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BENDROJI DALIS 

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka), 

planuodama 2010 metų veiklą, orientavosi į įstaigos vizijos ir misijos tikslus: 

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

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

misija – nenutrūkstantis Kretingos rajono bendruomenės informacinių poreikių tenkinimas, 

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

bibliotekos lankytojų informacinę kultūrą. 

2010 metais pagrindiniai veiklos tikslai: 

 kokybiškai aptarnauti Viešosios bibliotekos ir jos filialų lankytojus; 

 kompiuterizuoti Viešosios bibliotekos filialus; 

 diegti ir atnaujinti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos programinę įrangą 

(toliau - LIBIS PĮ) Viešosios bibliotekos filialuose; 

 kompiuterizuoti Viešosios bibliotekos Kalniškių, Kumpikų bei Rudaičių filialus; 

 skatinti visų amţiaus grupių asmenų skaitymą; 

 kurti skaitmeninę informaciją; 

 paminėti Viešosios bibliotekos 75 m. jubiliejų bei Vydmantų filialo 60 m. jubiliejų; 

 parengti ir išleisti knygą „Spaudos ir knygos kelias Kretingoje“, skirtą Viešosios bibliotekos 

75 m. sukakčiai paminėti; 

 populiarinti ir skatinti Kretingos rajono kultūrinį gyvenimą;  

 organizuoti mokymus Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojams; 

 rengti projektus; 

 sudaryti palankias darbo sąlygas bibliotekos lankytojams ir darbuotojams; 

 organizuoti kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymus Kretingos rajono 

gyventojams. 

2010 metais pagrindiniai veiklos uţdaviniai: 

 organizuoti kokybišką Viešosios bibliotekos ir jos filialų lankytojų aptarnavimą; 

 teikti konsultacijas Viešosios bibliotekos ir filialų lankytojams; 

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

 kasdien pildyti pagrindinius veiklos dokumentus: dienoraštį, išduoties vietoje registraciją, 

kompiuterių vartotojų registraciją ir kt. 

 įsisavinti LIBIS PĮ naujoves; 

 skelbti viešojo pirkimo konkursus knygų tiekėjams pasirinkti; 
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 dirbti su LIBIS Katalogavimo, Skaitytojų aptarnavimo bei Analizinės bibliografijos 

posistemių programomis; 

 rekataloguoti Viešosios bibliotekos bei filialų fondus; 

 išbraukyti iš elektroninio ir suvestinio katalogų visus nurašytus dokumentus; 

 pildyti katalogus ir kartotekas; 

 skenuoti dokumentus ir patalpinti elektroniniame kataloge; 

 rengti internetinių resursų www adresyną; 

 teikti konsultacijas Viešosios bibliotekos filialų darbuotojams darbo LIBIS PĮ klausimais, 

bibliografinio – informacinio, kraštotyros darbo klausimais, metinio veiklos plano bei ataskaitos 

rengimo, projektų rengimo, projektų ataskaitų rengimo, darbo su VRSS ir kitais svarbiais 

klausimais; 

 tvarkyti informacinį fondą; 

 uţsisakyti paklausias duomenų bazes; 

 vykdyti bibliografinę ir informacinę veiklą; 

 kompiuterizuoti Rūdaičių, Kumpikų ir Kalniškių filialus; 

 Rūdaičių, Kumpikų, Kalniškių ir S. Įpilties filialuose įdiegti LIBIS PĮ; 

 uţtikrinti kompiuterinės ir programinės įrangos Viešojoje bibliotekoje ir filialuose veikimą; 

 uţtikrinti Viešosios bibliotekos tinklalapio veikimą ir prieinamumą; 

 dirbti su skaitytojais – skolininkais; 

 esant galimybei, kelti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose bei mokymuose; 

 periodiškai atnaujinti bibliotekos internetinį puslapį www.kretvb.lt; 

 tęsti elektroninio leidinio „Kretingos personalijų ţinynas ( nuo 1609 metų iki dabar)“ 

rengimą, įtraukiant naujas personalijas; 

 parengti elektroninį leidinį „Kretingos krašto enciklopedija“; 

 renginiais ir parodomis  paţymėti 2010 metų svarbiausius įvykius;  

 palaikyti ryšius su kraštiečiais; 

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

regioninėje spaudoje, profesiniuose leidiniuose, internetinėse svetainėse www.kretvb.lt bei 

www.bibliotekos.lt; 

 teikti kraštotyros medţiagą  Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos 

parengtam portalui „Etnokultūros lobiai“; 

 planuoti 2011 metų veiklą; 

 vykdyti metodinę veiklą; 

 teikti metodinę pagalbą skyrių ir filialų darbuotojams; 
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 rengti metodines išvykas į filialus; 

 rengti metodinę medţiagą; 

 tikrinti filialų fondus; 

 vertinti filialų veiklą; 

 parengti ţodinę bei statistinę veikos ataskaitą; 

 organizuoti pasitarimus Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams; 

 bendradarbiauti su projekto „Bibliotekos paţangai“ rengėjais: teikti jiems reikiamą 

informaciją, talkinti organizuojant mokymus Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojams; 

 bendradarbiauti su Kretingos rajono vyskupo Motiejaus Valančiaus draugija, Vyskupo 

Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejumi, Kretingos rajono tautodailininkų klubu „Verpstė“, 

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

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

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

inspekcija bei kitomis organizacijomis. 

 

Paminėtini 2010 m. Viešosios bibliotekos ir filialų įvykiai: 

 Viešosios bibliotekos naujo pastato statybai skirta ir išleista 300 tūkst. Lt; 

 Viešojoje bibliotekoje pakeisti langai, Abonemente išdaţytos sienos. Dėl minėtų darbų 

Viešoji biblioteka neaptarnavo lankytojų nuo spalio 15 d. iki gruodţio 1 d. Tai įtakojo pagrindinių 

veiklos rodiklių Viešojoje bibliotekoje maţėjimą; 

 buvo tęsiamas Bilo ir Melindos Geitsų fondo pagalba vykdomo projekto „Bibliotekos 

paţangai“ įgyvendinimas: kompiuterizuoti likę 3 Viešosios bibliotekos filialai (Kalniškių, Kumpikų 

bei Rūdaičių): gauti 8 stacionarieji ir 3 nešiojamieji kompiuteriai; 

 Viešosios bibliotekos filialuose toliau diegiama LIBIS PĮ. 2010 m. su šia programa dirbo 17 

iš 20 Viešosios bibliotekos filialų; 

 6 Viešosios bibliotekos filialuose, kurie buvo kompiuterizuoti iš projekto VIPT 2, įdiegta 

vartotojų registracijos ir statistikos sistema (VRSS), skirta supaprastinti duomenų surinkimą apie 

viešos interneto prieigos (VIP) lankytojų darbą kompiuteriais; 

 darbuotojams skirtus mokymus „Kompiuterinis raštingumas“ (56 val.) ir „Interneto 

ištekliai“ (22 val.) baigė 4 Viešosios bibliotekos ir 5 filialų darbuotojai; 

 mokymų kursą - „MS Excel pagrindai“, „Naudojimasis ID kortelių skaitytuvais“ bei 

„Bendravimo įgūdţių tobulinimas – baigė 6 Viešosios bibliotekos ir 2 Salantų miesto filialo 

darbuotojai; 

 mokymus „Suaugusiųjų mokymo pagrindai" baigė 4 Viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojai; 



 8 

 nuotolinių mokymų kursą „Ţiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“ baigė 6 darbuotojai, o 

„Viešieji ryšiai bibliotekininkams“ - 5 darbuotojai. 8 Viešosios bibliotekos darbuotojos dalyvauja 

120 val. trukmės mokymuose „Informacijos valdymas anglų kalba“, kurie tęsis iki 2011 m. vasario 

mėnesio; 

 Viešosios bibliotekos darbuotojos rengė kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių 

mokymus Kretingos rajono gyventojams. 2009 m. pabaigoje pradėti vartotojų kompiuterinio 

raštingumo mokymai sulaukė išskirtinio dėmesio. Pagal galimybes 2010 m. apmokytos 6 vartotojų 

grupės. Per 2010 m. mokymus baigė ir paţymėjimus gavo 65 rajono gyventojai. Įvertinant tai, kad 

kovo 1- rugsėjo 31 d. darbuotojams darbo savaitė buvo sutrumpinta iki keturių dienų ir 

darbuotojams vartotojų mokymai yra papildoma veikla, o informacija apie mokymus nebuvo 

skelbiama vietinėje spaudoje, į kompiuterinio raštingumo mokymus uţsirašė pakankamas kiekis 

gyventojų, kurių dalis (laukiančių mokymų) perkelti į 2011 m.;  

 Viešosios bibliotekos Informacinių technologijų skyriaus vedėja Asta Kuktorovienė 

atstovavo bibliotekai Lietuvos suaugusiųjų švietimo savaitės „Besimokančios organizacijos: nuo 

retorikos prie veiksmų!“ Kretingos rajono suaugusiųjų švietimo įstaigų renginyje „Suaugusiųjų 

mokymasis: teisė, privilegija ar pareiga?“. Ji parengė ir pristatė pranešimą tema „Suaugusiųjų 

švietimas ir mokymas informacinių technologijų ir informacijos srityse Kretingos rajono 

savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje“; 

 Viešoji biblioteka ir jos filialai gavo finansavimą 5 projektams (iš viso - 12 000 Lt): 

literatūros populiarinimo projektui „Per ţodţio gyvastį ir dvasią“ – iš Kultūros ministerijos (5000 

Lt) ir iš Kretingos rajono savivaldybės (2000 Lt), elektroniniam leidiniui „Kretingos krašto 

enciklopedija“ – iš Kretingos rajono savivaldybės (1200 Lt), konferencijai „Biblioteka tarp 

dabarties ir ateities“, skirtai Viešosios bibliotekos įkūrimo 75 metų jubiliejui paminėti – iš 

Kretingos rajono savivaldybės (3000 Lt), kraštotyros darbui „Salantų tautodailininkai“ parengti – iš 

Kretingos rajono savivaldybės (500 Lt), kraštotyros darbui „Kūlupėnų ir aplinkinių kaimų maţoji 

architektūra“ parengti - iš Kretingos rajono savivaldybės (300 Lt); 

 Viešoji biblioteka parengė 3 projektus 2011 m. veikos finansavimui gauti: tęstinį projektą 

„Per ţodţio gyvastį ir dvasią“, „Kretingos krašto enciklopedija“, vyskupo, rašytojo Motiejaus 

Valančiaus 210-ųjų gimimo metinių minėjimui „Nuo piemenuko iki ganytojo“; 

 6 Viešosios bibliotekos filialai pateikė projektus 2011 m. veiklos finansavimui gauti: 

„Pasitinkant rudenį“ (Vydmantų filialas), „60 Juodupėnų bibliotekos gyvavimo metų“ (Juodupėnų 

filialas), „Jokūbavas ir jo ţmonės istorijos vingiuose“ (Jokūbavo filialas), „Kartenos bibliotekai - 

70“ (Kartenos filialas), „Kūlupėnų ir aplinkinių kaimų vaišių kultūros paveldas“ (Kūlupėnų 

filialas), ,,Niekas neuţmiršta, niekas nepamiršta“ (Darbėnų filialas); 

 nuolat pildoma „Kretingos krašto enciklopedija“. Per 2010 m. papildyta 129 straipsniais; 
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 pasikeitė Viešosios bibliotekos Kumpikų filialo darbuotoja: vyr. bibliotekininkei Kleopai 

Vrubliauskienei išėjus į pensiją, į jos vietą priimta Dovilė Mickutė, 2009 m. baigusi Klaipėdos 

universitetą bei įgijusi filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vertėjo profesinę kvalifikaciją;  

 elektroninis leidinys „Kretingos personalijų ţinynas“ nuolat papildomas nauja medţiaga: per 

2010 m. papildytas 16 personalijų; 

 administruotos dvi interneto svetainės: www.kretvb.lt ir www.kretingosenciklopedija.lt; 

 parengtas WWW katalogo „Naudinga informacija“ skyrelis, kuriame vartotojai 

informuojami apie elektronines paslaugas ir jų valdymą; 

 paminėtas Viešosios bibliotekos 75 metų jubiliejus. 1935 m. Kretingoje, Kęstučio gatvėje 

(dabar – Kęstučio g. Nr. 25), buvo įsteigtas Kretingos centrinis knygynas, ţymintis Kretingos 

miesto bibliotekos istorijos pradţią. Minint Viešosios bibliotekos 75-ąsias įkūrimo metines 

gruodţio 17 d., Kretingos rajono savivaldybės valdţios, švietimo ir kultūros atstovams surengta 

konferencija „Biblioteka tarp dabarties ir ateities“, pristatyta jubiliejaus proga išleista knyga 

„Spaudos ir knygos kelias Kretingoje“ ir elektroninis leidinys „Kretingos krašto enciklopedija“.  

 paminėta Viešosios bibliotekos Vydmantų filialo gyvavimo 60 m. sukaktis; 

 geguţės 21 d. Kretingos rajoną aplankė 46-asis tarptautinis „Poezijos pavasaris 2010“. 

Antrus metus iš eilės, po 20 metų pertraukos, vykęs poezijos festivalis Kretingos rajono 

gyventojams suteikė galimybę pasiklausyti daugiau ir maţiau Lietuvoje ţinomų poetų - Marijos 

Meilės Kudarauskaitės, Vidmantės Jasukaitytės, Daivos Molytės-Lukauskienės, Ievos 

Gudmonaitės, Ričardo Šileikos, Valdo Daškevičiaus, Arūno Sprauniaus ir Vytauto Stulpino – 

kūrybos; 

 Viešoji biblioteka gavo padėkos raštą kaip aktyviausia, pritraukusi daugiausiai projekto 

„Bibliotekos paţangai“ rengto konkurso „Atvirukai iš gimtinės“ dalyvių. Konkurso tikslas - išrinkti 

graţiausią ir įdomiausią nuotrauką, atspindinčią Lietuvos krašto groţį, ţymias ir lankytinas vietas, 

dalintis krašto vaizdais ir papildyti interneto enciklopediją vaizdine medţiaga. Gautas prizas – 

metinė ţurnalo „Vadovas“ prenumerata; 

 dėl pablogėjusios finansinės situacijos ir ţenkliai sumaţėjusio mokos fondo nuo 2010 m. 

Viešoji biblioteka ir jos filialai nedirbo šeštadieniais, darbuotojų darbo savaitė buvo sutrumpinta iki 

keturių darbo dienų (kovo – rugsėjo mėnesiais). To rezultatas – sumaţėję pagrindiniai veiklos 

rodikliai, įvykdyti ne visi 2010 metais planuoti darbai; 

 dalis Viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavo Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės 

viešojoje bibliotekoje vykusiame Boras universiteto (Švedija) ir VU profesorės, daktarės Elenos 

Macevičiūtės viešoje paskaitoje „Informacijos vadyba: informacinė organizacijų samprata, 

informacinė aplinka ir informacijos auditas“; 
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 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai dalyvavo Viešojoje bibliotekoje vykusiame 

seminare „Poezijos terapija“, skirtame rajono bibliotekininkų profesinių ţinių gilinimui skaitymo 

kaip terapijos srityje (lektorė – Jūratė Sučylaitė); 

 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai dalyvavo Viešojoje bibliotekoje vykusiame 

Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Komunikacijų katedros ir Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto lektorės Inetos Krauls 

seminare „Skaitymas: praeitis, dabartis, ateities scenarijai“; 

 paminėta „Europos diena“; 

 prie įėjimo į Viešąją biblioteką sumontuota speciali knygų grąţinimo dėţė; 

 Viešosios bibliotekos Darbėnų filialo vyr. bibliotekininkė Danutė Paulikienė atliko tyrimą. 

Naudotas tyrimo metodas – anketavimas. Tikslas – išsiaiškinti, kokiu tikslu lankomasi bibliotekoje, 

kaip vertinamos bibliotekos teikiamos paslaugos, lankytojus aptarnaujantis bibliotekininkas ir kuri 

bibliotekos funkcija yra svarbiausia. Tyrime dalyvavo 196 bibliotekos lankytojai. Išsiaiškinta, kad 

apsilankymų bibliotekoje tikslai - skaityti vietoje arba pasiimti spaudinius į namus, gauti konkrečios 

informacijos rūpimu klausimu, naudotis bendravimo priemonėmis (el. paštu). Bibliotekos teikiamos 

paslaugos įvertintos teigiamai. Kaip nereikalingas paslaugas tyrimo dalyviai įvardino TBA. 

Bibliotekininko darbas vertinamas teigiamai. Išskirtos svarbiausios bibliotekos funkcijos – 

informacinė ir švietimo. Lankytojai patenkinti suformuotu fondu, informacinėmis technologijomis, 

organizuojamais renginiais; 

 2010 m. birţelio 4 – 5 dienomis Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai dalyvavo 

Būtingėje, Šventosios girininkijos poilsiavietėje, vykusiame tradiciniame jau 9-ajame Ţemaitijos 

bibliotekininkų sporto sąskrydyje „Ant marių krašto Palangos miestely“. Sąskrydţio organizatoriai - 

Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Kęstutis Rudys, Palangos miesto 

savivaldybės atstovė, Lietuvos bibliotekininkų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus iš 

Kauno. Bibliotekininkų sporto sąskrydţio atidarymo šventę papuošė Palangos orkestras ir šokėjos.  

 dalyvauta rugsėjo 23 d. Klaipėdoje vykusioje projekto „Bibliotekos paţangai“ organizuotoje 

konferencijoje „Bibliotekos – gyventojams: elektroninio raštingumo ir saugumo internete 

mokymai“, kurios metu buvo pristatyta, ko bibliotekininkai galės mokytis 2010 - 2011 metais bei 

visa aktuali informacija apie gyventojų mokymą ir priemonės, padedančios uţtikrinti gyventojų 

saugumą internete; 

 Viešoji biblioteka bei filialai stebėjo projekto „Bibliotekos paţangai“ komandos organizuotų 

akcijų tiesiogines transliacijas internete: 

- 2 akcijas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20 – mečiui paminėti – „Atgimimo 

istorija Lietuvoje“ bei „Atvirukai iš gimtinės“. Akcija „Atgimimo Lietuva internete“ siekta paminėti 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20 – metį, skelbti įrašus apie atgimimo laikotarpį , kurie būtų 
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susiję su Lietuvos miestais ir miesteliais ir kartu papildyti krašto enciklopediją „Graţi tu mano“ 

informacija apie Lietuvos atgimimo istoriją. Akcija „Atvirukai iš gimtinės“ siekta išrinkti graţiausią 

ir įdomiausią nuotrauką, atspindinčią Lietuvos krašto groţį, ţymias ir lankytinas vietas, dalintis 

krašto vaizdais ir papildyti interneto enciklopediją vaizdine medţiaga; 

- penkias akcijos „Internetas jūsų sodui“ transliacijas: „Sodo augalų apsauga nuo ligų ir 

kenkėjų”, „Lauko darţovių sėja, veislių parinkimas, auginimo ypatumai”, „Šiltnamių darţovių 

auginimo ypatumai - veislės, tręšimas, mikroklimatas”, „Kaip apsaugoti lauko ir šiltnamių darţoves 

nuo ligų ir kenkėjų?”, „Obelų ir braškių auginimo ypatumai - veislės, formavimas, tręšimas ir kt.“. 

Akcijų tikslas - bibliotekose susirinkusiems senjorams suteikti naudingos informacijos apie 

aktualius pavasario darbus sode ir darţe); 

- akcijos „Atvirukai iš gimtinės“ internetinę transliaciją iš KTU studijos; 

- rugsėjo 15 d. – rugsėjo 28 d. akcijos „Pirmas kartas internete“ tiesiogines transliacijas. 

Tikslas - rugsėjo 28 d. į bibliotekas pritraukti kuo daugiau naujų lankytojų, kuriems tai bus pirmas 

prisilietimas prie interneto; 

- akcijos - konkurso „Mano giminaičio pirmas kartas internete” transliacijas. Tikslas – išrinkti 

įdomiausią ir originaliausią istoriją apie tai, kaip pasakotojo šeimos narys, giminaitis ar paţįstamas 

pirmą kartą naudojosi internetu arba kaip pasakotojui pavyko įkalbėti paţįstamą pradėti naudotis 

internetu, kaip tai pakeitė herojo gyvenimą; 

- rugsėjo mėnesį vykusios akcijos – rašinių konkurso „Mano gyvenimą pakeitė internetas“ 

transliacijas, kuriose dalyvavo Viešosios bibliotekos rengtų kompiuterinio raštingumo ir interneto 

išteklių mokymų dalyviai. Jie dalinosi informacija apie tai, kaip jų ar jų paţįstamų kasdienybė, 

laisvalaikis, buitis pasikeitė atradus internetą bei kaip interneto naujokams sekėsi mokytis, su 

kokiais sunkumais jie susidūrė ir kaip juos įveikė; 

-  lapkričio mėnesį vykusių akcijų internetinės transliacijos apie atsargų elgesį internete – 

„Saugiai naršome ir bendraujame internetu“, „Saugiai naudojamės elektroninėmis paslaugomis“; 

- gruodţio 9 d. vykusios akcijos „Ką daryti, kad kompiuteris „nepavogtų“ mūsų asmens 

duomenų?“ tiesioginę transliaciją internete, kuri buvo paskutinė akcijos „Atsargus elgesys 

internete“ dalis; 

 Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai dalyvavo projekto „Bibliotekos paţangai“ 

organizuotoje „TNS Gallup“ rengtoje apklausoje, kuria siekta išsiaiškinti bibliotekų darbo laiką, 

gauti informacijos apie viešą interneto prieigą bibliotekose, susijusius darbuotojų ir vartotojų 

mokymus; 

 Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai dalyvavo projekto „Bibliotekos paţangai“ 

organizuotoje UAB „RAIT" rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų grupės atliktoje bibliotekų 
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darbuotojų apklausoje, kurios metu teirautasi apie kompiuterius ir internetą, bibliotekų teikiamas 

paslaugas; 

 lapkričio 16 d. dalyvauta Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete vykusiame 

susitikime su tarptautine studijų vertinimo komisija, kurios tikslas - Informologijos studijų 

programos vertinimas. Susistikime dalyvavo Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai, kurie yra 

minėtų studijų absolventai, studentai ir dėstytojai.  

 teikta paraiška projekto „Bibliotekos paţangai“ siūlomai 2011 metų programai miestų 

šventėse „Mano biblioteka - pati šauniausia!“. Kretinga pateko į 15 atrinktų miestų gretas; 

 projekto „Bibliotekos paţangai“ komandos pageidavimu buvo pasiūlyta įdomiausia, 

iniciatyviausia ir šiuolaikiškiausia bibliotekininkė – Viešosios bibliotekos Informacinių 

technologijų skyriaus vedėja Asta Kuktorovienė, aktyviai rengianti kompiuterinio raštingumo ir 

interneto išteklių mokymus Kretingos rajono gyventojams, kurių dėka, į biblioteką pritraukta naujų 

lankytojų. Minėta darbuotoja yra kompetentinga savo srities specialistė, nuolat tobulinanti įgūdţius, 

dalyvaujanti mokymuose, kelianti kvalifikaciją. Kretingos rajono švietimo ir kultūros įstaigose ji 

pristatė projekto „Bibliotekos paţangai“ veiklą. 

 Viešosios bibliotekos Jokūbavo filiale toliau gyvuoja foto mėgėjų būrelis. 

  2 (Raguviškių ir Juodupėnų) iš 20 filialų pradėti renovacijos darbai; 

 bendradarbiauta su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, rengti bendri renginiai.  

 Viešojoje bibliotekoje praktiką atliko dvi Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto 

Informologijos studijų ketvirto kurso studentės. 

 

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: 

 uţdaryta filialų      - 

 sujungta bibliotekų     - 

 atidaryta bibliotekų     - 
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Bibliotekų skaičius, lyginant su 2009 metais, nepakito. 2009 m. buvo uţdaryti 2 Viešosios 

bibliotekos filialai. Pasidţiaugta, kad 2010 m. nebuvo uţdaromi Viešosios bibliotekos filialai. 

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos struktūra 2009 m. 

pavaizduota schemoje Nr.1.  
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Schema Nr. 1 
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Nestacionarusis aptarnavimas: 

 bibliotekinių punktų skaičius     -  

 bibliobusų skaičius      -  

 knygnešių skaičius    233 (2009 m. – 283) 

 

Neįgaliųjų ir senyvo amţiaus gyventojų aptarnavimas 

Tik 3 iš 20 Viešosios bibliotekos filialų patalpų (Vydmantų, Kūlupėnų, Darbėnų) yra 

pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims. Likusių filialų pastatuose nėra specialių 

įvaţiavimų ir neįgaliesiems pritaikytų darbo vietų.  Pastatas, kuriame įsikūrusi Viešoji biblioteka, 

taip pat nėra pritaikytas judėjimo negalią turintiems lankytojams: specialus įvaţiavimas yra, tačiau 

nėra liftų, o didţioji dalis bibliotekos struktūrinių padalinių yra antrame pastato aukšte. Viešoji 

biblioteka neteikia knygnešystės paslaugų, todėl judėjimo negalią turintiems gyventojams knygas 

neša jų artimieji. 

Viešosios bibliotekos Salantų miesto ir daugumoje kaimo filialų negalią turintys ar senyvo 

amţiaus gyventojai aptarnaujami namuose: 2010 metais 233 knygnešiai (2009 m. – 283) aptarnavo 

305 asmenis (2009 m. - 290 asmenų), jiems išduota 9730 fiz. vnt. spaudinių (2009 m. - 5877 fiz. 

vnt.), iš kurių didţioji dalis - periodiniai leidiniai. Išaugusių rodiklių prieţastys - augantys kaimų 

gyventojų amţiaus rodikliai, maţos gyventojų pajamos ir aukštos periodinių leidinių kainos.  

Viešojoje bibliotekoje nėra komplektuojamas atskiras fondas, skirtas neįgaliesiems. 

Bendrame fonde yra kaupiamos įgarsintos knygos. Viešoji biblioteka iš Klaipėdos aklųjų 

bibliotekos reguliariai kas ketvirtį gauna  įgarsintų knygų (CD), skirtų skaitytojams su regėjimo 

negalia. 2010  m. Viešosios bibliotekos paslaugomis naudojosi 5 aklieji vartotojai (1 daugiau nei 

2009 m.), jie apsilankė 11 kartų (2009 m. apsilankė 25 kartus), jiems išduota 98 egz. įgarsintų 

knygų (2009 m. - 205 įgarsintos knygos). Rodiklių maţėjimą galėjo įtakoti tai, kad jaučiamas 

didţiulis garsajuosčių, CD, DVD trūkumas. Neregiai naudojosi Viešosios bibliotekos Abonemento 

teikiamomis paslaugomis: kompiuteris su neregiams ir silpnaregiams skirta technine bei programine 

įranga, gautas iš projekto „Bibliotekos paţangai“, nesulaukė populiarumo.  

Viešosios bibliotekos Erlėnų filialo vyr. bibliotekininkė aklai mergaitei įgarsintas knygas 

parveţa iš Viešosios bibliotekos.  

II. FONDO FORMAVIMAS 

Fondo būklė 

Atsiţvelgiant į Savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, 

demografinę situaciją, gyventojų reikmes, Viešojoje bibliotekoje komplektuojamas universalaus 

profilio dokumentų fondas. 
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Šalies ekonominė krizė neigiamai atsiliepė ir fondų formavimui. 2010 metais labai 

sumaţintos biudţeto lėšos, skirtos dokumentų įsigijimui. Lėšų maţėjimas yra labai ţenklus: 2008 

m. – 110750 Lt, 2009 m. – 41050 Lt, 2010 m. – 30679 Lt. Buvo sumaţintos ir steigėjo lėšos, todėl 

nupirkta maţiau knygų, uţsakyta maţiau periodinių leidinių. Opia problema išliko mokomosios 

literatūros, universitetų leidyklų leidinių, garsajuosčių, CD, DVD stygius. Labai skurdūs filialų 

fondai: trūksta lėšų filialams nupirkti mokomosios, informacinės literatūros. Viešoji biblioteka 

daugumos leidinių turi tik po vieną fiz. vnt., todėl jais leidţiama naudotis vietoje, filialų vartotojams 

gauti mokomosios literatūros nėra jokios galimybės. Ekonominė krizė atsiliepė ir paramos 

davėjams, nes knygų paramos, palyginus su 2009 metais, gauta 60% maţiau (2009 metais - 4847 

fiz. vnt., 2010 m – 1901 fiz. vnt.). 

Viešojo pirkimo konkursą knygų tiekimui laimėjo UAB „Šviesa“. Elektroninius dokumentus 

Viešoji biblioteka įsigijo iš UAB „Patogu pirkti„. 

2010 m. ţurnalo „Mano ūkis“ redakcija visiems Viešosios bibliotekos filialams dovanojo 

ţurnalo prenumeratą 2010 metams.  

Lentelė Nr. 1. Dokumentų fondas 2009 m. – 2010 m. 

Biblioteka  2010 m. 2009 m. Skirtumas fiz. vnt. 

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

SVB 260892 37672 262783 35888 - 1891 

VB 70125 36460 70140 34842 - 15 

MF 

 

22350 13994 22459 14004 - 109 

KF 168417 10580 170184 10102* -1767 

    *Vidutiniškai vieno kaimo filialo dokumentų pavadinimų skaičius. 

 

Iš viso yra groţinės literatūros ( fiz. vnt. ir proc.): 

 

- SVB 153003 fiz. vnt. 58,6 %  

- VB 32096  fiz. vnt. 45,8 % 

- MF 3262  fiz. vnt. 59,3 % 

- KF 107645 fiz. vnt. 63,9 % 

 

Iš viso yra šakinės literatūros  ( fiz. vnt. ir proc.): 

 

- SVB 107889 fiz. vnt. 41,4 % 



 17 

- VB 38029  fiz. vnt. 54,2 % 

-  MF 9088  fiz. vnt. 40,7 % 

-  KF 60772  fiz. vnt. 36,1 % 

 

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

 

- SVB 26193  fiz. vnt. 10,0 % 

- VB 4910  fiz. vnt. 7,0 % 

- MF 963  fiz.vnt.  4,3 % 

- KF 20320  fiz. vnt. 12,1 % 

 

2010 m. dokumentų fondas sumaţėjo, nes: 

- buvo nurašyta daugiau periodinių leidinių nei gauta: gauta - 6569 fiz. vnt., nurašyta – 9320 

fiz. vnt.; 

- Viešosios bibliotekos Kumpikų filiale vyko fondo tikrinimas bei perdavimas, kurio metu 

buvo nurašyti susidėvėję, aktualumą praradę dokumentai;  

- rekataloguojant fondus (įdiegus LIBIS PĮ Viešosios bibliotekos filialuose), buvo atrinkti ir 

nurašyti aktualumą praradę dokumentai. 

Diagrama Nr. 1. Dokumentų fondo 2009 m. - 2010 m. lyginimas (fiz. vnt.). 
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Aprūpinimas dokumentais 

 

Vienam gyventojui tenka dokumentų: 

- SVB  6  

- VB  3 

-  MF  12 

-  KF  8 

Lyginant su 2009 m., SVB dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui nepasikeitė.  

 

Lentelė Nr. 2. Naujai gautų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui. 

Biblioteka 2010 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 0,3 0,4 - 0,1 

VB 0,1 0,2 - 0,1 

MF 0,4 0,7 - 0,3 

KF 0,3 0,5 - 0,2 

 

Diagrama Nr. 2. Naujai gautų dokumentų skaičiaus 2009 m. - 2010 m. lyginimas. 
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 19 

Lentelė Nr. 3. Garsinių ir regimųjų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui 2009 m. 

– 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2010 m. 

 

2009 m. 

 

Skirtumas 

 

SVB 

 

0,05 

 

0,05 

 

- 

 

VB 

 

0,09 

 

0,09 

 

- 

 

MF 

 

0,07 

 

0,07 

 

- 

 

KF 

 

0,002 

 

0,001 

 

+ 0,001 

 

Lentelė Nr. 4. Elektroninių dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui 2009 m. – 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2010 m. 

 

2009 m. 

 

Skirtumas 

 

SVB 

 

0,002 

 

0,002 

 

- 

 

VB 

 

0,003 

 

0,003 

 

- 

MF  

0,003 

 

0,003 

 

- 

KF 0,001 

 

0,001 

 

- 

 

 

Lentelė Nr. 5. Dokumentų skaičius, tenkantis vienam vartotojui 2009 m. – 2010 m. 

Biblioteka 2010 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 29 27 + 2 

VB 20 19 + 1 

MF 37 34 + 3 

KF 36 32 + 4 

 

Išaugusį dokumentų skaičių, tenkantį 1 vartotojui, įtakojo dokumentų fondo ir vartotojų 

skaičiaus maţėjimas 2010 m.  

Lentelė Nr. 6. Dokumentų gavimas 2009 m. – 2010 m. 

Biblioteka 2010 m. 2009 m. Skirtumas 

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

SVB 11175 1802 18015 1595 -6840 +207 

VB 3047 1628 4822 1418 -1775 +210 

MF 647 263 1382 731 -735 -468 

KF 7481 490 11811 483 -4330 +7 
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2010 metais vidutiniškai vienas filialas gavo 394 fiz. vnt., o 2009 metais 536 fiz. vnt 

dokumentų. 

Diagrama Nr. 3. Dokumentų gavimo 2009 m. - 2010 m. lyginimas (fiz. vnt.). 
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Per metus įsigyta groţinės literatūros ( fiz. vnt. ir pav.): 

 

- SVB 3219 fiz. vnt. 1232 pav. 

- VB 1256 fiz. vnt. 940 pav. 

 -    MF 207 fiz. vnt. 180 pav. 

-  KF 1756 fiz. vnt. 

Vidutiniškai vienas filialas gavo 92 fiz. vnt. groţinės literatūros, t .y. 92 fiz. vnt. maţiau 

negu 2009 m.  

Per metus įsigyta šakinės literatūros ( fiz. vnt. ir pav.): 

- SVB 7956 fiz. vnt. 570 pav. 

