KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
M. VALANČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2006 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kretinga

2
TURINYS
BENDROJI DALIS ............................................................................................................................. 3
I.
BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS ............................................................................................ 3
II. FONDO FORMAVIMAS .......................................................................................................... 4
Fondo būklė ..................................................................................................................................... 4
Aprūpinimas dokumentais............................................................................................................... 4
Dokumentų nurašymas .................................................................................................................... 5
Fondo panaudojimas........................................................................................................................ 6
III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS............................................................................................ 6
Vartotojų telkimas ........................................................................................................................... 6
Vartotojų skaičius ............................................................................................................................ 7
Apsilankymų skaičius...................................................................................................................... 7
Dokumentų išduotis......................................................................................................................... 7
Skaitomumas ................................................................................................................................... 8
Prieiga ir sąlygos ............................................................................................................................. 8
Tarpbibliotekinis skolinimas ........................................................................................................... 9
Renginiai.......................................................................................................................................... 9
Mokamos paslaugos ...................................................................................................................... 11
Bibliotekos įvaizdžio formavimas ................................................................................................. 12
IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA ................................................................... 12
LIBIS programinės įrangos diegimas ............................................................................................ 12
Katalogų ir kartotekų sistema ........................................................................................................ 12
Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas ...................................................................... 12
Internetas ....................................................................................................................................... 13
Kraštotyros veikla.......................................................................................................................... 13
V. METODINĖ VEIKLA ............................................................................................................. 14
VI. DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS........................................... 14
VII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE ........................................ 15
VIII. PERSONALAS ........................................................................................................................ 16
IX. MATERIALINĖ BAZĖ ........................................................................................................... 17
X. FINANSAVIMAS .................................................................................................................... 18
XI. IŠVADOS................................................................................................................................. 18
KRETINGOS M. VALANČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALŲ 2006 M. DARBO
SU VAIKAIS (IKI 14 M. IMTINAI) VEIKLOS ATASKAITA ...................................................... 20

3
BENDROJI DALIS
2006 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;
Viešosios bibliotekos internetinio puslapio www.kretvb.lt pertvarkymas pagal turinio valdymo
programą;
Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (toliau - LIBIS) Skaitytojų aptarnavimo
posistemio diegimas;
Skaitymo skatinimo programa;
etnokultūros sklaida.
2006 metais gauta 200 tūkst. Lt naujos bibliotekos projektavimui, pagerėjo Viešosios
bibliotekos filialų materialinė bazė. Suremontuotos Baublių filialo patalpos, pakeisti Laukžemės,
Imbarės, Erlėnų, Juodupėnų, Laivių filialų langai.
2006 m. gautas finansavimas Viešosios bibliotekos projektui „Valančius išmokė sodiečius
skaityti ir jie skaityti nebepamiršo“ iš Kultūros ministerijos Kultūros ir sporto rėmimo fondo (3
tūkst. Lt.). 2006 m. – pirmi metai, kai rajono savivaldybė iš biudžeto rėmė kultūrinės veiklos
projektus. Gautas 3 viešosios bibliotekos ir 6 filialų 7 projektų finansavimas.
I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų skaičius:
 iš viso
 viešoji biblioteka (toliau – VB)
 miesto filialai
 kaimų filialai
 sujungtų bibliotekų
Tinklo pokyčiai:
 uždaryta filialų
 sujungta bibliotekų
 atidaryta bibliotekų
Nestacionarusis aptarnavimas:
 bibliotekinių punktų skaičius
 bibliobusų skaičius
 knygnešių skaičius

23
1
1
21
148

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
kompaktinėse plokštelėse knygomis , gaunamomis iš Klaipėdos aklųjų bibliotekos. 2006 m.
Viešosios bibliotekos paslaugomis naudojosi 5 aklieji vartotojai, jiems išduota 112 garsinių knygų.
Filialuose neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms knygas į namus pristato jų šeimos nariai arba
bibliotekininkai. Kartenos ir Juodupėnų filialų bibliotekininkės palaiko ryšius su neįgaliųjų
draugijomis, kartu organizuoja renginius.
Struktūros tobulinimas ir pokyčiai Savivaldybės viešojoje bibliotekoje (SVB):
2006 metais Savivaldybės viešojoje bibliotekoje struktūra nepakito.
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II. FONDO FORMAVIMAS
Fondo būklė
Iš viso yra fonde (fiz. vnt. ir pav.):
 SVB
273308 fiz. vnt.
 VB
66018 fiz. vnt.
 Salantų m.
21555 fiz. vnt.
 kaimų filialuose
185735 fiz.vnt.

31312 pav.
29943 pav.
13236 pav.
9524 pav.*

* Vidutiniškai vieno kaimo filialo dokumentų pavadinimų skaičius.

Iš viso yra grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):
 SVB
163120 fiz. vnt.
 VB
31068 fiz.vnt.
 Salantų m.
12729 fiz. vnt.
 kaimų filialuose
119323 fiz. vnt.

60 proc.
47 proc.
59 proc.
64 proc.

Iš viso yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):
 SVB
110188 fiz. vnt.
 VB
34950 fiz. vnt.
 Salantų m.
8826 fiz. vnt.
 kaimų filialuose
66412 fiz. vnt.

40 proc.
53 proc.
41 proc.
36 proc.

Iš viso bibliotekose periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.):
 SVB
25512 fiz. vnt.
9 proc.
 VB
5061 fiz. vnt.
8 proc.
 Salantų m.
1109 fiz. vnt.
5 proc.
 kaimų filialuose
19342 fiz. vnt.
10 proc.
Aprūpinimas dokumentais
Vienam gyventojui tenka dokumentų:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

6
3
11
8

Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:
 SVB
0,4
 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
0,0008
 VB
0,001
 Salantų m.
0,002
 kaimų filialuose
0,00005
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Vienam vartotojui tenka dokumentų:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

30
23
31
33

Iš viso per metus įsigyta dokumentų bibliotekose (fiz. vnt. ir pav.):
 SVB
17484 fiz. vnt.
 VB
4473 fiz. vnt.
 Salantų m.
932 fiz. vnt.
 kaimų filialai
12079 fiz. vnt.
vidutiniškai vienas kaimo filialas
575 fiz. vnt.
Per metus įsigyta grožinės literatūros (fiz. vnt. ir pav.):
 SVB
6162 fiz. vnt.
 VB
1630 fiz. vnt.
 Salantų m.
317 fiz. vnt.
 kaimų filialai
4215 fiz. vnt.
vidutiniškai vienas kaimo filialas
200 fiz. vnt.
Per metus įsigyta šakinės literatūros (fiz. vnt. ir pav.):
 SVB
11322 fiz. vnt.
 VB
2843 fiz. vnt.
 Salantų m.
615 fiz. vnt.
 kaimų filialuose
7864 fiz. vnt.
vidutiniškai vienas kaimo filialas
374 fiz. vnt.
Per metus gauta periodinių leidinių (fiz. vnt. ir pav.):
 SVB
9611 fiz. vnt.
 VB
1499 fiz. vnt.
 Salantų m.
501 fiz. vnt.
 kaimų filialuose
7611 fiz. vnt.
vidutiniškai vienas kaimo filialas
362 fiz. vnt.

