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 BENDROJI DALIS  
 

2007 metais Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos (toliau – 
Viešosios bibliotekos) prioritetin÷s veiklos sritys buvo šios:  

- kadangi 2007 metai paskelbti Vaikų kultūros metais, daug d÷mesio skirta valstybin÷s 
skaitymo skatinimo programos įgyvendinimui, skaitymo kultūros ugdymui;  

- etnokultūros paveldo populiarinimas, puosel÷jimas, išsaugojimas bei sklaida; 
- gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas, organizuojant renginius, parodas, konferencijas; 
- bibliotekos svetain÷s administravimas (priežiūra, periodiškas informacijos atnaujinimas, 

operatyvus aktualijų skelbimas, struktūros tobulinimas, informacijos prieinamumo vartotojui 
gerinimas), kraštotyros darbų skaitmeninimas, elektroninio leidinio „Kretingos personalijų 
žinynas“ pildymas naujai gauta  informacija, elektroninio leidinio „Kretingos enciklopedija“ 
kūrimas (Skaitmenin÷s informacijos sektorius); 

- kraštotyros aplankų įvairiomis temomis kaupimas (prad÷ti 4 nauji – „Politin÷s partijos ir 
politin÷s organizacijos Kretingos rajone“, „Kretingos rajono savivaldyb÷“, „Muzikantai, 
atlik÷jai, kompozitoriai, muzikai“, „Sportas, sportininkai Kretingos rajone“), teminių 
literatūros sąrašų sudarymas bei saugojimas kompiuteriniuose failuose, naujų fotografijų 
kaupimas CD laikmenose, spaudinių aprašymas bei įtraukimas į bibliotekos elektroninio 
katalogo analizinį posistemį, elektroninio straipsnių katalogo pildymas, citatų bei temin÷s 
eil÷raščių kartotekų pildymas, kartotekų tvarkymas bei redagavimas, bibliografinis – 
informacinis skaitytojų aptarnavimas,  atsakymas į gautas informacines užklausas, 
bibliografinių rodyklių ir parodų rengimas, bibliografin÷s kultūros ugdymas, kraštotyros 
informacijos duomenų baz÷s kūrimas  

      ( Bibliografijos – informacijos sektorius); 
- informacinių leidinių, originaliosios bei vaikų literatūros fondo komplektavimas (Spaudinių 

komplektavimo ir tvarkymo skyrius); 
- Viešosios bibliotekos kaimų filialų kompiuterizacija; 
- projektin÷ veikla; 
- vaikų užimtumo didinimas.  
 

Filialuose prioritetin÷s veiklos sritys buvo šios: 
- bibliotekinis, informacinis gyventojų aptarnavimas; 
- fondo formavimas ir populiarinimas; 
- kraštotyros darbų rengimas; 
- skaitymo skatinimas, skaitymo kultūros ugdymas, skaitymo įgūdžių formavimas;  
- kultūros paveldo vertybių kaupimas, išsaugojimas bei pristatymas visuomenei; 
- jaunųjų skaitytojų dorovinis ugdymas; 
- vaikų kūrybiškumo bei menin÷s saviraiškos ugdymas; 
- vaikų užimtumo didinimas; 
- gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas; 
- projektin÷ veikla. 
 

Pamin÷tini šie svarbesni Viešosios bibliotekos bei filialų 2007 m. įvykiai: 
- parengtas Viešosios bibliotekos naujo pastato statybos projektas. Projektavimo l÷šos – 

400000 Lt. Projekto reng÷jas – architektas, Lietuvos nacionalin÷s kultūros ir meno premijos 
laureatas Saulius Juškys. Statybos darbų konkurso laim÷tojas - UAB „Ringesta“. 2007 metų 
pabaigoje prad÷ti parengiamieji statybos darbai, kuriems skirta 250000 litų suma;  

- pirmą kartą paruoštas išsamus Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos veiklos strateginis planas 2007 - 2009 metams, taip pat parengta „Kretingos 
rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos skaitymo skatinimo programa 2007 
- 2009 metams“; 
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- suorganizuotas VI – asis Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydis „Lioub žaiste, lioub 
dainioute!", vykęs Cigonalių kaime esančioje Laimos ir Petro Paulauskų kaimo turizmo 
sodyboje; 

- apsilankyta Vilniuje vykusioje kasmetin÷je knygų mug÷je, į kurią vyko Spaudinių 
komplektavimo ir tvarkymo skyriaus ved÷ja Zolina Andrijauskien÷, Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus ved÷ja Nijol÷ Raudyt÷, Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja Laima 
Jonauskait÷, vyr. bibliotekinink÷s Rolanda Kuizinien÷, Rasa Grigaitien÷ ir Birut÷ 
Paulauskait÷; 

- teikta medžiaga Klaip÷dos apskrities Ievos Simonaityt÷s viešosios bibliotekos parengtam 
projektui „Klaip÷dos regionio etnokultūros lobiai“ (medžiagą projektui pateik÷ Viešosios 
bibliotekos bibliografai); 

- Viešojoje bibliotekoje įrengtos „ZEBRA belaidžio interneto“ erdv÷s. Nuo 2007 metų 
gruodžio m÷nesio bibliotekos lankytojai interneto ryšiu gali naudotis Viešosios bibliotekos 
Abonemente; 

- pager÷jo Viešosios bibliotekos filialų materialin÷ baz÷: Kūlup÷nų filiale atliktas remontas, 
pakeisti baldai, Erl÷nų, Kartenos bei Jokūbavo filialuose įvesta signalizacija, Šuk÷s, 
Kumpikų bei Budrių filialuose k÷des pakeistos naujomis. Aktuali problema – prastas patalpų 
šildymas. 

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                    147 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas: 
Viešosios bibliotekos ir filialų patalpos n÷ra pritaikytos neįgaliems vartotojams aptarnauti 

(išskyrus Vydmantų bei Kūlup÷nų filialus): n÷ra privažiavimų, skaityklose n÷ra pritaikytų darbo 
vietų. Specialus fondas Viešojoje bibliotekoje nekaupiamas. Neregiai ar silpnaregiai vartotojai 
aptarnaujami įgarsintomis kompaktin÷se plokštel÷se knygomis, gaunamomis iš Klaip÷dos aklųjų 
bibliotekos. 2007 metais Viešoji biblioteka iš Klaip÷dos aklųjų bibliotekos reguliariai kas ketvirtį 
gavo įgarsintas knygas (CD). 2007 metais, kaip ir pernai, Viešoji biblioteka įgarsintas knygas 
išdav÷ 5 neregiams. Jiems išduota 81 įgarsinta knyga, tai yra 31 įgarsinta knyga mažiau nei 2006 
metais. Kartu su Klaip÷dos aklųjų biblioteka suorganizuotas muzikinis – literatūrinis aklųjų kūrybos 
vakaras bei tiflo priemonių paroda. 

Filialuose neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmon÷ms knygas į namus pristato jų artimieji, 
šeimos nariai bei bibliotekininkai. Erl÷nų filialo darbuotoja aklai mergaitei įgarsintas knygas 
parveža iš Viešosios bibliotekos.  
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Struktūros tobulinimas ir pokyčiai Savivaldyb÷s viešojoje bibliotekoje. 2007 metais 
Viešojoje bibliotekoje struktūra nepakito. 
 

 
II. FONDO FORMAVIMAS 

 

Fondo būkl÷ 

Iš viso yra fonde (fiz. vnt. ir pav.): 
- SVB             280067 fiz. vnt.  32915 pav. 
- VB    68362 fiz. vnt.  31732 pav. 
- Salantų m.              21824 fiz. vnt.  13489 pav. 
- kaimų filialuose                    189881 fiz.vnt.    9599 pav.* 
 

* Vidutiniškai vieno kaimo  filialo dokumentų pavadinimų skaičius. 

Kalbant apie fondo dydį, galima pamin÷ti, kad 2007 metais SVB fondas papildytas 6759 
dokumenais (1603 pav. ). Padid÷jimo priežastis – gauta daugiau periodinių leidinių negu nurašyta.  

Iš viso yra grožin÷s literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
- SVB          165885 fiz. vnt.  59, 2 proc. 
- VB            32257 fiz.vnt.  47, 2 proc. 
- Salantų m.           12865 fiz. vnt.  58, 9 proc. 
- kaimų filialuose        120763 fiz. vnt.             63, 6 proc. 

2007 metais SVB fondas papildytas 2765 fiz. vnt. grožin÷s literatūros.  

Iš viso yra šakin÷s literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
- SVB          114182 fiz. vnt.           40, 8 proc. 
- VB            36105 fiz. vnt.           52, 8 proc. 
- Salantų m.                        8959 fiz. vnt.           41, 1 proc. 
- kaimų filialuose                   69118 fiz. vnt.           36, 4 proc. 

2007 metais SVB fondas papildytas 3994 fiz. vnt. šakin÷s literatūros. 

Iš viso bibliotekose periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.): 
- SVB                29156 fiz. vnt. 10, 4 proc. 
- VB                  5259 fiz. vnt.   7, 7 proc. 
- Salantų m.                            1121 fiz. vnt.   5, 1 proc. 
- kaimų filialuose                       22776 fiz. vnt. 11, 9 proc. 

2007 metais SVB fondas papildytas 3644 fiz. vnt. periodinių leidinių. 

Aprūpinimas dokumentais 

Vienam gyventojui tenka dokumentų: 
- SVB                                                       6 
- VB                                                        3 
- Salantų m.                                                     12 
- kaimų filialuose                                                      8 

Lyginant su 2006 metais, SVB dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui, nepakito. 
Tik Viešosios bibliotekos Salantų miesto filiale 2007 metais vienam gyventojui tenka vienu 
dokumentu daugiau nei pernai.  
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Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų: 
- SVB                                         0,4 
- VB                                         0,2 
- Salantų m.                                        0,5 
- kaimų filialuose                                       0,5 
Lyginant su 2006 metais, SVB naujai gautų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui, 

nepakito.  
 

Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų: 
- SVB                                        0,04 
- VB                                        0,09 
- Salantų m.                                       0,06 
- kaimų filialuose                                 0, 0003 
 

Vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų: 
- SVB                                     0,0009 
- VB                                       0,001 
- Salantų m.                                      0,002 
- kaimų filialuose                                   0,0005 

Lyginant su 2006 metais, SVB elektroninių dokumentų skaičius, tenkantis vienam 
gyventojui, padidejo 0,0001.  

 
Vienam vartotojui tenka dokumentų: 

- SVB                            30 
- VB                            22 
- Salantų m.                           31 
- kaimų filialuose                          35 

Lyginant su 2006 metais, SVB dokumentų skaičius, tenkantis vienam vartotojui, nepakito. 
VB sumaž÷jo vienu, kaimų filialuose padaug÷jo dviem dokumentais.  

Iš viso per metus įsigyta dokumentų bibliotekose (fiz. vnt. ir pav.): 
- SVB              18741 fiz. vnt.   2127 pav. 
- VB     5036 fiz. vnt.   2010 pav. 
- Salantų m.      936 fiz. vnt.     462 pav. 
- kaimų filialai             12769 fiz. vnt.     438 pav. 
- vidutiniškai vienas kaimo filialas   608 fiz. vnt.                192 pav. 
2007 metais SVB įgyta 1257 fiz. vnt. dokumentų (149 pav.) daugiau nei 2006 m.  

Per metus įsigyta grožin÷s literatūros (fiz. vnt. ir pav.): 
- SVB     7155 fiz. vnt.   1016 pav. 
- VB     2000 fiz. vnt.   916 pav. 
- Salantų m.      350 fiz. vnt.   281 pav. 
- kaimų filialai    4805 fiz. vnt.    
- vidutiniškai vienas kaimo filialas         228 fiz. vnt.                             

2007 metais SVB įgyta 993 fiz. vnt. grožin÷s literatūros (113 pav.) daugiau nei 2006 m.  

Per metus įsigyta šakin÷s literatūros (fiz. vnt. ir pav.): 
- SVB              11586 fiz. vnt.   1111 pav. 
- VB     3036 fiz. vnt.   1094 pav. 
- Salantų m.      586 fiz. vnt.     181 pav. 
- kaimų filialuose   7964 fiz. vnt. 
- vidutiniškai vienas kaimo filialas         379 fiz. vnt. 
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2007 metais SVB įgyta 264 fiz. vnt. šakin÷s literatūros (36 pav.) daugiau nei 2006 m.  
Per metus gauta periodinių leidinių (fiz. vnt. ir pav.): 

- SVB     10051 fiz. vnt.   158 pav. 
- VB     1535 fiz. vnt.   156 pav. 
- Salantų m.      501 fiz. vnt.     34 pav. 
- kaimų filialuose   8015 fiz. vnt. 
- vidutiniškai vienas kaimo filialas   381 fiz. vnt.     25 pav. 

2007 metais SVB įgyta 440 fiz. vnt. periodinių leidinių (23 pav.) daugiau nei 2006 m.  
 

Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde: 
- SVB    7 proc. 
- VB    7 proc. 
- Salantų m.   4 proc. 
- kaimų filialuose  7 proc. 

Lyginant su 2006 metais dokumentų fonde 1 proc. padaug÷jo naujai gautų dokumentų. 
 

L÷šos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 
- iš viso                4 Lt (185200 Lt) 
- Kultūros ministerijos skirtų l÷šų       1,47 Lt (67960 Lt) 
- Savivaldyb÷s skirtų l÷šų        2,16 Lt (100000 Lt) 
- kitų šaltinių          0,37 Lt (17240 Lt) 

Lyginant su 2006 metais galima padaryti tokias išvadas:  
- vienam gyventojui dokumentams įsigyti tenka 0,60 Lt daugiau; 
- Kultūros ministerija skyr÷ 0,17 Lt daugiau vienam gyventojui dokumentams įsigyti; 
- Savivaldyb÷ skyr÷ 0,36 Lt daugiau vienam gyventojui dokumentams įsigyti; 
- kitų šaltiniai skyr÷ 0,07 Lt daugiau vienam gyventojui dokumentams įsigyti. 

Dokumentų nurašymas (fiz. vnt. ir pav.): 

- SVB              11982 fiz. vnt.   524 pav. 
- VB     2692 fiz. vnt.   221 pav. 
- Salantų m.      667 fiz. vnt.   209 pav. 
- kaimų filialuose   8623 fiz. vnt.   363 pav. 

SVB 2007 metais buvo nurašyta 188 fiz. vnt. ( 89 pav. mažiau) daugiau dokumentų nei 2006 
metais. 

 
Nurašymo priežastys (fiz. vnt. ir proc.): 

- susid÷v÷ję    4695 fiz. vnt.   39 proc. 
- praradę aktualumą   6733 fiz. vnt.   56 proc. 
- skaitytojų prarasti dokumentai   220 fiz. vnt.     2 proc. 
- perduota į mainų fondą     -                   -   
- d÷l kitų priežasčių     334 fiz. vnt.     3 proc. 

