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Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2009 metų ataskaitą 

pareng÷: 
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SANTRUMPOS: 

 

BĮ – bibliografiniai įrašai; 

Fiz. vnt. – fiziniai vienetai; 

KF – kaimo filialas; 

LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema; 

LKDTC – Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras; 

LR – Lietuvos Respublika; 

Lt – litai; 

MF – Salantų miesto filialas; 

Pav. – pavadinimas; 

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 2009 m. veiklą, siek÷ ir toliau įgyvendinti savo viziją ir misiją: 

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

duomenų baze, aukšta aptarnavimo kultūra bei pačios bibliotekos išugdyta skaitytojų branda; 

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

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

personalo žinias, ugdant bibliotekos lankytojų informacinę kultūrą.  

2009 m. prioritetiniai tikslai: 

• visų amžiaus grupių asmenų skaitymo skatinimas; 

• etnin÷s kultūros paveldo fiksavimas, sklaida bei puosel÷jimas; 

• skaitmenin÷s informacijos kūrimas, bibliotekos lankytojų informacinių poreikių 

tenkinimas bei informacijos prieinamumo vartotojui gerinimas; 

• Viešosios bibliotekos ir jos filialų kompiuterizavimas bei modernizavimas;  

• Kretingos rajono kultūrinio gyvenimo populiarinimas ir jo skatinimas;  

• palankių darbo sąlygų bibliotekos lankytojams ir darbuotojams kūrimas. 

2009 m. pagrindiniai veiklos uždaviniai: 

• organizuoti kokybišką Viešosios bibliotekos lankytojų aptarnavimą; 

• 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 Kurmaičių, Šuk÷s, S. Įpilties, Laukžem÷s 

filialų dokumentų fondus; 
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• teikti konsultacijas Viešosios bibliotekos filialų darbuotojams darbo LIBIS PĮ 

klausimais; 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“; 

• renginiais ir parodomis pažym÷ti svarbiausias 2009 m. 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 (etnin÷s kultūros tęstinį leidinį „Atsklandos Nr. 2“, 

„Liūn÷ Janušyt÷. Kraštiet÷ rašytoja. Biobibliografija”, „Kretingos knygos kelias”); 

• 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; 

• tęsti projekto „Bibliotekos pažangai“ vykdymą, bendradarbiauti su projekto reng÷jais, 

teikti jiems reikiamą informaciją, talkinti organizuojant mokymus Viešosios bibliotekos bei filialų 

darbuotojams; 

• dalyvauti Euroregiono „Bartuva“ tarptautiniame projekte; 
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• 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 

centru, Kretingos Viešpaties Apreiškimo pranciškonų vienuolynu, Kretingos darbo birža, Mokesčių 

inspekcija bei kitomis organizacijomis.  

Svarbiausi 2009 m. Viešosios bibliotekos ir filialų įvykiai, projektai, renginiai: 

2009 m. lapkričio 26 d. paskirta nauja Viešosios bibliotekos direktor÷. Ja tapo buvusi 

direktor÷s pavaduotoja Birut÷ Karčauskien÷. 

Viešosios bibliotekos filialuose toliau diegiama LIBIS PĮ. Su šia programa dirba 14 filialų. 

Laukžem÷s filialo darbuotoja mokosi dirbti LIBIS. 

2009 m. su Bilo ir Melindos Geitsų fondo pagalba vykdytas projektas „Bibliotekos pažangai“, 

gauti 58 kompiuteriai. Iš VIPT projekto kompiuterizuotuose filialuose buvo atnaujinta kompiuterin÷ 

bei programin÷ įranga: Darb÷nų, Juodup÷nų, Kūlup÷nų, Raguviškių bei Vydmantų filialams skirta 

po 2 stacionariuosius ir 1 nešiojamąjį kompiuterį, Salantų miesto filialui 4 stacionarieji kompiuteriai 

bei 1 nešiojamasis. Iš projekto VIPT – 2 2008 metais kompiuterizuotiems filialams (Baublių, 

Budrių, Grūšlauk÷s, Jokūbavo, Laivių bei Laukžem÷s) skirta po 1 nešiojamąjį kompiuterį. Naujai 

kompiuterizuotos 3 filialų bibliotekos: S. Įpilties filialui skirti 4 stacionarieji bei 1 nešiojamasis 

kompiuteris, Kurmaičių ir Šuk÷s filialams po 2 stacionariuosius ir 1 nešiojamąjį kompiuterį. Naujai 

kompiuterizuotose bibliotekose buvo įvesta signalizacija. Kompiuterin÷ bei programin÷ įranga buvo 

atnaujinta Erl÷nų (skirti 2 stacionarieji ir 1 nešiojamasis kompiuteris) bei Kartenos (skirti 4 

stacionarieji ir 1 nešiojamasis kompiuteris) filialuose, kurie nebuvo įtraukti į ankstesniais metais 

įgyvendintus projektus. Viešosios bibliotekos interneto centras buvo atnaujintas: gauta 10 

stacionarių kompiuterių, gautas ir darbui pajungtas 1 kompiuteris su neregiams bei silpnaregiams 

skirta programine įranga, kompiuterinio tinklo inžinieriui bei projekto konsultantei skirta po 

nešiojamąjį kompiuterį.  

Vietinis kompiuterių tinklas buvo įrengtas Erl÷nų, Kartenos, Kurmaičių, S. Įpilties bei Šuk÷s 

filialuose, atnaujintas Vydmantų filiale.  

Interneto ryšys buvo įvestas Kurmaičių bei Šuk÷s filialuose. Interneto ryšys buvo pakeistas 

geresniu Salantų, Darb÷nų, Erl÷nų, Juodup÷nų, Kartenos, Kūlup÷nų, Raguviškių, bei Vydmantų 

filialuose.  

Projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuotuose darbuotojų mokymuose „Bazin÷s 

kompiuterinio raštingumo žinios“, „Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos“ dalyvavo 6 

viešosios bibliotekos ir 19 filialų darbuotojų.  
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2009 m. birželio 25 d. Viešosios bibliotekos interneto centre įvyko projekto „Bibliotekos 

pažangai“ modernizuotos ir išpl÷stos viešosios interneto prieigos atidarymas. 

Rugs÷jo m÷nesi projektas „Bibliotekos pažangai“ sukviet÷ Kretingos gyventojus į Viešąją 

biblioteką, į akciją „Ieškau darbo“. Tiesiogiai internetu transliuojamas seminaras buvo stebimas 

daugiau kaip 350-yje Lietuvos viešųjų bibliotekų ir jų filialų, tarp jų ir Kretingos rajono 

savivaldyb÷s M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje bei Salantų miesto filiale. Projekto „Bibliotekos 

pažangai“ akcijos „Ieškau darbo“ tikslas – darbo ieškantiems žmon÷ms pristatyti interneto 

teikiamas galimybes efektyviau ieškoti darbo, suteikti praktinių žinių apie darbo paiešką, 

kvalifikacijos k÷limą. Susirinkusieji buvo pakviesti paskelbti savo gyvenimo aprašymą „CV.lt“ 

interneto svetain÷je.  

2009 m. rugs÷jo 29 d. projekto „Bibliotekos pažangai“ organizatoriai Kretingos vaikus ir 

jaunimą pakviet÷ į tiesiogin÷s transliacijos internetu akciją „Sukurk dainą žvaigždei", kurioje 

virtualiai susitiko su žymiais muzikos atlik÷jais ir dainininkais - Svaru, „Biplan", Stano, Samu, 

„Saul÷s kliošu", Marijonu Mikutavičiumi ir Alanu Chošnau. Kretingos rajone tiesiogin÷ transliacija 

vyko Viešojoje bibliotekoje ir Salantų filiale. V÷liau, spalio m÷nesį, dar įvyko šios akcijos keturios 

„Vaikų popiet÷s", kuriose buvo galima tiesiogiai internetu bendrauti su akcijos „Sukurk dainą 

žvaigždei" komanda: Alanu Chošnau, "Biplan", Laurynu iš „Saul÷s kliošo" bei Stano. 

Projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo metu Viešojoje bibliotekoje ir Salantų miesto 

filiale vyko akcijos „Prakalbink internetą bibliotekoje" tiesiogin÷s transliacijos internetu pokalbių ir 

paskaitų ciklo renginiai. 

Taip pat projekto "Bibliotekos pažangai" pagrindu buvo vykdyta akcija žmon÷ms su reg÷jimo 

negalia. Vyko tęstinis renginys regos sutrikimų turintiems gyventojams „Technin÷s pagalbos 

priemon÷s". Paskaitos – pokalbio metu Technin÷s pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM 

atstov÷ Dovil÷ Sabaliauskait÷ ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininko pavaduotojas 

Sigitas Armonas kalb÷jo apie tai, kokios priemon÷s padeda patenkinti regos sutrikimų turinčių 

asmenų specialiuosius poreikius, kokia tvarka ir kur kreiptis d÷l regos negalią turinčių asmenų 

aprūpinimo jomis, taip pat tiesiogin÷s transliacijos metu atsak÷ į užduotus kretingiškių klausimus. 

Projektas „Bibliotekos pažangai“ savo ketvirtojoje akcijoje lapkričio m÷n. d÷mesį skyr÷ 

senjorams – jie buvo pakviest į virtualų susitikimą, kuriame žinomi praneš÷jai papasakojo apie 

interneto teikiamas galimybes, savo patirtį, įgytą naudojantis internetu ir kt. Šis susitikimas-

pokalbis „Esenjoras.lt" paskatino vyresnio amžiaus Kretingos rajono gyventojus aktyviai naudotis 

internetu visoms gyvenimo reikm÷ms. Akcijos metu vyresnio amžiaus bibliotekos lankytojams 

buvo pristatyti interneto vartai „ESenjoras.lt", kurių pagalba interneto lankytojai gal÷jo bendrauti, 

tobulinti savo internetinį ir kompiuterinį raštingumą, rasti patarimų, įdomiai leisti laisvalaikį, 
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dalyvauti projekte - konkurse „Tūkstantmečio senjoras". Metų pabaigoje įvyko ypatinga senjorų 

popiet÷ art÷jančių švenčių proga - baigiamoji akcijos „Esenjoras.lt" tiesiogin÷ transliacija internetu. 

Nuo gruodžio 1 d. Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Interneto centre 

kompiuterinio raštingumo pagrindų mok÷si pirmoji vyresniojo amžiaus Kretingos rajono gyventojų 

ir bibliotekos skaitytojų grup÷. Mokymai, kurių tema „Išmokime dirbti kompiuteriu", vyko tris 

kartus per savaitę - antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10.00 iki 12.00 val. 

Gyventojai buvo mokomi pagal kompiuterinio raštingumo kurso bibliotekos vartotojams 

„Išmokime dirbti kompiuteriu“ programą. Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įrengtoje 

viešojoje interneto prieigoje „Interneto centras" dešimt vyresniojo amžiaus žmonių baig÷ 16 

valandų mokymo kursą, kurio metu susipažino su kompiuterio sandara, programine ir technine 

įrangomis, kompiuterio operacine sistema, mok÷si naudotis tekstų rengimo programa Microsoft 

Word 2007, internetu bei rašyti elektroninius laiškus ir bendrauti internetin÷s telefonijos programos 

Skype pagalba. 

Siekiant užtikrinti skaitmenin÷s informacijos prieinamumą Viešosios bibliotekos lankytojams, 

2009 m. daug d÷mesio buvo skirta Viešosios bibliotekos internetin÷s svetain÷s www.kretvb.lt 

priežiūrai: periodiškai peržiūrimi, atnaujinami, papildomi nauja informacija bibliotekos svetain÷s 

puslapiai, kuriama nuotraukų ir paveiksl÷lių JPG, GIF tipo bylų biblioteka, dokumentų PDF, DOC, 

PPS tipo bylų archyvas. Iškilusios bibliotekos interneto svetain÷s veiklos problemos ar gedimai, 

buvo sprendžiami kartu su svetain÷s kūr÷jais UAB „Dizaino kryptis“. Taip pat buvo įd÷ti 

reklaminiai skydeliai.  

Pagrindin÷ svetain÷s struktūra per metus nekito, buvo išskiriami tik sekančio lygio meniu, 

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

informacija susiejama su vidiniais puslapiais, teikiamos naujos nuorodos.  

Viešoji biblioteka, 2009 m. pabaigoje gavusi finansavimą iš Kretingos rajono savivaldyb÷s, 

kartu su  AB „M2 technologijos“ sukūr÷ elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ 

dizainą bei buvo įvykdyti kiti kūrimo ir organizaciniai darbai. 

Vienas iš prioritetinių Viešosios bibliotekos atliekamų darbų buvo kraštotyros darbų 

skaitmeninimas ir jų pateikimas vartotojams; elektroninio leidinio „Kretingos personalijų žinynas“ 

papildymas naujai gauta informacija.  

S÷kmingai bendradarbiauta su Viešosios bibliotekos partneriais: vyko bendri renginiai su 

VUC, m/d „Pasaka“ VPC, Marijono Daujoto vidurine mokykla, Dienos veiklos tarnyba - socialinių 

paslaugų centru, Kretingos rajono vyskupo M. Valančiaus draugija, Kretingos pranciškonų 

vienuolynu, Šilut÷s F. Bajoraičio viešąja biblioteka.  



 10 

Kovo 8-ąją Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje vyko Didžiojo Žemaičių vyskupo 

Motiejaus Valančiaus iškilmių ceremonija, kurios metu buvo pagerbtas vyskupo, nusipelniusio 

Katalikų bažnyčiai, valstybei ir tautai, atminimas. Ceremonijoje dalyvavo Kretingos rajono 

savivaldyb÷s meras Juozas Mažeika, Kretingos rajono vyskupo M. Valančiaus draugijos nariai, M. 

Valančiaus gimtin÷s muziejaus direktorius ir draugijos vadovas Algirdas Č÷sna bei Kretingos 

rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos atstovai. Draugijos ir Viešosios 

bibliotekos iniciatyva buvo pagerbti žmon÷s, tęsiantys M. Valančiaus darbus, puosel÷jantys jo 

id÷jas. Įteiktos premijos ir diplomai. Šiemet vyskupo Motiejaus Valančiaus premijų skyrimas ir 

diplomų teikimo švent÷ sutapo su Lietuvos tūkstantmečio min÷jimo jubiliejumi. Į pagerbtųjų gretas 

stojo ir mūsų rajono atstovai: Kūlup÷nų seniūnas Algirdas Macius apdovanotas diplomu ir premija 

už ind÷lį tvarkant M. Valančiaus gimtinę Nasr÷nuose bei verslininkai Jūrat÷ ir Pranas Varkojai iš 

Kurmaičių apdovanoti mecenatų diplomu už finansinę paramą puosel÷jant kultūrą, švietimą ir 

mokslą. Pagrindin÷s premijos ir diplomai įteikti Lietuvos katalikų MA akademikui, vyskupui Jonui 

Borutai ir Klaip÷dos universiteto profesoriui Stasiui Vaitiekūnui. Taip pat apdovanoti: Klaip÷dos 

universiteto docentas Petras Bielskis – diplomu ir premija; Kovo 11-osios akto signataras, 

verslininkas Bronislovas Lubys ir bendrov÷s Klaip÷dos terminalas generalinis direktorius Audrius 

Pauža – kultūros, švietimo ir mokslo mecenatų diplomais. 

Metų pradžioje Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos 

darbuotojai tur÷jo galimybę susitikti su naujuoju Kretingos rajono savivaldyb÷s meru Juozu 

Mažeika bei naująja vicemere Jolita Vaickiene. Į susitikimą su bibliotekininkais kartu atvyko ir 

Kultūros skyriaus ved÷ja Reimunda Ruškuvien÷ bei Kretingos rajono savivaldyb÷s Tarybos narys 

Juozas Pelionis. Valdžios atstovai dom÷josi ne tik bibliotekoje vykstančiu kultūriniu gyvenimu, 

vykdomais projektais, bet ir problemomis. 

2009 m. į Viešąją biblioteką atkeliavo „Knygų lagaminas", pradžiuginęs bibliotekos 

mažuosius skaitytojus. Tai Nacionalin÷s Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomos skaitymo 

skatinimo programos dalis, kurios metu Lietuvos rajonų viešosioms bibliotekoms dovanojami 

„Knygų lagaminai". Lagaminuose- 88 pavadinimų knygos vaikams. „Knygų lagaminas" keliavo po 

Viešosios bibliotekos kaimo filialus ir buvo prieinamas visiems mažiesiems skaitytojams. Pagal 

sudarytą grafiką, lagaminas apkeliavo visus viešosios bibliotekos filialus ir leido jauniesiems 

skaitytojams m÷gautis naujausiomis knygut÷mis. 

2009 m. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje veik÷ „ZEBRA 

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

Geguž÷s 9 d. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtin÷s muziejuje Nasr÷nuose įvyko XVI-oji 

respublikin÷ moksleivių švent÷. Laukiant tradicin÷s Motiejaus Valančiaus raštų meninio skaitymo 
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švent÷s, Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka, Vyskupo M. Valančiaus 

gimtin÷s muziejus, Vyskupo Motiejaus Valančiaus draugija ir Kretingos rajono savivaldyb÷s 

administracijos Švietimo skyrius skelb÷ mokinių rašinių konkursą „Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

id÷jos šiandien". Komisija atrinko du geriausius mokinių rašto darbus: Salantų gimnazijos 

gimnazisčių Agn÷s Stonyt÷s „XXI amžiuje sninga juodais katinais?" ir Lauros Kaminskait÷s 

„Blaivyb÷ - tai mano stilius“ rašinius  

D÷l l÷šų stygiaus Viešajai bibliotekai nepavyko išleisti planuotų leidinių: etnin÷s kultūros 

tęstinio leidinio „Atsklandos Nr. 2“, „Liūn÷ Janušyt÷. Kraštiet÷ rašytoja. Biobibliografija” bei 

„Kretingos knygos kelias”. 

Viešosios bibliotekos filialuose 2009 m. buvo organizuojamos literatūrin÷s popiet÷s, 

edukaciniai renginiai, kraštiečių susibūrimai, parodos. Filialuose renginiais paminimos šaliai, 

rajonui ar vietovei svarbios datos, supažindinami lankytojai su bibliotekos naujov÷mis, mokoma 

naudotis internetu. D÷l l÷šų stygiaus daugelyje filialų nutrūko projektin÷ veikla. Finansavimą 

pavyko gauti Salantų filialui. 2009 m. čia įvyko tradicinis dainuojamosios poezijos vakaras „Ir v÷l 

suskambo dainos mylimoj gimtin÷j“.  

Darb÷nų filiale įvyko projekto „Žymūs Darb÷nų krašto žmones: kūryba – gyvenimo dalis“ 

pristatymas.  

Juodup÷nų filiale pristatytas kraštotyros darbas „Sodžiaus amatai ir menas“. Šiame filiale 

įkurtas „Darbščiųjų rankų būrelis“. 

Jokūbavo filiale toliau gyvuoja foto m÷g÷jų būrelis. 

Dalis Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savait÷s 

metu dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencijoje K÷dainiuose. 

Baigiantis IX-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, Viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojai lank÷si Latvijoje. Tai buvo profesin÷ išvyka, kurios pagrindinis tikslas aplankyti 

renovuotą Ventspilio biblioteką: pasidalinti profesine patirtimi, pasisemti naujų id÷jų.  

Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai 

birželio 5-7 dienomis 8-ajame Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydyje „Ant bangos“, kurį prie 

jūros, Karkl÷s vaikų vasaros poilsio stovykloje „Žilvitis“, sureng÷ Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s 

Gargždų Jono Lankučio viešoji biblioteka.  

2009 m. Viešosios bibliotekos ir filialų materialin÷ pad÷tis nepager÷jo.  

2009 m. Rūdaičių filialas perkeltas į Rūdaičių pagrindin÷s mokyklos patalpas. 
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

Bibliotekų skaičius: 

• iš viso                                                                             21 

• viešoji biblioteka (toliau – VB)                                       1 

• miesto filialai (toliau – MF)                                            1 

• kaimų filialai (toliau – KF)                                            19  

• sujungtų bibliotekų                                                          - 

 

Tinklo pokyčiai: 

• uždaryta filialų                                                                 2 

• sujungta bibliotekų                                                           - 

• atidaryta bibliotekų                                                          - 

 

Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos struktūra 2009 m. 

pavaizduota schemoje Nr.1.  
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Schema Nr.1. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos struktūra 

Administracija 

Dokumentų 
komplektavimo ir 
tvarkymo skyrius 

Skaitytojų 
aptarnavimo skyrius 

Informacinių 
technologijų skyrius 

Filialai 

Miesto Kaimo 

Salantų Baublių Budrių 

Darb÷nų Erl÷nų 

Grūšlauk÷s Jokūbavo 

Juodup÷nų Kalniškių 

Kartenos Kūlup÷nų 

Abonementas Bibliografijos-
informacijos 
sektorius 

Vaikų 
literatūros 
sektorius 

Periodikos 
skaitykla 

Interneto 
skaitykla 

Informacijos 
skaitykla 

Fonoteka 

Kumpikų Kurmaičių 

Laivių Laukžem÷s 

Raguviškių Rūdaičių 

S. Įpilties Šuk÷s 

Vydmantų 
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Nestacionarusis aptarnavimas: 

• bibliotekinių punktų skaičius                                               -  

• bibliobusų skaičius                                                               -  

• knygnešių skaičius                                                               283 

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

Viešąją biblioteką ir daugumą jos filialų neįgalieji, turintys jud÷jimo negalią, neturi sąlygų 

lankyti – n÷ra specialių įvažiavimų ir neįgaliesiems pritaikytų darbo vietų. Jud÷jimo negalią 

turintiems asmenims lankytis yra pritaikytos Vydmantų, Kūlup÷nų, Darb÷nų filialų patalpos. Tačiau 

visi norintys neįgalūs asmenys ir senyvo amžiaus gyventojai Salantų miesto ir kaimų filialų yra 

aptarnaujami namuose. 2009 metais aptarnauti 290 asmenų, kuriems buvo išduota 5877 fiz. vnt. 

spaudinių.  

Viešojoje bibliotekoje specialus fondas neįgaliesiems nekaupiamas, tačiau bendrame fonde 

kaupiamos įgarsintos knygos. Iš Klaip÷dos aklųjų bibliotekos 2009 m. reguliariai kas ketvirtį gauta 

įgarsintų knygų (CD). 2009 m. Viešojoje bibliotekoje skait÷ 4 aklieji skaitytojai, jie apsilank÷ 25 

kartus, jiems išduotos 205 įgarsintos knygos.  

 

II. FONDO FORMAVIMAS 

 

Fondo būkl÷ 

Atsižvelgdama į savivaldyb÷s teritorijos istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę pl÷trą, 

demografinę situaciją, gyventojų reikmes, Viešoji biblioteka komplektuoja universalaus profilio 

dokumentų fondą. 

Šalies ekonomin÷ kriz÷ neigiamai atsiliep÷ ir fondų formavimui. Buvo labai sumažintos 

biudžeto l÷šos, skirtos dokumentų įsigijimui. Gauta tik 37% biudžeto skirtų l÷šų. Taip pat mažiau 

gauta ir steig÷jų l÷šų, tod÷l nupirkta mažiau knygų, užsakyta mažiau periodinių leidinių. Labai 

trūksta mokomosios literatūros, universitetų leidyklų leidinių, garsajuosčių, CD, DVD. Ypatingai 

skurdus filialų fondas. Situaciją pagerino knygų parama, kuri nuo bendro knygų gavimo sudar÷ 

50%. Daug knygų dovanojo leidyklos „Alma littera“, „Baltos lankos“, „ Katalikų pasaulis“, UAB 

„Mūsų knyga“, rašytojas Algis Kuklys. 

Viešojo pirkimo konkursą knygų tiekimui 2009 m. laim÷jo UAB „Šviesa“. Elektroninius 

dokumentus Viešoji biblioteka įsigijo iš UAB „Patogu pirkti“. 
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Lentel÷ Nr.1 Dokumentų fondas 2008 m. – 2009 m. 
2008 m. 2009 m. Skirtumas fiz. 

vnt. 
Biblioteka  

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

SVB 282943 34734 262783 35888 - 20160 

VB 70966 33718 70140 34842 - 826 

MF 

 

22350 13991 22459 14004 +109 

KF 189627 9931* 170184 10102 - 19443 

    *Vidutiniškai vieno kaimo filialo dokumentų pavadinimų skaičius. 