1978 pav.
1835 pav.
453 pav.
417 pav.
190 pav.
903 pav.
863 pav.
252 pav.
411 pav.

1075 pav.
972 pav.
201 pav.

135 pav.
134 pav.
33 pav.
24 pav.

Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde:
 SVB
6 proc.
 VB
7 proc.
 Salantų m.
4 proc.
 kaimų filialuose
7 proc.
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:
 iš viso
3,4 Lt
 Kultūros ministerijos skirtų lėšų
1,3 Lt
 Savivaldybės skirtų lėšų
1,8 Lt
 kitų šaltinių
0,3 Lt
Dokumentų nurašymas (fiz. vnt. ir pav.):





SVB
VB
Salantų m.
kaimų filialuose

11794 fiz. vnt.
3170 fiz. vnt.
591 fiz. vnt.
8033 fiz. vnt.

613 pav.
984 pav.
181 pav.
398 pav.
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Nurašymo priežastys (fiz. vnt. ir proc.):
 Susidėvėję
 praradę aktualumą
 skaitytojų prarasti dokumentai
 perduota į mainų fondą
 dėl kitų priežasčių

5299 fiz. vnt.
6096 fiz. vnt.
181 fiz. vnt.
144 fiz. vnt.
74 fiz. vnt.

45 proc.
52 proc.
2 proc.
1 proc.
0,6 proc.

Fondo panaudojimas
Bendras bibliotekų fondo apyvartos rodiklis:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

1,1
1,3
1,0
1,1

Saugyklos fondas perduotas VB Skaitytojų aptarnavimo skyriui.
VB mainų fondas (fiz. vnt.):
 iš viso
 gauta dokumentų
 nurašyta
 perduota filialams

6777 fiz. vnt.
144 fiz. vnt.
2503 fiz. vnt.
-

Mainų fondo nurašymo priežastys:
 504 fiz. vnt. perduoti Padvarių pensionatui;
 144 fiz. vnt. – Kretingos rajono Nasrėnų senelių namams;
 39 fiz. vnt. – Vaikų literatūros sektoriui;
 1816 fiz. vnt. – neaktuali dubletinė literatūra.
VB atsarginis fondas (fiz. vnt.):
 iš viso
540 fiz. vnt.
 nurašyta
216 fiz. vnt.
 gauta
Elektroniniame kataloge yra 27793 bibliografiniai įrašai, iš jų per metus parengta – 3960.
III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
Regiono gyventojų skaičius
Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

45885
20 proc.
13 proc.
37 proc.
25 proc.

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis VB ir vienam filialui:
 SVB
1995
 VB
20934
 Salantų m.
1900
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienam filialui
1098
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Vartotojų skaičius





SVB
VB
Salantų m.
kaimų filialuose

9234
2824
702
5708

Apsilankymų skaičius





SVB
VB
Salantų m.
kaimų filialuose

Lankomumas:
 bendras lankomumo rodiklis SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

159717
75037
13760
70920
17
27
20
12

Dokumentų išduotis
Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.):
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

314240 fiz. vnt.
86342 fiz. vnt.
21674 fiz. vnt.
206224 fiz. vnt.

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

212100 fiz. vnt.
38815 fiz. vnt.
11583 fiz. vnt.
161702 fiz. vnt.

Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje):
 SVB
102140 fiz. vnt.
 VB
47527 fiz. vnt.
 Salantų m.
10091 fiz. vnt.
 kaimų filialuose
44522 fiz. vnt.
Iš viso išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):
 SVB
112187 fiz. vnt.
 VB
23807 fiz. vnt.
 Salantų m.
7371 fiz. vnt.
 kaimų filialuose
81009 fiz. vnt.

36 proc.
27 proc.
34 proc.
39 proc.

Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):
 SVB
202053 fiz. vnt.
 VB
62535 fiz. vnt.
 Salantų m.
14303 fiz. vnt.
 kaimų filialuose
125215 fiz. vnt.

64 proc.
73 proc.
66 proc.
61 proc.
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Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.):
 SVB
175094 fiz. vnt.
 VB
36796 fiz. vnt.
 Salantų m.
14488 fiz. vnt.
 kaimų filialuose
123810 fiz. vnt.

56 proc.
43 proc.
67 proc.
60 proc.

Skaitomumas





SVB
VB
Salantų m.
kaimų filialuose

34
31
31
36

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

255
53
15
187

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius:
 iš viso
30
Kompiuterizuotų darbo vietų, prijungtų prie interneto, skaičius:
 SVB
28
 VB
7
 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 vartotojų mokymo naudotis paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt.
valandų skaičius – 156 val., iš jų – kaimų filialų – 47 val.
Prieiga ir sąlygos
Darbo valandos:
 Viešojoje bibliotekoje

10 – 18 val. (pirmadieniais – penktadieniais);
10 – 15 val. (šeštadieniais);

 Filialuose
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.
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Tarpbibliotekinis skolinimas



išsiųsta užsakymų
1
gauta dokumentų
1 (kopija)
Palyginus su 2005 m. mūsų rajone sumažėjo 170 vartotojų (VB - 3 vartotojais padidėjo,
Salantų m. filiale sumažėjo 101, kaimų filialuose sumažėjo 72 vartotojais). Mažėja senųjų
gyventojų, dalis jų nebeskaito dėl sveikatos, dauguma įsidarbino (Kretingos rajone mažiausias
respublikoje nedarbo lygis). Bedarbiai, socialiai remtini žmonės būdavo dažni bibliotekų lankytojai,
imdavo daug knygų, periodinių leidinių. Pastebima išvykimo dirbti į užsienio šalis įtaka. Vieni
išvyksta su šeimomis ilgam, o tie, kurie grįžta padirbėję svetur 2-3 metus, skaitymu mažai
besidomi. Vyresni mokiniai beveik nebeskaito programinių kūrinių, literatūros klasikos,
motyvuodami tuo, kad, rašant interpretacijas, nėra būtina žinoti viso kūrinio, pakanka ištraukos,
esančios chrestomatijoje ar vadovėlyje. Interpretacijai to gal pakanka, bet bendram jauno žmogaus
išsilavinimui tikrai reikia daugiau. Pripratę prie internete randamos gatavos informacijos, kurią
reikia tik mokėti susirasti, jauni žmonės nebesugeba ir nebenori skaityti klasikos veikalų,
savarankiškai nagrinėti literatūros kūrinių.
Palyginus su ankstesniais metais, vartotojų aptarnavimui sudarytos geros sąlygos,
pakankamai gaunama naujų knygų ir periodinių leidinių, didžiuosiuose filialuose dirbama ir
šeštadieniais. Belieka tikėtis, kad norinčių skaityti bent jau nebesumažės.
Renginiai
Renginių skaičius:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