Palyginus 2007 metų ir 2006 metų duomenis, pasteb÷ta, kad: 
- 2007 metais d÷l susid÷v÷jimo nurašyta 604 dokumentais mažiau; 
- 2007 metais d÷l prarasto aktualumo nurašyta 637 dokumentais daugiau nei pernai; 
- 2007 metais nurašyta 39 daugiau skaitytojų prarastų dokumentų; 
- 2007 metais nebeperduota dokumentų į mainų fondą (2006 metais į mainų fondą perduoti 

144 fiz. vnt. dokumentų); 
- 2007 metais d÷l kitų priežasčių nurašyta 260 fiz. vnt. dokumentų daugiau. 
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Fondo panaudojimas 

Bendras bibliotekų fondo apyvartos rodiklis: 
- SVB           1,1 
- VB           1,4 
- Salantų m.          1,0 
- kaimų filialuose         1,1 

Pasteb÷ta, kad 2007 metais SVB bendras fondo apyvartos rodiklis nekito. VB bendras fondo 
apyvartos rodiklis padid÷jo 0,1. 
Saugyklos fondas perduotas VB Skaitytojų aptarnavimo skyriui. 

VB mainų fondas (fiz. vnt.): 
- iš viso      5999 fiz. vnt. 
- gauta dokumentų        -   
- nurašyta       578 fiz. vnt. 
- perduota filialams        - 

VB mainų fondas 2007 metais sumaž÷jo 778 fiz. vnt. Į mainų fondą 2007 metais nebegauta 
dokumentų (pernai mainų fondas papildytas 144 fiz. vnt. dokumentų). 2007 metais iš mainų fondo 
nurašyta 1925 fiz. vnt. dokumentų mažiau nei 2006 metais. 2007 metais nurašyti tik susid÷v÷ję 
dokumentai, o 2006 metais dalis mainų fonde esančių dokumentų buvo perduota Padvarių 
pensionatui, Kretingos rajono Nasr÷nų senelių namams, Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 
sektoriui bei nurašyta neaktuali dubletin÷ literatūra.  Filialams neperduota dokumentų iš mainų 
fondo.  

VB atsarginis fondas (fiz. vnt.): 
- iš viso                                540 fiz. vnt. 
- nurašyta             -  
- gauta              - 

Lyginant su 2006 metais, atsarginio fondo sud÷tis nepakito. 2007 metais nebenurašyta 
atsarginiame fonde esančių dokumentų (2006 metais nurašyta 216 fiz. vnt. dokumentų).  

 
Darbas su katalogais: 

- elektroniniame kataloge yra 30560 bibliografinių įrašų (toliau – BĮ); 
- 2007 metais  elektroninis katalogas papildytas 2767 BĮ; 
- suinventorinta 8688 fiz. vnt. naujų dokumentų; 
- kortelinis suvestinis katalogas papildytas 2127 kortel÷mis; 
- VB filialams išrašyta 8973 kortel÷s; 
- suvestiniame ir elektroniniame  kataloge atžym÷tos nurašytos kortel÷s. 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Vartotojų telkimas 

Regiono gyventojų skaičius                                46341 
Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 

- SVB      20 proc. 
- VB       15 proc. 
- Salantų m.      37 proc. 
- kaimų filialuose     23 proc. 
2007 metais SVB gyventojų sutelkimo procentas nepakito. VB gyventojus sutelkimo 

procentas padid÷jo 2 proc., Salantų miesto filiale - nepakito, kaimų filialuose sumaž÷jo 2 proc.  
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Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis VB ir vienam filialui: 
- SVB           2015 
- VB         20955 
- Salantų m.          1900 
- Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienam filialui 1118 

2007 metais vidutinis gyvenojų skaičius, tenkantis SVB, padid÷jo 20: VB padid÷jo 21, 
Salantų miesto filiale – nepakito, kaimų filialuose padid÷jo 20.  

Vartotojų skaičius: 

- SVB                                  9364 
- VB                                  3169 
- Salantų m.                                   704 
- kaimų filialuose                                5491 

2007 metais vartotojų skaičius SVB padid÷jo 130: VB padid÷jo 345, Salantų miesto filiale 
padid÷jo 2, kaimų filialuose sumaž÷jo 217.  

Apsilankymų skaičius: 

- SVB                               213807 
- VB                               121740 
- Salantų m.                                17882 
- kaimų filialuose                               74185 
2007 metais SVB apsilankymų skaičius padid÷jo 54090: VB padid÷jo 46703, Salantų mieste 

padid÷jo 4122, kaimų filialuose padid÷jo 3265.  

Lankomumas: 
- bendras lankomumo rodiklis SVB                                    23 
- VB                                        38 
- Salantų m.                                       25 
- kaimų filialuose                                      14 

2007 metais SVB bendras lankomumo rodiklis padid÷jo 6: VB padid÷jo 11, Salantų miesto 
filiale padid÷jo 5, kaimų filialuose padid÷jo 2.  

Dokumentų išduotis 

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.): 
- SVB     320042 fiz. vnt. 
- VB       97559 fiz. vnt. 
- Salantų m.      21648 fiz. vnt. 
- kaimų filialuose   200835 fiz. vnt. 
2007 metais SVB dokumentų išduotis padid÷jo 5802, lyginant su 2006 metais: VB padid÷jo 

11217, Salantų filiale sumaž÷jo 26, kaimų filialuose sumaž÷jo 5389.  

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.): 
- SVB     198652 fiz. vnt. 
- VB       40228 fiz. vnt. 
- Salantų m.      11074 fiz. vnt. 
- kaimų filialuose   147350 fiz. vnt. 

2007 metais SVB dokumentų išduotis į namus sumaž÷jo 13448: VB padid÷jo 1413 
dokumentų, Salantų miesto filiale sumaž÷jo 509 dokumentais, kaimų filialuose sumaž÷jo 14352 
dokumentais.  
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Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje): 
- SVB     121390 fiz. vnt. 
- VB       57331 fiz. vnt. 
- Salantų m.      10574 fiz. vnt. 
- kaimų filialuose     53485 fiz. vnt. 

2007 metais SVB dokumentų išduotis vietoje padid÷jo 19250 dokumentų: VB padid÷jo 
9804 dokumentais, Salantų miesto filiale padid÷jo 483 dokumentais, kaimų filialuose padid÷jo 8963 
dokumentais.  

Iš viso išduota grožin÷s literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
- SVB     121041 fiz. vnt.  36 proc. 
- VB       34324 fiz. vnt.  35 proc. 
- Salantų m.        6835 fiz. vnt.  32 proc. 
- kaimų filialuose     79882 fiz. vnt.  40 proc. 

2007 metais grožin÷s literatūros išduotis SVB padid÷jo 8854 fiz. vnt.: VB padid÷jo 10517 
fiz. vnt., Salantų miesto filiale sumaž÷jo 536 fiz. vnt., kaimų filialuose smaž÷jo 1127 fiz. vnt.  

Iš viso išduota šakin÷s literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
- SVB     199001 fiz. vnt.  64 proc. 
- VB       63235 fiz. vnt.  65 proc. 
- Salantų m.      14813 fiz. vnt.  68 proc. 
- kaimų filialuose   120953 fiz. vnt.  60 proc. 

2007 metais šakin÷s literatūros išduotis SVB sumaž÷jo 3052 fiz. vnt.: VB padid÷jo 700 fiz. 
vnt., Salantų miesto filiale padid÷jo 510 fiz. vnt., kaimų filialuose sumaž÷jo 4262 fiz. vnt.  

Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.): 
- SVB     177932 fiz. vnt.  57 proc. 
- VB       39214 fiz. vnt.  40 proc. 
- Salantų m.      15157 fiz. vnt.  70 proc. 
- kaimų filialuose   123561 fiz. vnt.  62 proc. 

2007 metais periodinių leidinių išduotis SVB padid÷jo 2838 fiz. vnt.: VB padid÷jo 2418 fiz. 
vnt., Salantų miesto filiale padid÷jo 669 fiz. vnt., kaimų filialuose sumaž÷jo 249 fiz. vnt.  

Skaitomumas 

- SVB             34 
- VB             31 
- Salantų m.            31 
- kaimų filialuose           37 

2007 metais SVB skaitomumas nepakito: VB bei Salantų miesto filiale skaitomumas liko tas 
pats, kaimų filialuose padid÷jo 1.  

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius: 
- SVB           269 
- VB             53 
- Salantų m.            15 
- kaimų filialuose         201 

2007 metais vartotojams skirtų darbo vietų skaičius SVB padid÷jo 14: VB bei Salantų miesto 
filiale išliko tas pats, kaimų filialuose padid÷jo 14.  
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Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius: 

- iš viso             35 
Lyginant su 2006 metais vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius padid÷jo 5. 
 

Kompiuterizuotų darbo vietų, prijungtų prie interneto, skaičius: 
- SVB            35 
- VB              9 
- Salantų m.             3 
- kaimų filialuose          23 

Kompiuterizuotų darbo vietų, prijungtų prie interneto, skaičius SVB padid÷jo 7: VB 
padid÷jo 2, Salantų miesto filiale nekito, kaimų filialuose padid÷jo 5.  

 
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams: 

- SVB             27 
- VB             25 
- Salantų m.              - 
- kaimų filialuose             2 

2007 metais kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams SVB padaug÷jo 
4: VB padaug÷jo 2, Salantų miesto filiale nekito, kaimų filialuose padaug÷jo 2. 

 
Vartotojų orientavimas ir mokymas (vartotojų mokymo naudotis paslaugomis, kompiuretine 
įranga irk t. valandų skaičius): 

- SVB                                                                                                       156 val. 
- VB                                                                                                           68 val. 
- Salantų filiale                                                                                          40 val.  
- kaimų filialų                                                                                            48 val. 
Vartotojų mokymo naudotis paslaugomis, kompiuterine įranga valandų skaičius 2007 metais 

išliko panašus. Kadangi tik keletas kaimų filialų yra kompiuterizuoti, vartotojų mokymų valandų 
skaičius - nedidelis. Dažniausiai lankytojai buvo konsultuojami informacijos paieškos klausimais.  

Prieiga ir sąlygos 

Darbo valandos: 
Viešojoje bibliotekoje  10 – 18 val. (pirmadieniais – penktadieniais); 

10 – 15 val. (šeštadieniais). 
 
Filialuose 
 
15 filialų dirba po 8 val.  10 – 18 val. (pirmadieniais – penktadieniais); 
Vartotojų pageidavimu, 4 filialai (Salantų m., Kūlup÷nų, Vydmantų ir Juodup÷nų) dirba 
šeštadieniais nuo 10 val. iki 14 val. 7 filialai dirba po 4 val.Vidutiniškai vienas kaimo filialas dirba 
7 val. per dieną. 
Lyginant su 2006 metais, galima padaryti tokias išvadas: 

- padid÷jo filialų, dirbančių po 8 valandas per dieną, skaičius; 
- sumaž÷jo filialų, dirbančių po 4 valandas per dieną, skaičius. 

Pokyčių priežastis – Raguviškių filiale įsteigtas VIPT ir bibliotekos darbuotojai suteiktas pilnas 
etatas. 
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Tarpbibliotekinis skolinimas; 

SVB:                                                                    
- išsiųsta užklausų kitoms bibliotekoms   3;       
- gauta dokumentų (kopijų)                      3; 

VB: 
- išsiųsta užklausų kitoms bibliotekoms   3;       
- gauta dokumentų (kopijų)                      3; 

Salantų m.: 
- išsiųsta užklausų kitoms bibliotekoms   -;       
- gauta dokumentų (kopijų)                      -; 

VB kaimo filialai: 
- išsiųsta užklausų kitoms bibliotekoms   -;       
- gauta dokumentų (kopijų)                      -. 

2007 metais VB padaug÷jo kitoms bibliotekoms išsiųstų užklausų skaičius. 2006 metais 
išsiųsta tik 1 užklausa, šiemet –3. Galima padaryti išvadą, kad ši Viešosios bibliotekos teikiama 
paslauga n÷ra populiari. Tai brangi paslauga. Skaitytojas pats turi apmok÷ti siuntimo išlaidas.  

Renginiai 

Renginių skaičius: 
- SVB     747 
- VB       82 
- Salantų m.      26 
- kaimų filialuose   639 

2007 metais SVB suorganizuota 74 renginiais daugiau negu 2006 metais: VB vyko vienu 
renginiu daugiau, Salantų miesto filiale vienu renginiu mažiau, kaimų filialuose 74 renginiais 
daugiau.  

Renginių ir parodų lankytojų skaičius: 
- SVB     8479 
- VB     2455 
- Salantų m.      423 
- kaimų filialuose   5601 

Pasteb÷ta, kad 2007 metais SVB renginiuose dalyvavo 1213 lankytojų daugiau nei 2006 
metais: VB 1161 daugiau, Salantų miesto filiale 289 mažiau, kaimų filialuose 341 daugiau. 
Nepaisant to, kad renginių organizavimas n÷ra svarbiausia Viešosios bibliotekos veikla, renginių 
lankytojų skaičiaus augimas byloja apie šios paslaugos svarbą bei populiarumą.  

Kasmet Viešojoje bibliotekoje bei filialuose parodomis ar renginiais pažymimos svarbios 
datos. 2007 metais Viešoji biblioteka bei filialai žodiniais bei vaizdiniais renginiais pamin÷jo šiuos 
nusipelniusių žmonių jubiliejus:  Bernardo Brazdžionio (100 m.), Ievos Simonaityt÷s (110 m.), 
Antano Vienuolio (125 m.), Jono Avyžiaus (85 m.), Lazdynų Pel÷dos (135 m.), Tado Ivanausko 
(125 m.), Astridos Lindgren (100 m.), Šatrijos Raganos (130 m.), Kazio Sajos (75 m.), Marijos 
Meil÷s – Kudarauskait÷s (75 m.), Nel÷s Mazalait÷s (100 m.), Maironio (145 m.), Šarlio Pero (380 
m.), Anzelmo Matučio (85 m.), Algimanto Zurbos ( 65 m.), Algirdo Žukausko (95 m.), Antano 
Salio (105 m.), Kazio Bradūno (90 m.), Antano Gustaičio (100 m.), Pulgio Andriušio (100 m.), 
Jono Mikelinsko (85 m.), Jono Avyžiaus (85 m.), Marijos Ivanauskait÷s – Lastauskien÷s (135 m.), 
Elenos Saulevičiūt÷s  (80 m.), Juditos Vaičiūnait÷s (70 m.), Eugenijaus Matuzevičiaus (90 m.), 
Vinco Kr÷v÷s (125 m.), Simono Daukanto (215 m.), Vlado Dautarto (80 m.), Vytauto Bubnio (75 
m.), Vinco Kudirkos (150 m.), Jono Mikelinsko (85 m.), Prano Raščiaus (75 m.), Kazio Binkio (115 
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m.), Juozo Pož÷ros (80 m.), Tado Ivanausko (125 m.), Romualdo Lankausko (75 m.), Vinco 
Mykolaičio – Putino (115 m.), Bron÷s Liniauskien÷s (85 m.), Vydūno (140 m.), Janinos Degutyt÷s 
(80 m.), Levo Tolstojaus (180 m.).   