 

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

- SVB 153861 fiz. vnt. 58,6 %  

- VB   32241 fiz. vnt. 46,0 % 

- MF   13320 fiz. vnt. 59,3 % 

- KF 108300 fiz. vnt. 63,6 % 

 

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

- SVB 108922 fiz. vnt. 41,4 % 

- VB   37899 fiz. vnt.  54,0 % 

- MF     9139 fiz. vnt. 40,7 % 

- KF   61884 fiz. vnt. 36,4 % 

 

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

- SVB 28944 fiz. vnt. 11,0 % 

- VB   5379 fiz. vnt. 7,1 % 

- MF   1093 fiz. vnt. 4,9 % 

- KF 22472 fiz. vnt. 13,2 % 

2009 m. dokumentų fondas ženkliai sumaž÷jo, nes, d÷l l÷šų stokos, mažiau nupirkta naujų 

knygų, mažiau užsakyta periodinių leidinių, išaugo dokumentų nurašymas. 2009 m. nurašyta 

daugiau dokumentų nei gauta (gauta 18015 fiz. vnt., o nurašyta 38175 fiz. vnt. ). Išaugusį 

dokumentų nurašymą įtakojo šie veiksniai: 

- uždaryti Imbar÷s ir Kalnalio filialai. Dauguma šių filialų knygų buvo nurašyta, kaip 

susid÷v÷ję dokumentai, nes patalpos buvo nekūrenamos, dr÷gnos, tod÷l didžioji dalis knygų buvo 
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supelijusios, nebetinkamos naudoti. Naujesn÷s knygos buvo perduotos Salantų miesto filialui, 

Viešajai bibliotekai, mainų fondui. 

- trūkus vamzdynui, buvo užlietos Viešosios bibliotekos knygos karštu vandeniu ir 

visiškai nebetinkamos naudoti. 

- fondo perdavimas Laukžem÷s filiale, kurio metu nurašyti susid÷v÷ję, aktualumą 

praradę dokumentai.  

- rekataloguojant fondus (LIBIS diegimas Viešosios bibliotekos filialuose), atrinkti ir 

nurašyti aktualumą praradę dokumentai. 

- mažiau užsakyta periodinių leidinių. 

 

Diagrama Nr.1. Dokumentų fondo 2008-2009 m. lyginimas (fiz. vnt.). 
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Aprūpinimas dokumentais 

 

Vienam gyventojui tenka dokumentų: 

- SVB   6 

- VB   3 

- MF 12 

- KF   8 

Lyginant su 2008  m., SVB dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui nepakito.  
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Lentel÷ Nr. 2. Naujai gautų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 0,4 0,4 - 

VB 0,3 0,2 -0,1 

MF 0,6 0,7 +0,1 

KF 0,6 0,5 -0,1 

 

Diagrama Nr.2. Naujai gautų dokumentų skaičiaus 2008-2009 m. lyginimas. 
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Lentel÷ Nr. 3.Garsinių ir regimųjų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui. 

Biblioteka 
 

2009 m. 2008 m. Skirtumas 

SVB 0,04 0,05 +0,01 

VB 0,09 0,09 - 

MF 0,06 0,06 - 

KF 0,0003 0,001 +0,0007 

 

Lentel÷ Nr. 4. Elektroninių dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 0,001 0,002 +0,001 

VB 0,002 0,003 +0,001 

MF 0,002 0,003 +0,001 

KF 0,0006 0,001 +0,0004 
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Lentel÷ Nr. 5. Dokumentų skaičius, tenkantis vienam vartotojui. 
Biblioteka 2008 2009 Skirtumas 

SVB 30 27 -3 

VB 20 19 -1 

MF 31 34 +3 

KF 36 32 -4 

 

Viešosios bibliotekos miesto filiale išaugo dokumentų skaičius, tenkantis vienam vartotojui. 

Taip nutiko tod÷l, kad, uždarius Kalnalio bei Imbar÷s filialus, dalis jų tur÷to fondo teko Salantų 

miesto filialui.  

Lentel÷ Nr.6. Dokumentų gavimas 2008 – 2009 m. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m. Skirtumas 

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

vnt. 

pav. 

SVB 20234 2437 18015 1595 -2219 -842 

VB 5410 2398 4822 1418 -588 -980 

MF 1161 669 1382 731 +221 +62 

KF 13663 612 11811 483 -1852 -129 

2009 m. vidutiniškai vienas filialas gavo 536 fiz. vnt., o 2008 m. 650 fiz. vnt. dokumentų. 
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Diagrama Nr.3. Dokumentų gavimo 2008 m. - 2009 m. lyginimas (fiz. vnt.). 
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Per metus įsigyta grožin÷s literatūros ( fiz. vnt. ir pav.): 

- SVB 7231 fiz. vnt.   858 pav. 

- VB 2479 fiz. vnt.  721 pav. 

- MF  688 fiz. vnt.  488 pav. 

- KF 4064 fiz. vnt.   

 

Vidutiniškai vienas filialas gavo 184 fiz. vnt. grožin÷s literatūros. 2009 m. SVB grožin÷s 

literatūros įsigyta 463 fiz. vnt. mažiau nei 2008 m. 

 

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

- SVB 10784 fiz. vnt. 737 pav. 

- VB  2343 fiz. vnt. 697 pav. 

- MF    694 fiz. vnt. 243 pav. 

- KF  7747 fiz. vnt.   

 

Vidutiniškai vienas filialas gavo 352 fiz. vnt. šakin÷s literatūros. 2009 m. šakin÷s literatūros 

įsigyta 772 fiz. vnt. mažiau, nei 2008 m.  

 

Iš jų įsigyta periodinių leidinių ( fiz. vnt. ir pav. ): 

- SVB 8341 fiz. vnt.  139 pav. 

- VB 1295 fiz. vnt.  137 pav. 

- MF 478 fiz. vnt.   35 pav. 
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- KF 6568 fiz. vnt.   

 

Vidutiniškai gavo vienas filialas 298 fiz. vnt. 22 pav. periodinių leidinių. 2009 m. SVB įsigyta 

1734 fiz. vnt. mažiau periodinių leidinių nei 2008 m. 

 

Lentel÷ Nr.7. Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 7 7 - 

VB 8 7 -1 

MF 5 6 +1 

KF 7 7 - 

 

Diagrama Nr. 4. Naujai gauti dokumentai 2009 m. (fiz. vnt.) 
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L÷šos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti : 

- iš viso   4,26 Lt  

- Kultūros ministerijos skirtų l÷šų 0,89 Lt  

- savivaldyb÷s skirtų l÷šų  1,57 Lt  

- iš kitų šaltinių  1,80 Lt  

 

2009 m. dokumentų įsigyta už  195700 Lt.  ( 53324 Lt mažiau nei 2008 metais); 

iš kultūros ministerijos 41050 Lt  ( 69700 Lt mažiau nei 2008 metais); 

savivaldyb÷s l÷šų  72400 Lt  ( 37600 Lt  mažiau nei 2008 metais ); 

kitų šaltinių  82250 Lt  (53976 Lt daugiau nei 2008 metais ). 

Kitų šaltinių l÷šas sudaro daugiausia paramos būdu gautos knygos (60604 Lt). 
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Diagrama Nr. 5. L÷šų, už kurias įsigyti dokumentai, 2008 m. - 2009 m. lyginimas 
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Dokumentų nurašymas (fiz. vnt. ir pav.): 

-  SVB 38175 fiz. vnt. 441 pav. 

-  VB 5648 fiz. vnt.  294 pav. 

-  MF 1273 fiz. vnt.  718 pav. 

-  KF 31254 fiz. vnt. 312 pav. 

 

Diagrama Nr. 6. Dokumentų nurašymo 2008 m. - 2009 m. lyginimas (fiz. vnt.) 
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2009 m. išaugo dokumentų nurašymas. Pagrindin÷s išaugusio dokumentų nurašymo 

priežastys: 

- uždaryti Imbar÷s ir Kalnalio filialai; 

- Viešosios bibliotekos fondas buvo užlietas karštu vandeniu, trūkus vamzdynui, kurio 

pasekoje nurašyta daug knygų, kaip nebetinkamos vartojimui; 

- Laukžem÷s filiale vyko fondo perdavimas, kurio metu atrinkta ir nurašyta susid÷v÷ję 

ir aktualumą praradę dokumentai; 

- rekadaloguojant fondus atrinkti ir nurašyti susid÷v÷ję dokumentai. 

 

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

- susid÷v÷ję   15833 fiz. vnt. 41,5 % 

- praradę aktualumą  10770 fiz. vnt. 28,2 % 

- vartotojų prarasti dokumentai     280 fiz. vnt.   0,7 % 

- perduoti į mainų fondą    7994 fiz. vnt. 20,9 % 

- d÷l kitų priežasčių    3298 fiz. vnt.   8,7 % 

 

Diagrama Nr. 7. Nurašymo priežastys 2009 m. (proc.). 
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Fondo panaudojimas 

 

Lentel÷ Nr. 8. Viešosios bibliotekos bei filialų fondo apyvartos rodiklis 2008 m. - 2009 m. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 1,1 1,3 +0,2 

VB 1,5 1,7 +0,2 

MF 0,9 0,9 - 

KF 1,0 1,2 +0,2 

  

2009 m. SVB fondo apyvartos rodiklis padid÷jo. Tai nul÷m÷ padid÷jusi išduotis, sumaž÷jęs 

dokumentų gavimas bei išaugęs nurašymas. 2008 m. fondo apyvartos rodiklis buvo nepakitęs nuo 

2007 m.  

 

Diagrama. Nr. 8. Fondo apyvartos rodiklio 2008 m. -2009 m. lyginimas. 
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VB mainų fondas ( fiz. vnt. ): 

- iš viso   9989 fiz. vnt. 

- gauta dokumentų  7994 fiz. vnt. 

- nurašyta   3084 fiz. vnt. 

 

Nurašymo priežastys: 

- susid÷v÷ję dokumentai  1535 fiz. vnt. 

- perduota filialams ir skyriams 1549 fiz. vnt. 

 

VB mainų fondas padid÷jo 4910 fiz. vnt. Fondas papildytas uždarytų bibliotekų fondais. 

Mainų fondas kiekvienais metais yra peržiūrimas, atrenkami susid÷v÷ję, nebetinkami vartojimui 

dokumentai. 
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VB atsarginis fondas ( fiz. vnt. ):  

- iš viso 285 fiz. vnt. 

- nurašyta 68 fiz. vnt. 

- nurašymo priežastis – praradę aktualumą dokumentai. 

 

Problemos. Komplektuojant dokumentų fondą, didžiausia problema - labai sumažintos l÷šos 

dokumentams įsigyti. Leidinių pasiūla didel÷ ir tikrai būtų galimyb÷ užpildyti trūkstamų dokumentų 

spragas, bet d÷l l÷šų trūkumo vartotojų poreikiai yra nepatenkinami ir dažnai lankytojai iš 

bibliotekų išeina nusivylę, neradę reikalingos literatūros. Labai mažas egzempliorių skaičius: 

dažniausiai vieno pavadinimo mokslin÷s literatūros bibliotekoje yra tik po vieną egzempliorių ir 

vartotojams galima juo naudotis tik skaitykloje. Filialams d÷l l÷šų trūkumo mokslin÷s literatūros 

beveik neužsakoma, nes leidiniai labai brangūs. Komplektuojant fondus stengiamasi užpildyti 

paklausiausias grožin÷s ir vaikiškos literatūros spragas. 

 

Darbas su katalogais: 

- elektroniniame kataloge yra 35722 bibliografinių įrašų ( toliau – BĮ ); 

- 2009 m. elektroninis katalogas papildytas 2170 BĮ, tai yra 822 įrašais mažiau nei 2008 

m. (įrašų mažiau tod÷l, kad gauta mažiau pavadinimų knygų); 

- suinventorinta 9672 fiz. vnt. naujų dokumentų, tai yra 485 fiz. vnt. mažiau, nei 2008 

m; 

- VB filialams išrašyta 1170 kortelių. Kortel÷s išrašomos tik tiems filialams, kurie 

neturi prieigos prie elektroninio katalogo; 

- suvestiniame ir elektroniniame kataloge pažym÷tos nurašytos knygos. 

2009 m. LIBIS įdiegta Laukžem÷s, Kurmaičių, Šuk÷s filialuose. 

 

Metodinis darbas 

 

2009 m. kaimo filialams buvo teikiama metodin÷ pagalba dokumentų fondų organizavimo 

klausimais, konsultuojama darbo su LIBIS programa klausimais, mokoma rekataloguoti knygų 

fondus.  
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VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

Vartotojų telkimas  

 

Kretingos rajono gyventojų skaičius 2009 m. – 45791. 

Kretingos rajono gyventojų sutelkimo procentas: 

• SVB  21 proc. 

• VB  17 proc. 

• MF  37 proc. 

• KF  23 proc. 

 

Diagrama Nr.9. Gyventojų sutelkimo 2008 m. - 2009 m. lyginimas. 
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Gyventojų sutelkimo procentas keit÷si neženkliai. 

 

Lentel÷ Nr. 9. Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis VB ir vienam filialui 
 

Biblioteka 
 

2008 m. 
 

2009 m. 
 

Skirtumas 
SVB 2017 1991 -26 

 VB 21455 21443 -12 

 MF 1825 1814 -11 

 KF* 1101 1107 +6 

*Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienam filialui. 
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Vartotojų skaičius 

 

Lentel÷ Nr.10 Vartotojai 2008 - 2009 m. 
 

Biblioteka 
 

2008 m. 
 

2009 m. 
 

Skirtumas 
SVB 9548 9620 +72 

 VB 3488 3697 +209 

 MF 714 667 -47 

 KF 5346 5256 -90 

 

Kaimų filialuose vartotojų skaičius vis maž÷ja. Tai sąlygoja neigiama demografin÷ pad÷tis 

rajone: gimstamumas maž÷ja, auga pensinio amžiaus gyventojų skaičius, jauni žmon÷s iš kaimų 

keliasi į miestus. Svarbus faktorius, įtakojantis kaimų filialų vartotojų skaičiaus maž÷jimą, yra 

kaimo mokyklų uždarymas. Vartotojų skaičių lemia ir kaimų bibliotekų patalpų būkl÷. D÷l sunkios 

ekonomin÷s situacijos n÷ra galimybių renovuoti šaltų ir nejaukių kai kurių filialų patalpų. 

Sumažintas finansavimas smarkiai apribojo kaimų filialų fondų aprūpinimą naujais leidiniais, 

trūksta mokomosios, programin÷s literatūros. 

 

Apsilankymai 

 

Lentel÷ Nr. 11. Apsilankymai 2008 m. - 2009 m. 
 

Biblioteka 
 

2008 m. 
 

2009 m. 
 

Skirtumas 
SVB 214573 14663 -67880 

 VB 129472 51289 -78183 

 MF 11651 11283 -368 

 KF 73450 84121 +10671 

 

2009 m. fiksuojamas ženklus apsilankymų skaičiaus sumaž÷jimas Viešojoje bibliotekoje. Tai 

l÷m÷ nauja apsilankymų skaičiavimo metodika: į bendrą sumą nebeįtraukiami virtualūs 

apsilankymai. 

Kaimo filialuose apsilankymų skaičius išaugo d÷l kompiuterizacijos: vartotojai noriai 

naudojasi naujais kompiuteriais ir nemokamu internetu. 
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Lankomumas 

 

Lentel÷ Nr. 12. Lankomumas 2008 m. - 2009 m. 
 

Biblioteka 
 

2008 m. 
 

2009 m. 
 

Skirtumas 
SVB 23 15 -8 

 VB 37 16 -21 

 MF 16 17 +1 

 KF 14 14 _ 

 

Ženklus lankomumo sumaž÷jimas SVB ir VB nulemtas sumaž÷jusio apsilankymų skaičiaus 

d÷l virtualių lankytojų neįtraukimo į bendrą apsilankymų skaičių.  

 

Dokumentų išduotis 

 

2009 m. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose spaudiniai ir kiti dokumentai buvo išduodami į 

namus arba skaitomi vietoje. 

 

Lentel÷ Nr. 13. Dokumentų išduotis 2008 m. - 2009 m. 
 

Biblioteka 
 

2008 m. 
 

2009 m. 
 

Skirtumas 
SVB 318421 335734 +17313 

 VB 102598 117605 +15007 

 MF 20755 20155 -600 

 KF 195068 197974 +2906 
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Diagrama Nr.10.  Dokumentų išduoties lyginimas 2008 m. - 2009 m. 
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2009 m. išaugo dokumentų išduotis (išskyrus MF). Tai sąlygojo bloga šalies ekonomin÷ 

pad÷tis: vis daugia rajono gyventojų nebegali įsigyti knygų, periodinių leidinių, tod÷l naudojasi 

bibliotekos paslaugomis.  

Didesnę dokumentų išduotį l÷m÷ ir aktyvi bibliotekos kompiuterizacija: pritraukiami nauji 

bibliotekos paslaugų vartotojai naudojosi ne tik kompiuteriais ir internetu, bet ir ieškojo 

informacijos spausdintuose dokumentuose. 

 

Lentel÷ Nr. 14. Dokumentų išduotis į namus 2008 m. - 2009 m. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 203739 212213 +8474 

 VB 51100 58618 +7518 

 MF 10722 11171 +449 

 KF 141917 142424 +507 

 

Lentel÷ Nr. 15. Dokumentų išduotis vietoje (bibliotekoje) 2008 m. - 2009 m. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 114682 123521 +8839 

 VB 51498 58987 +7489 

 MF 10033 8984 -1049 

 KF 53151 55550 +2399 

 



 29 

Lentel÷ Nr. 16. Grožin÷s literatūros išduotis 2008 m. - 2009 m. 
 
2008 m. 

 
2009 m. 

 
Skirtumas 

 
Biblioteka 

fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. 

SVB 124360 39 129944 39 +5584 - 

VB 41473 40 46429 40 +4956 - 

MF 6931 33 7298 36 +367 +3 

KF 75956 39 76217 39 +261 - 

 

Lentel÷ Nr. 17. Šakin÷s literatūros išduotis 2008 m. - 2009 m. 
 
2008 m. 

 
2009 m. 

 
Skirtumas 

 
Biblioteka 

fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. 

SVB 194061 61 205790 61 +14329 - 

 VB 61125 60 69213 59 +8088 -1 

 MF 13824 67 12657 63  -1167 -4 

 KF 119112 61 123920 63 +4808 +2 

 

2009 m. išaugo tiek grožin÷s, tiek šakin÷s literatūros išduotis. Tai liudija, jog Viešosios 

bibliotekos fondą, atsižvelgiant į finansines galimybes, yra stengiamasi formuoti atsižvelgiant į 

vartotojų poreikius. Tik Salantų miesto filiale sumaž÷jo šakin÷s literatūros išduotis. Šio filialo 

skaitytojai pageidavo daugiau mokomosios literatūros, universitetų leidyklų leidinių. 
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Lentel÷ Nr. 18. Periodinių leidinių išduotis 2008 m. - 2009 m. 

 

2008 m. 

 

2009 m. 

 

Skirtumas 

 

Biblioteka 

fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. fiz. vnt. Proc. 

SVB 175901 55 171877 51 -4024 -4 

VB 40059 39 46952 40 +6893 +1 

MF 13761 66 12572 62 -1189 -4 

KF 122081 62 112353 57 -9728 -5 

 

MF ir KF sumaž÷jo periodinių leidinių išduotis. Tai l÷m÷ mažesnis periodinių leidinių kiekio 

įsigijimas. 2009 m. periodinių leidinių nupirkta 1734 fiz. vnt. mažiau nei 2008 m. Viešojoje 

bibliotekoje periodinių leidinių išduotis padid÷jo d÷l to, jog vis mažiau žmonių prenumeruoja ar 

perka leidinius, kadangi jų kaina vis kyla. Ženkliai išaugus bedarbių skaičiui, daug bibliotekos 

paslaugų vartotojų periodiniuose leidiniuose ieško darbo skelbimų. 

 

Skaitomumas 

 

Lentel÷ Nr.19. Skaitomumas 2008 m. - 2009 m. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 33 35 +2 

 VB 29 32 +3 

 MF 29 30 +1 

 KF 37 38 +1 

 

2009 m. skaitomumas padid÷jo. Tai l÷m÷ padid÷jusi dokumentų išduotis. 
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Diagrama Nr.11. Skaitomumo lyginimas 2008 m.-2009 m. 
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Lentel÷ Nr. 20 Vartotojams skirtos darbo vietos, tarp jų kompiuterizuotos  
2008 m. – 2009 m. 

 
Iš viso 

 
Iš jų kompiuterizuotų 
(vartotojams ir 
darbuotojams) 

 
Iš jų: 

 
Biblioteka 

2008 

m. 

2009 

m. 

Skirtu

mas 

2008 

m. 

2009 

m. 

Skir-

tumas 

Kompiu-

terizuotų 

darbo 

vietų sk. 

darbuoto- 

jams 

Vartotojams 

skirtos 

kompiute-

rizuotos 

darbo vietos 

Vartoto-

jams 

skirtos 

darbo 

vietos, 

prijung-

tos prie 

interneto 

SVB 306 291 -15 115 140 +25 52 88 87 

VB 54 53 -1 35 39 +4 24 15 15 

MF 17 

 

18 

 

+1 6 8 +2 2 6 6 

KF 235 220 -15 74 93 +19 26 67 66 
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Bendras darbo vietų skaičius 2009 m. sumaž÷jo, nes buvo uždaryti 2 KF. Kompiuterizuotų 

darbo vietų skaičius išaugo d÷l sparčios kaimų bibliotekų kompiuterizacijos ir d÷l Viešosios 

bibliotekos interneto centro atnaujinimo.  

 

Diagrama Nr. 12. Kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams 2008 - 2009 m. lyginimas. 
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Vartotojų orientavimas ir mokymas (vartotojų mokymo naudotis paslaugomis, 

kompiuterine įranga ir pan. valandų skaičius) 

 

Lentel÷ Nr.20. Laikas, skirtas vartotojų konsultacijoms 2008 - 2009 m. 
 

Biblioteka 
 

2008 m. 
 

2009 m. 
 

Skirtumas 
SVB 505 2285 +1780 

VB 236 1765 +1529 

MF 70 130 +60 

KF 199 390 +191 

 

2009 m. ženkliai išaugo laikas, skiriamas vartotojų konsultacijoms. Viešojoje bibliotekoje 

buvo organizuojami kompiuterinio raštingumo kursai, bibliotekos vartotojai nuolat buvo 

konsultuojami interneto, fondų, paslaugų, įrangos, informacinių šaltinių panaudojimo klausimais. 

Vien Viešosios bibliotekos mokymuose dalyvavo 570 žmonių. Jie buvo mokomi ieškoti 

informacijos, naudotis elektroniniu katalogu, naudotis kompiuteriais. Salantų ir kaimų filialuose 

darbuotojams taip pat teko didesnis konsultacijų ir mokymų krūvis, o tai nul÷m÷ kompiuterizacija ir 

bibliotekos vartotojų noras išmokti naudotis kompiuteriu ir internetu. 
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Prieiga ir sąlygos 

 

Viešoji biblioteka ir jos filialai siek÷ dirbti vartotojams palankiu laiku. 

 

Darbo laikas: 

Viešojoje bibliotekoje: 10-18 val. (pirmadieniais-penktadieniais); 

10-15 val. (šeštadieniais). 

Salantų miesto filiale: žiemą 9-17 val. (pirmadieniais-penktadieniais); 

10-14 val. (šeštadieniais); 

Vasarą 10-18 val. (pirmadieniais-penktadieniais). 

Kaimų filialai: 

14 filialų dirbo 8 val.  10-18 val. (pirmadieniais-penktadieniais). 

Vydmantų ir Juodup÷nų filialai dirbo šeštadieniais nuo 10 iki 14 val.  

2 filialai dirbo po 6 val.  11-17 val. (pirmadieniais-penktadieniais). 

3 filialai dirbo po 4 val. (vartotojams patogiu laiku). 

 

2009 m. filialų darbo laikas nepasikeit÷. 

 

Tarpbibliotekinis skolinimas 

 

2009 m. šia paslauga niekas nepasinaudojo taip pat, kaip ir 2008 m. Manoma, jog tai nulemia 

leidinių parsisiuntimo kaštai, kuriuos turi padengti paslauga besinaudojantis bibliotekos lankytojas.  

 

Renginiai 

 

Lentel÷ Nr.21. Renginiai 2009 m. 
Biblioteka Žodiniai Vaizdiniai Iš viso 

SVB 289 405 694 

VB 63 35 98 

MF 12 17 29 

KF 214 353 567 
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Diagrama Nr.13. Renginių skaičiaus lyginimas 2008 m. - 2009 m.  
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Iš diagramos matyti, jog bendras renginių skaičius 2009 m. sumaž÷jo. Tai l÷m÷ dviejų kaimų 

bibliotekų uždarymas. Viešojoje bibliotekoje ir Salantų miesto filiale surengta daugiau renginių, nei 

2008 m.  

