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Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2008 metų ataskaitą 
pareng÷:  
Skaist÷ Venckut÷, Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyr. 
metodinink÷ 
 
Tekste naudojamos santrumpos: 
 
BĮ – bibliografiniai įrašai; 
Fiz. vnt. – fiziniai vienetai; 
KF – kaimo filialai; 
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema; 
LKDTC – Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras; 
LR – Lietuvos Respublika; 
Lt – litai; 
MF – Salantų miesto filialas; 
Pav. – pavadinimai; 
PIC – profesiniam orientavimui skirta programa; 
PĮ – programin÷ įranga; 
Proc. – procentai; 
SIP – savarankiška informacijos paieška; 
SVB - Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka ir jos filialai (duomenys už 
visą rajoną); 
VB – Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka; 
Vnt. – vienetai. 
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BENDROJI DALIS 

 

 

Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka), 

planuodama 2008 metų veiklą, orientavosi į įstaigos vizijos ir misijos tikslus: 

vizija – moderni, pilnai kompiuterizuota biblioteka, išsiskirianti įvairialype ir turtinga 

duomenų baze, aukšta aptarnavimo kultūra bei pačių išugdyta skaitytojų branda;  

misija – nenutrūkstantis Kretingos rajono bendruomen÷s informacinių poreikių tenkinimas, 

kuriant stiprią, modernią informacinę bazę, diegiant naujas kompiuterines technologijas, ugdant 

bibliotekos lankytojų informacinę kultūrą. 

2008 metais prioritetin÷s veiklos kryptys buvo šios: 

- bibliotekinis ir  informacinis gyventojų aptarnavimas; 

- Lietuvos integralios bibliotekų informacin÷s sistemos programin÷s įrangos (toliau - LIBIS PĮ) 

diegimas; 

- Viešosios bibliotekos filialų kompiuterizavimas; 

- dalyvavimas respublikos kultūros paveldo išsaugojimo, etnokultūros, skaitymo skatinimo ir 

kitose programose; 

- projektų rengimas; 

- Kretingos rajono gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas, organizuojant renginius bei 

parodas; 

- Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojų mokymai. 

2008 metais pagrindiniai veiklos uždaviniai buvo: 

- formuoti dokumentų fondą, teikiant pirmenybę vaikų, mokomajai, informacinei literatūrai; 

- skelbti viešojo pirkimo konkursus knygų tiek÷jams pasirinkti; 

- dirbti su LIBIS Katalogavimo posistemio programomis; 

- dirbti su LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemio programomis; 

- dirbti su LIBIS Analizin÷s bibliografijos posistemio programomis: talpinti pilnateksčius 

dokumentus analizin÷je straipsnių baz÷je; 

- įtraukti į elektroninį katalogą visus naujai gautus dokumentus; 

- rekataloguoti Viešosios bibliotekos bei filialų fondus;  

- išrašyti katalogines korteles filialams; 

- išbraukyti iš elektroninio ir suvestinio katalogų visus nurašytus dokumentus; 

- prad÷ti į elektroninį katalogą suvedin÷ti filialų dokumentų fondus; 

- teikti konsultacijas Viešosios bibliotekos filialų darbuotojams darbo LIBIS PĮ klausimais; 
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- atnaujinti Interneto skaityklos bei filialų kompiuterinę įrangą, užsisakyti paklausias 

duomenų bazes; 

- periodiškai atnaujinti bibliotekos interneto puslapį www.kretvb.lt; 

- vykdyti skaitmenin÷s informacijos kūrimo bei skaitmeninimo funkcijas; tęsti elektroninio 

leidinio „Kretingos personalijų žinynas ( nuo 1609 metų iki dabar)“ rengimą, įtraukiant naujas 

personalijas; 

- parengti elektroninį leidinį „Kretingos krašto enciklopedija“; 

- pažym÷ti renginiais ir parodomis  2009 metų svarbiausias kultūrines, istorines datas bei 

įvykius;  

- organizuoti suaugusiųjų ir vaikų menin÷s kūrybos parodas bei kitą kūrybinę veiklą; 

- organizuoti jaunimo pilietiškumo ugdymą skatinančią veiklą; 

- palaikyti ryšius su kraštiečiais; 

- vykdyti bibliografinę ir informacinę veiklą, rengti žymių kraštiečių bibliografijas; 

- parengti ir publikuoti leidinius; 

- rengti straipsnius apie Viešosios bibliotekos svarbius įvykius, renginius ir juos publikuoti 

regionin÷je spaudoje bei internetin÷je svetain÷je www.kretvb.lt; 

- teikti kraštotyros medžiagą  Klaip÷dos apskrities Ievos Simonaityt÷s viešosios bibliotekos 

parengtam portalui „Etnokultūros lobiai“; 

- konsultuoti Viešosios bibliotekos filialų darbuotojus projektų rengimo klausimais, 

koordinuoti projektų vykdymą; 

- teikti metodinę pagalbą skyrių ir filialų darbuotojams; 

- rengti metodines išvykas į filialus, įvertinti jų veiklą; 

- visuose filialuose patikrinti fondų apskaitą; 

- parengti Viešosios bibliotekos statistinę ir tekstinę ataskaitas bei metinę Viešosios 

bibliotekos veiklos programą; 

- organizuoti pasitarimus Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams; 

- vykdyti projektą „Bibliotekos pažangai“, bendradarbiauti su projekto reng÷jais, teikti jiems 

reikiamą informaciją, talkinti organizuojant mokymus Viešosios bibliotekos bei filialų 

darbuotojams; 

- dalyvauti Euroregiono „Bartuva“ tarptautiniame projekte; 

- bendradarbiauti su Kretingos rajono vyskupo Motiejaus  Valančiaus draugija, Lietuvos – 

Prancūzijos asociacijos Kretingos skyriumi, Kretingos rajono tautodailininkų klubu „Verpst÷“, 

Kretingos rajono pedagogų švietimo centru, darželiu - mokykla „Pasaka“ VPC, Kretingos vaikų 

ugdymo centru, Kretingos Marijono Daujoto vidurine mokykla, Kretingos socialinių paslaugų  
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- centru, Kretingos Viešpaties Apreiškimo pranciškonų vienuolynu, Kretingos darbo birža, 

Mokesčių inspekcija bei kitomis organizacijomis. 

 

Pamin÷tini šie svarbesni Viešosios bibliotekos bei filialų įvykiai: 

2008 m. prad÷ti Viešosios 

bibliotekos naujo pastato statybos 

darbai, kuriems Lietuvos Respublikos 

Vyriausyb÷ skyr÷ 1 750 000 Lt. 

2008 metų balandžio 29 d. vyko 

statybviet÷s šventinimo ir simbolin÷s 

kapsul÷s su žinia ateities kartoms 

įmūrijimo ceremonija, kurioje 

dalyvavo garbingi svečiai iš visos 

Lietuvos: LR kultūros viceministras 

Gintaras Sodeika, Klaip÷dos apskrities viršininkas Vytautas Rinkevičius, architektas, naujo 

bibliotekos pastato Kretingoje projektuotojas, Nacionalin÷s premijos laureatas Saulius Juškys, 

tuometis Kretingos rajono savivaldyb÷s meras Valerijonas Kubilius, Kretingos rajono savivaldyb÷s 

administracijos direktorius Valerijonas Černeckis, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiajai 

Mergelei Marijai bažnyčios klebonas Evaldas Darulis, Kretingos vienuolyno gvardijonas brolis 

Benediktas Jurčys. Ceremoniją taip pat steb÷jo Kretingos tarybos nariai, Kretingos rajono 

savivaldyb÷s darbuotojai, bibliotekininkai ir miesto gyventojai. 

Pager÷jo Viešosios bibliotekos filialų materialin÷ baz÷: renovuoti Darb÷nų bei Kurmaičių 

filialai. Kurmaičių filialui nupirkti nauji baldai. 

Išliko aktuali problema – prastas patalpų šildymas. 

Nacionalinis projektas „Bibliotekos pažangai“, kurį finansuoja B. ir M. Geitsų fondas tęsia 

Vyriausyb÷s ilgalaikę bibliotekų modernizavimo programą, prad÷tą 2003 m. Atlikta viešosios 

bibliotekos ir filialų patikra dalyvauti projekte „Bibliotekos pažangai“. 

2008 metais kompiuterizuoti šie 8 Viešosios bibliotekos filialai: Baublių, Budrių, Erl÷nų, 

Grūšlauk÷s, Jokūbavo, Kartenos, Laivių bei Laukžem÷s. Šiuose filialuose įvesta signalizacija. 

2008 metų pabaigoje Viešoji biblioteka gavo kompiuterį su specialia programine įranga 

neįgaliesiems. 

Pamin÷ta aštuntoji Nacionalin÷ bibliotekų savait÷ „Skaityk, laisv÷k, tobul÷k“, kurios metu 

vyko įvairūs renginiai: atvirų durų diena „Informacinio raštingumo pamokos“, kraštotyros 

informacijos fondų pristatymas miesto visuomenei „Bibliotekos lobiai“, jaunųjų bibliotekos bičiulių 

švent÷ „Skaitome kartu – vaikai, t÷vai, seneliai“, fotoparoda „Augame su knyga“, knygos 
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„Vaistažolių auginimas“ pristatymas ir pokalbis su knygos autore Janina Danieliene, Euroregiono 

bendradarbiavimo projekto „Bartuva“ konferencija „Skaitymo skatinimo ypatumai Lietuvos ir 

Latvijos bibliotekose“, susitikimas su rašytojais Vytautu Bubniu ir Elena Kurklietyte. 

Balandžio 23 d., Nacionalin÷s bibliotekų savait÷s metu, surengtas tarptautinis Euroregiono 

„Bartuva" seminaras bibliotekininkams „Skaitymo skatinimo ypatumai Lietuvos ir Latvijos 

viešosiose bibliotekose“. Rajono valdžia pasidžiaug÷ jau dešimtmetį besitęsiančia draugyste ir 

bendradarbiavimu su Euroregiono „Bartuva“ projekto dalyv÷mis – Liepojos, Skuodo ir Palangos 

savivaldybių bibliotekomis. Buvo skaitomi  pranešimai temomis: „Mano pirmasis susitikimas su 

biblioteka“, „Vaikai - ekspertai“, „Geroji darbo patirtis – pagalba mokiniui ir mokytojui“, 

„Skaitymo skatinimas: nuo id÷jos iki realizacijos“, „Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus 

viešosios bibliotekos patirtis ir ateities perspektyvos, skatinant visų amžiaus grupių skaitytojų 

skaitymą“. Džiugu, kad Kaleti ir Bartos bibliotekos yra renovuotos, aprūpintos naujomis 

kompiuterin÷mis technologijomis, gavus paramą iš Bilo ir Melindos Geitsų fondo, kad Latvijos 

viešosiose bibliotekoje ypač jaučiama Vyriausyb÷s parama, skatinant vaikų skaitymą. Po 

konferencijos svečiams buvo suorganizuota ekskursija po Kretingą, aplankyta bažnyčia: požemiai, 

kankinių koplyčia, bažnyčios bokštas. Aplankytas renovuotas Viešosios bibliotekos Kūlup÷nų 

filialas. Gražus bendradarbiavimas, dalyvaujant Euroregiono projekte „Bartuva“ ir ateityje skatins 

šios profesijos žmones burtis bendrai veiklai. 

Balandžio 30 – geguž÷s 4 dienomis grup÷ Viešosios bibliotekos bei jos filialų darbuotojų 

lank÷si Austrijoje bei Vengrijoje. Kelion÷s metu aplankyta Kiskunhalas biblioteka Vengrijoje. 

Kretingos ir Kiskunhalas savivaldyb÷s yra užmezgusios draugiškus ryšius, tod÷l, tęsiant draugystę 

tarp šių miestų, kretingiškių viešnag÷s tikslas buvo susipažinti su Kiskunhalas bibliotekos veikla, 

pasidalinti darbo  patirtimi bei užmegzti bibliotekinius ryšius. Kretingiškius šiltai pasitiko 

Kiskunhalas savivaldyb÷s mero pavaduotojas bei šio miesto bibliotekos darbuotojai. Susitikimo 

metu bibliotekos direktoriaus pavaduotoja trumpai pristat÷ Kiskunhalas bibliotekos istoriją, 

supažindino su darbo specifika. Viešnag÷s dalyviai buvo sužav÷ti maloniu sutikimu, šiltu 

bendravimu, svetingumu. Pasidžiaugta užmegztu bendradarbiavimu. 

Geguž÷s 30-31 d. Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai dalyvavo VII – tajame 

Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydyje, kuris vyko Telšių rajone, prie Germanto ežero. 

Sąskrydį organizavo Telšių rajono savivaldyb÷s Karolinos Praniauskait÷s viešoji biblioteka. 

Sąskrydyje dalyvavo ir Žemaitijos zonos viešųjų bibliotekų – Kelm÷s, Klaip÷dos apskrities, 

Klaip÷dos rajono (Gargždų), Mažeikių, Skuodo, Šilal÷s, Taurag÷s, Šilut÷s, Palangos ir, žinoma, 

sąskrydžio reng÷jų – Telšių – komandos. 

Lapkričio 5 d.15 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų dalyvavo etnokultūros sklaidai 

skirtame seminare Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. 
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Įvyko Lietuvos fotomenininkų sąjungos narių Audreol÷s Pažereckait÷s ir Algio Jankūno 

fotografijų albumo „Šarnel÷s šviesa“ (Vytauto Mačernio erdv÷se) pristatymas. 24 min÷to leidinio 

egzempliorius autoriai padovanojo Viešajai bibliotekai ir filialams. 

2008 metais tryliktąją savo knygą, romaną „Kazbekija – jo kapas nežinomas“ Viešajai 

bibliotekai ir filialams padovanojo rašytojas Algis Kuklys.  

2008 metais Viešoji biblioteka vykd÷ suaugusiųjų skaitymo skatinimui skirtą projektą 

„Įkalb÷tos eil÷s“, kuris buvo įgyvendintas Grūšlauk÷s ir Kūlup÷nų filialuose, Skuodo rajono ir 

Palangos miesto savivaldybių viešosiose bibliotekose. Projekto „Įkalb÷tos eil÷s“ tikslas - skatinti 

suaugusiųjų skaitymą, sudominti juos poezija, praturtinti dvasinį pasaulį, tenkinti gyventojų 

kultūrinius poreikius. Įgyvendinant projektą buvo surengtos poezijos popiet÷s min÷tų bibliotekų 

lankytojams – renginio dalyviams. Literatūrinę programą atliko aktor÷ – skaitov÷ Virginija 

Kochanskyt÷. Renginių akimirkos buvo įamžintos fotonuotraukose. 

Viešoji biblioteka vykd÷ vaikų ir jaunimo kultūrin÷s edukacijos projektą „Nepamoka“. 

Projekto pagrindu Kretingos rajono gimnazijų ir vidurinių mokyklų 10 - 11 klasių mokiniams buvo 

rodomas spektaklis „Tolstantis“, kuris sudarytas iš dviejų etiudų: pirmoje spektaklio dalyje 

analizuota opi jaunimo emigracijos problema, antroje dalyje aiškintasi poezijos prigimtis ir reikšm÷ 

žmogui. Projekto tikslas - lavinti ir šviesti jaunimą. Renginyje derintas teatras, poezija, daina. Šis 

spektaklis jaunus žmones paskatino susimąstyti, apie Lietuvos savitumą, į poeziją pažvelgti ne vien 

kaip į eiliuotą tekstą, bet kaip į žmogaus vidinio pasaulio atspindį. Spektaklio režisierius - 

Klaip÷dos universiteto režisūros specialyb÷s magistrantas Liudas Vyšniauskas. Vaidino Klaip÷dos 

dramos teatro aktoriai ir Klaip÷dos universiteto Dramos katedros absolventai. Spektakliai jaunimui 

Kretingos rajono mokyklose buvo rodomi birželio 4-16 dienomis. 

Metų eigoje daug d÷mesio buvo skirta Viešosios bibliotekos internetin÷s svetain÷s 

www.kretvb.lt priežiūrai: svetain÷s struktūrizavimui, periodiškam informacijos atnaujinimui, 

naujienų skelbimui, informacijos apie biblioteką pateikimui nuotoliniams vartotojams. 

Viešoji biblioteka per 2008 metus pareng÷ ir išleido 4 leidinius, kuriuose surinko ir 

užfiksavo kraštotyros (etnokultūrinę) informaciją bei įamžino Kretingai nusipelniusius žmones. Per 

2008 metus buvo parengti ir Klaip÷dos universiteto leidykloje išleisti šie leidiniai: „Bron÷ 

Liniauskien÷ (Rimkevičiūt÷): biobibliografija“, „Rašytoja Nel÷ Mazalait÷: biobibliografijos 

rodykl÷“, „Rimvydas Pranas Šilbajoris: literatūros tyrin÷tojas, kritikas, profesorius, JAV lietuvių 

bendruomen÷s visuomen÷s veik÷jas, Kretingos kraštietis: biobibliografija“ ir tęstinis etnokultūrinis 

leidinys „Atsklandos: Kretingos rajono kultūros paveldas“ Nr. 1. 

Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos Abonemente veik÷ 

„ZEBRA belaidžio interneto“ erdv÷s, tačiau pasinaudojusių vartotojų buvo nedaug. 

Vienas iš prioritetinių Viešosios bibliotekos atliekamų darbų buvo kraštotyros darbų 
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skaitmeniniams ir jų pateikimas vartotojams; elektroninio leidinio „Kretingos personalijų žinynas“ 

pildymas naujai gauta informacija. Buvo tęsiami elektroninio leidinio „Kretingos enciklopedija“ 

organizaciniai ir kūrimo darbai. 

2008 metais dalis Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojų įsitrauk÷ į uostamiesčio 

bibliotekininkų profesin÷s sąjungos veiklą. Viešosios bibliotekos profesin÷s sąjungos pirmininke 

išrinkta vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷. 

 

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

Bibliotekų skaičius: 

- iš viso 23 

- viešoji biblioteka (toliau – VB) 1 

- miesto filialai (toliau – MF) 1 

- kaimų filialai (toliau – KF) 21 

- sujungtų bibliotekų - 

Tinklo pokyčiai: 

- uždaryta filialų - 

- sujungta bibliotekų - 

- atidaryta bibliotekų - 

2008 metais Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos struktūra 

nekito. 
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Diagrama 1. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiau viešosios bibliotekos struktūra 2008 m. 

 

 

 

Nestacionarusis aptarnavimas: 

- bibliotekinių punktų skaičius     - 

- bibliobusų skaičius      - 

- knygnešių skaičius      271 (124 daugiau nei 2007 m.) 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas. 

Viešosios bibliotekos ir filialų patalpos n÷ra pritaikytos neįgaliems vartotojams aptarnauti 

(išskyrus Vydmantų, Kūlup÷nų bei Darb÷nų filialus): n÷ra privažiavimų, skaityklose n÷ra pritaikytų 

darbo vietų. Specialus fondas Viešojoje bibliotekoje nekaupiamas. Neregiai ar silpnaregiai  
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– informacijos 
sektorius 

Skaitmenin÷s 
informacijos 
sektorius 

Abonementas Vaikų literatūros 
sektorius 

Skaityklos: 
 

Periodikos 

Informacijos 

Užsienio 
kalbų 

literatūros 

Interneto 

Fonoteka 
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vartotojai aptarnauti įgarsintomis kompaktin÷se plokštel÷se knygomis, kas ketvirtį gautomis iš 

Klaip÷dos aklųjų bibliotekos. 2008 metais Viešoji biblioteka įgarsintas knygas išdav÷ 7 

silpnaregiams bei akliesiems (2007 metais – 5 silpnaregiams bei akliesiems). Jiems išduotos 66 

įgarsintos knygos, tai yra 15 įgarsintų knygų mažiau nei 2007 metais. Tradicija tampa kasmet kartu 

su Klaip÷dos aklųjų biblioteka organizuoti „Baltosios lazdel÷s“ dienos min÷jimo šventę – 

susitikimą su literatais ir tiflo priemonių parodą.  

2008 m. Viešosios bibliotekos filialuose išaugo knygnešių skaičius – 124. Priežastis – 

augantys kaimų gyventojų amžiaus rodikliai. 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.  

 

II. FONDO FORMAVIMAS 

Fondo būkl÷. 

Stengiamasi kaupti literatūrą, kuri patenkintų VB bei filialų lankytojų poreikius. 2008 

metais, komplektuojant dokumentų fondą, pirmenyb÷ teikta informaciniams leidiniams, 

originaliajai ir vaikų literatūrai, kadangi labiausiai jaučiama jos stoka.  

Lentel÷ 1. Dokumentų fondas 2007 – 2008 metais. 

2007 m. 2008 m.   

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

SVB 280067 32915 282943 (2876) 34734 (1819) 

VB 68362 31732 70966 (2604) 33718 (1986) 

MF 21824 13489 22350 (526) 13991 (502) 

KF 189881 9599 189627 (-254) 9931(332)* 

* Vidutiniškai vieno kaimo filialo dokumentų pavadinimų skaičius. 

Iš viso yra grožin÷s literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 

- SVB      166850 fiz. vnt.  59,0 % 

- VB        33225 fiz. vnt.  46,8 % 

- MF        13192 fiz. vnt.  59,0 % 

- KF        120433 fiz. vnt.  63,5 %  
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Iš viso yra šakin÷s literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 

- SVB      116093 fiz. vnt. 41,0 % 

- VB        37741 fiz. vnt. 53,2 % 

- MF          9158 fiz. vnt. 41,0 % 

- KF        69194 fiz. vnt. 36,5 % 

Iš viso bibliotekose periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.): 

- SVB      30724 fiz. vnt.  10,8 %    

- VB        5330 fiz. vnt.    7,5 % 

- MF        1116 fiz. vnt.    5,0 %   

- KF       24278 fiz. vnt              12.8 %   

Aprūpinimas dokumentais. 

Vienam gyventojui tenka dokumentų: 

- SVB             6 

- VB             3 

- MF                    12 

- KF           8 

Lyginant su 2007 metais, SVB dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui, nepakito.  

Lentel÷ 2. Naujai gautų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 0,4 0,4 - 

VB 0,2 0,3 +0,1 

MF 0,5 0,6 +0,1 

KF 0,5 0,6 +0,1 

 
Diagrama 2. Naujai gautų dokumentų skaičiaus 2007 – 2008 m. lyginimas. 
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Lentel÷ 3. Garsinių ir regimųjų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 0,04 0,04 - 

VB 0,09 0,08 (-0,01) 

MF 0,06 0,06 - 

KF 0,0003 0,0003 - 

 

Lentel÷ 4. Elektroninių dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 0,0009 0,001 +0,0001 

VB 0,001 0,002 +0,001 

MF 0,002 0,002 - 

KF 0,0005 0,0006 +0,0001 

 

Lentel÷ 5. Dokumentų skaičius, tenkantis vienam vartotojui. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 30  30 - 

VB 22 20 -2 

MF 31 31 - 

KF 35 36 1 

 

KF dokumentų fondas sumaž÷jo, nes ženkliai išaugo dokumentų nurašymas 2008 metais: 

nurašyta daugiau dokumentų nei gauta (gauta 13663 fiz. vnt., o nurašyta 13917 fiz. vnt.). Išaugusį 

dokumentų nurašymą įtakojo šie veiksniai: 

- fondų patikrinimas Darb÷nų ir Kalnalio (fondo perdavimas) filialuose, kurio metu nurašyta 

daug susid÷v÷jusių, vertę praradusių knygų; 

- prad÷tas LIBIS diegimas Viešosios bibliotekos filialuose; rekataloguojant fondus, nurašyti 

susid÷v÷ję, vertę praradę dokumentai. 