Minint rašytojų jubiliejus, dažniausiai skaitomi autoriaus kūriniai, piešiami knygų herojai, 
rengiamos viktorinos, vyksta pokalbiai apie perskaitytas autoriaus knygas, renkami ir apdovanojami 
aktyviausi skaitytojai, rengiami garsiniai skaitymai bei vaidinimai. 

Daug d÷mesio skirta Astridos Lindgren jubiliejui pamin÷ti. Įsimintina Baublių bei 
Raguviškių filialų darbuotojų parengta teatralizuota programa, kuri buvo parodyta Jokūbavo, 
Raguviškių, Kartenos filialuose bei Viešojoje bibliotekoje.  

Kasmet Viešojoje bibliotekoje organizuojami renginiai valstybin÷ms švent÷ms ir svarbioms 
datoms pamin÷ti (Nacionalinei bibliotekų savaitei, Tarptautinei poezijos dienai,  Tarptautinei 
vaikiškos knygos dienai, Tarptautinei vaikų gynimo dienai).  

Populiariausios žodinių renginių formos -  parodos, viktorinos, knygų pristatymai bei 
aptarimai, temin÷s valand÷l÷s, literatūrin÷s popiet÷s, ekskursijos, garsiniai skaitymai.  
Didesniems renginiams ar renginių ciklams rengiami projektai. Pamin÷tini iš jų: 

- Jokūbavo filialo vykdytas projektas „Knyga atskleidžia gamtos grožį“. Ta proga 
suorganizuotos literatūrin÷s valand÷l÷s – „Metų laikai – vaikyst÷s draugai“, „Poetai vaikšto 
žeme“, taip pat meninių nuotraukų parodos „Poezija ir gamta“ atidarymas; 

- Rūdaičių filialo projektinis renginys „Žemaičių poezijos ruduo“. Dalyviai – žemaitiškos 
poezijos kūr÷jai Nijol÷ Rimkien÷, Milda Viluckien÷, Alfonsas Berenis, Vydmantų 
bibliotekos ved÷ja Romut÷ Girskien÷, Lenos ir Vaclovo Kaubrių kantri ansamblis „Ciongs“, 
Rūdaičių kapelos vyrai; 

- Baublių filiale, vykdytas projektas „Darbais įprasminti baubliškių gyvenimai: senieji amatai, 
kasdien÷ buitis ir darbymečio talkos“, kurio metu vaikams pravestos etnokultūros sklaidai 
skirtos popiet÷s; 

- Vydmantų filialo darbuotojų parengtas projektas „Vaikyst÷ Astridos Lindgren pasakų 
šalyje“. Organizuotos temin÷s valand÷l÷s, skirtos susipažinimui su rašytojos kūryba, 
garsiniai kūrinių ištraukų skaitymai. Vaikai pieš÷ perskaitytų rašytojos kūrinių veik÷jus, 
aktyviausi vaikai apdovanoti knygut÷mis ir suvenyrais, pavaišinti saldainiais. Vyko eil÷ 
teminių valand÷lių („Ieškok kelelio į knygų šalį“, „Pakeliaukim po knygų šalį“, „Aš pats 
randu knygą“), kurių metu vaikai buvo mokomi elgtis bibliotekoje, supažindinti su 
naujausiomis knygomis. Įspūdingiausias renginys – knygos švent÷ „Per knygą – į pasaulį“, 
organizuota Viešosios bibliotekos darbuotojų. Vaikai noriai bendravo su šventę vedusiu 
klounu Lido. 

Tęsiant etnin÷s kultūros pl÷tros programą, organizuota nemažai renginių. Pamin÷tini 
iš jų: 

- Erl÷nų filiale vykusi etnokultūros popiet÷ „Duona, kvepianti ajerais“; 
- Baublių filiale pravestos etnokultūros sklaidai skirtos popiet÷s „Žaislus kuriame patys“ bei 

„Vaikyst÷ be elektros“. 
Viešojoje bibliotekoje 2007 metais vyko 82 renginiai, iš jų 28 parodos.  

Pamin÷tini šie 2007 metais Viešojoje bibliotekoje vykę suaugusiems skirti renginiai: 
- reg÷jimo negalią turinčių žmonių kūrybos vakaras „Mes norime būti matomi“. Renginio 

dalyviai - Klaip÷dos aklųjų ir silpnaregių kultūros centro liaudies muzikos kapela „Vyra“ bei 
kiti literatai. Vakaro dalyviams neregiai dovanojo savo kūrybą: dainas, muziką, eil÷raščius, 
humoreskas. Liaudiškos muzikos kapela „Vyra“, vadovaujama Juozo Staniulio, sureng÷ 
įspūdingą koncertą. Kapelos narys Vaclovas Krugelis pristat÷ savo dainų tekstus, humoristi-
nius bei satyrinius eil÷raščius. Vakare taip pat dalyvavo  satyrikas, prozininkas Edmundas 
Pocius, Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaip÷dos filialo direktor÷ Daiva Žiemelien÷, kuri 
kalb÷jo apie neregių bei silpnaregių gyvenimą, pristat÷ tiflo priemonių parodą; 

- Kretingos rajono pedagog÷s, poet÷s, žurnalist÷s Danut÷s Dunauskait÷s  knygos „Pokalbiai 
ant Akmenos kranto“ pristatymas. Dalyviai - miesto valdininkai, knygos herojai, artimieji 
bei miesto gyventojai. Renginio ved÷jai - Kretingos kultūros centro metodinink÷  Birut÷ 
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Laučien÷ bei režisierius Algimantas Verbutas. Autor÷s knygos ištraukas skait÷ D. 
Dunauskait÷s vaikyst÷s draug÷ - Klaip÷dos dramos teatro aktor÷ Regina Arbačiauskait÷, 
grojo  - kraštietis Pranas Narušis; 

- vakaras, skirtas vyskupo, rašytojo Motiejaus Valančiaus 206 – tosioms  gimimo metin÷ms 
pamin÷ti. Renginio metu Klaip÷dos dramos teatro aktorius Aleksandras Šimanskis skait÷ 
ištraukas iš knygos „Žemaitiški pasišnek÷jimai“; 

- renginiai, skirti Tarptautinei moters dienai pamin÷ti. Ta proga  Viešosios bibliotekos 
abonemente atidaryta Dail÷s akademijos Šiaulių fakulteto student÷s Ramun÷s Grikšait÷s 
dail÷s darbų paroda „Pavasario pabudimas“. Poezijos ir muzikos programą moterims 
dovanojo Klaip÷dos universiteto filologijos mokslų daktaras Aleksandras Žalys, Klaip÷dos 
universiteto Menų fakulteto docentas Pranas Narušis bei Klaip÷dos dramos teatro aktorius 
Aleksandras Šimanskis;  

- Kauno kultūros ir meno savaitraščio „Nemunas" surengtas pokalbis apie šiuolaikinę lietuvių 
literatūrą ir išleistas knygas. Renginio metu vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Gražina 
Viktorija Petrošien÷ dalijosi mintimis  apie „Nemuno“ nueitą kelią, leidybinę produkciją, 
ateities planus. Savo kūrybą  pristat÷ „Nemuno“ vyriausiasis redaktorius, poetas Viktoras 
Rudžianskas, poet÷, prozinink÷, žurnalist÷ Violeta Šoblinskait÷ bei poetas, prozininkas, 
dramaturgas, gydytojas Gasparas Aleksa; 

- Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai - „Biblioteka - nauja aistra tavo gyvenime“. 
Ta proga vyko fotoparodos „Mano skaitantis vaikas“ pristatymas, surengta popiet÷ su 
jaunaisiais bibliotekos bičiuliais, suorganizuotas susitikimas su rašytoju, detektyvų 
autoriumi Juozu Šikšneliu, vyko Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos klubo  „Str÷l÷“ 
knygos „Gyvenu su pasaka“ pristatymas. Taip pat surengta spaudos konferencija, kurios 
metu aptarta skaitymo situacija ir perspektyvos. Dalyviai - LR Seimo narys, Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Virginijus Domarkas, Kultūros skyriaus ved÷ja 
Reimunda Ruškuvien÷, Kretingos rajono Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto nariai 
– Juozas Pelionis, Raimundas Puškorius ir Valerija Žalien÷, rajono Švietimo skyriaus 
ved÷jos pavaduotoja Laimut÷ Dieliautait÷, Kretingos rajono Garb÷s pilietis, buvęs Tarybos 
narys Rimantas Kviklys, rašytojas Algis Kuklys, rajoninių laikraščių „Pajūrio naujienos“ ir 
„Švyturys“ atstovai, aktyviausi bibliotekos skaitytojai -  Antanina ir Edmundas 
Brazdauskiai, Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos; 

- kraštiet÷s poet÷s Marijos Meil÷s Kudarauskait÷s poezijos rinktin÷s „Tik valandos g÷l÷ta 
skiaut÷“ pristatymas. Knygą pristat÷ ir autor÷s kūrybinį kelią nuo pirmosios knygel÷s 
„Rymojimai“ (1979 m.) iki pat šių dienų apžvelg÷ pedagog÷ Virginija Rudavičien÷. Vakaro 
staigmena poetei - mažųjų dainininkų, vadovaujamų Aloyzo Žilio, atlikta dainel÷ pagal M. 
Kudarauskait÷s sukurtas eiles „Kas tu?“; 

- suorganizuota Kretingos miesto švent÷ – festivalis „Draugyst÷s tiltai". Jos metu  
Pranciškonų vienuolyno kiemelyje Viešoji biblioteka pirmą kartą sureng÷  knygų mugę 
„Kretingiškiai - Kretingai ir Lietuvai". Ta proga grojo džiazo pianistas Saulius Šiaučiulis, 
aktorius Sigutis Jač÷nas pristat÷ keletą kompaktinių plokštelių iš kolekcijos „Lietuvių 
aktorių balsai“, savo eiles skait÷ poet÷s Nijol÷ Rimkien÷, Elena Karnauskait÷ bei pedagog÷ 
Marija Bučkien÷, savo knygą „Pokalbiai ant Akmenos kranto“ pristat÷ Danut÷ Dunauskait÷, 
Audron÷ Ivoškait÷ – Vaišnorien÷ pristat÷ knygą „Sidabrin÷ šviesa“, Jurgita Paulauskien÷ 
susirinkusiuosius supažindino su Kretingos muziejaus 70 – mečio progai skirtu albumu 
„Kretingos muziejus“, pristatyta parapijos išleista knyga – „Evangelija pagal Matą“, 
Kretingos teatro „Atžalynas“ režisierius A. Verbutas pristat÷ kompaktinę plokštelę 
„Kretingiškiai skaito H. K. Anderseno pasakas“, pristatyta Pranciškonų gimnazijos mokinių 
kūrybos rinktin÷ „Ieškoti savęs einu“, o Jurgio Pabr÷žos gimnazijos klubas „Str÷l÷“ - 
kūrybos knygutę „Gyvenu su pasaka“. 

- Prano Jurkaus  knygos „Lemties vingiuose: lietuvių gimnazija, 1945-1948, Liubekas, 
Vokietija: išeivijos istorijos p÷dsakai" pristatymas. Organizatorius – Viešoji biblioteka, 
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renginio vieta - Kretingos Pranciškonų vienuolyno refektorius. Renginį ved÷ bibliotekos 
direktor÷ Aldona Kerpyt÷,  autoriaus knygą pristat÷  žurnalistas Leonas Narbutis. 

- rašytojo Pranciškaus Šerno naujos knygos „Lygtis su daugybe nežinomųjų" ir rašytojo 
biobibliografijos „Pranciškus Šernas (1934-2006): bibliografija", kurią sudar÷ Kretingos M. 
Valančiaus viešosios  bibliotekos darbuotojos, pristatymas. Dalyviai – knygos sudarytojas 
Algis Kuklys, skaitov÷ Birut÷ Laučien÷. Renginio ved÷jas – Viešosios bibliotekos direktor÷ 
Aldona Kerpyt÷; 

- surengta popiet÷, kurioje vyko  Kretingos rajono Padvarių pensionato gyventojų 
Alberto Bružo kūrybos darbų parodos atidarymas ir Ginto Urbonavičiaus poezijos valanda; 

- renginys „Knygų kaip grybų", skirtas rašytojo Algio Kuklio  knygų „Sūnaus 
vardas", „Užmiršta nuotaika" ir „Juozo Lukausko lobiai" pristatymui. Renginio metu 
Lietuvos  rašytojų sąjungos Klaip÷dos skyriaus pirmininkas Rimantas Černiauskas dalijosi 
pamąstymais apie autoriaus kūrybą; 

- kal÷din÷ muzikin÷ – literatūrin÷ programa „Gyvenimas kaip graži kelion÷“. Renginio ved÷ja 
- aktor÷ Virginija Kochanskyt÷. Renginio metu buvo perteiktos pasaulio rašytojų mintys 
apie žmonių tarpusavio santykius, meilę, laimę, gyvenimo džiaugsmą. 

Pamin÷tini 2007 metais kaimų filialuose vykę svarbesni žodiniai renginiai: 
- „Knyga mano gyvenime“ (Budrių bibliotekos 55 – mečiui pamin÷ti); 
- vykdant projektą „Darbais įprasminti baubliškių gyvenimai: senieji amatai, kasdien÷ buitis ir 

darbymečio talkos“, suorganizuoti šie renginiai: „Rugin÷s duonos keliu“, kurio metu 
dalyvius tradicinę ruginę duoną kepti mok÷ R. Šiaulien÷, „Avel÷ ne tik aprengia, bet ir 
puošia“, kurio metu tautodailinink÷ S. Gideikien÷ mok÷ įsisavinti veltinio gamybos 
technologiją, buvo gaminami papuošalai iš veltinio, jaunimas supažindintas su lininio 
audinio bei milo gamybos senosiomis tradicijomis, „Darbelį dirbau – dainavau“, kurio metu 
pristatyta senų fotografijų „Darbas darbą veja“ paroda, paruošta šventin÷ programa, 
parodytas bibliotekoje parengtas vaidinimas „Kūčios senajame Baublių kaime“ (Baublių 
filialas); 

- etnin÷s kultūros renginys „Grūšlauk÷s krašto drož÷jų tradicijos ir paveldas“. Ta proga kaimo 
bendruomen÷ susitiko su Grūšlauk÷s medžio drož÷ju Adolfu Valucku bei Vytautu 
Vaičekausku iš Kumpikų kaimo. Kūrybine patirtimi dalijosi Veronika Sendrauskait÷, 
Aivaras Keblys. Švent÷s svečiai – Šventosios girininkas Rimantas Kviklys, rajono Kultūros 
skyriaus ved÷ja Reimunda Ruškuvien÷, Darb÷nų seniūnas Edvardas Stalmokas. Renginį 
paįvairino Petro Puškoriaus parengta menin÷ programa; 

- Sausio 13 – ajai skirtas renginys „Nepamiršk, Lietuva, tos dienos“ (Jokūbavo filialas); 
- Vasario 16 – ajai skirtas renginys „Vasario 16 – oji“ (Jokūbavo filialas); 
- literatūrin÷ popiet÷ „Skamb÷k, poezijos žodi“. Dalyviai – Skuodo literatų klubo „Nojus“ 

kūrybin÷ delegacija: klubo prezident÷ Gražina Daukantien÷, Eugenijus Zabitis, Romualda 
Bridikien÷, Donatas Žvaginis, literatas iš Darb÷nų Juozas Maksvytis;  