Pagrindin÷s žodinių renginių formos ir tematika - susitikimai, knygų pristatymai, kūrybos 

vakarai, poezijos ir muzikos vakarai, žymių datų min÷jimai ir kt. Vaizdinius renginius galima 

suskirstyti į spaudinių ir meno parodas. Parodomis paminimos šaliai ir pasauliui svarbios datos, 

asmenybių sukaktys, pristatomi spaudiniai, meno darbai.  

Tiek žodiniais, tiek ir vaizdiniais renginiais siekta tenkinti rajono gyventojų kultūrinius 

poreikius, supažindinti su literatūros ir meno naujov÷mis, skatinti žmonių, įstaigų, organizacijų 

tarpusavio bendradarbiavimą ir bendravimą.  

Organizuojant žodinius renginius, siekta Kretingos rajono gyventojus supažindinti su Lietuvai 

svarbiais žmon÷mis ir jų darbais. Viešojoje bibliotekoje lank÷si šalies mastu žinomi asmenys: F. 

Taunyt÷, V.V. Landsbergis, L. Donskis, V. Grubliauskas, bei Kretingos rajonui reikšmingos 

asmenyb÷s - A. Kuklys, A. Miežis, S. Tamošaityt÷, N. Čepulis ir kt. Susitikimai ir bendravimas su 

žymiais žmon÷mis didina bibliotekos lankytojų išprusimą, leidžia geriau pažinti kultūrinį šalies ir 

rajono pasaulį.  

Kaimų filialų darbuotojai taip pat aktyviai rengia savo vietovei svarbių datų, įvykių, žmonių 

pamin÷jimui skirtus renginius. Kai kurie filialai jau turi tradicinius renginius. 2009 m. darbuotojai 

buvo skatinami bendradarbiauti rengiant parodas, literatūrines popietes, spaudinių pristatymus, 

projektų pristatymus ir kt. 
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Lentel÷ Nr.22. Renginių lankytojai 2008 m. - 2009 m.  
 

Biblioteka 
 

2008 
 

2009 
 

Skirtumas 
SVB 7304 6893 -411 

 VB 1771 1771 0 

 MF 352 258 -94 

 KF 5181 4864 -317 

 

2009 m., sumaž÷jus renginių skaičiui, neženkliai sumaž÷jo ir lankytojų skaičius. Tačiau VB 

organizuoti renginiai buvo populiarūs ir aktualūs. Ir toliau išlieka aktuali VB patalpų problema: 

renginiams trūksta erdv÷s, patalpos šaltos, renginiai vyksta toje pačioje erdv÷je, kur ir aptarnaujami 

bibliotekos lankytojai. D÷l šios priežasties keletas renginių buvo organizuojami Kretingos 

Pranciškonų vienuolyno kiemelyje. VB renginiai, vykstantys už bibliotekos ribų, pritraukia 

gausesnę auditoriją, reklamuoja bibliotekos veiklą.  

Viešosios bibliotekos filialai reng÷ nemažai renginių kartu su rajono Kultūros centro filialais, 

mokyklomis, kaimų bendruomen÷mis. 

Kaip ir kasmet, bibliotekoje rengiamos parodos ir renginiai svarbioms datoms pamin÷ti. 2009 

m. jubiliejinius metus mininčioms asmenyb÷ms rengtos šios parodos: „Poetui Teofiliui Tilvyčiui - 

105“, „Poetui, vert÷jui Vladui Baltuškevičiui – 70“, „Poetui, vert÷jui Vincui Giedrai – 80“, 

„Salom÷ja N÷ris. 105-osios gimimo metin÷s“, prozinink÷s, vert÷jos, Kretingos rajono Garb÷s 

piliet÷s Liūn÷s Liucijos Janušyt÷s 100-osioms gimimo metin÷ms pamin÷ti ir kt. 

2009 m. buvo organizuojami renginiai ir jų ciklai Nacionalinei bibliotekų savaitei, 

Tarptautinei poezijos dienai, Tarptautiniai vaikiškos knygos dienai ir kitoms svarbioms progoms 

pamin÷ti. 

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams renginių organizavimui iš savivaldyb÷s biudžeto 

nebuvo numatyta l÷šų, tod÷l, norint surengti reikšmingesnį renginį ar jų ciklą, bibliotekinink÷s 

rengdavo projektus finansavimui gauti. 2009 m. d÷l sunkios šalies ir rajono ekonomin÷s pad÷ties 

buvo finansuoti tik 6 projektai (2008 m. finansuoti 25 projektai).  

Iš Rajono savivaldyb÷s administracijos 2009 m. finansuoti arba iš dalies finansuoti projektai: 

• skaitymo skatinimo projektas „Per žodžio gyvastį ir dvasią“ (Kretingos rajono 

savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka); 

• kompaktin÷s plokštel÷s „Sigut÷ Tamošaityt÷. Laipteliai“ leidyba (Kretingos rajono 

savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka); 
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• vaikų pilietinio ir kultūrinio ugdymo projektas „Lietuva stipri manim“ (Kretingos 

rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka); 

• dainuojamosios poezijos vakaras „Ir v÷l suskambo dainos mylimoj gimtin÷j” - 

(Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos Salantų miesto filialas). 

Iš Kitų šaltinių finansuoti ar iš dalies finansuoti projektai: 

• Skaitymo skatinimo projektas „Meniu knygų gurmanams“ - Lietuvos kultūros 

ministerija Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka); 

• Europos dienos švent÷ „Kretinga – kuriantis Europos miestas“ -Europos Komisijos 

atstovyb÷ Lietuvoje (Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka). 

D÷l projektinių l÷šų stygiaus Viešosios bibliotekos filialai negal÷jo surengti didesnių renginių, 

tęsti etnokultūrinių rašto darbų.  

Pamin÷tini šie 2009 m. Viešojoje bibliotekoje vykę žodiniai renginiai suaugusiesiems: 

 

Vienas svarbiausių kultūrinių renginių 2009 m. buvo IX-

osios Nacionalin÷s Lietuvos bibliotekų savait÷s „Klausk 

bibliotekininko" atidarymas, kurį Viešojoje bibliotekoje 

prad÷jo filosofijos m. dr., brolio pranciškono Nerijaus Čepulio 

paskaita - liudijimas „Knygose ieškau savojo kelio“. 

Renginyje dalyvavo gausus būrys bibliotekos skaitytojų ir 

rajono gyventojų, besidominčiu skaitymu, jo reikšme žmogaus 

gyvenime. N. Čepulis savo kalb÷jimą apie knygos ir skaitymo fenomeną suskirst÷ į dvi dalis: 

pirmojoje dalyje formaliai aptar÷ rašto ir skaitymo prasmę žmonijos istorijai, antrojoje dalyje liudijo 

asmeninius patyrimus atradus skaitymo malonumą 

 

Kad išsisklaidytų akademin÷ nuotaika, kretingišk÷ 

Sigut÷ Tamošaityt÷, dainų autor÷ ir atlik÷ja, visiems 

susirinkusiesiems renginio pradžioje atliko pavasariu bei 

meile dvelkiančią dainą. 
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Nacionalin÷s Lietuvos bibliotekų savait÷s renginius  

pratęs÷ kraštiet÷s Gražinos Pranauskien÷s poezijos ir prozos 

rinkinio „Eukaliptų tyloj" pristatymas. Autor÷ Australijoje 

gyvena nuo 1989-ųjų. Ji turi dvi – chorvedybos ir 

žurnalistikos – specialybes, tad plunksnos miklumą stengiasi 

sieti su muzika. Poezijos knygoje „Eukaliptų tyloj" gilinamasi 

į nostalgijos šaknis, ieškoma atsako į dvasines kančias, kurios ypač paaštr÷ja atsiskyrus nuo 

gimtin÷s. Knygos pristatymas vyko netradicin÷je erdv÷je - Kretingos pranciškonų vienuolyno 

refektoriuje. 

 

Jaunimui skirtas Nacionalin÷s Lietuvos bibliotekų savait÷s renginys buvo Kretingos M. 

Daujoto vidurin÷s mokyklos dvyliktok÷s Skaist÷s Puidokait÷s dail÷s darbų parodos pristatymas. 

Jaunąją menininkę į biblioteką atlyd÷jo jos mokytojos: Kretingos Marijono Daujoto vidurin÷s 

mokyklos dail÷s mokytoja Judita Alšauskien÷, etikos mokytoja Marija Bučkien÷, draugai ir 

artimieji. Nuskamb÷jus moksleiv÷s Gretos Petrulyt÷s gitaros garsams, dail÷s mokytoja J. 

Alšauskien÷ trumpai pristat÷ savo gabiąją mokinę. Anot mokytojos, S. Puidokait÷, kūrybinga, imli 

asmenyb÷. Ne vienas jos darbas yra laim÷jęs įvairius konkursus.  

 

Kultūrinių mainų su Šilut÷s F. Bajoraičio biblioteka renginys buvo 

organizuotas sakralioje aplinkoje - Kretingos pranciškonų vienuolyno 

refektoriuje po Šv. Mišių buvo pristatyta šilutiškio Marijaus Budraičio 

pirmoji poezijos knyga „Naktigon÷“. Knygos autorius – Lietuvoje 

žinomas pramoginių ir sportinių renginių ved÷jas, televizijos laidų 

prodiuseris ir sporto komentatorius, daugiau kaip 300 dainų 

bendraautorius, už savo kūrybinę veiklą sulaukęs įvairių apdovanojimų.  

 

 

 

Geguž÷s 9 d. Kretinga, kaip ir visa Europa, min÷jo 

Europos dieną šiai progai skirtame renginyje „Kretinga – 

kuriantis Europos miestas“. Pagrindinis renginio akcentas - 

Rotuš÷s aikšt÷je iškilusi g÷lių kompozicija, simbolizuojanti 

g÷rio angelą. Šio projekto autor÷ - Kretingos rajono 

savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka. G÷rio angelą puošia daugiau nei 400 baltų našlaičių 

žiedų, panašiai tiek pat m÷lynų bei geltonų našlaičių, simbolizuojančių Europos Sąjungą, prireik÷ ir 

aplink sparnuotąjį angelą. G÷lių statulą pašventino Kretingos katalikų parapijos klebonas Evaldas 
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Darulis. Europos dienai skirto renginio metu Kretingos vaikai prie angelo skulptūros grindinį 

išmargino spalvotomis kreidomis, skautai ir mažieji bibliotekos skaitytojai švent÷s dalyviams dalijo 

Europos Sąjungos atributiką. Į šventę įsijung÷ mieste viešinti italų grup÷, kuri sudainavo keletą 

dainų. Susirinkusiems koncertavo trimitininkas Vytautas Grubliauskas bei akordeonistas 

Žygimantas Laurinavičius. 

 

Viešojoje bibliotekoje įvyko diskusija „Liberalios 

vertyb÷s Lietuvoje ir Europoje". Diskusijoje dalyvavo 

kandidatai į Europos parlamento narius: filosofas Leonidas 

Donskis ir Vytautas Grubliauskas - parlamentaras, 

džiazmenas, trimitininkas, vokalistas, pedagogas, Klaip÷dos 

Džiazo festivalio siela, sumanytojas, organizatorius, meno 

vadovas, konsultantas, kv÷p÷jas. 

 

Geguž÷s m÷n. pabaigoje Kretingoje stabtel÷jo per Lietuvą keliaujantis jau 45-asis tarptautinis 

„Poezijos pavasaris 2009“. Paskutinį kartą Kretingoje jis lank÷si daugiau nei prieš 20 metų. 

Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos bei brolių pranciškonų 

iniciatyva, „Poezijos pavasaris 2009“ vyko sakralioje erdv÷je – Kretingos Viešpaties Apreiškimo 

Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. Į šią poezijos šventę Kretingoje atvyko literatūros kritik÷ Janina 

Riškut÷, dar tik pradedantys ir jau ne vieną poezijos knygą, literatūrinę premiją gavę poetai: 

Vytautas Dekšnys, Antanas Šimkus, Sonata Paliulyt÷, Violeta Šoblinskait÷, Gasparas Aleksa, 

Maryt÷ Kontrimait÷, aktoriai-skaitovai: Lilija Žadeikyt÷ ir Juozas Šalkauskas. Tad susirinkę 

poezijos myl÷tojai tur÷jo galimybę pasiklausyti įvairių: nuo lyriškų, meil÷s jausmu pulsuojančių iki 

grotesku, avangardu dvelkiančių eilių, galbūt atrasti naują, širdžiai mielą poetą, artimiau susipažinti 

su kūr÷jų kūrybiniais pasiekimais.  

 

Kretingos viešoji biblioteka sureng÷ brolio 

pranciškono Bernardo Belicko kūrybos vakarą 

„Lenkiuosi Lietuvai ir Šv. Pranciškui". Kretingos 

Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje dienos 

vakarą gausus būrys susirinko pabūti su visų mylimu 

broliu pranciškonu Bernardu Belicku, paklausyti jo 

kūrybos ir minčių. Brolis Bernardas šį vakarą žemai 

lenk÷si Šv. Pranciškui ir Lietuvai – tai jo dovana 

pranciškonų ordino 800 m. jubiliejui ir Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Vakare dalyvavo pianist÷, 



 39 

KU doc. Saulyna Atkočaityt÷, saksofonu ir klarnetu grojo KU doc. Pranas Narušis, eiles skait÷ 

režisier÷ Dalia Kancleryt÷ ir Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios klebonas 

Evaldas Darulis. Visus susirinkusius nuotaikingai pasveikino Šv. Mažesniųjų brolių ordino Šv. 

Kazimiero provincijos provincijolas Astijus Kungys. 

Kretingos pranciškonų vienuolyno koplyčioje Viešoji biblioteka sureng÷ skaitymo skatinimo 

projekto „Meniu knygų gurmanans” renginį - įvyko susitikimas su rašytoja, eseiste, poete, vert÷ja 

Dalia Staponkute, gyvenančia Kipro saloje. D. Staponkut÷ ten dirba vert÷ja, d÷sto literatūros teoriją 

Kipro universitete, dalyvauja tarptautiniuose akademiniuose projektuose. Renginio metu dainavo 

džiazo grup÷ „CapellaA”. 

 

Gausų būrį klausytojų ir gerb÷jų sukviet÷ į Kretingos 

rajono savivaldyb÷s M.Valančiaus viešąją biblioteką savo 

apsilankymu žymi Lietuvos gydytoja, rašytoja, publicist÷, 

J. Tumo-Vaižganto premijos laureat÷ Filomena Taunyt÷. 

Su šia 84 metų linksma, be užuolankų kalbančia sveikos 

gyvensenos specialiste panoro susitikti didelis būrys 

kretingiškių, tikriausiai skaičiusių ne vieną šios žinomos 

moters knygą: „9/10 laim÷s“, „7 nuod÷m÷s ir 12 ligų“, „Laimingas senelių gyvenimas“, „Kiek 

sveria siela“ ir kt. 

Viešosios bibliotekos inicijuotas Kretingos kultūros centro Parodų sal÷je vyko Sigut÷s 

Tamošaityt÷s naujos kompaktin÷s plokštel÷s „Laipteliai" pristatymas. Leidybą r÷m÷ Kretingos 

rajono savivaldyb÷ ir Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka. Kretingos rajono kultūros centro 

Parodų salę rinkosi kretingišk÷s Sigut÷s Tamošaityt÷s - mokytojos, dainuojamosios poezijos ir 

muzikos autor÷s bei atlik÷jos - kūrybos gerb÷jai, kolegos ir draugai. Ši dvasinę šilumą bei gerą 

nuotaiką spinduliuojanti kūr÷ja jaukioje aplinkoje žvakių šviesoje kretingiškiams pristat÷ kelerius 

metus brandintą ir į kompaktinę plokštelę „Laipteliai“ suguldytą 

dainuojamąją poeziją.  

Tai antrasis autor÷s albumas, kurio atsiradimą paspartino 

Kretingos rajono savivaldyb÷s M.Valančiaus viešosios 

bibliotekos, art÷jančiam S. Tamošaityt÷s kūrybos jubiliejui, 

2009 m. parengtas kultūrin÷s veiklos projektas.  
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Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta Kretingos jaunimo dail÷s 

paroda „Kad būtų linksmiau...". Ši paroda skirta Tarptautinei jaunimo dienai pamin÷ti. Parodos 

atidarymo metu, projekto „Kad būtų linksmiau..." komanda pristat÷ savo darbus ir mok÷ mažuosius 

bibliotekos skaitytojus specialios dail÷s technikos. Pristatymo metu vaikai buvo įtraukti į kūrybinį 

procesą, pieš÷ paveikslus, o kai kurie jų nupieš÷ net po kelis. „Kad būtų linksmiau..." - nuo 2006 m. 

vykstantis projektas 2007 m. peraugęs į analogų neturinčią tarptautinę meninę gerumo akciją. 

Projekto id÷ja - vaikai ir jaunimas kuria darbus savo bendraamžiams vaikams ir šiaip linksmiems 

žmon÷ms.  

Rugs÷jo m÷nesį Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje kretingiškiams pristatyta po 

Vakarų Lietuvos miestus ir miestelius keliaujanti paroda „Gandrų gyvenimas“. Į Kretingą ši gyvybe 

ir laisve pulsuojanti paroda atkeliavo iš Mažeikių, o pagrindinis jos atidarymas vyko Vilniuje, 

Rotuš÷s aikšt÷je, rugpjūčio 30 dieną. Tai Akcin÷s bendrov÷s „VST“ vykdomas fotoprojektas 

„Išsaugoti namai“, kurio tikslas – atkreipti visuomen÷s d÷mesį į Lietuvos nacionalinę vertybę – 

baltuosius gandrus ir jų išsaugojimą. Pasak parodos pristatyti atvykusio akcin÷s bendrov÷s „VST“ 

Kretingos skyriaus viršininko Ramūno Korsako, parodą „Gandrų gyvenimas“ sudaro konkurso 

būdu atrinkta viena „VST“ įmon÷s darbuotojo fotografija ir dvidešimt šešios į fotoprojektą 

įsijungusių Vakarų Lietuvos fotografų nuotraukos, kuriose užfiksuoti gandrai – nuo gimimo iki 

skrydžio. Parodoje galima išvysti ir Kretingai atstovaujančios fotomeninik÷s Olgos Posaškovos 

užfiksuotą akimirką iš gandrų gyvenimo. 

 

Prieš Kal÷das Viešojoje bibliotekoje buvo surengta tradicine 

tapusi jau 13-oji Kretingos rajono pedagogų kūrybinių darbų 

paroda „Pasaka šarmota rymo.“ Pedagogai eksponavo įvairia 

technika atliktus darbelius: smulkiais augalų, vaisių gabal÷liais, 

cinamono lazdel÷mis apklijuotus nuotraukų r÷melius, kal÷dinius 

atvirukus, paveiksl÷lius, nertas servet÷les, net iš siūlų numegztas 

šiltas liemenes, rankinukus, dekupažo tecnika dekoruotas l÷kštes ir, žinoma, gausybę kal÷dinių 

kompozicijų. Mokyklos-darželio „Pasaka“ direktor÷ Z. Domarkien÷ pakviet÷ visus balsuoti ir taip 

buvo išrinkti gražiausi kūriniai, kurių autoriai buvo apdovanoti. Parodos atidarymo proga 

mokyklos-darželio „Pasaka“ VPC aukl÷tiniai atliko kasmet ruošiamą šventinę programą: pasipuošę 

įvairiais kostiumais iš visos širdies deklamavo eil÷raščius, dainavo, šoko.  

 

Pamin÷tini 2009 m. filialuose vykę svarbesni žodiniai renginiai: 

• min÷jimas Gedulo ir Vilties dienai, literatūrin÷ kompozicija „Sugrįžo čia tiesa per 

vargą iškovota“ (Salantų miesto filialas); 
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• romansų ir dainuojamosios poezijos vakaras „Ir v÷l suskambo dainos mylimoj 

gimtin÷j“ (Salantų miesto filialas); 

• popiet÷ „Šventų Kal÷dų laukimas“ (Salantų miesto filialas); 

• popiet÷ „Kaip greitai laiko žingsniai ÷jo, eina ir eis“ (Salantų miesto filialas); 

• popiet÷ apie margučių marginimo tradicijas ir Velykų papročius ,Velykų margučiai – 

pavasariui ir Jums“ (Baublių filialas); 

• vakaras suaugusiems ,,Rudens spalvose gimsta eil÷s“ (Baublių filialas); 

• jungtinis Žalgirio seniūnijos bibliotekų renginys Lietuvos vardo tūkstantmečiui 

pažym÷ti ,,Tūkstantis metų su Lietuvos vardu“; 

• popiet÷ ,,Pabūkime kartu ir niekur neskub÷kim“ (Budrių ir Rūdaičių filialai); 

• kraštotyros darbo „Žymūs Darb÷nų krašto žmon÷s: kūryba – gyvenimo dalis“ 

pristatymas (Darb÷nų kaimo filialas); 

• mokytojų senjorų popiet÷ „Knyga mano gyvenime“ (Darb÷nų kaimo filialas); 

• literatūrin÷ popiet÷ „Poezijos paukšt÷s giesm÷s“, skirta pamin÷ti Baltijos kelio 20-

metį (Darb÷nų kaimo filialas); 

• Advento popiet÷ su barde S. Tamošaityte (Darb÷nų kaimo filialas); 

• popiet÷ ,,Lietuva- žem÷s žodis šventas“ (Erl÷nų filialas); 

• Užgav÷nių švent÷ ,,Žiema, žiema b÷k iš kiemo“ (Erl÷nų filialas); 

• Motinos dienos pamin÷jimas kartu su bendruomene ,,Leisk, gražiausiems žodžiams 

plaukt“ (Erl÷nų filialas); 

• popiet÷ Lietuvos tūkstantmečiui pamin÷ti ,,Mano miestas: istorija ir dabartis“ 

(Erl÷nų filialas); 

• popiet÷ ,,Kal÷din÷ gerumo šviesa“ (Erl÷nų filialas); 

• popiet÷ Motinos dienos proga „Nepalikit motinų vienų“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• popiet÷ „Sausio 13-oji“ (Jokūbavo filialas); 

• J. Čiakin÷s fotoalbumo „Tik÷k vaikyste...“ pristatymas (Jokūbavo filialas); 

• popiet÷ „Lietuva, tu kaip saul÷ gyva (Kovo 11-oji)“ (Jokūbavo filialas); 

• popiet÷ „Ilgi Advento vakarai“ (Jokūbavo filialas); 

• literatūrin÷ valand÷l÷ „Svečiuose žemiet÷ Elena Karnauskait÷“ (Jokūbavo filialas); 

• literatūrin÷ valand÷l÷ „Negęstantis žibur÷lis rudens darganoj (S. N÷riai – 105)“ 

(Jokūbavo filialas); 

• kraštotyros darbo „Sodžiaus amatai ir menas“ pristatymas (Juodup÷nų filialas); 

• popiet÷ Salom÷jos N÷ries gimimo metin÷ms pamin÷ti „Aš diemedžiu žyd÷siu“ 

(Kalniškių filialas); 
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• popiet÷ ,,Antoninos Balčaitien÷s piešinių ant šilko pristatymas” (Kartenos filialas); 

• literatūrin÷ popiet÷ - min÷jimas ,,Ąžuolai žaliuos“(Skirta kovo 11-ąjai) (Kartenos 

filialas); 

• literatūrin÷ popiet÷ ,,Prakalbink internetą”. Viešos interneto prieigos atidarymas, 

trumpas literatūrinis montažas apie knygą, parodos ,,Veltinio pasaulyje” pristatymas, autor÷ 

Audrona Galdikien÷. Literatūros kūrinius, eiles skait÷ ir dainas dainavo pritariant akordeonui 

Plung÷s literatų ,,Vingiorykšt÷” literatai (Kartenos filialas); 

• projekto pristatymas „Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų mažoji architektūra“ (Kūlup÷nų 

filialas); 

• Advento vakaras su klebonu Petru Smilgiu (Kūlup÷nų filialas); 

• viktorina „Lietuva, T÷vyne gražiausia esi“ (Kumpikų filialas); 

• literatūrin÷ valand÷l÷ „Švieti prasme darganotą rudenį“ (Kumpikų filialas); 

• popiet÷ „Atverkim širdis ir namus Kal÷dų šviesai“ (laivių filialas); 

• popiet÷ - pamąstymai apie prab÷gusius metus „Pabūkime kartu ir niekur 

neskub÷kime...“ (Rūdaičių filialas); 

• Lietuvos laisv÷s gyn÷jų dienai pamin÷ti skirtas renginys ,,Lietuva mūsų širdyse“ 

(Šuk÷s filialas); 

• kraštotyros darbo pristatymas „Šuk÷s kaimo istorija“ (Šuk÷s filialas); 

• Advento popiet÷ ,,Adventas - laukimo metas“ (Šuk÷s filialas); 

• literatūros ir muzikos popiet÷ „Lenkiuosi Lietuvai“ (Vydmantų filialas); 

• poezijos popiet÷ – susitikimas su poetais, Aloyzu Jonučiu, Alfonsu Bereniu, Nijole 

Rimkiene „Žodį sparnuotą į knygą sud÷jau“ (Vydmantų filialas); 

• poezijos ir muzikos valand÷l÷ „Pagerbkime Lietuvą“ (Vydmantų filialas); 

• susitikimas su gydytoja ir rašytoja Filomena Taunyte (Vydmantų filialas);  

• metų pabaigos renginys „Advento šviesos sukviesti“ (Vydmantų filialas). 