D÷l išaugusio dokumentų nurašymo 2008 metais, per 2007 – 2008 metus akivaizdžiai 

mažesnis grožin÷s, šakin÷s literatūros bei periodinių leidinių augimas SVB: 

- per 2008 metus SVB fondas išaugo 965  fiz. vnt. grožin÷s literatūros (per 2007 metus 

2765 fiz. vnt.), tai yra 1800 fiz. vnt. mažiau nei per 2007 metus; 

- per 2008 metus SVB fondas išaugo 1911 fiz. vnt. šakin÷s literatūros (per 2007 metus 

3994 fiz. vnt.), tai yra 2083 fiz. vnt. mažiau nei per 2007 metus; 

- per 2008 metus SVB fondas išaugo 1568 fiz. vnt. periodinių leidinių (per 2007 metus – 

3644 fiz. vnt.), tai yra 2076 fiz. vnt mažiau nei per 2007 metus. 
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Lentel÷ 6. Dokumentų gavimas 2007 – 2008 m. 

2007 m. 2008 m.  

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

SVB 18741 2127 20234 (+1493) 2437 (+310) 

VB 5036 2010 5410 (+374) 2398 (+388) 

MF 936   462 1161 (+225) 669 (+207) 

KF 12769   438 13663 (+894) 612 (+174) 

 

2008 metais vidutiniškai vienas filialas gavo 650 fiz. vnt. 200 pav., o 2007 metais 

608 fiz. vnt. ir 192 pav. dokumentų. 

Per metus įsigyta grožin÷s literatūros (fiz. vnt. ir pav.): 

- SVB      7694 fiz. vnt.   1146 pav.   

- VB      2056 fiz. vnt.    926 pav.   

- MF        494 fiz. vnt.    410 pav.   

- KF      5144 fiz. vnt.   

Vidutiniškai vienas filialas gavo 244 fiz. vnt. grožin÷s literatūros. 2008 metais SVB įsigyta 

539 fiz. vnt. grožin÷s literatūros (130 pav.) daugiau nei 2007 metais. 

Per metus įsigyta šakin÷s literatūros (fiz. vnt. ir pav.): 

- SVB      12540 fiz. vnt.  1291 pav.   

- VB      3354 fiz. vnt.  1472 pav.    

- MF        667 fiz. vnt.    259 pav.        

- KF      8519 fiz. vnt.   

Vidutiniškai vienas filialas gavo 406 fiz. vnt. šakin÷s literatūros. 2008 metais SVB įsigyta 

954 fiz. vnt. šakin÷s literatūros (180 pav.) daugiau nei 2007 metais. 

Per metus gauta periodinių leidinių (fiz. vnt. ir pav.): 

- SVB      10075 fiz. vnt.  159 pav.   

- VB        1499 fiz. vnt.  157 pav.   

- MF          496 fiz. vnt.    35 pav.  

- KF         8080 fiz. vnt.  

Vidutiniškai gavo vienas filialas 385 fiz. vnt. 25 pav. periodinių leidinių. 2008 metais SVB 

įsigyta 24 fiz. vnt. daugiau periodinių leidinių (1 pav.) nei 2007 metais. 
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Diagrama 3. Dokumentų gavimas 2007 – 2008 m.  
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Lentel÷ 7. Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 7   7 - 

VB 7 8 +1 

MF 4 5 +1 

KF 7 7 - 

 

Diagrama 4. Naujai gauti dokumentai fonde 2007 m. 
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Diagrama 5. Naujai gauti dokumentai fonde 2008 m. 
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Diagrama 6. L÷šos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 2007 m. 
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Diagrama 7. L÷šos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 2008 m. 

L÷šos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti    

2008 m.

5,37 Lt

2,39 Lt

2,37 Lt

0,61 Lt

Iš viso

Kultūros ministerijos skirtos
l÷šos

Savivaldyb÷s skirtos l÷šos

Kitų šaltinių skirtos l÷šos

 
2008 metais dokumentams įsigyti gauta 249024 Lt (63824 Lt daugiau nei 2007 metais): 

110750 Lt iš LR kultūros ministerijos (42790 Lt daugiau nei 2007 metais), 110000  Lt iš Kretingos 

rajono savivaldyb÷s (10000 Lt daugiau, negu 2007 metais)  ir 28274 Lt  iš kitų šaltinių (11034 Lt 

daugiau nei 2007 metais). Iš pateiktų diagramų matyti, kad išaugo l÷šos, skirtos vienam gyventojui 

dokumentams įsigyti. 2008 metais SVB įsigyta 1493 fiz. vnt. daugiau dokumentų nei 2007 metais. 

Skirtumas n÷ra ženklus, nors 2008 metais skirta 63800 Lt daugiau  dokumentams įsigyti, kadangi 

pastoviai  kyla knygų kainos.   

2008 metais pagrindinis tiek÷jas buvo UAB  „Šviesa”, garsiniai dokumentai pirkti iš 

UAB „Patogu pirkti”.  

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

- SVB     17358 fiz. vnt.  618 pav. 

- VB       2806 fiz. vnt.  412 pav.  

- MF         635 fiz. vnt.  167 pav.   

- KF     13917 fiz. vnt.  280 pav.  
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Diagrama 8. Dokumentų nurašymas 2007 – 2008 m. 
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2008 m. išaugo dokumentų nurašymas, ypač Viešosios bibliotekos filialuose. Pagrindin÷s 

išaugusio dokumentų nurašymo priežastys:  

- filialų kompiuterizavimas, kurio pasekm÷ – darbo su LIBIS PĮ pradžia. Rekataloguojant 

fondus, buvo nurašyti pasenę ir susid÷v÷ję dokumentai; 

- Darb÷nų bei Kalnalio filialų fondų patikrinimas. 

 

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

- susid÷v÷ję     7825 fiz. vnt.  45,1 %   

- praradę aktualumą     9037 fiz. vnt.  52,1 % 

- vartotojų prarasti dokumentai     422 fiz. vnt.    2,4 % 

- d÷l kitų priežasčių        74 fiz. vnt.    0,4 % 
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Diagrama 9. Dokumentų nurašymo 2007 – 2008 m. priežastys. 
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Fondo panaudojimas. 

Lentel÷ 8. Viešosios bibliotekos bei filialų fondo apyvartos rodiklis 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 1,1  1,1 - 

VB 1,4 1,5 +0,1 

MF 1,0 0,9 -0,1 

KF 1,1 1,0 -0,1 

 

Pakitusio bendro bibliotekų fondo apyvartos rodiklio priežastis – pakitę dokumentų 

išduoties bei fondo rodikliai 2008 metais: VB fondo apyvartos rodiklis išaugo 0,1, kadangi 

2008 metais išaugo dokumentų išduotis. Kaimų filialuose, sumaž÷jus dokumentų išduočiai, 

apyvartos rodiklis sumaž÷jo: išaugus dokumentų nurašymui, 2008 metais sumaž÷jo ir fondas.  MF 

fondo apyvartos rodiklis sumaž÷jo, kadangi sumaž÷jo dokumentų išduotis.  

Bendras fondo panaudojimo koeficientas: 

- SVB       1,1 

- VB       1,4 

- MF       0,9 

- KF       1,0 
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VB mainų fondas (fiz. vnt.): 

- iš viso     5079 fiz. vnt.   

- gauta dokumentų         -      

- nurašyta      920 fiz. vnt.  

Nurašymo priežastys: 

- susid÷v÷ję dokumentai    920 fiz. vnt.  

- perduota filialams         - 

VB mainų fondas 2008 metais sumaž÷jo 920 fiz. vnt. Mainų fondas 2008 metais nebuvo 

papildytas. 2008 metais iš mainų fondo nurašyta 342 fiz. vnt. dokumentų daugiau nei 2007 metais, 

nurašyti tik susid÷v÷ję dokumentai.  

VB atsarginis fondas (fiz. vnt.): 

- iš viso     353 fiz. vnt. 

- nurašyta    187 fiz. vnt. 

- nurašymo priežastis – susid÷v÷jimas. 

2007 metais iš atsarginio fondo nebuvo nurašyta dokumentų. 

Problemos. Kalbant apie fondą, galima pamin÷ti, kad, komplektuojant dokumentų fondą, 

sunkiausiai sek÷si užpildyti trūkstamos mokomosios literatūros spragas, kurią išleidžia universitetų 

leidyklos, nes jų tiražai būna maži ir dažniausiai platinami tik fakultetų studentams. 

Darbas su katalogais: 

- elektroniniame kataloge yra 33552  bibliografinių įrašų (toliau – BĮ); 

- 2008 metais elektroninis katalogas papildytas 2992 BĮ, tai yra 225 BĮ daugiau nei 

2007 metais; 

- suinventorinta 10157 fiz. vnt. naujų dokumentų, tai yra 1469 fiz. vnt. daugiau nei 2007 m.; 

- kortelinis suvestinis katalogas papildytas 2437 kortel÷mis, tai yra 310 kortelių daugiau nei 

2007 metais;  

- VB  filialams išrašyta 3953 kortelių, tai yra 5020 kortelių mažiau nei 2007 metais; 

- suvestiniame ir elektroniniame kataloge  atžym÷tos nurašytos knygos. 

2008 metais LIBIS įdiegta 13 VB filialų, tod÷l 2008 metais kortel÷s tiems filialams nebuvo 

spausdinamos.  Min÷ti filialai tur÷jo prieigą prie elektroninio katalogo. 2008 metais knygų fondus 

rekataloguoti prad÷jo Baublių, Budrių, Darb÷nų, Erl÷nų, Grūšlauk÷s, Jokūbavo, Juodup÷nų, 

Kartenos, Kūlup÷nų, Laivių, Raguviškių, Vydmantų kaimų ir Salantų miesto filialai. 
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III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Vartotojų telkimas. 

Regiono gyventojų skaičius - 46395 

Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 

- SVB     21 proc. 

- VB     16 proc. 

- MF     39 proc. 

- KF     23 proc. 

Skirtingas bibliotekų išsid÷stymas, aptarnaujamos vietov÷s dydis, bibliotekų fondo 

dydis ir kasmetinis jo papildymas, teikiamų paslaugų įvairov÷ l÷m÷ nevienodus vartotojų 

sutelkimo rodiklius. 

Lentel÷ 9. Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis VB ir vienam filialui 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 2015  2017 +2 

VB 20955 21455 +500 

MF 1900 1825 - 75 

KF* 1118 1101 -17 

• Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienam filialui. 

Vartotojų skaičius. 

Lentel÷ 10. Vartotojai 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 9364 9548 +184 

VB 3169 3488 +319 

MF 704 714 +10 

KF 5491 5346 - 145 

 

KF sumaž÷jo vartotojų skaičius. To priežastis – demografiniai pokyčiai rajone: jauni, baigę 

studijas, žmon÷s negrįžta į gimtąjį kaimą, maž÷ja gimstamumas, auga pensinio amžiaus gyventojų 

skaičius, gyventojai emigruoja į kitas vietoves  bei šalis, uždaromos mokyklos kaimuose (vaikai 

lanko mokyklą mieste ir lankosi to miesto viešojoje ar mokyklos bibliotekoje). Be to, nejaukioms, 

nerenovuotoms, šaltoms filialų bibliotekoms sunku pritraukti daugiau vartotojų. Daugelį kaimo 

bibliotekų reikia renovuoti, modernizuoti šildymo sistemas, gerinti aptarnavimo aplinką, plečiant 

patalpas. Jaučiamas mokomosios, programin÷s literatūros stygius.  
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Apsilankymai.  

Lentel÷ 11. Apsilankymai 2007 – 2008 m.  
 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 213807 214573 +766 

VB 121740 129472 +7732 

MF 17882 11651 - 6231 

KF 74185 73450 -735 

 

Apsilankymų skaičius sumaž÷jo VB filialuose. Priežastys tos pačios, kaip ir vartotojų 

skaičiaus sumaž÷jimo. Manyta, kad, kompiuterizavus filialus, išaugs lankytojų skaičius, tačiau 

dauguma jaunų miestelio bei kaimo gyventojų turi kompiuterį namie, o pensinio amžiaus žmon÷s 

vengia naujovių.  

Lankomumas.  

Lentel÷ 12. Lankomumas 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 23 23 - 

VB 38 37 -1 

MF 25 16 -9 

KF 14 14 - 

 

Diagrama 11. Lankomumas 2007 – 2008 m. 
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Akivaizdus lankomumo rodiklių sumaž÷jimas MF 2008 metais. To priežastis - lankytojų bei 

skaitytojų rodiklių kitimas. 2008 metais MF labai sumaž÷jo lankytojų skaičius (6231 lankytojų), 

nors padid÷jo vartotojų skaičius (10 vartotojų). VB lankomumo rodiklio kitimą įtakojo didžiulis 

lankytojų ir vartotojų rodiklių sumaž÷jimas 2008 metais: per 2007 – 2008 metus Viešojoje 

bibliotekoje lankytojų skaičius išaugo 7732 (per 2006 – 2007 metus lankytojų skaičius išaugo 

46707), o per 2007 – 2008 vartotojų skaičius išaugo 319 (per 2006 – 2007 metus vartotojų skaičius 

išaugo 345). 

Dokumentų išduotis. 

Viešojoje bibliotekoje bei filialuose spaudiniai ir kiti dokumentai buvo išduodami į namus ir 

sudaryta galimyb÷ jais naudotis vietoje.  

Lentel÷ 12. Dokumentų išduotis  2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 320042 318421 -1621 

VB 97559 102598 +5039 

MF 21648 20755 - 893 

KF 200835 195068 -5767 

 

2008 metais VB filialuose sumaž÷jo dokumentų išduotis. To priežastis – sumaž÷jęs 

apsilankymų bei vartotojų skaičius.  

Lentel÷ 13. Dokumentų išduotis į namus 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 198652 203739 5087 

VB   40228 51100 10872 

MF   11074 10722 -352 

KF 147350 141917 -5433 

 
Lentel÷ 14. Dokumentų išduotis vietoje (bibliotekoje) 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 121390 114682 -6708 

VB  57331 51498 -5833 

MF  10574 10033 -541 

KF   53485 53151 -334 
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Lentel÷ 15. Grožin÷s literatūros išduotis 2007 – 2008 m. 
2007 m. 2008 m. Skirtumas Biblioteka 

  

 fiz. vnt. 

  

proc. 

 

fiz. vnt. 

 

proc. 

 

fiz. vnt. 

 

proc. 

SVB 121041 36 124360 39 +3319 +3 

VB  34324 35 41473 40 +7149 +5 

MF    6835 32 6931 33 +96 +1 

KF 79882 40 75956 39 -3926 -1 

 
Lentel÷ 16. Šakin÷s literatūros išduotis 2007 – 2008 m. 

2007 m. 2008 m. Skirtumas Biblioteka 

  

 fiz. vnt. 

  

proc. 

 

fiz. vnt. 

 

proc. 

 

fiz. vnt. 

 

proc. 

SVB 199001 64 194061 61 -4940 -3 

VB 63235 65 61125 60 -2110 -5 

MF 14813 68 13824 67 -989 -1 

KF 120953 60 119112 61 -1841 1 

 

2008 metais sumaž÷jo šakin÷s literatūros išduotis. To priežastis – mokomosios literatūros 

trūkumas. Sumaž÷ję išduoties rodikliai leidžia daryti išvadą, kad fondas neatitinka vartotojų 

poreikių. Sunkiausiai sekasi užpildyti trūkstamos mokomosios literatūros, kurią išleidžia 

universitetų leidyklos, spragas, kadangi jų tiražai būna maži ir dažniausiai platinami tik fakultetų 

studentams. Moksleiviai ir studentai retai randa reikiamos literatūros, ypač VB filialuose. Dauguma 

kaime gyvenančių vaikų mokosi artimiausiuose miestuose ir lankosi tų miestų viešojoje ar 

mokyklos bibliotekoje.  

Lentel÷ 17. Periodinių leidinių išduotis 2007 – 2008 m. 
2007 m. 2008 m. Skirtumas Biblioteka 

  

 fiz. vnt. 

  

proc. 

 

fiz. vnt. 

 

proc. 

 

fiz. vnt. 

 

proc. 

SVB 177932 57 175901 55 -2031 -2 

VB   39214 40 40059 39 +845 -1 

MF 15157 70 13761 66 -1396 -4 

KF 123561 62 122081 62 -1480 - 
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Kadangi Viešosios bibliotekos filialuose sumaž÷jo lankytojų skaičius, natūralu, kad 

sumaž÷jo periodinių leidinių išduoties skaičius. 

Diagrama 12. Dokumentų išduotis 2007 – 2008 m. 
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Skaitomumas. 

Lentel÷ 18. Skaitomumas 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 34 33 -1 

VB 31 29 -2 

MF 31 29 -2 

KF 37 37 - 
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Lentel÷ 19. Vartotojams skirtos darbo vietos, tarp jų kompiuterizuotos 2007 – 2008 m. 
 Iš viso Iš jų kompiuterizuotų 

(vartotojams ir 

darbuotojams) 

Iš jų: 

 2007 

m. 

2008 

m. 

Skirtu-          

mas 

2007 m. 2008 

m. 

Skirtu- 

mas 

Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

skaičius 

bibliotekos 

darbuotojams 

Vartotojams 

skirtų 

kompiuterizuotų 

darbo vietų 

skaičius 

Iš jų 

vartotojams 

skirtų 

kompiuterizuotų 

darbo vietų, 

prijungtų prie 

interneto, 

skaičius 

SVB 269 

 

306 +37 62 115 +53 43 72 72 

VB 53 54 +1 34 35 +1 25 10 10 

MF 15 17 +2 3 6 +3 1 5 5 

KF 201 235 +34 25 74 +49 17 57 57 

 
Diagrama 13. Vartotojams skirtos darbo vietos 2007 – 2008 m. 
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2008 metais labai išaugo vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

VB filialuose. Kompiuterizavus VB filialus, sumaž÷jo vietoje skaitantiems bibliotekos lankytojams 

skirtų darbo vietų skaičius, kuris 2007 m. buvo 207, o 2008 m. – 191. Priežastis – ankštos filialų 

bibliotekų patalpos. 

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

Ataskaitiniais metais Viešojoje bibliotekoje vartotojai buvo mokomi ieškoti informacijos 

bibliotekos elektroniniame kataloge bei prenumeruojamose duomenų baz÷se. Duomenų baz÷s 

nebuvo populiarios tarp bibliotekos lankytojų, kadangi jose pateikta informacija užsienio kalbomis. 

Nei VB, nei filialai neorganizavo kompiuterinio raštingumo mokymų bibliotekos lankytojams, 

kadangi netur÷ta tinkamų sąlygų. Vartotojams teiktos įvairios konsultacijos informacijos paieškos 

klausimais.  

Lentel÷ 20. Laikas, skirtas vartotojų konsultacijoms 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m.  2008 m. Skirtumas 

SVB 156 val. 505 val. +349 

VB 68 val. 236 val. +168 

MF 40 val. 70 val. +30 

KF 48 val. 199 val. +151 

 

2008 metais vartotojų mokymui buvo skirta ženkliai daugiau valandų nei 2007 metais. To 

priežastis – VB filialų kompiuterizacija. Problema – dauguma Viešosios bibliotekos filialų 

darbuotojų n÷ra įgiję kompiuterinio raštingumo pagrindų. Tikimasi, kad planuojami projekto 

„Bibliotekos pažangai“ kompiuterinio raštingumo kursai pad÷s užpildyti min÷tą spragą.  

Prieiga ir sąlygos. 

Viešoji biblioteka ir teritoriniai padaliniai siek÷ dirbti vartotojams palankiu 

metu, atsižvelgdami į Viešosios bibliotekos bei filialų lankytojų poreikius.  

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, 3 filialai (Salantų m., Vydmantų ir Juodup÷nų) dirba šeštadieniais 

nuo 10 val. iki 14 val. 
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2 filialai dirba po 6 valandas  11 – 17 val. (pirmadieniais – penktadieniais); 

5 filialai dirba po 4 valandas  

Vidutiniškai vienas kaimo filialas dirba 7 val. per dieną. 

Lyginant su 2007 metais, galima padaryti tokias išvadas: 

- padid÷jo filialų, dirbančių po 6 valandas per dieną, skaičius; 

- sumaž÷jo filialų, dirbančių po 4 val. per dieną, skaičius; 

Priežastis – filialų kompiuterizacija, pritraukusi į biblioteką daugiau lankytojų. Padid÷jus 

darbo krūviui, Viešosios bibliotekos Laivių bei Budrių filialų darbuotojoms vietoj 0,5 etato buvo 

suteikta 0,75 etato.  

Tarpbibliotekinis skolinimas. 

2008 metais nei Viešojoje bibliotekoje, nei filialuose šia paslauga nesinaudota. Priežastis – 

pašto ir spaudinių kopijavimo išlaidas turi apmok÷ti min÷ta paslauga pasinaudojęs bibliotekos 

lankytojas. 

Renginiai.  

Lentel÷ 21. Renginiai 2007 – 2008 m. 

METAI VB MF KF SVB 

Žodiniai renginiai 

2007 m. 54 15 259 328 

2008 m. 51 (-3) 10 (-5) 256 (-3) 317 (-11) 

Vaizdiniai renginiai 

2007 m. 28 11 380 419 

2008 m. 29 (+1) 19 (+8) 354 (-26) 402 (-17) 

Iš viso: 

2007 m. 82 26 639 747 

2008 m. 80 (-2) 29 (+3) 610 (-29) 719 (-28) 

 

SVB 2008 metais surengta 317 (2007 m. – 328) žodinių bei 402 (2007m. – 419) vaizdiniai 

renginiai. Populiariausios žodinių renginių formos -  parodos, viktorinos, knygų pristatymai bei 

aptarimai, temin÷s valand÷l÷s, literatūrin÷s popiet÷s, ekskursijos, garsiniai skaitymai. 2008 metais 

didžioji dalis renginių buvo susiję su skaitymo skatinimu bei etnin÷s kultūros ugdymu. Vykusiais 

renginiais siekta patenkinti rajono gyventojų kultūrinius poreikius, stiprinti bendradarbiavimo ryšius 

su kitomis įstaigomis bei organizacijomis. Filialuose vykę renginiai sustiprino ryšius tarp filialų 
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darbuotojų, skatino organizuoti bendrus renginius. Projektinis renginių finansavimas leido 

pasikviesti į biblioteką žinomus visuomen÷s veik÷jus – V. Kochanskytę, D. Kazragytę, R. Šaltenytę, 

A. Pažereckaitę, A. Jankūną, E. Untulį, V. Sendrauskaitę. J. Borutą, E. Rinkevičių, A. Sutkų, 

G. Pucą, F. Stramilaitę, B. Liniauskienę, V. Bubnį, E. Kurklietytę ir taip užtikrino profesionalaus 

meno sklaidą, renginių savitumą, pad÷jo ugdyti kultūrinį ir meninį renginio dalyvių išprusimą. 

Vykusių renginių įvairov÷ leido visuomen÷s nariams pasirinkti juos pagal poreikius, pritrauk÷ į 

bibliotekas potencialių bibliotekos paslaugų vartotojų. 

 

Lentel÷ 22. Renginių ir parodų lankytojai 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 8479 7304 -1175 

VB 2455 1771 - 684 

MF 423 352 -71 

KF 5601 5181 -420 

 

2008 metais ženkliai sumaž÷jo renginių lankytojų skaičius. Priežastis - renginių skaičiaus 

2008 metais sumaž÷jimas.  VB renginiai buvo populiarūs, sulauk÷ daug lankytojų. Išliko aktuali 

patalpų problema. Renginiai vyko Viešosios bibliotekos Abonemente. Patalpa ankšta, sunku 

susikaupti, kadangi renginių metu Abonemente lank÷si skaitytojai. D÷l min÷tų problemų, didesnius 

renginius teko rengti už bibliotekos ribų.  

Kasmet Viešojoje bibliotekoje bei filialuose parodomis ar renginiais pažymimos svarbios 

datos. 2008 metais Viešoji biblioteka bei filialai žodiniais bei vaizdiniais renginiais pamin÷jo šiuos 

nusipelniusių žmonių jubiliejus: Anzelmo Matučio (85m.), Šarlio Pero (380 m.), Kosto Kubilinsko 

(85m.), Janinos Degutyt÷s (80m.), Violetos Palčinskait÷s (65 m.), Prano Mašioto (145 m.), 

V. Mykolaičio – Putino (115 m.), Žiulio Verno (180 m.), Juozo Erlicko (55 m.), Juozo Bulotos (90 

m.), A. Bieliausko (85 m.), M. Slucko (80 m.), Anzelmo Matučio (85 m.), Martyno Vainilaičio 

(75 m.), Petro Gaul÷s (85 m.), Bron÷s Liniauskien÷s (85 m.), Simono Daukanto (215 m.), 

Kazio Binkio (115 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. 