- D. Dunauskait÷s knygos „Pokalbiai ant Akmenos kranto“ pristatymas (Kartenos filialas); 
- GALA skaitmenin÷s televizijos pristatymas skaitytojams (Kartenos filialas); 
- popiet÷ „Paskaitykem žemait÷ška“ (Vydmantų filialas); 
- popiet÷s „Vaikai – mūsų gyvenimas“, „Gyvensi taip, kaip pats susikursi“, „Knyga mano 

gyvenime“ (Kalnalio filialas). 
Surengta parodų: 

- SVB     419 
- VB       28 
- Salantų m.      11 
- kaimų filialuose   380 

Pasteb÷ta, kad 2007 metais SVB eksponuota  27 parodomis daugiau nei 2006 metais: VB 16 
mažiau, Salantų miesto filiale 1 daugiau, kaimų filialuose 42 daugiau.  
Viešojoje biblitekoje 2007 m. buvo surengtos šios parodos: 

- „Mūsų glaudžios gretos ÷jo kovos laužų uždegti" (Laisv÷s gyn÷jų dienai pamin÷ti); 
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- „Ant tavo aukuro, o laisve, dedam viską, ir tai, kas buvo praeity, ir tai, kas bus“ (Lietuvos 
Nepriklausomyb÷s dienai pamin÷ti); 

- „Kretingiškiai - Kretingai ir Lietuvai"; 
- dokumentin÷ paroda, skirta įamžinanti  Kaimo rašytojų sąjungos nario,  daugelio knygų 

autoriaus Pranciškaus Šerno kūrybin÷s veiklos ir gyvenimo faktus; 
- „Kretingos rajono bibliotekų parengti kraštotyros darbai“; 
- Gražinos Oškinyt÷s - Eimanavičien÷s grafikos darbų ciklas „Abipus horizonto“; 
- pirmoji Vilniaus dail÷s akademijos Telšių fakulteto student÷s Ramun÷s Grikštait÷s dail÷s 

darbų paroda „Pavasario pabudimas“ ( Moters dienai pamin÷ti); 
- pristatyta menininkų iš Klaip÷dos - dailinink÷s  Saul÷s Želnyt÷s vieno paveikslo 

„ART÷jimas“ ir Marijaus Bružilo paveikslo kūrimo fotografijų  paroda. Paroda kaip ir 
paveikslas vadinosi "ART÷jimas"; 

- Klaip÷dos universiteto Menų fakulteto Dizaino katedros studento Gintauto Balčikonio darbų 
paroda - foto od÷ žirgui „Kitomis akimis"; 

- dailininko Andriaus Miežio paroda – magiškojo realizmo foto ciklas „Kretinga 2006 - 
2007“; 

- Jeronimos Savickien÷s kūrybos darbų paroda; 
- fotografijos paroda  „Prancūzų kultūros p÷dsakai Lietuvos pajūryje“; 
- dokumentų paroda „Moterys: turizmas įkvepia mus" (Pasaulinei turizmo dienai); 
- Kretingos rajono mokyklų jaunųjų kūr÷jų konkurso „Mona Žemait÷j÷“ laureatų darbų 

paroda; 
- klaip÷diet÷s fotomeninink÷s Jūrat÷s Čiapien÷s  autorin÷ paroda „T÷tis“; 
- tradicine tapusi rajono pedagogų Kal÷dinių darbų paroda „Pasaka šarmota rymo...“. Tai 

vienuoliktoji pedagogų kūrybinių darbų paroda.  
Pamin÷tinos 2007 metais kaimų filialuose vykusios parodos: 

- „V. Gricien÷s rankdarbiai“ (Baublių filialas); 
- Sausio 13 – ajai pamin÷ti: „Sausio 13 – osios įvykiai Vilniuje“ (Darb÷nų filialas), „Ieškojau 

t÷višk÷s juodoj nakty“ (Kumpikų filialas); 
- Vasario 16 – ajai pamin÷ti: „Į laisvę“ (Darb÷nų filialas), „Ilgas kelias į vasario 16 ąją“ 

(Kumpikų filialas); 
- Kovo 11- ajai pamin÷ti: „Kovo 11- oji – Lietuvos Nepriklausomyb÷s atkūrimo diena“ 

(Darb÷nų filialas), „Kovo 11 – oji“ (Budrių filialas); 
- Motinos dienai pamin÷ti „Tebūnie palaiminti namai, kur mūsų laukia Motinos“ (Kumpikų 

filialas); 
- „2007 metų skaitomiausios knygos“ (Budrių filialas); 
- „Su knyga prie žibalin÷s lempos“ (Jokūbavo filialas); 
- meninių nuotraukų paroda „Poezija ir gamta“ (Jokūbavo filialas); 
- fotonuotraukų paroda „Įžvelgiu knygą“, knygų parodos „A. Lindgren – 100“ „Prisiminkime 

knygnešius“, Valentino dienai skirta paroda „Atverkime sielas meilei“ (Kartenos filialas); 
- Ilgalaik÷ paroda „Lietuva – prot÷vių žem÷“. 

Mokamos paslaugos 

- skaitytojo bilietas (elektroninis suaugusiems – 5 Lt, moksleiviams, studentams, 
pensininkams – 3 Lt); 

- dokumentų kopijavimas (A4 formato 1 psl. – 0,20 Lt, ant abiejų A4 formato lapo pusių – 
0,40 Lt, A3 formato 1 psl. – 0,40 Lt, ant abiejų A3 formato lapo pusių – 0,80 Lt); 

- dokumentų spausdinimas: nespalvoto A4 formato 1 psl. – 0,20 Lt, spalvoto A4 formato 1 
psl.: visiškai užpildyto (nuotraukos, paveiksl÷liai) – 2 Lt, ne visiškai užpildyto (tekstas, 
diagramos, grafikai ir kt.) – 1 Lt; 

- dokumentų A4 formato 1 psl. skenavimas – 0,50 Lt; 
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- bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą – 3 
Lt; 
2007 metais už mokamas paslaugas SVB surinkta 10,5 tūkst. litų, t. y. 7, 6 tūkt. litų mažiau 

negu 2006 metais. Priežastis – skaitytojo bilieto kainos sumaž÷jimas bei ilgalaikio elektroninio 
bilieto išdavimas.  

Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

Iš viso apie Viešąją biblioteką 2007 m. parašyti 78 straipsniai, t. y. 6 straipsniais daugiau nei pernai. 
Iš jų: 

- apie Viešąją biblioteką – 48; 
- apie Viešosios bibliotekos filialus – 30. 

IV. INFORMACINö IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

LIBIS programin÷s įrangos diegimas 

Su LIBIS analizin÷s bibliografijos posistemiu sektoriuje dirbama nuo 2001 metų. 
Katalogavimo posistemyje aprašomi respublikiniai ir rajoniniai periodiniai leidiniai, straipsniai iš 
serialinių leidinių ir knygų. Nuo 2003 metų kraštotyros informacija talpinama Lietuvos 
Nacionalin÷s bibliografijos duomenų banke (DNBD). Nuo 2001 m. iki 2008 m. padaryti 29527 
analiziniai bibliografiniai įrašai LIBIS elektroniniame kataloge, iš jų: 12694 – kraštotyros. 
 
Informacinis fondas 

Bibliografijos– informacijos sektorius nuo 2007 metų knygas kaupia Informacijos skaityklos 
ir kraštotyros fonduose. Informacijos skaityklos fondas papildytas 748 fiz. vnt. (742 pav.) 
dokumentų, kraštotyros fondas – 98 fiz. vnt. (92 pav.) dokumentų. Nurašyta 131 fiz. vnt. 
Informacijos skaityklos fondo dokumentų. Problema – informacin÷s literatūros, susijusios su 
užsienio šalimis, stygius. Kraštotyros fondo rankraščių archyve saugoma 30 Igno Jablonskio 
rankraščių. Bibliografijos-informacijos  sektoriuje saugomi rajoniniai laikraščiai nuo 1946 metų. 
Bibliografijos – informacijos sektoriuje kaupiami 68 teminiai kraštotyros aplankai. 2007 metais 
aplankai papildyti 402 lapais su naujomis iškarpomis. Taip pat saugomas senų, skaitytojų 
nebenaudojamų teminių aplankų archyvas, kompiuteriniuose failuose saugomi teminiai literatūros 
sąrašai (nuo 2005 m. pagal temas kaupiami internetiniai adresai, kuriamas adresynas), naujos 
nuotraukos kaupiamos CD laikmenose, anksčiau darytos nuotraukos saugomos fotografijų 
albumuose. 2007 metais aprašyta informacija iš visų bibliotekos prenumeruotų periodinių leidinių , 
taip pat aprašyta 40 bendro pobūdžio ir 14 kraštotyros tematikos knygų. Jų aprašai įtraukti į 
bibliotekos elektroninio katalogo analizinį posistemį.  

Katalogų ir kartotekų sistema 

Bibliografijos – informacijos sektoriuje dirbama su šiais katalogais ir kartotekomis: 
- elektroniniu straipsnių katalogu (papildytas 1697 įrašais, t. y. 323 mažiau nei 2006 m.); 
- kraštotyros kartoteka (papildyta 2716 įrašais, t. y. 135 daugiau nei 2006 m.); 
- citatų kartoteka (papildyta 101 kortele, t. y. 27 daugiau nei 2006 m.); 
- temin÷ eil÷raščių kartoteka (papildyta 15 kortelių, t.y. 3 mažiau nei 2006 m.). 

Elektroninis straipsnių katalogas apima kraštotyros ir įvairaus pobūdžio analizinę 
informaciją. Korteliniame pavidale yra Citatų ir Temin÷ eil÷raščių kartotekos bei Kraštotyros 
katalogas. 2007 metais katalogai ir kartotekos papildytos 4529 analiziniais įrašais (164 mažiau nei 
2006 m.), iš jų – 116 kortel÷se ir 4413 kompiuteryje.  

Informacija buvo atrinkta, atsižvelgiant į  aktualumą bei skaitytojų pateiktų užklausų tematiką. 
2007 m. sukurta 4400 įrašų (197 mažiau nei 2006 m.): sektoriaus ved÷ja sukūr÷ 1803 įrašus (312 
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mažiau nei 2006 m.), vyr. bibliograf÷ kraštotyrai - 2481 įrašą (41 daugiau nei 2006 m.), 
Informacijos skaityklos vyr. bibliotekinink÷ - 116 kortelinių įrašų.  

2007 m. Bibliografijos – informacijos sektoriuje apsilankymų skaičius buvo 4623. 
Registruotų vartotojų – 173, iš jų naujai registruotų 80, perregistruotų - 93. Per metus išduota 10802 
fiz. vnt. dokumentų: 9336 knygos, 1132 serialiniai leidiniai, 334 kiti dokumentai. 

Kabant apie Bibliografijos – informacijos sektoriaus veiklą, galima pamin÷ti, kad min÷to 
sektoriaus darbuotojos teikia internetinius adresus ar nuorodas, paaiškina paieškos eigą, moko 
naudotis bibliotekų elektroniniais katalogais, konsultuoja Viešosios bibliotekos filialų darbuotojas 
bibliografiniais – informaciniais bei kraštotyros klausimais (padeda atsakyti į sud÷tingas užklausas, 
sudaro bibliografijos sąrašus, teikia konsultacijas kraštotyros darbų rengimo bei apipavidalinimo 
klausimais), padeda surinkti literatūrą Abonemente vykstančioms parodoms, rengia bibliografijas 
(2007 metais parengtos bibliografijos Pranciškui Šernui, Nelei Mazalaitei, publikacijos apie 
Rimantą Kviklį, prad÷tos rengti bibliografijos dailininkei R. Balčikonienei – Songailaitei, poetei 
Bronei Liniauskienei), žymių datų kalendorius, rengia naujų knygų sąrašus Viešosios bibliotekos 
svetainei, konsultuoja kraštotyros darbų apipavidalinimo bei talpinimo bibliotekos svetain÷je 
klausimais.  

2007 metais prenumeruotos trys duomenų baz÷s – EBSCO, LITLEX ir Verslo žinios.   

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

Gautų informacinių užklausų skaičius, iš jų elektronin÷mis priemon÷mis: 
- SVB       8692    51 
- VB       4935    25 
- Salantų m.        443    - 
- kaimų filialuose     3314    26 

2007 metais gauta 882 informacin÷mis užklausomis daugiau nei 2006 metais: VB 1097 
daugiau, Salantų miesto filiale 68 mažiau, kaimų filialuose 147 mažiau. Elektronin÷mis 
priemon÷mis gauta 87 informacin÷mis užklausomis mažiau nei pernai: VB 9 daugiau, kaimų 
filialuose 96 mažiau.  

 
Atsakytų informacinių užklausų skaičius, iš jų elektronin÷mis priemon÷mis: 

- SVB       8595   48 
- VB       4930   24 
- Salantų m.        397    - 
- kaimų filialuose     3268   24 

Vidutinis atsakytų užklausų skaičius, tenkantis vienam kaimo filialui           156 
2007 metais atsakyta į 975 užklausas daugiau nei 2006 metais: VB 1096 daugiau, Salantų 

miesto filiale 18 mažiau, kaimų filialuose 103 mažiau. Į elektronin÷mis priemon÷mis gautas 
užklausas atsakyta 88 mažiau nei 2006 metais: VB 8 daugiau, kaimų filialuose 96 mažiau. Vidutinis 
atsakytų užklausų skaičius, tenkantis vienam kaimo filialui, sumaž÷jo 5.  

 
Temin÷s užklausos (skaičius ir proc.): 

- SVB       4199     49 proc. 
- VB       1358     28 proc. 
- Salantų m.        386     97 proc. 
- kaimų filialuose     2455     75 proc. 

Lyginant su 2006 metais, pasteb÷ta, kad  teminių užklausų skaičius padaug÷jo 107: VB 
padid÷jo 99, Salantų miesto filaile 8 mažiau, kaimų filailuose padid÷jo 16.  

 
Adresin÷s užklausos (skaičius ir proc.): 
- SVB      2972      35 proc. 
- VB       2628      53 proc. 
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- Salantų m.          11        3 proc. 
- kaimų filialuose       333       10 proc. 

2007 metais adresinių užklausų skaičius padid÷jo 486: VB padid÷jo 466, Salantų miesto 
filiale sumaž÷jo 5, kaimų filialuose padid÷jo 25.   

 
Tikslinamosios užklausos (skaičius ir proc.): 
- SVB        1206      14 proc. 
- VB           898      18 proc. 
- Salantų m.            -       - 
- kaimų filialuose         308        9 proc. 

2007 metais tikslinamųjų užklausų skaičius padid÷jo 619: VB padid÷jo 716, Salantų miesto 
filiale sumaž÷jo 4, kaimų filialuose sumaž÷jo 93.  

 
Faktografin÷s užklausos (skaičius ir proc.): 
- SVB        218        3 proc. 
- VB           46    0, 9 proc. 
- Salantų m.            -         - 
- kaimų filialuose       172        5 proc. 