2009 m. surengta beveik tiek pat parodų, kaip ir 2008 m. 2009 m.: eksponuotos 405 parodos, 

o 2008 m. – 402 parodos. 

Pamin÷tinos šios Viešojoje bibliotekoje surengtos parodos: 

Spaudinių parodos 

 

Viešojoje bibliotekoje veik÷ parodos, skirtos Lietuvos 

valstyb÷s žymių datų pamin÷jimui. Svarbiausios iš jų: Lietuvos 

Valstyb÷s atkūrimo dienai, Vasario 16-ajai pamin÷ti veik÷ 

spaudinių ir ikonografin÷s medžiagos paroda „Nenutrūkstamas 
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ryšys tarp praeities ir dabarties"; spaudinių paroda „Tautos atmintis: Lietuvos Nepriklausomyb÷s 

atkūrimo istorija", skirta Lietuvos Nepriklausomyb÷s atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai, pažym÷ti. 

Kretingos rajono gyventojai buvo pakviesti būti dokumentin÷s parodos „Baltijos keliui 20 – metų" 

aktyviais reng÷jais. Gyventojai pristat÷ turimus eksponatus (nuotraukas ir kitus dokumentus) iš savo 

asmeninių archyvų ir susijusius su šia svarbia Lietuvai data į organizuojamą parodą „Baltijos keliui 

– 20 metų". 

Parengtos parodos, skirtos rašytojų, poetų ir visuomen÷s veik÷jų įvairioms sukaktims 

pamin÷ti. Tai spaudinių parodos „Poetui Teofiliui Tilvyčiui - 105“, „Poetui, vert÷jui Vladui 

Baltuškevičiui – 70“, „Poetui, vert÷jui Vincui Giedrai – 80“, „Salom÷ja N÷ris. 105-osios gimimo 

metin÷s“, prozinink÷s, vert÷jos, Kretingos rajono Garb÷s piliet÷s Liūn÷s Liucijos Janušyt÷s 100-

osioms gimimo metin÷ms pamin÷ti ir kt. 

Buvo parengta paroda „Mažosios Lietuvos knygos sujungti", kurioje eksponuoti literatūros ir 

ikonografijos dokumentai. Ši ekspozicija buvo skirta Klaip÷dos krašto dalies - Šilut÷s - knygai, jos 

istorijos ir atminties sklaidai. Literatūros ir ikonografijos ekspozicija „Mažosios Lietuvos knygos 

sujungti", parengta vykdant Šilut÷s rajono savivaldyb÷s F.Bajoraičio viešosios bibliotekos 2009 m. 

renginių programą, „Mažosios Lietuvos paveldas: knygos ir žodžio atvarta“.  

 

Meno parodos: 

 

Bibliotekoje atidaryta kretingišk÷s tautodailinink÷s Marijonos 

Jurkien÷s siuvin÷tų darbų paroda. Bibliotekos interneto svetain÷je pristatyta 

ir virtuali Marijonos Jurkien÷s paveikslų galerija iš asmeninio autor÷s 

siuvin÷tų paveikslų albumo. 

 

 

 

 

Viešojoje bibliotekoje veik÷ Klaip÷dos muzikinio teatro dailininko Jono Sabaičio tapybos 

darbų paroda. Savo drob÷se, įamžino nepakartojamą Lietuvos kaimo kraštovaizdį. Autorius 

dalyvauja įvairiose parodose Lietuvoje ir užsienyje, yra surengęs daug personalinių parodų. Nuo 

1985 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.  
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Bibliotekoje buvo pristatyti dailininko Andriaus Miežio trys tapybos darbai. Vilniuje gimęs 

dailininkas gyvena ir kuria Kretingoje, priklauso Kretingos menininkų klubui "Pinx", yra surengęs 

virš 30 personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje: Latvijoje, Danijoje, Italijoje, JAV, Suomijoje ir 

Vokietijoje.  

Jaunos meninink÷s Skaist÷s Puidokait÷s dail÷s darbų parodos atidarymu užvertas IX-osios 

Nacionalin÷s bibliotekų savait÷s renginių ciklas Kretingoje. 

Spalio m÷nesį Kretingos gyventojai tur÷jo galimybę 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. Paroda prieš tai buvo eksponuota Lietuvos rašytojų sąjungoje, Klaip÷dos Kultūrų 

Komunikacijų centre, Antano Mončio namuose - muziejuje Palangoje. Parodoje buvo eksponuojami 

per kelias dešimtis metų (nuo 1961 m.) užfiksuoti Lietuvos rašytojų portretai. 

 

Viešojoje bibliotekoje veik÷ Kartenos vidurin÷s mokyklos 

technologijų mokytojo Roberto Gusčiaus darbų paroda. 

Autorius laisvalaikiu miške renka gamtinę medžiagą. Iš medžio, 

siūlų, džiovintų augalų kuria paveikslus, įvairias kompozicijas ir 

dirbinius. Jis įvaldęs „makrame" (siūlų pynimo), siuvimo 

technikas, kurias naudoja savo meniniams darbams. Parodoje 

buvo eksponuojami naujausi autoriaus kūriniai. 

Viešojoje bibliotekoje atidaryta Juozo Kazlausko fotografijų paroda „Apie Žemę ir Žmones". 

Juozas Kazlauskas – žymus lietuvių fotomenininkas, kino operatorius ir režisierius, Didžiojo 

Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino kavalierius; tarptautin÷s menin÷s fotografijos 

federacijos (AFIAP) narys, pelnęs Grand Prix, 1 aukso, 2 sidabro, 1 bronzos medalius ir daugiau nei 

50 kitų apdovanojimų. 

Viešojoje bibliotekoje veik÷ Jolantos Kvietkut÷s 

- Peleckien÷s fotografijos darbų paroda „Kretinga. 

Laiko paralel÷s", kurioje fotografijose sugretinamos 

istorin÷s Kretingos vietos. 

 

 

 

 

 

Buvo eksponuojama Irenos Lapinskait÷s karikatūrų paroda „Apie želdinius, želdynus ir kitką 

linksmai“. 
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Veik÷ kilnojamoji paroda „Asmenyb÷ ir knyga“, kurioje buvo eksponuojamos 20-ties garsių 

žmonių fotografijos (filosofo Leonido Donskio, lengvaatlečių Viktorijos Žemaityt÷s ir Virgilijaus 

Aleknos, dainininkų Deivio, Mino ir Merūno, pianist÷s Mūzos Rubackyt÷s, aktoriaus ir režisieriaus 

Gyčio Ivanausko, žurnalisto Henriko Vaitiekūno, fotomenininko Romualdo Rakausko, poet÷s, LR 

Seimo nar÷s Dalios Teišerskyt÷s, rašytojo Donaldo Kajoko ir kt.), šalia pateikiant jų mintis, 

komentarus apie m÷gstamiausias skaitytas knygas. Parodos projekto autor÷ – Kauno apskrities 

viešoji biblioteka. 

 

2009 m. bibliotekos filialuose vykusios reikšmingesn÷s parodos: 

• močiut÷s ir anūk÷s  rankdarbių paroda ,,Giminingų sielų šiluma“ (Baublių filialas); 

• tautodailinink÷s S. Gideikien÷s floristikos darbų paroda ,,Slepiuosi nuo v÷jo ir nuo 

šalnos“ (Baublių filialas);  

• paroda Sausio 13-osios aukoms atminti ,,Aš jau negrįšiu“ (Budrių filialas); 

• paroda ,,Lietuviškos knygos kelias į Lietuvą“ (Budrių filialas); 

• paroda Jonui Biliūnui-130m. ,,Laim÷s žiburys“ (Budrių filialas); 

• paroda ,,Velykos – pavasario švent÷“ (Budrių filialas); 

• paroda ,,Betliejaus žvaigždelei įsižiebus“ (Budrių filialas); 

• J. Savickien÷s kūrybos darbų paroda - pristatymas „G÷l÷s mamai“ (Darb÷nų filialas); 

• paroda ,,Kūryba – gyvenimo dalis“ (Darb÷nų filialas); 

• fotografijų parodos: 12 kl. mok. M. Šulinsko „T÷višk÷s takais“, I. Budrien÷s „Gamta 

nem÷gsta pasikartojimų“, L. Paulauskien÷s „Įžvelgiu knygą“ (Darb÷nų filialas); 

• A. Viluckio kraštotyros medžiagos paroda (Grūšlauk÷s filialas); 

• paroda :Kretingos krašto žodžio meistrai“ (Jokūbavo filialas); 

• J. Čiakien÷s fotografijų paroda „T÷tis“ (Jokūbavo filialas); 

• nuotraukų paroda „Minija“, autorius K. Vasys (Jokūbavo filialas); 

• knygų paroda ,,Mano Lietuva“ (skirta Lietuvos tūkstantmečiui) (Kartenos filialas); 

• ,,Kartena: istorija ir dabartis“ (Kartenos filialas); 

• ,,Vladislavui Domarkui – 70“ (Kartenos filialas); 

• A. Balčaitien÷s piešinių ant šilko paroda (Kartenos filialas); 

• Lietuvos tūkstantmečiui pažym÷ti skirtas parodų ciklas „Kelion÷ per Lietuvą“ (Laivių 

filialas); 

• „Rašytojui Petrui Cvirkai – 100 m.“ (Laivių filialas); 

• poetei Salom÷jai N÷rei – 105, „Salom÷ja – tokia artima, tokia tolima“ (Laivių filialas); 

• paroda „Tik÷kime ir būsime laisvi“ (Laukžem÷s filialas); 
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• paroda „Laisv÷s gyn÷jų diena“ (Laukžem÷s filialas); 

• knygų ir spaudinių paroda „Salom÷jai Neriai - 105“ (Laukžem÷s filialas); 

• Irenos Budrien÷s – Skužinskait÷s gamtos nuotraukų paroda (Laukžem÷s filialas); 

• paroda „Žymių žmonių p÷domis“ (Įpilties filialas). 

Mokamos paslaugos 

 

Skaitytojo bilietas (elektroninis suaugusiems – 5 Lt, moksleiviams, studentams, pensininkams, 

invalidams – 3 Lt). 

Dokumentų kopijavimas (A4 1 psl. – 0,20 Lt, ant abiejų A4 lapo formato pusių – 0,40 Lt, A3 

formato 1 psl. – 0,40 Lt, ant abiejų A3 formato 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 pan.) – 1 Lt. 

Dokumentų skenavimas (A4 formato 1 psl. – 0,50 Lt). 

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą – 3 

Lt. 

2009 m. už mokamas paslaugas surinkta 8800 Lt., tai yra 400 Lt mažiau nei 2008 m. (2008 m. 

surinkta 9200 Lt). Surenkamų l÷šų maž÷jimą nul÷m÷ ilgalaikių elektroninių bilietų išdavimas.  

 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

 

Kadangi biblioteka neturi atstovo ryšiams su visuomene, tod÷l šį darbą atlieka kiti Viešosios 

bibliotekos darbuotojai. Biblioteka siekia palaikyti tarpusavio supratimo ryšius su auditorijomis. 

Bibliotekos įvaizdis formuojamas pasitelkiant įvairius komunikacijos kanalus: ryšių su visuomene 

renginius, darbą su žiniasklaida (spaudą, radiju, televizija), bendravimą su paslaugų vartotojais, 

bibliotekos dalyvavimą svarbiuose renginiuose, informacines technologijas ir pan. 

Ryšių su visuomene renginiai  

Viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose Organizuoti literatūriniai vakarai, knygų pristatymai, 

parodų atidarymai, seminarai.  

Straipsniai spaudoje 

2009 m. spaudoje publikuota 13 bibliotekos darbuotojų straipsnių: 8 iš jų paraš÷ VB, o 5 KF 

darbuotojai. Apie biblioteką parengtų, bet ne bibliotekos darbuotojų parašytų straipsnių buvo 43. 

Rengti spaudos pranešimai, teikti interviu spaudos leidiniams. 

Publikacijos 
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Bibliotekos internetin÷je svetain÷je pateikiamos bibliotekos veiklos ataskaitos.  

 

Leidyba 

Priešingai nei ankstesniais metais, 2009 m. d÷l finansavimo stokos nebuvo išleista bibliotekos 

leidinių. 

Radijas ir televizija 

Parengti 6 reportažai. Jie transliuoti Balticum Tv, Radio 9, LRT. 

Pokalbiai  

Atidaryta atnaujinta viešoji interneto prieiga. Ta proga organizuotas renginys, kurio metu 

pasidalinta patirtis, susijusi su naudojimusi internetu. Viešojoje bibliotekoje ir kai kuriuose 

filialuose rengtos įvairios akcijos, kurios pritrauk÷ į bibliotekas naujų lankytojų.  

Informacin÷s technologijos. 

Viešojoje bibliotekoje aktyvūs elektroniniai ryšiai su visuomene. Biblioteka turi interneto 

svetainę www.kretvb.lt, kuri nuolat atnaujinama. Joje publikuojama informacija apie bibliotekos 

veiklą, vyksiančius ir jau įvykusius renginius, bibliotekos struktūrą, vykdomus projektus ir pan.  

Bendradarbiavimas 

Viešąją biblioteką 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 

rajono Marijono Daujoto vidurine mokykla, Kretingos socialinių paslaugų centru, Kretingos 

Viešpaties Apreiškimo pranciškonų vienuolynu, Kretingos darbo birža, Mokesčiu inspekcija bei 

kitomis įstaigomis.  

Projektai 

Europos dienai skirtas projektas „Kretinga – kuriantis Europos miestas“, kurio metu Kretingos 

miesto centre buvo pastatytas g÷l÷mis žydintis angelas, simbolizuojantis g÷rį, vyko koncertas, buvo 

dalinama Europos Sąjungos atributika, sulauk÷ didelio atgarsio ne tik Kretingoje, bet ir visoje 

Lietuvoje.  

Bendradarbiavimas su vietos valdžia 

Kretingos rajono valdžia noriai lankosi bibliotekos renginiuose, išklauso bei sprendžia 

iškilusias problemas. 2009 m. kovo 6 d. Kretingos rajono meras J. Mažeika ir vicemer÷ J. Vaitkien÷ 

buvo specialiai atvykę į biblioteką, išklaus÷ darbuotojų pageidavimus, Kretingos bibliotekininkų 

profesin÷s sąjungos pastabas, pažad÷jo kiek įmanoma išspręsti kilusias problemas.  
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III. INFORMACINö IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

LIBIS PĮ diegimas 

 

Įdiegtą LIBIS elektroninių paslaugų posistemę prad÷ta naudoti tik metų viduryje. Kilusios 

problemos:  

- sud÷tingesnis naudojimas skaitytojams, nei svetaine „Klausk bibliotekininko“, n÷ra 

galimybių panaudoti mokamoms paslaugoms. 

- elektroniniame kataloge 2009 m. buvo 4075 (2008 - 4203) bibliografiniai analiziniai 

įrašai. 157 analiziniai bendrieji įrašai buvo ištrinti, nes informacija buvo pasenusi. Buvo padaryti 

įrašai iš periodinių leidinių ir 57 knygų. 

 

Informacinis fondas 

 

Informacinio fondo dydis – 16155 fiz. vnt. (per 2009 m. gauta 1445 fiz. vnt., nurašyta 1368 

fiz. vnt.). Komplektavimo tematika: enciklopedijos, žinynai, žodynai, įvairių mokslo šakų literatūra, 

skirta studentų ir vyresnių klasių moksleivių mokymosi bei suaugusiųjų švietimosi poreikiams. 

Pagrindin÷ informacinio fondo komplektavimo problema – l÷šų trūkumas, d÷l kurio biblioteka 

negal÷jo įsigyti daug naujų leidinių. 

 

Katalogai ir kartotekos 

 

Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos sektoriuje 2009 m. buvo dirbama su šiais 

katalogais ir kartotekomis: 

• elektroniniu LIBIS katalogu - 4075 įrašai (2008 m. – 4203) [analizikos bendrieji – 

1339; kraštotyros – 2736]; 

• korteliniu suvestiniu katalogu – 0; 

• ab÷c÷liniu katalogu – 0; 

• kraštotyros kartoteka – 0; 

• sistemine straipsnių kartoteka – 0; 

• citatų kartoteka – 88 (2008 m.-103); 

• temine eil÷raščių kartoteka – 0 (pildoma el. kataloge); 

• prisegta bylų: 298 [knygų turiniai – 53 ir kraštotyros straipsniai 245]; 

• redaguota įrašų – 8425 [analizikos bendrieji – 404, kraštotyros – 8021]. 
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2009 m. Viešosios bibliotekos filialuose buvo pildomi šie katalogai ir kartotekos: 

• elektroninis LIBIS katalogas – 32846 įrašai (rekataloguoti filialų fondai); 

• ab÷c÷linis katalogas – 1695 kortel÷s; 

• kraštotyros kartoteka – 704 kortel÷s; 

• citatų kartoteka – 11 kortelių; 

• temin÷ eil÷raščių kartoteka – 0. 

 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

 

2009 m. SVB gautos 9488 informacin÷s užklausos, 66 iš jų - elektronin÷mis priemon÷mis. 

Įvykdyta 9418 užklausų, iš jų 66 elektroniniu būdu. 

2009 m. VB: 

• gautų informacinių užklausų skaičius: 6523, iš jų elektronin÷mis priemon÷mis - 22; 

• atsakytų informacinių užklausų skaičius – 6521, iš jų elektronin÷mis priemon÷mis - 

22; 

• teminių užklausų 1511 – 23,2 %; 

• adresinių užklausų 4645 – 71,2 %; 

• tikslinamųjų užklausų 357 – 5,5 %; 

• faktografin÷s užklausos 10 – 0,1 %; 

neigiamų informacinių užklausų skaičius - 2.  

Diagrama Nr.14. VB gautų informacinių užklausų sud÷ties lyginimas 2008 m. - 2009 m. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Iš viso temin. adres. tiksl. fakt.

2008

2009

 



 50 

2009 m. Viešosios bibliotekos filialuose: 

• gautų informacinių užklausų skaičius: 2965, iš jų elektronin÷mis priemon÷mis - 44; 

• atsakyta informacinių užklausų – 2899, iš jų elektronin÷mis priemon÷mis - 44; 

• teminių užklausų 2144 – 72,3 %; 

• adresinių užklausų 478 – 16,4 %; 

• tikslinamųjų užklausų 258 – 9 %; 

• faktografinių užklausų 85 – 3 %; 

• neigiamų informacinių užklausų - 66. 

 

Diagrama Nr.15. VB filialuose gautų informacinių užklausų sud÷ties lyginimas 2008 m. - 

2009 m. 
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2009 m. VB gautų informacinių užklausų skaičius išaugo, filialuose neženkliai sumaž÷jo (9 

užklausomis). VB ir KF gautų užklausų pobūdis skirias: VB daugiausia gaunama adresinių, o KF 

teminių užklausų. VB neatsakyta tik į 2 užklausas, o KF į 66 užklausas. Tą įtakojo KF esantys 

mažesni informaciniai ištekliai.  

Paslauga, kai bibliotekininkams užklausas vartotojai siunčia elektronin÷mis priemon÷mis, 

besinaudojančių n÷ra daug, tačiau 2009 m. užklausų gauta daugiau nei 2008 m.: 2009 m. – 66 

užklausos, o 2008m. – 27 užklausos.  

 

Duomenų baz÷s 

 

Esančios kompiuterių tinkle – 2: 

OPAC; 
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LPBSB (Lietuvos periodin÷ bibliografin÷ straipsnių baz÷). 

 

Esančios kituose serveriuose – 14: 

INFOLEX  PRAKTIKA – atliktos 835 operacijos. 

Verslo žinios – statistikos n÷ra. 

EBSCO: 2009 m. buvo 145 vartotojų prisijungimai, peržiūr÷ta 1210 šaltinių. 

1. Academic Search Complete; 

2. Business Source Complete; 

3. ERIC; 

4. Green FILE; 

5. Health Source - Consumer Edition; 

6. Health Source: Nursing/Academic Edition; 

7. Library, Information Science & Technology Abstracts; 

8. Master FILE Premier; 

9. MEDLINE; 

10. Regional Business News; 

11. Teacher Reference Center; 

12. Newspaper Source. 

 

Kraštotyros veikla 

 

VB kraštotyros spaudinių fondą sudaro 832 fiz. vnt. 2008 m. jame buvo 778 fiz. vnt. 2009 m. 

gauta 54 fiz. vnt., (nurašyta 44 fiz. vnt.). Kraštotyros aplankai - 69, papildyti 259 naujom iškarpom. 

Parengtas naujas aplankas „Laisv÷s kovų istorija Kretingos raj.“. Kaupiamas fotografijų archyvas. 

Periodikos fonde kaupiami Kretingos rajono periodiniai leidiniai nuo 1946 metų.  

Kraštotyros veikla vykdoma šiomis kryptimis: 

- kraštotyros fondo ir informacijos kaupimas, skaitmeninimas ir sklaida; 

- kraštotyros elektroninio katalogo kūrimas LIBIS analizikos posistem÷je; 

- parodų organizavimas: parengtos parodos „Liūnei Janušytei – 100“; „Eduardui Balsiui 

90“ (Kretingos rajono kultūros centre); 

- kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas. 

2009 m. elektroniniame LIBIS kataloge parengti 2736 kraštotyros temos įrašai, prisegtos 245 

bylos, redaguotas 8021 įrašas, aprašyta 12 knygų, kuriose rasta informacijos apie Kretingą. 
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2009  m. parengtos biobibliografijos: „Liūnei Janušytei“ (nepublikuota d÷l l÷šų trūkumo), 

„Algirdui Antanui Kukliui“ (publikuota 2010 m. vasario m÷n. Gautas finansavimas iš Kretingos 

rajono savivaldyb÷s 1000 Lt ir R. Skersio UAB (leidyklos) 1000 Lt).  

Ryšiai su kraštiečiais: palaikomi ryšiai su poete Meile Marija Kudarauskaite, Medicinos 

mokslų daktare, gydytoja onkologe Elena Moncevičiūte - Eringiene. 

Ryšiai su kraštiečiais, gyvenančiais užsienyje: bendraujama su Kanadoje gyvenančiu lietuvių 

išeivijos kultūros veik÷ju, dainininku Antanu Kebliu. 

Kraštotyros medžiaga pateikiama „Kretingos personalijų žinyne“. 

 

Internetas 

 

Lentel÷ Nr. 23. Internetas vartotojams 2008 - 2009 m. 
Bibliotekų su prieiga prie 

interneto skaičius 
Interneto lankytojų  

skaičius 
Interneto skaityklų darbo vietų 

skaičius 
Virtualių apsilankymų 

 skaičius 
 

2008 m. 2009 m. skirtum
as 

2008 
m. 

2009 
m 

skirtumas      2008 
m. 

2009 m skirtumas 2008 
m. 

2009 
m. 

skirtu-
mas 

15 17 +2 24994   39262 +14268 72 88 +16 81169 93267 +12098 

 
2009 m. išaugo interneto lankytojų, virtualių apsilankymų skaičius. Tai sąlygojo tolesn÷ 

Viešosios bibliotekos filialų kompiuterizacija, pastovus kompiuterizuotų filialų įrangos 

atnaujinimas, nemokama prieiga prie interneto. Viešosios bibliotekos interneto centras 2009 m. 

buvo visiškai atnaujintas: vartotojams skirta 10 kompiuterių su prieiga prie interneto ir vienas 

kompiuteris vartotojams su reg÷jimo negalia.  
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         - Interneto prieigos centrai 
 
         - savarankiškos informacijos paieškos terminalas (SIP/PIC) 

 
         - numatomi įkurti interneto prieigos centrai 

VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS CENTRAI 

KRETINGOS RAJONAS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                           Žvainiai                        
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2009 m. nauji interneto prieigos taškai įkurti Šuk÷s ir Kurmaičių filialuose. 

