (Erlėnų filialas Kretingos rajono savivaldybei);
„Vasara, knyga ir aš“, „Knyga mano gyvenime“(Jokūbavo filalas Kretingos rajono savivaldybei);
„Žemaitiškos poezijos pavasaris“ (Vydmantų filialas Kretingos rajono savivaldybei);
„Etnokultūros ir kraštotyros studijos įkūrimas Baublių kaimo bibliotekoje“ (Baublių filialas
Kretingos rajono savivaldybei;
„Poetinio žodžio šventė Juodupėnų žemėje“ (Juodupėnų filialas Kretingos rajono savivaldybei).
Darbuotojų skaičius:
Viešojoje bibliotekoje yra 53 darbuotojai, iš jų profesionalūs bibliotekininkai – 44.
Viešosios bibliotekos bibliotekininkų išsilavinimas:
Su aukštuoju (skaičiais ir proc.):
SVB
13 - 30 proc.
VB
8 - 44 proc.
Salantų m.
–
kaimų filialuose
5 - 21 proc.
Su aukštesniuoju (skaičiais ir proc.):
SVB
25 - 58 proc.
VB
10 - 59 proc.
Salantų m.
1 - 50 proc.
kaimų filialuose
14 - 61 proc.
Kitu (skaičiais ir proc.):
SVB
6 - 14 proc.
VB
Salantų m.
1 - 50 proc.
kaimų filialuose
5 - 22 proc.
1 Viešosios bibliotekos ir 2 filialų bibliotekininkai mokosi Klaipėdos universiteto Socialinių
mokslų fakultete bibliotekininkystės specialybės.
Darbuotojų kaita:
2005 m. pasikeitė vyr. buhalterė, priimta Vida Lučinskienė (aukštasis išsilavinimas), į
Kūlupėnų filialą 0,5 etato vyr. bibliotekininkė Rima Galuškinienė (aukštasis išsilavinimas).
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai:
Vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui:
SVB
- 214,
VB
- 157,
Salantų m.
- 402,
kaimų filialuose - 241.
Lankytojų skaičius 1 bibliotekininkui:
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SVB
- 2842,
VB
- 2230,
Salantų m.
- 6938,
kaimų filialuose - 2960.
Išduotis (fiz. vnt.) 1 bibliotekininkui:
SVB
7021,
VB
4483,
Salantų m.
11435,
kaimų filialuose 8556.
Materialinė bazė.
Suremontuotos Jokūbavo, Raguviškių, Grūšlaukės, Kumpikų ir Šukės filialų patalpos. Budrių
filiale- pakeisti langai.
Techninis aprūpinimas:
Kompiuterių
(iš jų vartotojams ir darbuotojams) ir dauginimo priemonių skaičius:
SVB
51
28
23
5
VB
30
7
23
1
Salantų m.
3
3
kaimų filialuose 18
18
4
Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas - 2744 kv.m, iš jų naudingas bibliotekos funkcijoms
atlikti plotas - 2374 kv. m.
Finansavimas
Einamosios (paprastos) išlaidos:
darbo užmokesčiui
- 622,3 tūkst. Lt,
komplektavimui (dokumentams įsigyti) - 143,8 tūkst. Lt. Iš jų:
knygoms
- 100,4 tūkst. Lt,
periodikai
43,4 tūkst. Lt.
Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, patalpų nuomai, komunalinėms paslaugoms, smulkiam
remontui ir kt)
- 295,2 tūkst. Lt.
Kapitalinės išlaidos:
kompiuterinėms sistemoms – įrangai ir programoms įsigyti - 27,7 tūkst. Lt,
kitos
2,4 tūkst. Lt.
Pajamos:
iš viso gauta
- 1091,4 tūkst. Lt.
bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos
- 1047,4 tūkst. Lt,
lėšos iš programų, projektų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)
29,1 tūkst. Lt,
lėšos, gautos už bibliotekos teikiamas mokamas paslaugas
14,9 tūkst. Lt.
Pasiekimai:
Viešojoje bibliotekoje sėkmingai diegiama Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema,
kuriamas elektroninis katalogas, tęsiamas senų knygų rekatalogavimas, kraštotyros informacijos
skaitmeninimas, bibliotekos internetinio puslapio www.kretvb.lt pertvarkymas pagal turinio
valdymo sistemą..
2005 metais įsteigti 3 viešosios interneto prieigos taškai (VIPT) Darbėnų, Kūlupėnų ir
Juodupėnų filialuose (po 5 kompiuterizuotas darbo vietas).
Pagerėjo filialų materialinė bazė, suremontuotos Jokūbavo, Grūšlaukės, Kumpikų,
Raguviškių ir Šukės filialų patalpos.