2007 metais faktografinių užklausų sumaž÷jo 237: VB sumaž÷jo 185, Salantų miesto filaile 
sumaž÷jo 1, kaimų filialuose sumaž÷jo 51.  

 
Neigiamų informacinių užklausų skaičius: 
- SVB         97 
- VB            5 
- Salantų m.          46 
- kaimų filialuose         46 

Neigiamų informacinių užklausų skaičius sumaž÷jo 93: VB padaug÷jo1, Salantų miesto 
filiale sumaž÷jo 50, kaimų filialuose sumaž÷jo 44.  

Kraštotyros veikla 

2007 metais Viešosios bibliotekos kraštotyros fondas papildytas 98 kraštotyros knygomis, 
tod÷l fondą sudaro 718 leidinių. Sektoriuje saugomi visi rajoniniai laikraščiai nuo 1946 metų. Šiuo 
metu aprašomi du – „Pajūrio naujienos“ ir „Švyturys“. Sektoriuje kaupiami 68 teminaii aplankai , 
kurie 2007 metais papildyti 402 naujomis iškarpomis. Prad÷ti keturi nauji aplankai: „Politin÷s 
partijos ir politin÷s organizacijos Kretingos rajone“, „Kretingos rajono savivaldyb÷“, „Muzikantai, 
atlik÷jai, kompozitoriai, muzikai“ ir „Sportas, sportininkai Kretingos rajone“. 

2007 m. atsakyta į 113 užklausų (2006 m. – 115). Pateikti 741 šaltiniai. Didžioji dalis 
užklausų susijusios su rajono istorija bei žymiais žmon÷mis. Daugiausia šio pobūdžio užklausų 
pateik÷ rajono moksleiviai bei studentai. Kraštotyros fonde sukaupta medžiaga panaudota parodų 
rengimui, atsakymui į užklausas, bibliografijų sudarymui.  
Nuo 2004 metų Viešosios bibliotekos kaimų filialams pateikiami kraštotyros informacijos- 
bibliografijos sąrašai, susiję su aptarnaujamomis vietov÷mis, darbuotojoms teikiamos konsultacijos 
kraštotyros darbo klausimais.  

Internetas 

- bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius       7 
- interneto lankytojų skaičius             18935 
- interneto skaityklos (darbo vietų skaičius)      35 
- virtualių apsilankymų skaičius                        76664 
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Pasteb÷ta, kad 2007 metais padaug÷jo bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius 
(2006 m. buvo 6), 1373 sumaž÷jo interneto lankytojų skaičius, interneto skaityklos darbo vietų 
skaičius padid÷jo 7, virtualių apsilankymų skaičius išaugo 43674.  

V. METODINö VEIKLA 

Pagrindin÷s metodin÷s veiklos kryptys 2007 metais buvo – bibliotekininkų profesionalumo 
ugdymas, susirinkimų organizavimas filialų darbuotojams, veiklos planavimas, analiz÷, aptarimas, 
filialų veiklos kontrol÷, statistinių ir žodinių ataskaitų rengimas, pagalba rengiant projektus, 
apibendrintų filialų duomenų pateikimas, rengiant Viešosios bibliotekos veiklos programą, pagalba 
organizuojant darbuotojų kvalifikacijos k÷limą (seminarus, pasitarimus, konferencijas, naujų 
darbuotojų mokymą), susirinkimų protokolavimas, pagalba Viešosios bibliotekos filialų 
darbuotojams rengiant projektus bei konsultavimas projektų rengimo klausimais, projektų vykdymo 
koordinavimas, dalyvavimas filialų dokumentų fondų patikrinimuose, metodin÷se išvykose, filialų 
veiklos koordinavimas, metodinio kabineto dokumentų fondo organizavimas. 2007 metais 
apsilankyta Viešosios bibliotekos filialuose: dom÷tasi dokumentų apskaita, kraštotyros veikla, 
informacine veikla, renginių organizavimu. 

2007 metais Viešosios bibliotekos bei filialų bibliotekinink÷s dalyvavo rajono kultūros 
darbuotojams skirtame seminare „Netradiciniai kraštotyros dokumentai", kurį ved÷ Kauno 
apskrities viešosios bibliotekos vyriausioji metodinink÷ Asta Valaityt÷.  

Kretingos muziejuje vykusioje etnografin÷je konferencijoje „Etnin÷s kultūros raida ir 
perspektyvos Kretingos rajone“ dalyvavo Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai. Jos metu 
buvo eksponuojami Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų parengti kraštotyros darbai.  

VI. DARBUOTOJŲ PROFESINöS KVALIFIKACIJOS KöLIMAS 

Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi 
centro organizuotuose seminaruose: 

- Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykusiame seminare 
„Skaitymo skatinimas bibliotekoje“ dalyvavo Viešosios bibliotekos ir kaimų filialų 
darbuotojai; 

- Vilniuje vykusiame seminare „Bibliotekos darbo apskaita“ bei Lietuvos Nacionalin÷s 
Martyno Mažvydo bibliotekos LIBIS centro teiktose konsultacijose d÷l Skaitytojų 
aptarnavimo posistemio darbo dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus ved÷ja Nijol÷ 
Raudyt÷; 

- Nidoje vykusiame seminare „Bibliotekų veiklos kokybę lemiantys veiksniai“ dalyvavo 
direktor÷s pavaduotoja Birut÷ Karčauskien÷; 

- Vilniuje vykusiame seminare „Serialinių leidinių ir tęsiamųjų išteklių tvarkymas LIBIS 
programine įranga“ dalyvavo Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyr. 
bibliotekinink÷ Virgina Kalendrien÷; 

- Vilniuje vykusiame seminare „Bibliotekų fondai“ dalyvavo Spaudinių komplektavimo ir 
tvarkymo skyriaus ved÷ja Zolina Andrijauskien÷. 

- Vilniuje vykusiame seminare „LIBIS analizin÷s bibliografijos posistemio kūrimas“ 
dalyvavo Bibliografijos – informacijos sektoriaus vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷; 

- Vilniuje vykusiame seminare „Viešųjų pirkimų specifika bibliotekoje“ dalyvavo Viešosios 
bibliotekos ūkved÷ Valentina Kurlinkien÷; 

- Vilniuje vykusiame seminare „LIBIS priežiūra bibliotekoje“ dalyvavo kompiuterinio tinklo 
inžinierius Kęstutis Joskaudas; 

- Vilniuje vykusiame seminare „Vaikų skaitymo procesas ir skaitytojo psichologinis 
pažinimas“ dalyvavo Vaikų literatūros sektoriaus ved÷ja Danut÷ Žiobakien÷; 

Viešosios bibliotekos bei kaimų filialų darbuotojai dalyvavo šiuose kitų organizatorių 
rengtose komandiruot÷se: 
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- Klaip÷dos apskrities Ievos Simonaityt÷s viešojoje bibliotekoje (toliau – I. Simonaityt÷s 
viešojoje bibliotekoje) vykusiame seminare „Informacijos įgūdžių ugdymas viešosiose 
bibliotekose“ dalyvavo Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ 
bei vyr. bibliotekinink÷ Rima Martinkien÷;  

- Liepojos rajone (Latvijos Respublika) vykusiame seminare dalyvavo direktor÷s pavaduotoja 
Birut÷ Karčauskien÷, Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus ved÷ja Zolina 
Andrijauskien÷, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus ved÷ja Nijol÷ Raudyt÷, Darb÷nų filialo vyr. 
bibliotekinink÷ Danut÷ Paulikien÷, Kūlup÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷ Vilija Macien÷ ir 
Raguviškių filialo vyr. bibliotekinink÷ Zofija Mačiuvien÷; 

- Viešojoje bibliotekoje vykusiame seminare rajono kultūros darbuotojams „Netradiciniai 
kraštotyros dokumentai" pranešmą skait÷ bei kraštotyros darbų rašymo metodiką aiškino 
Kauno apskrities viešosios bibliotekos vyriausioji metodinink÷ Asta Valaityt÷, kraštotyros 
darbą „Darb÷nų apylink÷s archeologiniai ir gamtos paminklai“ pristat÷ Darb÷nų filialo vyr. 
bibliotekinink÷ Danut÷ Paulikien÷; 

- Kretingos muziejuje vykusioje etnografin÷je konferencijoje „Etnin÷s kultūros raida ir 
perspektyvos Kretingos rajone“ dalyvavo Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai. Vyr. 
bibliotekinink÷ ryšiams su visuomene Erika Kazlauskien÷ pristat÷ Viešojoje bibliotekoje 
2005 m. prad÷tą kurti elektroninį leidinį „Kretingos personalijų žinynas“ bei 2007 m. 
prad÷tą kurti elektroninį leidinį „Kretingos krašto enciklopedija“. Darb÷nų filialo vyr. 
bibliotekinink÷ Danut÷ Paulikien÷ pristat÷ kraštotyros darbą „Darb÷nų apylink÷s 
archeologiniai ir gamtos paminklai“; 

- I. Simonaityt÷s viešosios bibliotekos organizuotame projekto „Klaip÷dos regiono bibliotekų 
etnokultūros lobiai“ baigiamajame seminare  dalyvavo Bibliografijos – informacijos 
sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ bei vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷; 

- Seminare – metodin÷je išvykoje po Latvijos ir Skandinavijos šalių bibliotekas (Latvija – 1 
diena, Švedija – 1 diena, Norvegija – 2 dienos, Danija – 1 diena) dalyvavo direktor÷s 
pavaduotoja Birut÷ Karčauskien÷; 

- Druskininkuose vykusioje metin÷je konferencijoje Informacijos apie Europos Sąjungos 
tinklą Lietuvoje dalyvavo Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja Laima 
Jonauskait÷; 

- Klaip÷doje vykusiame seminare „Skaitymo skatinimas bei projektų rengimas“ dalyvavo 
Viešosios bibliotekos vyr. bibliotekinink÷ Rasa Grigaitien÷, vyr. bibliotekinink÷ ryšiams su 
visuomene Erika Kazlauskien÷, Salantų m. filialo ved÷ja Jūrat÷ Maciuvien÷, S. Įpilties 
filialo vyr. bibliotekinink÷ Zuzana Mažonien÷, Jokūbavo filialo vyr. bibliotekinink÷ Laima 
Paulauskien÷, Baublių filialo vyr. bibliotekinink÷ Danguol÷ Gibišien÷, Raguviškių filialo 
vyr. bibliotekinink÷ Zofija Mačiuvien÷, Budrių filialo vyr. bibliotekinink÷ Jolanta 
Zubernien÷, Kūlup÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷ Vilija Macien÷, Grūšlauk÷s filialo vyr. 
bibliotekinink÷ Birut÷ Markaitien÷, Darb÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷ Danut÷ Paulikien÷, 
Šuk÷s filialo vyr. bibliotekinink÷ Ona Turauskien÷, Kurmaičių filialo vyr. bibliotekinink÷ 
Rimanta Žilinskien÷, Rūdaičių filialo vyr. bibliotekinink÷ Laimut÷ Kalniuvien÷ bei 
Vydmantų filialo ved÷ja Romut÷ Girskien÷; 

- Klaip÷doje vykusiame seminare „Viešojo sektoriaus apskaitos sistemos reforma, naujausi 
reglamentai, finansų kontrol÷“ dalyvavo vyr. buhalter÷ Vida Lučinskien÷; 

- Klaip÷doje vykusiame seminare „Viešųjų pirkimų vykdymo pokyčiai perkančiosios 
organizacijos veikloje“ dalyvavo Viešosios bibliotekos ūkved÷ Valentina Kurlinkien÷; 

- Lenkijoje, Elblag mieste, vykusioje Europos Komisijos informacinio Europe Direct tinklo 
Baltijos Euroregiono šalių organizuotoje konferencijoje dalyvavo vyr. bibliotekinink÷ 
ryšiams su visuomene Erika Kazlauskien÷; 

- Vilniuje vykusiame renginyje „Knygų sklaida: pažangi Jungtin÷s Karalyst÷s patirtis“ 
dalyvavo vyr. bibliotekinink÷ ryšiams su visuomene Erika Kazlauskien÷ bei vyr. 
bibliotekinink÷ Birut÷ Paulauskait÷; 
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- Klaip÷doje vykusiame seminare „Aktualūs viešojo sektoriaus įstaigų turto valdymo, 
naudojimo, disponavimo ir apskaitos klausimai, biudžetin÷s įstaigos apskaitos politika“ 
dalyvavo vyr. buhalter÷ Vida Lučinskien÷; 

- Klaip÷doje vykusiame projekto „Bibliotekos pažangai“ pristatomajame seminare dalyvavo 
vyr. bibliotekinink÷ ryšiams su visuomene Erika Kazlauskien÷ bei kompiuterinio tinklo 
inžinierius Kęstutis Joskaudas. 

VII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 

2007 m. buvo vykdomi projektai 
2007 metais įgyvendinta 30 projektų: 

- elektroninis leidinys „Kretingos krašto enciklopedija“ (finansavo Kretingos rajono 
savivaldyb÷, suma – 4000 Lt); 

- tęstinis projektas „Per žodžio gyvastį ir dvasią“ (finansavo Kretingos rajono savivaldyb÷, 
suma – 3000 Lt); 

- Žemaitijos etninių sportinių žaidimų atgaivinimo, fiksavimo ir sklaidos projektas „Lioub 
žaist÷, lioub dainiout÷“ (finansavo Kretingos rajono savivaldyb÷, suma – 3000 Lt ir  
Klaip÷dos apskrities viršininko administracija – 2000 Lt); 

- renginių ciklas „Senolių kraitel÷“ (finansavo Kretingos rajono savivaldyb÷, suma –700 Lt); 
- skaitymo skatinimo projektas „Per knygą – į pasaulį“ (finansavo Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija, suma – 5000 Lt); 
- kultūrin÷s veiklos projektas – knyga „Juozo Lukausko lobiai“ (IV-asis ciklo „Mūsų 

kraštiečiai“ leidinys) (finansavo Kretingos rajono savivaldyb÷, suma – 3000 Lt); 
- Baublių filialo projektas „Darbais įprasminti baubliškių gyvenimai: senieji amatai, kasdien÷ 

buitis ir darbymečio talkos“ (finansavo Kretingos rajono savivaldyb÷, suma – 500 Lt); 
- Baublių filialo projektas „Rimantas Daugintis – tragiško likimo menininkas iš Baublių“ 

(finansavo Kretingos rajono savivaldyb÷, suma – 250 Lt); 
- Budrių filialo renginių ciklas „Knyga mūsų gyvenime“ (finansavo Kretingos rajono 

savivaldyb÷, suma – 500 Lt); 
- Darb÷nų filialo kraštotyros darbas „Darb÷nų apylink÷s architektūriniai, archeologiniai ir 

gamtos paminklai“ (finansavo Kretingos rajono savivaldyb÷, suma – 250 Lt); 
- Erl÷nų filialo etnokultūrin÷ popiet÷ „Duona, kvepianti ajerais“ (finansavo Kretingos rajono 

savivaldyb÷, suma – 300 Lt); 
- Erl÷nų filialo tęstinis kraštotyros darbo „Erl÷nų ir aplinkinių kaimų etnokultūros lobynas“ 

projektas „Įprasminę save kūryboje: amatininkai ir menininkai“ (finansavo Kretingos rajono 
savivaldyb÷, suma – 400 Lt); 

- Grūšlauk÷s filialo projektas „Grūšlauk÷s krašto drožybos tradicijos ir paveldas“ (finansavo 
Kretingos rajono savivaldyb÷, suma – 600 Lt); 

- Jokūbavo filialo renginių ciklas „Knyga atskleidžia gamtos grožį“ (finansavo Kretingos 
rajono savivaldyb÷, suma – 700 Lt); 

- Juodup÷nų filialo projektas „Skamb÷k, poezijos žodi“ (finansavo Kretingos rajono 
savivaldyb÷, suma – 300 Lt); 

- Juodup÷nų filialo projektas „Mažoji kaimo architektūra“ (finansavo Kretingos rajono 
savivaldyb÷, suma – 300 Lt); 

- Kurmaičių filialo kraštotyros darbas „Kurmaičių istorija dabarčiai“ (finansavo Kretingos 
rajono savivaldyb÷, suma – 700 Lt); 

- Raguviškių filialo edukacin÷ programa „Pasakos atgyja l÷l÷se“ (finansavo Kretingos rajono 
savivaldyb÷, suma – 400 Lt); 

- Rūdaičių filialo renginys „Žemaičių poezijos ruduo“ ir kraštotyros darbas „Taip kalb÷jo 
mūsų senoliai“ (finansavo Kretingos rajono savivaldyb÷, suma – 500 Lt); 
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- Salantų miesto filialo tradicinis romansų ir dainuojamosios poezijos renginys 
„Nuskaidrinantys būtį palaiminga šviesa“ (finansavo Kretingos rajono savivaldyb÷, suma – 
300 Lt); 

- Salantų miesto filialo kraštotyros darbas „Salantų tautodailininkai“ (finansavo Kretingos 
rajono savivaldyb÷, suma – 800 Lt); 

- Vydmantų filialo projektas „Vaikyst÷ Astridos Lindgren šalyje“ (finansavo Kretingos rajono 
savivaldyb÷, suma – 600 Lt). 