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

filialuose – AB „TEO“ interneto paslauga, Lietuvos radijo ir televizijos interneto ryšys, „Erdv÷s“, 

„Balticum TV“, „Infrostruktūra“.  

 

Viešosios bibliotekos Skaitmenin÷s informacijos sektoriaus 2009 m. 

 

Pagrindiniai uždaviniai:  

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

administravimas ir priežiūra; 

- „Kretingos personalijų žinyno“ kūrimas; 

- „Kretingos krašto enciklopedijos“ svetain÷s kūrimas ir pildymas; 

- LIBIS administravimas ir priežiūra. 

Pagrindin÷s veiklos kryptys: 

- periodiška peržiūra, papildymas, kūrimas naujos tekstin÷s ir vaizdin÷s informacijos 

(tekstai, nuotraukų ir paveiksl÷lių JPG, GIF tipo bylų biblioteka, dokumentų PDF, DOC, PPS tipo 

bylų archyvas) ir jos teikimas bibliotekos svetain÷je: 

- esamų svetain÷s puslapių; 

- naujienų; 

- naujų personalijų biografijų; 

- kraštotyros informacijos; 

- informacijos parengimas kitoms Lietuvos interneto svetain÷ms apie biblioteką; 

- dokumentų fiksavimas, rengimas, publikavimas, parengimas išsaugojimui; 

- renginių fiksavimas: fotografavimas, filmavimas, aprašymas (straipsnių rengimas), 

publikavimas interneto svetain÷je, www.bibliotekos.lt portale, periodiniuose rajono leidiniuose ir 

profesiniame žurnale „Tarp knygų“; 

- nuotraukų apdorojimas; 

- informacijos iš bibliotekos dokumentų ir internete paieška į „Kretingos personalijų 

žinyną“ įtrauktoms biografijoms parengti, personalijų adresų, ieškojimas, anketų personalijoms 

siuntimas; 

- sukakčių kalendoriaus 2009 m. parengimas; 

- elektronin÷s „Kretingos krašto enciklopedijos“ interneto tinklalapio sukūrimui 

įmon÷s paieška, sutarties su AB „M2 technologijos“ sudarymas ir tinklalapio kūrimo darbų 

įvykdymas; 

- LIBIS priežiūros darbai, sutrikimų ir gedimų šalinimas; 
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- vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymų organizavimas ir mokymas; 

- pateikčių rengimas. 

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

1. Svetain÷s priežiūra. Metų eigoje buvo periodiškai peržiūrimi, atnaujinami, papildomi 

nauja informacija bibliotekos svetain÷s puslapiai, kuriama nuotraukų ir paveiksl÷lių JPG, GIF tipo 

bylų biblioteka, dokumentų PDF, DOC, PPS tipo bylų archyvas. 

2. Iškilusios bibliotekos interneto svetain÷s veiklos problemos ar gedimai buvo 

sprendžiami kartu su svetain÷s kūr÷jais - UAB „Dizaino kryptis“. Pagrindin÷ svetain÷s struktūra per 

metus nekito, 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. 

Kraštotyros informacijos bibliotekos svetain÷je pateikimas ir kraštotyros elektroninių 

dokumentų kūrimas: 

3. Kraštotyros informacijos pateikimo žiniatinklyje prioritetas – tolesnis „Kretingos 

personalijų žinyno“ biografijų publikavimas internete. 

4. Žinyno vardinis (ab÷c÷linis) sąrašas papildytas 12 naujų personalijų (2008 m. – 29). 

Viso per metus parašyta, patalpinta į svetainę ir aktyvuota 48 (2008 m. – 73) personalijų biografijos. 

Turinčios sąsajų personalijos tarpusavyje susietos vidin÷mis nuorodomis. Žinyną 2008 m. pabaigoje 

sudar÷ 759 personalijos (2008 m. – 747, 2007 m. – 718, 2006 m. – 697), iš kurių aktyvuotos – 573 

(2008 m. – 525, 2007 m. – 452, 2006 m. – 327). 52 personalijos pateiktos arba papildytos 

nuotraukomis (2008 – 54, 2007 m. – 63 personalijų nuotraukos, 2004-2006 m. – 123 personalijų 

nuotraukos. Iš viso per 2004-2009 m. – 292 personalijų nuotraukos). Radus naujos informacijos 43 

personalijų biografijos papildytos nauja informacija, koreguotos (2008 m. – 10) (žr. 1 lentelę). 

 

Lentel÷ Nr. 24 „Kretingos personalijų žinyno“ statistika 2004 m. - 2009 m. 
 2004-

2006 
M. 

PAPILDYTA 
PER 2007 M. 

DUOMENYS 
2007 M. 
PABAIGOJE 

PAPILDYTA 
PER 2008 M. 

DUOMENYS 
2008 M. 
PABAIGOJE 

PAPILDYTA 
PER 2009 M. 

DUOMENYS 
2009 M. 
PABAIGOJE 

Personalijų 
vardiniame 
sąraše 

697 21 718 29 747 12 759 

Aktyvuotų 
personalijų 

327 125 452 73 525 48 573 

Naujai 
įtrauktų 
personalijų 

x 21 x 29 50 12 62 

Personalijų 
nuotraukų 

123 63 186 54 240 52 292 

Redaguotų 
personalijų 

x 9 x 10 19 43 62 

x – n÷ra duomenų 
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5. Aktyvuotos 5 „Kretingos rajono Garb÷s piliečiai“ skilties personalijos (2008 – 5, 2006 

ir 2007 m. – po 14). Iš viso aktyvuotos – 36 (iš 39) (4 neaktyvuotos, kadangi neatsak÷ į anketas, o 

vienas iš jų atsisak÷ pateikti informaciją). 

6. Parengtas „2009 metų sukakčių“ kalendorius, kurį sudaro 125 į „Kretingos personalijų 

žinyną“ įtrauktų asmenų gimimo ar mirties metinių sąrašas. 

Dokumentų fiksavimas, rengimas, publikavimas, parengimas išsaugojimui: 

7. Fiksuoti bibliotekos renginiai: 

7.1.fotografuoti, filmuoti, aprašyti ir paskelbti internete ir spaudoje; 

7.2.apdorotos nuotraukos, publikuotos interneto svetain÷je. 

8. ieškota informacijos iš bibliotekos dokumentų ir internete į Kretingos rajono personalijų 

žinyną įtrauktoms biografijoms parengti, ieškota personalijų adresų, siųstos anketos. 

9. bibliotekos veiklos ir renginių pristatymui ir reklamai už bibliotekos ribų, žymioms 

datoms pamin÷ti parengta ir publikuota 19 straipsnių (2008 – 28, 2007 – 46). Iš jų: 

9.1. 19 straipsnių pareng÷ Lina Buikien÷, visi yra publikuoti bibliotekos interneto svetain÷je. 

Iš jų publikuota: 3 – žurnale „Tarp knygų“; 4 – portale http://www.bibliotekos.lt, 1 – laikraštyje 

„Švyturys“. 

9.2. 1 straipsnį į rajono spaudą (laikraštį „Švyturys“) paraš÷ Asta Kuktorovien÷; 

9.3. kitų bibliotekos darbuotojų parašyti ir interneto svetain÷je publikuoti darbai – 8. Iš jų: 3 – 

Nijol÷s Raudyt÷s, 2 – Astos Kuktorovien÷s, 3 – bendraautoriniai straipsniai (D. Žiobakien÷s, R. 

Galuškinien÷s, A. Kuktorovien÷s); 

9.4. išsiųsta ir atnaujinta informacija Kretingos rajono savivaldyb÷s interneto svetain÷s 

puslapyje apie biblioteką (http://www.kretinga.lt/?q=node/358); 

9.5. parengtas pristatymas „Interneto kelrodis“ Viešosios interneto prieigos taško (atnaujintos 

Interneto skaityklos) atidarymo šventei. 

Bibliotekos svetain÷s ir bibliotekos elektroninio katalogo per WWW lankomumo ir 

veiklos juose statistika: 

Buvo fiksuojamas bibliotekos svetain÷s ir bibliotekos elektroninio katalogo lankomumas, 

duomenys gaunami iš TOP 100 (bibliotekos interneto svetain÷s) ir el. katalogo per www statistikos 

duomenų baz÷s http://libis.kretvb.lt/content/admin/login.jsp (Pastaba: ankstesniais metais el. 

katalogo per www statistika buvo skaičiuojama įdiegto STATS.LT skaitiklio pagalba, įdiegus 

naująją el. katalogo per www versiją, nuo 2009 m. geguž÷s 7 d., šiame kataloge buvo įdiegtas ir 

išsamus apsilankymų el. kataloge statistikos skaitiklis). 

10. bibliotekos svetain÷s turinio apimtis, sud÷tis, administravimo statistika: 

10.1. 2009 m. pabaigoje bibliotekos svetain÷s turinio duomenų baz÷ (tekstas + puslapio 

struktūros aprašai) už÷m÷ 46 MB (2008 m. - 37,5 MB, 2007 m. – 28,3 MB), o priedai – 284MB 
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(2008 m. - 181 MB, 2007 m. – 121 MB). Viso – 330 MB (2008 m. – 218,5 MB; 2007 m. – 149,3 

MB); 

10.2. iš viso bibliotekos svetain÷je yra 1312 puslapių. Iš jų: 834 (2008 m. – 777, 2007 m. – 

704, 2006 m. – 532) – vidiniai bei atskiri puslapiai, 473 (2008 m. – 312, 2007 m. – 186, 2006 m. – 

60) naujienų puslapiai ir 5 tekstin÷s žinut÷s, kurios per 2006 - 2009 m. nekito. Bibliotekos 

svetain÷je per metus sukurta 218 puslapių (kasmet planuojama sukurti apie 200) (2008 m. – 204, 

2007 m. – 298, 2006 m. – 592); 

10.3. iš viso administravimo veiksmų bibliotekos interneto svetain÷je per 2006 - 2009 m. – 

11331 (2009 m. – 2150, 2008 m. – 2111, 2007 m. – 3391, 2006 m. – 4001) (žr. 2 lentelę); 

        
Lentel÷ Nr. 25. 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. 

PARODYMAI 
2009 M. 
PABAIGOJE 

PER 
2009 
M. 

I lygio meniu 
(rubrikų) ir 
moduliai 

9 9 9 0 9 0 11 2 

II lygio meniu 31 31 36 5 40 4 40 - 
Puslapių 
svetain÷je 
(viso) 

592 592 890 298 1094 204 1312 218 

Iš jų:         
Vidinių ir 
atskirų 

532 532 704 172 777 73 834 57 

Naujienų 60 60 186 126 312 126 473 161 
Tekstinių 
žinučių 

5 5 5 - 5 - 5 - 

Administravimo 
veiksmai 

4001 4001 7392 3391 9503 2111 11331 2150 

 

Iš lentel÷s matyti, jog bibliotekos svetain÷s struktūra kito mažai: II lygio meniu (rubrikos) 

nesikeit÷, kitos buvo apjungtos, perdarytos į paskesnio lygio meniu. Lyginant su 2008 m., naujai 

sukurtų puslapių skaičius did÷jo, tačiau vidinių puslapių – sumaž÷jo, o naujienų modulio – did÷jo. 

Administravimo veiksmų per metus skaičius labai nežymiai padid÷jo (+220). 

Vartotojų lankomumo ir naudojimosi bibliotekos svetain÷s ir elektroninio katalogo 

informacija statistika: 

10.3.1. virtualių apsilankymų per metus – 87750 (2008 m. – 81169, 2007 m. – 76664, 2006 

m. – 32990). Vidutiniškai 240,4 lankytojų per kalendorinę dieną (2008 m. – 222,4, 2007 m. – 210, 

2006 m. – 90,4 per kalendorinę dieną). 

10.3.2. virtualių bibliotekos elektroninio katalogo lankytojų per metus – 4547 (2008 m. – 

2162, 2007 m. – 1411). Vidutiniškai 12,5 (2008 m. – 6,4 per dieną 2007 m. – 5,5). 

Pateikiama virtualių lankytojų apsilankymo ir veiklos bibliotekos interneto svetain÷je bei 

elektroninio katalogo prieigos per WWW statistika 2006-2009 m. (žr. 27 lentelę). 
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Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos interneto svetain÷s 

lankymo ir veiklos joje statistika 

 

Lentel÷ Nr. 26. Virtualių lankytojų bibliotekos interneto svetain÷je 2006 - 2009 m. 
statistika∗∗∗∗ 

 
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 222,4 

2009-12-31 278573 87750 240,4 

 

Diagrama Nr. 16Virtualių lankytojų per dieną skaičiaus kitimas nuo 2006 iki 2009 m. 
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Kasmet lankytojų skaičius per dieną vis auga.  

 

Lentel÷ Nr. 27. Bibliotekos elektroninio katalogo per WWW lankymo statistika. 

Pastaba: El. katalogo statistika įdiegta nuo geguž÷s 7 d., tačiau duomenys apie el. kataloge vykdomus veiksmus 

iki geguž÷s 7 d. yra perskaičiuoti, išskaičiavus veiksmų vidurkį, ir pateikti už visus metus. 

11. virtualių apsilankymų kai kuriuose bibliotekos interneto svetain÷s puslapiuose ir 

vartotojų veiklos juose statistika (žr. 28 lentelę). 

 

                                                 
∗ Pateikti bibliotekos interneto svetain÷s http://www.kretvb.lt TOP 100 skaitiklio rodmenys (nuo skaitiklio įdiegimo – 
2006-01-01) 

Metai 
Virtualių 
apsilankymų 
skaičius 

Seansų 
skaičius 

Paieškų 
skaičius 

Atsisiųstųjų 
įrašų 
skaičius 

Atsisiųstųjų 
dokumentų 
skaičius 

Seansų 
trukm÷ 

2009 4547 685 29956 12238 62 1794h 
33min 
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Lentel÷ Nr. 28. Virtualūs apsilankymai kai kuriuose bibliotekos svetain÷s puslapiuose 
2006 - 2008 m. 
Puslapis (skiltis, rubrika) Peržiūrų Spausdinimų 

  2006 

m. 

2007 

m. 

2008 

m. 

2009 

m. 

Viso 2006 

m. 

2007 

m. 

2008 

m. 

2009 

m. 

Viso 

„Apie biblioteką“ 2772 2849 3588 4593 13802 192 259 381 235 1067 

„Paslaugos“ 2277 2293 3171 1996 9737 239 264 372 260 1135 

„Akcijos“ 1120 657 3368 815 5960 261 117 583 39 1000 

„Katalogai ir DB“ 2079 2586 3680 8345 11987 194 334 490 391 1409 

„Nuorodos“ 1492 2884 4724 4316 13416 132 375 462 295 1262 

„Bibliotekos kampelis 

vaikams“ (pirmas puslapis) 

2293 4872 7165 

 

7247 26069 245 359 409 387 1400 

„Kraštotyra“ 2458 1976 2656 2233 9323 209 279 401 323 1212 

„Kretingos personalijų 

žinynas“ 

1583 2393 3117 2613 9706 116 253 378 376 1112 

„Kretingos personalijų 

žinynas: 

Ab÷c÷lin÷ rodykl÷“ 

1781 2998 3659 2802 11240 122 314 473 480 1389 

„2009 metų sukaktys“ - 811 1504 - 2315 - 124 338 - 462 

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

Pastabos: „Naujos knygos“ dabar jau yra el. kataloge „Nauji dokumentai“ ir nuoroda į juos, tod÷l duomenų n÷ra. 

„2009 metų sukaktys“ perkeltos į kt. bibliotekos svetain÷s tinklalapį, tod÷l duomenų n÷ra. 

 

12. iš lentel÷s matyti, kad populiariausias, kaip ir kasmet yra Vaikų bibliotekos tinklapis, 

išpopuliar÷jo „Katalogai ir DB“ ir „Apie biblioteką“ tinklapiai ir bei populiarus išlieka „Nuorodų“ 

tinklapis. 

Manoma, jog virtalių apsilankymų skaičius did÷jo tolygiai did÷jant informacijos kiekiui 

svetain÷je. Elektroninio katalogo per WWW apsilankymų skaičius, lyginant su 2008 m., padid÷jo. 

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

LITNET ir kt.) bei mokymas, kaip naudotis elektroniniu katalogu. Tam tikslui yra parengta 

metodin÷ medžiaga, kuri yra patalpinta internete bei buvo dalijama bibliotekoje, naudotis katalogu 

vartotojus mok÷ Bibliografijos - informacijos sektoriaus darbuotojos. 

Apsilankymų elektroniniame kataloge per WWW padaug÷jimą gal÷jo lemti ir bibliotekos 

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

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

galimyb÷s, jų gaus÷jimas, bibliotekos el. paslaugų pl÷tra ir kt. 

Dalyvavimas mokymuose, seminaruose. 

Dalyvauta seminaruose, projekto „Bibliotekos pažangai“ rengtuose mokymuose, 

nuotoliniuose mokymuose. 
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Vartotojų mokymai: 

15.1 pravesti mokymai 10 rajono gyventojų (1 grupei) ir išduoti kurso išklausymo 

pažym÷jimai. Tam tikslui pasiekti: 

15.1.1 parengtas 16 valandų kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio „Išmokime dirbti 

kompiuteriu“ kurso mokymų planas - programa rajono gyventojų mokymams, remiantis projekto 

„Bibliotekos pažangai“ parengta metodika (Kompiuteris – 3 val., tekstų rengimas – 5 val. ir 

internetas – 7 val.). 

15.1.2 parengtos praktin÷s užduotys besimokantiems; 

15.1.3 parengta registracijos į mokymus forma ir atrankos anketa; 

15.1.4 parengta internetin÷ anonimin÷ mokymų vertinimo anketa; 

15.1.5 apie mokymus paskelbta bibliotekos interneto svetain÷je; 

15.1.6 sudaryta mokymosi grup÷; 

15.1.7 pravesti mokymai, išduoti kurso baigimo pažym÷jimai ir gauta mokymų vertinimo 

anketa. 

15.2 redaguota naudojimosi bibliotekos elektroniniu katalogu per WWW metodika; 

LIBIS administravimo darbai: 

16.1.  konsultuotasi d÷l LIBIS administravimo darbų su kolegomis iš kitų rajonų, UAB 

„Sintagma“; 

16.2. šalinti sistemos trikdžiai ir gedimai; 

16.3. vykdyti LIBIS administravimo darbai: koreguoti paieškos langai, kurti nauji 

vartotojai, suteiktos jiems teis÷s; 

16.4. konsultuoti bibliotekos darbuotojai; 

16.5. kartu su UAB „Sintagma“ vykdyti atnaujinimo darbai ir kt.; 

16.6. įsisavintos LIBIS naujov÷s; 

16.7. nuo balandžio m÷n. įdiegtas nauja el. katalogo per www versija, su UAB „Sintagma“ 

šalinti el. katalogo per WWW sutrikimai, pateikti nusiskundimai ir efektyvesnio el. katalogo per 

www naudojimosi pasiūlymai; 

16.8. nuo geguž÷s 7 d. naudojama į el. katalogą per www įdiegta nauja statistikos sistema. 

Skyrius veik÷ iki 2009 m. gruodžio 31 d. 2010 m. sausio m÷n. perorganizuotas į Informacinių 

technologijų skyrių. 
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V. METODINö VEIKLA 

 

2009 m. pagrindin÷s metodin÷s veiklos kryptys buvo: 

- ugdyti bibliotekininkų profesionalumą. 2009 m. išaugo kompiuterizuotų bei 

turinčių prieigą prie interneto Viešosios bibliotekos filialų skaičius, prad÷tas darbas su LIBIS PĮ. 

Konsultacijas darbo su LIBIS PĮ klausimais teik÷, darbuotojas mok÷ Viešosios bibliotekos 

Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus ved÷ja Zolina Andrijauskien÷.  

Projekto „Bibliotekos pažangai“ d÷ka, naujai kompiuterizuotuose Viešosios bibliotekos 

filialuose buvo įvestas interneto ryšys, kai kuriuose ankstesniais metais kompiuterizuotuose 

filialuose interneto ryšys buvo pakeistas geresniu (pakeisti interneto ryšio tiek÷jai bei pagreitinta 

interneto ryšio sparta). Susidurta su problema: per 2009 m. S. Įpilties filialui nei vienas interneto 

ryšio tiek÷jas negal÷jo pateikti greitaveikos pagal konkurso reikalavimus.  

Viešosios bibliotekos filialų kompiuterizacija sutapo su mokymais „Kompiuterinis 

raštingumas“ (56 akademin÷s valandos) bei „Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos“ (22 

akademin÷s valandos), tod÷l darbuotojos darbą su kompiuteriu prad÷jo jau tur÷damos įgūdžių. 

Naujuose viešosios prieigos kompiuteriuose įdiegta registracijos ir statistikos sistema (toliau - 

VRSS). Viešosios interneto prieigos vartotojams suteikiamas prisijungimo vardas bei slaptažodis. 

Nuo 2009 metų projekto „Bibliotekos pažangai“ komandos nariai tarpusavyje bei su Viešosios 

bibliotekos bei filialų darbuotojais komunikuoja naudodami bendravimo programą „MS Office 

Communicator 2007“.  

Projekto „Bibliotekos pažangai“ nariams pateikta informacija apie filialus, kurie 

bendradarbiauja su bendruomen÷mis, kadangi viena iš projekto numatomų papildomų veiklų - 

viešųjų bibliotekų ir vietinių bendruomenių bendradarbiavimo skatinimas. 

2009 m. suorganizuota profesin÷ kelion÷ į renovuotą Ventspilio biblioteką, kurios metu 

papavidalinta darbo patirtimi;  

- organizuoti susirinkimus, pasitarimus bei seminarus. Viešojoje bibliotekoje filialų 

darbuotojams buvo rengiami pasitarimai. Jų metu pristatyti pagrindiniai statistiniai duomenys, 

aptarti su projektų rengimu bei finansavimu, su filialų renovacija susiję klausimai, klaidos, kurios 

buvo padarytos rengiant tekstines ataskaitas bei metines veiklos programas, planai, susiję su 

projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimu, su filialų kompiuterizacija, darbuotojų 

kvalifikacijos k÷limu, biudžetu, fondų patikrinimu, atostogomis, spaudinių gavimu, renginių 

planavimu bei organizavimu, Jungtin÷s profesin÷s sąjungos veikla, Žemaitijos bibliotekininkų 

sporto sąskrydžiu, Kultūros diena, kompiuterinio raštingumo mokymais, Viešosios bibliotekos 

finansais, svarbiais įvykiais, naujov÷mis metinio veiklos plano rengime susiję klausimai.  
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- 2009 m. Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai profesines žinias gilino seminare 

„Ryšių su visuomene priemon÷s ir bendravimo su žiniasklaida ypatumai“. Lektoriai - Klaip÷dos 

apskrities I. Simonaityt÷s viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Laima Pačebutien÷, kuri 

pristat÷ pranešimą „Ryšių su visuomene priemon÷s šiuolaikin÷je komunikacin÷je erdv÷je“, 

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus ved÷ja Nijol÷ Raudyt÷ bei vyr. metodinink÷ 

Skaist÷ Venckut÷, kurios pristat÷ pranešimą „Bendravimo su žiniasklaida ypatumai“; 

- teikti konsultacijas. Teiktos konsultacijos Viešosios bibliotekos filialų darbuotojams 

darbo su LBIS PĮ klausimais, darbo su VRSS susijusiais klausimais, projektų rengimo, veiklos 

programų bei tekstinių ataskaitų rengimo, statistinių ataskaitų pildymo, darbo su kompiuteriu 

susijusiais klausimais, gyventojų pritraukimo į bibliotekas akcijų rengimo klausimais. 2009 m. buvo 

finansuoti tik du Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų parengti projektai; 

- rengti metodinę medžiagą. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojai supažindinti su 

nauja metinio veiklos plano rengimo metodika, kuri parengta vadovaujantis Bibliotekininkyst÷s 

centro Bibliotekų vadybos skyriaus ved÷jos Rimaldos Kvietkauskien÷s parengtais svarbiausiais 

savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos planavimo aspektais. Parengtas ir darbuotojams pateiktas 

išsamus metinio veiklos plano rengimo maketas su pavyzdžiais bei paaiškinimais; 

- rengti metodines išvykas. 2009 metais aplankyti 22 Viešosios bibliotekos filialai, 

surengtos 9 metodin÷s išvykos, per kurias aprašyti 49 apsilankymai. Tikslas – susipažinti su esama 

pad÷timi, patikrinti ir įvertinti veiklą, patikrinti inventorių, nuvežti, pajungti ir profilaktiškai 

patikrinti kompiuterius, įvertinti patalpų būklę, spręsti ūkines problemas, atvežti naujai gautas 

knygas, įdiegti LIBIS PĮ, mokyti dirbti su LIBIS PĮ, teikti metodines konsultacijas dokumentacijos 

pildymo, rekatalogavimo, dokumentų fondo tvarkymo bei nurašymo klausimais. Išvykų metu 

patikrintas dienoraštis, knygų nurašymo aktai, išduoties vietoje registracija, kompiuterių naudotojų 

registracija, dokumentacija, skaitytojų registracijos formuliarai, skaitytojų – skolininkų formuliarai, 

kraštotyros kartoteka, katalogai, dom÷tasi kraštotyros veikla, informacine veikla, renginių 

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

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

vyr. metodinink÷, vyr. bibliograf÷, ūkio dalies ved÷ja bei kompiuterinio tinklo inžinierius; 

- parengti metinę veiklos programą, statistinę veiklos ataskaitą, prisid÷ti prie 

tekstin÷s ataskaitos rengimo. 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. Priežastis – filialo uždarymas. Filialą nuspręsta 

uždaryti Kretingos rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T2 – 257. Patikrinimo metu tur÷jo 
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būti 9943 fiz. vnt. spaudinių. Fondo patikrinimo metu buvo nurašyti 3306 fiz. vnt. spaudinių. 