-

-

-

-

-

673
81
27
565

2006 m. Viešojoje bibliotekoje vykę svarbesni renginiai:
kretingiškės literatės Ilonos Venclovienės poezijos vakaras „Kai kvepia nupjauta žolė...“.
Savo kūrybos eiles skaitė Ilona Venclovienė, renginyje dalyvavo literatė Danutė
Dunauskaitė, rašytojas Algis Kuklys, pranciškonas brolis Bernardas ir kt;
vyskupo, rašytojo Motiejaus Valančiaus 205-ųjų gimimo metinių minėjimas. Pranešimą „Ir
numiręs norėčiau jums būti naudingas“ skaitė Klaipėdos universiteto prof., habil. dr. Stasys
Vaitekūnas, vaidinimą „Vyskupo Motiejaus Valančiaus monologas“ atliko Klaipėdos
universiteto doc., dr. Petras Bielskis, muzikinę programą atliko Kūlupėnų Motiejaus
Valančiaus pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai;
knygos „Aštuntoji diena“ ir dienraščio http://www.bernardinai.lt pristatymas. Dalyvavo
http://www.bernardinai.lt vyriausias redaktorius Andrius Navickas, korespondentas Tomas
Viluckas ir kt.
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė pažymėta šiais renginiais:
susitikimas su kraštiečiu kalbininku Pranu Kniūkšta, naujos knygos „Administracinė kalba ir
jos vartosena“ pristatymas;
Klaipėdos universiteto prof., habil. dr. Stasio Vaitekūno naujos knygos „Lietuvos
gyventojai“ pristatymas.
Adventinių renginių ciklas „Belaukiant Kalėdų“:
nuotaikingas susitikimas su aktore, knygų autore Doloresa Kazragyte „Lyriškas vakaras apie
meilę“;
šventiška kalėdinė programa „Mano gyvenimo pasakos“ pagal Hanso Kristiano Anderseno
dienoraščio, laiškų bei knygų fragmentus. Dalyvavo aktorė Virginija Kochanskytė, pianistė
Edita Zizaitė ir tarptautinių konkursų laureatė Giedrė Zeicaitė;
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- tradicinė rajono pedagogų kūrybinių darbų paroda „Pasaka šarmota rymo“, darželiomokyklos „Pasaka“ VPC moksleivių koncertas.
Salantų m. filiale įvyko vakaras – susitikimas su kraštiečiu, kalbininku Pranu Kniūkšta,
literatūrinis vakaras „Nuskaidrinantys būtį palaiminga šviesa“, romansų ir dainuojamosios poezijos
vakaras „Siela trokšta išsilieti eilėmis“, literatūrinė kompozicija „Leiskim čia akmenėliams rymoti,
apie praeitį ainiams byloti“(Gedulo ir Vilties dienai), popietės „Ilgi advento vakarai“, „Šventė –
tarsi užsitęsęs žodis“.
Vydmantų filiale įvyko literatūros ir muzikos popietė „Žemaitiškos poezijos pavasaris“,
kurioje svečiavosi žemaitiškai rašantys Skuodo rajono literatai: Leonas Rimeikis, Donatas Žvaginis
ir Eugenijus Zabitis. Paminėtas bulvės atvežimo į Žemaitiją 200-ųjų metų jubiliejus. Skaitytojų
aktyvui suorganizuota išvyka į Klaipėdos muzikinio teatro spektaklį „Katedros Kuprius“. Paminėta
prie bibliotekos veikiančio moterų klubo „Birutė“ 3 metų veiklos sukaktis šventine popiete
„Pavasariui švintant“. Motinos dienai suorganizuota šventinė popietė „Laiškas motinai“. Metai
užbaigti adventine popiete „Metai išeina, jų pėdsakai lieka“.
Jokūbavo filiale surengta popietė „Knyga mano gyvenime“, svečiavosi poetė Elena
Karnauskaitė, išrinkta 2005 m. labiausiai patikęs autorius ir knyga, išrinktos gražiausios
iliustracijos, paskelbtas aktyviausias skaitytojas. Popietėje „Dainuojam savo žemės grožį“
svečiavosi poetai iš Vydmantų Nijolė Rimkienė ir Alfonsas Berenis, skambėjo romansai, skirti
gimtajam kraštui. Romansus atliko Kretingos kultūros centro Vydmantų filialo moterų ansamblis.
Darbėnų filialo bibliotekininkės vietos literatams ir skaitytojams suorganizavo išvyką į
Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejų Nasrėnuose. Literatai savo eiles skaitė muziejaus klėtelėje.
Kūlupėnų filiale įvyko susitikimas su literate, mokytoja Danute Dunauskaite, kuri pristatė
savo knygą „Po laiko delnu“. Popietėje dalyvavo fotomenininkė Audreolė Pažerskaitė. Įvyko
susitikimas su pranciškonu broliu Bernardu.
Grūšlaukės filiale įvyko adventinis renginys „Adventas – gerumo ir laukimo metas“, kurio
tikslas – puoselėti ir išsaugoti senąsias tradicijas ir papročius, propaguoti žemaitišką žodį.
Renginyje dalyvavo žemietis, poetas, mokytojas Juozas Maksvytis. Kūčių ir šv. Kalėdų papročius,
advento svarbą krikščioniškajam pasauliui priminė mokytojos Stasė Baužienė ir Regina
Budginienė.
Juodupėnų filiale įvyko popietė „Poetinio žodžio šventė Juodupėnų žemėje“, joje dalyvavo
Darbėnų seniūnijos literatai Zita Puškoriutė, Stanislava Kucharskaja, Juozas Maksvytis ir Adomas
Stoncelis.
Surengta parodų:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