Kasmet Viešojoje bibliotekoje žodiniais bei vaizdiniais renginiai pažymimos valstybin÷s 

švent÷s ir svarbios datos (Nacionalin÷ bibliotekų savait÷, Tarptautin÷ poezijos diena,  Tarptautin÷ 

vaikiškos knygos diena, Tarptautin÷ vaikų gynimo diena ir kt.). 
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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 buvo rengiami projektai. Pamin÷tini iš jų:  

- tradicinis renginys „Žemaičių poezijos pavasaris“, kurio metu bibliotekos lankytojai – 

renginio dalyviai supažindinti su naujausia žemaitiška poezija; 

- S. Įpilties filiale renginių ciklas „Knyga - mano draugas", skirtas skaitymo skatinimui; 

- Juodup÷nų filiale kraštotyros darbo „Juodup÷nų istorija – ateičiai“ pristatymas; 

- Juodup÷nų filiale renginys „Žemaičių poezijos pavasaris“, skirtas puosel÷ti ir skleisti 

žemaitišką žodį, skatinti grožin÷s literatūros skaitymą; 

- Laukžem÷s filiale renginys „Pavasariniai poezijos skaitymai“, skirtas skaitymo skatinimui; 

- Kurmaičių filiale skaitymo skatinimo renginys „O spalvotoji knygele, vesk mane į savo 

šalį“, skirtas pradinių klasių mokiniams; 

- Kurmaičių filiale kraštotyros darbo „Kurmaičių praeitis senųjų kaimo gyventojų 

pasakojimuose“ pristatymas; 

- Rūdaičių filiale kraštotyros darbo „Nagarba istorijoje, padavimuose ir žmonių 

prisiminimuose“ pristatymas; 

- Rūdaičių filiale suorganizuota  mažųjų bibliotekos skaitytojų vasaros stovykl÷l÷; 

- Jokūbavo filiale renginių ciklas vaikams „Etnokultūros ir literatūros sąsajos“, skirtas 

priminti ir atgaivinti lietuvių kalendorinių švenčių tradicijas bei papročius; 

- Jokūbavo filiale renginių ciklas „Medžiai lietuvių literatūroje ir tautosakoje“, skirtas vaikų ir 

jaunimo skaitymo  skatinimui, menin÷s saviraiškos ugdymui; 

- Raguviškių filiale tęstinis projektas „Pasakos atgyja l÷l÷se“ , skirtas per vaidinimą skatinti 

vaikus skaityti, l÷lių teatro pagalba, išmokyti juos pajusti knygos vertę; 

- Baublių filiale renginių ciklas ,,Šeimos, bažnytin÷s ir kalendorin÷s švent÷s senajame 

Baublių kaime“, skirtas etnokultūros paveldo sklaidai; 

- Kūlup÷nų filiale kraštotyros darbo „Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų mažoji architektūra“ 

pristatymas; 

- Darb÷nų filiale kraštotyros darbo ,,Žymūs Darb÷nų krašto žmon÷s‘‘ pristatymas; 

- Salantų m. filiale tradicinis Salantų romansų ir dainuojamosios poezijos renginys „Iš savo 

dainų laum÷s juostą išausim“; 

- Vydmantų filiale šventinis vakaras „Auksinių lapų šviesa“, skirtas Skaitymo skatinimo 

metams pamin÷ti; 

- Grūšlauk÷s filiale renginys „Drož÷jų tradicijos ir paveldas“, skirtas atgaivinti, tęsti, ir 

puosel÷ti krašto drož÷jų šimtametes tradicijas; 
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Didžioji dalis pagal projektą rengtų renginių buvo orientuoti į skaitymo skatinimą bei 

etnin÷s kultūros pl÷trą.  

2008 metais Viešojoje bibliotekoje vyko 80 renginių, iš jų 29 parodos.  

 

Pamin÷tini šie 2008 metais Viešojoje bibliotekoje vykę suaugusiems skirti renginiai: 

 

 

Viešoji biblioteka, kaip ir 

dauguma kitų Lietuvos bibliotekų, 

2008 metais ypatingą d÷mesį skyr÷ 

skaitymo skatinimui, siekdama rajono 

žmon÷ms parodyti, jog knygos – tai 

būdas bendrauti, sužinoti, išmokti, o 

skaitymas gali tapti malonumu net 

tiems, kurie anksčiau neskait÷. 2008 

metų vasario 7 d. surengtas „Skaitymo 

metų  Kretingoje“ pristatymas, kurį 

prad÷jo skaitov÷, Kretingos pranciškonų 

gimnazijos moksleiv÷, Akvil÷ Kniukštait÷ Birut÷s Baltrušaityt÷s es÷ apie knygą „Gyvenimo 

bendrakeleiviai“. Renginyje mintimis apie skaitymo vertę dalijosi filosofijos mokslų daktaras 

Nerijus Čepulis, OFM. Statistikos duomenimis, Lietuvoje neskaito beveik 50 proc. žmonių, tad 

renginio vakarą buvo ieškoma atsakymo, kod÷l taip yra. Kalb÷ta apie knygos ir ekranizacijos vertę 

žmogaus gyvenime. Pamąstymais apie skaitymą, knygas, jų teikiamą malonumą, žinias ir įspūdžius, 

biblioteką dalijosi Kretingos rajono savivaldyb÷s  tarybos narys Rimantas Kviklys, bibliotekos 

direktor÷ Aldona Kerpyt÷, Kretingos rajono meras Valerijonas Kubilius bei kiti renginio dalyviai. 

Renginio metu buvo rodomas mini filmukas „Kelios kretingiškių mintys apie skaitymą – 2008“. 

Džiugina, kad Kretingos mieste sutikti žmon÷s turi ką pasakyti apie skaitymą. Pasidžiaugta jų 

mintimis, kad „skaitymas siejasi su žaidimu“, „namai be knygos – kūnas be sielos“, „skaitydamas 

atrandi save“, „knyga niekada nesensta“, „knygos atveria naujus pasaulius: prasmingus, netik÷tus“.  
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2008 metų vasario 15 d. Viešoji biblioteka 

miesto visuomenę pakviet÷ pamin÷ti vasario 

16-ąją, kuri sutapo su Lietuvos Valstyb÷s 

atkūrimo 90 - mečiu. Vieną iš gražiausių 

Lietuvos istorijos datų pamin÷ti atvyko 

tuometis Kretingos rajono meras Valerijonas 

 Kubilius, Kretingos rajono savivaldyb÷s 

atstovai, Klaip÷dos dramos teatro aktorius 

Aleksandras Šimanskis, skaitęs Jono 

Strielkūno, Aleksandro Žalio, arm÷nų eiles 

apie laisvę, Klaip÷dos universiteto doc. P. Narušis, grojęs klarnetu, doc. Saulina Atkočaityt÷, 

grojusi pianinu.  

 

2009 metų vasario 29 d. Viešoji 

biblioteka Kretingos kultūros centre 

suorganizavo Klaip÷dos dramos teatro 

spektaklio Kazio Sajos dviejų dalių grotesko 

pjes÷s „Žemaičių stipryb÷“ peržiūrą, skirtą 

207-osioms gimimo metin÷ms. Id÷jos 

autor÷s – Kretingos rajono vyskupo 

Motiejaus Valančiaus draugija ir 

M. Valančiaus vardo biblioteka – 

bendradarbiauja su Klaip÷dos dramos teatru, 

Kretingos kultūros centru, Kretingos rajono savivaldybe. Spektaklio „Žemaičių stipryb÷“ režisierius 

– teatro aktorius Kęstutis Macijauskas. Scenograf÷, kostiumų autor÷ – Sofija Kanaverskyt÷. Muziką 

paraš÷ kompozitorius Gintaras Kizevičius. Spektaklyje vaidino 18 uostamiesčio aktorių. 

Pagrindinius vaidmenis atliko Česlovas Judeikis, Aleksandras Šimanskis, Jonas Naujokas, Regina 

Arbačiauskait÷, Jūrat÷ Jankauskait÷, Rimantas Pelakauskas, spektaklio režisierius Kęstutis 

Macijauskas ir kt. 
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 2008 metų kovo 6 d. tarptautinio 

literatūrinio grožinio žurnalo „Paralel÷s“ 

pristatymo metu Viešojoje bibliotekoje 

svečiavosi rašytojai iš Kaliningrado, 

Zelenogradsko ir Klaip÷dos. Vakaro ved÷jas 

– Klaip÷dos rašytojų sąjungos pirmininkas 

Rimantas Černiauskas. Renginio dalyviai - 

žurnalo vyr. redaktorius Viačeslavas 

Karpenka, poetas D. Sabeckis, Klaip÷dietis 

rašytojas, pasirašantis pseudonimu 

Clandestinus, svečiai iš Kaliningrado ir Zelenogradsko – D. Grigorjev, A. Valauskas, S. Serdačiova, 

rašytojas A. Kuklys, Kretingos rajono savivaldyb÷s atstovai (tuometis Kretingos rajono vicemeras 

J. Mažeika, Kultūros skyriaus ved÷ja Reimunda Ruškuvien÷, Kretingos rajono Kultūros, sporto ir 

jaunimo reikalų komiteto narys, tautodailininkas Raimundas Puškorius). Žurnalas „Paralel÷s“ – tai 

vienintelis tokio tipo literatūrinis leidinys, leidžiamas lietuvių ir rusų kalbomis. Planuojama parengti 

septynis žurnalo numerius, išleidžiant kas ketvirtį. Šis literatūrinis žurnalas – tai kaliningradiečių 

rengiamo projekto „Baltoslavija“ dalis. Projekto partneriai: Klaip÷da, Kaliningradas ir 

Zelenogradskas. Žurnalas leidžiamas 900 egzempliorių tiražu. Kultūrinių mainų projekto 

„Baltoslavija“ metu vyksta seminarai, kuriuose dalyvauja Rusijos ir Lietuvos jaunieji poetai, 

prozininkai, žurnalistai bei literatūros projektų kuratoriai. Tarptautinis bendradarbiavimas suteikia 

progą pasidalinti tuo, kas nauja, įdomu tiek lietuvių, tiek rusų kūryboje. Žurnalas „Paralel÷s“ – tai 

lyg bandymas peržengti sieną, pažinti vieniems kitus. „Paralel÷se“ skelbiami tekstai, grožiniai 

kūriniai svarbūs Kaliningrado sričiai, Lietuvos ir Rusijos kultūrai, visam Baltijos regionui. Jis 

iliustruojamas spalvotomis nuotraukomis, meno reprodukcijomis. Projekte dalyvauja ir fotografai. 

Viena iš jų – Tatjana Guleckaja iš Kaliningrado. Svečiams padovanota knygų apie Kretingą, o iš jų 

gauta dovanų pirmieji du žurnalo „Paralelių“ numeriai, su kuriais gal÷s susipažinti bibliotekos 

lankytojai. 

2008 metų kovo 7 d. Tarptautin÷s moters 

dienos išvakar÷se Viešojoje bibliotekoje vyko šešis 

vaikus užauginusios motinos – Laimut÷s 

Kasparavičien÷s – pirmosios personalin÷s tautodail÷s 

darbų parodos atidarymas. Parodos atidaryme 

dalyvavo Laimut÷ Kasparavičien÷, tuometis Kretingos 

rajono meras V. Kubilius, Kultūros skyriaus ved÷ja 

R. Ruškuvien÷, Tautodailininkų sąjungos Kretingos 
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skyriaus pirminink÷ D. Šorien÷, darbų autor÷s šeima, draugai. Raguviškių filialo bibliotekinink÷ 

Zofija Mačiuvien÷ trumpai pristat÷ Laimut÷s Kasparavičien÷s biografiją. Bibliotekos darbuotojos 

Zofija Mačiuvien÷ ir Skaist÷ Venckut÷ skait÷ tautodailinink÷s kūrybos eiles. Dauguma svečių buvo 

labai nustebinti autor÷s kūryba, net šeimos nariai nežinojo, jog jų mylima mama, močiut÷ ne tik 

piešia, lipdo iš molio, bet ir kuria eil÷raščius. Susirinkusiuosius savo dainomis džiugino Raguviškių 

kaimo moterų ansamblis. 

 

2008 metų balandžio 22 d., Nacionalin÷s 

bibliotekų savait÷s metu, Kretingos M. Valančiaus 

viešojoje bibliotekoje svečiavosi knygos „Vaistažolių 

verslas“ sudarytoja Janina Danielien÷. Viešnia save 

pristat÷ kaip pedagogę ir kultūrininkę, nes daugelį 

metų dirbo Kauno kultūros skyriaus ved÷ja. 

J. Danielien÷s kartu su kitais autoriais sudaryta 

 knyga „Vaistažolių verslas“, kurioje pasidalinta 

kaimo bendruomen÷s patirtimi ir patarimais, gim÷ 

visiškai neseniai, kai knygos sudarytoja dar buvo Plung÷s rajono Babrungo seniūnijos 

bendruomen÷s, apjungusios 23 kaimus, „T÷višk÷“ pirmininke. J. Danielien÷ Plung÷s rajone, 

Babrungo seniūnijoje, per penkerius metus įvykd÷ 36 projektus iš kurių keturi - ilgalaikiai. Knygos 

„Vaistažolių verslas“ pristatymo Viešojoje bibliotekoje metu J. Danielien÷ dalijosi savo įgyvendintų 

„Jungtinių tautų vystymo programos“, „Pasaulio aplinkos fondo“, „PAF Mažųjų projektų 

programos“ ir kitų projektų rengimo patirtimi, praktin÷s veiklos patyrimu, įvairių steb÷jimų 

rezultatais. Knygos sudarytoja įdomiai pasakojo apie Babrunge įkurto vaistinių augalų augintojų 

kooperatyvo veiklą, supažindino su įvairiais vaistiniais augalais, vaišino vaistažolių arbata. 

 

Balandžio 25 d., Nacionalin÷s 

bibliotekų savait÷s metu, Kretingos rajono 

savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji 

biblioteka pakviet÷ kretingiškius į susitikimą 

su rašytoju Vytautu Bubniu ir žurnaliste, 

rašytoja Elena Kurklietyte. Gražų 

penktadienio vakarą į susitikimą at÷jo 

ištikimiausi knygų myl÷tojai ir lietuvių 

literatūros šalininkai. Susitikimą organizavo 

„Šviesos“ leidykla. E. Kurklietyt÷, V. Bubnio 
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bendražyg÷, pristat÷ rašytoją kaip milijonierių ir kaip karalių. Milijonierių – tod÷l, kad V. Bubnys 

yra 16 milijonų egzempliorių įvairiomis kalbomis knygų autorius. Karalių – nes yra daugiausiai 

romanų išleidęs lietuvių autorius – 16 romanų dar n÷ra parašęs n÷ vienas lietuvių rašytojas. 

Rašytojas išleido 29 kitokio žanro knygas. V. Bubnys pristat÷ savo žmoną žurnalistę, rašytoją 

E. Kurklietytę. Jie yra kelių knygų bendraautoriai. Po kelion÷s į Indiją, 1999 m., gim÷ pirmoji jų 

bendra knyga „Slaptingoji prema“. Antroji knyga – E. Kurklietyt÷s romanas „Lyla“ – buvo išleista 

2004 m., po antrosios sutuoktinių kelion÷s į Indiją. V. Bubnys ilgai dalijosi prisiminimais apie tai, 

kaip gim÷ jo romanai, atsakin÷jo į skaitytojų klausimus, prisimin÷ Sąjūdžio laikus, darbą LR Seime. 

Paskutinis jo romanas „Švento Vito šokis“ išleistas 2007 – taisiais. Rašytojas aptar÷ kūrybinę savo 

praeitį. V. Bubnys buvo labiausiai skaitomas romanistas Sovietų Sąjungoje. Jo kūrybą – vienintelio 

iš lietuvių autorių – spausdino „Novyj mir“ žurnalas. Rašytojai mielai dalijosi prisiminimais, 

patirtais kelionių įspūdžiais, tačiau, kaip sak÷ rašytoja E. Kurklietyt÷, unikali patirtis ta, kad 

perpasakoti dvasinius dalykus yra sunku. 

Apie V. Bubnio gyvenimą ir kūrybą 2007 m. yra išleista Alfredo Gusčiaus monografija „Po 

aukštu dangum“. Susitikimo dalyviai gal÷jo įsigyti rašytojų knygų su jų autografais. 

 

Geguž÷s m÷nesį Viešoji biblioteka 

vykd÷ Europos komisijos Lietuvoje 

finansuotą projektą  „Europos m÷nuo 

Kretingoje“, kurio metu vyko Tarptautin÷ 

konferencija „Išgelb÷ti viltimi“, kurioje 

pranešimus skait÷ lektoriai: Katerina 

Tatom (Didžioji Britanija, Londonas), 

Madlena Malgriu ir Helena Odomel 

(Šiaur÷s Airija), Mindaugas Radušis, 

Asta Libikien÷ (Lietuva). Vyko ir 

Slov÷nijos respublikos pristatymas, kuriame dalyvavo  Klaip÷dos Europos informacijos centro – 

Europe Direct darbuotojai. Italijos pristatymas - tai Kretingos gyventojų susitikimas su penkiolika 

metų Lietuvoje gyvenančia itale vienuole Benjamina Borsato. 



 37 

 

Birželio 12 d., miesto švent÷s metu, minint Kretingos 

miesto 755 - tąsias metines, renginyje „Per žodžio gyvastį ir 

dvasią“ Kretingos Viešpaties apreiškimo švenčiausiajai 

Mergelei Marijai bažnyčioje buvo pristatyta poet÷s, Lietuvos 

rašytojų sąjungos nar÷s, buvusios ilgamet÷s pranciškonų 

gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos, Kretingos rajono garb÷s 

piliet÷s Bron÷s Liniauskien÷s 2008 metais išleista rinktin÷ 

„Kregžd÷s praauga dangų“. Kūrybos vakare dalyvavo 

Klaip÷dos dramos teatro aktor÷ Renata Idzelyt÷ – Poškuvien÷, 

solist÷ Giedr÷ Zeicait÷, pianist÷ Vaiva Purlyt÷, Kretingos 

pranciškonų gimnazijos moksleiviai ir mokytojai. Vakaro 

metu buvo pristatytas Kretingos rajono savivaldyb÷s M.Valančiaus viešosios bibliotekos leidinys 

„Bron÷ Liniauskien÷ (Rimkevičiūt÷): biobibliografija", parengtas poet÷s 85 – tojo gimtadienio 

proga. Tą pačią dieną Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta bibliograf÷s 

Lolitos Miežien÷s parengta dokumentin÷ paroda, pristačiusi Bron÷s Liniauskien÷s išleistas knygas, 

kūrybą periodin÷je spaudoje, literatūros kritikos bei publicistinius straipsnius apie pačią poetę, 

nuotraukas iš kūrybinių susitikimų. 

Minint Kretingos miesto 755-tąsias 

metines, Kretingos rajono savivaldyb÷s 

M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje pirmą 

kartą atidaryta dokumentin÷ paroda „Kretingos 

rajono Garb÷s piliečiai“. Parodoje chronologine 

metų seka išd÷styta glausta informacija apie 39 

mūsų krašto žmones – Kretingos rajono Garb÷s 

piliečius. Pateiktos jų biografijos, informacija iš 

rajono ir respublikos spaudos. Id÷ja pagerbti 

Kretingai nusipelniusius žmones kilo 1988 metais tuometiniam miesto vadovui Algimantui Elinskui 

bei Kretingos muziejaus direktorei Vidai Kanapkienei. Į parodos atidarymą atvyko tuometis 

Kretingos rajono savivaldyb÷s meras Valerijonas Kubilius ir tuometis mero pavaduotojas Juozas 

Mažeika, Kretingos rajono Garb÷s piliečio vardą pelnę asmenys: medik÷s Janina Rapalien÷ ir 

Adolfina Nijol÷ Elijošaitien÷ bei krepšinio treneris Stasys Ruzgaila, kurie pasidalijo prisiminimais 

apie Garb÷s piliečio vardo suteikimo žinią, prakalbo apie tai, jog šis vardas įpareigoja dar daugiau 

prisid÷ti prie Kretingos krašto garsinimo. Tarp susirinkusiųjų į parodos atidarymą buvo ir po 

daugelio metų pasisvečiuoti iš Vilniaus į Kretingą, o tuo pačiu ir į miesto šventę, atvykusi kraštiet÷ 
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gydytoja onkolog÷, medicinos mokslų daktar÷ Elena Moncevičiūt÷-Eringien÷. Ji mielai dalijosi 

prisiminimais apie Kretingoje prab÷gusią vaikystę, mokyklos metus, čia sutiktus žmones, 

papasakojo apie pasirinktą gydytojos ir mokslinink÷s kelią. 

 

Birželio 26 d  Viešojoje bibliotekoje vyko 

tautodailinink÷s ir literat÷s Anastazijos Pečkaitien÷s karklo 

drožinių paroda ir autor÷s kūrybos vakaras. A. Pečkaitien÷ 

bibliotekinink÷s specialybę įgijo Vilniaus kultūros 

mokykloje, dirbo bibliotekoje, v÷liau Lietuvos kraštotyros 

draugijos Taurag÷s skyriuje, o nuo 1990 m. – kultūros 

organizatore Eičių kultūros namuose bei etnografe Taurag÷s 

kultūros centre. A. Pečkaitien÷ yra Lietuvos kaimo rašytojų 

sąjungos nar÷. Ji yra išleidusi tris poezijos knygas – 

„Šaltinis be vandens“ (1995 m.), „Dienos ir būsenos“ 

(1997 m.), „Žyd÷jimas“ (2008 m.). Poezija spausdinta įvairiuose rinkiniuose. Eil÷raščių rašymas, 

medžio kalbinimas, grafika, akvarel÷, rankdarbiai – visa tai Anastazijos Pečkaitien÷s laisvalaikio 

pom÷giai. 

 

Liepos 5 d. Valstyb÷s dienos proga  

Viešojoje bibliotekoje atidaryta jaunos 

dailinink÷s Ramun÷s Grikštait÷s šilkografijos 

darbų paroda „Dialogas be žodžių". 

R. Grikštait÷ gim÷ ir užaugo Kretingos 

rajone, Rūdaičiuose. 2007 metais baig÷ 

Kretingos meno mokyklą ir dail÷s studijas 

tęs÷ Vilniaus dail÷s akademijos Telšių 

fakultete. Šiuo metu R. Grikštait÷ yra Šiaulių 

universiteto menų fakulteto magistrant÷. 

Parodos atidaryme dalyvavęs buvęs R. Grikštait÷s mokytojas Kretingos meno mokykloje, rašytojas 

Algis Kuklys, pabr÷ž÷, kad mokin÷ nustebino savo darbais. Jaunoji dailinink÷ įvald÷ sunkią 

šilkografijos techniką ir Kretingos meno myl÷tojams pateik÷ šešis originalius darbus. Pati parodos 

autor÷ savo sukurtu šilkografijos ciklu atsako į klausimą – kas tai yra dialogas be žodžių. Per 

dailinink÷s pasirinktas spalvas ir formas, mintis prabyla žmogaus vidus, įtakojamas įvairiausių 

pokyčių mūsų aplinkoje, gamtoje, miestų architektūroje. Tai tarsi tylus jaunosios meninink÷s 

pasipriešinimas destrukcijai ir kičui šiandieniniame pasaulyje. 
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 Liepos 26 – tąją, v÷lų šeštadienio 

vakarą, į Kretingos pranciškonų 

vienuolyno kiemelį rinkosi Oskaro 

Milašiaus poezijos gerb÷jai ir tie, kas 

pasiilgo solidaus meno – muzikos ir 

poezijos. Poetinis vakaras – tai 

Valstybin÷s Skaitymo skatinimo 

programos 2008 m. „Viešieji skaitymai 

netradicin÷se erdv÷se“ dalis. Susirinko ne 

tik rajono gyventojai, bet ir svečiai iš 

Klaip÷dos, kurie, plazdant  šiltam vasaros vakarui, žvakių šviesoje klaus÷si lietuvių kilm÷s 

prancūzų rašytojo Oskaro Milašiaus (1877 - 1939) eilių ir akordeono garsų. Eiles skait÷ aktorius 

Petras Venclovas, akordeonu grojo kraštietis Kazys Stonkus. Renginio organizatoriai – Kretingos 

broliai pranciškonai, Všį Šv. Pranciškaus onkologijos centras, Klaip÷dos apskrities moterų LIONS 

klubas „Smilt÷“ ir Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka. 