Periodinių leidinių buvo 678 fiz. vnt. Jie patikrinimo metu buvo nurašyti. Metų pradžioje fonde 

buvo 9814 fiz. vnt. spaudinių. Iki uždarymo gauti 129 fiz. vnt. spaudinių. Likutis, kurį sudar÷ 6637 

fiz. vnt., buvo perduotas Salantų filialui, Viešajai bibliotekai, Mainų fondui. 

Dalyvauta Viešosios bibliotekos Imbar÷s filialo fondo patikrinime. Priežastis – filialo 

uždarymas. Filialą nuspręsta uždaryti Kretingos rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T2 – 

257. Fondo patikrinimo metu buvo nurašytas 7281 fiz. vnt. spaudinių. Likutis, kurį sudaro1343 fiz. 

vnt., buvo perduotas Salantų filialui, Viešajai bibliotekai, Mainų fondui. Fonde buvo 763 fiz. vnt. 

periodinių leidinių, kurie patikrinimo metu buvo nurašyti. Metų pradžioje fonde buvo8516 fiz. vnt., 

iki uždarymo gauti 108 fiz. vnt. spaudinių.  

Min÷tų filialų uždarymo metu buvo nurašyta daug spaudinių. Patalpos buvo nekūrenamos, 

dr÷gnos, tod÷l didžioji dalis knygų buvo supelijusios, nebetinkamos naudoti.  

Dalyvauta Viešosios bibliotekos Laukžem÷s filialo fondo patikrinime bei perdavime. Min÷tos 

bibliotekos vyr. bibliotekininkei Jadvygai Vaišnorienei iš÷jus į pensiją, jos pareigas už÷m÷ Birut÷ 

Jonušien÷, turinti aukštąjį nebibliotekinį išsilavinimą ir dirbusi 2009 m. uždarytame Viešosios 

bibliotekos Kalnalio filiale; 

- prisid÷ti prie gyventojų mokymų organizavimo. Prisid÷ta prie senjorams skirtų 

akcijų rengimo. Jų dalyviai buvo kviečiami registruotis į kompiuterinio raštingumo bei interneto 

išteklių mokymus. Buvo rengiami informaciniai pranešimai spaudai apie vyksiančias akcijas bei 

apie organizuojamus kompiuterinio raštingumo mokymus Kretingos rajono gyventojams. Sulaukta 

gyventojų susidom÷jimo. 2009 m. Viešojoje bibliotekoje mokymus baig÷ bei pažym÷jimus gavo 10 

rajono gyventojų. Kai kurie iš mokymų dalyvių tapo naujais Viešosios bibliotekos skaitytojais bei 

lankytojais, besinaudojančiais ne tik viešąja interneto prieiga, tod÷l galima teigti, kad vykusios 

akcijos bei mokymai – viena iš gyventojų pritraukimo į biblioteką formų. Tai taip pat efektyvus 

būdas reklamuoti biblioteką bei jos paslaugas; 

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

savivaldyb÷s konsultanto veikla: pad÷ta organizuoti Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojų 

kvalifikacijos k÷limą (sudarytas mokytis ketinusių bibliotekininkų sąrašas, suderinti jų atvykimo į 

mokymo vietą klausimai, gyventojų mokymo grafikas bei ataskaita apie mokymus baigusius 

gyventojus nustatytais terminais pateikta projekto organizatoriams, teiktos konsultacijos Viešosios 

bibliotekos filialų darbuotojoms kompiuterin÷s ir programin÷s įrangos panaudojimo klausimais. 

Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojoms teiktos konsultacijos bibliotekininkų ir vartotojų 

mokymo klausimais, pagelb÷ta projekto „Bibliotekos pažangai“ komandai renkant duomenis, 

reikalingus įvairioms veikloms atlikti, dalyvauta skleidžiant projekto informaciją, Viešosios 
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bibliotekos bei filialų darbuotojams teikta informacija apie organizuojamus nuotolinius mokymus, 

darbuotojai registruoti į juos, surinkta grup÷ į ateityje vyksiančius anglų kalbos mokymus.  

Kadangi siekiama kompiuterizuoti Viešosios bibliotekos kaimų filialus, min÷to projekto 

komandai reikalinga išsami informacija apie filialų būklę bei veiklą. Pateiktos 3 paraiškos viešųjų 

interneto prieigos taškų kaimo bibliotekose steigimui.  

 

IV. DARBUOTOJŲ PROFESINöS KVALIFIKACIJOS KöLIMAS 

 

Lentel÷ Nr. 29. Dalyvavimas seminaruose 
Nr. Seminaras/mokymai Dalyviai Organizatorius 
1.  „Pažengusiųjų lygio 

kompiuterinis raštingumas“, 

Interneto ištekliai ir naujos 

bibliotekų paslaugos“, 

„Specializuota programin÷ 

įranga reg÷jimo sutrikimų 

turintiems žmon÷ms“, 

„Sociologinių tyrimų 

pagrindai“ 

VB vyr. bibliotekinink÷ Rima 

Martinkien÷ 

Projektas „Bibliotekos 

pažangai“ (Lietuvos 

nacionalin÷ M. Mažvydo 

biblioteka) 

2.  „Bazin÷s kompiuterinio 

raštingumo žinios“; 

„Interneto ištekliai ir naujos 

bibliotekų paslaugos“ 

VB Skaitmenin÷s informacijos 

sektoriaus ved÷ja Asta 

Kuktorovien÷, VB Bibliografijos 

– informacijos sektoriaus ved÷ja 

Laima Jonauskait÷, VB vyr. 

metodinink÷ Skaist÷ Venckut÷, 

Salantų m. filialo ved÷ja Jūrat÷ 

Maciuvien÷ bei Salantų m. filialo 

vyr. bibliotekinink÷ Angel÷ 

Kripien÷ 

Projektas „Bibliotekos 

pažangai“ (Klaip÷dos 

apskrities viešoji I. 

Simonaityt÷s biblioteka)  

3. Seminaras „Nuotolin÷s 

kompiuterių priežiūros 

techniniai sprendimai“ 

VB kompiuterinio tinklo 

inžinierius Kęstutis Joskaudas 

Projektas „Bibliotekos 

pažangai“ (Klaip÷da) 

4. Seminaras „Autorin÷ 

sutartis, jos teisingas 

sudarymas bei taikymas 

VB vyr. buhalter÷ Vida 

Lučinskien÷ 

UAB „Veiklos id÷jos ir 

strategijos“ (Klaip÷da) 
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nesant darbo santykių“ 

5. Seminaras „Prasmingas 

skaitymas: nuo literatūros 

iki skaitytojų būrelių“ 

VB Kūlup÷nų filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Rima 

Galuškinien÷ 

Lietuvos nacionalin÷s M. 

Mažvydo bibliotekos 

Vaikų literatūros centras 

(Klaip÷dos apskrities 

viešoji I. Simonaityt÷s 

biblioteka) 

6. Lietuvos bibliotekininkų 

draugijos konferencija 

VB Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus ved÷ja Nijol÷ Raudyt÷, 

VB vyr. bibliograf÷ Lolita 

Miežien÷, 

Raguviškių filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Zofija 

Mačiuvien÷ 

Lietuvos bibliotekininkų 

draugija (Klaip÷dos 

apskrities viešoji I. 

Simonaityt÷s biblioteka) 

7.  Seminaras „Pasirengimas 

VSAFAS taikymui. 

Susipažinimas su sąskaitų 

likučių perk÷limo 

dokumentais“ 

VB vyr. buhalter÷ Vida 

Lučinskien÷ 

UAB „Auditorių aljansas“ 

(Klaip÷da) 

8. Seminaras „Biudžetinių 

įstaigų sąskaitų planas. 

Finansavimo sumų, kitų 

pajamų, sąnaudų apskaita“ 

VB vyr. buhalter÷ Vida 

Lučinskiek÷ 

UAB „Auditorių aljansas“ 

(Klaip÷da) 

9. Seminaras „Turto apskaita 

pagal VSAFAS“ 

VB vyr. buhalter÷ Vida 

Lučinskien÷ 

UAB „Auditorių aljansas“ 

(Klaip÷da) 

10. Seminaras „Efektyvus 

pokalbis“ 

VB direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai einanti direktoriaus 

pareigas, Birut÷ Karčiauskien÷, 

VB vyr. bibliograf÷ Lolita 

Miežien÷ 

Surengtas pagal LBD 

draugijos įgyvendinamą 

projektą „Lietuvos 

bibliotekininkų draugijos 

narių institucijų galimybių 

stiprinimas (Klaip÷dos 

apskrities viešoji I. 

Simonaityt÷s biblioteka) 

11. Seminaras „Darbo su VB Skaitmenin÷s informacijos Projektas „Bibliotekos 
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neįgaliaisiais ir pagyvenusio 

amžiaus žmon÷mis 

ypatumai bibliotekų 

informacin÷je veikloje ir 

programin÷s įrangos, skirtos 

akliesiems ir silpnaregiams 

taikymas“ 

sektoriaus ved÷ja Asta 

Kuktorovien÷, 

VB vyr. bibliotekinink÷ Lina 

Buikien÷ 

pažangai“ (Klaip÷dos 

apskrities viešoji I. 

Simonaityt÷s biblioteka) 

12. Seminaras „Streso 

įveikimas. Pozityvus 

mąstymas“ 

VB vyr. bibliotekinink÷ Rolanda 

Kuizinien÷, 

VB vyr. bibliograf÷ Emilija 

Čižauskait÷ 

Surengtas pagal LBD 

draugijos įgyvendinamą 

projektą „Lietuvos 

bibliotekininkų draugijos 

narių institucijų galimybių 

stiprinimas“ (Klaip÷dos 

apskrities viešoji I. 

Simonaityt÷s biblioteka) 

13. Seminaras „Dalykinis 

bendravimas. Klientų 

aptarnavimas“ 

VB vyr. bibliotekinink÷ Rolanda 

Kuizinien÷, 

VB vyr. bibliograf÷ Emilija 

Čižauskait÷ 

Surengtas pagal LBD 

draugijos įgyvendinamą 

projektą „Lietuvos 

bibliotekininkų draugijos 

narių institucijų galimybių 

stiprinimas“ (Klaip÷dos 

apskrities viešoji I. 

Simonaityt÷s biblioteka) 

14. Metin÷ Europos Sąjungos 

informacijos tinklo 

konferencija 

VB Bibliografijos – informacijos 

sektoriaus ved÷ja Laima 

Jonauskait÷ 

Europos komisija 

(Klaip÷da) 

15. Seminaras „Suaugusiųjų 

mokymo pagrindai 

bibliotekų darbuotojams“ 

VB Skaitmenin÷s informacijos 

sektoriaus ved÷ja Asta 

Kuktorovien÷, 

Salantų m. filialo ved÷ja Jūrat÷ 

Maciuvien÷ 

Projektas „Bibliotekos 

pažangai“ (Klaip÷dos 

apskrities viešoji I. 

Simonaityt÷s biblioteka) 

16. Seminaras „Ryšių su 

visuomene priemon÷s bei 

bendravimo su žiniasklaida 

VB bei filialų darbuotojai Kretingos rajono 

savivaldyb÷s M. 

Valančiaus viešoji 
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ypatumai“ biblioteka 

17. Mokymai „Bazinio lygio 

kompiuterinis raštingumas“ 

ir „Interneto ištekliai ir 

naujos bibliotekų 

paslaugos“ 

Darb÷nų filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Danut÷ 

Paulikien÷, Kurmaičių filialo 

vyr. bibliotekinink÷ Rimanta 

Žilinskien÷, S. Įpilties filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Zuzana 

Mažonien÷, Raguviškių filialo 

vyr. bibliotekinink÷ Zofija 

Mačiuvien÷, Vydmantų filialo 

vyr. bibliotekinink÷ Eugenija 

Zagorskien÷, Kartenos filialo 

vyr. bibliotekinink÷ Zinaida 

Viršilien÷, Šuk÷s filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Ona Turauskien÷, 

Laukžem÷s filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Birut÷ Jonušien÷, 

Baublių filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Danguol÷ 

Gibišien÷, Jokūbavo filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Laima 

Paulauskien÷, Juodup÷nų filialo 

vyr. bibliotekinink÷ Viliojata 

Gimbutien÷, Laivių filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Ramut÷ 

Reikien÷, Kūlup÷nų filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Rima 

Galuškinien÷, Budrių filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Jolanta 

Zubernien÷, Erl÷nų filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Aldona 

Beržanskien÷, Vydmantų filialo 

ved÷ja Romut÷ Girskin÷, 

Grūšlauk÷s filialo vyr. 

bibliotekinink÷ Birut÷ 

Projektas „Bibliotekos 

pažangai“ (Klaip÷dos 

apskrities viešoji I. 

Simonaityt÷s biblioteka) 



 68 

Markaitien÷ 

18. Mokymai „Darbo su MS 

Office Visio 2007 

pagrindai“, „Darbas su 

papildoma technine įranga, 

kurią bibliotekos gavo 

įgyvendinant projektą 

„Bibliotekos pažangai“, 

„Bendravimo įgūdžių 

tobulinimas“, „Sociologinių 

tyrimų pagrindai: 

internetin÷s apklausos“ 

VB vyr. metodinink÷ Skaist÷ 

Venckut÷ 

Projektas „Bibliotekos 

pažangai“ (Lietuvos 

nacionalin÷ Martyno 

Mažvydo biblioteka) 

 

Ankstesniais metais opi problema buvo ta, kad dauguma Viešosios bibliotekos filialų 

darbuotojų netur÷jo kompiuterinio raštingumo pagrindų, tod÷l negal÷jo suteikti naudingų 

konsultacijų viešosios interneto prieigos lankytojams. Tikimasi, kad kompiuterinio raštingumo ir 

interneto išteklių mokymai pad÷s užpildyti min÷tas spragas. Opi problema – mokymams reikalingų 

l÷šų stygius. Nepaisant to, kad dauguma mokymų bei seminarų yra nemokami, nemažai l÷šų reikia 

kelionių bei komandiruočių išlaidoms apmok÷ti. Kompiuterinio raštingumo bei interneto išteklių 

mokymai vyko Viešojoje bibliotekoje, o Vilniuje vykusių mokymų kelion÷s išlaidas apmok÷jo 

projektas „Bibliotekos pažangai“. 

 

VII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 

 

2008 m. pabaigoje Viešojoje bibliotekoje ir filialuose buvo parengti 25 projektai 2009 m. (23 

– Kretingos rajono savivaldybei ir 2 – Kultūros ministerijai). Buvo žad÷ta finansavimą skirti 22 

projektams, tačiau finansavimas buvo skirtas tik šešiems iš jų. Projektų įgyvendinimui buvo skirta 

15300 Lt.  
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Lentele Nr. 30. 2009 m. Viešojoje bibliotekoje įvykdyti projektai 
Eil. 
Nr. 

Projektas Suma 

1. Skaitymo skatinimo projektas „Meniu knygų 

gurmanams“ 

6000 Lt – LR kultūros ministerija 

2. Europos dienos švent÷ „Kretinga – kuriantis 

Europos miestas“ 

3000 Lt - Europos Komisijos atstovyb÷ 

Lietuvoje 

3. Skaitymo skatinimo projektas „Per žodžio 

gyvastį ir dvasią“ 

1500 Lt – Kretingos rajono savivaldyb÷ 

4. Kompaktin÷s plokštel÷s „Sigut÷ 

Tamošaityt÷. Laipteliai“ leidyba 

4000 Lt - Kretingos rajono savivaldyb÷ 

5. Vaikų pilietinio ir kultūrinio ugdymo 

projektas „Lietuva stipri manim“ 

500 Lt - Kretingos rajono savivaldyb÷ 

6. Dainuojamosios poezijos vakaras „Ir v÷l 

suskambo dainos mylimoj gimtin÷j” 

300 Lt - Kretingos rajono savivaldyb÷ 

 Iš viso 15300 Lt 

 

2009 m. pabaigoje Viešojoje bibliotekoje ir filialuose buvo parašyti projektai 2010 m. 

finansavimui gauti. Projektų įgyvendinimui paprašyta 18454 Lt suma, o nuspręsta skirti tik 12000 

Lt: 7000 Lt iš Kretingos rajono savivaldyb÷s ir 5000 Lt iš Lietuvos Respublikos Kultūros 

ministerijos Kultūros r÷mimo fondo.  

 

Lentel÷ Nr.31. Viešosios bibliotekos darbuotojų 2009 m. pabaigoje parengti projektai 
2010 m. finansavimui gauti 
Eil. 
Nr. 

Projektas  Prašoma suma Skirta suma 

1. Literatūros populiarinimo 

projektas „Per žodžio gyvastį 

ir dvasią“ 

5500 Lt - Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijos Kultūros 

r÷mimo fondas 

5000 Lt - Lietuvos 

Respublikos kultūros 

ministerijos Kultūros 

r÷mimo fondas 

2.  Skaitymo skatinimo projektas 

„Per žodžio gyvastį ir dvasią“  

3500 Lt - Kretingos rajono 

savivaldyb÷ 

2000 Lt - Kretingos rajono 

savivaldyb÷ 

3. „Kretingos krašto 

enciklopedija“ 

4000 Lt - Kretingos rajono 

savivaldyb÷ 

1200 Lt - Kretingos rajono 

savivaldyb÷ 

4. Konferencija „Biblioteka tarp 

dabarties ir ateities“, skirta 

3500 Lt - Kretingos rajono 

savivaldyb÷ 

3000 Lt - Kretingos rajono 

savivaldyb÷ 
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Kretingos rajono 

savivaldyb÷s M. Valančiaus 

viešosios bibliotekos įkūrimo 

75 metų jubiliejui 

 Iš viso 16500 Lt 11200 Lt 

 

Lentel÷ Nr. 32. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų 2009 m. pabaigoje parengti 
projektai 2010 m. finansavimui gauti. 
Eil. 
Nr. 

Projektas Prašoma suma Skirta suma 

1. Kraštotyros darbas „Salantų 

tautodailininkai“ 

1500 Lt - Kretingos rajono 

savivaldyb÷ 

500 Lt - Kretingos rajono 

savivaldyb÷ 

2. Kraštotyros darbas „Kūlup÷nų 

ir aplinkinių kaimų mažoji 

architektūra“ 

454 Lt - Kretingos rajono 

savivaldyb÷ 

300 Lt - Kretingos rajono 

savivaldyb÷ 

 Iš viso 1954 Lt 800 Lt 

 

VIII. PERSONALAS 

Darbuotojai 

2009 m. Viešojoje bibliotekoje dirbo 51 darbuotojas, iš kurių 42 – profesionalūs 

bibliotekininkai.  

Viešosios bibliotekos bibliotekininkų išsilavinimas: 

su aukštuoju (skaičiais ir proc.): 

SVB 19 (45 %),   t. y. 1 mažiau nei 2008 m.;  

VB 10 (53%),   t. y. 2 mažiau nei 2008 m.;  

Salantų m. –  

kaimų filialuose   9 (41%), t. y. 1 daugiau nei 2008 m. 

 

Su aukštesniuoju (skaičiais ir proc.): 

SVB 19 (45%),   t. y. 1 mažiau nei 2008 m.; 

VB 8 (44%) –   nepakito; 

Salantų m. 1 (50%) –  nepakito; 

kaimų filialuose 10 (46%),  t. y. 1 mažiau nei 2008 m.  
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Kitų (skaičiais ir proc.): 

SVB 4 (10%),  t. y. 1 mažiau negu 2008 m.;  

VB –  

Salantų m. 1 (50%) –  nepakito; 

Kaimų filialų 3 (14%),  t. y. 1 mažiau negu 2008 m.  

 

Rodikliai pakito, kadangi 2009 m. įvyko pokyčių. Buvo uždaryti Kalnalio bei Imbar÷s filialai. 

Laukžem÷s filialo vyr. bibliotekininkei Jadvygai Vaišnorienei iš÷jus i pensiją, į jos vietą priimta 

dirbti 2009 m. uždaryto Kalnalio filialo vyr. bibliotekinink÷ Birut÷ Jonušien÷. Viešosios bibliotekos 

direktor÷ paliko darbą, jos vietą už÷m÷ buvusi Viešosios bibliotekos direktor÷s pavaduotoja Birut÷ 

Karčauskien÷, kuri laim÷jo konkursą Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios 

bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti. Aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų skaičius 

sumaž÷jo, kadangi liko laisvas direktoriaus pavaduotojos etatas bei projekto vadybinink÷s, kuri 

buvo atostogose vaikui prižiūr÷ti, etatas.  

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

 

Lentel÷ Nr. 33 . Vartotojų, lankytojų bei išduoties skaičius 1 bibliotekininkui 
Vartotojų skaičius 
vienam bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 
vienam bibliotekininkui 

Išduotis vienam 
bibliotekininkui 

Biblioteka 

2008 

m. 

2009 

m. 

skirtumas 2008 

m. 

2009 

m. 

skirtumas 2008 m. 2009 m. skirtumas 

SVB 212 229 +17 4768 3493 - 1275 7076 7994 +918 

VB 174 205 +31 6474 2849 - 3625 5130 6534 +1404 

MF 357 334 - 23 5826 5642 - 184 10378 10078 - 300 

KF 232 239 +7 3193 3824 +631 8481 8999 +518 

 

2009 m., kaip ir 2008 m., SVB išaugo vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui. Ženklus 

lankytojų skaičiaus maž÷jimas SVB, lyginant su 2008 m. To priežastis – ankstesniais metais 

virtualūs lankytojai būdavo susumuojami su kitais lankytojais, o nuo 2009 m. jie nebesumuojami. 

Atvirkščiai nei 2008 m., 2009 m. SVB išaugo išduoties skaičius vienam bibliotekininkui. Priežastis 

– pasikeitusi ekonomin÷ situacija: daug÷ja darbo netekusių gyventojų gretos, žmon÷s nebepaj÷gia 

nusipirkti periodinių leidinių, sparčiai kyla knygų kainos, darbo netekę gyventojai ieško darbo 

skelbimų spaudoje. Be to skaitymas – terapija, apsauganti nuo neigiamos emocin÷s būsenos.  
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IX MATERIALINö BAZö 

 

2009 m. nebuvo renovuotas nei vienas Viešosios bibliotekos filialas. Rūdaičių filialas 

perkeltas į Kretingos rajono Rūdaičių pagrindin÷s mokyklos patalpas. 2 Viešosios bibliotekos 

filialuose įvesta signalizacija. Viešojoje bibliotekoje bei 10 filialų pagerintas interneto ryšys. 10 

filialų buvo parengti baldai kompiuterinei technikai bei buvo įrengtas pakankamas kiekis elektros 

kištukinių lizdų viešos interneto prieigos įrengimui.  

 

Techninis aprūpinimas 

 

Lentel÷ Nr. 34. Kompiuterių (iš jų vartotojams ir darbuotojams) ir dauginimo 
priemonių skaičius 2008 m. – 2009 m. 

Iš jų: Iš viso kompiuterių 
Vartotojams Darbuotojams 

Kopijavimo aparatų Biblioteka 

2008 m 2009 m. 2008 

m 

2009 

m. 

2008 

m 

2009 

m. 

2008 m 2009 m. 