392
44
10
338

Viešojoje bibliotekoje buvo surengtos šios meno parodos:
- tautodailininkės Genovaitės Čejauskaitės jubiliejinė tapybos darbų paroda „Vizijos“ (70-tojo
gimtadienio proga);
- fotomenininkų klubo „Palangos foto klubas - 750“darbų paroda;
- nuotraukų paroda „Portugalija ir Ispanija – dvidešimt integracijos metų“;
- keramiko Vaidoto Navardausko (Klaipėda) tapybos darbų paroda;
- batikos darbų paroda (parodą pristatė Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos batikos
būrelio nariai, vadovė R. Našlėnienė);
- Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos moksleivių tapybos darbų paroda (paroda skirta
dailininko Adomo Brako 120-tosioms gimimo metinėms paminėti);
- akvarelės darbų paroda, kurioje buvo eksponuojami darbai iš tarptautinio plenero „Vakarų
Lietuvos akvarelė“ (kuratorė Renatė Lūšis);
- Klaipėdos universiteto studentės Rasos Zapalytės dailės darbų paroda;
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- audėjos Reginos Jablonskienės (Kūlupėnai, Kretingos r.) rankdarbių paroda;
- Klaipėdos universiteto III kurso studentės Violetos Milieriūtės surengta paroda „Jūros
grožis“, kurioje buvo eksponuojami jūros bangų nugludinti akmenėliai, stiklo šukės,
kriauklės ir kt.;
- tradicinė rajono pedagogų kūrybinių darbų paroda „Pasaka šarmota rymo“.
Darbėnų ir Kartenos filialuose buvo surengtos tapybos ir floristikos darbų parodos.
Baublių filiale buvo eksponuojamos nuotraukos stenduose „Mano kaimas nuotraukose“,
surengta floristikos darbų paroda „Žolės tikėjimui lenkiuos“.
Vydmantų filiale surengta siuvinėtų paveikslų bei kitokių rankdarbių paroda „Jus sveikina
Vydmantų auksarankės“.
Kartenos filiale surengta Salantų meno mokyklos dailės skyriaus mokinių Užgavėnių kaukių
paroda.
Jokūbavo filiale surengtos nuotraukų parodos: „Žiemos išdaigos“ ir „Įžvelgiu knygą“.
Viešojoje bibliotekoje buvo surengtos spaudinių parodos:
- „Krauju pakrikštyta laisvė“, skirta Laisvės gynėjų dienos 15-osioms metinėms paminėti;
- „Iškilus žemaitis“, skirta visuomenės ir politikos veikėjo, generolo, gydytojo Vlado
Nagiaus-Nagevičiaus 125-osioms gimimo metinėms;
- „Lietuvos kunigaikščiai“, skirta Lietuvos valstybės įkūrėjo karaliaus Mindaugo karūnavimo
dienai (iš asmeninės kretingiškio Vladislovo Viršilos kolekcijos);
- „Kintanti Lietuva“ (apie Europos Sąjungą).
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose parodomis pažymėti rašytojų jubiliejai, valstybinės,
kalendorinės šventės, surengtos vietos menininkų parodos.
Viešojoje bibliotekoje suorganizuota 11 pažintinių ekskursijų rajono mokyklų mokiniams,
ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams.
Viešojoje bibliotekoje veikė Lietuvos – Prancūzijos asociacijos Kretingos skyrius.
Renginių ir parodų lankytojų skaičius:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

7266
1294
712
5260

Nors renginiai nėra pagrindinė bibliotekų veiklos sritis, bet džiugina, kad vis dažniau
bibliotekose vyksta bendruomenių susirinkimai, prezentacijos, tikinčiųjų susiėjimai po mišių.
Kiekvienas apsilankęs įsitikina, kad šioje įstaigoje visada yra laukiamas ir gali gauti jam reikalingos
informacijos.
Mokamos paslaugos
- skaitytojo bilietas (elektroninis suaugusiems – 7 Lt, moksleiviams, studentams,
pensininkams – 5 Lt, iš popieriaus (galioja 1 metus) vaikams iki 7 klasės – 2 Lt);
- vienkartinis skaitytojo bilietas – 1 Lt;
- dokumentų kopijavimas (lapo A4 formato – 0,20 Lt, lapo A3 formato – 0,40 Lt);
- dokumentų spausdinimas (nespalvoto lapo A4 formato – 0,30 Lt, spalvoto lapo A4 formato
- visiškai užpildyto – 2 Lt, nevisiškai užpildyto – 1 Lt);
- dokumentų skenavimas 1 vnt. – 0,50 Lt;
- garso ir vaizdo kasečių nuoma (išdavimas į namus) užsienio kalbų mokymuisi 1 vnt.
- 1 sav. – 1 Lt;
- bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą – 3
Lt;
2006 metais Viešojoje bibliotekoje už mokamas paslaugas surinkta 18,1 tūkst. Lt.

12
Bibliotekos įvaizdžio formavimas
Iš viso apie Viešąją biblioteką 2006 m. parašyti 72 straipsniai. Iš jų:
 Viešosios bibliotekos darbuotojų parašyti straipsniai
19,
 ne bibliotekos darbuotojų parašyti straipsniai
53.
IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
LIBIS programinės įrangos diegimas
Su LIBIS analizinės bibliografijos posistemiu sektoriuje dirbama nuo 2001 metų.
Aprašomi straipsniai iš respublikinės spaudos ir knygų. Nuo 2003 metų kraštotyros informacija
talpinama Lietuvos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (DNBD). Nuo 2001 m. iki 2007 m.
padaryti 25293 analiziniai bibliografiniai įrašai LIBIS elektroniniame kataloge, iš jų: 9959 –
kraštotyros.
Katalogų ir kartotekų sistema









elektroninis LIBIS katalogas,
kortelinis suvestinis katalogas,
abėcėliniai korteliniai katalogai nuo 2006 m. pildomi ir redaguojami tik filialuose ,
sisteminiai korteliniai katalogai nuo 2006 m. pildomi ir redaguojami tik 5 didžiuosiuose
filialuose,
kraštotyros kartoteka (iki 2003 m.),
sisteminė straipsnių kartoteka (iki 2001 m.),
citatų kartoteka,
teminė eilėraščių kartoteka.

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Gautų informacinių užklausų skaičius, iš jų elektroninėmis priemonėmis:
 SVB
7810
 VB
3838
 Salantų m.
511
 kaimų filialuose
3461

138
16
122

Atsakytų informacinių užklausų skaičius, iš jų elektroninėmis priemonėmis:
 SVB
7620
 VB
3834
 Salantų m.
415
 kaimų filialuose
3371
Vidutinis atsakytų užklausų skaičius, tenkantis vienam kaimo filialui

136
16
120
161

Teminės užklausos (skaičius ir proc.):
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

54 proc.
33 proc.
95 proc.
72 proc.

4092
1259
394
2439
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Adresinės užklausos (skaičius ir proc.):
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

2486
2162
16
308

33 proc.
56 proc.
4 proc.
9 proc.

Tikslinamosios užklausos (skaičius ir proc.):
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

587
182
4
401

8 proc.
5 proc.
1 proc.
12 proc.

Faktografinės užklausos (skaičius ir proc.):
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

455
231
1
223

6 proc.
6 proc.
0,2 proc.
7 proc.