 

Rugpjūčio 1 d Viešojoje 

bibliotekoje atidaryta Renatos 

Vasiliauskait÷s-Paulikien÷s siuvin÷tų 

paveikslų paroda. Parodos atidaryme 

siuvin÷tus paveikslus pristat÷ pati 

autor÷. Tai jau trečioji Renatos 

Vasiliauskait÷s-Paulikien÷s darbų 

paroda. Pirmoji įvyko 2001 m. 

Kretingos muziejuje, antroji – 2007 m. 

Kretingos rajono savivaldyb÷je.  

 

 

Rugpjūčio 25 d. Viešoji biblioteka Kretingos 

bendruomenę pakviet÷ į fotomeninkų Audreol÷s 

Požereckait÷s ir Algio Jankūno fotografijų albumo „Šarnel÷s 

šviesa“ pristatymą ir fotoparodos atidarymą. Fotografijų 

albumas „Šarnel÷s šviesa“, skirtas poetui Vytautui Mačerniui, 

gimusiam Šarnel÷je. Renginys vyko Kretingos pranciškonų 

vienuolyne, o fotoparoda atidaryta Kretingos Viešpaties 
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apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai bažnyčios galerijoje. Renginio metu aktor÷ Virginija 

Kochanskyt÷ skait÷ Vytauto Mačernio kūrybą, pritariant smuiko melodijoms. 

 

Rugs÷jo 4 d. Kretingos 

M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje 

Felicija Stramilait÷, prieš dvejus metus 

pristačiusi savo karpinių bei grafikos 

darbus, grįžo su netradicine spalvinga 

paroda „Mandalos". Parodos atidarymo 

metu autor÷ akcentavo, jog n÷ra Rytų 

religijos pasek÷ja, tod÷l ir jos mandalos 

netradicin÷s – lietuviškos, nes jose 

atspind÷tos Lietuvos pievose bei 

laukuose randamų g÷lių ir kitų augalų 

formos. Nors Felicija Stramilait÷ dar studijų metais paniro į spalvų ir meno pasaulį, mandalas 

prad÷jo piešti vos prieš ketverius metus. Pasak meninink÷s, tai buvo savęs ieškojimo rezultatas, nes 

tokia saviraiška harmonizuoja mintis, padeda atsipalaiduoti. Parodos atidarymo dalyviai iš Felicijos 

Stramilait÷s lūpų gal÷jo išgirsti ir apie mandalų piešimo techniką. Felicija Stramilait÷ ne tik meno 

žmogus, bet ir labai bendraujanti, aktyvi asmenyb÷. Ji kilusi iš Aukštaitijos, apsigyveno ir giliai 

įleido šaknis Jokūbave. Jos pilna visur: mokykloje, kur ji dirba, Jokūbavo bendruomen÷s gyvenime, 

kultūros centro veikloje. Jokūbavo bibliotekoje yra surengusi ne vieną parodą.. Ji yra ir aktyvi 

Kretingos kraštotyros muziejaus pagalbinink÷. Felicija Stramilait÷ surinko medžiagą ir pareng÷ 

knygą apie išnykusį Šašaičių kaimą: „Šašaičių kaimas: Šašaičiams 440 metų“.  

 

Rugs÷jo 9 d. Viešojoje bibliotekoje buvo 

atidaryta Danijos kultūros instituto paroda 

„Klimato kaita". Vyko diskusija ekologijos 

klausimais. Dalyvavo tuometis Kretingos rajono 

meras Valerijonas Kubilius. 
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Rugs÷jo 24 d. Viešojoje bibliotekoje 

atidaryta fotografijos paroda „Istoriniai 

vargonai Vakarų Lietuvoje“. 2008 m. 

Europos paveldo dienų tema Lietuvoje - 

istoriniai vargonai, vargonų paveldas. Tod÷l, 

vykstant Europos paveldo dienoms 

Kretingos rajone, Kretingos gyventojams 

buvo pristatyti Vakarų Lietuvos miestų ir 

miestelių vargonai. Tema pasirinkta 

neatsitiktinai, nes daugeliui tai nepažintas, 

neįprastas, tolimas instrumentas, kurio paveldo išsaugojimo būkl÷ Lietuvoje yra prasta. Kai kurie 

instrumentai yra ties išnykimo riba. Vargonų unikalumas slypi tame, jog jie savyje jungia 

architektūrą, taikomąją dailę ir muziką. Galbūt Europos ir mūsų pačių d÷mesys šiai kultūros 

paveldo daliai pad÷s prisid÷ti prie jos išsaugojimo. Parodą pristat÷ Algirdas Mulvinskas - Kretingos 

rajono savivaldyb÷s administracijos Kultūros skyriaus paminklotvarkininkas, kuris daugiausia 

d÷mesio skyr÷ pasakojimui apie Kretingos rajone išlikusius veikiančius vargonus. Jų yra septyni. 

Parodos stenduose buvo galima išvysti ne tik Kretingos, bet ir kitų Žemaitijos rajonų vargonų 

nuotraukų su trumpais istoriniais duomenimis apie juos. Parodos atidaryme buvo galima ne tik 

išgirsti įdomų paminklotvarkininko pasakojimą apie šį paslaptingą instrumentą, bet ir pažiūr÷ti 30 

minučių trukm÷s filmą, skirtą Europos paveldo dienoms „Europa, bendras paveldas. Senieji 

Lietuvos vargonai“. Tokiu būdu renginio dalyviai gal÷jo sužinoti vargonų atsiradimo istoriją bei 

kokios vargonų paveldo išsaugojimo galimyb÷s yra ne tik Kretingos rajone, bet ir visoje Lietuvoje. 

 

Spalio 8-9 dienomis vyko Lietuvos 

aklųjų ir silpnaregių sąjungos dienų 

„Susitikimai“ Kretingoje renginiai, skirti 

Tarptautinei baltosios lazdel÷s dienai 

pamin÷ti: veik÷ parodos, ekspozicijos, buvo 

aukojamos Šv. Mišios, surengta vardų Brailio 

raštu rašymo akcija „Paliesk savo vardą“, 

vyko įvairūs Aklųjų ir silpnaregių sąjungos 

atstovų bei ugdymo specialistų susitikimai su 

Kretingos valdžios ir visuomen÷s atstovais. 

Viešojoje bibliotekoje literatų susitikimą „Pabūkime kartu“ prad÷jusi Lietuvos aklųjų bibliotekos 



 42 

Klaip÷dos filialo ved÷ja Daiva Žiemelien÷ pabr÷ž÷, kad spalio 15-oji – Tarptautin÷ baltosios 

lazdel÷s diena – tai gera proga neregiams priminti apie save. Tiflotyros skyriaus ved÷jas Juozas 

Valentukevičius akcentavo, jog 2008 metai svarbūs aklųjų švietimui, nes sukanka 80 metų, kai buvo 

parengta pirmoji lietuviška Brailio ab÷c÷l÷ (1928 m.). 1929 m. pasirod÷ pirmosios ranka Brailio 

raštu perrašytos knygos lietuvių kalba ir pirmasis literatų almanachas. 1930 m. Kauno aklųjų 

institutui iš Vokietijos gavus įrengimus Brailio spaustuvei, prad÷ta spausdinti vadov÷lius Brailio 

raštu. Juozas Valentukevičius, trumpai supažindinęs su neregių švietimo pradžią, pristat÷ į renginį 

atvykusius neregius literatus: Viliją Dumbliauskienę ir Alvydą Valentą iš Vilniaus. Vida Miknien÷ 

iš Klaip÷dos atvyko kartu su Daiva Žiemeliene. Ne vieno širdį paliet÷ lyrik÷s Vilijos 

Dumbliauskien÷s skaityti eil÷raščiai. Ne mažiau jausminga ir Vidos Miknien÷s skaityta poezija. 

Poet÷ yra išleidusi vieną garsinę eil÷raščių knygą „Ledonešis“, jos eil÷s spausdinamos regionin÷je 

spaudoje. Lyrinę nuotaiką šiek tiek sudrumst÷ ekspresyvi žurnalisto ir poeto Alvydo Valentos 

poezija. Šis neregys poetas skait÷ savo kūrybos trioletus, kurie sukurti pagal rom÷nų istoriko 

Svetonijaus knygą „Cezarių gyvenimas“. Išklausę neregių literatų poezijos fragmentus, savo kūryba 

dalinosi ir Kretingos krašto literat÷ Nijol÷ Rimkien÷, rašytojas Algis Kuklys, o skaitov÷ Romut÷ 

Girskien÷ deklamavo ištraukas iš K. Sajos ir J. Marcinkevičiaus kūrybos. Kaip sak÷ Daiva 

Žiemelien÷, žodžio menas yra susijęs su muzika. Tad renginį „Pabūkime kartu“ sušild÷ gitaros 

garsų lydimi romansai, atliekami Kultūros centro Vydmantų filialo ved÷jos Jolantos Japertien÷s bei 

vydmantišk÷s Kristinos Šimkut÷s. Susirinkusiesiems taip pat buvo pristatyta naujausių knygų, 

kurias išleido Lietuvos aklųjų biblioteka, paroda: Juozo Valentukevičiaus „Neregių literatų sąvadas" 

(2005 m.),  aklųjų ir silpnaregių kūrybos almanachas „Žodžio spalvos-2" (2007 m.), kuriame 

išspausdinta 35 neregių autorių poezija, dvi kompaktin÷s plokštel÷s „Neregių literatų balsai" (2007 

m.), kuriame savo poeziją ir prozą skaito patys autoriai.  

Savo kūryba neregiai įneša didelį ind÷lį į lietuvių literatūrą. Šilto ir jaukaus susitikimo 

pabaigoje, Jolantai Japertienei užgrojus armonika, renginio dalyviai buvo pakviesti bendrai dainai 

bei puodeliui kavos. 

 Spalio 23 dieną Viešojoje bibliotekoje 

įvyko Kretingos Pranciškonų gimnazijos muzikos 

mokytojo, kompozitoriaus ir atlik÷jo Gintaro Puco 

kūrybos vakaras. Pagrindinis vakaro akcentas – 

antrojo melodijų rinkinio „Laivo laukimas“ 

pristatymas. Seniai Viešojoje bibliotekoje 

skamb÷jo tiek daug gyvos instrumentin÷s 

muzikos, vaikų dainų bei nuoširdaus juoko. Tai 

buvo draugų ir bičiulių vakaras, į kurį atvyko 
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G. Pucui artimi, jį palaikantys ir įkvepiantys žmon÷s. Tai – rinkinio „Laivo laukimas“ redaktor÷ 

V. Valeikien÷, poetai G. Griškevičius, J. Maksvytis ir N. Rimkien÷, miškininkas R. Kviklys, 

Kretingos pranciškonų gimnazijos direktorius L. Šidlauskas, broliai pranciškonai bei gausus būrys 

Pranciškonų gimnazijos moksleivių. Vakarą prad÷jo instrumentin÷s muzikos grup÷ „Savi“, kurios 

narys ir kompozicijų autorius yra G. Pucas. Gitaros, būgnų, trimito ir saksofono garsus vakaro metu 

ne kartą keit÷ Pranciškonų gimnazijos jaunių choro (vadovas G. Pucas) balsai. Bibliotekos direktor÷ 

A. Kerpyt÷ džiaug÷si galimybe paklausyti tarpusavyje derančios žodžio bei muzikos vienyb÷s ir 

pakviet÷ G. Pucą papasakoti apie savo muzikavimo bei kūrybos pradžią. Knygel÷s „Laivo 

laukimas“ redaktor÷ V. Valeikien÷ pasidalino mintimis apie pavadinimo „Laivo laukimas“ kilmę. 

Pasirodo, tokiu pačiu pavadinimu yra vienas poeto G. Griškevičiaus eil÷raštis. Redaktorei jis labai 

patiko, be to, pavadinimas turi simbolinę prasmę – užuominą apie laukiamą įkv÷pimą trečiajai 

knygelei. 

Spalio 1-30 dienomis Viešojoje 

bibliotekoje Kretingos gyventojai gal÷jo 

susipažinti su Nacionalin÷s kultūros ir meno 

premijos laureato, fotomenininko, Lietuvos 

fotomenininkų sąjungos pirmininko Antano 

Sutkaus paroda „Rašytojų retro“. Parodą pristat÷ 

Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaip÷dos 

skyrius. Eksponuoti per kelias dešimtis metų (nuo 

1961 m.) įamžinti Lietuvos rašytojų portretai.  

 

Lapkričio 13 d. Viešojoje bibliotekoje 

Algimantas Piekus pristat÷ savo pirmąją knygą 

„Pajūrio sparnai“. Algimantas Piekus krašto 

žmon÷ms yra žinomas ir kaip ilgametis pamario 

oreivis, ir kaip karat÷ – do shotokan treneris, ir 

kaip rašytojas. „Pajūrio sparnai“ - tai iliustruoti 

pasakojimai apie Vakarų Lietuvos oreivius, 

visą gyvenimą išlikusius ištikimais aviacijai. 

Rinkti medžiagą knygai nebuvo lengva. 

A. Piekus susitikdavo su daugeliu į knygą įtrauktų oreivių. Tai darbas, reikalaujantis kruopštumo, 

nes svarbu tiksliai užrašyti aprašomų žmonių pasakojimus. Knygoje taip pat prisiminta Vakarų 

krašto aviacijos istorija. Į knygos pristatymą kartu su A. Piekumi atvyko fotomenininkas bei 

„Egl÷s“ leidyklos direktorius Antanas Stanevičius. Pasakojimus apie viliojantį oreivyst÷s pasaulį 
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iliustravo A. Stanevičiaus surengta fotonuotraukų paroda, kurioje jis įamžino oreivių akimirkas 

danguje ir ant žem÷s. A. Piekus kaupia medžiagą ir antrajai knygai apie aviaciją. Antroji knyga jau 

būtų skirta ne tik Vakarų krašto, bet visos Lietuvos oreiviams. 

 

Lapkričio 25 d. į Viešąją biblioteką 

savo poezijos skaityti atvyko Ramygalos 

(Panev÷žio r.) klebonas Edmundas 

Rinkevičius. Jaukią poezijos vakaro 

nuotaiką pad÷jo sukurti režisier÷s Dalios 

Kancleryt÷s bei Tado Darulio skaitymai iš 

E. Rinkevičiaus poezijos knygos. Savo 

eiles skait÷ ir pats poetas. Iš eil÷raščių 

galima jausti, jog kunigo kūryba dvelkia 

ramybe, šiluma, nostalgija. Eil÷se vyrauja 

tautin÷ - religin÷ tematika, dažnas gamtos, vilties, ÷jimo į šviesą motyvas. Iš viso E. Rinkevičius yra 

parašęs keturias poezijos knygas. Pirmoji poezijos knyga „Vilties sparnai“ pasirod÷ 1991 metais, 

jam dirbant Jūžintuose, antroji „Po žilvičio šakom“ – 1993 metais, trečioji „Krintanti žvaigžd÷“– 

1995 metais, ketvirtoji „Sudegintas laikas“ – 2000 metais. 2003 metais jis išleido dienoraštį 

„Kunigo metai“. Anot E. Rinkevičiaus, kai kuriuos jo eil÷raščius - maldas jaunimas gieda 

bažnyčioje. E. Rinkevičius dalijosi mintimis, kad ne tik per kunigystę, bet ir per savo poeziją, 

medžio drožybą, fotografiją galima žmon÷ms skleisti g÷rį ir šviesą.  

 

Gruodžio 10 d. susimąsčius, 

adventiškai laukiant Kal÷dų švent÷s, 

Viešojoje bibliotekoje po dviejų metų 

pertraukos kretingiškiai v÷l tur÷jo galimybę 

susitikti su  Kauno dramos teatro aktore, 

keturių knygų autore,  Doloresa Kazragyte. 

Prieš porą metų aktor÷ dalijosi pamąstymais 

apie meilę, jos ieškojimus, o šį kartą, 

pritariant Valdo Andriuškevičiaus klarneto 

garsams, skait÷ amerikiečių rašytojo Ričardo 

Bacho alegorinę apysaką „Džonatanas Livingstonas Žuv÷dra". Aktor÷s D. Kazragyt÷s skaitymai 

truko apie valandą ir per tą trumpą laiką aktor÷ sugeb÷jo tobulai perteikti apysakos nuotaiką ir mintį 

bei suvirpinti renginio dalyvių širdis. 
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Gruodžio 16 d. Viešojoje 

bibliotekoje atidaryta tradicin÷ Kretingos 

rajono pedagogų kal÷dinių darbų paroda 

„Pasaka šarmota rymo“. Tai jau dvyliktoji 

rajono pedagogų kūrybinių darbų paroda, 

leidžianti visuomenei pamatyti, kokie 

sumanūs ir lakios fantazijos yra mokytojai, 

kurie iš popieriaus, siūlų, vielučių, 

džiovintų augalų ir kitos medžiagos kuria 

nuostabius kal÷dinius paveikslus, 

atvirukus, snaiges, angeliukus. Parodos 

atidarymo metu mokyklos – darželio „Pasaka“ VPC aukl÷tiniai atliko kasmet ruošiamą šventinę 

programą, su kuria nuvyksta ir į senelių namus, Dienos veiklos centrą bei kitas įstaigas. Nuoširdžiai 

atliekami aukl÷tinių vaidinimai, šokiai, dainos praskaidrino nuotaiką, suk÷l÷ daug teigiamų emocijų. 

Renginyje dalyvavusi Kretingos rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyriaus ved÷ja 

D. Martišauskien÷. pasidžiaug÷, kad mokykloje - darželyje „Pasaka“ yra tiek daug mokytojų, kurie 

lavina vaikų meninius sugeb÷jimus, ruošia programas įvairių švenčių proga ir jau daug metų 

bendradarbiauja su Viešąja biblioteka.  

Pamin÷tini 2007 metais filialuose vykę svarbesni žodiniai renginiai: 

- tremtinių dienai skirtas renginys - Šv. Mišios, literatūrin÷ kompozicija „O, Viešpatie, 

maldauju, kiek dar tremties dienų...“ (Salantų miesto filialas); 

- popiet÷ „Kur veda meil÷s kerinti j÷ga“ (Salantų miesto filialas); 

- susitikimas su režisieriumi – rašytoju Edmundu Untuliu (Salantų miesto filialas); 

- etnokultūros sklaidai skirtas renginys ,,Ruduo – vestuvių metas“ (Baublių filialas); 

- vakaras ,,Su Dievo pagalba į kitus metus“, skirtas bažnytinių švenčių tradicijoms. 

Bibliotekoje vyko tikinčiųjų susitikimas su Telšių vyskupu J. Boruta ir Kartenos klebonu 

R. Karpavičiumi (Baublių filialas); 

- min÷jimas „Motiejus Valančius – žemaičių šviet÷jas” (Darb÷nų filialas); 

- poezijos popiet÷ „Esi tik viena “ (Darb÷nų filialas); 

- min÷jimas „Dailininkui, pedagogui Fabijonui Šulcui – 110 metų” (Darb÷nų filialas); 

- A.. Piekaus knygos „Pajūrio sparnai” pristatymas“ (Darb÷nų filialas); 

- popiete „Vaikai – gražiausios žem÷s g÷l÷s”, skirta  Pasaulinei vaikų gynimo dienai pamin÷ti 

(Darb÷nų filialas); 

- popiet÷ ,,Praeitis - byla į ateitį“ (Erl÷nų filialas); 
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- popiet÷ ,,Skriskit, taikos balandžiai“ (Erl÷nų filialas); 

- susitikimas su aktore – skaitove V. Kochanskyte (Grūšlauk÷s filialas); 

- tautodailinink÷s V. Sendrauskait÷s ir jos anūko A. K÷džio medžio darbų parodos atidarymas 

(Grūšlauk÷s filialas); 

- popiet÷ „Imbarei – 755 m. (Imbar÷s filialas); 

- min÷jimas „Sausio 13 – oji – Laisv÷s gyn÷jų diena“ (S. Įpilties filialas); 

- popiet÷ „Lietuvos valstyb÷s atkūrimo diena“ (S. Įpilties filialas); 

- popiet÷ „Pasaulin÷ Žem÷s diena“ (S. Įpilties filialas); 

- popiet÷ „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“ (S. Įpilties filialas); 

- pokalbis „Pasaulin÷ aplinkos apsaugos diena“ (S. Įpilties filialas); 

- poezijos popiet÷ „Skamb÷k, žemaitiškas žodi“ (Juodup÷nų filialas); 

- Edmundo Untulio pasakų ir pjesių pristatymas (Juodup÷nų filialas); 

- tremtinių parašytų atsiminimų ,,Kad išliktų ateičiai“ pristatymas (Juodup÷nų filialas); 

- pokalbis „Puosel÷ju savo sodybą“ (Kalnalio filialas); 

- pokalbis „Mano augintinis“ (Kalnalio filialas); 

- pokalbis „Verslas kaime“ (Kalnalio filialas); 

- susitikimas su poete Zene Sadauskaite (Raguviškių filialas); 

- A. Pažereckait÷s ir A. Jankūno knygos ,,Šarnel÷s šviesa“ pristatymas (Kartenos filialas); 

- švent÷ „Kūlup÷nų bibliotekai – 55 m.“ (Kūlup÷nų filialas); 

- susitikimas su poete Ilona Vesloviene (Kūlup÷nų filialas); 

- susitikimas su literate Danute Dunauskaite (Kūlup÷nų filialas); 

- adventinis vakaras su klebonu Rolandu Karpavičiu ir moterų klubu ,,Emocijos“ 

(Kūlup÷nų filialas); 

- literatūrin÷ valand÷l÷ „Prie žinių versm÷s“ (Kumpikų filialas); 

- literatūrin÷ valand÷l÷ „Atverskim knygą tartum laiko sielą“ (Kumpikų filialas); 

- popiet÷ „Mama, obel÷le, sodo pakrašty“ (Kumpikų filialas); 

- popiet÷ „Ir skamba žodis – Letuva“ (Kalniškių filialas); 

- pokalbis „Pašnekesiai apie knygas“ (Laukžem÷s filialas); 

- literatūros ir muzikos popiet÷ „Vinco Mykolaičio - Putino skaitymai“ (Vydmantų filialas); 

- poezijos popiet÷ – susitikimas su poetais Doniu Remiu, Aloyzu Jonučiu, Alfonsu Bereniu ir 

Nijole Rimkiene (Vydmantų filialas); 

- muzikos ir poezijos vakaras - susitikimas su Klaip÷dos dramos teatro aktore Regina 

Šaltenyte (Vydmantų filialas); 

Pasteb÷ta, kad 2008 metais SVB eksponuota 17 parodų mažiau nei 2007 metais. Parodų 

skaičius sumaž÷jo Viešosios bibliotekos kaimų filialuose.  
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2008 metais Viešojoje bibliotekoje buvo surengtos šios parodos: 

- kraštotyros informacijos „Kretingos garb÷s piliečiai“ paroda, skirta Kretingos 755 -tosioms 

metin÷ms pažym÷ti; 

- kraštotyros informacijos fondų pristatymas miesto visuomenei „Bibliotekos lobiai“; 

- spaudinių paroda, skirta tautodailininkui, medžio drož÷jui, Kretingos rajono Garb÷s piliečiui 

Bronislovui Žimontui (Broniui Žymantui) atminti; 

- spaudinių paroda, pristatanti tris Lietuvių literatūros atstovus: lietuvių poetą, vert÷ją Vincą 

Giedrą (2008 m. sukako 80 m.), poetą, vert÷ją Vladą Baltuškevičių, poetą, prozininką Teofilį 

Tilvytį (105 m.); 

- spaudinių ir nuotraukų paroda „Poetei Bronei Liniauskienei - 85"; 

- spaudinių paroda „Svajojai amžiams būt laisva, o Lietuva!“, skirta Lietuvos 

Nepriklausomyb÷s dienai; 

- dokumentų paroda „Sausio 13- oji – Lietuvos vilties slenkstis"; 

- Nacionalin÷s kultūros ir meno premijos laureato, fotomenininko, Lietuvos fotomenininkų 

sąjungos pirmininko Antano Sutkaus paroda „Rašytojų retro“; 

Pamin÷tinos šios 2008 metais Viešosios bibliotekos filialuose vykusios parodos: 

- mezginių, skiautinių, tapybos, n÷rinių paroda „Sodžiaus moterų menas“ (Juodup÷nų 

filialas);  

- spaudinių paroda „Įžymių žmonių jubiliejai“ (Juodup÷nų filialas); 

- spaudinių paroda „Kūčių valgiai ir Kal÷dų vaiš÷s“ (Juodup÷nų filialas); 

- fotografijų paroda „Gamta ir poezija“ (Juodup÷nų filialas) 

- Alfredo-Petro Gužo ,,Pastelinių piešinių paroda“ (Budrių filialas); 

- vasario 16-tąjai skirta paroda „Laikas, sustingęs knygose“ (Laivių filialas);  

- „Šeima – gyvyb÷s lopšys“ (Imbar÷s filialas); 

- „Tremtis – aidas žem÷s tos“ (Imbar÷s filialas); 

- „Sodybą kuriame patys“ (Imbar÷s filialas); 

- „Ko vertas žmogus, rodo jo darbai“ (Imbar÷s filialas); 

- „Imbar÷ seniau“ (Imbar÷s filialas); 

- spaudinių paroda „Įžymios datos“ (Juodup÷nų filialas); 

- tautodailininko Adolfo Viluckio 25 skulptūrų ekspozicija (Darb÷nų filialas); 

- Eugenijaus Rupšo medžio darbų paroda (Darb÷nų filialas); 

- Ninos Drungilien÷s kūrybinių darbų - karpinių paroda „Gimtojo krašto etninis paveldas” 

(Darb÷nų filialas); 

- „Svajojai amžiams būt laisva, o Lietuva!“ (Jokūbavo filialas); 

- senų knygų paroda „Jos mena mano t÷velių vaikystę“ (Jokūbavo filialas); 
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- fotografijų paroda „Išliksiu atminty medžiu“ (Jokūbavo filialas); 

- parodų ciklas „Jubiliejai – atmintinos datos“ (Kalnalio filialas); 

- „Tik blaivi tauta gali išlikti“ (Kalnalio filialas); 

- kraštiečio kalbininko Prano Kniūkštos darbų paroda (Kalnalio filialas); 

- „Daug kelių – vienas tikslas“ (Laukžem÷s filialas); 

- „Gamta ir mes“ (Laukžem÷s filialas); 

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; 

- bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą – 

3 Lt; 

Nepaisant to, kad mokamas paslaugas prad÷ta teikti Viešosios bibliotekos kaimų filialuose, 

2008 metais už mokamas paslaugas SVB surinkta 9,2 tūkst. Lt, tai yra 1,3 tūkst. Lt mažiau nei 

2007 metais. Priežastis - ilgalaikio elektroninio bilieto išdavimas. 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas. 