Trūkumai ir problemos:
Bibliotekų veiklai modernizuoti ir naujoms informacinėms paslaugoms kurti reikia gerokai
daugiau lėšų. Filialuose lėtai vyksta kompiuterizavimas, dokumentų fondų atnaujinimas. Pagrindinė
problema filialuose – patalpų šildymas.
________________________________________
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Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos ir filialų
2005 m. darbo su vaikais ataskaita
Vartotojų skaičius:
- SVB
3828
- VB
987
- Salantų m.
428
- kaimo filialuose
2413
Apsilankymų skaičius:
- SVB
56404
- VB
9199
- Salantų m.
8078
- kaimo filialuose
39127
Lankomumas
Bendras lankomumo rodiklis:
- SVB
15
- VB
9
- Salantų m.
19
- kaimo filialuose
16
Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.):
- SVB
88809 fiz. vnt.
- VB
15518 fiz. vnt.
- Salantų m.
7539 fiz. vnt.
- kaimo filialuose 65752 fiz. vnt.
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):
- SVB
74186 fiz. vnt.
- VB
14413 fiz. vnt.
- Salantų m.
5203 fiz. vnt.
- kaimo filialuose 54570 fiz. vnt.
Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje) fiz. vnt.:
- SVB
14623 fiz. vnt.
- VB
1105 fiz. vnt.
- Salantų m.
2336 fiz. vnt.
- kaimo filialuose
11182 fiz. vnt.
Iš viso išduota grožinės literatūros (fiz. vnt.):
- SVB
49645 fiz. vnt.
- VB
10772 fiz. vnt.
- Salantų m.
4165 fiz. vnt.
- kaimo filialuose 34708 fiz. vnt.
Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt.):
- SVB
8547 fiz. vnt.
- VB
2315 fiz. vnt.
- Salantų m.
209 fiz. vnt.
- kaimo filialuose 6023 fiz. vnt.
Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt.):
- SVB
30617 fiz. vnt.
- VB
2431 fiz. vnt.
- Salantų m.
3165 fiz. vnt.
- kaimo filialuose 25021 fiz. vnt.
Skaitomumas:
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- SVB
23
- VB
16
- Salantų m.
18
- kaimo filialuose
27
Renginiai
Žodinių renginių:
- SVB
150
- VB
5
- Salantų m.
10
- kaimo filialuose
135
2005 m. Viešojoje bibliotekoje vykę renginiai:
- literatūrinė popietė „Mikė Melagėlis“, skirta rašytojo vyskupo M. Valančiaus 204 –osioms
gimimo metinėms. Prisistatė jaunųjų skaitytojų sukurti M. Valančiaus kūrinių herojai: Prancė
Paukštvanagėlis, Petronėlė, Guvus Vencė, Mikė Melagėlis, Jonelis ir kiti.
- vaikų knygos šventė „Knygos – mano stebuklingos akys“, šventėje dalyvavo dailininkė, rašytoja ir
knygų iliustruotoja Sigutė Ach.
- bibliotekos 70 – ojo gimtadienio dovana vaikams – šventė „Per knygą , muziką ir meną – į
pažinimo džiaugsmą“. Jos metu vyko Kretingos vaikų ir jaunimo teatro – studijos „Atžalynas“
kojūkininkų kaukių teatro eisena Kretingos miesto gatvėmis ir vaidinimas prie bibliotekos pastato
bei režisieriaus Algimanto Verbuto programa „Prisiminkime Hansą Kristijaną“.
Buvo vykdoma vaikų skaitymo skatinimo programa "Mes užaugom grožio karalijoj" pagal
bendrą projektą kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės viešaja biblioteka. Programos metu
Kretingos viešojoje bibliotekoje vyko renginys vaikams "Susitikimas žemaičių žemėj". Dalyviai
susidomėję stebėjo žemaitišką vaizdelį „Tep lioub rokoutėis žemaite“, kurį paruošė Baublių filialo
bibliotekininkė Danguolė Gibišienė kartu su jaunaisiais skaitytojais. Jame atskleista žemaičių
tarmė, papročiai, buitis. Taip pat buvo parodytas nuotaikingas vaidinimas pasakų motyvais
„Suplėšyta knyga“. Po to vaikai vaišinosi čiobrelių, mėtų arbata, spanguolėmis, obuoliais,
žemaitišku sūriu su medumi – tais valgiais, kurie senovėje visuomet puikavosi ant žemaitiško vaišių
stalo. Susitikimo dalyviai aplankė Kretingos Viešpaties apreiškimo šv. M. Marijos bažnyčią,
Kretingos muziejų. Jaunieji Klaipėdos miesto skaitytojai išsivežė žemaičių etninės kultūros ir
gyvosios žodinės tradicijos pavyzdį.