Neigiamų informacinių užklausų skaičius:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

190
4
96
90

Internetas





bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius
6
interneto lankytojų skaičius
20308
interneto skaityklos (darbo vietų skaičius)
28
virtualių apsilankymų skaičius
32990

Kraštotyros veikla
Viešosios bibliotekos kraštotyros fondą sudaro 620 fiz. vnt. kraštotyros leidinių. Sektoriuje
saugomi rajoniniai laikraščiai nuo 1946 metų. Yra 64 teminiai aplankai. 2006 m. sudaryti 3 nauji:
“Kretingos rajono įstaigos, įmonės”, “Kretingos rajono nevyriausybinės organizacijos” ir
„Kretingos rajono ūkininkai”. Nuolat tvarkomas Viešosios bibliotekos nuotraukų archyvas.
Nuo 2003 metų kraštotyros informacija kaupiama LIBIS analizinės bibliografijos posistemio
elektroniniame kataloge. Per 2006 metus buvo aprašyti 2581 straipsnis. Kraštotyros kartotekoje yra
53824 kortelės (nuo 2003 m. kartoteka nebepildoma).
Kraštotyros fonde sukaupta medžiaga buvo panaudota, rengiant įvairias parodas, atsakant į
užklausas. 2006 m. atsakyta į 115 kraštotyros užklausų (112 – teminių, 2 – adresines, 1 –
tikslinamąją), pateikti 984 šaltiniai. 6 užklausos gautos elektoniniu paštu. Informacijos dažniausiai
ieškojo moksleiviai ir studentai.
Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka yra Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės
viešosios bibliotekos vykdomo projekto „Klaipėdos regiono bibliotekų etnokultūros lobiai“
partneris. Šitame portale talpinami Viešosios bibliotekos ir filialų parengti kraštotyros darbai.
Už darbą etnokultūros srityje Baublių filialo vyr. bibliotekininkei Danguolei Gibišienei 2006
m. įteikta Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir meno premija (1000 Lt).
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V.

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.
2006 metais suorganizuoti 4 seminarai ir 7 pasitarimai.
2006 m. skirti etnokultūros sklaidai bibliotekose. Kretingos M. Valančiaus viešosios
bibliotekos ir Kretingos kultūros centro suorganizuotame seminare „Vasaros kalendorinės šventės,
atlaidai ir kermošiai“ (pranešėja Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tautosakininkė, etnologė
Gražina Kadžytė), susitikime su Lietuvos etnokosmologijos muziejaus moksliniu vadovu Libertu
Klimka dalyvavo viešosios bibliotekos ir filialų, Kretingos kultūros centro ir filialų darbuotojai.
Įvyko bendras rajono bibliotekininkų ir kultūros centrų darbuotojų seminaras „Kultūros
įstaigos veikla ir įvaizdis“. Seminarą vedė LKDTC lektorė Danutė Banionytė.
Filialų darbuotojams suorganizuotas seminaras „Projektų rašymas“ (lektorė Kretingos
rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Dalia Činkienė).
Kretingos rajono pedagogų švietimo centre (PŠC) rajono mokyklų bibliotekininkams
suorganizuotame seminare „Nauji pirminės apskaitos dokumentai ir jų taikymas praktikoje“ vyr.
metodininkė Vida Piečiuvienė, Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Zolina
Andrijauskienė ir Bibliografijos informacijos sektoriaus vedėja Laima Jonauskaitė supažindino
rajono mokyklų bibliotekininkes su naujos formos pirminės apskaitos dokumentais ir jų taikymu
praktikoje.
Pratęstos bendradarbiavimo sutartys su Vaikų ugdymo centru, su darželiu – mokykla
“Pasaka’’ VPC.
VI. DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi
centro organizuotuose seminaruose:
- seminare „LIBIS UDK duomenų bazė“ dalyvavo vyr. bibliotekininkė Virgina Kalendrienė;
- seminare Nidoje „Biblioteka Europos kultūros regione“ dalyvavo direktorės pavaduotoja
Birutė Karčauskienė;
- seminare „Meno žodis vaikams ir skaitymo skatinimo projektai“ dalyvavo vyr.
bibliotekininkė Rasa Grigaitienė;
- seminare „LIBIS statistikos modulis“ dalyvavo direktorės pavaduotoja Birutė Karčauskienė;
- seminare „Biblioteka ir kaimo bendruomenė“ dalyvavo Raguviškių filialo vyr.
bibliotekininkė Zofija Mačiuvienė.
Pagal euroregiono „Bartuva“ vykdomą projektą Ylakių filiale (Skuodo rajonas)
tarptautiniame seminare „Lietuvos ir Latvijos kaimo bibliotekų kraštotyros veiklos ypatumai“
dalyvavo direktorės pavaduotoja Birutė Karčauskienė, vyr. metodininkė Vida Piečiuvienė, vyr.
bibliografė Lolita Miežienė, Salantų m. filialo vedėja Jūratė Maciuvienė, Vydmantų filialo vedėja
Romutė Girskienė ir Baublių filialo vyr. bibliotekininkė Danguolė Gibišienė. Romutė Girskienė
skaitė pranešimą „Kaimo biblioteka - aptarnaujamo mikrorajono kraštotyros informacijos centras“,
Danguolė Gibišienė – „Kraštotyros veikla Baublių kaimo bibliotekoje“. Pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis su Liepojos (Latvijos Respublika), Skuodo rajonų ir Palangos miesto
bibliotekomis.
Klaipėdos miesto viešojoje bibliotekoje organizuotame seminare dėl bibliotekų dalyvavimo
B. ir M. Gatesų projekte dalyvavo direktorė Aldona Kerpytė ir vyr. metodininkė Vida Piečiuvienė.
Klaipėdos apskrities viršininko administracijos kvietimu seminare „Europos Sąjungos
struktūriniai fondai ir kultūra“ dalyvavo direktorė Aldona Kerpytė ir Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja Nijolė Raudytė.
UAB „Rotas“ organizuotame seminare dalyvavo direktorė Aldona Kerpytė ir Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Raudytė.
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Asociacijos „Langas į ateitį“ organizuotame viešųjų interneto prieigos administratorių
seminare „Lietuvos e.piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ dalyvavo Salantų m. filialo
vedėja Jūratė Maciuvienė ir Vydmantų filialo vedėja Romutė Girskienė.
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro kvietimu tarptautinėje konferencijoje „Neužšąlanti
kultūra 2006: naujo kultūros vadybos diskurso link“ dalyvavo direktorė Aldona Kerpytė ir
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Raudytė.
Vilniaus universiteto, Komunikacijos fakulteto, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų
instituto ir Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos kvietimu seminare
„Vaclovo Biržiškos skaitymai“ dalyvavo direktorė Aldona Kerpytė ir Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja Nijolė Raudytė. Nijolė Raudytė skaitė pranešimą „Igno Jablonskio bibliografijos
apžvalga“.
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto kvietimu Vaikų
literatūros sektoriaus vedėja Danutė Žiobakienė dalyvavo konferencijoje Vilniuje „Vaikų skaitymo
skatinimas šiandien ir rytoj“.
Jeseniko (Čekijos Respublika) mero kvietimu organizuotame tarptautiniame bibliotekininkų
seminare Jeseniko miesto bibliotekoje dalyvavo 32 viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai.
Kalėti (Latvijos Respublika) bibliotekos kvietimu tarptautiniame seminare Liepojos rajone
dalyvavo vyr. metodininkė Vida Piečiuvienė, vyr. bibliografė Lolita Miežienė, Salantų m. filialo
vedėja Jūratė Maciuvienė, Vydmantų filialo vedėja Romutė Girskienė ir Baublių filialo vyr.
bibliotekininkė Danguolė Gibišienė.
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje kvietimu Bibliografijos informacijos sektoriaus
vedėja Laima Jonauskaitė dalyvavo Lietuvos bibliotekų darbuotojų pažintinėje kelionėje į ES
institucijas Briuselyje (Belgija), lankėsi šios šalies bibliotekose.
VII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
2006 m. buvo vykdomi projektai:
- „Valančius išmokė sodiečius skaityti ir jie skaityti nebepamiršo“ (iš Kultūros ir sporto
rėmimo fondo ir iš Kretingos rajono savivaldybės);
- „Per žodžio gyvastį ir dvasią“ (susitikimų ciklas su rašytojų sąjungos ir Kretingos r.
rašytojais) (iš Kretingos rajono savivaldybės);
- etninės kultūros projektas „Vaikų klėtelėj“ (iš Kretingos rajono savivaldybės);
- „Dainuojamosios poezijos vakaras“ (Salantų m. filialas iš Kretingos rajono savivaldybės);
- „Erlėnų ir aplinkinių kaimų etnokultūros lobynas“ (Erlėnų filialas iš Kretingos rajono
savivaldybės);
- „Vasara, knyga ir aš“, „Knyga mano gyvenime“(Jokūbavo filalas iš Kretingos rajono
savivaldybės);
- „Žemaitiškos poezijos pavasaris“ (Vydmantų filialas iš Kretingos rajono savivaldybės);
- „Etnokultūros ir kraštotyros studijos įkūrimas Baublių kaimo bibliotekoje“ (Baublių filialas
iš Kretingos rajono savivaldybės);
- „Poetinio žodžio šventė Juodupėnų žemėje“ (Juodupėnų filialas iš Kretingos rajono
savivaldybės).
2006 m. pabaigoje parašyti projektai 2007 m. veiklai:
- etninės kultūros projektas, skirtas Žemaitijos bibliotekininkų 6-ajam sporto sąskrydžiui „
Liob žaistė, liob dainioutė“ (Žemaitijos etninių sportinių žaidimų atgaivinimas, fiksavimas ir
sklaida) (Kultūros ministerijai ir Kretingos rajono savivaldybei);
- etninės kultūros projektas A. Kuklio knyga „Juozo Lukausko lobiai“ iš ciklo „Mūsų
kraštiečiai“ – IV-oji knyga (Kretingos rajono savivaldybei);
- tęstinis projektas „Per žodžio gyvastį ir dvasią“ (Kretingos rajono savivaldybei);
- elektroninė „Kretingos krašto enciklopedija“ (Kretingos rajono savivaldybei);
- etninės kultūros projektas vaikams „Senolių kraitelė“ (Kretingos rajono savivaldybei);
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- etninės kultūros projektas „Salantų tautodailininkai“ ir tradicinis romansų ir dainuojamosios
poezijos renginys „Nuskaidrinantys būtį palaiminga šviesa“ (Salantų m. filialas Kretingos
rajono savivaldybei);
- skaitymo skatinimo projektas „Vaikystė Astridos Lingren pasakų šalyje“ (Vydmantų filialas
Kretingos rajono savivaldybei);
- „Skambėk, poezijos žodi“ (Juodupėnų filialas Kretingos rajono savivaldybei);
- etninės kultūros projektai: „Įprasminę save kūryboje: menininkai ir amatininkai“ (tęsinys) ir
„Duona, kvepianti ajerais“ (Erlėnų filialo Kretingos rajono savivaldybei);
- edukacinė programa „Pasakos atgyja lėlėse“ (Raguviškių filialo Kretingos rajono
savivaldybei);
- etninės kultūros projektas: renginys „Žemaičių poezijos ruduo“ ir kraštotyros darbas „Taip
kalbėjo mūsų senoliai“ (Rūdaičių filialas Kretingos rajono savivaldybei);
- etninės kultūros projektas „Kurmaičių istorija dabarčiai“ (Kurmaičių filialas Kretingos
rajono savivaldybei);
- renginių ciklas „Knyga mano gyvenime“ (Budrių filialas Kretingos rajono savivaldybei);
- etninės kultūros projektas „Grūšlaukės krašto drožėjų tradicijos ir paveldas“ (Grūšlaukės
filialas Kretingos rajono savivaldybei);
- kraštotyros darbas „Darbėnų seniūnijos architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai“
(Darbėnų filialas Kretingos rajono savivaldybei);
- skaitymo skatinimo projektas - renginių ciklas „Knyga atskleidžia gamtos grožį“ (Jokūbavo
filialas Kretingos rajono savivaldybei);
- etninės kultūros projektai: „Rimantas Daugintis – tragiško likimo menininkas iš Baublių“,
„Darbais įprasminti baubliškių gyvenimai: senieji amatai, kasdienė buitis ir darbymečio
talkos“ (Baublių filialas Kretingos rajono savivaldybei).
VIII. PERSONALAS
Darbuotojų skaičius:
Viešojoje bibliotekoje yra 53 darbuotojai, iš jų profesionalūs bibliotekininkai – 44.
Viešosios bibliotekos bibliotekininkų išsilavinimas:
Su aukštuoju (skaičiais ir proc.):
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