- VB 1791 fiz. vnt. 688 pav. 

-  MF 440 fiz. vnt. 83 pav. 

-  KF 5725 fiz. vnt.  

Vidutiniškai vienas filialas gavo 301 fiz. vnt. šakinės  literatūros, t.y. 51 fiz. vnt. maţiau nei 

2009 m.  

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

 

- SVB 6569 fiz. vnt. 109 pav. 

-  VB 1012 fiz. vnt. 104 pav. 

-  MF 366 fiz.  vnt. 23 pav. 
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-   KF 5191 fiz.  vnt.   

Vidutiniškai vienas filialas gavo 273 fiz. vnt. 18 pav. periodinių leidinių. 2010 metais 

SVB įsigyta 1772 fiz. vnt. maţiau periodinių leidinių nei 2009 metais. 

 

Lentelė Nr. 7. Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 2009 m. – 2010 m. 

Biblioteka 2010 m. 2009 m. Skirtumas 

SVB 4 7 - 3 

VB 4 7 - 3 

MF 3 6 - 3 

KF 4 7 - 3 

 

Diagrama Nr. 4. Naujai gauti dokumentai 2009 m. - 2010 m. (proc.) 
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8

Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 

2009 m.  2010 m.

2009 m.

2010 m.

2009 m. 7 7 6 7

2010 m. 4 4 3 4

SVB VB MF KF

 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti : 

 

Iš viso     2,87 Lt, t. y. 1,39 Lt  maţiau nei 2009 m.;                 

Kultūros ministerijos skirtų lėšų 0,69 Lt, t. y. 0,2 Lt maţiau nei 2009 m.;                                             

Savivaldybės skirtų lėšų  1,42 Lt, t. y. 0,15 Lt maţiau nei 2009 m;                                           

iš kitų šaltinių    0,76 Lt, t. y. 1,04 Lt maţiau nei 2009 m.        

                            

2010 metais dokumentų įsigyta uţ 127943 Lt (67757 Lt maţiau nei 2009 metais): 

Iš kultūros ministerijos 30679 Lt  (10371 Lt  maţiau  nei 2009 metais); 

Savivaldybės skirtų lėšų 63500 Lt  (8900 Lt  maţiau nei  2009 metais); 

kitų šaltinių   33764 Lt  (48486 Lt  maţiau nei 2009 metais). 
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Kitų šaltinių lėšas sudaro daugiausia paramos būdu gautos knygos  uţ 27676 Lt, t. y. 32928 

Lt maţiau nei 2009 m.  

Diagrama Nr. 5. Lėšų, uţ kurias įsigyti dokumentai, 2009 m. - 2010 m. lyginimas (Lt) 
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Iš viso Kult. min. Savivald. Kiti šalt. 

 

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

 

- SVB  13066 fiz. vnt. 18 pav. 

-  VB  3062 fiz. vnt. 10 pav. 

-  MF  756 fiz. vnt. 273 pav. 

-  KF  9248 fiz. vnt. 12 pav. 

2010 metais knygų nurašyta maţiau negu gauta: gauta – 4606 fiz. vnt., nurašyta - 3746 fiz. 

vnt. 2010 m. periodinių leidinių ţenkliai daugiau nurašyta negu buvo gauta: gauta 6569 fiz. vnt., 

nurašyta 9320 fiz. vnt. Tai įtakojo didesnį fondo nurašymą, negu gavimą.  

2010 m. vyko dokumentų fondo perdavimas Kumpikų filiale, kurio metu atrinkti ir nurašyti 

susidėvėję, aktualumą praradę dokumentai, todėl Kumpikų filialo dokumentų fondas ţenkliai 

sumaţėjo (822 fiz. vnt.). 
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Diagrama Nr. 6. Dokumentų nurašymo 2009 m. - 2010 m. lyginimas (fiz. vnt.) 
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Nurašymo prieţastys (fiz. vnt. ir proc.): 

 

- Susidėvėję   3195 fiz. vnt. 24,4 %; 

- praradę  aktualumą  9474 fiz. vnt. 72,5 %; 

- vartotojų prarasti dokumentai 349 fiz. vnt. 2,7 %; 

- dėl kitų prieţasčių  48 fiz. vnt. 0,4 %. 

-  

Diagrama Nr. 7. Nurašymo prieţastys 2010 m. (proc.). 
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Fondo panaudojimas 

Lentelė Nr. 8. Viešosios bibliotekos bei filialų fondo apyvartos rodiklis 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2010 m. 

 

2009 m. 

 

Skirtumas 

SVB 1,1 1,3 - 0,2 

 VB 1,4 1,7 - 0,3 

 MF 0,7 0,9 - 0,2 

 KF 1,0 1,2 - 0,2 

 

Diagrama. Nr. 8. Fondo apyvartos rodiklio 2009 m. - 2010 m. lyginimas 
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VB mainų fondas ( fiz. vnt. ): 

 

- Iš viso    9790 fiz. vnt., t.y. 199 fiz. vnt. maţiau nei 2009 m.  

- gauta dokumentų  negauta dokumentų, 2009 m. gauta 7994 fiz. vnt. 

- nurašyta   199 fiz. vnt., t.y. 2885 fiz. vnt. maţiau nei 2009 m.  

 

Nurašymo prieţastys: 

- perduota filialams ir skyriams 199 fiz. vnt. (1350 fiz. vnt. maţiau nei 2009 m.). 

Viešosios bibliotekos mainų fondo judėjimo nebuvo, kadangi jame esančios knygos yra 

dubletinės, senų metų leidimo, daugelis knygų susidėvėjusios, nebetinkamos naudoti, todėl fondą 

planuojama perţiūrėti ir nereikalingas knygas nurašyti. 

VB atsarginis fondas ( fiz. vnt. ): 

- Iš viso   285 fiz. vnt. (nepakito).  
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Problemos. 2010 – ieji metai rajono bibliotekų aprūpinimo naujomis knygomis atţvilgiu 

buvo blogiausi per pastarąjį dešimtmetį. Didţiausia problema - labai sumaţintos lėšos 

dokumentams įsigyti. Leidinių pasiūla labai didelė ir būtų galimybė uţpildyti trūkstamų dokumentų 

spragas, bet, dėl lėšų trūkumo, negalima patenkinti vartotojų poreikių: daţnai bibliotekos lankytojai 

negauna jiems reikalingos literatūros. Kita problema - labai maţas gaunamų dokumentų 

egzempliorių skaičius: daţniausiai vieno pavadinimo mokslinės literatūros uţsakoma tik po vieną 

egzempliorių ir jais naudotis vartotojams leidţiama tik skaitykloje. Komplektuojant knygų fondus, 

stengtasi uţsakyti daugiau naujų pavadinimų knygų nei fizinių vienetų, kadangi svarbu, kad visoje 

Viešosios bibliotekos ir filialų sistemoje būtų bent vienas naujos knygos pavadinimas, nes vėliau 

uţpildyti trūkstamų knygų pavadinimų beveik neįmanoma. Dėl lėšų stygiaus Viešosios bibliotekos 

filialams mokslinės literatūros beveik neuţsakoma: leidiniai labai brangūs, pirmiausia stengtasi 

uţpildyti paklausiausios groţinės ir vaikiškos literatūros spragas. Dėl ekonominės krizės maţiau 

gauta ir knygų paramos.  

Darbas su katalogais: 

- Elektroniniame kataloge yra 37672 bibliografinių įrašų (toliau – BĮ); 

- 2010 metais elektroninis katalogas papildytas 1950 BĮ, tai yra 220 įrašais maţiau nei 2009 

metais. Prieţastis - sumaţėjęs knygų gavimas; 

- suinventorinta 4606 fiz. vnt. naujų dokumentų, tai yra 5066 fiz. vnt. maţiau nei 2009 m; 

- suvestiniame ir elektroniniame kataloge atţymėtos nurašytos knygos. 

 

Metodinis darbas 

 

Viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Zolina 

Andrijauskienė teikė metodinę pagalbą dokumentų fondo organizavimo klausimais, konsultacijas 

filialų darbuotojoms darbo su LIBIS PĮ bei fondų rekatalogavimo klausimais. 

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Vartotojų telkimas 

Kretingos rajono gyventojų skaičius 2010 m. – 44552 (1239 maţiau nei 2009 m.). 

Kretingos rajono gyventojų sutelkimo procentas: 

SVB  20 proc. (1 proc. maţiau nei 2009 m.); 

VB  17 proc. (nesikeitė); 

MF  34 proc. (1 proc. maţiau nei 2009 m.); 

KF  22 proc. (1 maţiau nei 2009 m.). 
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Diagrama Nr. 9. Gyventojų sutelkimo 2009 m. - 2010 m. lyginimas. 
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Gyventojų sutelkimo procentas keitėsi neţenkliai. 

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

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 2189 2122 -67 

VB 21443 21175 -268 

MF 1894 1830 -64 

KF* 1192 1134         -58 

*Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienam filialui. 

 

Vartotojų skaičius 

 

Lentelė Nr. 10. Vartotojai 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 9620 8921 - 699 

VB 3697 3568 - 129 

MF 667 613 -54 

KF 5256 4740 -516 
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Apsilankymai 

 

Lentelė Nr. 11. Apsilankymai 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 146693 140464 -6229 

VB 51289 47306 -3983 

MF 11283 11693 +410 

KF 84121 81465 -2656 

 

Vartotojų rodikliai 2010 m. sumaţėjo ir SVB, VB, MF ir KF, apsilankymų – SVB, VB ir 

KF. Prieţastys: 

 remonto darbai Viešojoje bibliotekoje. Viešojoje bibliotekoje nuo spalio 15 d. vyko remonto 

darbai (buvo keičiami langai, daţomos Abonemento sienos). Skaitytojai bibliotekoje nebuvo 

aptarnaujami iki pat gruodţio 1 d.; 

 Viešojoje bibliotekoje nuo 2010 m. birţelio 14 d. iki rugpjūčio 31 d. vartotojų aptarnavimo 

vietose pietų pertraukos metu  (nuo 13 val. iki 14 val.) lankytojai nebuvo aptarnaujami. Nuo 2010 

m. kovo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. 17 iš 20 filialų lankytojai aptarnauti 4 dienas per savaitę;  

 finansinės situacijos blogėjimas. Dėl pablogėjusios finansinės situacijos nuo 2010 m. 

Viešosios bibliotekos ir filialų lankytojai nebuvo aptarnaujami šeštadieniais. 7 Viešosios bibliotekos 

filialuose sumaţinti darbo krūviai po 0,25 etato; 

 filialų renovacija. Nuo rugsėjo 3 d. pradėtas renovuoti Viešosios bibliotekos Juodupėnų 

filialas, jis laikinai perkeltas į Juodupėnų bendruomenės centro „Juodupėnai“ patalpas. Dėl pastato 

renovacijos Viešosios bibliotekos Raguviškių filialas nuo birţelio mėnesio taip pat iškeltas į 

pagalbines patalpas. Minėtuose filialuose nebėra galimybių vartotojams teikti viešosios interneto 

prieigos paslaugas, nebevyksta ţodiniai renginiai. Juodupėnų filiale sustabdytas ir fondų 

rekatalogavimas; 

 auganti emigracija: nemaţa dalis gyventojų persikėlė gyventi iš kaimų į miestus ar emigravo 

į svečias šalis. Nemaţai jų liko registruoti kaimo vietovėse, tačiau ten negyvena. 

Galima pasidţiaugti, kad didţiulio populiarumo sulaukė viešoji interneto prieiga kaimo 

vietovėse: viešoji interneto prieiga į kaimų bibliotekas pritraukė naujų lankytojų. Viešojoje 

bibliotekoje taip pat auga viešosios interneto prieigos poreikis lankytojų tarpe: interneto lankytojų 

vaikų skaičius 2010 metais išaugo 1648 lankytojais (2009 m. - 1795, 2010 m - 3443). Didţiulio 

populiarumo sulaukė Viešojoje bibliotekoje rengti kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių 

mokymai Kretingos rajono gyventojams.  
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Nepaisant minėtų lankomumo rodiklių maţėjimo prieţasčių, pasidţiaugta, kad lankytojų 

skaičius išaugo Viešosios bibliotekos Baublių filiale. Interneto vartotojų skaičius lyginant su 2009 

m. minėtame filiale išaugo 347. Ţenkliai išaugo ir renginių lankytojų skaičius.  

 

Lankomumas 

 

Lentelė Nr. 12. Lankomumas 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 15 16 +1 

 VB 14 13 -1 

 MF 17 19 +2 

 KF 16 17 +1 

 

Diagrama Nr. 10. Lankomumas 2009 m. – 2010 m. 
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Dokumentų išduotis 
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Lentelė Nr. 13. Dokumentų išduotis 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 335734 283713 -52021 

VB 117605 96516 -21089 

MF 20155 16621 -3534 

KF 197974 170576 -27398 

 

Diagrama Nr. 11. Dokumentų išduoties lyginimas 2009 m. - 2010 m. 
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2010 m. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose spaudiniai ir kiti dokumentai buvo išduodami į 

namus arba skaitomi vietoje. Labai sumaţėjo dokumentų išduotis Viešojoje bibliotekoje ir jos 

filialuose. To prieţastis – ţenkliai sumaţėjusios lėšos dokumentams įsigyti.  Knygų parama 

sumaţėjo 60 % lyginant su 2009 m. (2009 metais - 4847 fiz. vnt., 2010 m – 1901 fiz. vnt.). Be to, 

labai sumaţėjo gaunamų dokumentų egzempliorių skaičius: daţniausiai vieno pavadinimo 

mokslinės literatūros turima tik po vieną egzempliorių ir vartotojams leidţiama jais naudotis tik 

skaitykloje. Daţnai Viešoji biblioteka bei filialai nebepatenkina vartotojų poreikių. 
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Lentelė Nr. 14. Dokumentų išduotis į namus 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 212213 176539 - 35674 

VB 58618 48282 - 10336 

MF 11171 9960 - 1211 

KF 142424 118297 - 24127 

 

Lentelė Nr. 15. Dokumentų išduotis vietoje (bibliotekoje) 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 123521 107174 - 16347 

VB 58987 48234 - 10753 

MF 8984 6661 - 2323 

KF 55550 52279 - 3271 

 

Lentelė Nr. 16. Groţinės literatūros išduotis 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

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

c. 

SVB 129944 39 10854

5 

38 - 21399 - 1 

VB 46992 40 38217 40 - 8775 - 

MF 7498 37 6377 38 - 1121 +1 

KF 75454 38 63951 37 - 11503 - 1 
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Lentelė Nr. 17. Šakinės literatūros išduotis 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

fiz. vnt. pro

c. 

fiz. vnt. proc

. 

fiz. vnt. pro

c. 

SVB 2057

90 

61 175

168 

62 - 30622 +1 

VB 706

13 

60 582

99 

60 -12314 - 

MF 126

57 

63 102

44 

62 - 2413 -1 

KF 122

520 

62 106

625 

63 - 15895 +1 

 

Lentelė Nr. 18. Periodinių leidinių išduotis 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

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

SVB 171877 51 158494 56 - 13383 +5 

VB 46952 40 40486 42 - 6466 +2 

MF 12572 62 9982 60 - 2590 -2 

KF 112353 57 108026 63 - 4327 +6 

 

Viešosios bibliotekos filialuose sumaţėjo groţinės ir šakinės literatūros bei periodinių 

leidinių išduotis. Prieţastys - dėl lėšų stygiaus 2010 m. filialams labai maţai uţsakyta mokomosios, 

informacinės literatūros, labai sumaţėjo groţinės literatūros gavimas bei periodinių leidinių 

gavimas. Viešoji biblioteka ir jos filialai nedirbo šeštadieniais, Viešosios bibliotekos filialai dirbo 

keturias dienas per savaitę, 7 Viešosios bibliotekos filialams buvo sumaţinti darbo krūviai po 0,25 

etato (dirbo maţiau valandų per dieną), dėl langų keitimo darbų Viešoji biblioteka nuo spalio 15 d. 

iki gruodţio 1 d. neaptarnavo lankytojų.  
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Skaitomumas 

 

Lentelė Nr. 19. Skaitomumas 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 35 32 -3 

VB 32 27 -5 

MF 30 27 -3 

KF 38 36 -2 

 

Diagrama Nr. 12. Skaitomumo lyginimas 2009 m. - 2010 m. 
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2010 m. skaitomumas sumaţėjo ir Viešojoje bibliotekoje, ir filialuose. Tą lėmė sumaţėjusi 

dokumentų išduotis ir vartotojų skaičius.  
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Lentelė Nr. 20. Vartotojams skirtos darbo vietos, tarp jų kompiuterizuotos 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

Iš viso 

 

Iš jų kompiuterizuotų 

(vartotojams ir darbuotojams) 

 

Iš jų: 

2009m. 2010 m. Skirtu-

mas 

2009 m. 2010 m. Skirtu-

mas 

Kompiute-

rizuotų 

darbo vietų 

sk. 

darbuoto-

jams 

Vartotojams 

skirtos 

kompiuteri-

zuotos darbo 

vietos 

Vartoto-

jams 

skirtos 

darbo 

vietos, 

prijungtos 

prie 

interneto 

SVB 291 298 7 140 155 + 15 56 99 99 

VB 53 53 0 39 42 + 3 27 15 15 

MF 18 

 

18 

 

- 8 8 - 2 6 6 

KF 220 227 +7 93 105 +12 27 78 78 

 

Vartotojams skirtų arbo vietų skaičius išaugo kaimo filialuose. Tą lėmė 3 filialų (Kalniškių, 

Kumpikų ir Rūdaičių) kompiuterizavimas. Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius darbuotojams 

Viešojoje bibliotekoje išaugo. 

Diagrama Nr. 13.Kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams 2009 m. - 2010 m. lyginimas. 
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Vartotojų orientavimas ir mokymas  

Lentelė Nr. 21. Laikas, skirtas vartotojų konsultacijoms 2009 m. - 2010 m. (val.) 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 2285 2586 + 301 

VB 1765 2012 + 247 

MF 130 90 - 40 

KF 390 484 + 94 

 

2010 m. išaugo laikas, skirtas vartotojų konsultacijoms Viešojoje bibliotekoje ir kaimo 

filialuose. Daugiausia konsultacijų teikta naudojimosi kompiuteriu, informacijos paieškos internete 

klausimais. Tą įtakojo darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas: per 2009 - 2010 m. visos filialų 

darbuotojos baigė kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymus. Baigusios mokymus 

darbuotojos dalijosi patirtimi su bibliotekų lankytojais.  

 

Prieiga ir sąlygos 

 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. kovo 1 d. darbo laikas: 

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

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

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

Kaimų filialai: 

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

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

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

Nuo 2010 m. kovo 1 d. dėl pablogėjusios finansinės situacijos 17 kaimo filialų dirbo 

keturias dienas per savaitę. Salantų miesto filialas ir 2 kaimo filialai dirbo penkias dienas per 

savaitę, kadangi minėtuose filialuose dirbo po 2 darbuotojus.  

Nuo 2010 m. kovo 1 d. iki rugsėjo 30 d. darbo laikas: 

 Viešojoje bibliotekoje - 10 – 18 val. (pirmadieniais – penktadieniais). 

Salantų miesto filiale 9 – 17 val. 30 min. (pirmadieniais – penktadieniais). 

2 kaimo filialuose - 9 – 17 val. 30 min. (pirmadieniais – penktadieniais). 

8 kaimo filialuose - 9 – 17 val.30 val. (antradieniais – penktadieniais). 

1 kaimo filiale - 9 – 18 val. (antradieniais – penktadieniais). 

4 kaimo filialuose - 11 – 17 val. 30 min. (antradieniais – penktadieniais). 
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1 kaimo filiale - 12 – 16 val. (antradieniais – penktadieniais). 

4 kaimo filialuose - 13 – 17 val. (antradieniais – penktadieniais). 

1 kaimo filiale  - 10.30 -17 val. (antradieniais – penktadieniais). 

Nuo 2010 m. spalio 1 d. grįţta prie 5 dienų darbo savaitės ir iki metų pabaigos minėti filialai 

dirbo pirmadieniais – penktadieniais. Atsiţvelgiant į vartotojų poreikius S. Įpilties filialo darbo 

laikas pasikeitė iš 11 – 17 val. 30 min. į 9 – 15 val. 30 min.  

Prieššventinėmis dienomis biblioteka dirba viena valanda trumpiau.  

 

Tarpbibliotekinis skolinimas (TBA) 

2010 m. buvo išsiųsta 3 uţsakymai VU ir Kauno bibliotekai, kadangi tik šiose bibliotekose 

buvo ieškomi leidiniai. Gauta 11 dokumentų kopijų elektroniniu paštu. Iš pateiktų rezultatų galima 

padaryti išvadą, kad TBA paslauga nėra populiari. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji 

biblioteka pateikė TBA tarifus Lietuvoje ir uţsienyje. Nuspręsta sudaryti sutartį su minėta 

biblioteka dėl TBA paslaugų teikimo. Dokumentų siuntimo kainos Viešojoje bibliotekoje ir 

filialuose pakabintos lankytojams matomoje vietoje.  

 

Renginiai 

Lentelė Nr. 22. Renginiai 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

Ţodiniai 

 

Vaizdiniai 

 

Iš viso 

SVB 265 425 690 

VB 45 54 99 

MF 13 16 29 

KF 207 355 562 
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Diagrama Nr. 14. Renginių skaičiaus lyginimas 2009 m. - 2010 m.  
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Renginių skaičius Viešojoje bibliotekoje ir filialuose labai maţai kito lyginant su 2009 

metais.  

Pagrindinės ţodinių renginių formos ir tematika: susitikimai, knygų pristatymai, kūrybos 

vakarai, poezijos ir muzikos vakarai, ţymių datų minėjimai ir kt.  

Parodomis paminimos šaliai ir pasauliui svarbios datos, asmenybių sukaktys, pristatomi 

spaudiniai, meno darbai.  

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

poreikius, supaţindinti su literatūros ir meno naujovėmis, skatinti ţmonių, įstaigų, organizacijų 

tarpusavio bendradarbiavimą ir bendravimą.  

Parodos Viešosios bibliotekos filialuose nusipelniusių ţmonių jubiliejams paţyminėti: 

 poeto, vertėjo A. Baltakio (80 m.) – „Algimantui Baltakiui – 80“ (Salantų m., 

Raguviškių); 

 rašytojo A. A. Kuklio (60 m.) – Viešojoje bibliotekoje ir filialuose; 

 Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio (125 m.)– osioms gimimo metinėms – 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose; 

 poeto J. Marcinkevičiaus (80 m.) – „Poezija Lietuvai, ţmogui ir paukščiui...“ (Baublių 

filialas), ,,Skrendančios pušys'' (Budrių filialas), „Gyvenimą paliesti širdimi" (Salantų filialas), 

„Ţodyje augom..." (Šukės filialas), „Poetui J. Marcinkevičiui-80" (Kartenos filialas), „Justinui 

Marcinkevičiui-80" (Vydmantų filialas), „Justinas Marcinkevičius - kalbos poetas“ (Kurmaičių 

filialas), „Poetui Justinui Marcinkevičiui - 80m." (Jokūbavo filialas), „Poetui J. Marcinkevičiui - 

80" (Kumpikų filialas), „Lietuvių poetui , tautos dainiui Justinui Marcinkevičiui – 80 metų“ 

(Raguviškių filialas), „Justino Marcinkevičiaus gyvenimas ir kūryba“ (S. Įpilties filialas), „J. 

Marcinkevičiui – 80“ (Juodupėnų filialas); 
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 V. Girdzijausko (80 m.) - „Vytautui Girdzijauskui – 80“, ,,Ţmonės man buvo geri" (Šukės 

filialas); 

 tapytojos B. Jankauskaitės (95 m.) - „Liaudies tapytojai B. Jankauskaitei - 95" (Šukės 

filialas); 

 lietuvių rašytojos E. Liegutės (80 m.) - „Lietuvių rašytojai Emilijai Liegutei - 80“ 

(Darbėnų filialas);  

 rašytojo H. K. Anderseno (205 m.) - „H. K. Andersenui-205" (Vydmantų filialas); 

 gydytojos, ţolininkės E. Šimkūnaitės (90 m.) - „Gyvenimo receptai" (Kurmaičių filialas); 

 rašytojo H. Radausko (100 m.) - „H. Radauskui – 100“ (Kalniškių filialas); 

 R. Dauginčio ţūties 20 – tosioms metinėms paminėti: „Po tėviškės dangumi...“ (Baublių 

filialas); 

 Kretingos miesto įkūrėjo, LDK valstybės veikėjo J. K.Chodkevičiaus (450 m.) „Kretingos 

miesto įkūrėjui, LDK valstybės veikėjui J. K. Chodkevičiui - 450m.“ (Budrių filialas), „Jonui 

Jeronimui Chodkevičiui – 485 m.“ (Kalniškių filialas);  

 rašytojo V. Petkevičiaus (80 m.) - „Lietuvių rašytojui Vytautui Petkevičiui 80” (Darbėnų 

filialas), „Kalba yra kalba, tylėjimas yra tylėjimas" (Grūšlaukės filialas), „Lietuvių rašytojui , 

prozininkui, dramaturgui, politikui Vytautui Petkevičiui – 80 m.“ (Juodupėnų filialas), „Rašytojui 

Vytautui Petkevičiui - 80" (Kartenos filialas), lietuvių rašytojo Vytauto Petkevičiaus 80 - mečio 

jubiliejui paminėti (Kurmaičių filialas), „Rašytojui V. Petkevičiui - 80 metų“ (Laivių filialas), 

,,Skrendi, sketriojies, vėjus gaudai“ (Laukţemės filialas), „V. Petkevičiui – 80 m.“ (Rūdaičių 

filialas), „Kodėl tiesaus teisybės kelio nenutiesus" (Salantų m. filialas), ,,Trys liepsnos- trys kartos. 

Manoji karta išaugo liepsnose" (Šukės filialas); 

 Ţemaičių vyskupo, rašytojo M. Valančiaus mirimo 135 -osioms metinėms paminėti: 

„M.Valančius: iš arti ir iš tolo" (Grūšlaukės filialas); 

 lietuvių poeto, prozininko A. Drilingos (75 m.) - „Antanui Drilingai – 75 m.“ (Juodupėnų 

filialas); 

 rašytojos Ţemaitės (165 m.) - „Ţemaitei - 165“ (Laukţemės filialas); 

 rašytojos R. Šerelytės (40 m.) - „Renatai Šerelytei – 40“ (Rūdaičių flialas); 

 poeto, dramaturgo P. Vaičiūno (120 m.) - „Sukanka 120 metų, kai gimė poetas, 

dramaturgas Petras Vaičiūnas (1890-1959)“ (Darbėnų filialas), ,,Saulėtas erdvynas" (Šukės filialas); 

 lietuvių rašytojo V. Pietario (160 m.) - „Sukanka 160 metų, kai gimė lietuvių rašytojas 

Vincas Pietaris" (Kūlupėnų filialas); 
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 rašytojo R. Gavelio (60 m.) - ,,Kai ţodis tampa gyvenimu“ (Darbėnų filialas), „Kai ţodis 

tampa gyvenimu " (Grūšlaukės filialas), „Didi tauta, galinga tauta" (Laukţemės filialas), ,,Ţmogus - 

savo epochos vaikas" (Šukės filialas); 

 rašytojo, prozininko, dramaturgo A. Škėmos (100 m.) - „Antanui Škėmai – 100“ 

(Kalniškių filialas), „Sukanka 100 metų, kai gimė lietuvių rašytojas Antanas Škėma" (Kūlupėnų 

filialas), ,,Ţmogus - savo epochos vaikas" (Šukės filialas); 

 geologo, biochemiko J. Miklovo (80 m.) - „Prisiminkime geologą, biochemiką Juozą 

Miklovą" (Kartenos filialas); 

 rašytojos, prozininkės V. Ţilinskaitės (80 m.) - „Kad sulapotų gėrio medis“ (Grūšlaukės 

filialas), „Vytautei Ţilinskaitei - 80" (Jokūbavo filialas), „80 metų sukanka prozininkei, rašytojai 

Vytautei Ţilinskaitei“ (Kumpikų filialas), „V. Ţilinskaitei – 80“ (Kurmaičių filialas), „Vytautei 

Ţilinskaitei - 80" (Kūlupėnų filialas), „Rašytojai Vytautei Ţilinskaitei – 80“ (Laivių filialas), 

,,Neieškokit - nerasit" (Laukţemės filialas); 

 rašytojo S. Anglicko (105 m.) - „Palei Ventą mano pėdos" (Grūšlaukės filialas); 

 lietuvių kalbininko J. Jablonskio (150 m.) - „Didysis kalbos ugdytojas“ (Raguviškių 

filialas); 

 poetės, rašytojos B. Buivydaitės (115 m.) - „Bronei Buivydaitei – 115“ (Rūdaičių filialas);  

 lietuvių prozininko B. Radzevičiaus (70 m.) - „Broniui Radzevičiui – 70“ (Rūdaičių 

filialas); 

 rašytojo D. Defo (350 m.) - „Danieliui Defo – 350“ (Rūdaičių filialas). 

 

Parodos Viešosios bibliotekos filialuose valstybinėms šventėms paminėti:  

 Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti „Einu į Lietuvą" (Salantų m. filialas), 

„Pirmoji Lietuvos Respublika" (Darbėnų filialas); 

 Uţgavėnėms: etnokultūrinio rašytinio paveldo medţiagos ir kaukių paroda „Uţgavėnių 

linksmybės" (Jokūbavo filialas), „Iš praeities sugrįţusi" (Laukţemės filialas);  

 Velykoms: teminė valandėlė 3 klasių mokiniams „Velykų belaukiant" (Vydmantų filialas), 

„Velykų saulės spinduliai margučių raštuose...“ (Baublių filialas), „Su posmu į Tave, Tėvyne" 

(Salantų m. filialas), „Velykinė puošyba“ (Juodupėnų filialas), Velykinių puokščių ir atvirukų 

paroda bibliotekoje (Darbėnų filialas), „Šventų Velykų belaukiant“ (Kartenos filialas), „Strykt, 

pastrykt Velykis“ (Laukţemės filialas), „Šventų Velykų belaukiant“ (Kartenos filialas), „Ried 

margutis margas“ (Jokūbavo filialas); 

 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20 m. sukakčiai paminėti: „Ir eitum be kelio per 

Lietuvą visą“ (Laivių filialas), ,,Ir atmintis, ir dabartis" (Erlėnų filialas), ,,Mano trispalvė'' (Budrių 
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filialas), „Aš ir mano Lietuva" (Grūšlaukės filialas), ,,Nepriklausoma valstybė - didelis tautos 

turtas“ (Šukės filialas), „Antroji Lietuvos Respublika“ (Darbėnų filialas), „Po Nepriklausomybės 

vėliava" (Vydmantų filialas), fotografijų paroda „Atgimę Lietuvos paminklai" (Jokūbavo filialas), 

„20 metų laisvės“(Kalniškių filialas), „Laisvės keliu“ (Rūdaičių filialas), Kūlupėnų M. Valančiaus 

pagrindinės mokyklos mokinių austų tautinių juostų paroda (Kūlupėnų filialas), „Aš švenčiu kovo 

11 – ąją“ (Kūlupėnų filialas); 

 Knygnešio dienai paminėti: „Pagarbos ir padėkos odė knygnešiui" (Salantų m. filialas), 

„Nešę šviesą ţmonėms" (Kartenos filialas), „Vesk mane, knygele, į spalvotą savo šalį“ (Rūdaičių 

filialas), „Knygos iš knygnešio krepšio“ (S. Įpilties filialas); 

 Tarptautinei Moters dienai paminėti: „Iškilios mūsų krašto moterys“ (Rūdaičių filialas); 

 Motinos dienai paminėti: „Motinos rankose čiulba gerumas...“ (Baublių filialas), „Gera 

mums gyventi, kai šalia mama“ (Juodupėnų filialas), „Esi tik viena" (Kartenos filialas), „Esi tik 

viena“ (Raguviškių filialas), „Brangi Tu, mano Mama“ (Salantų m. filialas);  

 Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai: ,,Suplėšyta knyga“ (Baublių filialas), S. 

Įpilties filialas;  

 Šeimos ir tėvo dienai paminėti: „Šeima – tai meilės mokykla“ (Juodupėnų filialas);  

 Ţalgirio mūšio 600 m. sukakčiai paminėti: „600 metų nuo Lietuvos ir Lenkijos pergalės 

Ţalgirio mūšyje“ (Darbėnų filialas), „Ţalgirio mūšiui – 600 m.“ (Grūšlaukės filialas), „Ţalgirio 

mūšiui – 600 m.“ (Jokūbavo filialas); 

 Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti: „Ţaliasis pasaulis“ (Šukės filialas); 

 Visų Šventųjų dienai paminėti - ,,Mirksint ţvakių švieselėms" (Erlėnų filialas), „Mirusieji 

gyvi, kol juos prisimena gyvieji“ (S. Įpilties filialas); 

 Adventui: „Palinkėkim vienas kitam geros kloties" (Kūlupėnų filialas), „Adventas - 

laukimo metas" (S. Įpilties filialas); 

 Kalėdoms - ,,Kalėdiniai sveikinimai" (Erlėnų filialas), „Šventų Kalėdų laukimas" 

(Kalniškių filialas), „Kalėdų laukimas“ (Raguviškių filialas). 

 

Kitos parodos Viešosios bibliotekos filialuose: 

 „Neišsemiamas knygų pasaulis“ (Kumpikų filialas);  

 „Šauniausias skaitytojas“ (Juodupėnų filialas); 

 „Uţmiršta knyga“ (Juodupėnų filialas); 

 „Bibliotekos metraštis“ (Juodupėnų filialas); 

 „Sveikas Pavasarėli!” (Kumpikų filialas);  

 „Išliksiu atminty medţiu“ (Raguviškių filialas); 
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 „Suţydėjo visos gėlės man jaunai“ (Rūdaičių filialas); 

 Paroda, skirta anksti mirusiems rašytojams ir menininkams „Jų gyvenimas neilgas, bet 

darbai didingi“ (Baublių filialas); 

 „Puodeli, virk...“ (Baublių filialas); 

 „Ir vėl ruduo“ (Kartenos filialas); 

 „Geros senos knygos“ (Jokūbavo filialas); 

 „Besirūpinantiems savo sveikata" (Erlėnų filialas); 

 „Mokomės gyventi sveikai“ (Salantų m. filialas); 

 ,,Alkoholio ţala ţmogui" (Kartenos filialas); 

 „Prano Mašioto gyvenimas ir kūryba" (S. Įpilties filialas); 

 ,,Jubiliejai. Atmintinos datos" (Erlėnų filialas);  

 ,,Aš skaičiau. Paskaityk ir tu" (Erlėnų filialas).  