Veikė jaunųjų bibliotekininkų būrelis “Pelėdžiukai“. Užsiėmimai vyko 2 kartus per mėnesį.
Per metus vaikai susipažino su naujomis knygelėmis, kūrė pasakėlę “Kelionė į biblioteką“.
Visuose filialuose buvo suorganizuoti renginiai, skirti Hanso Kristijano Anderseno 200osioms gimimo metinėms paminėti. Jokūbavo filiale visą mėnesį vaikai skaitė, iliustravo H. K.
Anderseno pasakas. Baigiamajame renginyje buvo perskaityta H. K. Anderseno pasaka „Eglutė“ ir
rašytojo atminimui prie bibliotekos pastato buvo pasodinta sidabrinė eglutė. Vydmantų filialo
bibliotekininkė H. K. Anderseno pasakų motyvais parašė scenarijų spektakliui „Susapnuota“.
Spektaklyje dalyvavo 32 veikėjai : įvairaus amžiaus vaikai, jų mamos ir pati bibliotekininkė,
suvaidinusi raganą. Spektaklis parodytas tik 3 kartus: šventiniame rytmetyje „H. K. Andersenui –
200“, popietėje „Tiesiu Tau ranką“ susitiko su Palangos „Baltijos“ vidurinės mokyklos
neįgaliaisiais mokiniais ir kaimo bendruomenei. Dėl didelio veikėjų skaičiaus bei stambių
dekoracijų negalėjo apsilankyti kitose rajono bibliotekose. Baublių filiale suorganizuota popietė „Iš
vaikystės žemės ir lietaus“. Daugelyje filialų buvo skelbiamos viktorinos „Iš kokių mes pasakų?“,
surengtos piešinių parodos.
Filialuose suorganizuotos popietės:
„Štai pirmas mano lapas, aš knyga – tariu jums labas“(Salantų m. filiale);
„Smalsučių šalyje“ (Kalniškių filiale);
„Vaikystės pasaka“ (Raguviškių filiale) ir „Vasara pas močiutę“ (Kūlupėnų filiale), skirtos Vaikų
gynimo dienai;
„Pasibelsk į vaiko širdį“: susitikimas su rašytoju, kino režisieriumi Vytautu V. Lansbergiu,
Klaipėdos jaunimo centro „Trepsė“ spektaklis „Rudnosiuko istorijos“, paroda „V. V. Lansbergis –
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geriausios 2004 m. vaikiškos knygos autorius“ (suorganizavo Darbėnų filialo ir mokyklos
bibliotekininkės);
tradicinė popietė „Rudenėlio taku“ (Kartenos filiale).
Surengtos popietės ir parodos Užgavėnėms, Velykų šventei, Mamyčių šventei ir kt.
Visuose filialuose vyko adventiniai renginiai:
„Betliejaus šviesa“ (Salantų m. filiale);
adventiniai vakarai „Stebuklingos saulės ratu“, „Ugnelės šviesoje“, „Žvaigždės spindėjimas į
širdelę“ (Baublių filiale);
„Nutūpk, snaigele, ant mano delno“ (Vydmantų filiale);
„Adventas – laukimo metas“ (Raguviškių filiale).
Kūlupėnų filiale surengtas konkursas „Kalėdinis pasveikinimas“. Vaikai kompiuteriniu būdu
piešė atvirukus ir siuntė į VIPT portalą, kuriame buvo surengtas kalėdinių atvirukų konkursas.
Parodos:
- SVB
127
- VB
13
- Salantų m.
3
- kaimo filialuose
115
2005 m. Viešojoje bibliotekoje surengtos parodos:
Laisvės gynėjų dienai paminėti “ Aš laisvė“;
poetei Almai Karosaitei – 60;
rašytojui H K. Andersenui – 200;
Sigutės Ach ir Vytauto V. Landsbergio kūryba;
rašytojui Markui Tvenui – 170;
rašytojui R. Kiplingui 140;
„Pamirštos knygelės“.
nuotraukų paroda, skirta M. Valančiaus viešosios bibliotekos įkūrimo 70 – mečiui „Užaugę
bibliotekoje“: I dalis „Pažįstamas vaikystės kelias“ ir II dalis „Bibliotekėle, kas aš be tavęs?“;
“Artėja Kalėdos“ ir kt..
Filialuose parodomis pažymėti rašytojų jubiliejai, kalendorinės šventės ir kt.
Renginių lankytojų (vaikų) skaičius:
- SVB
3800
- VB
427
- Salantų m.
179
- kaimo filialuose
3194
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