Formuodama įvaizdį, Viešoji biblioteka naudoja įvairius informacijos ir komunikacijos 

šaltinius: 

- straipsnius spaudoje. 2008 metais spaudoje pasirod÷ 24 bibliotekų darbuotojų straipsniai 

(19 Viešosios bibliotekos, 5 filialų) ir 90 ne bibliotekos darbuotojų straipsnių; 

- leidybą. 2008 metais Viešojoje bibliotekoje leidybai parengti 4 bibliotekos leidiniai: 

1. Bron÷ Liniauskien÷ (Rimkevičiūt÷) : biobibliografija / Kretingos raj. savivaldyb÷s 

M. Valančiaus viešoji biblioteka. – Klaip÷da : Klaip÷dos universiteto leidykla, 2008. – 39 p. – ISBN 

978-9955-18-335-8. – UDK: 888.2(092)(01); 

2. Rašytoja Nel÷ Mazalait÷ : biobibliografijos rodykl÷ / Kretingos raj. savivaldyb÷s 

M. Valančiaus viešoji biblioteka. – Klaip÷da : Klaip÷dos universiteto leidykla, 2008. – 32 p. – ISBN 

978-9955-18-373-0. – UDK: 012[Mazalait÷]; 
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3. Rimvydas Pranas Šilbajoris : literatūros tyrin÷tojas, kritikas, profesorius, JAV lietuvių 

bendruomen÷s visuomen÷s veik÷jas, Kretingos kraštietis : biobibliografija / sudarytojos Laima 

Jonauskait÷, Nijol÷ Raudyt÷. – Klaip÷da : Klaip÷dos universiteto leidykla, 2008. – 63, [1] p. – ISBN 

978-9955-18-340-2. – UDK: 888.2(73).09(092); 

4. Atsklandos : Kretingos rajono kultūros paveldas / Kretingos raj. savivaldyb÷s M. Valančiaus 

viešoji biblioteka. – Klaip÷da : Klaip÷dos universiteto leidykla, 2008. – 54 p. – ISBN 978-9955-18-

376-1. – UDK: 719(474.5). 

- informacijos stendus. 2008 metais, bendradarbiaujant su Kretingos darbo birža, 

savarankiškos informacijos paieškos terminalai (SIP/PIC) įrengti Viešosios bibliotekos Salantų m. 

bei Darb÷nų filialuose; 

- vietos radiją ir televiziją: per radijo stotis „Lietuvos radijas“ ir „Radijas 9“ reklamuoti 

renginiai – lietuvių kilm÷s prancūzų rašytojo Oskaro Milašiaus poezijos vakaras, Viešosios 

bibliotekos statybviet÷s šventinimo ceremonija bei Skaitymo metų Kretingoje pristatymas. 

Televizija „Balticum TV“ transliavo Viešosios bibliotekos statybviet÷s šventinimo ceremoniją; 

- Viešosios bibliotekos bei Kretingos rajono savivaldyb÷s  internetinį puslapį. Viešosios 

bibliotekos tinklapyje  www.kretvb.lt nuolat atnaujinama ir  publikuojama informacija. Naujausia 

informacija apie bibliotekos veiklą teikiama ir Kretingos rajono savivaldybei bei patalpinama jų 

tinklapyje www.kretinga.lt; 

- bendradarbiavimą. Viešąja biblioteką už jos ribų populiarina bendradarbiavimas su 

Kretingos rajono vyskupo Motiejaus  Valančiaus draugija, Kretingos rajono tautodailininkų klubu 

„Verpst÷“, Kretingos rajono pedagogų švietimo centru, darželiu – mokykla „Pasaka“ VPC, 

Kretingos vaikų ugdymo centru, Kretingos Marijono Daujoto vidurine mokykla, Kretingos 

socialinių paslaugų centru, Kretingos Viešpaties Apreiškimo pranciškonų vienuolynu, Kretingos 

darbo birža, Mokesčių inspekcija bei kitomis organizacijomis.  

- tarptautinius projektus bei konferencijas, kurie populiarina Viešąją biblioteką už 

Lietuvos ribų: 

- tarptautin÷ konferencija „Išgelb÷ti viltimi“, kurios metu pranešimus skait÷ Didžiosios 

Britanijos, Šiaur÷s Airijos bei Lietuvos atstovai; 

- tarptautinio projekto, kurio partneriai Klaip÷da, Kaliningradas bei Zelenogradskas metu 

parengto tarptautinio literatūrinio grožinio žurnalo „Paralel÷s“ pristatymas; 

- bendradarbiavimas su Vengrijoje esančio Kiskunhalas miestelio viešąja biblioteka; 

- Euroregiono „Bartuva“ seminaras, kurio dalyv÷s – Kretingos, Liepojos, Skuodo bei 

Palangos bibliotekos; 
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- bendravimą su vietos valdžia. 2008 metais bendravimas su vietos valdžia buvo svarbi 

ryšių su visuomene dalis. Pasidžiaugta, kad didesnius renginius bei rajono bibliotekoms svarbius 

įvykius steb÷jo ir juose noriai dalyvavo vietos valdžia.  

IV. INFORMACINö IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

LIBIS PĮ diegimas.  

2008 metais buvo įdiegtas LIBIS elektroninių paslaugų posistemis, su kuriuo planuojama 

prad÷ti dirbti 2009 metais. 2009 metų pradžioje elektroniniame kataloge bendras bibliografinių - 

analizinių įrašų skaičius – 33730. Per 2008 metus sudaryti 4203 bibliografiniai – analiziniai įrašai. 

Informacinis fondas. 

 Informacinį fondą sudaro enciklopedijos, žinynai, žodynai, įvairių mokslo šakų literatūra, 

skirta studentų ir vyresnių klasių moksleivių mokymosi bei suaugusių asmenų savišvietos 

poreikiams tenkinti. 

Informacinio fondo dydis 2008 metais – 16078 fiz. vnt. Per 2008 metus gauta 2001 fiz. vnt. 

dokumentų, o nurašyta – 250 fiz. vnt. Didžiausia problema, su kuria susidurta komplektuojant 

informacinį fondą – negauta reikalingų aukštųjų mokyklų leidyklų leidinių. 

Viešosios bibliotekos filialų informacinis fondas – 3116 fiz. vnt. dokumentų. Problema, su 

kuria susidurta komplektuojant informacinį fondą, – užsienio kalbų žodynų bei mokomosios, 

profesin÷s literatūros stygius.  

Katalogai ir kartotekos. 

Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos sektoriuje 2008 metais buvo dirbama su 

šiais katalogais ir kartotekomis: 

- elektroninis LIBIS katalogas – 4203 įrašai; 

- kortelinis suvestinis katalogas – 0; 

- ab÷c÷linis katalogas – 0; 

- kraštotyros kartoteka – 0; 

- sistemin÷ straipsnių kartoteka – 0; 

- citatų kartoteka – 103; 

- temin÷ eil÷raščių kartoteka – 0 (pildoma el. kataloge). 
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2008 metais Viešosios bibliotekos filialuose buvo pildomi šie katalogai bei kartotekos: 

- elektroninis LIBIS katalogas -  12044 bibliografiniai įrašai (rekataloguoti filialų fondai); 

- ab÷c÷linis katalogas – 3667 kortel÷s; 

- citatų kartoteka – 22 korlel÷s; 

- antraščių kartoteka – 48 kortel÷s; 

- kraštotyros kartoteka – 752 kortel÷s. 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas.  

Viešojoje bibliotekoje 2008 metais:  

- gauta 3760 informacinių užklausų, iš jų elektronin÷mis priemon÷mis – 14. Atsakyta į 3758 

užklausas, iš jų elektronin÷mis priemon÷mis - 14. Iš jų: 

- teminių užklausų (skaičius ir proc.)    954 (25 %); 

- adresinių užklausų (skaičius ir proc.)              2489 (66 %); 

- tikslinamųjų užklausų (skaičius ir proc.)     249 (6,6 %); 

- faktografinių užklausų (skaičius ir proc.)      66 (1,7 %); 

- neigiamų informacinių užklausų skaičius – 2. 

Duomenų baz÷s. 

2008 metais kompiuterių tinkle buvo šios duomenų baz÷s: OPAC ir LPBSB (Lietuvos 

periodin÷ bibliografin÷ straipsnių baz÷). Kituose serveriuose buvo 15 duomenų bazių: LITLEX, 

Verslo žinios, EBSCO (Academic Search Complete, Academic Search Premier, Business Source 

Complete, Business Source Complete, Green FILE, Health Source - Consumer Edition, Health 

Source: Nursing/Academic Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, Master 

FILE Premier, MEDLINE, Regional Business News, Teacher Reference Center, Newspaper 

Source). 

2008 m. buvo 34 prisijungimai prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių, atliktos 

337 paieškos. 

Kraštotyros veikla.  

VB spaudinių fondą sudaro 778 fiz. vnt. (2007metais – 718 fiz. vnt.). 2008 metais gauta 

60 fiz. vnt. 2008 metais kraštotyros aplankų skaičius – 68. Jie buvo papildyti 325 naujomis 

iškarpomis. Kaupiamas fotografijų archyvas, periodinių leidinių fondas: Kretingos rajono 

periodiniai leidiniai nuo 1946 metų. 

2008 metais pagrindin÷s veiklos kryptys buvo kraštotyros fondo ir informacijos kaupimas, 

skaitmeninimas bei sklaida. 

2008 metais parengtos parodos „Poetei Bronei Liniauskienei – 85“, „Tautodailininkui 

Broniui Žymantui – 95“, „Istorikui, šviet÷jui Simonui Daukantui – 215“, kraštotyros informacijos 
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fondų pristatymas miesto visuomenei „Bibliotekos lobiai“, kraštotyros informacijos „Kretingos 

garb÷s piliečiai“ pristatymas, kuris buvo skirtas Kretingos 755-sioms metin÷ms pažym÷ti. 

Įrašų elektroniniame  LIBIS kataloge – 2799, prisegta bylų – 311, redaguoti 5324 įrašai. 

2008 metais išleistos biobibliografijos: poetei Bronei Liniauskienei, rašytojai 

Nelei Mazalaitei, literatūros tyrin÷tojui, kritikui Rimvydui Šilbajoriui. Išleistas tęstinis Kretingos 

rajono kultūros paveldo leidinys „Atsklandos“, Nr. 1. Rengiama bibliografija tautodailininkui 

Bronislovui Žimontui. 

Palaikomi ryšiai su poete Meile Kudarauskaite, medicinos mokslų daktare, gydytoja 

onkologe Elena Moncevičiūte – Eringiene, Kanadoje gyvenančiu lietuvių išeivijos kultūros veik÷ju, 

dainininku Antanu Kebliu. 

2008 metais gautos 79 kraštotyros užklausos: 78 temin÷s, 1 tikslinamoji. Atsakyta į 78 

kraštotyros užklausas. Elektroninių užklausų negauta.  

Lentel÷ 23. Gautos informacin÷s užklausos 2007 – 2008 m. 
Biblioteka Gautos informacin÷s užklausos Elektronin÷mis priemon÷mis 

 2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 

SVB 8692 8100 (-592) 51 27 (-24) 

VB 4935 5126 (+191) 25 14 (-11) 

MF 443 430 (-13) 0 0 

KF 3314 2544 (-770) 26 13 (-13) 

 

Lentel÷ 24.  Atsakytos informacin÷s užklausos 2007 – 2008 m. 
Atsakytos informacin÷s užklausos Elektronin÷mis priemon÷mis Biblioteka 

2007 m. 2008 m. 2007 m. 2008 m. 

SVB 8595 7946 (-649) 48 27 (-21) 

VB 4930  5046 (+116) 24 14 (-10) 

MF 397 404 (+7) 0 0 

KF 3268 2496 (-772) 24 13 (-11) 

 

Vidutinis atsakytų užklausų skaičius, tenkantis vienam kaimo filialui – 119, tai yra 37 

mažiau nei 2007 metais. 
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Diagrama 14. Gautos informacin÷s užlausos 2007 – 2008 m. 
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Diagrama 15. Atsakytos informacin÷s užklausos 2007 – 2008 m. 
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Temin÷s užklausos (skaičius ir proc.): 

- SVB 3404 (43%), t. y. 795 mažiau nei 2007 metais; 

- VB   1143 (23 %), t. y. 215 mažiau nei 2007 metais; 

- MF     389 (96%), t. y. 3 daugiau nei 2007 metais; 

- KF   1872 (75 %), t. y. 583 mažiau nei 2007 metais. 
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Adresin÷s užklausos (skaičius ir proc.): 

- SVB  3786 (48%), t. y.  814 daugiau nei 2007 metais; 

- VB      3416 (68 %), t. y. 788 daugiau nei 2007 metais; 

- MF         15 ( 4%), t. y. 4 daugiau nei 2007 metais; 

- KF        355 (14%), t. y. 22 daugiau nei 2007 metais. 

Tikslinamosios užklausos (skaičius ir proc.): 

- SVB 612 (8%), t. y. 594 mažiau nei 2007 metais; 

- VB   421 (8%), t. y. 477 mažiau nei 2007 metais; 

- MF      - ; 

- KF   191 (8%), t. y. 117 mažiau nei 2007 metais.  

Faktografin÷s užklausos (skaičius ir proc.): 

- SVB 144 (2%), t. y. 74 mažiau nei 2007 metais; 

- VB     66 (1%), t. y. 20 daugiau nei 2007 metais; 

- MF      – ; 

- KF      78 (3%), t.y. 94 mažiau nei 2007 metais.  

 

Diagrama 16. Informacin÷s užklausos 2007 – 2008 m. 
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Lentel÷ 25. Neigiamos informacin÷s užklausos 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 97 154 +57 

VB 5 80 +75 

MF 46 48 +2 

KF 46 26 -20 

Internetas.  

Lentel÷ 26. Internetas, interneto paslaugos vartotojams 2007 – 2008 m. 
Bibliotekų su prieiga 

prie interneto skaičius 

Interneto lankytojų 

skaičius 

Interneto skaityklos 

darbo vietų skaičius 

Virtualių apsilankymų 

skaičius 

2007 

m. 

2008 

m. 

skirtumas 2007 m. 2008 m. skirtumas 2007 

m. 

2008 

m. 

skirtumas 2007 m. 2008 m. skirtumas 

7 15 +8 18935 24994 +6059 35 72 +37 76664 81169 +4505 

 

Iš lentel÷s matyti, kad daugiau nei du kartus išsaugo bibliotekų su prieiga prie interneto 

skaičius, interneto lankytojų skaičius, interneto skaityklos darbo vietų skaičius. Visa tai – Viešosios 

bibliotekos filialų kompiuterizavimo pasekm÷. 
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Žem÷lapis 1. VIPT Kretingos rajone 2008 metais 

VIEŠOSIOS PRIEIGOS TAŠKAI KRETINGOS RAJONE 

 

Pagrindiniai interneto tiek÷jai: Viešojoje bibliotekoje AB „TEO“ interneto paslauga, rajono 

kaimo bibliotekose AB „TEO“ interneto paslauga bei AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 

interneto ryšys „Erdv÷s“.  

Viešosios bibliotekos Skaitmenin÷s informacijos sektoriaus pagrindin÷s veiklos kryptys 

2008 metais buvo: 

- bibliotekos svetain÷s administravimas, informacijos bibliotekos svetain÷je turinys: 

a) svetain÷s priežiūra: metų eigoje buvo periodiškai peržiūrimi, atnaujinami, nauja informacija 

papildomi bibliotekos svetain÷s puslapiai, kuriama nuotraukų ir paveiksl÷lių JPG, GIF tipo bylų 

biblioteka, dokumentų PDF, DOC, PPS tipo bylų archyvas; 
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b) iškilusios bibliotekos interneto svetain÷s veiklos problemos ar gedimai buvo sprendžiami 

kartu su svetain÷s kūr÷jais UAB „Dizaino kryptis“. Taip pat buvo įdiegtas dokumento sukūrimo 

datos rodymas interneto svetain÷s puslapiuose (iki tol buvo rodoma tik dokumento atnaujinimo 

data). Tai padaryta tam, kad vartotojui būtų matomos dokumento sukūrimo ir galutinio jo 

atnaujinimo datos; 

c) pagrindin÷ svetain÷s struktūra per metus nepakito, buvo išskiriami tik paskesnio lygio 

meniu, kuriami nauji puslapiai, anksčiau sukurti papildomi nauja informacija, keičiamas jų turinys, 

informacija susiejama su vidiniais puslapiais, teikiamos naujos nuorodos. Darbuotojams 

pageidaujant, buvo bandoma įvesti skyrelį bibliotekininkams (el. paštas, kt. informacija), tačiau d÷l 

techninių galimybių to nepadaryta; 

- kraštotyros informacijos bibliotekos svetain÷je pateikimas ir kraštotyros elektroninių 

dokumentų kūrimas: 

a) kraštotyros informacijos pateikimo internete prioritetas – tolesnis „Kretingos personalijų 

žinyno“ biografijų, kraštotyros pilnateksčių darbų publikavimas internete; 

b) žinyno vardinis (ab÷c÷linis) sąrašas papildytas 29 naujomis personalijomis (2007 metais – 

21). Iš viso per metus parašyta, patalpinta į svetainę ir aktyvuota 73 personalijų biografijos. 

Personalijos, turinčios tarpusavio sąsajų, susietos vidin÷mis nuorodomis. Žinyną 2008 m. pabaigoje 

sudar÷ 747 personalijos (2007 metais – 718, o 2006 metais – 697), iš kurių aktyvuotų – 525 (2007 

metais – 452, o 2006 metais – 327). 54 personalijos pateiktos arba papildytos nuotraukomis (2007 

metais – 63 personalijų nuotraukos, 2004 - 2006 metais – 123 personalijų nuotraukos, iš viso per 

2004 - 2008 metus – 240 personalijų nuotraukų). Radus naujos informacijos, 10 personalijų 

biografijų papildytos nauja informacija, koreguotos. 

Lentel÷ 27. „Kretingos personalijų žinyno“ statistika 2004 - 2008 m. 
 2004-2006 m. Papildyta per 

2007 m. 

Duomenys 

2007 m. 

pabaigoje 

Papildyta per 

2008 m. 

Duomenys 

2008 m. 

pabaigoje 

Personalijų vardiniame sąraše 697 21 718 29 747 

Aktyvuotų personalijų 327 125 452 73 525 

Naujai įtrauktų personalijų x 21 x 29 50 

Personalijų nuotraukų 123 63 186 54 240 

Redaguotų personalijų X* 9 X* 10 19 

* Neturima duomenų. 

c) aktyvuotos 5 „Kretingos rajono Garb÷s piliečiai“ skilties personalijos (2006 ir 2007 metais 

po 14). Iš viso aktyvuota 31 (iš 39). Buvo planuota aktyvuoti visas, tačiau negauta atsakymų į 

anketas ir nepavyko rasti  vienos personalijos adreso; 

d) parengtas „2008 metų sukakčių“ kalendorius, kurį sudaro 115 į „Kretingos personalijų 

žinyną“ įtrauktų asmenų gimimo ar mirties metinių sąrašas; 
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e) rengiant kraštotyros darbus, bendradarbiauta su Viešosios bibliotekos filialais. 2008 metais 

3 kraštotyros darbai redaguoti ir maketuoti, formatuotos nuotraukos; 

f) pervesti į PDF formatą, įrašyti į kompaktinius diskus (CD) ir perduoti kraštotyros fondui 2 

kaimo filialų parengti kraštotyros darbai. Min÷ti darbai taip pat patalpinti ir bibliotekos svetain÷je. 