 

Meno parodos Viešosios bibliotekos filialuose: 

 Irenos Skuţinskaitės - Budrienės fotografijų paroda (Kurmaičių filialas); 

 mokytojos Jurgos Galdikaitės fotografijų paroda ,,Metų ritmai" (Šukės filialas); 

 „Kretingos dvaro savininkai" (Vydmantų filialas); 

 „Savojo kelio beieškant" (Salantų m. filialas); 

 fotografijų paroda ,,Mano kaimo atvirukas" (Šukės filialas); 

 fotografijų paroda „Graţiausiai tvarkomų sodybų savininkai” (Šukės filialas); 

 fotografijų paroda, ,Mūsų kaimo šventės ir pramogos" (Erlėnų filialas); 

 rankdarbių paroda „Rankelės mano darbščiosios“ (Baublių filialas); 

 mezginių ir rankdarbių paroda „Kaimo kūrybos skrynią atvėrus“ (Erlėnų filialas); 

 Laimutės Kasparavičienės tautodailės darbų paroda (Jokūbavo filialas); 

 senų atvirukų paroda „Senai buvo metai Nauji...“ (Baublių filialas); 

 fotografijų paroda „Mums nusibodo tamsa ir dargana"  (Rūdaičių filialas); 

 nuotraukų ir straipsnių apie maldos namų veiklą paroda „Penkiolikos metų prasmė dviejų 

tūkstantmečių krikščionybės istorijoje“ (Baublių filialas). 

 

Ţodiniai renginiai valstybinėms šventėms  paminėti:  

 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos progai paminėti: literatūrinė valandėlė vaikams 

„Neţinodami savo praeities, negalime kurti ateities" (Salantų m. filialas), „Laisvės keliu“ (Baublių 

filialas), poezijos ir literatūros valanda „Laisva Lietuva" (Jokūbavo filialas); 
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 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20 m. sukakčiai paminėti: minėjimas – koncertas 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20 m. sukakčiai paminėti (Darbėnų filialas); 

 Uţgavėnėms: popietė „Išlydime ţiemą ir pasitinkame pavasarį smagiai" (Salantų m. 

filialas); etnokultūros popietė „Uţgavėnės kaime" (Jokūbavo filialas), popietė „Uţgavėnių kaukių 

gamyba pagal lietuvių liaudies tradicijas" (Kūlupėnų filialas); 

 Motinos dienai paminėti: ,,Pas motulę augau" (Erlėnų filialas), „Graţiausi posmai Mamai“ 

(Laukţemės filialas); 

 Šeimos dienai paminėti: „Aš, tėtis ir mano šeima" (Kurmaičių filialas); 

 Mindaugo karūnavimo - Valstybės dienai paminėti - ,,Mes tavo vaikai, Lietuva" (Šukės 

filialas); 

 Adventui: moterų klubo popietė „Advento valgių pristatymas“ (Budrių filialas), „Metus 

palydint“ (Darbėnų filialas), ,,Advento pakuţdėtos mintys" (Erlėnų filialas), „Laiko ratas" 

(Grūšlaukės filialas), popietė bei spaudinių paroda ,,Adventas - laukimo metas" (Šukės filialas). 

Kiti ţodiniai renginiai Viešosios bibliotekos filialuose: 

 pokalbis „Gyvenkime sveikai“ (Budrių filialas),  

 vakaras „Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas“ (Baublių filialas); 

 popietė - susitikimas su poete N. Rimkiene (Grūšlaukės filialas); 

 paskaita „Ţingsnis po ţingsnio planuojant karjerą“ (Darbėnų filialas); 

 popietė „Vertybės mano gyvenime“ (Darbėnų filialas); 

 vietos literatų popietė  (Darbėnų filialas); 

 poezijos popietė „Gyvenimas posmuose sudėtas“ (Juodupėnų filialas); 

 skaitymai netradicinėje erdvėje F. Taunytė ,,Kiek sveria siela“ (Kūlupėnų filialas); 

 popietė „Poezijos pavasaris“ (Vydmantų filialas); 

 popietė „Močiutės receptai rudens gėrybių mugėje...“(Baublių filialas); 

 susitikimas su reţisieriumi, prozininku Edmundu Untuliu „Kūrėjas, kuriam provincijoje 

gera" (Kūlupėnų filialas); 

 popietė „Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu" (Erlėnų filialas); 

 popietė „Gimtojo kaimo takeliais" (Kartenos filialas); 

 šventinė popietė, skirta Vydmantų filialo bibliotekos ir Kultūros centro filialo 60 metų 

sukakčiai paminėti (Vydmantų filialas). 

 

Ţodiniai renginiai ţinomų ţmonių jubiliejui paminėti Viešosios bibliotekos filialuose: 

 popietė R. Dauginčio ţūties 20 – tosioms metinėms paminėti vakaras „Kad mano 

skulptūrose šlamėtų gimtinės laukų vėjas...“ (Baublių filialas); 
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 popietė „Dainuoju Lietuvą" (Jokūbavo filialas). 

 

Įgyvendintų projektų pristatymai: 

 Kraštotyros darbo „Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai" 

pristatymas Darbėnų vidurinėje mokykloje (Darbėnų filialas); 

 kraštotyros darbo ,,Mūsų kaimo istorija" pristatymas (Šukės filialas). 

 

Lentelė Nr. 23. Renginių lankytojai 2009 m. - 2010 m.  

 

Biblioteka 

 

2009 

 

2010 

 

Skirtumas 

SVB 6893 7708 + 815 

VB 1771 1983 + 212 

MF 258 295 + 37 

KF 4864 5430 + 566 

 

Diagrama Nr. 15. Renginių lankytojų lyginimas 2009 m. – 2010 m. 
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2010 m. išaugo renginių lankytojų skaičius Viešojoje bibliotekoje ir filialuose. Tai rodo, kad 

Kretingos rajono gyventojų gyvenime svarbią vietą uţima kultūra. Viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojų organizuoti renginiai sulaukė populiarumo. Išliko opi patalpų problema Viešojoje 

bibliotekoje: renginiams trūksta erdvės, jie vyksta toje pačioje erdvėje, kur aptarnaujami bibliotekos 

lankytojai. 2010 m. Viešojoje bibliotekoje siekta renginius sugrąţinti į biblioteką – kuo maţiau jų 

rengti uţ bibliotekos ribų. Uţ bibliotekos ribų vyko tik 2 renginiai. 2010 m. Kretingos pranciškonų 

vienuolyno refektoriuje vyko renginys, skirtas kunigo, pranciškono, gydytojo, botaniko, pirmojo 

Lietuvos floros tyrinėtojo, vieno iškiliausių XIX a. švietėjų tėvo Ambrozijaus (Ambraziejaus) 
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Pabrėţos OFM 239-ųjų gimimo metinių minėjimui. Paminėta Europos dienos šventė. Jos metu 

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Raudytė, vyr. metodininkė 

Skaistė Venckutė ir brolis Bernardas (Saulius Belickas) lankė rajono neįgaliuosius, Europos 

Sąjungos atributika puoštu autobusiuku vyko į po Kretingos miestą, rajono miestelius ir kaimus, 

dalijo atributiką ir teikė informaciją apie ES. Šventė vyko ir Viešojoje bibliotekoje, ir Kretingos 

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai baţnyčioje, ir Kretingos pranciškonų vienuolyno 

reflektoriuje. 

Išliko populiaru didesnius Viešosios bibliotekos filialų renginius organizuoti drauge su 

rajono kultūros centro filialais, mokyklomis, darţeliais, kaimų bendruomenėmis.  

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams renginių organizavimui iš savivaldybės 

biudţeto nebuvo numatyta lėšų, todėl norint surengti reikšmingesnį renginį ar jų ciklą 

bibliotekininkės rengdavo projektus finansavimui gauti. Didele problema išliko labai sumaţintos 

lėšos projektams: 2010 m. finansuoti tik 5 Viešosios bibliotekos darbuotojų rengti projektai (2009 

m – 6, 2008 m – 25) ir 2 Viešosios bibliotekos filialų – Salantų m., Kūlupėnų - darbuotojų parengti 

projektai. Trūksta lėšų organizuoti didesnius renginius, pakviesti rašytojų, menininkų. Minėtų filialų 

rengtiems projektams įgyvendinti buvo skirta labai maţai lėšų, buvo labai sunku juos įgyvendinti.  

Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2010 m. buvo finansuoti arba iš dalies 

finansuoti šie projektai: 

1) tęstinis skaitymo skatinimo projektas „Per ţodţio gyvastį ir dvasią“ (Viešoji biblioteka); 

2) elektroninio leidinio www.kretngosenciklopedija.lt informacijos kūrimo ir redagavimo 

projektas „Kretingos krašto enciklopedija“ (Viešoji biblioteka); 

3) konferencija „Biblioteka  tarp dabarties ir ateities“, skirta Kretingos rajono savivaldybės 

M. Valančiaus viešosios bibliotekos įkūrimo 75 metų jubiliejui (Viešoji biblioteka); 

4) Europos dienos renginiai Kretingos rajone „Tolerantiška, sveika ir dvasinga bendruomenė - 

dovana Europai“; 

5) kraštotyros darbas „Salantų tautodailininkai“ (Salantų m. filialas); 

6) kraštotyros darbas „Kūlupėnų ir aplinkinių kaimų maţoji architektūra“ (Kūlupėnų filialas). 

Dėl projektinių lėšų stygiaus Viešosios bibliotekos filialai negalėjo surengti didesnių 

renginių, tęsti kraštotyros darbų. 

 

2010 m. Viešojoje bibliotekoje eksponuotos šios parodos: 
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Viešosios bibliotekos Abonemente eksponuota 

dokumentų paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti – 

„Sausio 13-oji – Lietuvos vilties slenkstis“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 m. vasario 24 – kovo 1 

dienomis Viešosios bibliotekos 

Abonemente eksponuota kraštietės 

dailininkės Lidijos Skačkauskaitės - 

Kuklienės grafikos darbų paroda. 

 

 

Vasario 1 – 24 dienomis 

Viešosios bibliotekos Abonemente 

eksponuota Šiaulių universiteto Menų 

fakulteto studentės Editos Drungilaitės 

Uţgavėnių papjė mašė technika sukurta 

kaukių paroda.  
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Vasario 12 - 23 dienomis Viešosios bibliotekos 

Abonemente eksponuota spaudinių paroda "Atsigręţkim į 

praeitį, atsigręţkim į Lietuvą", skirta Valstybės atkūrimo dienai 

- Vasario 16-ajai paminėti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 26 – kovo 4 dienomis Viešosios bibliotekos 

Abonemente eksponuota spaudinių ir nuotraukų paroda 

„Rašytojas Algirdas Antanas Kuklys: kūrybos kelias", skirta 

kraštiečio rašytojo Algirdo Antano Kuklio 60 m. jubiliejui 

paminėti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo 9 – 31 dienomis Viešosios bibliotekos Abonemente eksponuota spaudinių paroda „Vis 

laisva, išdidi ir galinga amţinų amţina Lietuva!“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20 

metų jubiliejui paminėti. Parodos rengėjos - KU SMF Komunikacijų katedros Informologijos 

specialybės studentės Simona Daugintytė ir Aušra Vygantaitė. 
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Liepos mėnesį Viešosios bibliotekos Abonemente eksponuota Vilniaus universiteto 

magistrantės antropologės Ingos Butrimaitės fotografijų paroda „Armėnija“, kuri gimė autorės 

savanorystės Armėnijoje metu.  

 

 

Rugsėjo mėnesį Viešosios bibliotekos Abonemente 

eksponuota paroda „Baltijos kelias spaudoje“, kurioje 

pristatytos publikacijos apie Baltijos kelią.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksponuota paroda, skirta pranciškono, biologo Jurgio Ambraziejaus Pabrėţos (1771 – 

1849) gimimo metinių minėjimui. 

Gruodţio mėnesį Viešosios bibliotekos 75 – mečio proga Viešosios bibliotekos Abonemente 

eksponuota kraštotyros paroda „Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 

struktūra 2010 metais“.  

Paminėtini šie 2010 m. Viešojoje bibliotekoje vykę ţodiniai renginiai suaugusiesiems: 

2010 m. sausio 15 d. Viešojoje 

bibliotekoje vyko vieno iškiliausių XIX 

amţiaus švietėjų Jurgio Ambrozijaus 

(Ambraziejaus) Pabrėţos gimimo metinių 

minėjimas.  

Prisiminti ţinomo kunigo, 

pranciškono, gydytojo, botaniko, pirmojo 

Lietuvos floros tyrinėtojo atvyko Ţolinčių 

akademijos prezidentė Danutė Kunčienė iš  

Kauno, Kretingos Jurgio Pabrėţos 

gimnazijos direktorė Biruta Mikienė, šios mokyklos tikybos mokytoja Ramunė Masiokienė su 

būreliu gimnazisčių bei šviesuolio J. A. Pabrėţos asmenybei, jo pamokymams neabejingi rajono 

gyventojai.  
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Eksponuota Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos sektoriaus vyr. bibliografės 

Lolitos Mieţienės parengta spaudinių paroda apie Jurgį Pabrėţą.  

J. Pabrėţos gimnazijos tikybos mokytoja R. Masiokienė remdamasi vaizdine medţiaga 

susirinkusiesiems pristatė pagrindinius J. A. Pabrėţos biografijos faktus, dalijosi pamąstymais, 

iškilusiais perskaičius J. A. Pabrėţos filosofinį veikalą „Ryţtai“. Kas jaunimui yra J. A. Pabrėţa, 

puikiai atspindėjo renginio metu pademonstruotas vieno moksleivio sukurtas dokumentinis filmas 

„Jurgis Pabrėţa“. Renginio metu gimnazisčių gitara atliekamos giesmės kvietė susirinkusiuosius 

trumpam susimąstyti, kokio ypatingo ţmogaus jau nėra šalia mūsų. Ţolinčė D. Kunčienė pristatė 

ţemaičių kalba parašyto botanikos veikalo „Taislius augyminis“ pirmąją dalį. 2008 m. minėtas J. A. 

Pabrėţos darbas įtrauktas į UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą 

kaip nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektas. 

Minėjimas buvo pratęstas Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai baţnyčios 

Kankinių koplyčioje, vėliau apţiūrėtas Lietuvos ilgiausias ţolynų takas „Takelis J. Pabrėţai“, 

eksponuotas minėtoje baţnyčioje.  

Po renginio buvo aplankytas  J. A. Pabrėţos kapas, padėtas ţolynų vainikas, uţdegta 

atminimo ţvakė.  

 

Vasario 26 d. Viešosios bibliotekos 

Abonemente vyko rašytojo, publicisto, 

ţurnalisto, dailininko Algio Kuklio 60-ojo 

jubiliejaus proga surengtas kūrybos vakaras 

„Dedikuoju paprastiems ţmonėms".  

Rašytoją pasveikinti atvyko Kretingos rajono 

savivaldybės, kultūros, meno, švietimo skyriaus 

atstovai, rašytojo draugai, artimieji ir rajono 

gyventojai. 

Vakaro metu skambėjo kompozitoriaus Gintaro Puco atliekamos melodijos, A. Kuklio 

noveles skaitė reţisierius Algimantas Verbutas. Dalyviams buvo pristatytas naujausias romanas 

„Apokalipsė“ ir Kretingos rajono bibliotekos darbuotojų iniciatyva išleista bibliografijos rodyklė 

„Algirdas Antanas Kuklys“. Pranešimą apie A. Kuklio kūrybą skaitė Kretingos pranciškonų 

gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja-metodininkė Virginija Rudavičienė. Renginio metu apie 

rašytoją kalbėjo kraštietis leidyklos UAB „Grupė“ direktorius Romas Skersis, Lietuvos Respublikos 

Rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Rimantas Černiauskas. Į renginį atvykęs 

Kretingos rajono savivaldybės meras J. Maţeika ir vicemerė J. Vaickienė rašytojui įteikė Lietuvos 

Respublikos Seimo pirmininkės I. Degutienės padėką ir medalį uţ aktyvią visuomeninę ir kultūrinę 

veiklą. 
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Kovo 4 d. Viešosios bibliotekos 

Abonemente vyko Kretingos Jurgio 

Pabrėţos gimnazijos moksleivių jaunųjų 

fotografų būrelio, kuriam vadovauja 

mokytoja – metodininkė Janina 

Šidlauskienė, dalyvių fotografijos 

parodos „Ţemės stebuklai" atidarymas.  

Tai ketvirtoji būrelio auklėtinių paroda 

Viešojoje bibliotekoje. Eksponuotos 48 

fotografijos.  

 

Įdomiu parodos atidarymo akcentu tapo ir pačių parodos autorių pasisakymai, mintys, apie 

tai, kodėl jie ėmė fotografuoti. Pasirodo, kiekvieno vaiko atėjimas į fotografijos pasaulį skirtingas. 

Vienas iš pradţių susidomėjo astronomija, stebėjo dangų ir uţsinorėjo jį nufotografuoti, kitam apie 

fotografijos būrelį pasakė draugas, o trečias tiesiog laimėjo fotoaparatą loterijoje. 

Renginio metu buvo galima pasidţiaugti ne tik fotografuojančiais, bet ir eiles, prozą rašančiais, 

gitara grojančiais ir dainuojančiais Kretingos Jurgio Pabrėţos gimnazijos moksleiviais.  

 

Balandţio 13 d. Viešosios bibliotekos 

Abonemente vyko pedagogų – Marijos Bučkienės ir 

Viktoro Gailiaus – meno darbų parodos „Šviesk ir 

šildyk“ atidarymas. 

Parodos autoriai į vieną sujungė, rodos, dvi 

skirtingas meno technikas – dekupaţą ir keramiką. 

Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos etikos 

mokytoja M. Bučkienė susirinkusiesiems pristatė 

dekupaţu dailintas ţvakes, o Kretingos mokyklos - 

darţelio „Pasaka“ meninio ugdymo mokytojas, 

keramikas V. Gailius – iš molio nulipdytas ţvakides. 

Smagu, kad mokytojai sugeba ne tik kurti, bet ir 

„uţdegti“ įvairiai veiklai savo mokinius. Į parodos 

atidarymą susirinkęs gausus Marijono Daujoto vidurinės mokyklos ir Jurgio Pabrėţos gimnazijos 

moksleivių būrys stebino ir dţiugino savo talentais: puikia vaidyba, graţiais balsais, jausmingu 

Šatrijos Raganos impresijos „Dėl ko tavęs čia nėra“ skaitymu (skaitė Joana Jakaitė). 
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Uţ pedagoginę veiklą, uţ gerumą, nuoširdumą bendraujant su mokiniais parodos atidarymo 

metu M. Bučkienei ir J. Šidlauskienei Kretingos rajono pedagogų švietimo centro metodininkė 

Daiva Tranizienė įteikė kvalifikacijos kėlimo paţymėjimus. 

 

Balandţio 23 d., Nacionalinės 

bibliotekų savaitės metu, Viešosios 

bibliotekos Abonemente vyko seminaras 

moterims „Dėl savęs ir dėl tų, kurie tave 

myli“. 

Seminaro metu buvo mokoma 

krūties vėţio profilaktikos, pasakojama apie 

krūties vėţio rizikos veiksnius ir ligos 

poţymius, taip pat buvo pristatoma krūties 

vėţio prevencijos projekto „NEDELSK“ 

patirtis bei savanorystės Lietuvoje problemos ir perspektyvos. 

Seminare dalyvavo ir mintimis dalijosi „Nedelsk“ projekto vadovė Loreta Majauskienė, 

Kretingos rajono savivaldybės gydytoja Vanda Verbutienė, Šv. Pranciškaus onkologijos centro 

direktorė Aldona Kerpytė. Buvo pateikta naudinga informacija, kurią privalėtų ţinoti kiekviena 

moteris. 

Krūties vėţys - daţniausia moterų onkologinė liga Lietuvoje ir pasaulyje. Lietuvoje kasmet 

nustatoma apie 1300 naujų krūties vėţio atvejų, iš kurių 60 procentų susirgimų yra 0, I ar II stadijos, 

o 40-ai procentų moterų aptinkamas III - IV stadijos vėţys. Kiekvieną savaitę Lietuvoje nuo krūties 

vėţio miršta 11 moterų, tuo tarpu pasaulyje 9 iš 10 krūties vėţiu susirgusių moterų pasveiksta. 

Deja, nuo šios ligos neapsaugota nė viena moteris, o mirtingumo nuo krūties vėţio Lietuvoje 

statistika gąsdina ne tik pačias moteris, bet ir jų artimuosius. Tačiau laiku diagnozavus krūties vėţį, 

išgelbėti galima daugiau nei 90 proc. moterų. 

 

Balandţio 27 d. Viešosios bibliotekos 

Abonemente vyko Viešosios bibliotekos vyr. 

metodininkės Skaistės Venckutės antrosios 

grafikos darbų parodos atidarymas.  

Parodos atidarymo metu autorė pristatė savo 

parodą, pasakojo apie save, kūrybinį kelią, 

meno reikšmę gyvenime.  
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Parodos atidarymo metu grojo Kretingos meno mokyklos akordeono skyriaus moksleivių 

kvartetas (Kristina Lubytė, Sigita Šimkutė, Tomas Naudţius, Mantas Pilelis), vadovaujamas Silvos 

Garbaliauskienės. 

Daug graţių ţodţių išsakė į parodos atidarymą atvykęs pranciškonas brolis Bernardas 

Belickas, kolegės – Vydmantų filialo vedėja Romutė Girskienė, Salantų filialo vedėja Jūratė 

Maciuvienė, Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos etikos mokytoja Marija Bučkienė.  

Skaistei Venckutei uţ surengtą grafikos parodą Kretingos M. Valančiaus bibliotekos direktorė 

Birutė Karčauskienė įteikė padėką linkėdama asmeninės bei kūrybinės sėkmės. 

 

 

Kretingos moksleiviai ir visi 

besidomintys lietuvių literatūra 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu 

buvo pakviesti į susitikimą su Kauno 

Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus išeivių literatūros skyriaus 

vedėja Virginija Paplauskiene, kuri 

kretingiškiams pristatė savo naują 

knygą „Liūnė Sutema". Edukacinio 

renginio metu renginio dalyviai turėjo 

galimybę daugiau suţinoti apie 

unikalią Maironio asmenybę bei kūrybą, Maironio lietuvių literatūros muziejų, susipaţinti su iš 

Ţemaitijos kilusia poete – Liūne Sutema (Zinaida Nagyte - Katiliškiene). 

 

Savaitę iki geguţės 9-osios, 

Europos dienos šventės, buvo lankomi 

rajono seneliai, neįgalieji, daugiavaikės 

šeimos. Vaţiuota Europos Sąjungos 

atributika papuoštu autobusėliu  iš 

anksto numatytais keturiais maršrutais 

po Kretingos miestą, rajono miestelius, 

kaimus, buvo dalijama atributika ir 

teikiama informacija apie ES. Rajono 

ţmonės buvo nuotaikingai sveikinami 

su Europos diena – kartu autobusėliu 

keliavęs pranciškonas brolis Bernardas Belickas skaitė šiai progai savo sukurtas eiles, bendravo su 
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sutiktais ţmonėmis, diskutavo apie tai, kokią dovaną šiandien gali atnešti kiekvienas ţmogus 

Europai ir vienas kitam. Svarbiausias akcijos tikslas – buvo aplankyti ir pasveikinti su Europos 

diena ţmones su negalia, senelius, daugiavaikes šeimas. Aplankytiems ţmonėms buvo įteikti 

sukurti sveikinimai su Europos diena ir padovanotos Europos šalių autorių groţinės literatūros 

knygos.  

Europos gimtadienio paminėjimo šventiniai renginiai - akcijos taip pat vyko Kulūpėnų 

bibliotekoje (į svečius atvyko dalyviai iš Salantų, Laivių, Erlėnų, Juodupėnų), Baublių bibliotekoje 

(atvyko dalyviai iš Jokūbavo, Raguviškių, Budrių, Kalniškių, Kartenos), Darbėnų bibliotekoje 

(atvyko dalyviai iš Laukţemės, Senosios Įpilties, Grūšlaukės, Kumpikų, Šukės), Kurmaičių 

bibliotekoje (atvyko dalyviai iš Vydmantų, Rūdaičių). Kaimuose ir miesteliuose į Europos dienos 

gimtadienio šventę gausiai susirinko vietos bendruomenės- skirtingo amţiaus gyventojai. Čia juos 

savo gyvu poetiniu ţodţiu ir sveikinimais su Europos diena maloniai pasitiko pranciškonas brolis 

Bernardas Belickas. Iš Kretingos miesto kiekvienai bendruomenei buvo atveţti ypatingi rankų darbo 

skanėstai – didţiuliai „Europos tortai“ , ant kurių ypač įspūdingai atrodė uţdegti ugnies fontanai. 

Geguţės 9 d., sekmadienį, Kretingos rajono gyventojai švęsti Europos dieną buvo pakviesti į svečius 

pas brolius pranciškonus. Kretingos Viešpaties apreiškimo švč. M. Marijai baţnyčioje vyko 

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro choro sakralinės muzikos koncertas (iš X muzikos festivalio 

„Pavasario gaida“), skirtas Europos dienai. Vėliau šventė persikėlė į Kretingos pranciškonų 

vienuolyno refektorių, kur vyko baigiamasis šventinis koncertas „Dainos ir muzika tau ir visai 

Europai“. Koncerte daugiavaikės šeimos, atlikėjai iš daugiavaikių šeimų dainavo ir grojo Europai skirtus 

kūrinius. Koncerte dalyvavo  TV projekto „Dvi minutės šlovės“ finalistas dambrelininkas Egidijus 

Darulis su ţmona Kristina, vargonininkas Tadas Darulis, KU Menų fakulteto studentės - styginių  

specialybės Ramunė Bučniūtė, dţiazo - Veronika Šlionskytė ir kiti. Po to visi vaišinosi „Europos 

tortu“ ir bendruomeniškai bei pakiliai atšventė Europos gimtadienį. Visi projekto vykdymo metu 

aplankyti ţmonės ir šventinių renginių akimirkos buvo įamţintos – sukurtas virtualus „Europos 

gimtadienio albumas“ ir prieinamas Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos tinklapyje 

(www.kretvb.lt). Informacija apie projekto vykdymą buvo skelbiama laikraščiuose „Pajūrio 

naujienos“, „Švyturys“, Kretingos savivaldybės tinklapyje www.kretinga.lt  ir per radijo stotį 

„Radijas9“.  
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Geguţės 21 d. Kretingos 

rajoną aplankė 46 –asis tarptautinis 

„Poezijos pavasaris 2010“. 

Antrus metus iš eilės, po 20 

metų pertraukos, vykstantis 

poezijos festivalis Kretingos rajono 

gyventojams suteikė galimybę 

pasiklausyti Lietuvoje gerai ţinomų 

ir dar tik besiskleidţiančių poetų 

kūrybos.  

2009 metais tarptautinis 

poezijos festivalis vyko Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai baţnyčioje, o šiemet 

buvo pasirinkta maţesnė, bet ne maţiau jauki erdvė knygų apsuptyje – Kretingos rajono savivaldybės 

M. Valančiaus viešoji biblioteka. Tą pačią dieną, prieš atvykstant į Kretingą, „Poezijos pavasaris 

2010“ spėjo apsilankyti ir Viešosios bibliotekos Vydmantų filiale. Į Kretingos miestą ir Vydmantus 

savo poezijos pasidalinti atvyko 8 poetai: Marija Meilė Kudarauskaitė, Vidmantė Jasukaitytė, Daiva 

Molytė-Lukauskienė, jauniausia tarp atvykusiųjų poetų Ieva Gudmonaitė, Ričardas Šileika, Valdas 

Daškevičius, Arūnas Spraunius ir Vytautas Stulpinas. Renginio pabaigoje poetė M. Kudarauskaitė 

Viešajai bibliotekai padovanojo 2 almanacho „Poezijos pavasaris 2010“ egzempliorius.  

 

Geguţės 27 d. Viešosios 

bibliotekos Abonemente vyko dailės – 

dizaino mokytojos Ramunės 

Grikštaitės grafikos parodos 

„Kvadratėliai kvadrate“ atidarymas.  

Pasveikinti savo buvusios 

mokinės atvyko Rūdaičių pagrindinės 

mokyklos mokytoja (buvusi auklėtoja) 

Regina Giedraitienė, Kretingos meno  

mokykloje dėstęs rašytojas Algis 

Kuklys. 

Jau 3-ąją parodą Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje surengusi jauna menininkė 

kaskart nustebina nauja technika. Šį kartą kretingiškiams pristato grafiką – miniatiūrinius kvadrato 

formos vaizdelius, kuriuos piešia specialiais tušinukais, pieštukais, įterpdama smulkius metalo 

elementus.  
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Išradingajai, meno technikos idėjų nestingančiai R. Grikštaitei uţ surengtą grafikos parodą 

Kretingos M. Valančiaus bibliotekos direktorė Birutė Karčauskienė įteikė padėką ir linkėjo 

kūrybinės sėkmės. 

Geguţės 28 d. Viešosios 

bibliotekos Abonemente vyko 

Kretingos miesto šventės "Laiko 

mozaika" renginys "Poezijos ir dainų 

pavasaris". Dalyvavo graţus būrys 

Kretingos rajono poetų, rašytojų, 

literatų ir kompozitorių. Vakarą vedė 

Kretingos kultūros centro reţisierė 

Birutė Laučienė.  

Renginyje dalyvavo kraštietė 

poetė Elena Karnauskaitė, Kretingos 

poetai, rašytojai ir literatai: Ilona Venclovienė, brolis pranciškonas  Bernardas OFM (Saulius 

Belickas), Marija Bučkienė, Algirdas Antanas Kuklys, Rimantas Kviklys, Nijolė Rimkienė, Daiva 

Stankuvienė, Sigutė Tamošaitytė, Benita Tautavičienė, Giedrius Vaicekauskas, Milda Viluckienė. 

Skambėjo Kretingoje gyvenančių kompozitorių - Prano Razmaus, Aloyzo Ţilio ir Gintaro Puco 

sukurtos dainos, skirtos Kretingai. „Poezijos ir dainų pavasarį" nuspręsta rengti kiekvienais metais 

kaip tradicinį Kretingos poetų, rašytojų, literatų ir kompozitorių kūrybos sklaidos renginį. 

 

Birţelio 4 – 5 dienomis 

Viešosios bibliotekos Būtingėjė, 

Šventosios girininkijos poilsiavietėje, 

vyko tradicinis jau 9-asis Ţemaitijos 

bibliotekininkų sporto sąskrydis „Ant 

marių krašto Palangos miestely“. 

Nusiteikę draugiškoms varţytuvėms 

sportinėse rungtyse ir smagiam 

bendravimui į sąskrydį be Kretingos  

rajono savivaldybės M. Valančiaus 

viešosios bibliotekos „Vaidilučių“ komandos atvyko Akmenės, Jurbarko, Klaipėdos apskrities, 

Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės Tauragės, Telšių viešųjų bibliotekų darbuotojai ir 

svečiai.  
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9-asis Ţemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydis tradiciškai prasidėjo vėliavos pakėlimu. 

Sveikinimo ţodţius tarė Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos - šių metų sąskrydţio 

organizatorės - direktorius Kęstutis Rudys, Palangos miesto savivaldybės atstovė, Lietuvos 

bibliotekininkų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus iš Kauno. Bibliotekininkų sporto 

sąskrydţio atidarymo šventę papuošė Palangos orkestras ir šokėjos. 

Po iškilmingos oficialiosios dalies vyko komandų prisistatymas, kasmet stebinantis dalyvių 

išradingumu, fantazija ir išmone. Kretingos viešosios bibliotekos „Vaidilučių“ komanda 

prisistatymui pasirinko teatralizuotai papasakoti apie Birutės kalną, aukščiausią Palangos kopą, 

garsią savo romantiška legenda apie vaidilutės Birutės ir kunigaikščio Kęstučio meilę.  

Toliau dalyvių laukė sportinės rungtys – „Smiginys“, „Ėjimas kojūkais“ (20 m), „Šaudymas 

į taikinį“, „Baudų metimas“, ţaidimas „Kvadratas“. Be sportinių rungčių kasmet įsteigiama 

nominacija uţ graţiausią stovyklavietės įrengimą, taip pat vertinami komandų prisistatymai. 

Vakare bibliotekininkams koncertavę gyvos muzikos atlikėjai kvietė visus šokti ir šėlti iki ryto... 

Antrąją sąskrydţio dieną bibliotekininkai tradiciškai vaišindamiesi gardţia ţuviene ir ilsėdamiesi 

laukė sportinių rungčių nugalėtojų bei nominacijų laimėtojų paskelbimo. 

Susumavus visus sportinių rungčių rezultatus, tarp 10-ies sąskrydyje dalyvavusių komandų, 

Kretingiškiai iškovojo garbingą 2-ąją vietą, 3-ioji vieta atiteko Šilalės komandai, pirmoji – 

kovingiems ir stipriems plungiškiams. 

Kretingiškiams aukštą 2-ąją vietą lėmė sėkmingas pasirodymas atskirose sportinėse 

rungtyse: ėjime su kojūkais Kretingos komanda iškovojo 1-ąją vietą, baudų metime – 2-ąją vietą. 