SVB 115 140 (+25) 72 88 

(+16) 

43 52 

(+9) 

16 21 (+5) 

VB 35 39 (+4) 10 15 

(+5) 

25 24 

(-1) 

1 1 ( - ) 

MF 6 8 (+2) 5 6 

(+1) 

1 2 

(+1) 

2 1 (-1) 

KF 74 93 (+19) 57 67 

(+10) 

17 26 

(+9) 

13 19 (+6) 
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Diagrama Nr. 17. Vartotojams skirti kompiuteriai 2008 m. – 2009 m.  
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2009 m. viešos interneto prieigos įrengimui buvo parengta 10 struktūrinių vienetų. Iš projekto 

„Bibliotekos pažangai“ planuota gauti 51 kompiuterį, tačiau papildomai buvo gauti dar 8 

nešiojamieji kompiuteriai, skirti filialams, kuriuos 2008 m. kompiuterizavo projektas VIPT, 

Viešosios bibliotekos kompiuterinio tinklo inžinieriui bei projekto „Bibliotekos pažangai“ 

konsultantui. Lentel÷je pateiktas SVB išaugęs kompiuterių skaičius skiriasi nuo bendro per 2009 m. 

gautų kompiuterių skaičiaus, kadangi Viešosios bibliotekos interneto skaitykloje esantys 

kompiuteriai buvo pakeisti naujai gautais bei dalis filialuose esančių senų kompiuterių buvo pakeisti 

naujais. Tai didžiulis pliusas, tačiau susidurta su problema – skiriasi naujuose ir senesniuose 

kompiuteriuose esanti Windows operacin÷ sistema, o tai sudaro kliūčių organizuojant gyventojų 

mokymus. 2009 m. Kurmaičių bei Šuk÷s filialai buvo kompiuterizuoti, juose buvo įvesta interneto 

prieiga. Kadangi išaugo kompiuterizuotų filialų skaičius bei buvo gauta multifunkcinių įrenginių, 

išaugo filialų, kuriuose prad÷tos teikti mokamos paslaugos, skaičius. 2009 m liko tik 3 

nekompiuterizuoti filialai.  

Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas 2685 m² (138 m² mažesnis nei 2008 metais). Iš 

jų naudingas bibliotekos funkcijoms atlikti plotas – 2290 m² (113 m² mažesnis negu 2008 metais). 

Ženklaus patalpų ploto sumaž÷jimo priežastis – 2009 m. uždaryti 2 Viešosios bibliotekos filialai. 
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X. FINANSAVIMAS 

 

Lentel÷ Nr. 35. L÷šų gavimas 2008 m. – 2009 m. 
 2008 m. 2009 m. Skirtumas 
Iš viso gauta 1694,1 tūkst. Lt 1473,9 tūkst. Lt -220,2 tūkst. Lt 

Iš biudžeto (steig÷jo, 

valstyb÷s) l÷šos 

1605,8 tūkst. Lt 1378,2 tūkst. Lt -227,6 tūkst. Lt 

Steig÷jo l÷šos 

dokumentams įsigyti 

48,2 tūkst. Lt 20,1 tūkst. Lt -28,1 tūkst. Lt 

Steig÷jo l÷šos 

periodikos 

prenumeratai 

61,8 tūkst. Lt 52,3 tūkst. Lt -9,5 tūkst. Lt 

Už mokamas 

paslaugas 

9,2 tūkst. Lt 8,8 tūkst. Lt -0,4 tūkst. Lt 

Fizinių, juridinių 

asmenų parama 

23,3 tūkst. Lt 60,6 tūkst. Lt +37,3 tūkst. Lt 

Programų, projektų 

(grantų) l÷šos 

55,8 tūkst. Lt 26,3 tūkst. Lt -29,5 tūkst. Lt 

 

Lentel÷ Nr. 36. Išlaidos 2008 m. - 2009 m. 
 2008 m. 2009 m. Skirtumas 
Iš viso išleista 1694,1 1473,9 -220,2 

Darbo užmokesčiui 951,0 911,7 -39,3 

Komplektavimui 

(dokumentams įsigyti) 

249,0 195,7 -53,3 

Knygoms 187,2 141,3 -45,9 

Periodikos 

prenumeratai 

61,8 52,3 -9,5 

Elektroniniams 

dokumentams 

0 2,1 +2,1 

Automatizacijai: 

kompiuterinei 

programinei įrangai, 

jos palaikymui 

0 0 0 

Kitos išlaidos 494,1 366,5 -127,6 
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XI. DARBAS SU VAIKAIS 

 

(Viešosios bibliotekos ir filialų 2009 m. darbas su vaikais (iki 14 m. imtinai)) 

 

Vartotojai 

 

Lentel÷ Nr. 37. Vartotojai 2008 m. - 2009 m. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 2911 2935 +24 

VB 1045 1156 +111 

MF 275 256 -19 

KF 1591 1523 -68 

 

Diagrama Nr. 18. Vartotojų skaičiaus kitimas 2008m. - 2009 m. 
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2009 m. maž÷jo vaikų vartotojų skaičius KF ir MF. Tą l÷m÷ kaimų gyventojų sen÷jimas, 

jaunimo emigracija, mokyklų uždarymas, demografin÷s problemos.  
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Lentel÷ Nr. 38. Apsilankymų skaičius 2008 m. - 2009 m. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 57526 61206 +3680 

 VB 16006 14682 -1324 

 MF 5931 4957 -974 

 KF 35589 41567 +5978 

 

Diagrama Nr.19. Apsilankymų skaičius 2008 m. - 2009 m. 
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Bendras apsilankymų skaičius 2009 m. išaugo, nes apsilankymų ženkliai padaug÷jo KF. 

Manoma, jog tą l÷m÷ kaimų bibliotekų kompiuterizacija. MF maž÷jant vartotojų skaičiui, sumaž÷jo 

ir apsilankymų skaičius.  

 

Lankomumas  

 

Lentel÷ Nr. 39. Lankomumo rodiklis 2008 m. - 2009 m. 
 

Biblioteka 
 

2008 m. 
 

2009 m. 
 

Skirtumas 
SVB 20 20 0 

VB 15 13 -2 

MF 22 19 -3 

KF 22 28 +6 

 

2009 m. lankomumo bendras rodiklis nesumaž÷jo. Atskirai analizuojant bibliotekas matyti, 

jog VB ir MF lankomumas sumaž÷jo, o KF ženkliai išaugo. Manoma, jog KF lankomumo 

padid÷jimas nulemtas KF kompiuterizavimo. Viešojoje bibliotekoje ir MF lankomumas maž÷jo d÷l 

to, jog vaikai vis dar sunkiai „grįžta“ prie knygų skaitymo, o kompiuterius dauguma miesto šeimų 
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turi namuose. Be to, 2009 m. d÷l l÷šų stygiaus bibliotekose buvo surengta mažiau vaikus 

dominančių užsi÷mimų, būrelių, projektų. 

 

Išduotis 

 

Lentel÷ Nr. 40. Dokumentų išduotis 2008 m. - 2009 m. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 85577 86955 +1378 

 VB 23058 26011 +2953 

 MF 4248 4291 +43 

 KF 58271 56653 -1618 

 

Diagrama Nr. 20. Dokumentų išduoties skaičius 2008 m. - 2009 m. 
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2009 m. dokumentų išduotis sumaž÷jo KF. Tai sąlygojo dviejų KF uždarymas. 
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Lentel÷ Nr. 41. Grožin÷s literatūros išduotis 2008 m. - 2009 m. 
 
2008 m. 

 
2009 m. 

 
Skirtumas 

 
Biblioteka 

fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. 

SVB 60008 70 61882 71 +1874 +1 

 VB 17239 75 20596 79 +3357 +4 

 MF 3407 80 3427 80 +20 - 

 KF 39362 68 37859 67 -1503 -1 

 

Diagrama Nr. 21. Grožin÷s literatūros išduoties skaičius 2008m. - 2009 m. 
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Lentel÷ Nr. 42. Šakin÷s literatūros išduotis 2008m. - 2009 m. 
2008 m. 2009 m. Skirtumas Biblioteka 

fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. fiz. vnt. Proc. 

SVB 25569 30 25073 29 -496 -1 

VB 5819 25 5415 21 -404 -4 

MF 841 20 864 20 +23  - 

KF 18909 32 18794 33 -115 +1 
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Diagrama Nr. 22. Šakin÷s literatūros išduoties skaičius 2008 m. - 2009 m. 
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Lentel÷ Nr. 43. Periodinių leidinių išduotis 2008 m. - 2009 m. 
2008 m. 2009 m. Skirtumas Biblioteka 

fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. 

SVB 29822 35 25988 30 -3834 -5 

VB 1741 8 1009 4 -732 -4 

MF 1301 31 1275 30 -26 -1 

KF 26780 46 23704 42 -3076 -4 
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Diagrama Nr. 23. Periodinių leidinių išduoties skaičius 2008 m. - 2009 m. 
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2009 m. sumaž÷jo periodinių leidinių išduotis. To priežastis – mažesnis bibliotekos užsakomų 

periodinių leidinių kiekis. 

 

Skaitomumas 

 

Lentel÷ Nr. 44. Skaitomumas  2008 m. - 2009 m. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 29 30 +1 

VB 22 23 +1 

MF 15 17 +2 

KF 37 37 0 

 

Renginiai  

 

Lentel÷ Nr. 45. Renginiai  2008 m. - 2009 m. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 378 277 -101 

 VB 42 33 -9 

 MF 14 10 -4 

 KF 322 234 -88 
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Diagrama Nr. 24. Renginių skaičiaus kitimas 2008 m. - 2009 m.  
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2009 m. visoje SVB ženkliai sumaž÷jo renginių, skirtų vaikams, kiekis. Potencialios 

priežastys: 

- 2009 m. buvo finansuota ypač mažai projektų, kurių pagrindu ankstesniais metais 

vykdavo daugiausia renginių; 

- uždaryti du KF; 

- itin auštos honorarų kainos apribojo renginių skaičių su rašytojais, aktoriais, 

skaitovais. 

 

Pamin÷tini šie 2009 m. Viešojoje bibliotekoje vykę vaikams skirti renginiai: 

 

Vasario 27 dieną Viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros sektoriuje pristatyta Socialinių paslaugų 

centro (toliau – SPC) Dienos veiklos centro vaikų 

kūrybos darbelių paroda, kurioje eksponuoti 

įvairiomis spalvomis dekoruoti batai, g÷lių vazonai, 

medžio deginimo technika atlikti darbeliai bei 

Užgav÷nių kauk÷s.  
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Vasario 28 dieną vyko literatūrin÷ popiet÷ – 

žaidimas vaikams „Ką pasakyčiau apie Motiejų 

Valančių?“, skirta rašytojo M. Valančiaus 208 m. 

sukakčiai pamin÷ti. Popiet÷s metu vaikai buvo 

supažindinti su rašytojo knygų personažais, pieš÷ 

tema „Ganau, ganau aveles...“. Piešiniuose 

ganymą paprašyta pakeisti širdžiai mielu 

užsi÷mimu: vainikų pynimu, paukščių steb÷jimu, 

pelių vaikymu ar kt. Piešinių autoriai pristat÷ 

darbus, papasakojo, ką vaizdavo juose. M. 

Valančiaus kūriniai prapl÷t÷ vaikų akiratį: mažieji skaitytojai gal÷jo palyginti, kai vaikai gyveno 

anksčiau ir kaip jie gyvena dabar. Min÷to autoriaus kūriniai vaikams pad÷jo suprasti, kiek daug ko 

jie nebepastebi (nebegirdi čirenančio vieversio, nebegaudo drugelių, nebemoka pinti vainik÷lių). Jų 

vaizduot÷je interneto platyb÷s, kompiuteriniai žaidimai, televizija.  

 

Kovo 5 dieną vaikams pristatyta Džonio Griuelo (Johnny Gruelle) 

knyga „Skudurin÷s Onut÷s pasak÷l÷s". Renginio tikslas - per knygą 

sugrąžinti šią l÷lę į vaikų pasaulį, jų žaidimus. Renginiu siekta pakeisti 

vaikų požiūrį į laisvalaikį, paskatinti daugiau laiko skirti skaitymui, 

žaislams, bendravimui su kitais nei kompiuteriui. Renginio metu vaikai 

buvo supažindinti ir su kitų autorių knygomis apie l÷les: E. Raudo 

„Cypliukas“, J. Avyžiaus „Aštuonetas iš Treps÷s namų“, J. 

Marcinkevičius „Greitoji pagalba“. Buvo skaitomos min÷tų knygų 

ištraukos, diskutuojama apie l÷les, žaidimus. Vaikams suteikta kūrybos 

laisv÷: savo įsivaizduojamą skudurinę l÷lę gal÷jo perkelti į popieriaus 

lapą, suteikti jai vardą. Renginio metu eksponuota knygų apie l÷les bei 

vaikų atneštų skudurinių Onučių parod÷l÷.  

 

Balandžio 24 dieną, IX – osios Nacionalin÷s bibliotekų 

savait÷s metu, vaikams buvo surengta popiet÷ „Laiškas 

knygai“. Renginyje dalyvavo būrys vaikų: vieni pasipuošę 

vaidinimui skirtais kostiumais, kiti – plačia šypsena ir 

smalsiomis akimis. Dainų autor÷ ir atlik÷ja S. Tamošaityt÷ 

pasveikino mažuosius skaitytojus lyrin÷mis melodijomis. 

Kaip kurias dainas autor÷ atliko drauge su renginio 
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dalyviais. Mažieji bibliotekos skaitytojai deklamavo lietuvių poetų eiles apie knygą, kartu su 

bibliotekininke Danute Žiobakiene pareng÷ vaidinimą apie katiną, kuris mok÷jo ne tik gaudyti 

peles, bet ir skaityti. Viešosios bibliotekos direktor÷ aktyviausiems skaitytojams įteik÷ „Bibliotekos 

bičiulių" diplomus.  

Išsakytos vaikų mintys bei jų elgesys parod÷, kad technikos ir vaizdų pasaulyje knyga vis dar 

išlieka svarbia jų gyvenimo dalimi. Tą patvirtina did÷jantis skaitytojų skaičius.  

  

Rugpjūčio 12 dieną atidaryta Kretingos jaunimo 

dail÷s paroda „Kad būtų linksmiau“, skirta Tarptautinei 

jaunimo dienai pamin÷ti. Projekto „Kad būtų linksmiau“ 

komanda pristat÷ savo darbus ir mok÷ renginio dalyvius 

specialios dail÷s technikos. Renginio metu vaikai buvo 

įtraukti kūrybinį procesą, pieš÷ paveikslus.  

 

 

Rugs÷jo 4 dieną Viešojoje bibliotekoje lank÷si 

rašytojas ir režisierius Vytautas V. Landsbergis. Tai – 

skaitymo skatinimo projekto „Meniu knygų 

gurmanams“ rezultatas. Vaikai talkino rašytojui, kuriant 

pasakas, susijusias su g÷rio kova prieš blogį, kartu su 

rašytoju dainavo, uždav÷ jam klausimų.  

 

 

29 dieną Viešojoje bibliotekoje vyko projekto 

„Bibliotekos pažangai organizuota vaikams skirta 

akcija „Sukurk dainą žvaigždei“. Tiesiogin÷s 

internetin÷s transliacijos metu vaikai Lietuvos muzikos 

žvaigždžių Gabrieliaus Liaudansko – Svaro, 

Stanislovo Savickio – Stano, Alano Chošnau ir grup÷s 

„Saul÷s kliošas“ buvo kviečiami kurti dainų tekstus ir 

talpinti juos http://www.dainazvaigzdei.lt/ tinklapyje. 

Akcija siekta, kad internetu sklistų ne tik blogis, neapykanta, nepagarba kito nuomonei, bet 

skleistųsi kūryba, nuoširdus bendravimas, gerumo kupinos id÷jos. Geriausiems dainų tekstams bus 

sukurta muzika. Jų įrašai bus pasiekiami muzikos myl÷tojams. Dar kelios dešimtys temą 

atitinkančių kūrinių bus išleisti atskiru leidiniu.  
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Renginio dalyviai atlik÷jams gal÷jo tiesiogiai internetu užduoti klausimus apie jų kūrybą, 

pom÷gius, išgirsti apie paauglyst÷je muzikantų patirtas problemas bei atradimus.  

 

Spalio 13 d. eksponuota vaikų kūrybos darbų, 

kurių kūrimui panaudota dekupažo technika, paroda 

„Atgimusios vazonų istorijos“. Parodos iniciator÷ ir 

vaikų kūrybos darbų vadov÷ – Kretingos M. Daujoto 

vidurin÷s mokyklos mokytoja Marija Bučkien÷, 

studijavusi dekupažo technikos ypatumus ir pristačiusi 

savo paroda „Tas žyd÷jimas lauko“ Kretingos pedagogų 

švietimo centre.  

Moksleiviai, dekoruodami akmenis ar naujam spalviniam gyvenimui prikeldami senus 

vazonus, nenaudojamas l÷kštes, d÷žutes, ąsot÷lius, į pagalbą kviet÷si ir t÷velius.  

 

 

Spalio 6 dieną atidaryta Kretingos mokyklos – darželio 

„Žibut÷“ priešmokyklinio ugdymo „Bitut÷s“ grup÷s ugdytinio 

Dominyko Burbos fotografijų paroda. Berniukas domisi daile ir 

fotografija, yra tarptautinių piešinių konkursų prizininkas.  

Parodą, kuri skirta dviem svarbiom datom pamin÷ti - 

Lietuvos vardo tūkstantmečiui bei mokyklos – darželio „Žibut÷“ 

veiklos 30 metų sukakčiai pamin÷ti.  

 

 

 

 

Lapkričio 6 dieną Klaip÷dos jaunimo centro 

vaidybos studijos „Treps÷“ aktoriai į Kretingos rajono 

savivaldyb÷s M. Valančiaus viešąją biblioteką atvež÷ 

spektaklį „Pasak÷l÷s vaikams, vanagams ir sliekams“. 

Drauge su jaunaisiais aktoriais atvyko režisier÷ Rima 

Svytyt÷ ir Klaip÷dos apskrities viešosios I. 

Simonaityt÷s bibliotekos Bibliotekų ir kultūros vadybos 

skyriaus ved÷ja Daiva Nakrošien÷. Klaip÷dos apskrities 

viešosios I. Simonaityt÷s biblioteka kartu su Klaip÷dos jaunimo centro vaidybos studijos „Treps÷“ 



 85 

aktoriais įgyvendino projektą „Grąžinkim pasaką vaikams“, kuriuo siek÷ per vaidinimus sugrąžinti 

pasakų knygas į vaikų gyvenimą. Kretingos vaikams parodytas spektaklis „Pasak÷l÷ vaikams, 

vanagams ir sliekams“, pastatytas pagal Rimanto Černiausko pasaką apie slieką, jau buvo 

nukeliavęs net į Farerų salas.  

 

Lapkričio 24 dieną savo kūrybos darbelius parodoje „Ruduo 

popieriaus lape“ pristat÷ Kretingos rajono vaikų darželio „Eglut÷“ 

aukl÷tinių „Voveriukų“ ir „Meškučių“ grupių vaikai bei jų aukl÷tojos 

Jūrat÷ Balčytien÷ bei Virginija Jakien÷.  

 

 

 

 

 

Gruodžio 7 dieną pristatytos net trys Kretingos vaikų ugdymo 

centro mokinių kūrybos darbelių parodos. Eksponuoti keramikos, 

lankstymo bei dail÷s darbelių, atliktų mozaikos, tapybos, karpymo ir 

kt. technika. Žav÷tasi vaikų kruopštumu: iš mažų spalvoto popieriaus 

skiautelių suklijuotos mozaikos, trapios ir lengvos erdvinių erdvin÷s 

lankstinių figūr÷les, iškarpyti iš spalvoto popieriaus ir suklijuoti 

paveiksl÷liai, įvairios kal÷din÷s puošmenos. Darbeliai atspindintys 

Kal÷dų laukimo dvelksmą.  

 

Gruodžio 22 dieną paveikslų iš karpinių ciklo „Einam t÷višk÷s 

taku“ paroda. Eksponuoti ne tik paveikslai, bet ir literatūros kūriniai 

apie Lietuvą.  

Paroda parengta įgyvendinant projektą „Lietuva stipri manim“.  

Prie projekto įgyvendinimo prisid÷jo Viešosios bibliotekos jaunieji 

skaitytojai bei Kretingos mokyklos – darželio „Pasaka“ VPC literatų 

būrelio „Mano mintys“ mokiniai.  

Projekto vadov÷s – Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

sektoriaus ved÷ja Danut÷ Žiobakien÷ bei Kretingos mokyklos – 

darželio „Pasaka“ mokytoja Nijol÷ Meškauskien÷.  
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Meno parodos vaikams Viešojoje bibliotekoje: 

 

• Kretingos mokyklos – darželio „Pasaka“ VPC 3 a klas÷s mokinių piešinių paroda „Iš 

perskaitytų knygų“; 

• Kretingos M. Daujoto vidurin÷s mokyklos moksleivių Lauros Rimkut÷s, Gabriel÷s 

Malkait÷s bei Vytaut÷s Mažalskait÷s piešinių paroda; 

• Kretingos mokyklos – darželio „Pasaka“ VPC rankdarbių būrelio „Bitut÷“ parod÷l÷ 

„Pavasario spalvos“; 

• Kretingos socialinių paslaugų centro Dienos veiklos centrą lankančių vaikų piešinių 

paroda „Tau šneka gimtoji šalis - Lietuva". Eksponuoti guašu ant peršviečiamos pl÷vel÷s piešti 

darbai, kurie suk÷l÷ didžiulį lankytojų susidom÷jimą.  

• Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos lankstinių būrelio „Popieriaus magija” narių 

paroda. Eksponuoti įvairia technika (lankstant, klijuojant) atlikti darbeliai. Tai trečioji min÷to 

būrelio paroda Viešojoje bibliotekoje.  

• Kretingos vaikų ugdymo centro keramikos darbelių paroda. Eksponuoti 1 – 4 klas÷s 

mokinių darbai.  

• Kretingos Pranciškonų gimnazijos septintok÷s Domant÷s Vasiliauskait÷s tapybos 

darbų paroda; 

• Kretingos mokyklos – darželio priešmokyklin÷s grup÷s ir jų t÷velių kūrybinių darbų 

paroda „Iš miško versm÷s“, skirta parodyti gamtos grožį, ekologinę vertę, o taip pat pamin÷ti 

Lietuvos tūkstantmetį bei mokyklos – darželio „Žibut÷“ trisdešimtmetį.  

• Kretingos socialinių paslaugų centro Dienos veiklos centrą lankančių vaikų sukurtų 

aplikacijų paroda. Eksponuoti padaryti iš gabaliukais sukarpytų spalvotų siūlų, suklijuotų ant 

popieriaus lapo, įvairūs vaizdai.  

• Kretingos mokyklos – darželio „Pasaka“ neformaliojo ugdymo keramikos būrelio 

„Molinukai“ 1 – 4 klasių mokinių darbai Kal÷dine tematika. Būrelio vadovas – vyr. mokytojas 

Viktoras Gailius.  

• Kretingos mokyklos – darželio „Pasaka“ Kal÷dinių darbų paroda „Nykštukų 

klajon÷s“. Pristatyti ketvirtokų darbai. Jų vadov÷ – dail÷s ir technologijų vyr. mokytoja Skaist÷ 

Kulberkien÷.  