- Dokumentų fiksavimas, rengimas, publikavimas, parengimas išsaugojimui: 

a) fiksuoti bibliotekos renginiai: fotografuoti, filmuoti, aprašyti ir paskelbti internete ir 

spaudoje, apdorotos ir interneto svetain÷je publikuotos nuotraukos; 

b) ieškota informacijos iš bibliotekos dokumentų ir internete į Kretingos rajono personalijų 

žinyną įtrauktoms biografijoms parengti, ieškota personalijų adresų, joms siųstos anketos; 

c) bibliotekos veiklos ir renginių pristatymui, skaitymo skatinimui ir reklamai už jos ribų, 

žymioms datoms pamin÷ti parengti ir publikuoti 28 straipsniai (planuota iki 10) (2007 – publikuoti 

46). Iš jų: 10 straipsnių pareng÷ vyr. bibliotekinink÷ B. Naujokaitien÷ (1 publikuotas žurnale „Tarp 

knygų“, 1 – http://www.bibliotekos.lt ir 8 – bibliotekos interneto svetain÷je), 14 straipsnių pareng÷ 

vyr. bibliotekinink÷ L. Buikien÷ (1 publikuotas žurnale „Tarp knygų“, 11 – bibliotekos interneto 

svetain÷je, 1 – laikraštyje „Švyturys“ ir 1 - laikraštyje „Pajūrio naujienos“), straipsnius pareng÷ ir 

bibliotekos interneto svetain÷je publikavo: Skaitmenin÷s informacijos sektoriaus ved÷ja Asta 

Kuktorovien÷ (6), atstov÷ ryšiams su visuomene E. Kazlauskien÷ (6), Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus ved÷ja N. Raudyt÷ (2) ir Vaikų literatūros sektoriaus ved÷ja D. Žiobakien÷ (1);  

d) parengta atnaujinta informacija apie biblioteką Kretingos rajono savivaldyb÷s interneto 

svetainei www.kretinga.lt; 

- Viešosios bibliotekos svetain÷s ir bibliotekos elektroninio katalogo per WWW 

lankomumo ir veiklos juose statistika. Viešosios bibliotekos svetain÷s ir elektroninio katalogo 

lankomumas buvo fiksuojamas kiekvieno m÷nesio pabaigoje, duomenys gauti iš TOP 100 (interneto 

svetain÷s) ir STATS.LT (elektroninio katalogo); 

- Viešosios bibliotekos svetain÷s turinio apimtis, sud÷tis, administravimo statistika:  

a) 2008 m. pabaigoje bibliotekos svetain÷s turinio duomenų baz÷ (tekstas + puslapio struktūros 

aprašai) už÷m÷ 37,5 MB (2007 m. – 28,3 MB), o priedai – 181 MB (2007 m. – 121 MB). Viso – 

218,5 MB (2007 m. – 149,3 MB); 

b) iš viso bibliotekos svetain÷je yra 1094 puslapių. Iš jų: 777  (2007 m. – 704, 2006 m. – 532) 

– vidiniai bei atskiri puslapiai, 312 (2007 m. – 186, 2006 m. – 60) naujienų puslapių ir 5 tekstin÷s 

žinut÷s, kurios per 2006-2008 m. nekito. Bibliotekos svetain÷je per metus sukurta 204 puslapiai 

(planuota – 200) (2007 m. – 298, 2006 m. – 592); 

c) iš viso administravimo veiksmų bibliotekos interneto svetain÷je per 2006-2008 m. – 9503 

(2008 m. - 2111, 2007 m. – 3391, 2006 m. – 4001). 
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Lentel÷ 28. Bibliotekos svetain÷s turinys ir administravimo veiksmai.  

 Parodymai 

2006 m. 

pabaigoje 

Per 2006 

m. 

Parodymai 

2007 m. 

pabaigoje 

Per 2007 

m. 

Parodymai 

2008 m. 

pabaigoje 

Per 2008 

m. 

I lygio meniu (rubrikų) ir 

moduliai 

9 9 9 0 9 0 

II lygio meniu 31 31 36 5 40 4 

Puslapių svetain÷je (viso) 592 592 890 298 1094 204 

Iš jų:       

Vidinių ir atskirų 532 532 704 172 777 73 

Naujienų 60 60 186 126 312 126 

Tekstinių žinučių 5 5 5 - 5 - 

Administravimo veiksmai 4001 4001 7392 3391 9503 2111 

 

Viešosios bibliotekos svetain÷s struktūra kito mažai: prisid÷jo 4 II lygio meniu (rubrikos), 

kitos – apjungtos, perdarytos į paskesnio lygio meniu. Lyginant su 2006 - 2007 metais, naujai 

sukurtų puslapių skaičius maž÷jo. Maž÷jimo priežastis – jau suformuota svetain÷ ir jos struktūra: 

anksčiau sukurtuos puslapiuose informacija yra tik peržiūrima, keičiama, papildoma. 

Administravimo veiksmų per metus maž÷ja d÷l ger÷jančių interneto svetain÷s administravimo 

įgūdžių ir d÷l mažesnio informacijos pateikimo kiekio, kurį l÷m÷ tai, jog pusę metų sektoriuje dirbo 

tik vienas darbuotojas. 

- Vartotojų lankomumo ir naudojimosi bibliotekos svetain÷s ir elektroninio katalogo 

informacija statistika: 

a) virtualių apsilankymų per metus – 81169 (2007 m. – 76664, 2006 m. – 32990) (planuota 

100000). vidutiniškai 241,6 lankytojų per kalendorinę dieną (2007 m. – 210, 2006 m. – 90,4 per 

kalendorinę dieną); 

b) virtualių bibliotekos elektroninio katalogo lankytojų per metus – 2162 (2007 m. – 1411). 

vidutiniškai 6,4 per dieną (2007 m. – 5,5); 

c) pateikiama virtualių lankytojų apsilankymo ir veiklos bibliotekos interneto svetain÷je bei 

elektroninio katalogo prieigos per WWW statistika 2006 - 2008 m.  

- Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos interneto svetain÷s ir 

elektroninio katalogo per www lankymo ir veiklos juose statistika 
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Lentel÷ 29. Virtualių lankytojų bibliotekos interneto svetain÷je 2006-2008 m. statistika (pateikti bibliotekos 
interneto svetain÷s http://www.kretvb.lt TOP 100 skaitiklio rodmenys nuo skaitiklio įdiegimo t.y. 2006-01-01) 

 
TOP 100 skaitiklio 

rodmenys 

Virtualių lankytojų per 

metus 

Virtualių lankytojų per 

(kalendorinę) dieną 

2006-12-31 32990 32990 90,4 

2007-12-31 109654 76664 210,0 

2008-12-31 190823 81169 241,6 

 

Diagrama 17. Lankomumo interneto svetain÷je kitimas 2006 – 2008 m. 
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Diagrama 18. Virtualių bibliotekos lankytojų per dieną kitimas 2006-2008 m.  
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Lentel÷ 30. Virtualūs apsilankymai kai kuriuose bibliotekos svetain÷s puslapiuose 2006 – 2008 m. 
Puslapis (skiltis, rubrika) Peržiūrų Spausdinimų 

  2006 m. 2007 m. 2008 m. Viso 2006 m. 2007 m. 2008 m. Viso 

„Apie biblioteką“ 2772 2849 3588 9209 192 259 381 832 

„Paslaugos“ 2277 2293 3171 7741 239 264 372 875 

„Akcijos“ 1120 657 3368 5145 261 117 583 961 

„Katalogai ir DB“ 2079 2586 3680 8345 194 334 490 1018 

„Nuorodos“ 1492 2884 4724 9100 132 375 462 967 

„Bibliotekos kampelis vaikams“ 

(pirmas puslapis) 

2293 4872 11657 18822 245 359 409 1013 

„Kraštotyra“ 2458 1976 2656 7090 209 279 401 889 

„Kretingos personalijų žinynas“ 1583 2393 3117 7093 116 253 378 736 

„Kretingos personalijų žinynas: 

Ab÷c÷lin÷ rodykl÷“ 

1781 2998 3659 8438 122 314 473 909 

„2007 ir 2008 metų sukaktys“ - 811 1504 2315 - 124 338 462 

„Naujos knygos“ - 2006 2678 4648 - 212 393 605 

 

Populiariausios, kaip ir 2007 metais, išliko „Nuorodų“ bei „Bibliotekos kampelis vaikams“ 

puslapiai. 

Lentel÷ 31. Bibliotekos elektroninio katalogo lankytojų per WWW 2006-2008 m. statistika (Viešosios bibliotekos 
elektroninio katalogo per WWW (http://libis.kretvb.lt) STATS.LT skaitiklio parodymai nuo skaitiklio įdiegimo, tai yra 
2007-03-22) 

 
STATS.LT skaitiklio 

rodmenys 

Virtualių lankytojų per 

metus 

Virtualių lankytojų per 

(kalendorinę) dieną 

2006-12-31 X* X* X* 

2007-12-31 1411 1411 5,5 

2008-12-31 3573 2162 6,4 

X*– neturima duomenų. 

Pastaba: Į elektroninį katalogą STATS.LT skaitiklis buvo įdiegtas 2007-03-22, tod÷l 2006 

m. apsilankymai n÷ra žinomi, o 2007 m. lankytojų per dieną vidurkis išvestas nuo skaitiklio 

įvedimo (256 kalendorin÷s dienos). 
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Diagrama 19. Bibliotekos elektroninio katalogo per WWW lankomumo kitimas 2007 – 2008 m.  
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Diagrama 20. Viešosios bibliotekos elektroninio katalogo per WWW lankytojų per dieną kitimas 2006 – 2008 m. 
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Manoma, jog virtalių apsilankymų skaičius did÷jo tolygiai did÷jant informacijos kiekiui 

svetain÷je: 2007 m. jis ženkliai kilo, nes buvo pateikta daugiau personalijų biografijų, straipsnių, o 

2008 m. planuotas (100000) per metus virtualių apsilankymų bibliotekos svetain÷je nepasiektas (-

18831), kaip nepasiektas ir planuotas (100) personalijų biografijų kiekio aprašymas (-27). Tačiau 

virtualių apsilankymų skaičius per metus viršijo 2007 m. lygį (+4505). 

Elektroninio katalogo per WWW apsilankymų skaičius, lyginant su 2007 metais, padid÷jo. 

Įtakos tam tur÷jo bibliotekos interneto svetain÷s pasiekiamumas iš skirtingų interneto tiek÷jų (TEO, 

LITNET ir kt.) bei švietimas, kaip naudotis elektroniniu katalogu. Tuo tikslu yra parengta metodin÷ 

medžiaga, kuri yra patalpinta internete bei buvo dalijama bibliotekoje; 
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Apsilankymų elektroniniame kataloge per WWW padaug÷jimą gal÷jo lemti ir bibliotekos 

veiklos reklamavimas spaudoje ir kituose šaltiniuose, taip pat – išoriniai veiksniai: daug÷jantis 

namuose internetą turinčių gyventojų skaičius, ger÷jančios paieškos sistemų indeksavimo 

galimyb÷s, jų gaus÷jimas. 

- mokymai. Pravesti kompiuterinio raštingumo mokymai filialų darbuotojoms – 2 val. 

Parengtos 2 paskaitos temomis „Pagrindiniai dokumento rengimo reikalavimai: teksto rinkimas, 

formatavimas, grafinių elementų įterpimas“ ir „Kaip dirbti su MS WORD: MS WORD pagrindai“. 

Parengta ir išdalinta metodin÷ medžiaga šiomis temomis, konsultuota asmeniškai. Parengta 

naudojimosi bibliotekos elektroniniu katalogu per WWW metodika; 

- LIBIS administravimo darbai: 

a) vykta į Klaip÷da konsultuotasi d÷l LIBIS administravimo darbų su kolegomis, dalyvauta 

seminaruose; 

b) šalinti sistemos trikdžiai ir gedimai; 

c) vykdyti LIBIS administravimo darbai: koreguoti paieškos langai, kurti nauji vartotojai, 

jiems suteiktos teis÷s; 

d) konsultuoti Viešosios bibliotekos filialų darbuotojai; 

e) kartu su „Sintagma“ vykdyti atnaujinimo darbai. 

V. METODINö VEIKLA 

2008 metais pagrindin÷s metodin÷s veiklos kryptys buvo: 

- bibliotekininkų profesionalumo ugdymas. Kaip anksčiau min÷ta, ataskaitiniais metais 

ženkliai išaugo kompiuterizuotų bei turinčių prieigą prie interneto Viešosios bibliotekos filialų 

skaičius, prad÷tas darbas su LIBIS PĮ. Susidurta su problema – kompiuterizuotų filialų darbuotojos 

neturi darbo su kompiuteriu įgūdžių. Dalis darbuotojų dalyvavo LKDTC organizuotuose 

mokymuose „LIBIS: filialo elektroninio katalogo tvarkymas, vartotojų aptarnavimas“ bei VIPT 

kuratorių instruktaže. Konsultacijas darbo su LIBIS PĮ klausimais teikia, darbuotojas moko 

Viešosios bibliotekos Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus ved÷ja 

Zolina Andrijauskien÷.  

- suorganizuotos profesin÷s kelion÷s į Vengrijoje esančio Kiskunhalas miesto viešąją 

biblioteką bei Utenos A. ir M. Miškinių viešąją biblioteką, kurių metu pasidalinta darbo patirtimi; 

- susirinkimų organizavimas filialų darbuotojams. Kartą per m÷nesį Viešojoje bibliotekoje 

filialų darbuotojams rengti pasitarimai. Jų metu aptartos metodin÷s išvykos, problemos, su kuriomis 

susidurta darbe, mokymai ar seminarai, kuriuose dalyvauta ar planuojama dalyvauti, kiti svarbūs 

klausimai, susiję su bibliotekiniu darbu. 



 64 

- konsultacijų teikimas.   Teiktos konsultacijos Viešosios bibliotekos filialų darbuotojams 

darbo su LBIS PĮ klausimais, projektų rengimo, veiklos programų bei tekstinių ataskaitų rengimo, 

statistinių ataskaitų pildymo klausimais. Pasidžiaugta Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų 

aktyvumu: 2008 metais finansavimas skirtas 18 Viešosios bibliotekos filialų parengtų projektų.  

- metodin÷s medžiagos rengimas.  Viešosios bibliotekos darbuotojams parengta metodin÷ 

medžiaga, susijusi su  veiklos programos bei tekstin÷s ataskaitos rengimu. Tikslas – palengvinti 

veiklos programos bei tekstin÷s ataskaitos rengimą; 

- metodin÷s išvykos. 2008 metais Viešosios bibliotekos filialuose lankytasi 12 kartų, aprašyta 

30 išvykų. Tikslas – susipažinti su esama pad÷timi, patikrinti ir įvertinti veiklą, patikrinti inventorių, 

pajungti ir profilaktiškai patikrinti kompiuterius, įvertinti patalpų būklę, spręsti ūkines problemas, 

atvežti naujai gautas knygas, mokyti dirbti su LIBIS PĮ, teikti metodines konsultacijas 

dokumentacijos pildymo, rekatalogavimo, dokumentų fondo tvarkymo bei nurašymo klausimais. 

Išvykų metu patikrinta dokumentacija, dom÷tasi kraštotyros veikla, informacine veikla, renginių 

organizavimu, aprašytas ir įvertintas filialų bibliotekininkų darbas. Metodin÷se išvykose dalyvavo 

direktor÷s pavaduotoja, Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus ved÷ja, vyr. buhalter÷, vyr. 

metodinink÷, vyr. bibliograf÷, kompiuterinio tinklo inžinierius; 

- metin÷s veiklos programos, tekstin÷s bei statistin÷s ataskaitos rengimas. Analizuotos 

Viešosios bibliotekos skyrių, sektorių bei filialų pateiktos veiklos programos bei ataskaitos. Gauta 

informacija susisteminta, apibendrinta ir pateikta metin÷je veiklos programoje bei tekstin÷je veiklos 

ataskaitoje; 

- dalyvauti filialų dokumentų fondų patikrinimuose. Dalyvauta Viešosios bibliotekos 

Kalnalio filialo fondo patikrinime bei perdavime. Min÷tos bibliotekos vyr. bibliotekininkei iš÷jus į 

pensiją, jos pareigas už÷m÷ Birut÷ Jonušien÷, turinti aukštąjį nebibliotekinį išsilavinimą. Jai teiktos 

konsultacijos, turint tikslą supažindinti su bibliotekinio darbo specifika. Ataskaitiniais metais fondo 

patikrinimas atliktas ir Viešosios bibliotekos Darb÷nų filiale; 

- teikti pagalbą projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo komandai. Kadangi 

siekiama kompiuterizuoti Viešosios bibliotekos kaimų filialus, min÷to projekto komandai reikalinga 

išsami informacija apie filialų būklę bei veiklą. Pateikta 10 paraiškų viešųjų interneto prieigos taškų 

kaimo bibliotekose steigimui. 
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VI. DARBUOTOJŲ PROFESINöS KVALIFIKACIJOS KöLIMAS 

 

Lentel÷ 32. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro (toliau – LKDTC) organizuoti mokymai 2008 m.  
Nr. Seminaras/mokymai Dalyviai 

1. Seminaras „Vaikų skaitymo procesas ir 

skaitytojo psichologinis pažinimas“ 

VB vyr. bibliotekinink÷ Rasa Grigaitien÷ 

2. Seminaras „Dokumentų katalogavimas“ 

 

VB vyr. bibliotekinink÷ Loreta Kundrotien÷ 

3. Mokymosi nuotoliniu būdu kursai VB projektų vadybinink÷ Erika Kazlauskien÷ 

4. Seminaras „LIBIS: filialo elektroninio 

katalogo tvarkymas“ 

Salantų m.  filialo ved÷ja Jūrat÷ Maciuvien÷, 

Vydmantų filialo ved÷ja Romut÷ Girskien÷, 

Darb÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷ Danut÷ 

Paulikien÷ 

5. Seminaras „Bibliotekos žmoniškųjų 

išteklių valdymas“ 

VB direktor÷s pavaduotoja Birut÷ Karčauskien÷ 

6. Seminaras „LIBIS: filialo elektroninio 

katalogo tvarkymas, vartotojų 

aptarnavimas“ 

Kartenos filialo vyr. bibliotekinink÷ Zinaida 

Viršilieln÷, Laivių filialo vyr. bibliotekinink÷ 

Ramut÷ Reikien÷,  Juodup÷nų filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Viliojata Gembutien÷ 

7. Seminaras „Serialinių leidinių ir kitų 

tęsiamųjų išteklių apskaita“ 

VB vyr. bibliotekinink÷ Aldona Galdikait÷ 

8. Seminaras „LIBIS administravimas: 

naujos savyb÷s ir ypatumai“ 

VB Skaitmenin÷s informacijos sektoriaus ved÷ja 

Asta Kuktorovien÷ 

9. Seminaras „Bibliotekos informacin÷s 

paslaugos“ 

VB Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja 

Laima Jonauskait÷ 

10. Seminaras „Kultūros paveldo ilgalaikis 

išsaugojimas ir sklaida skaitmenin÷je 

erdv÷je“ 

VB Skaitmenin÷s informacijos sektoriaus ved÷ja 

Asta Kuktorovien÷ 

 

Lentel÷ 33. Projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuoti kursai 2008 m. 
Nr. Seminaras/mokymai Dalyviai 

1. Seminaras savivaldybių viešųjų 

bibliotekų konsultantams 

VB vyr. metodinink÷ Skaist÷ Venckut÷ 

2. „Bibliotekos pažangai“ mokymai  VB vyr. bibliotekinink÷ Rima Martinkien÷ 
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Lentel÷ 34. Kiti seminarai bei mokymai 2008 m.  
Nr. Seminaras/mokymai Dalyviai 

1. Seminaras „Biudžetinių įstaigų sąskaitų 

planas. Finansavimo sumų, kitų 

pajamų, sąnaudų apskaita“ 

Vyr. buhalter÷ Vida Lučinskien÷ 

2. Seminaras „Ilgalaikio materialiojo, 

nematerialiojo, trumpalaikio turto 

apskaita pagal VSAFAS“ 

Vyr. buhalter÷ Vida Lučinskien÷ 

3. Forumas „Lietuvos bibliotekos kultūros 

politikos kontekste“ 

VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus ved÷ja Nijol÷ 

Raudyt÷ ir vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷ 

4. Mokymai „Kompiuterių, kuriuose 

įdiegta Windows Vista operacin÷ 

sistema, priežiūra bei problemų 

sprendimas“ 

Kompiuterinio tinklo inžinierius Kęstutis 

Joskaudas 

5. Metin÷ Europos Sąjungos informacijos 

tinklų konferencija „Informacijos 

sklaida Europos Parlamento rinkimams 

art÷jant“ 

VB Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja 

Laima Jonauskait÷ 

6. Seminaras „Universalūs skaitymo 

skatinimo būdai“ 

VB Vaikų literatūros sektoriaus ved÷ja Danut÷ 

Žiobakien÷, Salantų m. filialo ved÷ja Jūrat÷ 

Maciuvien÷ 

7. Paieškos sistemos 

INFOLEX.PRAKTIKA pristatymas 

VB Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja 

Laima Jonauskait÷, vyr. bibliograf÷ Lolita 

Miežien÷ 

8. Seminaras „Finansų ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkiniai ir rengimas 

pagal VSAFAS“ 

Vyr. buhalter÷ Vida Lučinskien÷ 

9. LIBIS „Elektroninių paslaugų“ modulio 

mokymai 

VB Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja 

Laima Jonauskait÷ 
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Lentel÷ 35. VIPT kursai bei mokymai 2008 m. 
Nr. Seminaras/mokymai Dalyviai 

1. VIPT kuratorių instruktažas Baublių filialo vyr. bibliotekinink÷ Danguol÷ 

Gibišien÷, Budrių filialo vyr. bibliotekinink÷ 

Jolanta Zubernien÷, Laivių filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Ramut÷ Reikien÷, Laukžem÷s 

filialo vyr. bibliotekinink÷ Jadvyga Vaišnorien÷, 

Jokūbavo filialo vyr. bibliotekinink÷ Laima 

Paulauskien÷, Grūšlauk÷s filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Birut÷ Markaitien÷, Salantų m. 

filialo ved÷ja Jūrat÷ Maciuvien÷ 

2. Renginys „E. diena Gargžduose VIPT 

tinklo dalyviams“ 

Darb÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷ Danut÷ 

Paulikien÷, Raguviškių filialo vyr. bibliotekinink÷ 

Zofija Mačiuvien÷ 

 

2009 metais numatyta dar daugiau mokymų Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojams. 

Dauguma Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų neturi kompiuterinio raštingumo pagrindų, negali 

pagelb÷ti bibliotekos lankytojams, kurie naudojasi kompiuteriais. Tikimasi, kad min÷ti kursai pad÷s 

užpildyti šias spragas. Problema – mokymams reikalingų l÷šų stygius. Nors mokymai n÷ra mokami, 

nemažai papildomų l÷šų reikia kelionių bei komandiruočių išlaidoms apmok÷ti.  

VII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 

2008 metais VB įgyvendinta 13 projektų. Jų įgyvendinimui skirta 33750 Lt. 

Lentel÷ 36.  2008 metais viešojoje bibliotekoje įvykdyti projektai. 
Nr. Projektas Suma 

1. Jaunimo edukacinis projektas 

„Nepamoka“ 

4000 Lt. - LR kultūros ministerijos Vaikų ir 

jaunimo kultūrin÷s edukacijos programa;  

1000 Lt - Kretingos rajono savivaldyb÷. 

2. Euroregiono „Bartuva“ bendradarbiavimo 

projekto konferencija „Vaikų skaitymo 

skatinimo ypatumai Lietuvos ir Latvijos 

bibliotekose“ 

1300 Lt - Kretingos rajono savivaldyb÷ 

3. Seminaras „Viešųjų interneto prieigos 

taškų (VIPT) tinklas Vengrijos 

Kiškunhalašo miesto bibliotekoje“ 

4000 Lt - Kretingos rajono savivaldyb÷ 
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4. Skaitymo skatinimo projektas „Vasaros 

vakarai su knyga“ 

1500 Lt - LR kultūros ministerijos Skaitymo 

skatinimo programa;  

400 Lt - Kretingos rajono savivaldyb÷ 

5. Kasmetinis kraštotyros žurnalas 

„Atsklandos“ 

1300 Lt - Kretingos rajono savivaldyb÷,  

6. Biobibliografijos leidybos projektas 

„Literatūros mokslininko, rašytojo 

Rimvydo Šilbajorio biobibliografija“ 

1000 Lt - LR kultūros ministerijos regionų 

kultūros programa 

7. Biobibliografijos leidybos projektas 

„Poet÷s B. Liniauskien÷s biobibliografija“ 

1000 Lt - Kretingos rajono savivaldyb÷ 

8.  Renginių ciklas „Pasakų skrynel÷“ 600 Lt - Kretingos rajono savivaldyb÷ 

9. Tradicinis renginys „Per žodžio gyvastį ir 

dvasią“ 

2500 Lt - Kretingos rajono savivaldyb÷ 

10. Elektroninis leidinys „Kretingos krašto 

enciklopedija“  

3800 Lt - Kretingos rajono savivaldyb÷ 

 

11. Projektas „Žemaičių stipryb÷“  

 

3000 Lt Kretingos rajono savivaldyb÷ 

  

12. Projektas  „Kretingos knygos kelias“  5000 Lt - LR Kultūros r÷mimo fondas  

 

  

13. Projektas  "Europos m÷nuo Kretingoje“ 

 

 

3350 Lt - Europos komisija Lietuvoje  

 

 Iš viso  33750 Lt 

 

2008 metais viešosios bibliotekos filialuose įgyvendinta 18 projektų. Jų įgyvendinimui 

skirta 8950 Lt. 