Uţ komandos pristatymą kretingiškiams komisija skyrė 3-iąją vietą, specialus prizas (nominacija) – 

droţinys iš medţio – uţ graţiausiai įrengtą ir papuoštą stovyklavietę, komisijos sprendimu, taip pat 

atiteko kretingiškiams. Susumavus sportinių rungčių ir nominacijų rezultatus Kretingos komanda 

bendroje įskaitoje uţėmė aukščiausią 1-ąją vietą ir pelnė pereinamąją sąskrydţio taurę. 

Bendru nutarimu, Plungės komanda, sportinėse rungtyse uţėmusi 1-ąją vietą, kitais metais 

visus Ţemaitijos bibliotekininkus ir svečius sukvies į 10-ąjį bibliotekininkų sąskrydį. 

Bibliotekininkų sporto sąskrydţio idėjinis vadas Skuodo viešosios bibliotekos direktorius J. Grušas 

kartu su Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriumi Kęstučiu Rudţiu, Plungės 

viešosios bibliotekos direktorei Violetai Skierienei iškilmingai įteikė simbolinę sąskrydţio vėliavą 

linkėdami garbingai tęsti šią graţią Ţemaitijos bibliotekininkų šventę. 
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Liepos 7 d. Viešosios bibliotekos 

Abonemente pristatyta Mokslotyros instituto 

išleista knyga „Elena Eringienė iš Moncevičių 

giminės". 

Tai knyga apie kraštietės, profesorės, 

gydytojos onkologės Elenos Moncevičiūtės-

Eringienės gyvenimą, mokslinę ir organizacinę 

veiklą, jos giminės kelių šimtų metų gyvenimo 

istoriją. Elena Moncevičiūtė - Eringienė yra 

kilusi iš Kretingos rajono Mončių kaimo. Dalyvavo kraštietė, profesorė onkologė Elena 

Moncevičiūtė - Eringienė ir knygos sudarytojai: profesorės dukra gydytoja Vaiva Eringyte, leidinio 

„Mokslo Lietuva“ redaktorius Gediminas Zemlickas ir kiti. Knygą „Elena Eringienė iš Moncevičių 

giminės“, profesorė padovanojo Kretingos M. Valančiaus viešajai bibliotekai ir jos filialams – jas 

galės skaityti visi rajono gyventojai. 

 

Rugsėjo 8 d. Viešosios 

bibliotekos Abonemente pristatyta 

ekonomisto, habilituoto socialinių 

mokslų daktaro Roko Flick šiemet 

išleista knyga “Šiaurės Sachara: romanas 

apie pamirštąją Kuršių Neriją”. 

Kartu su autoriumi pasidalinti 

mintimis apie neseniai išleistą knygą į 

biblioteką atvyko rašytoja, Kretingos 

Simono Daukanto vidurinės mokyklos 

lietuvių kalbos mokytoja Danutė Dunauskaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Algis Kuklys, 

ištraukas iš naujojo romano skaitė aktorė Regina Arbačiauskaitė, muzikinius intarpus atliko 

Kretingos Pranciškonų gimnazijos muzikos mokytojas, kompozitorius ir atlikėjas Gintaras Pucas. 

Reikia pripaţinti, kad brandţių lietuvių literatūros kūrinių, atspindinčių Klaipėdos krašto, Maţosios 

Lietuvos gyvenimą, trūksta. Šią tuštumą, atrodo, sėkmingai bando uţpildyti prūsiškos kilmės 

romano autorius R. Flick. Anot paties autorius, ţvelgiant dar giliau, jo protėviai kilę iš Austrijos, 

Zalcburgo.  

Todėl neatsitiktinai savo romane „Šiaurės Sachara“ autorius aktualizuoja jam artimo krašto 

gyvenimą. Knygoje aprašomas XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės Rytų Prūsijos ir Klaipėdos 

http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=524
http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=524
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krašto šviesuomenės gyvenimas. Veiksmas vyksta Nidoje, kuri tuo laiku buvo tapusi intelektualų ir 

menininkų susibūrimo vieta, taip pat nusikeliama ir į Prancūzijos miestą Paryţių. Romano 

išliekamąją vertę sustiprina tai, kad per pagrindinių veikėjų aistringos meilės išgyvenimus, kilnius 

poelgius atskleidţiamos tam laikmečiui būdingos Klaipėdos krašto istorijos, kultūrinio gyvenimo, 

buities detalės. „Knygoje daug išmonės, sujungtos su tikrais faktais“, - pasakojo autorius R. Flick. 

Jis prisipaţino, kad šį romaną savyje brandino penkis metus. Vienerius metus rinko medţiagą 

archyvuose, tiek pat laiko intensyviai rašė. 

Šio renginio Kretingos bibliotekoje iniciatorės D. Dunauskaitės ţodţiais, knyga „Šiaurės 

Sachara“ tarsi sugriaunamas jau nuo seno susiformavęs ramios, snaudţiančios Kuršių Nerijos 

įvaizdis. Perskaičius romaną, taip ir norisi klaidţiojant Nidos gatvelėmis pajausti anuomet čia virusį 

gyvenimą, atrasti tas vietas, kur rinkdavosi menininkai. 

Rašytojas A. Kuklys, atradęs tam tikrų panašumų, sąsajų tarp R. Flick romano „Šiaurės 

Sachara“ ir japonų rašytojo Kobo Abės romano „Moteris smėlynuose“, viliasi, kad vieną dieną šis 

subtilus, intriguojantis, tragiškais įvykiais paremtas romanas „Šiaurės Sachara“ kaţkam taps 

įkvėpimo šaltiniu kuriant kino filmą. 

Atsisveikindamas su renginio organizatoriais ir dalyviais rašytojas R. Flick Kretingos 

bibliotekai padovanojo ne tik naujausiąjį savo romaną, bet ir ankščiau išleistas knygas: „Mitingų 

metas sudrebinęs Lietuvą“ (2005), „Atrastoji ţemė“ (2008), pjesę „Ištiesk pagalbos ranką man“ 

(2008). 

 

Gruodţio 22 d. Viešosios 

bibliotekos Abonemente vyko 14 

– osios pedagogų kūrybinių darbų 

parodos „Pasaka šarmota rymo...“ 

atidarymas.  

Į tradicine tapusią parodą 

pedagogai sunešė rankų darbo 

kalėdinius atvirukus, 

paveikslėlius, vašeliu nertas 

servetėles, veltinio papuošalus, 

įvairias kalėdines kompozicijas iš 

medţio, dţiovintų augalų dalelių. 

Kretingos mokyklos - darţelio „Pasaka“ VPC direktorė Zita Domarkienė kvietė kretingiškius visą 

parodos laiką balsuoti ir rinkti graţiausią darbelį, o lapelį, su jame įrašytu labiausiai patikusio 

kūrinio pavadinimu, įmesti į šalia parodos ekspozicijos pastatytą dėţutę 
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Parodos atidarymo proga mokyklos-darţelio „Pasaka“ auklėtiniai atliko kasmetinę šventinę 

programą, ją šiemet pavadinę „Kalėdinė obuoliukų istorija“. Kalėdinę programėlę atliko 43 darţelio 

- mokyklos auklėtiniai, kuriems scenarijų parašė „Pasakos“ direktorės pavaduotoja ugdymui Diana 

Bakstienė, maţuosius darţelio dainininkus muzikos mokė meninio ugdymo mokytoja Judita 

Viluckienė, vyresniuosius dainininkus – muzikos mokytoja Svajonė Razmuvienė, šokio elementus 

kūrė šokių mokytoja Viktorija Jucienė. 

Mokyklos-darţelio „Pasaka“ direktorė Z. Domarkienė tradiciškai dėkojo savo ugdytiniams 

ir jų mokytojams uţ parengtą kalėdinę programą, o susirinkusiesiems linkėjo graţaus kalėdinio 

laukimo. 

Į renginį atskubėjęs pranciškonas brolis Bernardas savo šiltus linkėjimus palydėjo 

kalėdiniais eilėraščio posmais. 

 

Gruodţio 17 d. Viešosios 

bibliotekos Abonemente vyko Viešosios 

bibliotekos 75 m. jubiliejaus paminėjimo 

renginys.  

Kretingos rajono savivaldybės 

valdţios, švietimo ir kultūros atstovams 

surengta konferencija „Biblioteka tarp 

dabarties ir ateities“, pristatyta jubiliejaus 

proga išleista knyga „Spaudos ir knygos 

kelias Kretingoje“ ir elektroninis leidinys 

„Kretingos krašto enciklopedija“.  

Jubiliejaus minėjimo išvakarėse Kretingos miesto ir rajono gyventojai buvo pakviesti į 

biblioteką pasiklausyti Lietuvoje ţinomo sporto komentatoriaus, televizijos laidų prodiuserio, 

renginių vedėjo, poezijos knygos „Naktigonė“ autoriaus Marijaus Budraičio eilėraščių skaitymo. 

Jubiliejaus proga bibliotekoje veikė vyr. bibliografės Lolitos Mieţienės parengta ekspozicija 

„Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos struktūra 2010 metais“.  

Ţvelgiant iš laiko perspektyvos, bibliotekos, kaip institucijos, ištakų reikia ieškoti labai toli. 

Ţmogaus poreikis į vieną vietą kaupti knygas, informaciją siekia Senovės Egipto laikus (30 a. pr. m. 

e.). Tuomet bibliotekos buvo vadinamos knygų namais-saugyklomis, o vėliau suvokiamos, kaip 

moksliniai centrai, be jokios atrankos kaupiantys visokeriopą informaciją, kuri buvo prieinama tik 

tam tikro rato ţmonėms. Ir tik 14 a. privačių asmenų sukaupti fondai pradeda atsiverti visuomenei. 

Anot konferencijos pranešėjos, Klaipėdos universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, docentės 
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Daivos Janavičienės, šiandien viešoji biblioteka yra suvokiama, kaip socialinė institucija, kuri 

reaguoja į visuomenės pokyčius, tenkindama besikeičiančius jos poreikius. 

Kretingos viešoji biblioteka, siekdama atsiliepti į visuomenės informacinius ir edukacinius 

poreikius, keletą metų brandino ir jubiliejinį vakarą pristatė elektroninę „Kretingos krašto 

enciklopediją“ (http://www.kretingosenciklopedija.lt/). Kretingos M. Valančiaus viešosios 

bibliotekos Informacinių technologijų skyriaus vedėja Asta Kuktorovienė pristatydama šį laisvai 

internete prieinamą elektroninį leidinį sakė, kad jame pateikiama susisteminta informacija turėtų 

būti naudinga ir įdomi ne tik kretingiškiams, bet ir visos Lietuvos ţmonėms, išeiviams, 

besidomintiems Kretingos krašto istorija, kultūra, religija, gamta, nusipelniusių ţmonių gyvenimais 

ir kitomis temomis nuo seniausių laikų iki dabar. Straipsnius enciklopedijai rengia ir patys 

bibliotekininkai (remdamiesi Kretingos krašto tyrinėtojų – J. Mickevičiaus, I. Jablonskio, J. 

Kanarsko ir kt. darbais) ir tam tikrų sričių specialistai. 

Šiandien viešosios bibliotekos, kaupdamos ir saugodamos ţmonijos patirtį ir šių dienų 

aktualią informaciją, nepamiršta fiksuoti ir savo, kaip institucijos, istorijos. Todėl jubiliejinio 

vakaro metu buvo pristatyta Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos darbuotojų iniciatyva 

parengta ir 2010 m. gruodţio mėnesį 90 egzempliorių tiraţu išleista knyga „Spaudos ir knygos 

kelias Kretingoje“. Knygos bendraautorė Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Raudytė 

kalbėdama apie knygos struktūrą sakė, kad sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje apţvelgiama 

Kretingos knyginė kultūra 1861-2010 m., antrojoje dalyje pateikiama Kretingos bibliotekų istorija 

1610-2010 m. Bibliotekų istorija Kretingoje prasideda 1610 m., kai Kretingos bernardinų 

vienuolyne buvo įsteigta biblioteka. Knygoje taip pat pateikiama tarpukaryje Kretingoje veikusių 

bibliotekų apţvalga bei pačios Kretingos viešosios bibliotekos istorija nuo 1935 m. iki šių dienų. 

Po gausios istorinės informacijos apie Kretingos bibliotekas ir spaudą skambėjo Klaipėdos J. 

Karoso muzikos mokyklos mokytojų ir moksleivių akordeonu atliekama muzika (vadovas Robertas 

Uţgalis). 

Šiandien akcentuojama, kad biblioteka – tai bendruomenės namai, susitikimų vieta, kultūros 

centras, kur telpa įvairiausių interesų ir amţiaus grupių ţmonės. Todėl ne vienas jubiliejinio vakaro 

svečias Kretingos M. Valančiaus viešajai bibliotekai viltingai linkėjo 80-ąjį jubiliejų sutikti jau 

naujoje erdvioje bibliotekoje, kuri atliktų ne vien knygų saugyklos funkciją, bet taptų gyva, gausi 

lankytojų vieta.  
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Gruodţio 26 d. 

Viešosios bibliotekos 

Abonemente vyko susitikimas 

su poetu, TV laidų vedėju, 

prodiuseriu, sporto 

komentatoriumi Marijumi 

Budraičiu. Renginys skirtas 

Viešosios bibliotekos 75 m. 

jubiliejui paminėjimui.  

Marijus Budraitis, prieš 

metus svečiavęsis Kretingoje ir 

pristatęs savo poezijos rinktinę 

„Naktigonė", šįkart be jos atsiveţė ir dar vieną knygelę, kurioje sugulę nauji Marijaus eilėraščiai - 

kol kas dar niekur nepublikuoti. 

Po Marijaus Budraičio poezijos pristatymo kalbėjo į bibliotekas jį lydinti Šilutės rajono 

savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Uţpelkienė, kuri kartu 

pasveikino bibliotekos darbuotojus jubiliejaus proga. 

Skatinimas dalyvauti konkursuose: 

 Skatinta dalyvauti 2010 m. Europos konkurse Karolio Didţiojo jaunimo premijai gauti! 

 Lankytojai kviesti dalyvauti Rytų aukštaičių sambūrio, Etninės kultūros globos tarybos prie 

Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Etninės kultūros draugijos Tarmiškos kūrybos grupės, 

Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Kauno rajono Raudondvario kultūros centro ir interneto 

svetainės „Ţalia ţolė“ rengtame tarmiškos kūrybos konkurse.  

 Viešosios bibliotekos interneto prieigos lankytojai kviesti dalyvauti rašinių konkurse – 

„Tavo gyvenimą pakeitė internetas?“, kurio organizatoriai – projekto „Bibliotekos paţangai“ 

komanda. Interneto lankytojai kviesti pasidalinti patirtimi apie tai, kaip jų ar jų paţįstamų 

kasdienybė, laisvalaikis, buitis pasikeitė atradus internetą.  

 Pradinių klasių moksleiviai, gyvenantys Lietuvoje ir uţsienyje  kviesti dalyvauti LR 

Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvių kalbos instituto ir kalbinių technologijų plėtojimu 

uţsiimančios bendrovės „Tildė IT“ inicijuotame vaikų piešinių konkurse „Nupiešk graţiausią ţodį“. 

Konkurso tikslas - lavinti vaikų meninius įgūdţius, kūrybiškumą ir atsakomybės uţ gimtąją kalbą 

jausmą. 

 Mėgstantys fotografuoti Kretingos rajono gyventojai kviesti dalyvauti projekto „Bibliotekos 

paţangai“ organizuotame konkurse „Atvirukai iš gimtinės“, skirtame paminėti Lietuvos 
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Nepriklausomybės 20 m. sukaktį. Viešoji biblioteka projekto „Bibliotekos paţangai“ komandos 

buvo apdovanota kaip aktyviausia, daugiausia dalyvių pritraukusi biblioteka. Gauta dovana metinė 

ţurnalo „Vadovas“ prenumerata. 

Kvietimas aplankyti virtualias parodas: 

Lietuvos Nacionalinės Martyno Maţvydo bibliotekos parengtą virtualią parodą, skirtą 

vyskupo, poeto, kalbininko, „Anykščių šilelio“ autoriaus Antano Baranausko 175-osioms gimimo 

metinėms paminėti „Antanas Baranauskas. 175-osioms gimimo metinėms“. 

Parodoje eksponuoti Lietuvos nacionalinės Martyno Maţvydo bibliotekos fonduose saugomi 

leidiniai – nuo pirmųjų, išleistų 1896 m., iki naujausių, išleistų 2009 m. "Anykščių šilelio" 150-ųjų 

parašymo metinių proga. Atskiros parodos dalys skirtos A. Baranausko šedevro – poemos 

„Anykščių šilelis" įvairių metų leidimams ir vertimams į kitas kalbas. Ekspozicijoje yra ir leidinių 

apie Antaną Baranauską, A. Baranausko kalbotyros darbų, poezijos rinktinių, į kurias įtraukti jo 

kūriniai bei muzikos įrašų su Antano Baranausko tekstais. 

Ţodiniai renginiai Viešosios bibliotekos filialuose: 

Kūlupėnų filiale: 

 

Uţgavėnės 

Vasario 11 d. Vieosios bibliotekos Kūlupėnų 

filialas vyko pasiruošimas Uţgavėnių šventimui: 

skaityta ir aptarta Juozo Mickevičiaus knyga „Tėvų 

ir protėvių ţemė“, kurioje publikuojami rašiniai apie 

Ţemaitijoje nuo seno populiarias kalendorines 

šventes. Drauge buvo kuriama Morė – pagrindinė 

Uţgavėnių figūra.  
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Kūlupėnų filiale vyko susitikimas su 

rašytoju, reţisieriumi., ţurnalistu E. Untuliu 

„Kūrėjas, kuriam provincijoje gera“. Svečias 

mums miela ţemaičių tarme pristatė savo 

naujausius kūrinius - „Amţiaus portretai“, 

„Ţiogas šulinyje“ bei pasaką maţiems ir 

dideliems „Karališki saulės pokštai“. 

„Jei jūs skaitysėt, aš anas rašyso,-„ 

kalbėjo autorius rašydamas palinkėjimus kūlupėniškių įsigytose knygose. 

 

Tęstinio projekto „Kūlupėnų ir 

aplinkinių kaimų maţoji architektūra“ 

pristatymas Advento vakaro metu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūlupėnų filiale vyko paskaita 

„Smurtas šeimoje“. Dalyviai – Kretingos 

moterų informacijos ir mokymo centro, su 

kuriuo Kūlupėnų biblioteka 

bendradarbiauja, atstovės bei pareigūnas B. 

Garys.  
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Vydmantų filiale: 

 

Didţiausias metų renginys – 

šventinė popietė „Kultūros metraštį 

atvertus“, skirta Vydmantų 

bibliotekos įkūrimo 60-mečiui 

paminėti. 

 

 

 

 

 

 

 

2010 m. vyko poezijos ir muzikos popietės - „Tėvyne dainų ir artojų“, „Kai širdis dainuoja“, 

„Lietuvai – mūsų graţiausia giesmė“ bei Tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris – 2010“. 

Su moterų klubo „Birutė“ narėmis vyko šventinė popietė, skirta paminėti Tarptautinei 

Moters dienai „Pavasario saulė nušvito meiliai. 

 

Grūšlaukės filiale: 

Kovo 11 – ajai paminėti buvo surengta popietė „Mes su tavim, Lietuva“. Popietėje dalyvavo 

rajono poetė Nijolė Rimkienė su skaitovais. Šia proga ji pasidalijo prisiminimais iš tremties, savo 

išgyvenimais ir graţiu šiandieniniu gyvenimu ir kūryba. 

Balandţio mėnesį į biblioteką susirinkusios Grūšlaukės kaimo moterys turėjo progą susitikti 

su auksaranke mezgėja -  mokytoja A. Jablonskiene iš Darbėnų. Moterys buvo mokomos įvairiausių 

mezgimo gudrybių, o taip pat, kaip nusimegzti įmantrų šaliką ar skarą. 

Geguţės mėnesį vyko popietė, organizuota kartu su Kretingos kultūros centro Grūšlaukės 

filialu „Vien tik Tau“, skirta Motinos dienai paminėti. Popietėje dalyvavo kraštietis poetas Juozas 

Maksvytis. 

Rugpjūčio pirmomis dienomis bibliotekoje vyko susitikimas su kraštiete, profesore, 

onkologe Elena Moncevičiūte – Eringiene ir jos dukromis. Viešnios apţiūrėjo bibliotekos fondą, 

domėjosi gaunamais periodiniais leidiniais. Profesorė bibliotekai padovanojo knygą „Elena 

Eringienė iš Moncevičių giminės“ ir kalėdinį kaktusą. Jos dukra Vaiva Eringytė paţadėjo dovanoti 

bibliotekai ţurnalo „Panelė“ prenumeratą. Gausus būrys profesorės giminaičių liko patenkinti 
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paţintimi su biblioteka. Ta proga buvo surengta spaudinių paroda „Kraštietės dovanotos knygos 

2008 m.“.  

Spalio mėnesį vyko popietė vaikams „Mano augintinis“, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai. 

Maţieji skaitytojai susipaţino su knygomis, enciklopedijomis apie gyvūnus. Taip pat papasakojo 

kiekvienas apie savo globojamus augintinius: šunį, ţiurkėną, triušį, papūgėlę. Taip pat buvo 

prisiminta kaip globoti ţvėrelius ir paukštelius ţiemą. Buvo kalbėta ir apie gyvūnų globos namus, 

kam jie reikalingi. 

Visą gruodţio mėnesį bibliotekoje veikė fotografijos paroda „Gamta nemėgsta 

pasikartojimų“. Eksponuoti darbėniškės Irenos Budrienės mėgėjiškos fotografijos darbai. 

 

Jokūbavo filiale: 

Advento vakaras su Nijole Kliukaite – Kepeniene.  

Juodupėnų filiale: 

Kraštotyros darbo „Uţgavėnės Juodupėnuose“ pristatymas renginio dalyviams.  

Popietė prieš Kalėdas, kurios metu bibliotekos darbuotoja kartu su bibliotekos rėmėja 

tautodailininke V. Sendrauskaite  apdovanojo geriausius bibliotekos skaitytojus: išsiųsti Kalėdiniai 

sveikinimo atvirukai bibliotekos draugams ir rėmėjams. 

Kartenos filiale: 

Popietė „Išmokim rišti verbas”, skirta gyventojų kūrybinės veiklos skatinimui. Apie verbų 

rišimą pasakojo Baublių kaimo gyventoja tautodailininkė Stasė Gideikienė.  

Popietė – susitikimas su rašytojais - poete Elena Karnauskaite – Maţeikiene, prozininke Rita 

Latvėnaite – Kairiene, poetu, mokytoju Juozu Maksvyčiu, Kartenos literatėmis D. Kiliesiene ir E. 

Ţeimiene. Popietės metu kamerinės muzikos kūrinius atliko karteniškiai muzikantai - K. Taujanskas 

ir L. Mitkus. Renginys skirtas literatūros populiarinimui, skaitymo skatinimui, gyventojų kūrybinei 

veiklai. 

Popietė – susitikimas su „Palangos viltis“ narėmis - tautodailininke – skiautininke Irena 

Gačioniene ir  literate Milda Lileikiene. Renginys skirtas literatūros populiarinimui ir gyventojų 

kūrybinės veiklos skatinimui.  

Kraštotyros popietė „Gimtojo kaimo takeliais“, skirta kraštotyros sklaidai. Jos metu 

parodytos skaidrės apie Ţadeikių kaimą, gyventojai dalijosi mintimis apie kaimą. 

Laivių filiale: 

Advento popietė „Tamsų vakarą jums pasaką seku“, kurios metu buvo giedamos Advento 

giesmės, ţaidţiami ţaidimai, menamos mįslės. 

Raguviškių filiale: 
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Etnokultūros sklaidai ir puoselėjimui skirta popietė „Verbos pavasario šaukliai“. Jos metu 

verbų kūrėja S. Gideikienė papasakojo apie verbų sekmadienio tradicijas, verbų simbolinę reikšmę 

ir mamas, močiutes bei vaikus mokė rišti verbas. 

Drauge su Ţalgirio seniūnijos bibliotekomis surengta šventė „Ţemaitoku ţaidami ţaidėma“. 

Ši šventė buvo skirta ţemaičių tarmei, tautosakai, vyko viktorina, vaikai ţaidė lietuvių liaudies 

ţaidimus. 

Salantų filiale: 

Literatūrinis vakaras - popietė „Ir vėl įsiţiebė Kalėdinės ţvakutės“. 

 

Darbėnų filiale: 

 

Popietė Ţemės dienai paminėti 

 

Suorganizuotas renginys, skirtas Ţemės dienai - 

„Ţemė visiems mums viena“. Jame dalyvavo ir savo kūrybą 

pristatė Uţparkasių kaimo skulptoriai Laura ir Rimantas 

Jarošiai. Suteikę ţemės rieduliui - akmeniui - naują 

gyvenimą, savo kaime įveisė kitokių varlių, varnų, sraigių 

būrį. Visi šie gyviai – iš akmens, kuris sumaniai derinamas su 

metalu. Iš Uţparkasių akmeninės sraigės, varlės, pelėdos ar 

varnos iškeliauja į sodybas, parkus, skverus, kur gyvena naują gyvenimą – dţiugina ţmones. 

Susitikimas su menininkais mus įkvėpė puošti ir puoselėti savo aplinką. 

 

Poezijos pavasaris knygų apsupty su literatais iš Platelių 

 

Knygų apsuptyje, prie poezijos pavasarį 

simbolizuojančių ţydinčių kriaušių šakų, praeitis susitiko su  

dabartimi, brandi išmintis – su dar nenurimusiais 

troškimais. Buvusios Darbėnų vidurinės mokyklos 

lituanistės, o dabar – Platelių gyventojos - Jadvyga 

Bajorienė ir Regina Mieţetienė dalijosi savo širdies lobiais, 

kurių dalis jau sudėta į eilėraščių knygas. Nenuvylė savo 

buvusios mokytojos J. Bajorienės jos mokinys – irgi 

lituanistas, poetas, Darbėnų  gimnazijos mokytojas Juozas Maksvytis. Jo eilės gerai paţįstamos 

daugeliui rajono poezijos mylėtojų. 



 65 

O kur poezija, ten ir muzika, ir daina. Iki ašarų sujaudino - skardţiabalsės plateliškės Dianos 

Paulauskienės atliekamos giesmės. O dainas pagal poeto J. Marcinkevičiaus ţodţius traukė ir 

svečiai, ir “namiškiai”.  

Atvertėme istorijos puslapį 

 

Kretingiškės Bronės Liniauskienės eilėraštis „Yra 

diena“ pakvietė susirinkusius darbėniškius miestelio 

bibliotekoje atversti istorijos puslapį - paminėti Gedulo ir 

vilties dieną. Apie tragišką tautos istorijos datą kalbėjo 

istorijos ţinovas - vyr. mokytojas Gintaras Petrošius. Šia 

tema parašyta daug knygų, atsiminimų, dienoraščių. 

Mėginta neseną, bet skaudţią Lietuvos istorinę praeitį 

prisiminti su ten buvusiomis, patyrusiomis bei išvengusiomis tremties darbėniškėmis - Petronėle 

Raišyte - Mosiejukiene, Liuda Barasaite - Piekiene, Bronislava Knieţaite - Šiaučiuliene, Liucija 

Striaupaite - Jurkaitiene, Jadvyga Ţilyte – Gedviliene, Angele Lapinskaite – Bauţiene. Skaudi 

šeimų istorija sujaudino ne vieną iš susirinkusių, besidominčių jų gyvenimo sąlygomis, darbo 

pobūdţiu, trukme, uţ darbą gautu atlyginimu bei grįţimu į tėvynę. Viešnios iš Kretingos Aldonos 

Butkevičiutės – Kurmienės jautrus pasakojimas apie susidūrimą su „baltosiomis meškomis“ privertė 

suklusti net maţuosius klausytojus....  

Skaudi šeimų istorija sujaudino ne vieną renginio dalyvį, tarp kurių - ir ketvirtokai, ir 

dvyliktokai, ir studentai. Suteikta galimybę jaunam ţmogui prisiliesti prie šios patirties. 

Dţiugu, kad tokią tragišką gyvenimo dalią patyrusios moterys spinduliuoja gyvenimo 

dţiaugsmu, noriai dalijasi įspūdţiais, kurie neleis pamiršti skaudţios tautos istorijos. 

Tegul knyga suartina mus! 

 

Atėjęs ruduo atsinešė ne tik pilką dangų, lietų, bet ir savo 

nepakartojamą groţį, kviesdamas atitrūkti nuo kasdienybės darbų 

bei rūpesčių.  

Šūkiu „Tegul knyga suartina mus!” spalio 15 d. 

darbėniškiai buvo kviečiami į miestelio biblioteką, kur svečiavosi 

kretingiškis rašytojas, prozininkas, dailininkas Algirdas Kuklys. 

Jokie ţodţiai negali taip gerai apibūdinti rašytoją kaip jo paties 

kūryba. Renginio lankytojai klausėsi rašytojo skaitomų dedikacijų, 

novelių, pamąstymų apie ekologines problemas, gręsiančią  

pasaulinę katastrofą. Išlikimo tema buvo aktualiausia popietės metu. Šiltas dialogas                                                                           

padėjo pasijusti saugesniam, daugiau suţinoti. Bibliotekininkės dėkojo renginio svečiui uţ 
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padovanotas knygas, kuriomis galės dţiaugtis bibliotekos lankytojai ir linkėjo rašytojui naujų 

kūrybinių minčių. 

Diskusija smurto privačioje erdvėje tema 

 

Bibliotekoje organizuota diskusija smurto privačioje 

erdvėje tema, kurioje dalyvavo socialiniai, teisėsaugos ir 

nevyriausybinių organizacijų darbuotojai. Apie smurto 

sukeliamas problemas ir jų prevenciją susirinkusiems 

pasakojo Kretingos moterų mokymo ir informacijos centro 

Marija Juškienė. Diskusijoje dalyvavo ir gimnazijos 

direktorė, bendruomenės pirmininkas, policijos nuovados 

darbuotojas, aktyviai diskutavo susirinkusios bendruomenės 

moterys. 

Projekto „Bibliotekos paţangai“ organizuotos akcijos „Pirmas kartas internete? Drąsiau! 

Pirmyn!“, tiesioginė transliacija internetu „Saugiai naršome ir bendraujame internetu“ sulaukė 

populiarumo - bibliotekoje padaugėjo lankytojų bei skaitytojų. 

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 uţpildyto(nuotraukos, paveikslėliai) – 2 Lt, ne visiškai uţpildyto (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 uţklausą – 3 

Lt. 

2010 m. uţ mokamas paslaugas surinkta 7400 Lt., tai yra 1400 Lt. maţiau nei 2009 m. Tą 

įtakojo 4 dienų darbo savaitė, nedarbo diena šeštadienis, atliekamos renovacijos Juodupėnų bei 

Raguviškių filialuose. Viešosios bibliotekos filialuose dokumentų kopijavimo, skenavimo bei 

spausdinimo paslaugos nėra labai populiarios. 

Bibliotekos įvaizdţio formavimas 

Viešoji biblioteka neturi atstovo ryšiams su visuomene, todėl šį darbą atlieka kiti 

darbuotojai. Siekiama palaikyti tarpusavio ryšius su įvairiomis auditorijomis. Bibliotekos įvaizdis 

formuojamas pasitelkiant įvairius komunikacijos kanalus: renginius, darbą su ţiniasklaida (spauda, 
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radiju, televizija), bendravimą su paslaugų vartotojais, bibliotekos atstovų dalyvavimą svarbiuose 

renginiuose, informacines technologijas.  

Straipsniai spaudoje 

2010 m. publikuotas 31 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų straipsnis 31 (iš jų - 24 

Viešosios, 7 - filialų), 18 straipsnių daugiau nei 2009 m. Straipsnius rašė Viešosios bibliotekos 

darbuotojos - Lina Buikienė (12 straipsnių) ir Lolita Mieţienė (3 straipsnius), Nijolė Raudytė (8 

straipsnius), Skaistė Venckutė (1 straipsnį), Viešosios bibliotekos filialų darbuotojos - D. Paulikienė 

ir R. Berţanskienė (3 straipsnius), V. Gembutienė (1 straipsnį), V. Macienė ir R. Galuškinienė (2 

straipsnius), R. Girskienė (1 straipsnį).  

Apie biblioteką parengtų, bet ne bibliotekos darbuotojų parašytų straipsnių buvo 53, t. y. 10 

daugiau nei 2009 metais.  

Ryšių su visuomene renginiai 

Viešojoje bibliotekoje bei filialuose organizuoti literatūriniai vakarai, knygų pristatymai, 

parodų atidarymai, seminarai, akcijos vaikams ir suaugusiems.  

Leidyba 

2010 m. išleistas leidinys, skirtas Viešosios bibliotekos 75 metų jubiliejui „Spaudos ir 

knygos kelias Kretingoje“ (autorės - Nijolė Raudytė, Laima Jonauskaitė, Lina Buikienė, išleistas 

Klaipėdos universiteto leidykloje).  

 

Radijas ir televizija 

Parengti 8 reportaţai (2 reportaţais daugiau nei 2009 m.). Jie transliuoti Balticum Tv, Radio 

9, LRT. Ţiniasklaidos atstovams aktuali tema buvo Viešosios bibliotekos naujo pastato statyba.  

Publikacijos 

Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje pateikiamos bibliotekos veiklos ataskaitos. 

Informacinės technologijos 

Viešojoje bibliotekoje aktyvūs elektroniniai ryšiai su visuomene. Interneto svetainėje 

www.kretvb.lt nuolat atnaujinama ir publikuojama informacija apie bibliotekos veiklą, vyksiančius 

ir jau įvykusius renginius, bibliotekos struktūrą, vykdomus projektus. Kiekvieno mėnesio pabaigoje 

Kretingos rajono savivaldybės Kultūros skyriui siunčiamas ateinantį mėnesį Viešojoje bibliotekoje 

ir jos filialuose planuojamų renginių sąrašas, kuris patalpinamas savivaldybės internetinėje 

svetainėje www.kretinga.lt.  