 

Pamin÷tini šie 2008 metais Viešosios bibliotekos filialuose vykę vaikams skirti renginiai: 

• popiet÷ Tarptautinei vaikiškos knygos dienai pamin÷ti „Už devynių girių, už devynių 

kalnų” (Salantų m. filialas); 
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• viktorina vaikams „Užgav÷n÷s, Užgav÷nių kauk÷s“ (Salantų m. filialas); 

• popiet÷ vaikams „Bobut÷s Velyk÷s viešnag÷“ (Salantų m. filialas); 

• popiet÷ ,,Ką aš žinau apie duoną“, skirta etnokultūros sklaidai (Baublių filialas); 

• popiet÷ ,,Žaidimas advento vakarui“ (Baublių filialas); 

• Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro organizuotas renginys ,,Stabdykime 

smurto ratą“ (Baublių filialas); 

• popiet÷ „Naujų vaikiškų knygučių pristatymas“ (Budrių filialas); 

• popiet÷ ,,Kai atkeliauna pasaka“ (Budrių filialas); 

• popiet÷ J. Biliūno apsakymo ,,Kliudžiau“ skaitymas ir analizavimas (Budrių filialas); 

• popiet÷ Naujų knygelių pristatymas (Budrių filialas); 

• popiet÷ ,,Tūkstantis metų su Lietuvos vardu“ (Budrių filialas); 

• popiet÷ ,,Adventas“ (Budrių filialas); 

• Advento popiet÷ – susitikimas su dainuojamosios poezijos autore ir atlik÷ja Sigute 

Tamošaityte (Darb÷nų filialas); 

• etnokultūros popiet÷ „Skombiek, žemait÷šks žuodi“ (Darb÷nų filialas); 

• rytmetys „Užgav÷nių tradicijos“ (Darb÷nų filialas); 

• rytmetys „Gimtosios žem÷s šauksmas“, skirtas pasaulinei Žem÷s dienai pamin÷ti 

(Darb÷nų filialas); 

• rytmetys „Mano gimtin÷ – Lietuva“ (Darb÷nų filialas); 

• priešmokyklinio ugdymo įstaigos grupių koncertas „Velykos – gražiausia pavasario 

švent÷“ (Darb÷nų filialas); 

• garsiniai V. Palčinskait÷s knygos „Užburta Mocarto fleita” skaitymai (Darb÷nų 

filialas); 

• renginiai Tarptautinei vaikiškos knygos dienai pamin÷ti (Darb÷nų filialas); 

• rytmetys „Knygų pasaulyje” (Darb÷nų filialas); 

• popiet÷ „Kūčių papročiai ir tradicijos“ (Darb÷nų filialas); 

• akcija „Sukurk dainą žvaigždei“ (Darb÷nų filialas); 

• bibliotekoje veikiančio būrelio narių darbelių konkursai bei parodos (Darb÷nų 

filialas); 

• naujų knygų parodos (Darb÷nų filialas); 

• literatūrin÷s, literatūrinių personalijų parodos (Darb÷nų filialas); 

• paroda „Kūčių papročiai ir tradicijos“ (Darb÷nų filialas); 

• pokalbis ir piešinių, susijusių su Lietuva, piešimas ,,Mano Lietuva“ (Erl÷nų filialas); 

• ,,Žodis, kalba ir knyga - visada drauge“ (Erl÷nų filialas); 
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• ,,Velykų bobut÷s sulaukus'' “ (Erl÷nų filialas); 

• literatūrin÷ valand÷l÷ J. Biliūnui prisiminti ,,Liūdna pasaka'' (Erl÷nų filialas); 

• Tarptautinei vaikų gynimo dienai pamin÷ti „Išvyka į gamtą“ (Erl÷nų filialas); 

• ,,Kur slypi žmogaus grožis?“ (Erl÷nų filialas); 

• ,,Kur? Kas? Kada?“ (Erl÷nų filialas); 

• viktorina ,,Ar pažįsti kompiuterį? (Erl÷nų filialas); 

• ,,Senelio šalčio burtai“ (Erl÷nų filialas); 

• mokinių popiet÷ „Senieji amatai jaunoms rankoms“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• viktorina „Žemynai pašaukus“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• viktorina „Medeinei pašaukus“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• popiet÷, kurią organizuota kartu su Grūšlauk÷s kultūros namais „Nepalikit motinų 

vienų“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• „Poezijos pavasar÷lis“, organizuotas drauge su Grūšlauk÷s mokykla (Grūšlauk÷s 

filialas); 

• Popiet÷, skirta Lietuvos tūkstantmečiui pamin÷ti „Mes gamtos vaikai – mes lašelis 

Lietuvos“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• kraštiečio A. Viluckio kraštotyros medžiagos paroda (Grūšlauk÷s filialas); 

• popiet÷ Tarptautinei mokytojų dienai pamin÷ti „Mokytojau, Tu atveri pažinimo 

vartus“ (S. Įpilties filialas); 

• „Aukime kartu su vaikais skaitydami“ (S. Įpilties filialas); 

• informacinių geb÷jimų pamok÷l÷s 5 - 6 klasių mokiniams „Pirmoji pažintis su 

biblioteka“, „Knygos aparato elementai“, „Pažintis su enciklopedijomis ir žodynais“ (S. Įpilties 

filialas); 

• informacinių geb÷jimų pamokos 5 - 8 klasių mokiniams „Knygos istorija ir dabartis“, 

„Knygnešių keliais“, „Informaciniai leidiniai“ (S. Įpilties filialas); 

• knygelių pristatymo renginys „Ištiesk knygai ranką ir Tau ji atvers nereg÷tą pasaulį“ 

(S. Įpilties filialas); 

• m÷gstamiausių knygų aptarimas „Skaitymas – malonumas ir atgaiva sielai“ (S. Įpilties 

filialas); 

• pokalbiai istorine tematika „Įžymios datos ir sukaktys“, „Lietuvai 1000 metų“, 

„Žymių žmonių p÷domis“ (S. Įpilties filialas); 

• „Petro Cvirkos kūriniai vaikams“ su mokytoja A. Aleksandravičiene (S. Įpilties 

filialas); 

• pasakų popiet÷ su mokytoja E. Bružiene (S. Įpilties filialas); 
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• popiet÷ „Atmintis“ (Jokūbavo filialas); 

• popiet÷ Užgav÷n÷ms pamin÷ti „Dek, More, dek!“ (Jokūbavo filialas); 

• popiet÷ „Bobut÷s Velyk÷s viešnag÷“ (Jokūbavo filialas); 

• popiet÷ „Tūkstantis metų su Lietuvos vardu“ (Jokūbavo filialas); 

• popiet÷ „Kal÷dų belaukiant“ (Jokūbavo filialas); 

• literatūrin÷ valand÷l÷ „Atrask lietuvišką knygą“ (Jokūbavo filialas); 

• literatūrin÷ valand÷l÷ „J. Tumui-Vaižgantui – 140“ (Jokūbavo filialas); 

• viktorina „J. Biliūno gyvenimas ir kūryba“ (Juodup÷nų filialas); 

• viktorina „Paukščių pam÷gdžiojimas lietuvių tautosakoje“ (Juodup÷nų filialas); 

• „Darbščiųjų rankų“ būrelio įkūrimo švent÷ (Juodup÷nų filialas); 

• popiet÷ „O, knygele, vesk mus į pasakų šalį“ (Kalniškių filialas); 

• popiet÷, skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai pamin÷ti „Kaip gera knygelių 

šaly“ (Kalniškių filialas); 

• ekskursija po biblioteką 8 klas÷s mokiniams, kurios metu supažindinta su bibliotekos 

teikiamomis paslaugomis, pristatyta A. Balčaitien÷s piešinių ant šilko paroda (Kartenos filialas); 

• muzikin÷ popiet÷ ir piešinių parodos pristatymas ,,Žiemuž÷ už lango“ (Kartenos 

filialas); 

• literatūrin÷ popiet÷ ,,Knyga, kurios negaliu pamiršti“ (Kartenos filialas); 

• literatūrin÷ popiet÷ ,,Ruden÷lį palyd÷kim” (Kartenos filialas); 

• ekskursija po biblioteką 3 klas÷s mokiniams, kurios metu buvo supažindinta su 

bibliotekos teikiamomis paslaugomis bei pristatyta Kartenos vidurin÷s mokyklos 5 – 8 klasių 

mokinių kūrybinių darbų paroda (Kartenos filialas); 

• Garsinio skaitymo popiet÷ ,,Pavasario g÷l÷ – mama“ (Kūlup÷nų filialas); 

• Literatūrin÷ popiet÷ gamtoje. 15 aktyviausių 6-7 klasių bibliotekos lankytojų dalyvavo 

išvykoje, prie Minijos up÷s, kurios metu buvo suorganizuota viktorina ,,Lietuvių dievai ir deiv÷s“, 

žaidžiami lietuvių liaudies žaidimai (Kūlup÷nų filialas); 

• ,,Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų mažoji architektūra“ projekto pristatymas Kūlup÷nų 

M. Valančiaus mokyklos mokiniams ir mokytojams (Kūlup÷nų filialas); 

• akcija ,,Knygų lagaminas“, kurioje dalyvavo 78 pradinių klasių mokiniai. Devyni 

aktyviausi knygučių skaitytojai apdovanoti projekto ,,Bibliotekos pažangai“ skirtomis apyrank÷mis 

ir balionais (Kūlup÷nų filialas); 

• literatūrinis konkursas „Atverkim dūšeles žemaitiškam žodžiui“ (Kumpikų filialas); 

• viktorina „Iš tautosakos skrynių“ (Kumpikų filialas); 

• viktorina „Gyvūnai šalia mūsų“ (Kumpikų filialas); 



 90 

• piešinių konkursas su paruošiamąja grupe „Po baltu žiemos sparnu“ (Kurmaičių 

filialas); 

• renginys, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui pamin÷ti „Mes - Lietuvos vaikai“ 

(Kurmaičių filialas); 

• keliaujančio knygų lagamino pristatymas (Kurmaičių filialas); 

• viktorina, skirta Lietuvos tūkstantmečiui pamin÷ti „Ką aš žinau apie Lietuvą?“ 

(Kurmaičių filialas); 

• piešinių konkursas ant akmenukų ir kriauklių pirmos klas÷s mokiniams (Kurmaičių 

filialas); 

• popiet÷ „Klausyk, vaikeli, kaip skamba raidel÷s“, skirta Tarptautinei vaikiškos knygos 

dienai pamin÷ti (Laivių filialas); 

• bibliografinių žinių valand÷l÷ „Gražios knygel÷s mano, raidžių visokių pilnos“. Tokiu 

pavadinimu buvo pravestas garsinis skaitymas (Laivių filialas); 

• vasaros skaitymo stovykl÷l÷s (Laivių filialas); 

• ekskursija į Orvydų sodybą (Laivių filialas); 

• popiet÷ „Rugs÷jis v÷l mokyklon mina taką“ (Laivių filialas); 

• popiet÷, skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai pamin÷ti. Jos metu buvo skaitoma 

knyga „Buratino nuotykiai“, vaidinamos ištraukos, piešiama, kuriamos pasakos, susitinkama su 

pasakų kūr÷ja M. Lizdenyte (Raguviškių filialas); 

• skaitymo konkursas „Pažinimo obuoliai“ (Raguviškių filialas); 

• akcija „Sukurk dainą žvaigždei“, buvo kuriamos dainos prieš smurtą (Raguviškių 

filialas); 

• VIPT organizuotas aplikacijų konkursas „Graži tu mano – t÷vyne Lietuva“ 

(Raguviškių filialas); 

• Rašicko knygos „Nebaigtas dienoraštis“ aptarimas (Raguviškių filialas); 

• diskusija tema „Gyvenimo džiaugsmas. Ar jį jauti?“ (Raguviškių filialas); 

• popiet÷ „Pasakų svetain÷“, kurios metu rinktas geriausias pasakorius (Rūdaičių 

filialas); 

• popiet÷ ,,Atverk knygos lapus ir raid÷s pabus“, skirta Kalbos ir Tarptautinei vaikiškos 

knygos dienai pamin÷ti (Šuk÷s filialas); 

• Kal÷din÷ eglut÷ (Šuk÷s filialas); 

• Viešos interneto prieigos atidarymas (Šuk÷s filialas); 

• temin÷ valand÷l÷ „Gyvenu Lietuvoje“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui pamin÷ti 

(Vydmantų filialas); 
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• temin÷ valand÷l÷ „Gražiausi žodžiai– savai T÷vynei“ skirta Lietuvos vardo 

tūkstantmečiui pamin÷ti (Vydmantų filialas); 

• garsiniai knygos „Lietuviški žvangučiai“ skaitymai (Vydmantų filialas); 

• garsiniai knygos „Lietuvos istorija“ skaitymai (Vydmantų filialas); 

• garsiniai knygos „Enciklopedija apie Lietuvą“ skaitymai (Vydmantų filialas); 

• temin÷s valand÷l÷s kraštotyros tema: „Čia mano namai“, „Pakalb÷kime apie 

Vydmantus“ (Vydmantų filialas); 

• modernizuotos viešos interneto prieigos atidarymas (Vydmantų filialas). 

 

Pamin÷tinos 2009 metais Viešosios bibliotekos filialuose eksponuotos vaikams skirtos 

meno parodos: 

• močiut÷s ir anūk÷s rankdarbių paroda ,,Giminingų sielų šiluma“ (Baublių filialas); 

• piešinių paroda ,,Velykos-pavasario švent÷“ (Budrių filialas); 

• piešinių paroda ,,1980m. Kolūkio laukuose“ (Budrių filialas); 

• Užgav÷nių kaukių paroda (Darb÷nų filialas); 

• piešinių paroda Motinos dienai (Darb÷nų filialas); 

• Palčinskait÷s knygos „Užburta Mocarto fleita“ labiausiai patikusio veik÷jo piešinių 

paroda (Darb÷nų filialas); 

• ikimokyklinio ugdymo įstaigos grupių rudens g÷rybių paroda (Darb÷nų filialas); 

• dail÷s darbelių paroda iš molio „Užgav÷nių dainos ir papročiai“ (pristat÷ vyr. 

mokytojas V. Gailius) (S. Įpilties filialas); 

• moksleivių piešinių, atviručių, puokščių paroda „Velykos, Velykos!“ (S. Įpilties 

filialas); 

• piešinių paroda „Užgav÷nių personažai“ (Jokūbavo filialas); 

• „P. Cvirkos kūrinių iliustravimas“ (Jokūbavo filialas); 

• Salantų meno mokyklos moksleivių piešinių paroda (Kartenos filialas); 

• Kartenos vidurin÷s mokyklos kūrybin÷ mokinių darbų paroda (Kartenos filialas); 

• piešinių paroda „Kokia tur÷tų būti Laivių biblioteka“ (Laivių filialas). 

 

Pamin÷tinos 2009 metais Viešosios bibliotekos filialuose eksponuotos vaikams skirtos 

fotografijų parodos: 

• mokinių darytų fotonuotraukų paroda ,,Gražus mūsų kaimas“ (Baublių filialas); 

• Kretingos mokyklos-darželio „Žibut÷“ aukl÷tinio Dominyko Burbos fotografijos 

paroda (Darb÷nų filialas); 



 92 

• Darb÷nišk÷s I. Budrien÷s menin÷s fotografijų gamtos tematika paroda (Grūšlauk÷s filialas); 

• fotografijų paroda „Įžvelgiu knygą“ (Jokūbavo filialas). 

 
Pamin÷tinos 2009 metais Viešosios bibliotekos filialuose eksponuotos vaikams skirtos 

spaudinių parodos: 

• paroda ,,Velykos – pavasario švent÷“ (Budrių filialas); 

• paroda „Eduardas Mieželaitis - 90m.“ (Budrių filialas); 

• paroda „Bernelio ir mergel÷s paveikslai lietuvių tautosakoje“ (S. Įpilties filialas); 

• knygų paroda „Jas skait÷ mūsų t÷vai, seneliai, proseneliai“ (S. Įpilties filialas); 

• paroda „Velykų medis“ (Jokūbavo filialas); 

• knygų paroda ,,Tau kalba knygos lapai“ (Kartenos filialas); 

• paroda „Ko verkia knygel÷s“, kurioje eksponuoti skaitytojų sugadinti spaudiniai 

(Laivių filialas). 

Viešosios bibliotekos filialų vyr. bibliotekinink÷s bendradarbiauja tarpusavyje: planuoja 

bendrus renginius, dalijasi parodomis, pristato bibliotekose parengtus kraštotyros darbus. 2009 m. 

Budrių bibliotekos vyr. bibliotekinink÷ Jolanta Zubernien÷, drauge su bibliotekos lankytojais – 

vaikais, dalyvavo Raguviškių filiale vykusioje popiet÷je ,,Kai atkeliauja pasaka“, Baublių filiale – 

Lietuvos tūkstantmečiui pamin÷ti skirtame renginyje ,,Tūkstantis metų su Lietuvos vardu“, 

Rūdaičių filiale suorganizavo renginį ,,Pabūkime kartu ir niekur neskub÷kim“.  

Jokūbavo filialo fotom÷g÷jų būrelio meninių nuotraukų paroda „Įžvelgiu knygą“ buvo 

eksponuojama Darb÷nų filiale bei Darb÷nų vidurin÷je mokykloje, paroda „Išliksiu atminty medžiu“ 

– Erl÷nų bibliotekoje ir Kretingos rajono savivaldyb÷je. 

Kalniškių filialo vyr. bibliotekinink÷ Zina Metrikien÷ bei mažieji skaitytojai dalyvavo 

Kartenos filiale vykusioje popiet÷je „Ruden÷lį palyd÷kim“.  

Minint Lietuvos vardo tūkstantmetį, Raguviškių jaunųjų skaitytojų komanda dalyvavo 

Baublių bibliotekoje vykusioje švent÷je „Tūkstantis metų su Lietuvos vardu“. 

 

Lentel÷ Nr. 46 . Parodos 2008 m.– 2009 m. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m.  Skirtumas 
SVB 170 139 -31 

VB 22 23 +1 

MF 4 4 - 

KF 144 112 -32 
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Lentel÷ Nr. 47. Renginių lankytojai 2008 m. – 2009 m. 
Biblioteka 2008 m. 2009 m.  Skirtumas 
SVB 3586 2947 -639 

VB 566 410 -156 

MF 153 93 -60 

KF 2867 2444 -423 

 

Kaip ir kasmet, organizuojant vaikams skirtus renginius, daug d÷mesio skirta žinomų žmonių 

jubiliejams, svarbioms datoms pamin÷ti, skaitymo kultūrai ugdyti, etnokultūrai puosel÷ti bei 

skleisti, vaiko kūrybingumui ugdyti. 

Pastebimas ženkliai sumaž÷jęs renginių skaičius Viešosios bibliotekos kaimų filialuose bei 

renginių lankytojų skaičius. Min÷ti rodikliai sumaž÷jo, nes jaučiamas kaimo gyventojų sen÷jimas, 

maž÷ja gimstamumas, jauni žmon÷s iš kaimo persikelia gyventi į miestą, emigruoja į kitas šalis. 

Uždaromos mokyklos, tod÷l kaimo gyventojai – vaikai lanko artimiausiuose miestuose esančias 

mokyklas, dažnai pasirenka ir mieste, kuriame mokosi, esančią popamokinę veiklą. 

2009 m. buvo uždaryti Kalnalio bei Imbar÷s filialai, Laukžem÷s filiale pasikeit÷ darbuotoja, 

tod÷l vyko fondų patikrinimas. Tai įtakojo min÷tų rodiklių maž÷jimą.  

Viešoji biblioteka bendradarbiauja su mokyklomis, darželiais, Dienos veiklos centru, t÷vais, 

tod÷l lengviau vaikus pritraukti į biblioteką, sudominti vykstančiais renginiais. Kaimuose, kuriuose 

uždaryta mokykla, neberengiamos ekskursijos vaikams po biblioteką, nebeorganizuojamos garsinio 

skaitymo ir kitos pamok÷les bibliotekoje, tod÷l tokiame kaime gyvenantys vaikai bibliotekos 

organizuojamus renginius bei kitą veiklą iškeičia į kitokius užsi÷mimus. 

2009 m. buvo kompiuterizuoti Viešosios bibliotekos filialai, kai kuriuose anksčiau 

kompiuterizuotuose filialuose buvo atnaujinta kompiuterin÷ bei programin÷ įranga. Interneto 

teikiamos galimyb÷s bibliotekos lankytojus – vaikus sudomino labiau nei organizuoti renginiai, į 

bibliotekas pritrauk÷ ir naujų lankytojų.  

Suprast÷jo renginių kokyb÷, kadangi buvo sustabdytas projektų finansavimas, tod÷l sumaž÷jo 

renginių su rašytojais ar kitais įdomiais žmon÷mis skaičius. Pablog÷jus ekonominei situacijai, labai 

sumaž÷jo skiriamos l÷šos naujiems spaudiniams įsigyti, sumaž÷jo ir renginių, kuriuose pristatomos 

naujos knygos. 

Dažniausiu vaikų užsi÷mimu tapo televizijos laidos, filmai, kompiuteriniai žaidimai, kuriuos 

vaikai renkasi mieliau nei bibliotekose vykstančius renginius. 

Vaikai persisotinę informacijos: did÷ja mokykloje pateikiamų užduočių krūviai, o laisvalaikis 

leidžiamas prie kompiuterio bei televizijos.  
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Viešojoje bibliotekoje sumaž÷jo vaikams skirtų renginių skaičius. To priežastis – finansuota 

mažiau projektų, nuspręsta surengti mažiau, bet kokybiškesnių renginių. Kadangi sumaž÷jo 

renginių skaičius, natūralu, kad sumaž÷jo ir renginių lankytojų skaičius.  

N÷ra tinkamų patalpų renginių organizavimui suaugusiems ir vaikams. 
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IŠVADOS 

 

Pasiekimai 2009 m.: 

• 2009 m. naujo Viešosios bibliotekos pastato statybos darbams skirta 1 mln. Lt; 

• Viešosios bibliotekos Rūdaičių filialas perkeltas į Rūdaičių pagrindin÷s mokyklos 

patalpas; 

• iš Bilo ir Melindos Geitsų fondo finansuojamo projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 

58 kompiuteriai. Projekto organizuotuose darbuotojų mokymuose „Bazin÷s kompiuterinio 

raštingumo žinios“, „Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos“ dalyvavo 6 viešosios 

bibliotekos ir 19 filialų darbuotojų. Buvo organizuoti mokymai Kretingos rajono gyventojams 

„Išmokime dirbti kompiuteriu“, juose dalyvavo 10 rajono gyventojų; 

• 2009 m. Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka ir jos filialai gavo finansavimą 6 

projektams (iš viso 15300 Lt):  „Meniu knygų gurmanams“ - iš Kultūros ministerijos (6000 Lt), 

„Kretinga – kuriantis Europos miestas“ - iš Europos Komisijos atstovyb÷s Lietuvoje (3000 Lt), „Per 

žodžio gyvastį ir dvasią“, kompaktin÷s plokštel÷s „Sigut÷ Tamošaityt÷. Laipteliai“ leidyba, 

„Lietuva stipri manim“, „Ir v÷l suskambo dainos mylimoj gimtin÷j” - iš Kretingos rajono 

savivaldyb÷s (6300 Lt.); 

• Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įrengta kompiuterizuota darbo vieta 

akliesiems ir silpnaregiams; 

• 2009 m. Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekos bei jos filialų paslaugomis 

naudojosi 9620 vartotojų, iš jų 2935 vaikai, kurie per metus apsilank÷ 146693 kartus, jiems išduota 

335734 fizinių vienetų dokumentų; 

• 2009 m. Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka ir jos filialai gavo 18015 fizinių 

vienetų dokumentų, iš jų: knygų – 9672, periodinių leidinių - 8343. Iš viso rajone gavo 137 

pavadinimų periodinių leidinių, vidutiniškai 1 filialas gavo 22 pavadinimų periodinius leidinius; 

• 2009 m. Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka ir jos filialai  suorganizavo 694 

renginius, iš jų – 405 parodas; 

• surinkta medžiaga ir iškeistas leidinys „Algirdas Antanas Kuklys. Biobibliografijos 

rodykl÷“; 

• pildomas elektroninis leidinys „Kretingos personalijų žinynas“; 

• sukurta elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ internetin÷ svetain÷, 

nuolat renkama nauja medžiaga min÷tam elektroniniam leidiniui; 

• bendradarbiauta 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 



 96 

ugdymo centru, Kretingos Marijono Daujoto vidurine mokykla, Kretingos socialinių paslaugų 

centru, Kretingos Viešpaties Apreiškimo pranciškonų vienuolynu, Kretingos darbo birža, Mokesčių 

inspekcija bei kitomis organizacijomis; 

• Viešosios bibliotekos filialuose pakeistas interneto ryšio teik÷jas, ryšys tapo 

spartesnis; 

• projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuotų akcijų d÷ka, išaugo lankytojų skaičius; 

• suorganizuota profesin÷ Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų išvyka į Ventspilio 

biblioteką. 

 

Trūkumai ir problemos: 

• sumaž÷jo Viešosios bibliotekos finansavimas; 

• sumaž÷jo vaikams ir suaugusiems skirtų renginių skaičius; 

• uždaryti 2 Viešosios bibliotekos filialai: Kalnalio ir Imbar÷s; 

• sumaž÷jo renginių lankytojų skaičius; 

• ženkliai sumaž÷jo projektų finansavimas; 

• prasta kai kurių Viešosios bibliotekos filialų patalpų būkl÷; 

• šaltos Viešosio bibliotekos patalpos; 

• maž÷jo Viešosios bibliotekos Salantų ir kaimų filialų vartotojų skaičius. Priežastis – 

neigiami demografiniai pokyčiai, mokyklų uždarymas; 

• 2009 m. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos statybai 

išleista 1 mln. Lt., o buvo žad÷ta skirti 3 mln. Lt; 

• D÷l l÷šų stygiaus Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai nedalyvavo nei viename 

Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro organizuotame seminare ar mokymuose; 

• žad÷ta išleisti rajono etnokultūros paveldui skirtą leidinį „Atsklandos“ Nr. 2, tačiau jo 

leidybai nebuvo skirta l÷šų; 

• sumaž÷jus finansavimui spaudiniams įsigyti, sul÷t÷jo Viešosios bibliotekos bei filialų 

fondo atnaujinimas. 

 