15
9
6

25 proc.

Su aukštesniuoju (skaičiais ir proc.):
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimų filialuose

23
9
1
13

52 proc.
50 proc.
50 proc.
54 proc.

6
1
5

14 proc.

Kitų (skaičiais ir proc.):
SVB
VB
Salantų m.
kaimų filialuose

34 proc.
50 proc.

50 proc.
22 proc.
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1 viešosios bibliotekos ir 1 filialų bibliotekininkės įsigijo aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą, o
1 filialo bibliotekininkė mokosi Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete
bibliotekininkystės specialybės IV kurse.
Darbuotojų kaita:
2006 m. darbuotojai nesikeitė.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai:
Vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui:
 SVB
210
 VB
157
 Salantų m.
351
 kaimų filialuose
238
Lankytojų skaičius 1 bibliotekininkui:
 SVB
3630
 VB
4169
 Salantų m.
6880
 kaimų filialuose
2955
Išduotis (fiz. vnt.) 1 bibliotekininkui:
 SVB
7142
 VB
4797
 Salantų m.
10837
 kaimų filialuose
8593
IX. MATERIALINĖ BAZĖ
Suremontuotos Baublių filialo patalpos. Laukžemės, Imbarės, Erlėnų, Juodupėnų, Laivių
filialuose - pakeisti langai. Pakeisti visi baldai Grūšlaukės ir Raguviškių filialuose, pakeisti stalai,
kėdės – Salantų m., Jokūbavo, Baublių, Juodupėnų filialuose.
Techninis aprūpinimas:
Kompiuterių (iš jų vartotojams ir darbuotojams) ir dauginimo priemonių skaičius:
Iš jų
Iš viso
Dauginimo
kompiuterių
priemonių
vartotojams
darbuotojams
SVB
VB
Salantų m.
kaimų filialuose