2010 m. www.kretvb.lt svetainei iš viso parengti 25 straipsniai (17 straipsnių parengė Lina 

Buikienė (1 iš jų dar publikuotas svetainėje www.bibliotekos.lt), 4 straipsnius – Nijolė Raudytė, 3 

straipsnius – Danutė Ţiobakienė, 1 straipsnį – Rima Galuškinienė).  
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Elektroniniam personalijų ţinynui Lina Buikienė parengė 16 straipsnių (iš jų naujos 

personalijos – 8, papildytos naujais duomenimis – 8).  

Elektroninei „Kretingos krašto enciklopedijai“ iš viso parengti 129 straipsniai (iš jų 92 

straipsnius parengė Lina Buikienė, 36 straipsnius – Birutė Naujokaitienė, 1 straipsnį – Erika 

Kazlauskienė) 

Bendradarbiavimas 

Viešąją biblioteką populiarina bendradarbiavimas su Kretingos rajono vyskupo Motiejaus 

Valančiaus draugija, Kretingos rajono tautodailininkų klubu „Verpstė“, Kretingos rajono pedagogų 

švietimo centru, darţeliu - mokykla „Pasaka“ VPC, Kretingos vaikų ugdymo centru, Kretingos 

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

Viešpaties Apreiškimo pranciškonų vienuolynu, Kretingos darbo birţa, Mokesčių inspekcija bei 

kitomis įstaigomis.  

Viešosios bibliotekos filialai bendradarbiauja su Jokūbavo A. Stulginskio pagrindine 

mokykla ir jos biblioteka, Jokūbavo kaimo bendruomene, Kretingos kultūros centro Jokūbavo 

filialu, Kalniškių pagrindine mokykla, Kretingos kultūros centro Kalniškių filialu, Laukţemės 

pagrindine mokykla, Kretingos rajono kultūros centro Laukţemės filialu, Laukţemės kaimo 

bendruomene, Raguviškių kaimo bendruomene, Kretingos suaugusiųjų mokyklos mokytoja Vida 

Paulauskiene, Kretingos kultūros centro Budrių filiale įsikūrusiu moterų klubu, Kretingos kultūros 

centro Budrių filialu, Kretingos moterų mokymo ir informacijos centru, Kretingos darbo birţa, 

Kretingos seniūnija, Darbėnų bendruomene, Darbėnų gimnazija, Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir 

Pauliaus baţnyčia, Darbėnų policijos nuovada, Grūšlaukės pagrindine mokykla, Grūšlaukės kaimo 

bendruomene, Kretingos kultūros centro Grūšlaukės filialu, Piliakalnio pagrindine mokykla, 

Jokūbavo A. Stulginskio pagrindine mokykla ir jos biblioteka, Jokūbavo kaimo bendruomene, 

Juodupėnų bendruomenės centru „Juodupėnai“, Kūlupėnų seniūnija, Kretingos kultūros centro 

Kūlupėnų filialu, Laivių kaimo bendruomene, Kretingos kultūros centro Laivių filialu, Rūdaičių 

kaimo bendruomene, Kretingos kultūros centro Rūdaičių filialu, Rūdaičių pradine mokykla, 

Rūdaičių darţeliu, Vydmantų kaimo bendruomenės centru „Vydmantai“, Kretingos kultūros centro 

Vydmantų filialu, Vydmantų vidurinės mokyklos biblioteka, Vydmantų moterų klubu „Birutė“. 

2010 m. uţmegzta Jokūbavo filialo draugystė su Darbėnų gimnazijos biblioteka (kartu parengta 

popietė „Lietuviškų pasakų skrynelė“), Ţalgirio seniūnijos bibliotekos bendradarbiauja tarpusavyje   

(surengta popietė „Ţemaitokų ţaidamė  ţaidėma“, skirta Ţalgirio mūšio 600 –osioms metinėms 

paminėti, dalijamasi darbo patirtimi, knygomis ir informacija). 

Projektai 
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Tęsiamas projekto „Bibliotekos paţangai“ įgyvendinimas. 2010 m. įgyvendintas Europos 

dienai skirtas projektas „Tolerantiška, sveika ir dvasinga bendruomenė - dovana Europai“, kurio 

metu organizuoti Europos dienos renginiai Kretingos rajone.  

Viešoji biblioteka ir filialai rengė projektus veiklos finansavimui gauti ir teikė juos 

Kretingos rajono savivaldybei bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros rėmimo 

fondui, Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje. 

Bendradarbiavimas su vietos valdţia 

Viešosios bibliotekos direktorė, direktorės pavaduotoja bei Kretingos bibliotekininkų 

profesinės sąjungos atstovė lakėsi Kretingos rajono savivaldybėje, pristatė pagrindinius veiklos 

rodiklius, pristatė Viešosios bibliotekos ir filialų renginius, sprendė iškilusias problemas, dalyvavo 

Tarybos posėdţiuose. Kretingos rajono savivaldybės valdţios atstovai buvo pakviesti į Viešojoje 

bibliotekoje vykusį pasitarimą, kuriame dalyvavo Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai. Buvo 

sprendţiamos iškilusios problemos, domėtasi naujo Viešosios bibliotekos pastato statyba, spręsta 

šaltų Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų problema, taip pat klausimai, susiję su darbuotojų darbo 

uţmokesčiu, etatais ir kt. Kretingos rajono valdţios atstovai buvo kviečiami į Viešosios bibliotekos 

renginius: dalyvavo Viešosios bibliotekos 75 m. jubiliejaus minėjime, Vydmantų filialo 60 m. 

jubiliejaus minėjime. 

Netradicinės darbo formos 

Darbėnų filiale veikia jaunųjų bibliotekininkų būrelis, Jokūbavo filiale - foto mėgėjų būrelis, 

Kartenos filiale - knygų mylėtojų būrelis ,,Pelėdţiukas“, Šukės filiale - vaikų piešimo būrelis. Tokia 

veikla ne tik ugdo vaikų meilę knygai, pomėgį skaityti, ugdo kultūrinio gyvenimo poreikį, bet ir į 

biblioteką pritraukia naujų lankytojų, turinčių įvairių pomėgių, suteikia galimybę realizuoti save. 

Minėta veikla populiarina biblioteką uţ jos ribų.  

Kaimų filialų bibliotekininkės renka ir aprašo kaimų istorijas, įamţina kaimo senolių 

pasakojimus. Lankydamos senolių sodybas, bendraudamos su jais ir jų artimaisiais populiarina 

biblioteką uţ bibliotekos ribų. 

Kitos priemonės 

Parengti du pranešimai, reprezentuojantys biblioteką: 

Atstovauta bibliotekai Lietuvos suaugusiųjų švietimo savaitės „Besimokančios 

organizacijos: nuo retorikos prie veiksmų!“ Kretingos rajono suaugusiųjų švietimo įstaigų renginyje 

„Suaugusiųjų mokymasis: teisė, privilegija ar pareiga?“. Parengtas pranešimas tema „Suaugusiųjų 

švietimas ir mokymas informacinių technologijų ir informacijos srityse Kretingos rajono 

savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje“. Pranešimą skaitė Viešosios bibliotekos 

Informacinių technologijų skyriaus vedėja A. Kuktorovienė (trukmė - 0,5 val.). 
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Parengtas pranešimas bibliotekos 75-mečiui „Elektroninio leidinio „Kretingos krašto 

enciklopedija“ informacinės ir edukacinės galimybės“. Pranešimą parengė ir skaitė Viešosios 

bibliotekos Informacinių technologijų skyriaus vedėja A. Kuktorovienė (trukmė - 0,25 val.). 

Jubiliejaus metu pranešimą skaitė Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 

Nijolė Raudytė. 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

LIBIS PĮ diegimas 

2010 metais LIBIS programinė sistema buvo perkelta iš seno serverio į naują. LIBIS PĮ 

įdiegta VB S. Įpilties filiale. 2010 m. iš viso 14 filialų dirbo minėta programine įranga. Metų 

pabaigoje UAB „Sintagma“ įdiegė naują LIBIS versiją (4.10.2) (anksčiau buvo 4.4.1). Po diegimo 

darbų atlikimo LIBIS PĮ koregavimą reikėjo atlikti visuose filialuose, kurie dirba su LIBIS PĮ (17 

filialų), todėl Viešosios bibliotekos filialuose kuriam laikui buvo sustabdyti rekatalogavimo darbai. 

Viešosios bibliotekos Raguviškių filiale dėl renovacijos darbų kurį laiką nebuvo atliekamas fondo 

rekatalogavimas, o Juodupėnų filiale nuo rugsėjo 3 dienos iki metų pabaigos nebuvo 

rekataloguojamas fondas, kadangi dėl vykstančių renovacijos darbų nėra interneto. VB 

elektroniniame kataloge yra 37672 bibliografinių įrašų ( toliau – BĮ ). Per 2010 m. jis buvo 

papildytas 1950 bibliografinių įrašų (220 įrašų maţiau nei 2009 metais).  Įrašų sumaţėjo todėl, kad 

gauta maţiau knygų. VB filialuose rekataloguota 28 423 fiz. vnt. dokumentų. 

Darbo su LIBIS PĮ problemos, su kuriomis susidūrė Informacinių technologijų skyriaus 

vedėja: 

 raginimo siuntimo problemos; 

 autoinformavimo problemos; 

 leidinio rezervavimo problemos; 

 darbo languose problemos (siųstas prašymas LIBIS centrui sutvarkyti kompiuterinių resursų 

langą, kurio negalima padidinti/sumaţinti. Atsakymo negauta, langas nesutvarkytas). 

2010 metų pabaigoje iš viso buvo sukurti  41149 analiziniai įrašai, iš kurių 20789 -  

kraštotyros (2009-37648; 18276 – kraštotyros). 2010 m. padarytas 3501  analizinis įrašas, iš jų 2461 

- kraštotyros įrašas (2009 – 4075). Įrašai buvo kuriami iš periodinių leidinių ir 36 knygų. 

 

Informacinis fondas Viešojoje bibliotekoje 

Informacinio - bibliografinio fondo dydis – 15995 fiz. vnt. (per metus gauta 1226 fiz. vnt., 

nurašyta 1386 fiz. vnt.). Kraštotyros fondas – 2765 fiz. vnt. (gauta 63 fiz. vnt., nurašyta 0 fiz. vnt.). 

Komplektavimo tematika - enciklopedijos, ţinynai, ţodynai, įvairių mokslo šakų literatūra, skirta 

studentų ir vyresnių klasių moksleivių mokymosi bei suaugusiųjų švietimosi poreikiams. 
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Su komplektavimu susijusios problemos - dėl lėšų trūkumo nebegauta daug naujų leidinių. 

Viešosios bibliotekos filialų informacinį fondą 2010 m. sudarė 348 fiz. vnt. dokumentų.  

Pagrindinė informacinio fondo komplektavimo problema, dėl kurios biblioteka negalėjo 

įsigyti daug naujų leidinių – lėšų trūkumas. Su komplektavimu susijusios problemos – ţenkliai 

sumaţėjęs dokumentų gavimas. 

Katalogai ir kartotekos 

Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos sektoriuje buvo dirbama su šiais 

katalogais ir kartotekomis: 

 elektroniniu LIBIS katalogu - 3501 įrašai (analizikos bendrieji – 1040; kraštotyros – 2461); 

 citatų kartoteka – papildyta 50 kortelių (2009 m. - 88); 

 temine eilėraščių kartoteka – 0 (pildoma el. kataloge); 

 prisegta bylų - 630 (knygų turinių – 290 ir kraštotyros straipsnių – 340); 

 redaguota įrašų – 4280 (analizikos bendrieji – 305, kraštotyros – 3975). 

 2010 m. Viešosios bibliotekos filialuose buvo pildomi šie katalogai ir kartotekos: 

 elektroninis LIBIS katalogas – per 2010 m. rekataloguota 28 423 fiz. vnt. dokumentų.                                                   

 abėcėlinis katalogas – papildytas 192 kortelėmis; 

 kraštotyros kartoteka – papildyta 303 kortelėmis; 

 citatų kartoteka – papildyta 190 kortelių; 

 teminė eilėraščių kartoteka – papildyta 30 kortelių. 

 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

 

 2010 m. SVB gauta 8716 informacinių uţklausų, 50 iš jų – elektroninėmis priemonėmis. 

 2010 m. VB: 

 gautų informacinių uţklausų skaičius – 5858, 27 iš jų – elektroninėmis priemonėmis. 

Įvykdyta 5856 uţklausų, 27 iš jų – elektroniniu būdu. Neigiamų uţklausų – 2 (0,03 %); 

 teminių uţklausų 1677 (29 %); 

 adresinių uţklausų 3719 (64 %); 

 tikslinamųjų 438 (7 %); 

 faktografinių 24 (0,4 %). 
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Diagrama Nr. 16. VB gautų informacinių uţklausų sudėties lyginimas 2009 m. - 2010 m. 
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Viešosios bibliotekos kaimo filialuose gauta informacinių uţklausų – 2568, iš jų 

elektroninėmis priemonėmis – 23. Atsakyta į 2549 informacines uţklausas, iš kurių 23 

elektroninėmis priemonėmis. 

2010 m. Viešosios bibliotekos kaimo filialuose gautas uţklausas sudarė: 

 teminės uţklausos – 1751 (68 %); 

 adresinės uţklausos – 446 (18 %); 

 tikslinamosios uţklausos – 288 (11%); 

 faktografinės uţklausos – 83 (3%). 

2010 m. Viešosios bibliotekos kaimo filialuose buvo gautos 102 kraštotyros uţklausos. 

Viešosios bibliotekos Salantų miesto filiale gauta informacinių uţklausų – 290, iš jų 

elektroninėmis priemonėmis – 0. Atsakyta į 283 informacines uţklausas.  

Gautas uţklausas sudarė: 

 teminės uţklausos – 256 (88 %); 

 adresinės uţklausos – 34 (12 %); 

 tikslinamosios uţklausos – 0; 

 faktografinės uţklausos – 0. 

2010 m. Viešosios bibliotekos  Salantų miesto filiale gauta 15 kraštotyros uţklausų. 
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Diagrama Nr. 17. VB filialuose gautų informacinių uţklausų sudėties lyginimas 2009 m. - 2010 
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2010 m. VB gautų informacinių uţklausų skaičius sumaţėjo, kadangi sumaţėjo dokumentų 

gavimas, lankytojai aptarnauti tik 5 dienas per savaitę, dėl langų keitimo darbų biblioteka nuo spalio 

15 d. iki gruodţio 1 d. neaptarnavo vartotojų. VB neatsakyta į 2 vartotojų uţklausas.  27 uţklausos 

gautos elektroninėmis priemonėmis.  

VB filialuose gautų informacinių uţklausų skaičius sumaţėjo, kadangi sumaţėjo dokumentų 

gavimas, 17 iš 20 filialų vartotojai aptarnauti 4 dienas per savaitę, 7 filialuose sumaţinti darbo 

krūviai (po 0,25 etato), 2 filialuose vyko renovacija (ankštos patalpos, viename iš jų neteikta 

viešosios interneto prieigos paslauga). VB filialuose neatsakyta į 26 uţklausas. 23 uţklausos gautos 

elektroninėmis priemonėmis.  

Duomenų bazės 

 

Esančios kompiuterių tinkle – 2 (nekito, lyginant su 2009 m.): 

OPAC; 

LPBSB (Lietuvos periodinė bibliografinė straipsnių bazė). 

Esančios kituose serveriuose – 18: 

DB: virtualių apsilankymų – 1231; atsisiųstų įrašų – 299; atsisiųstų dokumentų – 418; 

seansų skaičius – 289. 

INFOLEX PRAKTIKA; 

Verslo ţinios; 

„Oxford Art Online"; 
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„Oxford Music Online"; 

„Oxford Reference Online -Priemium Collection";  

EBSCO; 

Academic Search Complete; 

Business Source Complete; 

ERIC; 

Green FILE; 

Health Source - Consumer Edition; 

Health Source: Nursing/Academic Edition; 

Library, Information Science & Technology Abstracts; 

Master FILE Premier; 

MEDLINE; 

Regional Business News; 

Teacher Reference Center; 

Newspaper Source; 

European Views of the Americas: 1493 to 1750. 

 

Kraštotyros veikla 

 

Viešosios bibliotekos VB kraštotyros spaudinių fondą 2010 m. sudarė 895 fiz. vnt. (2009 - 

832 fiz. vnt.). Gauta 63 fiz. vnt., 9 fiz. vnt. daugiau nei 2009 metais.  

Kaupiama 70 kraštotyros aplankų. Naujų aplankų nerengta, nes nesukaupta medţiagos 

naujai temai. Per 2010 m. turimi aplankai papildyti 301 nauja iškarpa (2009 m. – 69). 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 posistemyje; 

 parodų organizavimas: parengtos 3 kraštotyros parodos „Jurgiui Pabrėţai”, „Algiui Kukliui 

– 60“, „Kretingos bibliotekai – 75“; 

 kraštotyros fondo ir informacijos kaupimas ir tvarkymas. 

2010 m. elektroniniame LIBIS kataloge parengti 2461 kraštotyros įrašai, prisegta 340 bylų, 

redaguoti 3975 įrašai (2009 m. – 2736, prisegta bylų – 245, redaguotas – 8021 įrašas). 

2010 m. aprašyta 10 knygų, kuriose pateikta informacija apie Kretingą. 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl01$longDbNameButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl10$longDbNameButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl11$longDbNameButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl13$longDbNameButton','')
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2010 m. buvo rengiamos biobibliografijos: pabaigta rengti ir išleista biobibligrafija 

„Algirdas Antanas Kuklys“ (pradėta 2009 metais). Planuota parengti ir išleisti biobibliografiją 

Kretingos garbės piliečiui Ignui Jablonskui, bet dėl lėšų stokos nuspręsta atsisakyti idėjos. 

Surinkta medţiaga apie Kretingos bibliotekos istoriją knygai „Spaudos ir knygos kelias 

Kretingoje“. Parengtas 2011 metų kraštiečių sukakčių kalendorius – parengė L. Buikienė. 2011 m. 

ţymių ţmonių sukakčių kalendorių sudarė Bibliografijos – informacijos sektoriaus vedėja Laima 

Jonauskaitė. 

Buvo palaikomi ryšiai su kraštiete poete Meile Kudarauskaite, medicinos mokslų daktare, 

gydytoja onkologe Elena Moncevičiūte - Eringiene.  

Kraštotyros medţiaga buvo talpinama „Kretingos personalijų ţinyne“.  

2010 m. Viešojoje bibliotekoje gauta kraštotyros uţklausų - 75 (2009 m. - 106): teminių – 

69, adresinių – 3, tikslinamųjų – 3, neigiamų – 0, elektroninių ir telefonu – 2. 

2010 m. Viešosios bibliotekos kaimo filialuose gautos 102 kraštotyros uţklausos, Salantų 

miesto filiale – 15.  

 

Vartotojų orientavimas ir mokymas  

 

2010 m. registruotos tik konsultacijos, kurių metu buvo mokoma atlikti paiešką internete, 

duomenų bazėse. Konsultacijoms skirtos 164 valandos: Bibliografijos - informacijos sektoriuje, 

Informacijos skaitykloje – 127 val. (2009 m. – 99 val.), Interneto skaitykloje – 37 val. 

Konsultuota 712 vartotojų: Informacijos skaitykloje - 580 vartotojų (2009 -550 vartotojų), 

Interneto skaitykloje – 132 vartotojų. 

Bibliografijos – informacijos sektoriaus vedėja Laima Jonauskaitė Kretingos rajono 

gyventojams vedė mokymus „Mano interneto kelrodis“, trukmė – 21 val., dalyvių skaičius – 15. 

Informacinių technologijų skyriaus vedėja Asta Kuktorovienė Kretingos rajono gyventojams 

rengė mokymus „Kompiuterinis raštingumas“, trukmė – 96 val., dalyvių skaičius – 52. 

 

Kraštotyros aplankų pildymas Viešosios bibliotekos filialuose 

 

2010 m. naujomis Viešosios bibliotekos filialuose iškarpomis papildyti šie kraštotyros 

aplankai: 

 „Salantų miesto istorija“, „Orvydų sodyba – muziejus“, „Gaidţio kalnas“, „Salantų 

baţnyčios ir parapijos istorija“, „Salantai ir jo apylinkės spaudoje“, „Juozo Maksvyčio posmai“ 

(Salantų filiale); 

 ,,Baublių kaimas spaudoje“ papildytas 32 iškarpomis (Baublių filialas); 
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 „Ţymūs Darbėnų krašto ţmonės”, „Darbėnų baţnyčios istorija”, „Darbėnų apylinkės 

architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai”, renkamos vietos literatų eilės. Kaupiama 

informacija apie išnykusį Barkelių kaimą: apklausti du minėtame kaime gyvenę ţmonės (Darbėnų 

filialas); 

 ,,Sodţiaus gyventojų amatai ir menas“, „Uţgavėnių tradicijos ir papročiai Juodupėnų 

kaime“ (Juodupėnų filialas); 

 „Kalniškių mikrorajonas spaudoje“ (Kalniškių filialas); 

 „Po baltu ţiemos sparnu”, „Mamytei , vien tik jai”, „Būkem tėkrė ėr tvėrtė ţemaite“, 

„Ruduo“ (Kurmaičių filialas); 

 „Laivių mikrorajonas spaudoje“, (Laivių filialas); 

 „Laukţemės istorija“ (Laukţemės filialas) 

  „Raguviškių bibliotekos kaimai spaudoje“ (Raguviškių filialas) 

 surinktas 1 informacijos aplankas  „Kraštietė Elena Kniūkštaitė“, skirtas buvusios Ţadeikių 

kaimo gyventojos jubiliejui paminėti (Kartenos filialas); 

 Straipsnių kopijomis pildomas aplankas „Vydmantai spaudoje“, įsegti 57 straipsniai iš 

periodinės spaudos (Vydmantų filialas); 

 Aplankas „Vydmantų biblioteka spaudoje“ papildytas 5 straipsniais (Vydmantų filialas). 

 Filialų metraščiai nuolat pildomi. 

 

Viešosios bibliotekos filialų ryšiai su kraštiečiais 

 

Viešosios bibliotekos kaimų filialuose palaikomi ryšiai su šiais kraštiečiais: 

 Salantų m. filialas palaiko ryšius su kraštiečiu kalbininku Pranu Kniūkšta, kuris bibliotekai 

dovanoja savo knygas. Minėtas filialas taip pat palaiko ryšius ir su kraštiete poete Meile 

Kudarauskaite; 

 Darbėnų filialo darbuotoja palaiko ryšius su kraštietėmis poetėmis, gyvenančiomis 

Plateliuose - J. Bajoriūne bei R. Mieţetiene, sostinėje gyvenančia dailininke Zina Martinaitiene; 

 Grūšlaukės filialo vyr. bibliotekininkė palaiko ryšius su kraštiečiais - A. Viluckiu, E. 

Moncevičiūtė – Eringiene, V. Eringyte. E. Moncevičiūtė – Eringienė 2010 m. bibliotekai 

padovanojo knygą „Elena Eringienė iš Moncevičių giminės“. V. Eringytė padovanojo ţurnalo 

„Panelė“ prenumeratą 2011 metams. 

 Kūlupėnų filialo vyr. bibliotekininkės palaiko ryšius su kraštiete Zita Daugintyte iš 

Klaipėdos. 
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Internetas  

 

2010 m. Viešosios bibliotekos interneto lankytojų skaičius iš viso – 9872, Interneto 

skaitykloje buvo - 8350, iš jų: vaikų – 3443, Interneto skaitykloje - 1921. Interneto skaityklos darbo 

vietų skaičius – 10, Vaikų literatūros sektoriuje – 2, Bibliografijos – informacijos sektoriuje – 2, 

Abonemente -1 . Virtualių apsilankymų skaičius iš viso – 82910. 

2010 m. Viešosios bibliotekos kaimo filialuose interneto lankytojų skaičius buvo 28321, iš 

jų - 20391 vaikas. Interneto skaityklų darbo vietų skaičius Viešosios bibliotekos kaimo filialuose 

buvo 78. Virtualių apsilankymų skaičius Viešosios bibliotekos kaimo filialuose buvo 23263. 

2010 m. Viešosios bibliotekos Salantų miesto filiale interneto lankytojų skaičius buvo 5261, 

iš jų – 3102 vaikai. Interneto skaityklų darbo vietų skaičius Viešosios bibliotekos Salantų miesto 

filiale buvo 6. Virtualių apsilankymų skaičius Salantų miesto filiale buvo 4893. 

Lentelė Nr. 24. Internetas vartotojams 2009 m. - 2010 m. 
 

Bibliotekų su prieiga prie 

interneto skaičius 

 

Interneto lankytojų  

skaičius 

 

Interneto skaityklų darbo vietų 

skaičius 
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 skaičius 

 

2009 m. 2010 m. skirtum

as 

2009 

m. 
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m 

skirtumas        2009m. 2010 m skirtum

as 

2009 

m. 

2010 

m. 

skirtum

as 

17 21 + 4 39262  43454 + 4192 88 99 +11 93267 82910 - 10357 

 

2010 m. išaugo interneto lankytojų. Tą sąlygojo Viešosios bibliotekos filialų 

kompiuterizacija, nemokama prieiga prie interneto. 
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         - Interneto prieigos centrai 

 

         - savarankiškos informacijos paieškos terminalas (SIP/PIC) 
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2010 m. nauji viešosios interneto prieigos taškai įkurti Viešosios bibliotekos Kalniškių, 

Kumpikų ir Rūdaičių filialuose.  

Pagrindiniai interneto tiekėjai: Viešojoje bibliotekoje – AB „TEO“ interneto paslauga, 

filialuose – AB „TEO“ interneto paslauga, Lietuvos radijo ir televizijos interneto ryšys „Erdvės“, 

„Balticum TV“, „Infrastruktūra“.  

2010 m. Viešojoje bibliotekoje buvo panaikintas Viešosios bibliotekos Skaitmeninės 

informacijos sektorius bei Uţsienio kalbų skaitykla. Vietoje jų sukurtas Informacinių technologijų 

skyrius.  

 

V. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEIKLA 

Bendroji dalis 

Skyriaus struktūra. Informacinių technologijų (IT) skyrius yra Kretingos rajono 

savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos struktūrinis padalinys. Skyriuje dirba trys 

kvalifikuoti darbuotojai (2,875 etato), turintys aukštąjį inţinierinį ir bibliotekinį išsilavinimus. 

IT skyriaus darbo pagrindinis tikslas – visišku Viešosios bibliotekos kompiuterizavimu ir 

kompiuterinės bei programinės įrangos veikimo uţtikrinimu pasiekti geriausių Viešosios 

bibliotekos elektroninių ir informacinių paslaugų teikimo rezultatų. 

 

Pagrindiniai uţdaviniai 

 

IT skyriaus pagrindiniai uţdaviniai 2010 m. buvo: 

o kompiuterizuoti Rūdaičių, Kumpikų ir Kalniškių filialus bei įdiegti juose ir S. Įpilties 

filiale Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (toliau – LIBIS) programinę įrangą; 

o uţtikrinti kompiuterinės ir programinės įrangos Viešojoje bibliotekoje ir filialuose 

veikimą; 

o uţtikrinti LIBIS ir posistemių veikimą Viešojoje bibliotekoje ir filialuose; 

o uţtikrinti Viešosios bibliotekos duomenų perdavimą ir saugą; 

o organizuoti Viešųjų prieigų techninę pagalbą; 

o uţtikrinti Viešosios bibliotekos tinklalapių veikimą ir prieinamumą. 

 

Pagrindinės veiklos kryptys 

2010 m. IT skyriaus pagrindinės veiklos kryptys buvo dalyvauti: 

- rajono etninės kultūros programoje, skleidţiant rajono etninę kultūrą ir kultūros paveldą 

ţiniatinklyje: 

o pildyti „Kretingos personalijų ţinyno“ turinį, teikti nuorodas į jį; 

o pildyti „Kretingos rajono Garbės piliečių“ biografijas; 
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o tinkamai parengti filialų bibliotekininkų kraštotyros darbus publikavimui bibliotekos 

tinklapyje. 2010 m. publikavimui parengtas Kūlupėnų vyr. bibliotekininkės R. Galuškinienės 

kraštotyros darbas „Kūlupėnų ir aplinkinių kaimų maţoji architektūra“ (maketavimas); 

o sudaryti elektroninės „Kretingos krašto enciklopedijos“ turinio struktūrą; 

o pildyti elektroninės „Kretingos krašto enciklopedijos“ tinklalapių turinį. 

- rajono kultūrinės veikos programoje – diegiant kompiuterines technologijas ir uţtikrinant 

modernią informacinę bazę, tenkinti Savivaldybės ir kitų vartotojų informacinius poreikius. 

o administruoti bibliotekos serverius; 

o uţtikrinti Viešosios bibliotekos duomenų perdavimą ir saugą, elektroninio pašto sistemos 

veikimą; 

o uţtikrinti interneto, kompiuterių tinklo, operacinių sistemų prieţiūrą ir atnaujinimą; 

o uţtikrinti LIBIS sistemos ir posistemių bei programinės įrangos veikimą ir atnaujinimą 

bibliotekoje ir filialuose; 

o uţtikrinti elektroninių paslaugų Savivaldybės ir kitiems gyventojams prieinamumą; 

o teikti techninę pagalbą Viešosios bibliotekos struktūriniams padaliniams, konsultuoti darbo 

kompiuteriu ir LIBIS klausimais; 

o organizuoti Viešųjų prieigų techninę pagalbą; 

o mokyti vartotojus kompiuterinio raštingumo ir interneto pradţiamokslio pagrindų, 

bendravimo el. paštu ir internetinės telefonijos programos Skype pagrindų; 

o administruoti Viešosios bibliotekos svetainės turinį ir „Kretingos krašto enciklopedijoje“ ir 

uţtikrinti šių tinklalapių veikimą ir prieinamumą; 

o dalyvauti organizuojant Viešosios bibliotekos renginius; 

o dalyvauti projektuose, susijusiuose su informacinių technologijų diegimu; 

o bendradarbiauti su kitais Viešosios bibliotekos struktūriniais padaliniais ir kitų institucijų 

darbuotojais. 

 

Išorinių veiksnių poveikis veiklai 

IT skyriaus veiklą įtakojo: 

o finansiniai ištekliai, materialinė bazė. Keturių darbo dienų savaitė nuo kovo 1 d. iki rugsėjo 

30 d. įtakojo planuojamos veiklos atlikimo terminus – dalis darbų persikėlė į 2011 m. (el. 

enciklopedijos turinio pildymas, „Kretingos personalijų ţinyno“ turinio pildymas, LIBIS diegimas 

Rūdaičių, Kumpikų ir Kalniškių filialuose); 

o technologiniai veiksniai. Viešosios interneto prieigos rajono bibliotekose įkūrimas ir gauta 

techninė įranga suteikė galimybę Savivaldybės gyventojams įsisavinti ir naudotis informacinėmis 

technologijomis. Skaitytojų aptarnavimo posistemiui (SAP) reikalingos technikos (spausdintuvų) 
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įgijimas sudarė sąlygas pasirengti ir 2011 m. penkiuose Viešosios bibliotekos filialuose pradėti 

dirbti su LIBIS SAP. 

 

Vartotojų aptarnavimas 

2010 m. Interneto skaitykloje bibliotekos vartotojai neaptarnauti pietų bei darbuotojų 

mokymų metu. Organizuoti vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymai: vartotojai mokyti 

grupėse ir individualiai, konsultuoti darbo kompiuteriu klausimais. 

Vartotojų orientavimas ir mokymas 

2010 m. Viešojoje bibliotekoje rengti kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių 

mokymai rajono gyventojams. Vartotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius – 49 (6 grupės, 96 val.) 

(planuota – 100 val.).  

Viešojoje bibliotekoje planuotas kompiuterinio raštingumo mokymo valandų skaičius 2011 

m. planuota mokyti 8 grupes (70 dalyvių). Planuota jų mokymams skirti 128 val. Plano įgyvendinti 

nepavyko dėl šių veiksnių: 

1) Viešojoje bibliotekoje nėra atskiros mokymų klasės. Ir rajono gyventojų, ir darbuotojų 

kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai  vyko Interneto skaitykloje, todėl jų metu 

interneto vartotojai skaityklos paslaugomis naudotis negalėjo. Sulaukta Viešosios interneto prieigos 

lankytojų nepasitenkinimo; 

2) Viešojoje bibliotekoje spalio - lapkričio mėnesiais vyko remonto darbai, jų metu lankytojai 

nebuvo aptarnaujami; 

3) kovo 1 – rugsėjo 30 dienomis darbuotojai dirbo tik  4 dienas per savaitę. 

 

Renginiai 

 

Dalyvauta visuose bibliotekos renginiuose: renginiai fotografuoti, filmuoti. Nuotraukos 

atrinktos ir parengtos publikavimui internete. Didţiąją dalį straipsnių apie vykusius renginius 

pateikė Bibliografijos - informacijos sektoriaus vyr. bibliotekininkė Lina Buikienė, dalį jų pateikė 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Raudytė. Visi gauti straipsniai ir jų nuotraukos 

patalpinti Viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.kretvb.lt. Nuotraukas aprašo tinklalapio 

administratorius (IT skyriaus darbuotojas). 

 

2010 m. naujovės 

2010 m. parengtas WWW katalogo „Naudinga informacija“ skyrelis, kuriame vartotojai 

informuojami apie elektronines paslaugas ir jų valdymą. Interneto prieiga: 
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http://libis.kretvb.lt/content/usefullInfo.jsp;jsessionid=A72D97EB27B542CCD04DF761386757C2. 

Jame pateikti šie paaiškinimai: 

o Kaip uţsakyti leidinį? 

o Kaip rezervuoti leidinį? 

o Kaip atšaukti nereikalingą uţsakymą ar rezervaciją? 

o Kur ir kada atsiimti uţsakytus leidinius? 

o Kaip sugrąţinti pasiskolintus leidinius? 

o Kaip suţinoti, kada reikia grąţinti pasiskolintus leidinius? 

o Kaip pratęsti naudojimosi leidiniais terminą? 

o Ką daryti, pavėlavus grąţinti ar pametus leidinį? 

o Kaip grąţinti leidinį bibliotekos nedarbo metu? 

o Ką daryti, praradus skaitytojo paţymėjimą? 