- Gautas finansavimas iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 6 VIPT (viešieji 
interneto prieigos taškai) steigimui (Grūšlauk÷je, Laukžemyje, Budriuose, Baubliuose, 
Jokūbave ir Laiviuose); 

- Gautas finansavimas iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2 VIC (viešieji 
interneto centrai) atnaujinimui (Vydmantų ir Salantų m.). 

- Iš viso 2007 metais vykdytiems projektams skirta 28 100 Lt, iš jų 21 100 Lt skyr÷ Kretingos 
rajono savivaldyb÷,  2000 Lt skyr÷ Klaip÷dos apskrities viršininko administracija, 5000 Lt 
skyr÷ Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

2007 m. pabaigoje parašyti projektai 2008 m. veiklai 
Viešojoje bibliotekoje 2007 metais parengti šie projektai finansavimui gauti: 
 
Eil. 
Nr. 

PROJEKTO PAVADINIMAS RENGöJAS PRAŠOMA SUMA 

1. Etnokultūrinis edukacinis  projektas 
„Palangos Juz÷s mokykl÷l÷“ 

E. Kazlauskien÷ 4400 Lt iš Lietuvos 
Respublikos kultūros 
ministerijos, 950 Lt iš 
Kretingos rajono 
savivaldyb÷s  

2. Jaunimo edukacinis, skaitymo skatinimo 
projektas „Nepamoka“ 

E. Kazlauskien÷ 8800 Lt iš Lietuvos 
Respublikos kultūros 
ministerijos, 1400 Lt 
iš Kretingos rajono 
savivaldyb÷s  

3. Euroregiono „Bartuva” 
bendradarbiavimo projekto konferencija 
„Vaikų skaitymo skatinimo ypatumai 
Lietuvos ir Latvijos bibliotekose“ 

E. Kazlauskien÷ 1925 Lt iš Kretingos 
rajono savivaldyb÷s  

4. Seminaras „Viešųjų interneto prieigos 
taškų (VIPT) tinklas Vengrijos 
Kiškunhalašo (Kiskunhalas) miesto 
bibliotekoje“ 

E. Kazlauskien÷ 4000 Lt iš Kretingos 
rajono savivaldyb÷s  

5. Mobili fotoparoda „Mano skaitantis 
vaikas“  

E. Kazlauskien÷ 380 Lt iš Kretingos 
rajono savivaldyb÷s  

6. Skaitymo skatinimo projektas 
„Skaitykime vaikams ir apie vaikus“  

E. Kazlauskien÷ 5000 Lt iš Lietuvos 
Respublikos kultūros 
ministerijos, 1250 Lt 
iš Kretingos rajono 
savivaldyb÷s  

7. Skaitymo skatinimo projektas „Vasaros 
vakarai su knyga“  

E. Kazlauskien÷ 1800 Lt iš Lietuvos 
Respublikos kultūros 
ministerijos, 600 Lt iš 
Kretingos rajono 
savivaldyb÷s  

8. Skaitymo skatinimo projektas kartu su 
„Pajūrio naujienomis“ „Mintys apie 

E. Kazlauskien÷ 900 Lt iš Kretingos 
rajono savivaldyb÷s  
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knygą“  
9. Rajonin÷ konferencija apie autorines 

teises  
E. Kazlauskien÷ 600 Lt iš Kretingos 

rajono savivaldyb÷s  
10. Elektroninis leidinys, internetin÷ svetain÷ 

„Kretingos krašto enciklopedija“  
N. Raudyt÷ 8500 Lt iš Lietuvos 

Respublikos kultūros 
r÷mimo fondo, 9000 
Lt prašoma iš 
Kretingos rajono 
savivaldyb÷s  

11. Leidybos projektas „Kasmetinis 
kraštotyros žurnalas „Atskalandos“  

E. Kazlauskien÷ 4000 Lt iš Lietuvos 
Respublikos kultūros 
r÷mimo fondo, 1300 
Lt prašoma iš 
Kretingos rajono 
savivaldyb÷s  

12. Skaitymo skatinimo projektas „Per knygą 
– į pasaulį“  

E. Kazlauskien÷ 6680 Lt iš Lietuvos 
Respublikos kultūros 
ministerijos, 1000 Lt 
iš Kretingos rajono 
savivaldyb÷s  

13. Biobibliografijos leidybos projektas 
„Literatūros mokslininko, rašytojo 
Rimvydo Šilbajorio biobibliografija“ 

E. Kazlauskien÷ 2400 Lt iš Lietuvos 
Respublikos kultūros 
ministerijos, 400 Lt iš 
Kretingos rajono 
savivaldyb÷s  

14.  Biobibliografijos leidybos projektas 
„Poet÷s B. Liniauskien÷ bibliografija“  

E. Kazlauskien÷ 1400 Lt iš Kretingos 
rajono savivaldyb÷s  

15. Skaitymo skatinimo projektas „Įkalb÷tos 
eil÷s“ 

E. Kazlauskien÷ 2400 Lt iš Klaip÷dos 
apskrities viršininko  

16. Renginių ciklas „Per žodžio gyvastį ir 
dvasią“ 

N. Raudyt÷ 4500 Lt prašoma iš 
Kretingos rajono 
savivaldyb÷s  

17. Konferencija ir leidinys „Kretingos 
knygos kelias“ 

N. Raudyt÷ 5000 Lt iš Lietuvos 
tūkstantmečio 
min÷jimo direkcijos 
prie LR prezidento 
kanceliarijos 

18.  Projektas „Žemaičių stipryb÷“ 
(Klaip÷dos dramos teatro spektaklis) 

N. Raudyt÷ 2500 Lt iš Lietuvos 
Respublikos švietimo 
ministerijos, 3500 Lt 
iš Kretingos rajono 
savivaldyb÷s  

19. Renginių ciklas “Pasakų skrynel÷” D. Žiobakien÷ 800 Lt iš Kretingos 
rajono savivaldyb÷s  

 
Viešosios bibliotekos filialuose 2007 metais parengti šie projektai finansavimui iš Kretingos 
rajono savivaldyb÷s gauti: 
 
Eil. 
Nr. 

PROJEKTO PAVADINIMAS  
RENGöJAS 

 
PRAŠOMA 
SUMA 

1.  „Šeimos, bažnytin÷s ir kalendorin÷s Baublių filialo 540 Lt 
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švent÷s senajame Baublių kaime“ vyr. 
bibliotekinink÷ 
Danguol÷ 
Gibišien÷ 

2. „Žymūs Darb÷nų krašto žmon÷s“ Darb÷nų filialo 
vyr. 
bibliotekinink÷ 
Danut÷ Paulikien÷ 

230 Lt 

3. „Drož÷jų tradicijos ir paveldas“ Grūšlauk÷s filialo 
vyr. 
bibliotekinink÷ 
Birut÷ 
Markaitien÷ 

700 Lt 

4. „Knyga – mano draugas“ S.  Įpilties filialo 
vyr. 
bibliotekininke 
Zuzana 
Mažonien÷ 

975 Lt 

5.  „Žemaičių poezijos pavasaris“ 
 

Juodup÷nų filialo 
vyr. 
bibliotekinink÷ 
Viliojata 
Gembutien÷ 

625 Lt 

6. „Juodup÷nų istorija – ateičiai“ Juodup÷nų filialo 
vyr. 
bibliotekinink÷ 
Viliojata 
Gembutien÷ 

345, 80 Lt 

7.  „Etnokultūros ir literatūros sąsajos“ Jokūbavo filialo 
vyr. 
bibliotekinink÷ 
Laima 
Paulauskien÷ 

450 Lt 

8. „Medžiai lietuvių literatūroje ir 
tautosakoje“ 

Jokūbavo filialo 
vyr. 
bibliotekinink÷ 
Laima 
Paulauskien÷ 

300 Lt 

9. „O spalvotoji knygele, vesk mane į 
savo šalį“ 

Kurmaičių  filialo 
vyr. 
bibliotekinink÷ 
Rimanta 
Žilinskien÷ 

500 Lt 

10. „Kurmaičių praeitis senųjų kaimo 
gyventojų pasakojimuose“ 

Kurmaičių  filialo 
vyr. 
bibliotekinink÷ 
Rimanta 
Žilinskien÷ 

1000 Lt 

11. „Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų mažoji 
architektūra“ 

Kūlup÷nų filialo 
vyr. 
bibliotekinink÷ 
Rima 

470 Lt 
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Galuškinien÷ 
12.  „Pavasariniai poezijos skaitymai“ Laukžem÷s filialo 

vyr. 
bibliotekinink÷ 
Jadvyga 
Vaišnorien÷ 

433, 50 Lt 

13. Mažųjų bibliotekos skaitytojų vasaros 
stovykl÷l÷, mini knygelių pagal K. 
Binkio ir K. Kubilinsko poeziją 
iliustravimas, įrišimas 

Rūdaičių filialo 
vyr. 
bibliotekinink÷ 
Laimut÷ 
Kalniuvien÷ 

880 Lt 

14. „Pasakos atgyja l÷l÷se“ Raguviškių filialo 
vyr. 
bibliotekinink÷ 
Zofija Mačiuvien÷ 

764 Lt 

15. „Negarba istorijoje, padavimuose ir 
žmonių prisiminimuose“ 

Rūdaičių filialo 
vyr. 
bibliotekinink÷ 
Laimut÷ 
Kalniuvien÷ 

1100 Lt 

16.  „Auksinių lapų šviesa“ Vydmantų filialo 
ved÷ja Romut÷ 
Girskien÷ 

350 Lt 

17. „Iš savo dainų laum÷s juostą išausim“ Salantų m. filialo 
ved÷ja Jūrat÷ 
Maciuvien÷ 

515 Lt 

 

VIII. PERSONALAS 

Darbuotojų skaičius: 
Viešojoje bibliotekoje yra 54 darbuotojai, iš jų profesionalūs bibliotekininkai – 45. 
2007 metais Viešojoje bibliotekoje darbuotojų skaičius išaugo 1. 2007 metais Viešojoje 

bibliotekoje dirba 1 profesionaliu bibliotekininku daugiau nei pernai.  

Viešosios bibliotekos bibliotekininkų išsilavinimas: 
Su aukštuoju (skaičiais ir proc.): 

- SVB    18  40 proc. 
- VB    11  58 proc. 
- Salantų m.     - 
- kaimų filialuose    7  29 proc. 

Pasteb÷ta, kad 2007 metais 3 padid÷jo darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, skaičius: 
VB padid÷jo 2, kaimų filialuose padid÷jo 1.  

 
Su aukštesniuoju (skaičiais ir proc.): 

- SVB    22  49 proc. 
- VB      8  42 proc. 
- Salantų m.     1  50 proc. 
- kaimų filialuose  13  54 proc. 

2007 metais Viešojoje bibliotekoje sumaž÷jo darbuotojų, turinčių aukštesnįjį išsilavinimą, 
skaičius.  
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Kitų (skaičiais ir proc.): 
SVB       5  11 proc. 
VB       - 
Salantų m.      1  50 proc. 
kaimų filialuose     4  17 proc. 
 
Darbuotojų kaita: 

2007 metais, Viešosios bibliotekos vyr. metodininkei Vidai Piečiuvienei iš÷jus į pensiją, į 
jos vietą priimta Skaist÷ Venckut÷, 2007 metais Klaip÷dos universitete baigusi Bibliotekininkyst÷s 
studijų programą ir įgijusi Komunikacijos ir informacijos bakalaurą.  

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai: 
Vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui: 

- SVB        208 
- VB        167 
- Salantų m.       352 
- kaimų filialuose      229 
 

Lankytojų skaičius 1 bibliotekininkui: 
- SVB      4751 
- VB      6407 
- Salantų m.     8941 
- kaimų filialuose    3091 
 

Išduotis (fiz. vnt.) 1 bibliotekininkui: 
- SVB      7112 
- VB      5135 
- Salantų m.   10824 
- kaimų filialuose    8368 

 

IX. MATERIALINö BAZö 

2007 metais Kūlup÷nų filiale atliktas remontas, pakeisti baldai. Erl÷nų, Kartenos bei 
Jokūbavo filialuose įvesta signalizacija. Budrių bei Kumpikų filialuose pakeistos k÷d÷s.  

Techninis aprūpinimas: 
Kompiuterių (iš jų vartotojams ir darbuotojams) ir dauginimo priemonių skaičius: 
 

Iš jų  
Iš viso 
kompiuterių vartotojams darbuotojams 

Dauginimo 
priemonių 

SVB 62 35 27 6 
VB 34   9 25 1 
Salantų m.   3   3  - - 
kaimų filialuose 25 23  2 5 
 

Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas - 2715 kv.m, iš jų naudingas bibliotekos 
funkcijoms atlikti plotas – 2405 kv. m. 