53
32
3
18

30
9
3
18

23
23
-

5
1
4

Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas - 2745 kv.m, iš jų naudingas bibliotekos
funkcijoms atlikti plotas – 2362 kv. m.
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X. FINANSAVIMAS
Iš viso gauta
Iš biudžeto (steigėjo, valstybės) lėšos
Iš jų :
 steigėjo lėšos dokumentams įsigyti
 steigėjo lėšos periodikos prenumeratai
 už mokamas paslaugas
 fizinių, juridinių asmenų parama
 programų, projektų (grantų) lėšos

1308,9 tūkst. Lt.
1267,1 tūkst. Lt.
40,5 tūkst. Lt,
41,5 tūkst. Lt.
18,1 tūkst Lt.
16,0 tūkst. Lt.
7,7 tūkst. Lt,

Išlaidos:
Iš viso išleista
Iš jų:
 darbo užmokesčiui
 komplektavimui (dokumentams įsigyti)

1308,9 tūkst. Lt.
734,7 tūkst. Lt,
154,6 tūkst. Lt.

Iš jų: (iš komplektavimui skirtų)
 knygoms
112,5 tūkst. Lt,
 periodikos prenumeratai
41,5 tūkst. Lt,
 elektroniniams dokumentams
0,6 tūkst. Lt.
 automatizacijai: kompiuterinei programinei įrangai, jos palaikymui 42,2 tūkst. Lt.
 kitos išlaidos
377,4 tūkst. Lt.
XI. IŠVADOS
Pasiekimai:
2006 m. pradėtas naujos bibliotekos projektavimas, projektavimui skirta 200 tūkst. Lt.
Konkursą bibliotekos projektavimui laimėjo AB „Miestprojekto“ (Kaunas) architektas Nacionalinės premijos laureatas Saulius Juškys.
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. 2006 m. Viešojoje bibliotekoje įdiegtas LIBIS Skaitytojų aptanavimo
posistemis, įvestas bendras (vieningas) skaitytojo pažymėjimas. Vartotojų skaičius Viešojoje
bibliotekoje nesumažėjo, nes ir anksčiau vartotojai nesidubliavo.
2006 m. gautas finansavimas Viešosios bibliotekos projektui „Valančius išmokė sodiečius
skaityti ir jie skaityti nebepamiršo“ iš Kultūros ministerijos Kultūros ir sporto rėmimo fondo (3
tūkst. Lt.). 2006 m. – pirmi metai, kai rajono savivaldybė iš biudžeto rėmė kultūrinės veiklos
projektus. Gautas 3 Viešosios bibliotekos ir 6 filialų 7 projektų finansavimas.
Gavę finansavimą 2006 m., Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai aktyviai įsijungė į
naujų projektų rengimą 2007 metams. Pateikti 4 Viešosios ir 15 filialų projektų rajono savivaldybei
ir 1 Viešosios bibliotekos – Kultūros ministerijai.
Pagerėjo filialų materialinė bazė, suremontuotos Baublių filialo patalpos, 5 filialuose
pakeisti langai, keletai filialų nupirkti nauji baldai.
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.

19
Opus bibliotekoms klausimas – gyventojų migracija į užsienio šalis ir bibliotekų vartotojų
mažėjimas. Kretingos rajone mažiausias nedarbo lygis respublikoje, dauguma buvusių bibliotekų
lankytojų įsidarbino miestuose (Klaipėdoje, Palangoje ir kt).
________________________________________
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KRETINGOS M. VALANČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALŲ 2006 M.
DARBO SU VAIKAIS (IKI 14 M. IMTINAI) VEIKLOS ATASKAITA
Vartotojų skaičius:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimo filialuose

2945
820
294
1831

Apsilankymų skaičius:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimo filialuose

50030
10441
6905
32684

Lankomumas:
Bendras lankomumo rodiklis:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimo filialuose

17
13
23
18

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.):
 SVB
81810 fiz. vnt.
 VB
14024 fiz. vnt.
 Salantų m.
6023 fiz. vnt.
 kaimo filialuose
61763 fiz. vnt.
Iš viso išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):
 SVB
58385 fiz. vnt.
 VB
10544 fiz. vnt.
 Salantų m.
4149 fiz. vnt.
 kaimo filialuose
43692 fiz. vnt.

71 proc.
75 proc.
69 proc.
71 proc.

Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):
 SVB
23425 fiz. vnt.
 VB
3480 fiz. vnt.
 Salantų m.
1874 fiz. vnt.
 kaimo filialuose
18071 fiz. vnt.

29 proc.
25 proc.
31 proc.
29 proc.

Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.):
 SVB
30543 fiz. vnt.
 VB
1856 fiz. vnt.
 Salantų m.
2571 fiz. vnt.
 kaimo filialuose
26116 fiz. vnt.

37 proc.
13 proc.
43 proc.
42 proc.