Šis skyrelis pateikiamas kaip nuoroda, informuojant vartotoją apie knygų grąţinimo 

terminus bei knygų rezervavimą, kai siunčiamas autoinformavimo pranešimas el. paštu. 

 

Internetas 

 

2010 m. Virtualių apsilankymų buvo www.kretvb.lt – 71256 (-16494). Manoma, kad 

lankytojų bibliotekos interneto svetainėje sumaţėjo todėl, kad: 

o dėl maţesnio darbo dienų skaičiaus buvo pateikta maţiau informacijos; 

o didţiausias dėmesys buvo skirtas „Kretingos krašto enciklopedijos“ kūrimui, o abi svetaines 

administruoja vienas ţmogus; 

o Viešoji biblioteka daugiau nei mėnesį buvo uţdaryta remonto darbams (neaptarnavo 

lankytojų). 

 

Lentelė Nr. 25. Virtualių lankytojų bibliotekos interneto svetainėje 2006 - 2010 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 

2010-12-31 349829 71256 195,2 

                                                 

 Pateikti bibliotekos interneto svetainės http://www.kretvb.lt TOP 100 skaitiklio rodmenys (nuo skaitiklio įdiegimo – 

2006-01-01) 

http://libis.kretvb.lt/content/usefullInfo.jsp;jsessionid=A72D97EB27B542CCD04DF761386757C2
http://www.kretvb.lt/
http://www.kretvb.lt/
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Virtualių apsilankymų www.kretingosenciklopedija.lt – 204 (skaičius maţas todėl, kad 

„Kretingos krašto enciklopedija“ paieškos sistemose registruota tik nuo 2010 gruodţio 15 dienos, 

nuo tos dienos pradėjo veikti ir nuoroda į ją bibliotekos interneto svetainėje bei įdiegtas skaitiklis. 

Virtualių apsilankymų el. kataloge per WWW – 4009 (-538). Virtualių apsilankymų skaičius 

sumaţėjo, kadangi 2010 m. sausio pirmosiomis dienomis buvo atliktas katalogo statistikos per 

WWW konfigūravimas: nustatytos išimtys darbuotojų kompiuteriams (išimti vidiniai kompiuterių 

IP adresai), kad naršant iš jų, katalogas nerinktų statistikos (2009 m. nebuvo atskirti darbuotojų 

kompiuteriai, ir darbuotoją, besikreipiantį per WWW, sistema apskaitė į bendrą apsilankiusiųjų per 

WWW skaičiaus sąrašą). 

 

Lentelė Nr. 26. Bibliotekos elektroninio katalogo lankytojų per WWW 2010 m. 

statistika 

 

 

Projektų rengimas ir dalyvavimas projektuose 

 

1) 2010 m. dalyvauta projekto „Kretingos krašto enciklopedija“ kūrime (svetainės 

administravime); 

2) dalyvauta „Bibliotekos paţangai“ vykdomame projekte: pasirengimas ir technikos 

parengimas akcijoms, dalyvavimas konferencijose, naujienų skelbimas bibliotekos svetainėje, 

naujienų įsisavinimas, dalyvavimas mokymuose, vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymų 

grupių organizavimas ir mokymas, individualios konsultacijos. 

 

Darbuotojai 

 

- darbuotojų skaičius – 3 

- Iš jų: 

o profesionalūs bibliotekininkai – 1; 

o aukštasis išsilavinimas – 3. 

 

2010 m. atlikti šie darbai: 

 

1) Kompiuterizuoti Rūdaičių, Kumpikų ir Kalniškių filialai. S. Įpilties filiale įdiegta LIBIS PĮ;  

uţtikrintas kompiuterinės ir programinės įrangos Viešojoje bibliotekoje ir filialuose veikimas: 

Metai 

Virtualių 

apsilankymų 

skaičius 

Seansų 

skaičius 

Paieškų 

skaičius 

Atsisiųstųjų 

įrašų 

skaičius 

Atsisiųstųjų 

dokumentų 

skaičius 

Seansų 

trukmė 

2009 4547 685 29956 12238 62 1794h 33min 

2010 4009 4084 23926 9690 215 1390h 7 min 

http://www.kretingosenciklopedija.lt/
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o 8 kaimų filialuose įdiegta bevielio ryšio prieiga, pajungti 8 nešiojami kompiuteriai 

darbuotojams; 

o atlikta pilna kompiuterinės ir programinės įrangos inventorizacija; 

o profilaktiškai atlikti kompiuterinės įrangos darbai centrinėje bibliotekoje ir filialuose; 

o parengta kompiuterinė technika renginiams, konferencijoms, seminarams. 

2) Uţtikrintas Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) ir posistemių 

veikimas Viešojoje bibliotekoje ir filialuose: 

o perkelta LIBIS programinė sistema iš seno serverio į naują; 

o perkeltas bibliotekos elektroninis katalogas iš seno serverio į naują; 

o organizuotas periodinis (metinis) LIBIS versijos atnaujinimas, spręstos darbo su ja 

problemos, iškilusios po atnaujinimo proceso; 

o pastatytas knygų grąţinimo įrenginys; 

o konsultuoti darbuotojai LIBIS ir kompiuterinės technikos naudojimo klausimais. 

3) Uţtikrintas Viešosios bibliotekos duomenų perdavimas ir sauga: 

o serverio HP Proliant techninė prieţiūra ir aptarnavimas; 

o IBM Xseries backup serverio techninė prieţiūra ir aptarnavimas; 

o XenServer 5.0 virtualios mašinos periodinis atnaujinimas ir prieţiūra; 

o serverio kretvb.lt FreeBSD sistemos kasdieninis atnaujinimas ir prieţiūra; 

o pašto SMTP serviso periodinis atnaujinimas ir prieţiūra; 

o Web serviso periodinis atnaujinimas ir prieţiūra; 

o Imap periodinis atnaujinimas ir prieţiūra; 

o Imap-SSL serviso periodinis atnaujinimas ir prieţiūra; 

o Pop3 serviso periodinis atnaujinimas ir prieţiūra; 

o FTP serviso periodinis atnaujinimas ir prieţiūra; 

o Anti - spam ir antiviruso filtrų adaptacijos pašto serveriui Amavis serviso periodinis 

atnaujinimas ir prieţiūra; 

o Anti - spam Amavisd serviso periodinis atnaujinimas ir prieţiūra; 

o Clamd serviso periodinis atnaujinimas ir prieţiūra; 

o SSH serviso periodinis atnaujinimas ir prieţiūra; 

o duomenų bazės MySQL 5 periodinis atnaujinimas ir prieţiūra; 

o pagrindinio serverio OS atnaujinimas iš FreeBSD 7 Į FreeBSD 8; 

o kretvb.lt serverio adaptacijos darbai enciklopedija.lt svetainei; 

o periodinis duomenų atsarginių kopijų perkėlimas į backup serverį; 

o failų sistemos atstatymas po gedimo; 
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o diskų masyvo RAID atstatymas sugedus kietiesiems diskams. 

4) Organizuota Viešųjų prieigų techninė pagalba: buvo šalinami gedimai, kreiptasi dėl 

Viešosios prieigos sutrikimų į centrą, 3 kompiuteriai buvo išveţti remontui. 

5) Uţtikrintas Viešosios bibliotekos tinklalapių veikimas ir prieinamumas: administruotos dvi 

interneto svetainės (www.kretvb.lt ir www.kretingosenciklopedija.lt): 

o www.kretvb.lt administravimas. Svetainė pertvarkyta pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ reikalavimus (96% atitinka). Svetainė buvo periodiškai 

perţiūrima, papildoma, kuriama nauja tekstinė ir vaizdinė informacija (tekstai, nuotraukų ir 

paveikslėlių JPG, GIF tipo bylų biblioteka, dokumentų PDF, DOC, PPS tipo bylų archyvas) ir ji 

teikiama bibliotekos interneto svetainėje: 

- esamuose svetainės puslapiuose; 

- kuriami nauji svetainės puslapiai; 

- administruojamas „Naujienų“ modulis; 

- administruojamas „Banerių“ modulis; 

- administruojamas „Klausk bibliotekininko“ modulis. 

6) Kurta ir administruota www.kretingosenciklopedija.lt. Administruota „Kretingos krašto 

enciklopedija” svetainė, koreguotas UAB “M2 technologijos” techninis projektas, pritaikant 

enciklopedijos specifikai, papildomų darbų uţsakymas ir įgyvendinimas: 

o 2009 m. pabaigoje sukurtam „Kretingos krašto enciklopedijos“ UAB “M2 technologijos” 

techniniam sprendimui, parengta informacijos turinio struktūra, struktūrizuotas turinys pagal 

kategorijas ir subkategorijas ir joms priskirti straipsniai kartu su vaizdo medţiaga; 

o sukurta video ir nuotraukų galerijos (4), ir 2010 m. pabaigoje elektroninis leidinys 

„Kretingos krašto enciklopedija“ paleista laisvam naudojimui internete (kretvb.lt serverio 

adaptacijos darbai enciklopedija.lt svetainei); 

o uţsakyti ir atlikti papildomi darbai UAB „M2 technologijos”. Dėl jų per metus kreiptasi į 

UAB „M2“ technologijos 40 kartų el. paštu, daug kartų bendrauta telefonu, koreguotas pats 

enciklopedijos sukūrimo principas, atlikti papildomi darbai. Darbų derinimas, enciklopedijos 

struktūros sudarymas uţėmė daug laiko. 

 

Kita veikla: 

 

o dalyvauta „Bibliotekos paţangai” projekto rengtose akcijose; 

o dalyvauta mokymuose, konferencijose, seminaruose; 

o dalyvauta renginiuose, reprezentuojančiuose Viešąją biblioteką; 

o Kretingos rajono gyventojai mokyti kompiuterinio raštingumo pagrindų; 
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o projekto  „Bibliotekos paţangai” komanda bendradarbiavo su Swed banku. Pageidauta į 

senjorų kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymus įtraukti elektroninę bankininkystę 

ir pakviesti  minėto banko konsultantus supaţindinti su elektroninės bankininkystės paslauga. 

Višojoje bibliotekoje minėta projekto komandos idėja nesulaukė populiarumo, todėl nebuvo 

įgyvendintas. 

 

2010 m. veiklos sėkmės: 

o laiku sukurta ir visuomenei pristatyta „Kretingos krašto enciklopedija“; 

o 2009 m. pabaigoje pradėti vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymai sulaukė didţiulio 

dėmesio ir, atsiţvelgiant  į galimybes, 2010 m. buvo apmokytos 6 vartotojų grupės. Įvertinant tai, 

kad kovo 1- rugsėjo 30 d. buvo pereita prie keturių darbo dienų savaitės darbuotojams, o 

darbuotojams minėti mokymai yra papildoma veikla ir Kretingos gyventojų kvietimas mokytis 

nebuvo skelbiamas vietinėje spaudoje, į kompiuterinio raštingumo mokymus uţsirašė pakankamai 

gyventojų, nemaţai jų uţsirašę ir laukia savo eilės.  

o vartotojų mokymų apklausos, kuri anoniminė ir pateikta internete www.publika.lt 

duomenimis, mokymai buvo naudingi 100 % gyventojų. Pakankamai aukštas mokymų lygio 

vertinimas (virš 90%), gyventojai bibliotekoje arba vieni iš kitų suţino apie bibliotekoje vykdomus 

kompiuterinio raštingumo mokymus; 

o mokant suaugusiuosius gyventojus bibliotekoje, padarytos  išvados, jog: 

- bibliotekos vartotojams suteikiama galimybė nemokamai mokytis, tobulėti; 

- maţinama socialinė atskirtis tarp vyresnio amţiaus ţmonių, kaimo gyventojų; 

- viešinamos e. paslaugų galimybės gali sutaupyti laiko (pinigų); 

- baigti mokymai didina įsidarbinimo galimybes; 

- baigti mokymai kelia gyventojų pasitikėjimą savimi, suteikia motyvacijos tęsti mokymus ir 

saviraiškai; 

- vartotojai įgyja informacinių technologijų ir informacinių įgūdţių. 

o nedideli LIBIS sutrikimai ir greitas jų sprendimas; 

o pakankamai aukštas bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

interneto svetainėms www.kretvb.lt atitikimas (96%); 

o uţtikrinta nuolatinė serverių veikla. 

 

2010 m. veiklos trūkumai: 

 

o vartotojų mokymai yra papildoma neatlygintina bibliotekininkų veikla; 

o vartotojų mokymai vyksta Interneto skaitykloje, tuo metu nuolatiniai interneto vartotojai 

negali naudotis Interneto skaityklos paslaugomis; 
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o Rūdaičių, Kumpikų ir Kalniškių filialuose dėl techninių sprendimų įgyvendinimo, vėlavimo 

pajungiant kompiuterinę techniką ir interneto ryšį, 2010 m. nespėta įdiegti LIBIS programinė 

įranga. 

 

Problemos: 

 

o sunku sudaryti vienodo lygio kompiuterinio raštingumo mokymų grupes: vartotojams reikia 

skambinti, kviesti uţsirašiusius į mokymus, o tai kainuoja tiek ţmoniškųjų, tiek laiko, tiek ir 

materialinių (kviečiant gyventojus į mokymus skambinama telefonu) sąnaudų; 

o mokymus apsunkina tai, jog į juos daţnai susirenka specialiųjų poreikių turintys asmenys. 

 

Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą: 

 

o organizuojant mokymus, apie sudaromą grupę skelbti informaciją vietinėje spaudoje ir būtų 

geriau iš karto surinkti po tokias dvi grupes: 

1) visiškai nemokančių naudotis kompiuteriu; 

2) mokančių valdyti pelę bei klaviatūrą. 

Tačiau dėl anksčiau išvardytų trūkumų (vietos mokymams, darbuotojų uţimtumo, probleminių 

vartotojų grupių), to padaryti negalima. 

 

Papildoma informacija 

 

Virtualių apsilankymų statistika pagrindiniuose bibliotekos interneto svetainės 

puslapiuose 

 
Lentelė Nr. 27. Virtualūs apsilankymai pagrindiniuose bibliotekos svetainės puslapiuose 2008-2010 m. 

Puslapis (skiltis, rubrika) Perţiūrų Spausdinimų 

  2008 m. 2009 m. 2010 m. Viso 2008 m. 2009 

m. 

2010 m. Viso 

„Apie biblioteką“ 3588 4593 2296 16098 381 235 273 1340 

„Paslaugos“ 3171 1996 2961 12698 372 260 263 1398 

„Akcijos“ 3368 815 327 6287 583 39 153 1153 

„Katalogai ir DB“ 3680 8345 2699 14686 490 391 249 1658 

„Nuorodos“ 4724 4316 2555 15971 462 295 264 1526 

„Bibliotekos kampelis 

vaikams“ (pirmas puslapis) 

7165 7247 4782 30851 409 387 288 1688 

„Kraštotyra“ 2656 2233 1396 10719 401 323 166 1378 

„Kretingos personalijų 

ţinynas“ 

3117 2613 2107 11213 378 376 185 1297 

„Kretingos personalijų 

ţinynas: Personalijų 

abėcėlinė rodyklė“ 

3659 2802 1419 12659 473 480 267 1656 
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Daţniausiai lankomas, kaip ir kasmet, yra Vaikų bibliotekos tinklapis (7247), nors jo 

lankomumas ir sumaţėjo (-2465). 2010 m. išpopuliarėjo „Paslaugų“ tinklapis, jo lankymų 

padidėjimą galėjo lemti elektroninių paslaugų reklama bibliotekos svetainėje, spaudoje. 

Kompiuterinio raštingumo mokymas 

 

- Kompiuterinio raštingumo mokymų vertinimo apklausa: 

 

Baigus kompiuterinio raštingumo 16 akademinių valandų mokymus „Išmokime dirbti 

kompiuteriu“ ir įteikus šių mokymų paţymėjimus, besimokiusieji paprašomi atsakyti į mokymų 

vertinimo anketą. Iš 49 besimokiusiųjų, į anketos klausimus atsakė 44 respondentai.  

 

- Kompiuterinio raštingumo mokymų apklausos analizės išvados: 

 

o daţniausiai kompiuterinio raštingumo ir interneto pradmenų mokosi 61-75 m. gyventojai 

(65%); 

o 41 % gyventojų apie mokymus suţinojo atėjęs į biblioteką; 

o dauguma besimokiusiųjų (46%) namuose neturi kompiuterio, 35 % turi kompiuterį, 

prijungtą prie interneto, o likusieji (19%) namuose turi tik kompiuterį; 

o 59 % besimokiusiųjų norėjo išmokti naudotis kompiuteriu ir internetu, o 28% - įdomi nauja 

veikla; 

o mokymai buvo naudingi 100% atsakiusiųjų į anketos klausimus; 

o 47% respondentų įgytas ţinias ţada panaudoti laisvalaikiui namuose, 32% naudosis 

internetu bibliotekoje, o 17% - įgūdţiai reikalingi darbui; 

o dauguma gyventojų dar norėtų pratęsti mokymus, dalyvauti internetinio raštingumo 

mokymuose. 

 

VI. METODINĖ VEIKLA 

2010 m. pagrindinės metodinės veiklos kryptys buvo: 

- ugdyti bibliotekininkų profesionalumą. 2010 m. baigta Viešosios bibliotekos filialų 

kompiuterizacija. Buvo kompiuterizuoti likę 3 Viešosios bibliotekos filialai ( Kalniškių, Kumpikų 

bei Rūdaičių): gauti 8 stacionarieji ir 3 nešiojamieji kompiuteriai. 6 Viešosios bibliotekos filialuose, 

kurie buvo kompiuterizuoti iš projekto VIPT 2, įdiegta vartotojų registracijos ir statistikos sistema 

(VRSS), skirta supaprastinti duomenų surinkimą apie viešos interneto prieigos (VIP) lankytojų 

darbą kompiuteriais. 17 iš 20 Viešosios bibliotekos filialų dirbo su LIBIS PĮ. Konsultacijas darbo su 

LIBIS PĮ klausimais teikė, darbuotojas mokė Viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir 

tvarkymo skyriaus vedėja Zolina Andrijauskienė.  
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Projekto „Bibliotekos paţangai“ dėka, naujai kompiuterizuotuose Viešosios bibliotekos 

filialuose buvo įvestas interneto ryšys. Viešosios interneto prieigos paslaugą teikė visi 20 Viešosios 

bibliotekos filialų. Minėta paslauga į bibliotekas pritraukė naujų lankytojų, išaugo kompiuterių 

vartotojų skaičius.  

Projekto „Bibliotekos paţangai“ rengtus darbuotojams skirtus mokymus „Kompiuterinis 

raštingumas“ (56 val.) ir „Interneto ištekliai“ (22 val.) baigė 4 Viešosios bibliotekos ir 5 filialų 

darbuotojai. Mokymų kursą - „MS Excel pagrindai“ (14 val.), „Naudojimasis ID kortelių 

skaitytuvais“ (2 val.) bei „Bendravimo įgūdţių tobulinimas“ (12 val.) – baigė 6 Viešosios 

bibliotekos ir 2 Salantų miesto filialo darbuotojai. Mokymus „Suaugusiųjų mokymo pagrindai" 

baigė 4 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai. Nuotolinių mokymų kursą „Ţiniatinklis 2.0 

bibliotekininkams“ baigė 5 Viešosios bibliotekos ir 1 filialo darbuotojas, o „Viešieji ryšiai 

bibliotekininkams“ – 4 Viešosios bibliotekos ir 1 filialo darbuotojas. 8 Viešosios bibliotekos 

darbuotojos dalyvauja 120 val. trukmės mokymuose „Informacijos valdymas anglų kalba“, kurie 

tęsis iki 2011 m. vasario mėnesio. 

Projekto „Bibliotekos paţangai“ komandai pateikta informacija apie filialus (Darbėnų, 

Juodupėnų, Kūlupėnų, Raguviškių ir Vydmantų), kuriuose pageidaujama, kad būtų skirta papildoma 

įranga. Prašyta skirti kompiuterių bei atnaujinti kompiuterinį tinklą; 

- 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 metinius veiklos planus, planai, susiję su projekto 

„Bibliotekos paţangai“ įgyvendinimu, su filialų kompiuterizacija, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, 

biudţetu, fondų patikrinimu, atostogomis, spaudinių gavimu, renginių planavimu bei organizavimu, 

Jungtinės profesinės sąjungos veikla, Ţemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydţiu, Kultūros diena, 

kompiuterinio raštingumo mokymais, Viešosios bibliotekos finansais, svarbiais įvykiais; 

- teikti konsultacijas. Teiktos konsultacijos Viešosios bibliotekos filialų darbuotojams darbo 

su LBIS PĮ klausimais, darbo su VRSS klausimais, projektų rengimo, projekto ataskaitų rengimo, 

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

kompiuteriu susijusiais klausimais, akcijų rengimo klausimais. Viešosios bibliotekos filialų 

darbuotojoms buvo nuolat siunčiama informacija apie projekto „Bibliotekos paţangai“ veiklą, 

informacija apie vyksiančias akcijas, prisijungimo prie vyksiančių akcijų duomenys, 

naujienlaikraščiai ir kita svarbi informacija;  

- rengti metodinę medţiagą. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojams buvo parengta nauja 

paprastesnė metinio veiklos plano rengimo metodika; 
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- rengti metodines išvykas. 2010 m. aplankyta 20 Viešosios bibliotekos filialų (2 maţiau nei 

2009 m., kadangi 2 filialai buvo uţdaryti), surengta 10 metodinių išvykų (1 daugiau nei 2009 m.), 

per kurias aprašyti 37 apsilankymai (12 daugiau nei 2009 m.). Tikslas – susipaţinti su esama 

padėtimi, patikrinti ir įvertinti veiklą, patikrinti inventorių, nuveţti, pajungti ir profilaktiškai 

patikrinti kompiuterius, sutaisyti neveikiančius kompiuterius, išveţti renovuojamų Raguviškių ir 

Juodupėnų filiale buvusius kompiuterius saugojimui į Viešąją biblioteką, įvertinti patalpų būklę, 

spręsti ūkines problemas, atveţti naujai gautas knygas, įdiegti LIBIS PĮ, atnaujinti LIBIS PĮ, mokyti 

dirbti su LIBIS PĮ, teikti metodines konsultacijas dokumentacijos pildymo, rekatalogavimo, 

dokumentų fondo tvarkymo bei nurašymo klausimais. Išvykų metu patikrinti dienoraščiai, knygų 

nurašymo aktai, išduoties vietoje registracija, kompiuterių naudotojų registracija ir kita 

dokumentacija, skaitytojų registracijos formuliarai, skaitytojų – skolininkų formuliarai, kraštotyros 

kartoteka, katalogai, domėtasi kraštotyros veikla, informacine veikla, renginių organizavimu, 

aprašytas ir įvertintas filialų bibliotekininkų darbas. Metodinėse išvykose dalyvavo direktorės 

pavaduotoja Erika Kazlauskienė, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Zolina 

Andrijauskienė, buhalterė Regina Bertašienė, vyr. metodininkė Skaistė Venckutė, vyr. bibliografė 

Lolita Mieţienė, Ūkio dalies vedėja Valentina Kurlinkienė, kompiuterinio tinklo inţinierius 

Kęstutis Joskaudas; 

- pildyti statistines veiklos ataskaitas, uţpildyti Viešosios bibliotekos ir jos filialų 

statistinių ataskaitų elektroninę formą, parengti  tekstinę veiklos ataskaitą. 2010 m. nuspręsta, 

kad Viešosios bibliotekos metinį veiklos planą rengs direktorės pavaduotoja Erika Kazlauskienė, o 

tekstinę bei statistines 2010 m. veiklos ataskaitas vyr. metodininkė Skaistė Venckutė. Analizuotos 

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

susisteminta, apibendrinta ir pateikta tekstinėje veiklos ataskaitoje; 

- dalyvauti filialų dokumentų fondų patikrinimuose. Dalyvauta Viešosios bibliotekos 

Kumpikų filialo fondo patikrinime. Minėtos bibliotekos vyr. bibliotekininkei išėjus į pensiją, jos 

pareigas uţėmė Dovilė Mickutė, 2009 m. baigusi Klaipėdos universitetą bei įgijusi filologijos 

bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vertėjo profesinę kvalifikaciją. Perdavimo metu nurašyti 

susidėvėję ir aktualumą praradę dokumentai. Naujai priimtai vyr. bibliotekininkei teiktos 

konsultacijos, turint tikslą supaţindinti su bibliotekinio darbo specifika; 

- teikti ataskaitas projekto „Bibliotekos paţangai“ komandai apie Viešojoje bibliotekoje 

mokytus ir konsultuotus viešosios interneto prieigos lankytojus. Kas mėnesį projekto 

„Bibliotekos paţangai“ komandai teiktos ataskaitos apie Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose 

konsultuotus ir mokytus viešosios interneto prieigos lankytojus; 

- informuoti Kretingos rajono savivaldybę apie planuojamus renginius Viešojoje 

bibliotekoje ir filialuose. Iki kiekvieno mėnesio pabaigos sudarytas ir nusiųstas Kretingos rajono 
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savivaldybės Kultūros skyriui ateinantį mėnesį Viešojoje bibliotekoje ir filialuose planuotų renginių 

sąrašas; 

- teikti informacinius pranešimus ţiniasklaidos atstovams. Laikraščiams „Švyturys“ ir 

„Pajūrio naujienos“ pateikti informaciniai pranešimai apie Viešojoje bibliotekoje vyksiančias 

suaugusiems ir vaikams skirtas akcijas bei konkursus; 

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

savivaldybės konsultanto veikla: padėta organizuoti Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą (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 kompiuterinės ir programinės įrangos panaudojimo klausimais. 

Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojoms teiktos konsultacijos bibliotekininkų ir vartotojų 

mokymo klausimais, pagelbėta projekto „Bibliotekos paţangai“ komandai renkant duomenis, 

reikalingus įvairioms veikloms atlikti, dalyvauta skleidţiant projekto informaciją, Viešosios 

bibliotekos bei filialų darbuotojams teikta informacija apie organizuotus nuotolinius mokymus, 

darbuotojai registruoti į juos, sudaryta anglų kalbos mokymų dalyvių grupė. Viešosios bibliotekos ir 

filialų darbuotojoms teikta informacija apie vyksiančias akcijas. 

 

VII. DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

Lentelė Nr. 28. Dalyvavimas seminaruose. 

Nr. Seminaras/mokymai Dalyviai Organizatorius 

1. Komandiruotė į Europos 

parlamentą Briuselyje, 

Belgijos karalystėje (4 

dienos) ir Amsterdamo 

miesto viešąją biblioteką 

Nyderlandų karalystėje 

Viešosios bibliotekos 

vyr. bibliografė Lolita 

Mieţienė 

Lietuvos bibliotekininkų 

draugija 

2. „Bazinio lygio 

kompiuterinio raštingumo 

ţinios“, „Interneto ištekliai 

ir naujos bibliotekų 

paslaugos“ 

Viešosios bibliotekos 

direktoriaus pavaduotoja 

Erika Kazlauskienė, 

Vaikų literatūros 

sektoriaus vyr. 

bibliotekininkė Rasa 

Projektas „Bibliotekos 

paţangai“ (Lietuvos nacionalinė 

M. Maţvydo biblioteka) 
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Grigaitienė, Dokumentų 

komplektavimo ir 

tvarkymo skyriaus vyr. 

bibliotekininkės Loreta 

Kundrotienė ir Virgina 

Kalendrienė, Kumpikų 

filialo vyr. 

bibliotekininkė Dovilė 

Mickutė, Rūdaičių filialo 

vyr. bibliotekininkė 

Laimutė Kalniuvienė, 

Kūlupėnų filialo vyr. 

bibliotekininkė Vilija 

Macienė, Kalniškių 

filialo vyr. 

bibliotekininkė Zina 

Metrikienė, Darbėnų 

filialo vyr. 

bibliotekininkė Rita 

Berţanskienė 

3. „Darbo su Excel 2007 

pagrindai“, „Naudojimasis 

ID kortelių skaitytuvais“, 

„Bendravimo įgūdţių 

tobulinimas 

Viešosios bibliotekos 

vyr. metodininkė Skaistė 

Venckutė, Bibliografijos 

– informacijos 

sektoriaus vedėja Laima 

Jonauskaitė, vyr. 

bibliotekininkė Lina 

Buikienė, vyr. 

bibliografė Lolita 

Mieţienė, vyr. 

bibliotekininkė Rima 

Martinkienė, 

Informacinių 

technologijų skyriaus 

Projektas „Bibliotekos 

paţangai“ (Lietuvos nacionalinė 

M. Maţvydo biblioteka) 
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vedėja Asta 

Kuktorovienė, Salantų 

filialo vedėja Jūratė 

Maciuvienė, Salantų 

filialo vyr. 

bibliotekininkė Angelė 

Kripienė 

4.  „OS Windows 7 naujovės ir 

Windows serverių 

saugumas“ 

Viešosios bibliotekos 

serverių administravimo 

inţinierius Aurimas 

Juška 

Projektas „Bibliotekos 

paţangai“ (Lietuvos nacionalinė 

Martyno Maţvydo biblioteka) 

5. „Suaugusiųjų mokymo 

pagrindai bibliotekų 

darbuotojams"  

Viešosios bibliotekos 

Bibliografijos – 

informacijos sektoriaus 

vedėja Laima 

Jonauskaitė, vyr. 

bibliotekininkė Rima 

Martinkienė 

Projektas „Bibliotekos 

paţangai“ (Klaipėdos miesto 

savivaldybės viešoji biblioteka) 

6. „Informacijos valdymas 

anglų kalba“ (bus baigti 

2011 m.) 

Viešosios bibliotekos 

direktorės pavaduotoja 

Erika Kazlauskienė, vyr. 

metodininkė Skaistė 

Venckutė, vyr. 

bibliotekininkė Rasa 

Grigaitienė, vyr. 

bibliotekininkė Lina 

Buikienė, vyr. 

bibliografė Lolita 

Mieţienė, Bibliografijos 

– informacijos 

sektoriaus vedėja Laima 

Jonauskaitė, vyr. 

bibliotekininkė Rima 

Martinkienė, Skaitytojų 

Projektas „Bibliotekos 

paţangai“ 
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aptarnavimo skyriaus 

vedėja Nijolė Raudytė 

7. Nuotolinių mokymų kursas 

„Ţiniatinklis 2.0 

bibliotekininkams“ 

Viešosios bibliotekos 

vyr. bibliotekininkė Rasa 

Grigaitienė, 

Bibliografijos – 

informacijos sektoriaus 

vedėja Laima 

Jonauskaitė, vyr. 

bibliotekininkė Lina 

Buikienė, Informacinių 

technologijų skyriaus 

vedėja Asta 

Kuktorovienė, vyr. 

bibliotekininkė Rima 

Martinkienė, Raguviškių 

filialo vyr. 

bibliotekininkė Zofija 

Mačiuvienė 

Projektas „Bibliotekos 

paţangai“ 

8. Nuotolinių mokymų kursas 

„Viešieji ryšiai 

bibliotekininkams“ 

Viešosios bibliotekos 

vyr. metodininkė Skaistė 

Venckutė, Vaikų 

literatūros sektoriaus 

vedėja Danutė 

Ţiobakienė, vyr. 

bibliografė Lolita 

Mieţienė, Informacinių 

technologijų skyriaus 

vedėja Asta 

Kuktorovienė, 

Raguviškių filialo vyr. 

bibliotekininkė Zofija 

Mačiuvienė 

Projektas „Bibliotekos 

paţangai“ 
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Pasidţiaugta, kad kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymus baigė visos 

Viešosios bibliotekos filialų darbuotojos ir 11 Viešosios bibliotekos darbuotojų. Pasidţiaugta, kad 

darbuotojams suteikta proga dalyvauti nuotoliniuose mokymuose. 2010 m., dėl ţenkliai 

sumaţėjusio Viešosios bibliotekos veiklos finansavimo, dalyvauta tik projekto „Bibliotekos 

paţangai“ rengtuose mokymuose. Liūdina tai, kad Viešosios bibliotekos filialų darbuotojos, iki 

mokymų neturėjusios darbo kompiuteriu įgūdţių, net baigusios mokymus neturi pakankamai ţinių 

ir įgūdţių, kad galėtų rengti kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymus gyventojams. 

Kol kas jiems teikiamos tik konsultacijos. Viešojoje bibliotekoje sėkmingai rengti gyventojų 

kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai rajono gyventojams. Norinčių mokytis 

gyventojų skaičius ţenkliai auga, o Viešosios bibliotekos interneto skaitykloje yra tik 10 

lankytojams skirtų kompiuterių.  

 

VIII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 

2010 m. veiklos finansavimui gauti buvo parengti 7 projektai Projektų įgyvendinimui 

paprašyta 22954 Lt suma, o nuspręsta skirti tik 16 500 Lt: 7000 Lt iš Kretingos rajono savivaldybės 

ir 5000 Lt iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondo, 4500 Lt iš  

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje. 

 

Lentelė Nr. 29. Viešosios bibliotekos parengti projektai 2010 m. finansavimui gauti 

Eil. 

Nr 

Projektas  Prašoma suma Skirta suma 

1. Literatūros populiarinimo 

projektas „Per ţodţio gyvastį 

ir dvasią“ 

5500 Lt - Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijos Kultūros 

rėmimo fondo 

5000 Lt - Lietuvos 

Respublikos kultūros 

ministerijos Kultūros 

rėmimo fondo 

2.  Skaitymo skatinimo projektas 

„Per ţodţio gyvastį ir dvasią“  

3500 Lt - Kretingos rajono 

savivaldybė 

2000 Lt - Kretingos rajono 

savivaldybė 

3. „Kretingos krašto 

enciklopedija“ 

4000 Lt - Kretingos rajono 

savivaldybė 

1200 Lt - Kretingos rajono 

savivaldybė 

4. Konferencija „Biblioteka tarp 

dabarties ir ateities“, skirta 

Kretingos rajono 

savivaldybės M. Valančiaus 

viešosios bibliotekos įkūrimo 

3500 Lt - Kretingos rajono 

savivaldybė 

3000 Lt - Kretingos rajono 

savivaldybė 
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75 metų jubiliejui 

5. „Tolerantiška, sveika ir 

dvasinga bendruomenė - 

dovana Europai“ 

Europos dienos renginiai   

Kretingos rajone 

4500 Lt - Europos Komisijos 

atstovybė Lietuvoje 

4500 Lt - Europos 

Komisijos atstovybė 

Lietuvoje 

 Iš viso 21 000 Lt 15 700 Lt 

 

Lentelė Nr. 30. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų parengti projektai 2010 m. 

finansavimui gauti. 