Lentel÷ 37. Viešosios bibliotekos filialuose 2008 metais įgyvendinti projektai, finansavimas gautas iš Kretingos 
rajono savivaldyb÷s. 
Nr. Projektas Filialas Suma 

1. „Žemaičiu poezijos pavasaris“ Juodup÷nų 500 Lt 

2. „Pavasariniai poezijos skaitymai“ Laukžem÷s  400 Lt 

3. „Auksinių lapų šviesa“ Vydmantų 350 Lt 

4. „Kurmaičių praeitis senųjų kaimo 

gyventojų pasakojimuose“ 

Kurmaičių 700 Lt 
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5. „Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų mažoji 

architektūra“ 

Kūlup÷nų 400 Lt 

6. „Knyga - mano draugas" S. Įpilties 500 Lt 

7. ,,Žymūs Darb÷nų krašto žmon÷s‘‘ Darb÷nų  200 Lt 

8. „Juodup÷nų istorija – ateičiai“ Juodup÷nų 300 Lt 

9. Vaikų ir jaunimo vasaros stovykl÷l÷ 

„Arlekinas“ 

Kurmaičių 1800 Lt 

10. „Nagarba istorijoje, padavimuose ir 

žmonių prisiminimuose“ 

Rūdaičių 300 Lt 

11. Mažųjų bibliotekos skaitytojų vasaros 

stovykl÷l÷ 

Rūdaičių 500 Lt 

12. „O spalvotoji knygele, vesk mane į savo 

šalį“ 

Kurmaičių 300 Lt 

13. Tradicinis Salantų romansų ir 

dainuojamosios poezijos renginys „Iš savo 

dainų laum÷s juostą išausim“ 

Salantų m. 350 Lt 

14. ,,Šeimos, bažnytin÷s ir kalendorin÷s 

švent÷s senajame Baublių kaime“ 

Baublių 500 Lt 

15. „Etnokultūros ir literatūros sąsajos“ Jokūbavo 350 Lt 

16. „Medžiai lietuvių literatūroje ir 

tautosakoje“ 

Jokūbavo 250 Lt 

17. „Pasakos atgyja l÷l÷se“ Raguviškių 750 Lt 

18. „Drož÷jų tradicijos ir paveldas“ Grūšlauk÷s  500 Lt 

 Iš viso: 8950 Lt 

 

Etnin÷s kultūros pl÷tros Kretingos rajone programai įgyvendinti 2008 metais skirta 5000 Lt: 

2000 Lt – bibliografin÷ms rodykl÷ms „Nel÷ Mazalait÷“ ir „Rimvydas Šilbajoris“, 2000 Lt –

kasmetinio žurnalo „Atsklandos“ leidybai, 1000 Lt – elektroninio leidinio „Kretingos krašto 

enciklopedija“ tęstinei leidybai. 

2008 metų pabaigoje parašyti projektai 2009 metams finansavimui gauti.  

2009 metų Viešojoje bibliotekoje buvo parengti 25 projektai (23 – Kretingos rajono 

savivaldybei ir 2 – Kultūros ministerijai). Skirtas finansavimas 22 projektams. 
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Lentel÷ 38. Viešosios bibliotekos darbuotojų parengti projektai, kuriems 2009 m. bus skirtas finansavimas.  
Eil. 

Nr. 

Projektas Pateikta 

1. Tęstinis Kretingos rajono kultūros 

paveldo leidinys „Atsklandos“.  

Kretingos rajono savivaldybei 

2. Skaitymo skatinimo projektas „Per 

žodžio gyvastį ir dvasią“ (Lietuvos 

rašytojų, poetų ir Kretingos rajono 

literatų kūrybos sklaida) 

Kretingos rajono savivaldybei 

3. Kompaktin÷s plokštel÷s „Sigut÷ 

Tamošaityt÷. Laipteliai“ leidyba.  

Kretingos rajono savivaldybei 

4. „Rašytojos, Kretingos rajono Garb÷s 

piliet÷s Liūn÷s Janušyt÷s 

biobibliografija“ 

Kretingos rajono savivaldybei 

5. Projektas „Kretingos krašto 

enciklopedija” (internetinis elektroninis 

leidinys) 

Kretingos rajono savivaldybei 

6. Skaitymo skatinimo projektas „Meniu   

knygų gurmanams“ 

Kultūros ministerijai  

7. Vaikų pilietinio ir kultūrinio ugdymo 

projektas „Lietuva stipri manim”  

Kretingos rajono savivaldybei 

 

Lentel÷ 39. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų parengti projektai, kuriems 2009 metais bus skirtas 
finansavimas iš Kretingos rajono savivaldyb÷s.  

NR. Projektas Reng÷jas  (filialas) 

1. „Mainos rūbai margo svieto: senųjų baubliškių 

aprangos ir apavo subtilyb÷s“ 

Baublių  

2. „Žymūs Grūšlauk÷s krašto žmon÷s“ Grūšlauk÷s  

3. „Sodžiaus menas ir amatai “ Juodup÷nų  

4. „Po praeitį pasižvalgius“ Erl÷nų  

5. ,,Jokūbavas ir jo žmon÷s istorijos vingiuose” Jokūbavo  

6. „Mūsų kaimo kryžiai, koplytstulpiai ir koplyt÷l÷s“ Kalniškių  

7. ,,Žadeikių kaimo istorija“ Kartenos  

8. ,‚Jos vardas – Lietuva“ Kurmaičių   
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9. „Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų mažoji 

architektūra“ 

Kūlup÷nų  

10. „Žodžio spalvos“ Laukžem÷s  

11. „Istorija ateičiai: Dimitravo dvaras, koncentracijos 

stovykla...“ 

Rūdaičių  

12. „Žymūs Raguviškių krašto žmon÷s“ Raguviškių  

13. Renginių ciklas „Lenkiuosi Lietuvai“ Vydmantų  

14. „Liaudies menas ir tautodail÷“ Salantų  

15. „Ir v÷l suskambo dainos mylimoj gimtin÷j...“ Salantų  

 

 VIII. PERSONALAS 

Darbuotojai. 

2008 metais Viešojoje bibliotekoje dirbo 54 darbuotojai, iš kurių 45 – profesionalūs 

bibliotekininkai.  

Viešosios bibliotekos bibliotekininkų išsilavinimas: 

su aukštuoju (skaičiais ir proc.): 

- SVB      20 (44 %), t. y. 2 daugiau nei 2007 metais; 

- VB      12 (60 %), t. y. 1 daugiau nei 2007 metais; 

- Salantų m.     -  

- kaimų filialuose      8 (35 %), t. y. 1 daugiau nei 2007 metais. 

su aukštesniuoju (skaičiais ir proc.): 

- SVB      20 (44 %), t. y. 2 mažiau nei 2007 metais; 

- VB        8 (40 %) - nepakito; 

- Salantų m.       1 (50 %) – nepakito; 

- kaimų filialuose    11 (48 %), t. y. 2 mažiau nei 2007 metais. 
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kitų (skaičiais ir proc.): 

- SVB         5 (11 %) – nepakito; 

- VB         -                         

- Salantų m.        1 (50 %) – nepakito; 

- kaimų filialuose       4 (17 %) – nepakito. 

Per 2008 metus įvykusius pokyčius galima paaiškinti tuom, kad  Viešosios bibliotekos 

Kalnalio filialo vyr. bibliotekininkei Aldonai Vainušienei iš÷jus į pensiją, į jos vietą priimta dirbti 

Birut÷ Jonušien÷, 1990 metais Lietuvos Veterinarijos akademijoje įgijusi zooinžinieriaus 

kvalifikaciją. VB vyr. bibliotekininkei Birutei Naujokaitienei iš÷jus į atostogas vaikui prižiūr÷ti, 

priimta dirbti Lina Buikien÷, Klaip÷dos universitete HMF įgijusi filologijos bakalauro kvalifikacijos 

laipsnį su bibliotekinink÷s specializacija.  

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai. 

Lentel÷ 40. Vartotojų, lankytojų bei išduoties  skaičius 1 bibliotekininkui. 
Vartotojų skaičius 

vienam bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 

vienam bibliotekininkui 

Išduotis vienam 

bibliotekininkui 

Biblioteka 

2007 

m. 

2008 

m. 

skirtumas 2007 

m. 

2008 

m. 

skirtumas 2007 m. 2008 m. skirtumas 

SVB 208 212 +4 4751 4768 +17 7112 7076 -36 

VB 167 174 +7 6407 6474 +67 5135 5130 -5 

MF 352 357 +5 8941 5826 - 3115 10824 10378 -446 

KF 229 232 +3 3091 3193 +102 8368 8481 +113 

 

2008 metais SVB išaugo vartotojų bei lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui, o 

sumaž÷jo išduoties skaičius vienam bibliotekininkui. Priežastis – ataskaitiniais metais SVB išaugęs 

vartotojų (184)  bei lankytojų (766) skaičius ir sumaž÷ję išduoties (1621) rodikliai .  

IX. MATERIALINö BAZö 

2008 metais renovuotas Darb÷nų filialas. Kurmaičių filialas perkeltas į naujas patalpas – 

Kurmaičių pradinę mokyklą, nupirkti nauji baldai. 8 Viešosios bibliotekos filialuose įvesta 

signalizacija.  
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Techninis aprūpinimas. 

Lentel÷ 41. Kompiuterių (iš jų vartotojams ir darbuotojams) ir dauginimo priemonių skaičius 2007 – 2008 m. 
Iš jų: Iš viso kompiuterių 

Vartotojams Darbuotojams 

Kopijavimo aparatų Biblioteka 

2007 m 2008 m. 2007 

m 

2008 

m. 

2007 

m 

2008 

m. 

2007 m 2008 m. 

SVB 62 115 (+53) 35 72 

(+37) 

27 43 

(+16) 

6 16 (+10) 

VB 34 35 (+1) 9 10 

(+1) 

25 25 (-) 1 1 (-) 

MF 3 6 (+3) 3 5(+2) - 1 

(+1) 

- 2 (+2) 

KF 25 74 (+49) 23 57 

(+34) 

2 17 

(+15) 

5 13 (+8) 

 

Diagrama 21. Vartotojams skirti kompiuteriai 2007 – 2008 m. 
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Per 2008 metus 8 Viešosios bibliotekos filialai kompiuterizuoti, 15 turi prieigą prie 

interneto, t.y. 8 bibliotekomis daugiau nei 2007 metais. Kopijavimo aparatų skaičius 2008 metais 

išaugo 10. To rezultatas – išaugo filialų, kuriuose prad÷tos teikti mokamos paslaugos, skaičius.  

Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas 2823 m² (108 m² didesnis nei 2007 metais), iš 

jų naudingas bibliotekos funkcijoms atlikti plotas – 2403 m² (2 m² mažesnis nei 2007 metais).  
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X. FINANSAVIMAS 

 
Lentel÷ 42. L÷šų gavimas 2007 – 2008 m. 
 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

Iš viso gauta 1440,8 tūkst. Lt 1694,1 tūkst. Lt + 253,3  tūkst. Lt 

Iš biudžeto (steig÷jo, 

valstyb÷s) l÷šos 

1383,3 tūkst. Lt 1605,8 tūkst. Lt + 222,5 tūkst. Lt 

Steig÷jo l÷šos 

dokumentams įsigyti 

53,6 tūkst. Lt 48,2 tūkst. Lt - 5,4 tūkst. Lt 

Steig÷jo l÷šos 

periodikos 

prenumeratai 

46,4 tūkst. Lt 61,8 tūkst. Lt  + 15,4 tūkst. Lt 

Už mokamas 

paslaugas 

10,5 tūkst. Lt 9,2 tūkst. Lt - 1,3 tūkst. Lt 

Fizinių, juridinių 

asmenų parama 

13,9 tūkst. Lt 23,3 tūkst. Lt + 9,4 tūkst. Lt 

Programų, projektų 

(grantų) l÷šos 

33,1 tūkst. Lt 55,8 tūkst. Lt + 22,7 tūkst. Lt 

 

Lentel÷ 43. Išlaidos 2007 - 2008 m. 
 2007 m. 2008 m.  Skirtumas 

Iš viso išleista 1440,8 1694,1 + 253,3 

Darbo užmokesčiui 830,6 951,0 + 120,4 

Komplektavimui 

(dokumentams įsigyti) 

185,2 249,0 + 63,8 

Knygoms 138,8 187,2 + 48,4 

Periodikos 

prenumeratai 

46,4 61,8 + 15,4 

Elektroniniams 

dokumentams 

0 0 0 

Automatizacijai: 

kompiuterinei 

programinei įrangai, 

jos palaikymui 

5,4 0 - 5,4 

Kitos išlaidos 419,6 494,1 + 74,5 
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XI. IŠVADOS 

Pasiekimai 2008 metais:  

- 2008 m. prad÷ti  Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos naujo 

pastato statybos darbai, kuriems per 2008 metus išleista 1,5 mln. Lt; 

- Viešosios bibliotekos Kurmaičių filialas perkelta į Kurmaičių pradin÷s mokyklos patalpas, 

nupirkti nauji baldai; 

- renovuotas Viešosios bibliotekos Darb÷nų filialas; 

- kompiuterizuoti 8 Viešosios bibliotekos filialai: Baublių, Budrių, Erl÷nų, Grūšlauk÷s, 

Jokūbavo, Juodup÷nai, Kartenos, Kūlup÷nų, Laivių bei Laukžem÷s; 

- 2008 metais prad÷tas darbas su LIBIS PĮ 13 Viešosios bibliotekos filialų: Salantų m., 

Baublių, Budrių, Darb÷nų, Erl÷nų, Grūšlauk÷s, Jokūbavo, Juodup÷nų, Kartenos, Kūlup÷nų, Laivių,  

Raguviškių ir Vydmantų; 

- 8 Viešosios bibliotekos filialuose  įvesta signalizacija; 

- tęsiamas senų knygų rekatalogavimas, kraštotyros informacijos skaitmeninimas, bibliotekos 

interneto svetain÷s www.kretvb.lt pildymas; 

- Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai s÷kmingai k÷l÷ kvalifikaciją, dalyvavo Lietuvos 

kultūros darbuotojų tobulinimosi centro, projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuotuose 

seminaruose bei kituose mokymuose, išvykose, konferencijose.  

- VB įvykdyta 13 projektų, kurių finansavimui skirta 33750 Lt; 

- Viešosios bibliotekos filialuose įvykdyta 18 projektų, kurių įgyvendinimui skirta 8950 Lt; 

- 2008 metais 2009 metų finansavimui gauti Viešojoje bibliotekoje bei filialuose parengti 25 

projektai; 

- VB įrengta kompiuterizuota darbo vieta akliesiems ir silpnaregiams; 

- išleisti bibliografiniai leidiniai, skirti kraštiečiams: Rimvydui Šilbajoriui, Bronei 

Liniauskienei ir Nelei Mazalaitei; 

- išleistas rajono etnokultūros paveldui skirtas leidinys „Atsklandos“ Nr.1; 

- rengiami elektroniniai leidiniai „Kretingos personalijų žinynas“ ir „Kretingos krašto 

enciklopedija“; 

- 2008 m. Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose apsilank÷ 201391 

lankytojas, iš jų : virtualių - 75554,  išduota – 301767 dokumentai; 

- padid÷jo darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, skaičius; 

- teikta medžiaga Klaip÷dos apskrities Ievos Simonaityt÷s viešosios bibliotekos parengtam 

projektui „Klaip÷dos regiono etnokultūros lobiai“ (medžiagą projektui pateik÷ VB bibliografai); 
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- buvo kaupiami 68 kraštotyros aplankai įvairiomis temomis, 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; 

- visuotinio susirinkimo metu nuspręsta, kad gyventojų skirtų 2 proc. pajamų mokestis bus 

panaudotas darbuotojų kvalifikacijos k÷limui; 

- 2008 m. su Bilo  ir Melindos Geitsų fondo pagalba  prad÷tas vykdyti projektas „Bibliotekų 

pažangai;  

- 18 Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojų pak÷l÷ kvalifikaciją, dalyvaudami Lietuvos 

kultūros darbuotojų tobulinimosi centro organizuotuose seminaruose bei kituose mokymuose, 

išvykose, konferencijose; 

- padid÷jo darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, skaičius; 

- Viešoji biblioteka bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, dalyvauja 

tarptautinių projektų vykdyme, tarptautin÷se konferencijose, bendradarbiauja su užsienio 

bibliotekomis. 

Trūkumai ir problemos: 

- bibliotekų veiklai modernizuoti ir naujoms informacin÷ms paslaugoms kurti reikia gerokai 

daugiau l÷šų; 

- sumaž÷jo renginių bei renginių lankytojų skaičius. Priežastis – ankštos patalpos. Viešojoje 

bibliotekoje renginiai vyksta Abonemente, kuriame mažai vietos, renginių metu aptarnaujami 

lankytojai. D÷l min÷tų priežasčių didesni ir reikšmingesni renginiai dažnai vyksta už bibliotekos 

ribų; 

- skurdžios  kaimo bibliotekų patalpos, l÷šų stygius bibliotekų šildymo sistemų įvedimui, 

patalpų remontui; 

- išliko aktuali problema – prastas Viešosios bibliotekos bei filialų patalpų šildymas; 

- d÷l gyventojų emigracijos bei jaunų kaimo gyventojų skaičiaus maž÷jimo, moksleivių 

nesidom÷jimo skaitymu, maž÷ja kaimų filialų bibliotekų lankytojų skaičius bei išduotis; 

- sumaž÷jo dokumentų išduoties rodikliai SVB; 

- stinga l÷šų Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojų kvalifikacijos k÷limui; 

- komplektuojant dokumentų fondą, sunku gauti universitetų leidžiamos mokomosios 

literatūros. Priežastis – maži tiražai, universitetų leidžiama literatūra neplatinama per tiek÷jus; 

- sparčiai auga leidinių kainos; 
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- Viešojoje bibliotekoje įrengtos „ZEBRA belaidžio interneto“ erdv÷s, tačiau ši paslauga 

netapo populiari.  
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Vartotojai. 

Lentel÷ 1. Vartotojai 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 2852 2911 +59 

VB 937 1045 +108 

MF 275 275 - 

KF 1640 1591 - 49 

 
Diagrama 1. Vartotojai 2007 – 2008 m.  
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Akivaizdus vaikų vartotojų skaičiaus maž÷jimas KF 2008 metais. Priežastys – kaimo 

gyventojų sen÷jimas, kaimo mokyklų uždarymas, mažas gimstamumas, emigracija į miestus ar kitas 

šalis.  

Lentel÷ 2. Apsilankymų skaičius 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 53319 57526 +4207 

VB 13141 16006 +2865 

MF 6462 5931 -531 

KF 33716 35589 +1873 
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Diagrama 2. Apsilankymas 2007 – 2008 m. 
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Lankomumas. 

Lentel÷ 3. Bendras lankomumo rodiklis 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 19 20 +1 

VB 14 15 +1 

MF 24 22 -2 

KF 21 22 +1 

Sumaž÷jo apsilankymų skaičius bei lankomumo rodiklis MF 2008 metais, nors vartotojų 

skaičius nekito. Priežastis – vaikai nebesidomi skaitymu. Bibliotekos kompiuterizavimas nepad÷jo 

pritraukti į biblioteką daugiau lankytojų. Priežastis – dauguma gyventojų namie turi kompiuterį su 

prieiga prie interneto. Be to, didžioji dalis bibliotekos lankytojų – vaikų, apsilankę bibliotekoje, 

mieliau renkasi kompiuterį nei skaitymą.  

Išduotis.  

Lentel÷ 4. Dokumentų išduotis 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m.  

SVB 83981 85577  (+1596) 

VB 19046 23058 (+ 4012) 

MF 5008 4248 (- 760) 

KF 59927 58271 (-1656) 
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D÷l anksčiau min÷tų priežasčių sumaž÷jo ir dokumentų išduotis MF bei KF: vaikai mieliau 

renkasi žaidimus, dalyvauja organizuotose stovykl÷l÷se nei skaito. Džiugu, kad aktyviai 

dalyvaujama skaitymo skatinimo projektuose ir, stovykl÷lių bei įdomių renginių pagalba, vaikas 

priart÷ja prie skaitymo. Diskusijos, viktorinos, noras pirmauti skatina vaikus atsiversti knygą ar kitą 

leidinį, ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus.   

 

Diagrama 3. Dokumentų išduotis 2007 – 2008 m. 
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Lentel÷ 5. Grožin÷s literatūros išduotis 2007 – 2008 m. 
2007 m. 2008 m. Biblioteka 

Fiz. vnt. proc. Fiz. vnt. proc. 

SVB 58641 73 60008 (1367) 70 (-3) 

VB 14299 75 17239 (+ 2940) 75 (-) 

MF 3844 77 3407 (- 437) 80 (+3) 

KF 40498 68 39362 (-1136) 68 (-) 

 

Lentel÷ 6. Šakin÷s literatūros išduotis 2007 – 2008 m. 
2007 m. 2008 m. Biblioteka 

Fiz. vnt. proc. Fiz. vnt. proc. 

SVB 24592 25 25569 (+977) 30 (+5) 

VB 3999 21 5819 (+1820) 25 (+4) 

MF 1164 23 841 (-323) 20 (-3) 

KF 19429 32 18909 (-520) 32 (-) 
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Lentel÷ 7. Periodinių leidinių išduotis 2007 – 2008 m. 
2007 m. 2008 m. Biblioteka 

Fiz. vnt. proc. Fiz. vnt. proc. 

SVB 30529 32 29822 (-707) 35 (+3) 

VB 1653 9 1741 (+88) 8 (-1) 

MF 2007 40 1301 (-706) 31 (-9) 

KF 26869 46 26780 (-89) 46 (-) 

 

Diagrama 4. Dokumentų išduotis 2007 - 2008 m.  Diagrama 5. Dokumentų išduotis VB 2007 - 2008 m. 
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Diagrama 6. Dokumentų išduotis KF 2007 – 2008 m. Diagrama 7. Dokumentų išduotis MF 2007 – 2008 m. 
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Iš diagramų matyti, kad Viešosios bibliotekos filialuose sumaž÷jo grožin÷s, šakin÷s 

literatūros bei periodinių leidinių išduotis. Priežastys: 

- demografin÷s priežastys. Auga kaimų gyventojų amžiaus rodikliai. Maž÷ja jaunų žmonių, 

gyvenančių kaime, skaičius, o tie, kurie gyvena kaime, dažniausiai dirba mieste ir naudojasi to 

miesto paslaugų punktais; 

- kaimo mokyklų uždarymas. Uždarius mokyklą, vaikai dažniausiai mokosi artimiausiame 

mieste ir lankosi to miesto mokyklos ar viešojoje bibliotekoje; 
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- kompiuterio dominavimas „šiuolaikinio“ vaiko pasaulyje. Kompiuteris užima svarbesnę 

vietą vaiko gyvenime nei knyga ar periodiniai leidiniai. Skaitymą vaikai vis dažniau išmaino į 

kompiuterinius žaidimus. „Šiuolaikinį“ vaiką darosi vis sunkiau sudominti skaitymu. 

Lentel÷ 8. Skaitomumas 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 29 29 - 

VB 20 22  +2 

MF 18 15  -3 

KF 37 37  - 

 

Lentel÷ 9. Renginiai 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m.  Skirtumas 

SVB 360 378 +18 

VB 49 42  -7 

MF 11 14  +3 

KF 300 322  +22 

 

Diagrama 8. Renginiai 2007 – 2008 m. 
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2008 metais vaikams skirtų renginių skaičius sumaž÷jo tik VB ir neženkliai. Siekta 

organizuoti mažiau, bet didesnę vertę turinčių renginių, kuriais siekta skatinti vaikų skaitymą, 

ugdyti meninę saviraišką.   
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Renginiai.  