2007 metais SVB padaug÷jo kompiuterių 9 (vartotojams 5, darbuotojams 4): VB padaug÷jo 
2 (darbuotojams 2), kaimų filialuose padaug÷jo 7 (vartotojams 5, darbuotojams 2).  Dauginimo 
priemonių padaug÷jo 1 (kaimo filiale).  
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X. FINANSAVIMAS 

Iš viso gauta                1440,8 tūkst. Lt. 
Iš biudžeto (steig÷jo, valstyb÷s) l÷šos             1383,3 tūkst. Lt. 
Iš jų : 

- steig÷jo l÷šos dokumentams įsigyti     53,6 tūkst. Lt, 
- steig÷jo l÷šos periodikos prenumeratai    46,4 tūkst. Lt. 
- už mokamas paslaugas       10,5 tūkst Lt. 
- fizinių, juridinių asmenų parama     13,9 tūkst. Lt. 
- programų, projektų (grantų) l÷šos       33,1 tūkst. Lt, 

2007 metams buvo skirta 67960 Lt – 10390 Lt daugiau nei 2006 m. Rajono savivaldyb÷ 
skyr÷ 100000 Lt – 18000 Lt daugiau nei pernai. Nepaisant to, kad gauta daugiau l÷šų dokumentams 
įsigyti, nupirkta tik 815 fiz. vnt. daugiau, nes knygos pabrango ir buvo užsakyta daugiau periodinių 
leidinių.  

2007 metais gauta 131,9 tūkst. Lt daugiau nei 2006 metais. Iš biudžeto gauta 116,2 tūkst. Lt 
daugiau nei 2006 metais. Steig÷jo l÷šų dokumentams įsigyti gauta 13,1 tūkst. Lt daugiau, periodikos 
prenumeratai gauta 4, 9 tūkst. Lt daugiau, už mokamas paslaugas gauta 7, 6 tūkst. Lt mažiau, iš 
fizinių ir juridinių asmenų paramos gauta 2, 1 tūkst. Lt mažiau.  

Išlaidos: 
Iš viso išleista                 1440,8 tūkst. Lt. 
Iš jų: 

- darbo užmokesčiui      830,6 tūkst. Lt, 
- komplektavimui (dokumentams įsigyti)   185,2 tūkst. Lt.  

Iš jų: (iš komplektavimui skirtų) 
- knygoms       138,8 tūkst. Lt, 
- periodikos prenumeratai       46,4 tūkst. Lt, 
- elektroniniams dokumentams         0,0 tūkst. Lt. 
- automatizacijai: kompiuterinei programinei įrangai, jos palaikymui   5,4 tūkst. Lt. 
- kitos išlaidos       419,6 tūkst. Lt. 

2007 metais, komplektuojant dokumentų fondus, pirmenybę teikta informaciniams 
leidiniams, originaliajai ir vaikų literatūrai.  

Pagrindinis knygų tiek÷jas – UAB „Mūsų knyga“. Knygos taip pat pirktos iš leidyklų 
„Šviesa“, „Alma littera“, „Jotema“, „Tyto alba“, UAB „Patogu pirkti“. L÷šos knygoms gautos 
centralizuotai iš Kultūros ministerijos.  

2007 metais išleista 131, 9 tūkst. Lt daugiau nei pernai: darbo užmokesčiams išleista 95,9 
tūkst. Lt daugiau, komplektavimui išleista 30,6 tūkst. Lt daugiau, knygoms skirta 26, 3 tūkst. Lt 
daugiau, periodikos prenumeratai 4,9 tūkst. Lt daugiau, elektroniniams dokumentams 0,6 tūkst. Lt 
mažiau, automatizacijai 36,8 tūkst. Lt mažiau, kitoms išlaidoms 42,2 tūkst. Lt daugiau. 

XI. IŠVADOS 

Pasiekimai 

 
2007 metais parengtas naujo Viešosios bibliotekos pastato projektas. Projektavimo l÷šos – 

400000 Lt. Viešosios bibliotekos naujo pastato projekto reng÷jas – architektas, Lietuvos 
nacionalin÷s kultūros ir meno premijos laureatas Saulius Juškys. Statybos darbų konkurso 
laim÷tojas - UAB „Ringesta“. 2007 metų pabaigoje prad÷ti parengiamieji statybos darbai, kuriems 
skirta 250000 litų suma.  
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2007 metais paruoštas išsamus Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos veiklos strateginis planas 2007 - 2009 metams, taip pat parengta „Kretingos rajono 
savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos skaitymo skatinimo programa 2007 - 2009 
metams“. 

Suorganizuotas VI – asis Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydis "Lioub žaist÷, lioub 
dainiout÷!", vykęs Cigonalių kaime esančioje Laimos ir Petro Paulauskų kaimo turizmo sodyboje. 

2007 metais, kaip ir 2006 metais, teikta medžiaga Klaip÷dos apskrities Ievos Simonaityt÷s 
viešosios bibliotekos parengtam projektui „Klaip÷dos regionio etnokultūros lobiai“ (medžiagą 
projektui pateik÷ Viešosios bibliotekos bibliografai). 
Viešojoje bibliotekoje įrengtos „ZEBRA belaidžio interneto“ erdv÷s. Nuo 2007 metų gruodžio 
m÷nesio bibliotekos lankytojai interneto ryšiu gali naudotis Viešosios bibliotekos Abonemente. 

Pager÷jo Viešosios bibliotekos filialų materialin÷ baz÷: Kūlup÷nų filiale atliktas remontas, 
pakeisti baldai,  Erl÷nų, Kartenos bei Jokūbavo filialuose įvesta signalizacija, Šuk÷s, Kumpikų bei 
Budrių filialuose k÷des pakeistos naujomis. Aktuali problema – prastas patalpų šildymas. 

Viešojoje bibliotekoje s÷kmingai diegiama Lietuvos integrali bibliotekų informacin÷ 
sistema, kuriamas elektroninis katalogas, tęsiamas senų knygų rekatalogavimas, kraštotyros 
informacijos skaitmeninimas, bibliotekos internetinio puslapio www.kretvb.lt pildymas.  

Buvo kaupiami kraštotyros aplankai įvairiomis temomis. Prad÷ti 4 nauji teminiai kraštotyros 
aplankai: „Politin÷s partijos ir politin÷s organizacijos Kretingos rajone“, „Kretingos rajono 
savivaldyb÷“, „Muzikantai, atlik÷jai, kompozitoriai, muzikai“ ir  „Sportas, sportininkai Kretingos 
rajone“, sudaryti bei saugomi kompiuteriniuose failuose teminiai literatūros sąrašai, kaupiamos 
naujos fotografijos CD laikmenose, aprašyti bei įtraukti į bibliotekos elektroninio katalogo analizinį 
posistemį spaudiniai, pildytas elektroninis straipsnių katalogas, pildytos Citatų bei Temin÷s 
eil÷raščių kartotekos, tvarkytos bei redaguotos kartotekos,  atsakyta į gautas informacines 
užklausas, rengtos bibliografin÷s rodykl÷s bei parodos, kurta kraštotyros informacijos duomenų 
baz÷. 

Viešojoje bibliotekoje daug÷ja bibliotekos lankytojų, did÷ja dokumentų išduotis. 
Padid÷jo kompiuterizuotų darbo vietų skaičius dabuotojams bei lankytojams. Vykdoma Viešosios 
bibliotekos filialų kompiuterizacija.  

Išaugo bibliotekinių renginių skaičius, padaug÷jo renginių lankytojų.  
Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai s÷kmingai k÷l÷ kvalifikaciją, dalyvavo Lietuvos 

kultūros dabuotojų tobulinimosi centro organizuotuose seminaruose bei kituose mokymuose, 
išvykose, konferencijose.  

Įgyvendinta 30 projektų, parašyti 36 projektai 2008 metų veiklai. 
Padid÷jo darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, skaičius. 
Visuotinio susirinkimo metu nuspręsta, kad gyventojų skirtų 2 proc. pajamų mokestis bus 

panaudotas darbuotojų kvalifikacijos k÷limui.  

Trūkumai ir problemos: 
Bibliotekų veiklai modernizuoti ir naujoms informacin÷ms paslaugoms kurti reikia gerokai 

daugiau l÷šų. Filialuose l÷tai vyksta kompiuterizavimas, dokumentų fondų atnaujinimas, patalpų 
remontas. Pagrindin÷ problema filialuose – patalpų šildymas. Maž÷ja interneto lankytojų skaičius. 
Priežastis – išaugęs asmenų, turinčių kompiuterius namuose, skaičius. D÷l gyventojų emigracijos 
bei jaunų kaimo gyventojų skaičiaus maž÷jimo, moksleivių nesidom÷jimo skaitymu, maž÷ja kaimų 
filialų bibliotekų lankytojų skaičius bei išduotis. Kalbant apie problemas, galima pamin÷ti, kad, 
komplektuojant dokumentų fondą, sunku gauti universitetų leidžiamos mokomosis literatūros. 
Priežastis – maži tiražai, universitetų leidžiama literatūra neplatinama per tiek÷jus.  
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KRETINGOS M. VALANČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALŲ 2007 M. 
DARBO SU VAIKAIS (IKI 14 M. IMTINAI) VEIKLOS ATASKAITA 

Vartotojų skaičius: 
SVB      2852 
VB                               937 
Salantų m.                  275 
kaimo filialuose               1640 

2007 metais SVB vaikų vartotojų skaičius sumaž÷jo 93: VB padaug÷jo 117, Salantų miesto 
filiale sumaž÷jo 19, kaimų filialuose sumaž÷jo 191.  

Apsilankymų skaičius: 
SVB    53319 
VB                            13141 
Salantų m.                 6462 
kaimo filialuose              33716 

2007 metais SVB apsilankymų skaičius išaugo 3289: VB padid÷jo 2700, Salantų miesto 
filiale sumaž÷jo 443, kaimų filailuose padid÷jo 1032.  

Lankomumas  
Bendras lankomumo rodiklis: 

SVB         19 
VB                      14 
Salantų m.         24 
kaimo filialuose        21 

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.): 
SVB             83981 fiz. vnt. 
VB               19046 fiz. vnt.  
Salantų m.    5008 fiz. vnt. 
kaimo filialuose  59927 fiz. vnt. 

2007 metais dokumentų išduotis padid÷jo 2171: VB padid÷jo 5022, Salantų miesto filiale 
sumaž÷jo 1015, kaimų filialuose sumaž÷jo 1836.  

Iš viso išduota grožin÷s literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
SVB    58641 fiz. vnt.  73 proc. 
VB                14299 fiz. vnt.  75 proc. 
Salantų m.                 3844 fiz. vnt.  77 proc. 
kaimo filialuose              40498 fiz. vnt.  68 proc. 

2007 metais grožin÷s literatūros išduotis padid÷jo 256: VB padid÷jo 275, Salantų miesto 
filiale sumaž÷jo 305, kaimų filialuose sumaž÷jo 3194. 

Iš viso išduota šakin÷s literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
SVB    24592 fiz. vnt.  25 proc. 
VB                  3999 fiz. vnt.  21 proc. 
Salantų m.                 1164 fiz. vnt.  23 proc. 
kaimo filialuose              19429 fiz. vnt.  32 proc. 
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2007 metais šakin÷s literatūros išduotis padid÷jo 1167 : VB padid÷jo 519, Salantų miesto 
filiale sumaž÷jo 710, kaimų filialuose padid÷jo 1358. 

Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.): 
SVB    30529 fiz. vnt.  32 proc. 
VB                  1653 fiz. vnt.   9 proc. 
Salantų m.                 2007 fiz. vnt.  40 proc. 
kaimo filialuose              26869 fiz. vnt.  46 proc. 

Periodinių leidinių išduotis sumaž÷jo 14: VB sumaž÷jo 203, Salantų miesto filiale sumaž÷jo 
564, kaimų filailuose padid÷jo 753.  

Skaitomumas: 
SVB         29 
VB          20 
Salantų m.         18 
kaimo filialuose        37 

Renginiai: 
SVB       360 
VB          49 
Salantų m.         11 
kaimo filialuose      300 

2007 metais SVB suorganizuota 51 renginiu mažiau nei 2006 metais. VB bei Salantų miesto 
filiale renginių skaičius išliko tas pats, o kaimų filiale renginių skaičius išaugo 51.  

Viešojoje biblitekoje bei kaimų filialuose, organizuojant renginius vaikams, daug d÷mesio 
skirta rašytojų jubiliejams ir žymioms datoms pamin÷ti. Taip pat daug d÷mesio skirta skaitymo 
skatinimui, skaitymo kultūros ugdymui, etnokultūros sklaidai. 

 
Pamin÷tini šie 2007 metais Viešojoje bibliotekoje vykę vaikams skirti renginiai: 

- popiet÷ „Ant lietuvyb÷s  lauko“, skirta rašytojo, vyskupo Motiejaus Valančiaus 206 – 
tosioms gimimo metin÷ms pamin÷ti. Renginio dalyviai - moksleiviai, gimtąja tarme pristat÷ 
M. Valančiaus surinktas patarles; 

- literatūrin÷ popiet÷ „Bibliotekos bičiuliai“, skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai. 
Ištikimiausios bibliotekos skaitytojos - Pranciškonų gimnazijoje pirmoje ir antroje 
gimnazijos klas÷se besimokančios seserys Laura ir Edita Strielait÷s - apdovanotos 
diplomais;  

- susitikimas su klounu Lido, kurį vaidino Klaip÷dos universiteto Menų fakulteto magistrantas 
Liudas Vyšniauskas. Renginio dalyviai – Kretingos mokyklos-darželio „Pasaka“ VPC ir 
Vaikų ugdymo centro aukl÷tiniai; 

- susitikimas su Lietuvos rašytojų sąjungos Klaip÷dos skyriaus pirmininku 
Rimantu Černiausku. Susitikimo metu vaikai buvo supažindinti su naujausiais rašytojo 
kūriniais –  „Pasak÷l÷s vaikams, vanagams ir sliekams“ ir „Slieko pasaka“, buvo skaitomos 
pasak÷l÷s. Renginio metu dainuojamosios poezijos atlik÷jas Jonas Baltokas dainavo pagal R. 
Černiausko pasak÷lių tekstus, grojo gitara bei lūpine armonik÷le; 

- rašytojos A. Lindgren gimimo 100 – mečiui skirta literatūrin÷ popiet÷ „Mes paš÷lę 
pramuštgalviai". Popiet÷s dalyvius  aplank÷ A. Lindgren knygelių „Mažylis ir Karlsonas, 
kuris gyvena ant stogo“ ir „Pep÷ Ilgakojin÷“ herojai: Karlsonas, aukl÷ Freken Bok ir Pep÷. 
Taip pat suorganizuotas renginys – žaidimas „Jei mane aplankytų Karlsonas"; 

- Kal÷dų eglut÷s puošimo švent÷ „Mano pasaka kvepia  Kal÷dų  egle“. Švent÷s metu vyko 
diskusija „Kuo eglutes puoš÷ senov÷je?“, buvo puošiama eglut÷, rodomas spektakliukas 
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lietuvių pasakų motyvais „Smalinis veršiukas“, kurį dovanojo Raguviškių bibliotekos 
jaunieji skaitytojai. 