Eil. 

Nr 

Projektas Prašoma suma Skirta suma 

1. Kraštotyros darbas „Salantų 

tautodailininkai“ 

1500 Lt - Kretingos rajono 

savivaldybė 

500 Lt - Kretingos rajono 

savivaldybė 

2. Kraštotyros darbas „Kūlupėnų 

ir aplinkinių kaimų maţoji 

architektūra“ 

454 Lt - Kretingos rajono 

savivaldybė 

300 Lt - Kretingos rajono 

savivaldybė 

 Iš viso 1954 Lt 800 Lt 

 

2010 m. pabaigoje Viešojoje bibliotekoje ir filialuose buvo parašyta 10 projektų 2011 m. 

veiklos finansavimui gauti. Projektų įgyvendinimui paprašyta 24 410 Lt: 9 410 Lt iš Kretingos 

rajono savivaldybės, 15 000 Lt iš projekto „Bibliotekos paţangai. 

Lentele Nr. 31. 2010 m. Viešojoje bibliotekoje parengti projektai 2011 m. finansavimui 

gauti 

Eil. 

Nr. 

Projektas Prašoma suma 

1. Skaitymo skatinimo projektas „Per ţodţio 

gyvastį ir dvasią“ 

2 000 Lt – Kretingos rajono savivaldybė 

2. Elektroninio leidinio „Kretingos krašto 

enciklopedija“ tekstų redagavimas ir 

prieţiūra 

2 800 Lt - Kretingos rajono savivaldybė 

3. Vyskupo, rašytojo Motiejaus Valančiaus 

210 – ųjų gimimo metinių paminėjimui 

skirtas projektas „Nuo piemenuko iki 

ganytojo“ 

1 000 Lt - Kretingos rajono savivaldybė 
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4. „Bibliotekos paţangai“  programa  miestų 

šventėse „Mano biblioteka – pati 

šauniausia!“ 

15 000 Lt - Projektas „Bibliotekos paţangai“ 

 Iš viso 25 800 Lt  

 

 

Lentelė Nr. 32. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų 2010 m. pabaigoje parengti 

projektai 2011 m. finansavimui gauti 

Eil. 

Nr. 

Projektas Rengėjas Prašoma suma 

1. ,,Niekas neuţmiršta, niekas 

nepamiršta“ 

Darbėnų filialas 500 Lt - Kretingos rajono savivaldybė 

2. „Jokūbavas ir jo ţmonės 

istorijos vingiuose“ 

Jokūbavo filialas 770 Lt - Kretingos rajono savivaldybė 

3. „60 Juodupėnų bibliotekos 

gyvavimo metų“ 

Juodupėnų filialas 722 Lt - Kretingos rajono savivaldybė 

4. „Kartenos bibliotekai - 70“ Kartenos filialas 578 Lt  - Kretingos rajono savivaldybė 

5. „Kūlupėnų ir aplinkinių 

kaimų vaišių kultūros 

paveldas“ 

Kūlupėnų filialas 690 Lt - Kretingos rajono savivaldybė 

6. „Pasitinkant rudenį“ Vydmantų filialas 350 Lt - Kretingos rajono savivaldybė 

 Iš viso  3610 Lt 

 

IX. PERSONALAS 

Darbuotojai 

2010 m. Viešojoje bibliotekoje dirbo 51 darbuotojas, iš kurių 43 – profesionalūs 

bibliotekininkai.  

su aukštuoju (skaičiais ir proc.): 

SVB 21 (49 %)   t. y. 2 daugiau nei 2009 m.;  

VB 11 (58 %)    t. y. 1 daugiau nei 2009 m.;  

Salantų m. – ; 

kaimų filialuose 10 (46 %)  t. y. 1 daugiau nei 2009 m. 
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Su aukštesniuoju (skaičiais ir proc.): 

SVB 18 (42 %)   t. y. 1 maţiau nei 2009 m.; 

VB 8 ( 42 %)    nepakito; 

Salantų m. 1 (50%)  nepakito; 

kaimų filialuose 9 (41%) t. y. 1 maţiau nei 2009 m.  

 

Kitų (skaičiais ir proc.): 

SVB 4 (9 %)   nepakito  

VB –  

Salantų m. 1 (50%)  nepakito; 

kaimų filialų 3 (14 %) nepakito. 

 

Rodikliai pakito, kadangi 2010 m. įvyko pokyčių. Aukštąjį išsilavinimą turinčių 

profesionalių bibliotekininkų skaičius padidėjo, o aukštesnįjį – sumaţėjo, kadangi, Kumpikų filialo 

vyr. bibliotekininkei Kleopai Vrubliauskienei išėjus i pensiją, į jos vietą priimta dirbti Dovilė 

Mickutė, turinti aukštąjį nebibliotekinį išsilavinimą, o 2009 m. likusį laisvą direktoriaus 

pavaduotojos etatą uţėmė iš vaiko auginimo atostogų grįţusi buvusi projektų vadybininkė Erika 

Kazlauskienė.  

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

Lentelė Nr . 33. Vartotojų, lankytojų bei išduoties skaičius 1 bibliotekininkui 

Biblioteka Vartotojų skaičius 

vienam bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 

vienam bibliotekininkui 

Išduotis vienam 

bibliotekininkui 

2009 

m. 

2010 

m. 

skirtumas 2008 

m. 

2010 

m. 

skirtumas 2009 m. 2010 m. skirtumas 

SVB 229 208 - 21 3493 3267 - 226 7994 6598 - 1396 

VB 205 188 - 17 2849 2490 - 359 6534 5080 - 1454 

MF 334 307 - 27 5642 5847 + 205 10078 8311 - 1767 

KF 239 216 - 23 3824 3703 - 121 8999 7754 - 1245 

 

2010 m. VB ir KF vartotojų, lankytojų ir išduoties skaičius vienam bibliotekininkui 

sumaţėjo (2009 m. augo). Tą įtakojo pagrindinių veiklos rodiklių sumaţėjimas ataskaitiniais metais. 

Viešosios bibliotekos Salantų filiale lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui padidėjo. Tą lėmė 

išaugęs apsilankymų skaičius (410).  
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X. MATERIALINĖ BAZĖ 

Techninis aprūpinimas 

Lentelė Nr. 34. Kompiuterių (iš jų vartotojams ir darbuotojams) ir dauginimo 

priemonių skaičius 2009 m. – 2010 m. 

Biblioteka Iš viso kompiuterių Iš jų: Kopijavimo aparatų 

Vartotojams Darbuotojams 

2009 m 2010 m. 2009 

m 

2010 

m. 

2009 

m 

2010m. 2009 m 2010 m. 

SVB 140 155 (+15) 88 99 

(+11) 

52 56 (+4) 21 (+4) 25 

VB 39 42 (+3) 15 15 

(0) 

24 

 

27 (+3) 1 1 (0) 

MF 8 8 (0) 6 6 (0) 2 2 (0) 1 1 (0) 

KF 93 105 (+12) 67 78 

(+11) 

26 27 (+1) 19 23 (+4) 

Diagrama Nr. 18.Vartotojams skirti kompiuteriai 2009 m. – 2010 m.  
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Diagrama Nr. 19. Darbuotojams skirti kompiuteriai 2009 m. – 2010 m.  
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SVB ir KF vartotojams ir vartotojams skirtų kompiuterių skaičius išaugo, kadangi 

ataskaitiniais metais buvo kompiuterizuoti likę trys Viešosios bibliotekos filialai: gauti 8 

stacionarieji ir 3 nešiojamieji kompiuteriai. Kadangi išaugo kompiuterizuotų filialų skaičius bei 

buvo gauta multifunkcinių įrenginių, išaugo filialų, kuriuose pradėtos teikti mokamas paslaugas, 

skaičius. Baigti kompiuterizuoti visi VB filialai. VB darbuotojams skirtų kompiuterių skaičius 

išaugo 3.  

Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas 2678 kvadr. m. (7 kvadr. m. maţesnis nei 2009 

m.). ). Iš jų naudingas bibliotekos funkcijoms atlikti plotas 2291 kvadr. m. (1 kvadr. m. didesnis nei 

2009 m.).  

XI. FINANSAVIMAS 
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Lentelė Nr. 35. Lėšų gavimas 2009 m. – 2010 m. 

 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

Iš viso gauta 1473,9 tūkst. Lt 1434,9 tūkst. Lt - 39 tūkst. Lt 

Iš biudţeto (steigėjo, 

valstybės) lėšos 

1378,2 tūkst. Lt 1383,3 tūkst. Lt + 5,1 tūkst. Lt 

Steigėjo lėšos 

dokumentams įsigyti 

20,1 tūkst. Lt 18,9 tūkst. Lt - 1,2 tūkst. Lt 

Steigėjo lėšos 

periodikos 

prenumeratai 

52,3 tūkst. Lt 44,6 tūkst. Lt - 7,7 tūkst. Lt 

Uţ mokamas 

paslaugas 

8,8 tūkst. Lt 7,4 tūkst. Lt - 1,4 tūkst. Lt 

Fizinių, juridinių 

asmenų parama 

60,6 tūkst. Lt 27,7 tūkst. Lt - 32,9 tūkst. Lt 

Programų, projektų 

(grantų) lėšos 

26,3 tūkst. Lt 16,5 tūkst. Lt - 9,8 tūkst. Lt 

 

Lentelė Nr. 36. Išlaidos 2009 m. - 2010 m. 

 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

Iš viso išleista 1473,9 tūkst. Lt 1434,9 tūkst. Lt - 39 tūkst. Lt 

Darbo uţmokesčiui 911,7 tūkst. Lt 843,2 tūkst. Lt - 68,5 tūkst. Lt 

Komplektavimui 

(dokumentams įsigyti) 

195,7 tūkst. Lt 127,9 tūkst. Lt 67,8 tūkst. Lt 

Knygoms 141,3 tūkst. Lt 82,1 tūkst. Lt - 59,2 tūkst. Lt 

Periodikos 

prenumeratai 

52,3 tūkst. Lt 44,6 tūkst. Lt - 7,7 tūkst. Lt 

Elektroniniams 

dokumentams 

2,1 tūkst. Lt 1,2 tūkst. Lt 0,9 tūkst. Lt 

Automatizacijai: 

kompiuterinei 

programinei įrangai, 

jos palaikymui 

0 0 - 

Kitos išlaidos 366,5 tūkst. Lt 463,8 tūkst. Lt + 97,3 tūkst. Lt 
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XII. DARBAS SU VAIKAIS 

 

(Viešosios bibliotekos ir filialų 2010 m. darbas su vaikais (iki 14 m. imtinai) 

 

Vartotojai 

Lentelė 37. Vartotojai 2009 m. – 2010 m.  

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 2935 2809 - 126 

VB 1156 1126 - 30 

MF 256 236 - 20 

KF 1523 1447 - 76 

 

Diagrama Nr. 20. Vartotojų skaičiaus kitimas 2009m. - 2010 m. 
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Lentelė Nr. 38. Apsilankymų skaičius 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 61206 61512 + 306 

VB 14682 15011 + 329 

MF 4957 5265 +308 

KF 41567 41236 - 331 
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Diagrama Nr. 21. Apsilankymų skaičius 2009 m.-2010 m. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Apsilankymai 2009 m. - 2010 m. 

2009 m.

2010 m.

2009 m. 61206 14682 4957 41567

2010 m. 61512 15011 5265 41236

SVB VB MF KF

 

 

Lankomumas  

 

Lentelė Nr. 39. Lankomumo rodiklis 2009 m.-2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 21 22 + 1 

VB 13 13 - 

MF 19 22 + 3 

KF 27 29 + 2 

 

Išduotis 

 

Lentelė Nr. 40. Dokumentų išduotis 2009 m.-2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 86955 70213 - 16742 

 VB 26011 20158 - 5853 

 MF 4291 3443 - 848 

 KF 56653 46612 - 10041 
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Diagrama Nr. 22. Dokumentų išduoties skaičius 2009 m.-2010 m. 
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Lentelė Nr. 41. Groţinės literatūros išduotis 2009 m.-2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

fiz.v

nt. 

pro

c. 

fiz.

vnt. 

proc

. 

fiz.v

nt. 

pro

c. 

SVB 6188

2 

71 49762 71  - 12120  - 

 VB 205

96 

79  15787 78  - 4809  - 1 

 MF 342

7 

80  2459 71  - 968 - 9 

 KF 378

59 

67 31516 68  - 6343 + 1 
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Diagrama Nr. 23.Groţinės literatūros išduoties skaičius 2009m.-2010 m. 
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Lentelė Nr. 42. Šakinės literatūros išduotis 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

fiz.v

nt. 

pro

c. 

fiz.

vnt. 

proc

. 

fiz.v

nt. 

Pro

c. 

SVB 2507

3 

29 204

51 

29 - 4622  - 

 VB 541

5 

21 437

1 

22 - 1044 + 1 

 MF 864 20 984 29 + 120  + 9 

 KF 187

94 

33 150

96 

32  - 3698 - 1 
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Diagrama Nr. 24. Šakinės literatūros išduoties skaičius 2000 m.-2010 m. 
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Lentelė Nr. 43. Periodinių leidinių išduotis 2009 m.-2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

fiz.v

nt. 

pro

c. 

fiz.

vnt. 

proc

. 

fiz.v

nt. 

pro

c. 

SVB 2598

8 

30 240

97 

34  -1891 + 4 

 VB 100

9 

4 855 4  - 154  - 

 MF 127

5 

30 119

1 

35  - 84 + 5 

 KF 237

04 

42 220

51 

47 - 1653 + 5 
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Diagrama Nr. 25.Periodinių leidinių išduoties skaičius 2009 m.-2010 m. 
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Lentelė Nr. 44. Dokumentų išduotis į namus ir vietoje 2010 m.  

Biblioteka Išduotis į namus Išduotis vietoje 

SVB 47912 22301 

VB 17056 3102 

MF 2621 822 

KF 28235 18377 

 

Skaitomumas 

Lentelė Nr. 45. Skaitomumas 2009 m.-2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 30 25 - 5 

 VB 23 18 - 5 

 MF 17 15 - 2 

 KF 37 32 - 5 

 

2010 m. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose sumaţėjo vartotojų skaičius. Tą lėmė kaimų 

gyventojų senėjimas, jaunimo emigracija, mokyklų uţdarymas, demografinės problemos, keturių 

dienų darbo savaitė daugumoje Viešosios bibliotekos filialų, darbo krūvių sumaţinimas 7 Viešosios 

bibliotekos filialuose, sumaţėjęs dokumentų gavimas. Dėl ţenkliai sumaţėjusio dokumentų gavimo, 
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sumaţėjo bendrosios dokumentų išduoties, groţinės literatūros išduoties bei periodinių leidinių 

išduoties rodikliai Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose, šakinės literatūros išduoties rodikliai 

kaimo filialuose ir Viešojoje bibliotekoje – sumaţėjo (neuţtenka lėšų filialams nupirkti 

mokomosios, informacinės literatūros, sunku patenkinti skaitytojų poreikius), Salantų miesto filiale 

- neţenkliai išaugo.  

2010 m. VB ir MF išaugo apsilankymų skaičius, nepaisant to, kad sumaţėjo vartotojų 

skaičius. Tai rodo, kad be knygų išdavimo populiarios ir kitos bibliotekų teikiamos paslaugos – 

gyventojų mokymai, akcijos, renginiai. Be to, Salantų miesto filialas ir Viešoji biblioteka lankytojus 

aptarnavo 5 dienas per savaitę, o KF sumaţėjo apsilankymų skaičius, kadangi KF nuo kovo 1 d. iki 

rugsėjo 30 d. lankytojai buvo aptarnaujami 4 dienas per savaitę.  

Renginiai  

 

Lentelė Nr. 46. Renginiai 2009 m. - 2010 m. 

 

Biblioteka 

 

2009 m. 

 

2010 m. 

 

Skirtumas 

SVB 277 284 + 7 

 VB 33 32  - 1 

 MF 10 12 + 2 

 KF 234 240 + 6 

 

Diagrama Nr. 26. Renginių skaičiaus kitimas 2009 m. - 2010 m 
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Lentelė Nr. 47. Ţodiniai renginiai vaikams 2009 m. – 2010 m.  

Biblioteka 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

SVB 138 147 +9 

VB 10 10 - 

MF 6 10 +4 

KF 122 127 +5 

 

Lentelė Nr. 48. Vaizdiniai renginiai vaikams 2009 m. – 2010 m.  

Biblioteka 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

SVB 139 137 -2 

VB 23 22 -1 

MF 4 2 -2 

KF 112 113 +1 

 

Lentelė Nr. 49. Renginių lankytojai 2009 – 2010 m. 

Biblioteka 2009 m. 2010 m. Skirtumas 

SVB 2947 3818 +871 

VB 410 549 +139 

MF 93 200 +107 

KF 2444 3069 +625 

 

2010 m., nepaisant anksčiau pateiktų kitų pagrindinių veiklos rodiklių maţėjimo prieţasčių, 

vaikams skirtų renginių skaičius Viešosios bibliotekos filialuose išaugo, o Viešojoje bibliotekoje 

sumaţėjo 1. Nuo 2009 m. Kretingos rajono savivaldybė skiria labai maţai lėšų projektų 

finansavimui, todėl sunku organizuoti renginius, kuriais būtų galima sudominti bibliotekos 

lankytojus – vaikus. Didelio populiarumo sulaukė susitikimai su vaikų poetais ir rašytojais - Zita 

Gaiţauskaite, Alma Karosaite, Vytautu Rašicku. Vaikų į Viešąją biblioteką pritraukti padeda 

bendradarbiavimas su Vaikų ugdymo centru, mokykla – darţeliu „Pasaka“ VPC, Marijono Daujoto 

vidurine mokykla, Dienos veiklos tarnyba - socialinių paslaugų centru, darţeliu - mokykla „Ţibutė“, 

į filialus – bendradarbiavimas su kaimo mokyklomis, darţeliais, netradicinių darbo formų taikymas 

bibliotekinėje veikloje. 

Renginiai vaikams 2010 m.: 

2010 m. Viešojoje bibliotekoje eksponuotos šios parodos: 
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Vaikų literatūros sektoriuje Kretingos mokyklos 

– darţelio „Pasaka“ VPC kalėdinių darbų paroda 

„Nykštukų klajonės“.  

Parodoje savo darbus pristatė ketvirtokai, kurių vadovė – 

dailės mokytoja Skaistė Kulberkienė.  

 

 

 

 

Vaikų literatūros sektoriuje Kretingos mokyklos 

– darţelio „Pasaka“ VPC molinukų parodėlė.  

Pristatyti neformaliojo ugdymo keramikos būrelio 

„Molinukai“ 1 – 4 klasių mokinių darbai kalėdine 

tematika. Būrelio vadovas – mokytojas Viktoras Gailius.  

 

 

 

 

 

Vasario 1 – 26 dienomis Viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros sektoriuje eksponuota Kretingos 

mokyklos – darţelio „Pasaka“ VPC 4 klasės mokinių 

darbų paroda „Atradimai“. Vaikų vadovė - dailės 

mokytoja Skaistė Kulberkienė.  
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Vaikų literatūros sektoriuje eksponuota Kretingos 

mokyklos – darţelio „Pasaka“ VPC  piešinių paroda 

„Senovinės Lietuvos pilys“. Paroda parengta Lietuvos 

tūkstantmečiui paminėti skirto projekto įgyvendinimo metu. 

Parodoje eksponuoti II – IV klasių mokinių darbeliai. Jų 

vadovė - dailės mokytoja Skaistė Kulberkienė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 12 - 24 dienomis Viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros sektoriuje eksponuota spaudinių paroda, skirta 

Valstybės atkūrimo dienai –  

Vasario 16-ajai – „Teka laisvės saulė". 

 

 

 

 

Kovo 8 – 19 dienomis Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros sektoriuje eksponuota 

Kretingos mokyklos – darţelio „Pasaka“ VPC literatų būrelio „Mano mintys“ kūrybos paroda 

„Lietuva stipri manim“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.  

Literatų būrelio vadovė - mokytoja N. Meškauskienė. Minėta paroda eksponuota ir 

virtualioje erdvėje. 

Artėjant Šv. Velykoms Vaikų literatūros 

sektoriuje parengta margučių iš popieriaus paroda 

„Riedėkit, margučiai!". Parodos sumanytojai – 

patys maţieji skaitytojai. Popiečių metu jie 

bibliotekoje iš popieriaus kirpo ir spalvino 

margučius.  
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Balandţio mėnesį Viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros sektoriuje 

eksponuota Kretingos rajono vaikų darţelio 

„Eglutė“ vaikų ir tėvelių darbų paroda „Aš 

vėl reikalingas“. Parodoje eksponuoti iš 

panaudotų medţiagų padaryti darbeliai.  

 

 

 

 

 

Birţelio mėnesį eksponuota Kretingos mokyklos – darţelio 

„Ţibutė“ priešmokyklinio „Bitučių“ grupės vaikų ir tėvelių darbų 

paroda „Ačiū uţ giesmelę tėviškėlei brangiai...". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birţelio mėnesį Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

sektoriuje eksponuota lipdinių iš sūdytos tešlos paroda.  

Savo darbelius šioje parodoje pristatė Kretingos vaikų 

ugdymo centro ketvirtokai, kurių vadovė - mokytoja Irma 

Ilkevičienė. 
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Rugpjūčio mėnesį Viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros sektoriuje 

eksponuota Kretingos socialinių paslaugų 

centro Dienos veiklos tarnybos vaikų kūrybos 

darbeliai.  

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 1 – 15 dienomis Viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros sektoriuje 

eksponuota rašytojo Giedručio Morkūno 

knygų vaikams paroda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belaukiant Kalėdų Viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros sektoriuje 

eksponuotos vaikų kūrybos darbelių 

parodos: 

Kretingos mokyklos – darţelio 

„Pasaka“ VPC  3 klasės mokinių darbelių 

paroda „Uţuolaidėlės ant langų“ (gruodţio 

1 – 8 dienomis) . Vadovė – Skaistė 

Kulberkienė; 

Kretingos mokyklos - darţelio 

„Ţibutė“ vaikų kūrybos darbelių paroda (gruodţio 9 – 17 dienomis). 
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Buvo eksponuotos Kretingos vaikų ugdymo centro vaikų kūrybos darbelių parodėlės: 

„Ţaisliukai eglutei” , „Kalėdų Senelio pirštinė”( vadovė - mokytoja-metodininkė Irma Ilkevičienė), 

„Šventų Kalėdų belaukiant”, „Ţiemos lelija”, “Stebuklingas Šventų Kalėdų medis”(vadovė - 

mokytoja-metodininkė Jolanda Agapova), „Pasakų eglutė”, „Ţiemos gulbė” (vadovė - mokytoja 

Virginija Zapalienė), vaikų kolektyvinis darbas „Nykštukų Kalėdos” (vadovė - mokytoja - 

metodininkė Irena Šleinienė), „Kalėdų belaukiant”(vadovė - mokytoja-metodininkė Aurelija 

Paulauskienė),  „Laukiu šventės”( vadovė - mokytoja-metodininkė Angelė Skurdauskienė).  

 

 

Nuo gruodţio 14 d. Viešojoje 

bibliotekoje eksponuota fotografijų 

paroda „Akimirkos iš vaikų renginių“,  

atspindėjusi vaikų gyvenimo 

akimirkas bibliotekoje: jų laisvalaikį, 

įvairių rankdarbių uţsiėmimus, 

dalyvavimą renginiuose ir net 

akimirkas iš pačių parengtų 

spektakliukų. Prie nuotraukų pridėti 

vaikų siunčiami laiškeliai, linkėjimai 

ir sveikinimai bibliotekai. 

Jauki parodėlė pagyvino koridorių, vedantį į Vaikų literatūros sektorių, ir suţadino 

bibliotekos lankytojų, ypač vaikų, dalyvavusių renginiuose, smalsumą. Paroda skirta Viešosios 

bibliotekos įkūrimo 75 m. jubiliejui paminėti.  

Renginiai 

 

Kovo 3 d. Viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros sektoriuje 

vyko susitikimas su vaikų poete Zita 

Gaiţauskaite „Linksmos istorijos 

maţiems ir dideliems“.  

Eilėmis papasakojo nuotykius, 

patirtus keliaujant pas maţuosius: kaip 

netoli bibliotekos sutikusi du 

šokuojančius kiškučius, kaip 

pakalbinusi ant medţio šakos tupinčias 
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varnas...Ir vaikus poetė ragino nebijoti pakalbinti paukštelio ar gėlės ţiedo, per linksmas eiliuotas 

istorijas stengėsi įskiepyti didesnę meilę gamtai ir Tėvynei. 

Vaikai kartu su poete inscenizavo eiliuotą pasakaitę „Varliukas keliauninkas“, kuris 

nusprendė keliauti „iš kaimo į miestą“. 

Z. Gaiţauskaitė ragino vaikus kuo daţniau knygeles glausti prie širdelių, jas saugoti ir, 

ţinoma, skaityti.  

Susitikimo metu poetė pristatė vaikams savo naują eilėraščių vaikams rinktinę „Kur keliauji, 

debesėli“, uţ kurią 2009 m. pelnė Vieno Lito premijos laureatės vardą. 

Maţieji knygų mylėtojai turėjo galimybę poetei uţduoti įvairius klausimus, o ir pati 

knygelių autorė domėjosi, kokius dar poetus vaikai ţino, ar patys kuria eiles. 

Pasibaigus renginiui poetė maţiesiems skaitytojams dalijo autografus, dėkojo jiems uţ 

rašymo įkvėpimą, kuris aplanko bendraujant su visos Lietuvos vaikais. 

 

Balandţio 23 d. Viešosios 

bibliotekos Abonemente vyko renginys „Ir 

knyga mane augina“ - „Bibliotekos 

bičiulių“ šventė, skirta X –ajai Lietuvos 

nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti.  

Į Kretingos rajono savivaldybės M. 

Valančiaus viešąją biblioteką suguţėjo 

didelis būrys vaikų. Dainų autorė ir 

atlikėja R. Lapienė pasveikino skaitytojus  

lyrinėmis melodijomis, pasakojančiomis 

apie pienę, pasakų karalystę, gerumą. 

Vaikų literatūros sektoriaus vedėja Danutė Ţiobakienė maţiesiems savo skaitytojams linkėjo 

kuo daţniau imti į rankas knygas ir jas skaityti, nes tai mūsų laivai į pasaulį. Vis dėlto reikia mokėti 

tas knygas atsirinkti – juk ir laivų visokių būna: kai kurie – patikimi ir tvirti, kiti – kiauri ir vos vos 

krypuojantys vandenyje... 

Maţieji bibliotekos skaitytojai dalijo tą graţų ţodį – deklamavo eiles apie gerumą, knygelę, 

maţąją vaiko širdelę, šikšnosparniuką, parodė vaidinimą „Pasaulio kraštas nuostabus“ (pagal 

Česlovo Navakausko knygą „Kur tas pasaulio kraštas?). 

Jau ketvirtą pavasarį jauniesiems bibliotekos skaitytojams uţ aktyvų bendravimą su knyga 

buvo įteikti Bibliotekos bičiulių diplomai. Juos įteikdama Kretingos M. Valančiaus viešosios 

bibliotekos direktorės pavaduotoja Erika Kazlauskienė vaikams linkėjo išlikti ištikimais bibliotekos 

skaitytojais ir bičiuliais. 
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Geguţės 26 d. Viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros 

sektoriuje vyko popietė 

„Vainikėlį pyniau, ant galvelės 

dėjau“, skirta Tarptautinei Vaikų 

gynimo dienai paminėti.  

Šią pavasario popietę į 

Kretingos rajono savivaldybės 

M. Valančiaus bibliotekos Vaikų 

literatūros sektorių rinkosi 

Kretingos M. Daujoto vidurinės 

mokyklos mokiniai kartu su 

etikos mokytoja Marija Bučkiene. Ji vaikams pasakojo apie basakoję vaikystę, ţydinčias pievas, 

ţaliuojančius miškus, raudonų ţemuogių karolius, vasaros fėjas ir laumes. Mokytoja linkėjo, kad 

vaikams niekada netrūktų saulės ir ţydėtų pievų gėlės. Juk jeigu šita ţemė kam priklauso, tai 

pirmiausia – vaikams. M. Bučkienė supaţindino vaikus su lauko gėlėmis: neuţmirštuolėmis, 

notrelėmis, pakalnutėmis, šilagėlėmis ir kt. Suţinoti daugiau apie jas siūlė knygelėse, kurios yra 

pristatomos Vaikų literatūros sektoriuje surengtoje spaudinių parodoje „Viliojanti gamtos knyga”. 

Įdomiausias uţsiėmimas vaikams – tai vainikėlio iš lauko gėlių pynimas. Mokytoja mokė 

vaikus kaip jį nusipinti, kokias gėles į jį įpinti. 

M. Bučkienė pabrėţė, jog labai svarbu groţėtis gėlėtomis pievomis, spalvų deriniais 

gamtoje, vaizdingomis apylinkėmis. Juk gamtos groţis ir jo pajauta suteikia daug teigiamų emocijų. 

Vaikai susipaţino ne tik su laukų ţolynais, klausėsi muzikuojančių M. Daujoto vidurinės 

mokyklos mergaičių – devintokių D. Šipalytės, T. Surblytės ir B. Bastytės bei vienuoliktokės R. 

Riepšaitės – dainuojamosios poezijos. 

 

Rugsėjo 16 dieną Viešosios 

bibliotekos Abonemente vyko susitikimas 

su rašytoju Vytautu Račicku. 

Susitikimo metu daugelio knygų 

vaikams autorius papasakojo maţiesiems 

apie savo vaikystę, mėgiamas knygas, 

pristatė savo autobiografinę knygelę 

„Mano vaikystės ledai”. Vaikai įdėmiai 

klausėsi pasakojimo kaip rašytojas liūdna 
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istorija su skaitytojais pasidalino „Šlepetėje“. Linksmai kalbantis apie gan nelinksmus dalykus, 

rašytojas uţkariavo skaitytojų širdis ir atsirado „Šlepetės“ tęsiniai. Tačiau rašytojas dar 

neapsisprendė, ar prašomas skaitytojų dar parašys vieną, jau penktąją, šlepetės istorijų knygą, ar ne.  

Vaikai pateikė V. Rašickui daug klausimų: apie knygas, kūrybą, jo amţių ir kur jis gyvena. 

Po renginio naujieji rašytojo draugai dţiaugėsi autografais. 

Po autoriaus pasakojimų apie Jokūbėlį, linksmų ir liūdnų istorijų iš knygelės “Gyveno kartą 

Lukošiukas”, maţieji skaitytojai sugūţėjo į biblioteką, norėdami perskaityti šias knygutes, o 

berniukai ypač troško perskaityti autoriaus pristatytą novelių apysaką “Berniukai šok breiką”.  

V. Račicko kūryba leidţia vaikams patirti skaitymo dţiaugsmą, įtikina skaitytoją ir leidţia 

knygoje atpaţinti save. Belieka tikėtis, kad jaunųjų skaitytojų numylėtinis sukurs dar daug knygų. 

 

Filialų darbuotojų organizuoti vaizdiniai renginiai vaikams 

Viešosios bibliotekos Darbėnų filialo rengti vaizdiniai renginiai: 

 

Savaitgaliai, šventinės dienos, laikas po darbo – tai 

laikas, kurį skiriame sau. Nuo maţų dienų mėgusi 

rankdarbius, Janina sukaupė didelį turtą: mezginiai, 

siuvinėti paveikslai Autorė ne kartą dalyvavo rajono  

pedagogų parodose. 

 

 

 

Bibliotekos lankytojai, miestelio bendruomenė galėjo pasidţiaugti Darbėnų vidurinės 

mokyklos mokytojos Janinos Metrikytės laisvalaikio rezultatais – siuvinėtų paveikslų paroda 

,,Gyvenimas tai kelionė, o ji dar tęsiasi…”. 

 

Darbėnų bibliotekoje eksponuoti Uţparkasių kaimo skulptorių 

Lauros ir Rimanto Jarošių darbai iš akmens ir metalo.  

 

 

 

 

 

 



 118 

Darbėnų bibliotekoje eksponuota Kretingos darţelio 

„Ţibutė“ priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikų ir tėvų darbų 

paroda.  

 

 

 

 

 

 

Darbėnų bibliotekoje eksponuota Darbėnų gimnazijos 

priešmokyklinio ugdymo grupės darbų paroda „Rudens taku 

rasotu“.  

 

 

 

 

Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupių 

„Riešutėlis“ ir „Zuikučiai“ rudens gėrybių paroda. 

 

 

 

 

 

Viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialo vaizdiniai renginiai: 

 

 

Onutės Stalmokienės kryţeliu siuvinėtų 

rankdarbių paroda. 
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Kūlupėnų filiale eksponuota tautinių juostų 

paroda. Autoriai - Kūlupėnų pagrindinės mokyklos 

mokiniai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūlupėnų filiale parengta paroda „Ţiemą sušildantis 

groţis“, kurioje eksponuoti rankų darbo papuošalai iš vilnos, 

šilko: megzti, verti – segės, karoliai, auskarai.  