Pamin÷tini šie 2008 metais Viešojoje bibliotekoje vykę vaikams skirti renginiai: 

 

2008 metais įvykdytas etnokultūrinis 

projektas „Pasakų skrynel÷”, skirtas 1-4 

klasių mokiniams. Projekto tikslas - 

organizuoti etnokultūrinius  užsi÷mimus 

min÷tų klasių skaitytojams. Projekto metu 

dalyviai per skaitymą nuosekliai susipažino 

su lietuvių pasakomis bei dalyvavo 

pamok÷l÷se „Kerpu kerpu pasaką”. Šių 

pamok÷lių tikslas – supažindinti jaunuosius 

skaitytojus su senaisiais lietuvių liaudies 

ornamentais ir suteikti galimybę patiems kurti karpinius etnine tematika. Pamok÷lių metu parengtas 

paveikslų iš karpinių ciklas pasakų motyvais „Baltoji pasaka” ir Kal÷dų laikotarpiu eksponuotas  

bibliotekoje. 

 

Sausio 23 dieną skaitytojai 

rinkosi į Skaitymo metų atidarymo 

šventę. Jos metu programą „Astridos 

Lindgren žodžiai vaikų širdyse“ parod÷ 

Kretingos Marijono Daujoto vidurin÷s 

mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, 

ekspert÷ Aldona Kruševičiūt÷ kartu su 

mokiniais, kurie  „tapo“ linksmais 

A. Lindgren knygų herojais ir jų 

draugais. Renginio metu jaunieji 

skaitytojai buvo pakviesti atverti Skaitymo metų link÷jimų skrynią, į kurią gal÷jo sud÷ti metų 

link÷jimus knygai, bibliotekai, skaitantiems draugams. Renginio dalyviai gavo po mažą popierinį 

laivelį iš didelio laivo, visi buvo  pakviesti iškelti bures su šūkiu „Skaityk! Laisv÷k! Tobul÷k!“ ir 

kartu plaukti į knygų jūrą.  
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Vasario 28 dieną, mažieji 

bibliotekos lankytojai švent÷ tradicija 

tapusią vyskupo rašytojo Motiejaus 

Valančiaus gimimo dieną. Tą diena 

vyko žemaičių tarm÷s puosel÷jimo 

literatūrin÷ popiet÷ „Mik÷ melag÷lis”, 

skirta 207 – tosioms rašytojo gimimo 

metin÷ms pamin÷ti. Mažiesiems buvo 

priminta, kokius pasakojimus vaikams 

yra parašęs Motiejus Valančius. 

Popiet÷je vaikai žemaitiškai vaidino 

pasaką „Mik÷ melag÷lis”, žaid÷ žaidimus „Nešo nešo kiauši” ir „D÷ina – naktis”. Kiekvienas  gal÷jo 

užlipti ant scenos ir akimirksniu sukurti  savo istoriją, prilygstančią paties Mik÷s melag÷lio 

vaizduotei. 

 

Balandžio 17 dieną, Vaikų 

knygos švent÷s „Pabelsk į knygos 

širdį” metu, vaikų literatūros 

sektoriuje lank÷si vaikų poet÷ Zen÷ 

Sadauskait÷. Mažieji susitikimo su 

poete dalyviai godžiai klaus÷si 

autor÷s skaitomų eil÷raščių, 

vaizdingų pasakojimų apie kaukutį, 

stebuklingą lazdelę, boruž÷s gimimą, 

apie Z. Sadauskait÷s įgyvendintus 

rekordus. Po  smagaus poet÷s 

pasakojimo, vaikai  klausin÷jo kada ir kiek laiko poet÷ rašo eil÷raščius, kas įkvepia kūrybai ir kt. 

Renginio dalyviai gal÷jo įsigyti knygelių su poet÷s autografais. 
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Balandžio m÷nesį, Nacionalin÷s 

bibliotekų savait÷s metu, tradicija tapo 

aktyviausiems Vaikų literatūros sektoriaus 

skaitytojams suteikti „Bibliotekos bičiulio“ 

vardą. Balandžio 22 dieną surengta Jaunųjų 

bibliotekos bičiulių švent÷ „Skaitome kartu – 

vaikai, t÷vai, seneliai”. Į renginį buvo 

pakviesti daugiausiai knygų perskaitę ir 

dažniausiai bibliotekoje besilankantys bei 

įvairiuose renginiuose ir užsi÷mimuose 

dalyvaujantys vaikai, jų t÷veliai ir seneliai. Renginyje dalyvavę t÷veliai ir seneliai dalijosi mintimis, 

jog skaito vaikams nuo mažens. Ronetos ir Edgaro mama pasakojo, jog ji skait÷ vaikams, kol jie dar 

nemok÷jo skaityti. Auks÷s močiut÷ papasakojo, jog anūk÷s ilgai tenka laukti grįžtančios 

iš bibliotekos. Auks÷ čia susitinka draugų, ilgai renkasi knygutes, nes dauguma jų jau yra 

perskaičiusi, o pastaruoju metu pati prad÷jo režisuoti spektakliuką iš knygut÷s „Zuikių margučiai“, 

rengia jį bibliotekoje su draugais ir ateityje žada parodyti bibliotekos lankytojams. Jauniesiems 

„Bibliotekos Bičiuliams“ džiaugsmo suteik÷ ne tik diplomai, bet ir mažos dovan÷l÷s – Skaitymo 

metų atributika: medviln÷s maišeliai knygoms, skirtukai, lankstinukai, o renginio pabaigoje 

„atplauk÷“ pilnas saldumynų Skaitymo metų laivas. Taip pat bibliotekoje šiai šventei buvo parengta 

fotoparoda „Augame su knyga“, kurioje užfiksuotos akimirkos iš bibliotekos renginių vaikams. 

 

Birželio 14 dieną Kretingos vaikai 

susitiko su Šarlio Pero pasakas skaitančiu 

klounu Lidu ir jo drauge Duli. Viešųjų 

skaitymų renginys, pavadintas „Klounas 

Lidu skaito vaikams“, įvyko Kretingos 

miesto švent÷s metu, tod÷l sulauk÷ ypač 

gausios vaikų ir jų t÷velių d÷mesio. 

Renginio pradžioje klounas Lidu 

susipažino su susirinkusiais vaikais, 

pakviet÷ juos kartu pasilinksminti ir 

įsidrąsinti prieš pradedant klausytis puikios Šarlio Pero pasakos „Raudonkepurait÷“. Susirinkusieji 

steb÷jo klouno triukus, šoko, dainavo. At÷jus pasakos metui, vaikai ne tik klaus÷si Lidu teatrališkai 

deklamuojamo teksto, bet ir patys pad÷jo sekti „Raudonkepuraitę“ bei kitas min÷tojo autoriaus 
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pasakas. Klounas Lidu susirinkusiai auditorijai papasakojo, kod÷l jis taip m÷gsta Šarlio Pero 

pasakas, pamin÷jo, jog 2008-ieji yra jubiliejiniai metai min÷tam rašytojui, kartu su vaikais 

prisimin÷, kokias pasakas paraš÷ garsusis rašytojas, visi draugiškai sutar÷, jog būtina nuolatos 

skaityti, dom÷tis, tobul÷ti. Nor÷damas paskatinti dom÷tis knygomis, klounas Lidu vaikams įteik÷ 

asmeninius pakvietimus apsilankyti Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešojoje 

bibliotekoje. Po renginio klounas Lidu išvyko savo linksmuoju automobiliu, papuoštu skaitymo 

metų šūkiu, susitikti su kitais Kretingos vaikais, laukiančiais jo miesto vasaros estradoje. 

 

Lapkričio 18 d. Viešojoje 

bibliotekoje Kretingos rajono paaugliai 

tur÷jo galimybę susitikti ir pabendrauti su 

rašytoja Aiste Ptakauske, kuri atvyko 

pristatyti savo naujojo romano „Nerealios 

atostogos“. Aist÷ Ptakausk÷ – ne tik 

rašytoja, bet ir dramaturg÷, teatro režisier÷, 

vert÷ja, literatūrolog÷. Susitikimo metu ji 

nuoširdžiai ir atvirai atsakin÷jo į vaikų 

užduotus klausimus apie save, kūrybinio 

kelio pradžią. Renginį organizavo UAB „Šviesa“ leidybos įmonių grup÷s bibliotekų projektų 

vadov÷ Liuda Seniutina. UAB „Šviesa“ yra pagrindin÷ knygų tiek÷ja Kretingos M. Valančiaus 

viešajai bibliotekai. Renginio pabaigoje visi norintys gal÷jo įsigyti knygą „Nerealios atostogos“ su 

autor÷s autografu. 

 

2008 metais Viešosios bibliotekos 

vaikų literatūros sektoriuje veik÷ Jaunųjų 

bibliotekininkų būrelis „Pel÷džiukai”. 

Užsi÷mimų metu vaikai susipažino su 

naujomis knygomis, dalyvavo renginiuose, 

vaikų skaitymo skatinimo programose, 

mok÷si informacinio raštingumo ir darbo 

kompiuteriu įgūdžių, klijavo ir tvark÷ 

knygas, žaid÷ literatūrinius žaidimus ir kt.   
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Pamin÷tini šie 2007 metais Viešosios bibliotekos filialuose vykę vaikams skirti 

renginiai: 

- popiet÷ „Po džiaugsmo margutį į širdį“ (Salantų miesto filialas); 

- popiet÷ „Pažink, m÷gaukis, skaityk...“ (Salantų miesto filialas); 

- literatūrin÷ popiet÷ vaikams „Pasakos klausausi – pasaka stebiuosi“ (Salantų miesto filialas); 

- popiet÷ „Skaitau ir tobul÷ju“ (Salantų miesto filialas); 

- ,,Kartu su pasaka prie Advento žvakut÷s“ (Baublių filialas); 

- vaidinimas „Rop÷“ (Baublių filialas); 

- ,,Žaidimai advento vakarui“ (Baublių filialas); 

- skaitymo skatinimui skirtos popiet÷s – „Bilietas į pasaką“ ir jungtinis Žalgirio seniūnijos 

bibliotekų renginys ,,Knyga kviečia draugauti“ (Baublių filialas); 

- popiet÷ Anzelmas Matutis. ,,Margaspalv÷ genio kalv÷“ (Budrių filialas); 

- popiet÷ Šarlis Pero ,,Augame su pasaka“(Budrių filialas); 

- popiet÷ sausio 13-osios aukoms atminti ,,Ne g÷l÷s raudonai pražydo tą naktį sausio vidury‘‘ 

(Budrių filialas); 

- popiet÷ „Vasario 16-oji Lietuvos valstyb÷s atkūrimo diena“(Budrių filialas); 

- popiet÷ Velykų papročiams bei tradicijoms prisiminti „Kad namai alsuotų švente“(Budrių 

filialas); 

- „Papuoškime Velykų margutį“(Budrių filialas); 

- „Tik lietuviai turi žodį ,,Knygnešys“(Budrių filialas); 

- popiet÷ Tarptautinei vaikiškos knygos dienai pamin÷ti. ,,Kuriame pasaką‘‘(Budrių filialas); 

- popiet÷ „Kelion÷ į bibliotekos šalį“(Budrių filialas); 

- popiet÷ „Bilietas į pasaką“ (Budrių filialas); 

- popiet÷ „Sudie, mokykla“(Budrių filialas); 

- Vaikų vasaros stovykl÷l÷ ,,Saulut÷ teka kiekvienam‘‘(Budrių filialas); 

- popiet÷ ,,Lietaus nykštukai“, kurios metu buvo skaitomi V. Palčinskait÷s eil÷raščiai (Budrių 

filialas); 

- ,,Rudens godos“ (Erl÷nų filialas); 

- ,,Advento ir Kal÷dų dainos“ (Erl÷nų filialas); 

- „Knyga – širdel÷ tavo, išdalinta visam pasauliui“ (Erl÷nų filialas); 

- ,,Vienintel÷, tu mano“ (Erl÷nų filialas); 

- ,,Vasara su gera knyga“ (Erl÷nų filialas); 

- ,,Kartu su Kal÷dų pasaka“ (Erl÷nų filialas); 

- „Poezijos pavasar÷lis“ (Grūšlauk÷s filialas); 

- literatūrin÷ valand÷le „Kompiuteris – protingas, knyga išmintinga“ (Imbar÷s filialas); 
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- pokalbis „Noriu daug – žinau mažai“ (Imbar÷s filialas); 

- pokalbis „Kaip skaityti knygą?“ (Imbar÷s filialas); 

- pokalbis „Knygel÷s verkia“ Imbar÷s filialas); 

- popiet÷ „Žvaigžd÷toj pasakų šaly“ (Imbar÷s filialas); 

- popiet÷ „Knyga, knyga, dar kartą knyga“ (Imbar÷s filialas); 

- popiet÷ „Knyga – mano kelyje“ (S. Įpilties filialas); 

- pokalbis „Pažvelkime į istoriją“ (S. Įpilties filialas); 

- literatūrin÷ popiet÷ „Perskaičiau aš – perskaityk ir tu“ (S. Įpilties filialas); 

- popiet÷ „Svečiuose trys karaliai“ (Jokūbavo filialas); 

- susitikimas su žurnalistu, rašytoju Edmundu Bunka (Jokūbavo filialas); 

- Užgav÷n÷ms skirta popiet÷ „Svečiuose pas močiutę kaime“ (Jokūbavo filialas); 

- popiet÷ „Knyga kviečia draugauti“ (Jokūbavo filialas); 

- popiet÷ „Gimtin÷s medžių prieglobstyje“ (Jokūbavo filialas); 

- popiet÷ „Šoksim, trypsim, linksmi būsim“ (Jokūbavo filialas); 

- popiet÷ „Po baltu angelo sparnu“ (Jokūbavo filialas); 

- literatūrin÷ valand÷l÷ „Šarlio Pero pasakų pasaulyje“ (Jokūbavo filialas); 

- literatūrin÷ valand÷l÷ „M. Vainilaičio kūryba“ (Jokūbavo filialas); 

- popiet÷ „Po t÷vyn÷s dangum“ (Jokūbavo filialas); 

- popiet÷ „Laisv÷s keliu einu“ (Jokūbavo filialas); 

- popiet÷ „Skaitiniai po skarota egle“ (Jokūbavo filialas); 

- literatūrin÷ popiet÷ „Ilgesio v÷jas“ (Jokūbavo filialas); 

- literatūrin÷ popiet÷ „Skaitiniai prie berželių“ (Jokūbavo filialas); 

- popiet÷ „Ošia senas ąžuolas“ (Jokūbavo filialas); 

- Jokūbavo A. Stulginskio pagrindin÷s mokyklos darbščiųjų rankų būrelio darbelių paroda 

„Šventin÷s atvirut÷s“ (Jokūbavo filialas); 

- viktorina „Baltos lankel÷s, juodos avel÷s“ (Kalnalio filialas); 

- popiet÷ „Atkeliavo d÷d÷ Derlius“ (Kalnalio filialas); 

- popiet÷ – viktorina „Knyga geriausia draug÷“ (Raguviškių filialas); 

- diskusija „Mano teis÷ (ne)skaityti“ (Raguviškių filialas); 

- literatūrin÷ popiet÷ ,,Atverkime duris knygai (Kartenos filialas); 

- švent÷ „Vasara at÷jo“ (Kūlup÷nų filialas); 

- garsinio skaitymo popiet÷ vaikams ,,Paskaityk man“ (Kūlup÷nų filialas); 

- šventin÷ popiet÷ vaikams ,,Kal÷dų seneli - kaip tavęs lauk÷m“ (Kūlup÷nų filialas); 

- literatūrinis konkursas „Visi atsakymai – knygose“ (Kumpikų filialas); 

- viktorina „Mano t÷višk÷ – Žemaitija“ (Kumpikų filialas); 
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- „Knygučių ligonin÷s“ atidarymas (Kurmaičių filialas); 

- literatūrin÷ popiet÷ „Mums knygel÷s – geriausi draugai“ (Kalniškių filialas); 

- garsinio skaitymo valand÷l÷s „Skaitau sau ir draugams“ (Kalniškių filialas); 

- popiet÷ „Kaip pavadinsi šią g÷lę (Laukžem÷s filialas); 

- popiet÷ „Kaip elgiesi namuose“ (Laukžem÷s filialas); 

- garsiniai skaitymai „Oželis kvaišelis“ (Rūdaičių filialas); 

- garsiniai skaitymai „Atsiskyr÷lis Antan÷lis“ (Rūdaičių filialas); 

- literatūrin÷ popiet÷ „Knyga yra išminties, laim÷s ir galimyb÷s šaltinis“ (Šuk÷s filialas); 

- literatūrin÷ popiet÷ „Su knyga per gyvenimą“ (Šuk÷s filialas). 

Lentel÷ 10. Parodos 2007 – 2008 metais. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m.  Skirtumas 

SVB 165 170 +5 

VB 32 22  -10 

MF 8 4  - 4 

KF 125 144  +19 

 

2008 metais VB eksponuotos šios vaikams skirtos spaudinių parodos: 

- spaudinių paroda, skirta Šarlio Pero – žymiausio XVII a. pasakų kūr÷jo - 380 –osioms 

gimimo metin÷ms pamin÷ti. Lankytojai gal÷jo susipažinti su parodomis: „Žiuliui Vernui -180“, 

„Viskas apie H. K. Anderseną“ (1 – 4 kl.). Joje pristatyta H. K. Anderseno kūryba, spaudiniai ir 

vaikų piešiniai autoriaus kūrybos motyvais; 

- paroda „Jūrų vyrų kovos“ (1-5 kl.) sudomino tuos, kurie m÷gsta istorijas apie jūrų žmones – 

karius, pirklius ir pl÷šikus, vikingus, kurie didžiuliais  laivais į mūsų pakrantes atplaukdavo ir 

prot÷viams ramiai gyventi neduodavo; 

- daug d÷mesio sulauk÷ literatūrin÷ paroda „Mano draugai iš didžiosios D“ (5-7 kl.) apie 

draugystę, meilę, ištikimybę. Tai labai aktualios temos paauglių gyvenime. 

2008 metais VB eksponuotos šios vaikams skirtos meno parodos: 

- mokytojos Irmos Ilkevičien÷s vadovaujamo Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijoje įkurto 

lankstinių būrelio „Popieriaus magija“ (1-4 kl.) narių paroda. Joje pristatyti personaliniai ir 

kolektyviniai lankstiniai. Parodoje eksponuoti įvairių kalendorinių švenčių ir pasakų temomis 

lankstyti paveikslai, vitražai, plakatai ir puokšt÷s; 

- piešinių paroda „G÷l÷s tamsoje“,  kurioje pristatyti naudojant nuplovimo techniką sukurti 

darbai. Tai darželio - mokyklos „Pasaka“ VPC aukl÷tinių darbai; 

- Dienos veiklos tarnyboje popamokinius užsi÷mimus lankančių vaikų (1-7 kl.) iš gamtinių ir 

buitinių medžiagų sukurtų darbelių paroda; 
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- tradicin÷ Kretingos rajono priešmokyklinių grupių ugdytinių kūrybinių darbų paroda 

„Rudenin÷ pasaka knygos lapeliuose“;  

- fotoparoda „Gamtos pasaką seku“, kurioje eksponuotos vaikų atneštos nuotraukos, kuriose 

jie įamžinti gamtoje. Tai tarsi pačių vaikų sukurta gamtos knyga, kurioje jie yra herojai. 

- fotoparoda „Augu su knyga“, kurioje eksponuotos vykusių renginių vaikams metu įamžintos 

akimirkos; 

- paveikslų iš karpinių ciklas „Baltoji pasaka“,  kuris buvo parengtas įgyvendinant projektą 

„Pasakų skrynel÷“; 

- Kretingos darželio – mokyklos „Pasaka“ VPC surengta rankdarbių būrelio „Bitut÷", 

vadovaujamo mokytojos Nijol÷s Meškauskien÷s, paroda „Laukiame Kal÷dų“ (1-4 kl.), kurioje 

pristatyti kryžiuku siuvin÷ti darbeliai; 

- vaikų kūrybos darbų parodos, skirtos svarbioms Kretingai ir Lietuvai sukaktims pamin÷ti: 

Kretingos mokyklos – darželio „ŽIBUTö“ aukl÷tinių kūrybinių darbų (1 kl.) paroda, skirta 

gražiausioms metų švent÷ms, žiemos pramogoms ir džiaugsmams, o taip pat ir svarbioms sukaktims 

pamin÷ti. Senųjų ir Naujųjų metų sandūroje mokykla – darželis „Žibut÷“ min÷jo 30-ties metų 

sukaktį;  

- keramikos darbų paroda „Kelion÷ į molinuko šalį”(1-4 kl.), kurioje keramikos darbelius – 

angeliukus, varpelius, vazeles, gyvūn÷lius, įvairias dekoracijas – pristat÷ Kretingos ugdymo centro 

vaikai. Ugdytinių mokytoja Dovil÷ Jonkuvien÷, pasidžiaug÷, kad vaikai noriai lipdo. 2008 metais 

centras įsigijo keramikos dirbinių degimo krosnelę. Prieš lipdydami vaikai piešia, m÷gindami 

įsivaizduoti, kaip darbelis atrodys, tod÷l parodoje eksponuoti ir vaikų piešiniai. 

Pamin÷tinos 2008 metais kaimų filialuose eksponuotos vaikų parodos: 

- jaunųjų medžio drož÷jų darbų paroda „ Medžio poezija“ (Juodup÷nų filialas); 

- ,,Margaspalv÷ genio kalv÷‘‘ (Budrių filialas); 

- ,,Augame su pasaka‘‘(Budrių filialas); 

- Sigitas Geda ,,M÷lynas autobusiukas‘‘(Budrių filialas); 

- Žiulis Vernas (Budrių filialas); 

- Knygnešių dienai: ,,Tik lietuviai turi žodį ,,Knygnešys‘‘(Budrių filialas); 

- ,,Kal÷dų žvaigždelei įsižiebus“ (Budrių filialas); 

- M. Gripe knygos „Varpų metas” labiausiai patikusio veik÷jo piešinių paroda (Darb÷nų 

filialas); 

- ,,Kad knygel÷ šypsotųsi“ (Erl÷nų filialas); 

- ,,Gamtos bičiuliai“ (Erl÷nų filialas); 

- ,,Varpai varpeliai , tik skamba aidi“ (Erl÷nų filialas); 

- „Žiulio Verno fantastikos pasaulis“ (Imbar÷s filialas); 
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- „Velykų džiaugsmas liejasi upeliais ir vyturio giesme“ (Imbar÷s filialas); 

- „Neišsenkantys poezijos šaltiniai“ (Imbar÷s filialas); 

- „M. Vainilaitis ir jo kūryba“ (S. Įpilties filialas); 

- „A. Matučio asmenyb÷“ (S. Įpilties filialas); 

- „Margučių paradas 2008 m.“ (Jokūbavo filialas); 

- „Kelion÷ į knygų pasaulį“ (Jokūbavo filialas); 

- „Mano t÷višk÷s medis“ (Jokūbavo filialas); 

- „Saul÷s ir knygos vienoda paskirtis – šviesti ir šildyti“ (Kalnalio filialas); 

- „Ilgai lauktas rugs÷jis“ (Laukžem÷s filialas); 

- „Mama, tu mano g÷lel÷“ (Laukžem÷s filialas); 

- „Keliaukime kartu su Ž. Vernu“ (Laukžem÷s filialas). 

 

Lentel÷ 11. Renginių lankytojai 2007 – 2008 m. 
Biblioteka 2007 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 3768 3586 -182 

VB 806 566  -240 

MF 215 153  -62 

KF 2747 2867  +120 

 

Viešojoje bibliotekoje bei 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 puosel÷jimui bei sklaidai, vaiko kūrybingumo 

ugdymui.  

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. Dauguma vaikų namuose turi kompiuterius ir Viešosios bibliotekos bei filialų 

kompiuterizavimas nepritrauk÷ ženkliai daugiau lankytojų. 