 
Pamin÷tini šie 2007 metais Viešosios bibliotekos kaimų filialuose vykę vaikams skirti 
renginiai: 

- popiet÷ „Aš ir mano knygel÷s“ (Budrių filialas); 
- popiet÷ „Skaitome A. Lindgren kūrybą“ (Budrių filialas); 
-  „Knyga atveria visas duris“ (Baublių filialas); 
- dalyvaujant Respublikin÷je vaikų skaitymo skatinimo programoje „Atrask knygą lietuvišką“ 

Baublių ir Raguviškių filialų darbuotojos  paruoš÷ teatralizuotą programą A. Lindgren 
jubiliejui pamin÷ti. Programa parodyta Kretingos, Jokūbavo, Raguviškių bei Kartenos 
bibliotekose; 

- vykdant projektą „Darbais įprasminti baubliškių gyvenimai: senieji amatai, kasdien÷ buitis ir 
darbymečio talkos“, vaikams pravestos etnokultūros sklaidai skirtos popiet÷s „Žaislus 
kuriame patys“, „Vaikyst÷ be elektros“. Ta proga vaikams paruošta smagi užsi÷mimų 
programa, kuriai nereikia elektros prietaisų – liaudies žaidimai, mįsl÷s, dainos, skaitymas 
prie žvak÷s (Baublių filialas); 

- Vasario 16 – ajai pamin÷ti „Čia Lietuva – t÷vyn÷ mūsų“ (Budrių filialas); 
- Adventui pamin÷ti „Tylus tylus Advento rytas“; 
- parodos pristatymas „Iliustruoju R. Skučait÷s eil÷raščius“ (Budrių filialas); 
- popiet÷ „Pati baisiausia istorija“ (Budrių filialas); 
- popiet÷ „Skaitome pasakas“ (Budrių filialas); 
- piešinių paroda „Mano m÷gstamiausia knygut÷“ (Budrių filialas); 
- Tarptautinei šeimos dienai skirta paroda „Tarptautin÷ šeimos diena“ (Darb÷nų filialas); 
- Motinos dienai skirti renginiai: „Jos neša g÷rį, grožį ir meilę“ (Imbar÷s filialas), 

„Gražiausios g÷l÷s mamai“ (Jokūbavo filialas); 
- Tarptautinei vaikiškos knygos dienai skirti renginiai: „Kad knygel÷ šypsotųsi“ (diskusija 

apie knygos ir skaitymo reikšmę žmogaus gyvenime, pristatytos naujausios knygos, 
apdovanoti geriausi skaitytojai) (Kalniškių filialas), „Knygel÷ ieško draugo“ (Kumpikų 
filialas); 

- Vaikų gynimo dienai skirtos parodos: „Vaikų gynimo diena“ (Darb÷nų filialas), „Ką gražaus 
turime savo kaime ?“ (Erl÷nų filialas); 

- knygų paroda „Myl÷ti reikia viską, kas gyva“ (Darb÷nų filialas); 
- Pasaulinei Žem÷s dienai „Gerų darbų pamok÷l÷s“; 
- literatūrin÷s valand÷les „Miško pasakos“, „Mokyti gerbti knygutes“, „Kaip mes renkam÷s 

knygutes“ (Erl÷nų filialas); 
- literatūrin÷s valand÷les „Knyga ir aš“, „Gimtin÷ mano - v÷trung÷l÷ v÷juos“, „Tegul gyvena 

g÷ris ir grožis mumyse“,  „Imbar÷s praeitis“, „Po Imbarę pasidairius“ (Imbar÷s filialas); 
- literatūrin÷s valand÷l÷s „Nuostabus A. Lindgren pasaulis“, „Kelion÷ į pasakų pasaulį“, 

„Mano rankose nauja knygut÷“, „Pasakos apie g÷les“, “, „Kod÷l knyga mano draugas?“, 
„Per knygą – į pasaulį“ (Jokūbavo filialas); 

- pravestos keturios literatūrin÷s valand÷l÷s tema „Skaitau sau ir draugams“, taip pat „Poetų 
žodžiai g÷l÷mis pražydę“, „Pasakų garsinis skaitymas“ (Kalniškių filialas); 

- Knygnešio dienai skirta popiet÷ – viktorina „Kas skaito, rašo – duonos neprašo“, kurios 
metu buvo atliekamos užduotys, atsakoma į klausimus iš knygos ir rašto istorijos, menamos 
mįsl÷s apie knygą, rodomi kūrybiniai sugeb÷jimai. Taip pat pamin÷tinas susitikimas su 
poete Zita Gaižauskaite (pasakojo apie darbą ir kūrybą, skait÷ eil÷raščius, poemas, 
atsakin÷jo į vaikų pateiktus klausimus) (Kalniškių filialas); 

- popiet÷  „Pabūkime tarp Astridos Lindgren herojų“ (pasakojimas apie rašytojos gyvenimą ir 
kūrybą, vaikai, persirengę A. Lindgren knygų herojais  skait÷ ištraukas iš rašytojos knygų, 
dalijosi mintimis apie perskaitytas knygas) (Kalniškių filialas) 
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- popiet÷s „Sutinka pagal drabužius, išlydi pagal protą“, „Knygos visažin÷s“ (Kalnalio 
filialas); 

- literatūrin÷s popiet÷s „Suteik knygai naują gyvenimą“, susitikimas su rašytoja Zita 
Gaižauskaite, „Per knygą – į pasaulį“, „Rašytojai A. Lindgren – 100“ (Kartenos filialas); 

- „Mes ir ES“ (Kumpikų filialas); 
- Vaikų kultūros metams skirtos valand÷l÷s „Pagarba savo gimtajai kalbai ir žmogui“, 

„Draugą pažinsi nelaim÷je“, „Kaip suprasti šaunumą?“; 
- Skaitymo skatinimui skirti renginiai: popiet÷ „Kaip pelyt÷s išmoko skaityti“, kurios metu 

parodytas mini vaidinimas , kuriame raidelių sug÷dintos knygų gadintojos pel÷s išmoko 
skaityti ir pamilo knygeles (Kūlup÷nų filialas); 

- popiet÷s „Mano svajon÷s kai užaugsiu“, „Daug skaitai,daug žinai“ (Laukžem÷s filialas); 
- pokalbis „Mielesnio draugo už knygą neturiu“, kurio metu vyko vaikų diskusijos apie 

knygas bei kompiuterį; viktorinos knygos tema „Linksmieji klausim÷liai“, „Šimtas knygos 
mįslių“ (Laivių filialas); 

- temin÷s valand÷l÷s „Ar skaitei šias knygeles?“, „Išmokai skaityti – draugauk su knyga“, 
„Biblioteka – knygų namai“, „Pakeliaukime po Vydmantus“ (Vydmantų filialas); 

- pasaulio poezijos dienai pamin÷ti popiet÷ „Kad knygel÷s šypsotųsi“ (Šuk÷s filialas); 
- „Seku seku pasaką“ , kurios metu buvo skaitomos lietuvių liaudies pasakos, piešiami pasakų 

veik÷jai (Raguviškių filialas); 
Pasteb÷ta, kad dauguma renginių susiję su knygomis, skaitymu. Populiari renginių forma - 

garsiniai skaitymai. To priežastis – 2007 – ieji paskelbti Vaikų kultūros metais.  

Parodos: 
- SVB      165 
- VB        32 
- Salantų m.         8 
- kaimo filialuose    125 

2007 metais surengta 33 parodomis daugiau nei 2006 metais: VB 10 parodų daugiau, 
Salantų miesto filiale 6 daugiau, kaimų filialuose 17 daugiau.  

 
2007 metais Viešojoje bibliotekoje eksponuotos šios vaikams skirtos parodos: 

- „Motiejus Valančius – kaimo šviet÷jas“ (M. Valančiaus – 206 – osioms gimimo metin÷ms 
pamin÷ti); 

- spaudinių paroda skaitymo skatinimui „Vaikyst÷ su pasakomis"; 
- spaudinių paroda „Rašytojai Nijolei Kepenienei - 50"; 
- spaudinių stendas „Mano spalvotas keistas pasaulis"; 
- spaudinių paroda, skirta švedų rašytojos Astridos Lindgren 100 - tosioms gimimo metin÷ms 

pamin÷ti;  
- dokumentin÷ paroda  „Rašytojos žodžiai vaikų širdyse“ (A. Lindgren  -100 osioms gimimo  

metin÷ms pamin÷ti); 
- literatūros paroda „ Renkame metų knygą“; 
- literatūros paroda „Po t÷vyn÷s dangum“ bei dail÷s darbelių paroda „Mano draugas - 

Rudnosiukas" (Vyt÷s Nemun÷lio 100-osioms gimimo metin÷ms pamin÷ti); 
- lentyn÷l÷ t÷vams „Paskaityk man, mama. Paskaityk man , t÷ti“; 
- paroda „Vaikyst÷ su pasakomis“ (Tarptautinei vaikiškos knygos dienai pamin÷ti); 
- paroda  „Mes paš÷lę pramuštgalviai“; 
- mokinių tapybos darbų paroda „Aš mokausi tapyti iš gyvenimo"; 
- piešinių paroda „Ried÷kit margučiai" (Velykų proga); 
- savo pirmąją dail÷s darbelių parodą bibliotekoje pristat÷ Kretingos Marijono Daujoto 

vidurin÷je mokykloje  4 klas÷s mokin÷ Rasa Narvilait÷; 
- Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos lankstinių būrelio „Popieriaus magija" narių darbeliai; 
- tradicin÷ projekto - konkurso „Rudenin÷ pasaka knygos lapeliuose" laureatų darbų paroda; 
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- skulptūr÷lių iš plastilino  parodą „Mano fantazijos pasaulis"; 
- fotoparoda „Mano skaitantis vaikas“ (Tarptautinei vaikiškos knygos dienai pamin÷ti); 
- rašytojos A. Lindgren  knygų herojų  paroda; 
- organizuotas knygos skirtuko konkursas – paroda. 

 
Pamin÷tinos 2007 metais kaimų filialuose eksponuotos vaikų parodos: 
- iš kaimo gyventojų surinktų senų bažnytinių paveiksl÷lių paroda „Iš senos maldaknyg÷s“ 

(Baublių filialas); 
- piešinių parodos „Ilgai laukta žiemuž÷ jau kieme“, „Laukiame pavasario visi...“, „Rudens 

taku...“, „Mano medis“ (Baublių filiale); 
- pagamintų žaislų paroda „Žaislus kuriame patys“ (Baublių filialas); 
- Sausio 13 – ajai skirtos parodos: „Aš jau negrįšiu“ (Budrių filialas); 
- Pasaulinei Žem÷s dienai skirtos parodos: „Sveika gyva, žemele“ (Kumpikų filialas), „Myl÷kime 

Žemę, kas tik gyvas“ (Laukžem÷s filialas); 
- „Velykų margutis“ (Kumpikų filialas); 
- Motinos dienai: „Mamyte, dar neištarti tau gražiausi žodžiai“, „Mamyte, aš tave myliu“ 

(Kurmaičių filialas), „Knygel÷s apie mamytę“ (Kūlup÷nų filialas); 
- Tarptautinei vaikiškos knygos dienai „Knygel÷ ieško draugo“ (Kumpikų filialas); 
- „Pažinkime Europą“ (Erl÷nų filialas); 
- „Žalingi įpročiai ir AIDS“ (Erl÷nų filialas); 
- Nepriklausomyb÷s dienai skirta paroda „Laisva su viltim – gyvenimu nauju“ (Erl÷nų filialas); 
- Motinos dienai skirtos parodos: „Gyvenimo saul÷ – Mama“ (Darb÷nų filialas), „Gyvenimo 

saul÷“ (Kalnalio filialas); 
- „Verskim knygų lapus ir stebuklai pabus“, „Lietuvos istorija grožin÷je literatūroje“, „O buvo 

seniai seniai mūsų kaime“, „Mano spalvotas keistas pasaulis“ , „Su knyga pas paukštelius“ , “, 
„Mes ir ES“, „Pasakoju pasaką“, „Ar pažįsti gimtąjį kraštą?“ (Kumpikų filialas); 

- piešinių paroda „Mano mylimiausias knygos herojus“ (Kurmaičių filialas); 
- piešinių paroda „Aš gyvenu Laukžem÷je“ (Laukžem÷s filialas);  
- „Senos pasakos naujos knygut÷s“, „Mano pasak÷l÷s šitoks gražum÷lis“ (Raguviškių filialas). 
-  
Renginių lankytojų (vaikų) skaičius: 

- SVB    3768 
- VB     806 
- Salantų m.     215 
- kaimo filialuose  2747 

2007 metais SVB vaikams skirtuose renginiuose apsilank÷ 13 steb÷tojų daugiau nei 2006 
metais: VB 324 daugiau, Salantų miesto filiale 18 daugiau, kaimų filialuose 329 mažiau. 
Pastebimas akivaizdžiai sumaž÷jęs renginių lankytojų skaičius Viešosios bibliotekos kaimų 
filialuose. Prasid÷jus kaimo filialų kompiuterizacijai, pakito vaikų poreikiai: sumaž÷jo vaikų 
susidom÷jimas knygomis bei bibliotekiniais renginiais. To priežastis - televizijos laidos, filmai, 
kompiuteriniai žaidimai, pakitusios vertyb÷s. Jaučiamas vaikų persisotinimas informacija, reginiais 
ir renginiais: dideli mokykloje pateikiamų užduočių krūviai, laiko leidimas prie televizorių ir 
kompiuterių. 

 
 

Ataskaitą pareng÷ vyr. metodinink÷ Skaist÷ Venckut÷ 
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1. priedas 
Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios 

bibliotekos vaizdin÷ medžiaga 
 

 
Iš aklųjų ir silpnaregių  vakaro „Mes norime būti matomi“. Liaudiškos muzikos kapelos „Vyra“ pasirodymas. 
 

 
 

Iš 2007 metais balandžio 24 d. Viešojoje bibliotekoje vykusios spaudos konferencijos skaitymo skatinimo tema. Iš 
dešin÷s: R. Ruškuvien÷, V. Domarkas, L. Dieliautait÷, D. Jomantait÷, A. Ir E. Brazdauskiai, R. Kviklys, A. Kuklys, D. 
Žiobakien÷. 
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Iš susitikimo su rašytoju, detektyvų autoriumi Juozu Šikšneliu. Viešosios bibliotekos direktor÷s A. Kerpyt÷s 
pad÷ka autoriui J. Šikšneliui už įdomų pokalbį.  
 
 

 
 

Iš vaikų skaitymo skatinimo projekto program÷les „Per knygą – į pasaulį“. 
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Iš švent÷s „Mes paš÷lę pramuštgalviai“. Iš kair÷s: Karlsonas, Pep÷, aukl÷ Freken Bok. 
 

 
 

 

Iš susitikimo su rašytoju Rimantu Černiausku. Kair÷je: rašytojas R. Černiauskas, bardas J. Baltokas. 
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Iš renginio „Knygų kaip grybų“. Iš kair÷s: A. Kerpyt÷,  P. Šmitas, A. Kuklys, A. Žalys, A. Šimanskis ir R. Černiauskas. 

 
Iš  
 
Iš literatūrin÷s popiet÷s „Ant lietuvyb÷s lauko“, skirtos vyskupo M. Valančiaus 206 – osioms gimimo metin÷ms.  