 

 

 

 

 

 

 

Kūlupėnų filiale eksponuota vaikų 

karpinių paroda „Ţiemos pasaka“. Karpinių 

technikos mokė mokytoja V. Kniūkštienė. 
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Darbėnų filialo organizuoti ţodiniai renginiai vaikams: 

Parodos „Bėgančios prieš vėją“ pristatymas 

Darbėniškės abiturientės E. Cirtautaitė ir G. Ţlabytė 

miestelio meno mylėtojams bibliotekoje surengė bendrą tapybos 

darbų parodą, pavadinusios ją „Bėgančios prieš vėją“. Abi 

merginos – savamokslės, nė viena nesimokė tapybos. Jų stilius ir 

tapybos maniera – skirtingi, bet jų darbus sieja jaunatviškas 

potėpių polėkis ir minties gilumas. Parodoje eksponuoti 24 

darbai. Susirinko daugiau nei pusšimtis dalyvių. Darbų autorės dalinosi mintimis apie kūrybinių 

darbų atsiradimo istoriją, atlikimo techniką, ateities planus. 

 

Advento popietė „Uţdekime ţvakelę“ 

 

Popietėje dalyvavo įvairaus amţiaus kartos – 

vaikučiai darţelinukai, jaunesnio ir vyresnio mokyklinio 

amţiaus vaikai, suaugę jauni ir pagyvenę. Vaikų paruošti 

kalėdiniai eilėraščiai, kanklių muzika kvietė pradėti 

adventinį renginį, kurio akcentas – kūčių stalas, kūčių 

papročiai ir tradicijos. Pastaraisiais  rūpinosi suaugusieji. 

Graţia, nuotaikinga švente uţbaigėme 2010-uosius metus.  

 

Popietė „Sausio 13-ąją prisiminus“ 

2010 m. sausio 13 d. vyko popietė „Sausio 13-ąją prisiminus“. Bibliotekoje parengta paroda 

„Kovoje uţ laisvę“: eksponuoti dokumentai, liudijantys 

istorinius įvykius 1991 m. sausio 13 dieną, paaukojusių 

gyvybę dėl laisvės asmenų fotografijos. 14 ţvakučių 

uţdegimu ir tylos minute prasidėjo renginys, į kurį sugūţėjo 

trečiokai su mokytojomis Ingrida Grikšiene ir Aurelija 

Laureckiene bei ketvirtokai su mokytoja Justina 

Vaičikauskiene. Kompiuterinių technologijų pagalba 

atvertėme skaudų mūsų istorijai puslapį – sausio 13-ąją – 

prieš 19 metų. Daugiau nei pusę valandos vaikai  stebėjo skaidres, diskutavo, atsakinėjo į 

klausimus. Pokalbyje dalyvavo ir mokytoja Birutė Montrimienė, kuri dalyvavo laisvės gynėjų 

laidotuvėse.  

Apie 60 vaikų turėjo išgirsti apie istorinius įvykius, kurių jie neišgyveno, tačiau kurie jų 

gyvenime turi labai didelę reikšmę. Laisvės kainą jaunajai kartai primins renginiai, parodos. 
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Rengtos garsinio skaitymo valandėlės: 

“Padėkime ţvėreliams ir paukšteliams“ 

 

Knygelėje „Ţvėreliai seka 365 pasakaites“ kiekviena metų 

diena aprašyta su nuotykiais, kurie nutinka ţvėreliams. Sausio 

mėnesį, pasirodo, jiems labai šalta, paukšteliai prašo pagalbos. Su 

vaikais bendravo, jiems knygeles skaitė vienuoliktokės Jovita 

Juškėnaitė ir Gintarė Šiaulytė. Renginukas vyko bibliotekoje, kur 

pro langą buvo galima stebėti lesykloje besiglaudţiančius 

paukštelius. Paaiškėjo, kad vaikai ir namuose turi lesyklėles, maitina 

paukštelius. Klausytasi eilėraštuko „Tupi ţvirblis kamine“, išgirsta dainelių. Literatė Zita 

Puškoriutė paskaitė savos kūrybos posmą, vaikai apţiūrėjo knygelių parodą. Rytojaus dieną vaikai 

jau turėjo rūpestėlį - meistrelis pakabino lesyklėlę. 

 

„Draugystė“ 

 

Kadangi artėjo Šv. Valentino diena, buvo pasirinkta 

garsinio skaitymo tema - draugystė. Vaikai buvo supaţindinti 

su švente - Valentino diena. Jiems papasakota apie minėtą 

šventę: tai diena, kuri primena meilę ir tai, kad  reikia branginti 

savo šeimą ir draugus, nepamiršti jiems pasakyti, kad myli. 

Vienuoliktokai  Ramintas Puškorius ir Paulis Šateikis vaikams 

perskaitė knygelę „Draugystė“, paaiškino, kad draugai gali būti 

įvairūs: bendraamţiai berniukai ar mergaitės, suaugusieji, net šuniukas ar katytė, bet būtinai mes 

juos turime mylėti. Po knygelės skaitymo vaikai gavo uţduotį – nupiešti draugystę. Vaikai su 

dţiaugsmu piešė savo mylimus ţmones, gyvūnėlius. 

 

„Velykos - graţiausia pavasario šventė“: garsiniai 

skaitymai su parapijos klebonu  

 
 

Renginuką pradėjo bibliotekininkė knygos „Susitikimas 

su Jėzumi“ skaitymu. Kad vaikams būtų aiškiau, pakviestas 

parapijos klebonas, kuris ir skaitytą knygelę  aptarė, ir priminė 

vaikams, kad Velykos – pavasario, atgimimo šventė. Jos metu 

švenčiame Jėzaus prisikėlimą. Tai labai sena šventė, kurią švenčia krikščionys, ir kuri tam tikra 

prasme yra bene svarbiausia. Visiems tikintiesiems tai yra svarbiausia metų šventė, nes ji mums 
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kasmet primena, kad Jėzus Kristus atpirko mūsų nuodėmes ir jo dėka mes turime šansą į naują 

gyvenimą. 

„Gegutė - pavasario pranašas“ 

 

Geguţės 7 d. – gegutės diena. Mūsų protėviai ją švęsdavo 

pirmą geguţės savaitę, tądien, kai išgirsdavo gegutę kukuojant: 

tai reiškė ţiemos pabaigą. Apie tai vienuoliktokės Julija ir Lina 

skaitė priešmokyklinio ugdymo „Riešutėlių“ grupei. Serijos 

„Vaikučių kalendorius“ trečiojoje knygelėje „Pavasaris“ atsako ir 

į klausimą, kodėl šis mėnuo vadinamas geguţiu, iš kur kilusi 

šventė.  

 „Noriu knygeles skaityti“ 

 

Rudenėjant  vėl atkunta mokyklos, vaikų darţeliai… 

Tęsiasi ir skaitymo skatinimo programa maţiesiems. Rugsėjo 22 

d. vėl priešmokyklinio ugdymo grupių „Riešutėliai“ ir 

„Zuikučiai“ vaikai svečiavosi bibliotekoje. Buvo skaitoma 

knygelė „Kas yra vaikų darţelis“, kurios turinys labai artimas 

darţelį  lankantiems. Vaikai galėjo išreikšti savo mintis, 

pasidalinti  įspūdţiais.  Sugrįţę po atostogų, vaikai atidţiai klausėsi kiekvieno bibliotekininkės  

ţodţio apie čia sukauptas knygas, lankytojus, apţiūrėjo Kretingos mokyklos - darţelio „Ţibutė“ 

priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikų ir tėvų darbų parodą. Bibliotekininkė pakvietė apsilankyti  

drauge su tėveliais. 

 

Susirinkus prie ikimokyklinukų surengtos rudens 

gėrybių parodėlės, buvo skaitoma knygelė „Moliūgas riedulis“. 

Vaikai pasidalino patirtimi apie darytus darbelius, pripaţino, 

kad be tėvelių pagalbos  šie darbeliai  būtų prastesni, aptarė 

skaitytą knygelę. 

 

„Bendri rūpesčiai, bendri darbai“                                                                                                                                                               

Šviesų ir graţų lapkričio 22 dienos rytą ikimokyklinukų laukė ne 

tik knygos, ţurnalai, bibliotekininkė, bet ir įdomus susitikimas su 

Kretingos rajono PK VTS PP tyrėju Leonu Butkumi bei 

specialiste Regina Jokuţiene. Rimti ir susikaupę maţieji knygų 

bičiuliai klausėsi specialistės R. Jokuţienės skaitomo  
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pasakojimo„Lokio policininko laisvadienis“ ir nutarė, kad ne tik lokiui policininkui, bet ir visiems 

policininkams kartais labai norisi pailsėti, neţiūrint to, kad piktus nusikaltėlius ir paţeidėjus padeda 

sudrausminti tvirta policininko lazda, dujų balionėlis, antrankiai ir tikrų tikriausias šautuvas, kuriuos 

vėliau iš arčiau apţiūrėti pakvietė tyrėjas L. Butkus. O, kad policijos pagalbos reikėtų maţiau, 

darţelinukai noriai demonstravo, kaip jie moka saugiai pereiti gatvę, paaiškino, kam reikalingi 

atšvaitai ir dţiaugėsi gavę naujų. Dryţuotieji zebrai, ţvelgdami iš knygos puslapių, padėjo įminti 

pėsčiųjų perėjos ir dryţuotųjų keturkojų giminystę. Atsisveikindami policijos pareigūnai vaikams 

padovanojo kompaktinį diską „AMSIO patarimai“, kuriame patalpinti nuotaikingi prevenciniai 

filmai, kaip saugiai vaţinėtis dviračiu, kokie pavojai tyko tamsų vakarą. Vaikams palinkėta būti 

gerais bibliotekos draugais, skaityti knygeles. 

 

Meninio skaitymo konkursas „Mums savo tėvynė graţi visados" 

 

 

Vasario 26 d. bibliotekoje vyko meninio skaitymo 

konkursas IV-VII kl. mokiniams „Mums savo tėvynė graţi 

visados“. Norinčių dalyvauti konkurse buvo daug. Prašyta 

mokytojų, kad padėtų norintiems pasiruošti konkursui. 

Pasirinktos Salomėjos Nėries, Stanislovo Abromavičiaus, 

Janinos Degutytės, vietos literatų - Juozo Maksvyčio, Kazimiero  

Paburskio - eilės. Skaitovai buvo išradingi – naudojo ir muzikos instrumentus. Konkurso komisijos 

nariais  tapo renginio svečiai – Kretingos kultūros centro Darbėnų filialo direktorius, bendruomenės 

pirmininkas Artūras Juška, filologė Jūratė Laučiūtė, literatė Zita Puškoriutė. Komisijos sprendimu, 

konkurso nugalėtoja išrinkta jauniausia dalyvė - Neringa Paulikaitė. Ji pakviesta dalyvauti Lietuvos 

valstybės Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio minėjimo programoje. 

Kraštotyros darbo „Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos 

paminklai“ pristatymas Darbėnų vidurinės mokyklos IV-VII kl. 

mokiniams. 

 

Darbėnų filialo  vyr. bibliotekininkės įgyvendintas 

etnokultūros projektas „Darbėnų apylinkės architektūriniai, 

archeologiniai ir gamtos paminklai“ buvo pristatytas 

Darbėnų vidurinės mokyklos IV - VII klasių mokiniams. 
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„Vaikų knygos diena“ 

 

 

Jau daugelį metų bibliotekoje švenčiama Tarptautinė 

vaikiškos knygos diena. Renginyje dalyvavo 4a klasė su 

mokytoja Angele Ţiliuviene. Mokiniai deklamavo 

eilėraščius, skaitė rašinėlius apie labiausiai patikusią 

knygelę. Klausytojai graţiausiais rašinėliais išrinko 

Monikos Butkutės ir Kazio Švaro darbus. Adrija Gigaitė 

parengė pasakojimą, kurį sudėjo į knygelę „Velykų šventė“. Pagal šį kūrinėlį autorė sukūrė 

spektaklį. Bibliotekai ketvirtokai padovanojo albumėlį su rašinėliais bei Adrijos kūrybinį darbą. 

Apie šią graţią šventę, švenčiamą visame pasaulyje, kalbėjo vyr. bibliotekininkė D. 

Paulikienė. 

„Pakvietė paţinti Europą“ 

 

Lietuvoje nuo 2002 m. pradėta švęsti Europos diena. 

Darbėnuose 2010 m. metais Europos diena buvo paminėta 

Darbėnų miestelio bibliotekoje, kur susirinko vidurinės 

mokyklos ketvirtokai, jų mokytojos, Darbėnų apylinkės 

bibliotekininkės. Pasitikti svečiai iš ,,Europos autobusėlio“:  

Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vedėją Nijolė Raudytė, vyr. metodininkė Skaistė Venckutė ir brolis 

pranciškonas Bernardas, giliu, įdomiu poetiniu ţodţiu mums palikusį didelį įspūdį. Viešnios 

atsiveţė didelį tortą ir daug įvairių knygelių apie Europos Sąjungą, kviečiančių ją paţinti. Vaikai 

dţiaugėsi knygelėmis ir dėkojo uţ pabuvimą šioje  šventėje jos organizatoriams.  

 

Viešosios bibliotekos Kūlupėnų filiale ţodiniai renginiai vaikams: 

 

Garsinio skaitymo renginių 

ciklas vaikams - „Pasakų kilimo 

kelionės“ vasario – kovo mėnesį.  
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Popietė „Uţgavėnių 

kaukių gaminimas“ pagal lietuvių 

tautos tradicijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švetinė popietė 

mamoms „Dovanėle Mamoms“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūlupėnų filiale surengta popietė 

pradinių klasių mokiniams „Policijos 

bičiulio Amsiaus patarimai vaikams“, 

kurioje svečiavosi dvi policijos pareigūnės 

- Aušra Baločkienė ir Gitana Macienė. 

 

 

 

 

 

 



 126 

 

Kūlupėnų bibliotekoje vyko popietė 

„Sudie rudenėli, sveika ţiemuţėle“. Jos metu 

svečiavosi vaikų darţelio grupės „Boruţėlės“ 

vaikučiai ir jų seneliai. 

 

 

 

 

 

Jokūbavo filialo svarbesni ţodiniai renginiai vaikams: 

 Kartu su Ţalgirio seniūnijos bibliotekomis rengta popietė „Ţemaitokų ţaidamė  

ţaidėma“, skirta Ţalgirio mūšio 600 –osioms metinėms paminėti. Popietės metu buvo ţaidţiami 

ţaidimai, mokomasi ţemaičių tarmės, surengta viktorina; 

 popietė „Lietuviškų pasakų skrynelė“. Dalyvavo Jokūbavo A. Stulginskio 

pagrindinės mokyklos ir Darbėnų gimnazijos pradinių klasių vaikai. Buvo skaitomos pasakos, 

piešiama, vaidinama, vaikai skaitė savo kūrybos pasakas; 

 popietė „Biblioteka - ţodţiai ir ţodynai“. Jos metu vaikai supaţindinti su katalogais, 

enciklopedijomis ţodynais; 

 popietė su vaikų rašytoja Nijole Kepeniene; 

 literatūrinė valandėle „Eglė-ţalčių karalienė“, kurios metu vaikai klausėsi pasakos, kurią 

skaitė aktoriai, mokytoja. Popietės metu vaikai skaitė, piešė susiskirstę grupėmis į eglės vaikus, 

paverstus medţiais, paruošė parodą; 

 viktorina vaikams – „Ar ţinai Lietuvos istoriją?“; 

 pokalbis „Mokinių higiena“, kurios metu Jokūbavo medicinos punkto darbuotoja pasakojo 

vaikams apie asmens higieną.  

Juodupėnų filialo svarbesni ţodiniai renginiai vaikams: 

 Viktorina Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti „ Šauniausias skaitytojas“; 

 popietė „Apie vaiduoklius ir kitus baisuoklius“. Jos metu mokytoja A. Puškorienė pasakojo 

apie vaiduoklius groţinėje literatūroje, seniausia bibliotekos skaitytoja O. Malūkienė pasakojo apie 

senovėje vaikus bauginusius vaiduoklius.  

Kalniškių filialo svarbesni ţodiniai renginiai: 

 Pasakų senelė pačius maţiausius skaitytojus pakvietė į popietę „Mūsų laukia pasakėlės“. Jos 

metu maţieji klausėsi pasakų senelės skaitomų pasakėlių, patys bandė dalyvauti pasakėlių 

inscenizavime, susipaţino su bibliotekoje esančiomis pasakų knygomis; 
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 drauge su Kretingos kultūros centro Kalniškių filialu buvo suorganizuota popietė, skirta 

Lietuvos Nepriklausomybės metinių paminėjimui. Eksponuota spaudinių paroda „20 metų laisvės“. 

Renginio metu jaunieji skaitytojai deklamavo eiles, skirtas Lietuvai. Popietėje dalyvavo ir jaunieji 

skaitovai iš Kartenos bibliotekos; 

 Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti buvo surengta popietė „Vaikų ir knygelių 

draugystė“. Eksponuota ir parodėlė „H. K. Andersenui – 205“. Jau tapo tradicija minėtos šventės 

metu apdovanoti geriausius skaitytojus; 

 literatūrinė valandėlė „Man patinka poezija“, kurios metu vaikai skaitė savo mėgstamiausius 

poezijos kūrinius; 

 popietė „Menu mįslę keturgyslę “. Jos metu vaikai dalyvavo mįslių įminimo konkurse. 

Kartenos filialo svarbesni ţodiniai renginiai: 

 Literatūros montaţas, skirtas  Kovo 11 – ajai. Renginys vyko Kalniškių filiale; 

 Kretingos meno mokyklos dailės skyriaus keramikos darbelių pristatymas. Vadovė – 

mokytoja L. Nikartienė; 

 literatūrinė popietė ,,H. K. Anderseną prisimenant“; 

 popietė – susitikimas su rašytoja Alma Karosaite. 

Kurmaičių filialo svarbesni ţodiniai renginiai:  

 Vaikų piešinių konkursas ,,Aš ir H. K. Anderseno pasakos“; 

 popietė „Ţodţiai slepiasi“, skirta pirmų klasių mokiniams; 

 popietė „Po baltu ţiemos  šerkšnu“, skirta antros klasės mokiniams; 

 mokyklos kieme surengtas piešinių konkursas „Mes augame groţio karalystėje“, skirtas 

Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti; 

 viktorina, skirta Ţalgirio mūšio 600- osioms metinėms paminėti ,,Istorijos lapus pravėrus“. 

Viktorina susilaukė didelio susidomėjimo. Buvo pateikti klausimai apie Lietuvą ir buvo leista 

informacijos ieškoti internete. Ruošiant viktoriną talkino mokytoja D. Petrikienė; 

 pavakarojimas ,,Juoko pilna, Bobutės Velykės viešnagė“, kurio metu kalbėta apie Velykų 

valgius, kiaušinių daţymo technologiją; 

 renginys, skirtas Europos dienai paminėti; 

 dalyvauta projekto „Bibliotekos paţangai“ organizuotame konkurse „Atvirukai iš gimtinės“. 

Laivių filialo svarbesni ţodiniai renginiai:  

 Popietės „Pasaką skaitome garsiai“. Tai garsiniam skaitymui skirti renginiai, į kuriuos 

maţiausi bibliotekos skaitytojai rinkosi 1 kartą per savaitę birţelio – rugpjūčio mėnesiais; 
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 popietė „Versi knygos lapus ir stebuklai pabus“, skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai 

paminėti. Vaikai buvo supaţindinti su naujausiomis vaikiškomis knygomis. Jie prisiminė knygos 

istoriją – ant ko buvo rašomos pirmosios knygos; 

 diskusija „Knyga be vaiko negyvens“ apie knygos reikšmę ir svarbą.  

 

Raguviškių filialo svarbesni ţodiniai renginiai:  

 Advento  popietės „Laukiu Kalėdų...“. Jų metu buvo prisiminti šio laikotarpio papročiai, 

tradicijos, burtai, ţaidimai; 

 skatinant vaikus skaityti, vyko „Geriausio klausimo konkursas“; 

 skaitymo skatinimo konkursas „Knygų medis“; 

 šventė „Knygos ir skaitymo šventė“, skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti 

Jos metu buvo apdovanoti aktyviausi skaitytojai, vaikai dalyvavo metų knygos rinkimuose; 

 popietė „Fantazijos šalis – Terabitija“, kurios metu buvo skaitomos ištraukos iš knygos 

„Tiltas į Terabitiją“, popietės dalyviai ţiūrėjo filmą sukurtą pagal šią knygą. 

Rūdaičių filialo svarbesni ţodiniai renginiai: 

 Improvizuotai buvo skaitomi M. Karčiausko eilėraščiai „Eilėraščiai iš pernykščio sniego“; 

 suorganizuota popietė vaikams „Vesk mane, knygele, į spalvotą savo šalį“ apie knygą ir jos 

kelią pas skaitytoją, skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. 

Salantų filialo svarbesni ţodiniai renginiai: 

 Literatūrinė valandėlė vaikams „Pakalbėkime apie pareigas“, skirta Kovo 11-ajai paminėti; 

 literatūrinė valandėlė vaikams „Neţinodami savo praeities, negalėsime kurti ateities“, skirta 

Vasario 16-ajai paminėti; 

 popietė „Knyga – klėtis, į kurią sukrauti tautų lobiai“, skirta Tarptautinei vaikiškos  knygos 

dienai paminėti; 

 garsiniai skaitymai, skirti 205- osioms H. K. Anderseno gimimo metinėms, paminėti; 

 Gedulo ir Vilties dienos minėjimas - literatūrinė kompozicija „Čia ţydi vardas Lietuvos“; 

 Advento popietė vaikams „Marijos kelias“; 

 popietė „Įdomiau uţ knygą – tik knyga“, skirta šauniausiems, geriausiems, aktyviausiems 

skaitytojams pagerbti. 
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IŠVADOS 

Pasiekimai 2010 m.: 

 Viešosios bibliotekos naujo pastato statybai išleista 300 tūkst. Lt; 

 Viešojoje bibliotekoje pakeisti langai, Abonemente išdaţytos sienos; 

 Viešosios bibliotekos ir jos filialų paslaugomis naudojosi 8921 registruotas vartotojas, iš jų - 

2809 vaikai. Sulaukta 140 464 lankytojų (61 512  vaikų). Per metus išduota 283 713 fiz. vnt. 

dokumentų (vaikams – 70 213 fiz. vnt.); 

 Viešoji biblioteka ir filialai gavo 11 175 fiz. vnt. dokumentų; 

 Viešoji biblioteka ir jos filialai suorganizavo 690 renginių, iš kurių  - 425 parodas; 

 išaugo renginių lankytojų skaičius Viešojoje bibliotekoje ir filialuose (815).  

 paminėtas Viešosios bibliotekos įkūrimo 75 metų jubiliejus; 

 paminėta Viešosios bibliotekos Vydmantų filialo gyvavimo 60 m. sukaktis; 

 Viešoji biblioteka projekto „Bibliotekos paţangai“ įvertinta kaip aktyviausia, pritraukusi 

daugiausiai akcijos – konkurso „Atvirukai iš gimtinės“ dalyvių; 

 buvo tęsiamas Bilo ir Melindos Geitsų fondo pagalba vykdomo projekto „Bibliotekos 

paţangai“ įgyvendinimas: kompiuterizuoti likę 3 Viešosios bibliotekos filialai (Kalniškių, Kumpikų 

bei Rūdaičių): gauti 8 stacionarieji ir 3 nešiojamieji kompiuteriai; 

 pradėti renovuoti Viešosios bibliotekos Raguviškių ir Juodupėnų filialai; 

 išleistas leidinys „Spaudos ir knygos kelias Kretingoje“; 

 6 Viešosios bibliotekos filialuose, kurie buvo kompiuterizuoti iš projekto VIPT 2, įdiegta 

vartotojų registracijos ir statistikos sistema (VRSS), skirta supaprastinti duomenų surinkimą apie 

viešos interneto prieigos (VIP) lankytojų darbą kompiuteriais; 

 darbuotojams skirtus mokymus „Kompiuterinis raštingumas“ (56 val.) ir „Interneto 

ištekliai“ (22 val.) baigė 4 Viešosios bibliotekos ir 5 filialų darbuotojai. Mokymų kursą - „MS Excel 

pagrindai“, „Naudojimasis ID kortelių skaitytuvais“ bei „Bendravimo įgūdţių tobulinimas – baigė 6 

Viešosios bibliotekos ir 2 Salantų miesto filialo darbuotojai. Mokymus „Suaugusiųjų mokymo 

pagrindai" baigė 4 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai. Nuotolinių mokymų kursą 

„Ţiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“ baigė 6 darbuotojai, o „Viešieji ryšiai bibliotekininkams“ - 5 

darbuotojai. 8 Viešosios bibliotekos darbuotojos dalyvauja 120 val. trukmės mokymuose 

„Informacijos valdymas anglų kalba“; 

 Viešosios bibliotekos darbuotojos rengė kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių 

mokymus Kretingos rajono gyventojams. Per 2010 m. mokymus baigė ir paţymėjimus gavo 65 

rajono gyventojai. Gyventojams suteikta proga mokytis nemokamai, siekta maţinti socialinę atskirtį 

tarp vyresnio amţiaus gyventojų, kaimo gyventojų. Vartotojų mokymų dalyvių uţpildyta anoniminė 
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apklausa parodė, kad mokymai gyventojams buvo naudingi, pakankamai aukštas mokymų lygio 

vertinimas (90 %). Baigti mokymai padidino įsidarbinimo galimybes. Mokymai kelia gyventojų 

pasitikėjimą savimi, motyvuota juos tolesniam mokymuisi savarankiškai; 

 Viešoji biblioteka ir jos filialai gavo finansavimą 5 projektams (iš viso 12 000 Lt): 

literatūros populiarinimo projektui „Per ţodţio gyvastį ir dvasią“ – iš Kultūros ministerijos (5000 

Lt) ir iš Kretingos rajono savivaldybės (2000 Lt), elektroniniam leidiniui „Kretingos krašto 

enciklopedija“ – iš Kretingos rajono savivaldybės (1200 Lt), konferencijai „Biblioteka tarp 

dabarties ir ateities“, skirtai Viešosios bibliotekos įkūrimo 75 metų jubiliejui paminėti – iš 

Kretingos rajono savivaldybės (3000 Lt), kraštotyros darbui „Salantų tautodailininkai“ parengti – iš 

Kretingos rajono savivaldybės (500 Lt), kraštotyros darbui „Kūlupėnų ir aplinkinių kaimų maţoji 

architektūra“ parengti - iš Kretingos rajono savivaldybės (300 Lt); 

 pasikeitė Viešosios bibliotekos Kumpikų filialo darbuotoja: vyr. bibliotekininkei Kleopai 

Vrubliauskienei išėjus į pensiją, į jos vietą priimta Dovilė Mickutė, 2009 m. baigusi Klaipėdos 

universitetą bei įgijusi filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vertėjo profesinę kvalifikaciją;  

 su LIBIS PĮ dirbo 17 iš 20 Viešosios bibliotekos filialų; 

 bibliotekos veikla populiarinta uţ bibliotekos ribų: švietimo savaitės „Besimokančios 

organizacijos: nuo retorikos prie veiksmų!“ metu Kretingos rajono suaugusiųjų švietimo įstaigų 

renginyje „Suaugusiųjų mokymasis: teisė, privilegija ar pareiga?“ pristatytas pranešimas tema 

„Suaugusiųjų švietimas ir mokymas informacinių technologijų ir informacijos srityse Kretingos 

rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje“; 

 Viešoji interneto prieiga į bibliotekas pritraukė naujų lankytojų; 

 dalyvauta projekto „Bibliotekos paţangai“ rengtose akcijose. Minėtos akcijos į bibliotekas 

pritraukė naujų lankytojų; 

 elektroninis leidinys „Kretingos krašto enciklopedija“ papildytas 129 straipsniais; 

 elektroninis leidinys „Kretingos personalijų ţinynas“ papildytas 16 personalijų; 

 keletas Viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavo Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės 

viešojoje bibliotekoje vykusiame seminare „Informacijos vadyba: informacinė organizacijų 

samprata, informacinė aplinka ir informacijos auditas“ (lektorė – dr. Elena Macevičiūtė); 

 Viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Poezijos terapija“, skirtas rajono bibliotekininkų 

profesinių ţinių gilinimui skaitymo kaip terapijos tema. Lektorė – Jūratė Sučylaitė; 

 Viešojoje bibliotekoje vyko Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto 

Komunikacijų katedros ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir 

informacijos mokslų instituto lektorės Inetos Krauls seminaras „Skaitymas: praeitis, dabartis, 

ateities scenarijai“; 
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 Viešosios bibliotekos 75 m. jubiliejaus minėjimo proga surengta konferencija „Biblioteka 

tarp dabarties ir ateities“. Pranešimą „Bibliotekos institucinis adaptyvumas“ skaitė KU Socialinių 

mokslų fakulteto Komunikacijos katedros vedėja doc. dr. Daiva Janavičienė, pranešimą „Spaudos ir 

knygos kelias Kretingoje“ skaitė Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 

Nijolė Raudytė, o „Elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedijos“ informacinės ir 

edukacinės galimybės“ skaitė Informacinių technologijų skyriaus vedėja Asta Kuktorovienė; 

 bendradarbiauta su Kretingos rajono vyskupo Motiejaus Valančiaus draugija, Vyskupo 

Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejumi, Kretingos rajono tautodailininkų klubu „Verpstė“, 

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

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

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

inspekcija bei kitomis organizacijomis. 

 

Trūkumai ir problemos: 

 Dėl pablogėjusios finansinės situacijos Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai kovo 1 d. 

– rugsėjo 30 d dirbo keturias dienas per savaitę, 2010 m. lankytojai nebuvo aptarnaujami 

šeštadieniais. To rezultatas – sumaţėję pagrindiniai viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklos 

rodikliai. Pagrindiniai veiklos rodikliai maţėjo dėl Vydmantų filialo darbuotojos ligos ir minėto 

filialo vedėjos mokymosi atostogų (sausio mėnesį biblioteka dirbo tik 2 dienas); 

 naujo pastato statybai skiriamas labai maţas finansavimas: statybos darbai vyksta labai lėtai. 

2010 m. naujo pastato statybai skirta tik 300 000 Lt; 

 labai sumaţintos lėšos dokumentų įsigijimui iš Kultūros ministerijos (2008 m. – 110750 Lt, 

2009 m. – 41050 Lt, 2010 m. – 30679 Lt). Maţiau gauta ir steigėjų lėšų, todėl nupirkta maţiau 

knygų, uţsakyta maţiau periodinių leidinių (2010 m. įsigyta 1772 fiz. vnt. maţiau periodinių 

leidinių nei 2009 m.). Labai trūksta mokomosios literatūros, universitetų leidyklų leidinių, 

garsajuosčių, CD, DVD. Labai skurdus filialų fondas. Knygų paramos 2010 m. gauta 60% maţiau 

nei 2009 m. (2009 m. – 4847 fiz. vnt., 2010 m. – 1901 fiz. vnt.). 2010 –ieji metai, bibliotekų 

aprūpinimu naujomis knygomis atţvilgiu, buvo patys blogiausi per paskutinį dešimtmetį; 

 7 Viešosios bibliotekos filialuose sumaţinti darbo krūviai po 0,25 etato; 

 labai maţai lėšų skiriama projektų įgyvendinimui: sunku pasiekti projekto tikslą, kai 

skiriama ţenkliai maţiau lėšų nei buvo prašoma; 

 dėl lėšų trūkumo rengiama labai maţai projektų kraštotyros darbų rengimui: kaimų 

gyventojai  sensta, lieka neįamţinti vertingi senolių pasakojimai; 

 sunku išspręsti problemas su skaitytojais – skolininkais: didelė problema skolininkų 

gyvenamosios vietos pasikeitimas, emigracija; 



 132 

 ankštos Viešosios bibliotekos patalpos – nėra vietos renginiams, gyventojų bei darbuotojų 

mokymams: renginiai vyksta Abonemente, kur aptarnaujami skaitytojai, mokymai vyksta Interneto 

skaitykloje, todėl tuo laiku lankytojai negali naudotis Viešąja interneto prieiga; 

 gyventojų kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai – papildoma ir 

neatlygintina bibliotekininkų veikla. Trūksta priemonių mokymams rengti; 

 Viešosios bibliotekos Kalniškių, Kumpikų bei Rūdaičių filialuose dėl techninių sprendimų 

įgyvendinimo vėlavimo pajungiant kompiuterinę ir techninę įrangą bei interneto ryšį 2010 m. 

nespėta įdiegti LIBIS PĮ; 

 prasta kai kurių Viešosios bibliotekos filialų patalpų būklė; 

 dėl LIBIS PĮ atnaujinimo darbų kurį laiką Viešosios bibliotekos filialuose nebuvo atliekami 

rekatalogavimo darbai; 

 dėl renovacijos darbų Raguviškių ir Juodupėnų filialuose lankytojams nesuteikta Viešoji 

interneto prieiga; 

 iš viso 2010 m.gauta lėšų 39 tūkst. Lt maţiau nei 2009 m.; 

 gauta 1,2 tūkst. Lt maţiau steigėjo lėšų dokumentams įsigyti, 7,7 tūkst. Lt maţiau steigėjo 

lėšų prenumeratai. 2010 m. gauta 32,9 tūkst. Lt maţiau fizinių, juridinių asmenų paramos; 

 gauta 9,8 tūkst. Lt maţiau programų, projektų lėšų; 

 uţ mokamas paslaugas surinkta 1,4 tūkst. Lt maţiau nei 2009 m.; 

 darbuotojų darbo uţmokesčiui 2010 m. gauta 68,5 tūkst. Lt maţiau nei 2009 m.; 

 nepakankama interneto greitaveika kaip kuriuose Viešosios bibliotekos filialuose; 

 filialuose, kuriuose dirba 1 darbuotojas nėra galimybių rengti kompiuterinio raštingumo 

mokymų gyventojams. Be to, kai kurių filialų kompiuteriuose skiriasi programinė įranga; 

 nepakankamas darbuotojų gebėjimas dirbti su turima technine bei programine įranga 

Viešosios bibliotekos filialuose; 

 nepakankama fondų apsauga; 

 didėjanti kompiuterių, interneto įtaka: vaikus ir paauglius vis sunkiau sudominti knyga, 

skaitymu. 