Skaitomumas:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimo filialuose

28
17
20
34

21
Renginiai:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimo filialuose

309
49
11
249

2006 m. Viešojoje bibliotekoje vykę renginiai:
- literatūrinė popietė „Augu žemaičių žemėj“, skirta rašytojo, vyskupo Motiejaus Valančiaus
205-osioms gimimo metinėms paminėti. Šio renginio tikslas – atkreipti dėmesį į rašytojo ir
vyskupo puoselėtos gimtosios kalbos turtingumą, pajusti žemaičių tarmės žavesį ir
žaismingumą. Popietės metu vaikai inscenizavo ištraukas iš Motiejaus Valančiaus kūrybos,
patarles žemaičių tarme.
- Vaikų knygos šventė – 2006. Jos metu vyko susitikimas su geriausia Kauno krašto vaikų
poete Zita Gaižauskaite. Susitikimo metu stebino poetės noras ir gebėjimas taip nuoširdžiai
bendrauti su vaikais. Z. Gaižauskaitė žaismingai deklamavo savo kūrybos eiles, įjungdama
vaikus į vaidinimą.
Vaikų literatūros sektorius vykdė etnokultūros ir skaitymo skatinimo projektą „Vaikų
klėtelėj“. Projekte dalyvavo Kretingos VUC jaunųjų bibliotekininkų būrelio „Pelėdžiukai“,
darželio-mokyklos Pasaka VPC ir Marijono Daujoto vidurinės mokyklos vaikai. Projekto „Vaikų
klėtelėj“ renginių ciklo pagrindiniai tikslai: pasitelkiant garsinius skaitymus, supažindinti vaikus su
rašytiniu etnokultūros palikimu, skatinti vaikų skaitymą, organizuoti laisvalaikio užimtumą,
leidžiant laikraštuką „Guvus Vincė“, ugdyti vaikų kūrybiškumą, komunikabilumą. Vaikai dalyvavo
kūrybiniame procese: ieškojo informacijos ir ją kaupė laikraštukui „Guvus Vincė“. Jaunieji
bibliotekos skaitytojai plačiau susipažino su savo krašto istorija, kultūra, papročiais, žemaičių
tarme. Kita projekto dalis – „Auksinė šiaudų šviesa“ (10 pamokėlių, supažindinančių su viena iš
seniausių rankdarbių rūšių – pynimu iš šiaudų). Šių pamokėlių tikslas – mokyti vaikus gerbti
senolių darbą, išmokti pinti iš šiaudų, ugdyti kūrybiškumą. Pynimo iš šiaudų paslapčių vaikus mokė
mokytoja Angelė Kleinauskaitė.
Dalyvauta Klaipėdos miesto savivaldybės ir Kretingos M. Valančiaus viešųjų bibliotekų
bendrame skaitymo skatinimo projekte „Vaikai stebuklais auga“. Laukiant Šv. Kalėdų, vaikai galėjo
sugalvoti didįjį norą, pagauti didžiąją žvaigždę ir tikėtis, kad viskas išsipildys. Vaikai, skaitydami
knygas, rinko mažas žvaigždutes savo žaliajai eglutei. Perskaitę 5 knygas, gavo didžiąją žvaigždę.
Žvaigždutes galėjo rinkti ir kurdami stebuklingas pasakas, piešdami stebuklingus piešinius. Jaunieji
skaitytojai kūrė kalėdinius atvirukus, įvairius darbelius, kuriuos baigiamojo renginio metu, kuris
vyko Kėkštų jaunimo sodyboje (Kretingos rajonas), dovanojo sodybos vaikams.
Veikė jaunųjų bibliotekininkų būrelis “Pelėdžiukai“. Užsiėmimai vyko 2 kartus per mėnesį.
Per metus vaikai susipažino su naujomis knygelėmis.
Susitikimai su poete Zita Gaižauskaite įvyko Salantų m., Baublių, Darbėnų, Jokūbavo,
Grūšlaukės, S. Įpilties, Laukžemės, Kurmaičių, Rūdaičių ir Vydmantų filialuose. Raguviškių ir
Budrių filialo bibliotekininkės su savo skaitytojais vaikais į susitikimą su poete vyko į Baublių
filialą.

-

Filialuose surengtos popietės:
Vaikų knygos dienai, skirta popietė „Tu tik ateik - aš tavęs niekada neapvilsiu“, „Skambutis
vėl į klasę jau pakvietė mane“ (Salantų m. filiale);
„Knygoje visas pasaulis“ (Baublių filiale);
„Daug skaitysiu – daug žinosiu“, „Jie nešė knygas į Lietuvą“ (Budrių filiale);
„Mus kalbina knygos lapeliai“ (Erlėnų filiale);
„Darbšūs mūsų mažieji“ (Imbarės filiale);
„Toj stebuklingoj pasakų šaly“ (Kalniškių filiale);
„Paslaptingas knygos pasaulis“ (Raguviškių filiale);
„Užburtame pasakų pasaulyje“, „Kas pravirkdė raideles“ (Vydmantų filiale).
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Visuose filialuose surengtos popietės ir parodos Užgavėnėms, Velykų šventei, Mamyčių
šventei, Kalėdoms ir kt.
Vaikams surengtos viktorinos :
- „Sukit, sukit galveles“ (Laivių filiale);
- „Gamtos taku“, „Pažink savo gimtinę“ (Juodupėnų filiale);
- „Tautosakos kraitis praturtins tave“ (Vydmantų filiale).
Filialuose surengtos teminės, literatūrinės valandėlės:
- „Dvasios ir vaiduokliai lietuvių tautosakoje“, „Didysis Žemaitis“ (Motiejaus Valančiaus 205
– tosioms gimimo metinėms paminėti) (Vydmantų filiale);
- Vytauto V. Landsbergio pasakų pasaulyje (Jokūbavo filiale);
- „Kalbame prosenelių žodžiais“, „Knygas skaitysim – gyvenimą rašysim“ (Kumpikų filiale);
- „Čia pasakų namai“, „Kalėdos, Kalėdos!“ (Kalnalio filiale);
- „Skaitau apie vasarą“, „Skaitau sau ir draugams“ (Kalniškių filiale).
Filialuose vyko garsiniai skaitymai, knygučių pristatymai:
- ikimokyklinio amžiaus vaikams garsinio skaitymo pasakų savaitė pagal knygą „Žvėreliai
seka 365 pasakaites“ (Darbėnų filiale);
- knygučių „Aš susipažįstu su dinozaurais“, „Apie raganas ir karalaites“ pristatymai ir
skaitymai (Budrių filiale).
Parodos:
 SVB
 VB
 Salantų m.
 kaimo filialuose

132
22
2
108

2006 m. Viešojoje bibliotekoje surengtos parodos:
- vaikų kūrybos paroda „Rudeninė pasaka knygos lapeliuose“;
- iliustracijų knygoms paroda „Knygoje visas pasaulis“;
- piešinių parodos: „Žemaičių trobos“, „Spalvų šokis“;
- Kretingos Jurgio Pabrėžos 4 a klasės mokinių darbelių ir piešinių paroda;
- darbelių paroda „Auksinė šiaudų šviesa“.
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros sektoriuje ir filialuose parodomis pažymėti rašytojų
jubiliejai, kalendorinės šventės ir kt.
Renginių lankytojų (vaikų) skaičius:
 SVB
3755
 VB
482
 Salantų m.
197
 kaimo filialuose
3076
Filialų darbuotojų pastebėjimu vaikus į bibliotekas traukia ne tiek naujos knygos, kiek
kompiuteriai. Neramina tai, kad vaikai internete ieško ne visiškai jų amžių atitinkančios
informacijos bei pažinčių. Keičiasi ir skaitančių vaikų poreikiai. Tam didelę įtaką daro televizijos
laidos, filmai, kompiuteriniai žaidimai. Vis sunkiau mažąjį skaitytoją sudominti spalvota pasakų
knyga, istorijomis apie gamtą, eilėraštukais. Knygutes varto skubotai, vis dairydamiesi į
kompiuterius ir mobiliuosius telefonus, sunkiau vaikus sudominti ir renginukais. Labai jaučiamas
vaikų persisotinimas informacija, reginiais ir renginiais. Perkrauti užduotimis mokykloje, daug
laiko praleidžiantys prie televizorių ir kompiuterių, vaikai nebesugeba atsipalaiduoti, skirti
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vertybes, įsijausti į skaitomą pasaką ar rodomą paveikslą. Mes džiaugiamės, kad jie užbėga nors
skubotai pavartyti knygų ar žurnalų, stengiamės sudaryti vaikams malonią aplinką, kad noras
domėtis knyga nepraeitų kartu su vaikyste.

Ataskaitą parengė direktorės pavaduotoja Birutė Karčauskienė ir vyr. metodininkė Vida Piečiuvienė

