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SANTRUMPOS:

BĮ – bibliografiniai įrašai;
Fiz. vnt. – fiziniai vienetai;
KF – kaimo filialas;
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema;
LIBIS SAP - Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos Skaitytojų aptarnavimo
posistemis;
LKDTC – Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras;
LR – Lietuvos Respublika;
Lt – litai;
MF – Salantų miesto filialas;
Pav. – pavadinimas;
PIC – profesiniam orientavimui skirta programa;
PĮ – programin÷ įranga;
Proc. – procentai;
SIP – savarankiška informacijos paieška;
SVB – Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka ir jos filialai
(duomenys už visą rajoną);
VB – Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka;
Vnt. – vienetai.
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BENDROJI DALIS

Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka),
planuodama 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 bendruomen÷s informacinių poreikių tenkinimas,
kuriant stiprią, modernią informacinę bazę, diegiant naujas kompiuterines technologijas, ugdant
bibliotekos lankytojų informacinę kultūrą.
2011 metais pagrindiniai veiklos tikslai:
•

kokybiškai aptarnauti Viešosios bibliotekos ir jos filialų lankytojus;

•

tenkinti gyventojų informacinius bei kultūrinius poreikius;

•

3 Viešosios bibliotekos filialuose (Rūdaičių, Kumpikų ir Kalniškių) įdiegti Lietuvos

integralios bibliotekų informacin÷s sistemos programinę įrangą (toliau - LIBIS PĮ);
•

atnaujinti LIBIS PĮ Viešojoje bibliotekoje ir filialuose;

•

5 Viešosios bibliotekos filialuose diegti LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemį (toliau –

LIBIS SAP);
•

skatinti visų amžiaus grupių asmenų skaitymą;

•

kurti skaitmeninę informaciją;

•

pamin÷ti Viešosios bibliotekos filialų jubiliejus;

•

pamin÷ti Žemaičių vyskupo, rašytojo Motiejaus Valančiaus 210 – ąsias gimimo metines;

•

pamin÷ti Europos savanoriškos veiklos metus;

•

populiarinti ir skatinti Kretingos rajono kultūrinį gyvenimą;

•

rūpintis Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų kvalifikacijos k÷limu;

•

tęsti kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymus rajono gyventojams;

•

rengti projektus ir juos įgyvendinti;

•

bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei organizacijomis;

•

sudaryti palankias darbo sąlygas Viešosios bibliotekos bei filialų lankytojams ir

darbuotojams;
•

teikti konsultacijas naudojimosi kompiuterine ir programine įranga klausimais Viešosios

bibliotekos ir filialų viešosios interneto prieigos lankytojams;
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•

sudaryti ir įgyvendinti Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos

Informacinių geb÷jimų ugdymo programą 1 – 12 klasių mokiniams (toliau – informacinių geb÷jimų
ugdymo programą);
•

parengti elektroninių išteklių ir paslaugų pristatymo pavyzdinius planus: 6 - 8 klasių

mokiniams „Biblioteka tavo namuose“ ir 9 - 12 klasių mokiniams „Virtuali biblioteka“;
•

parengti informacinius lapelius: „Paieška bibliotekos e-kataloge“, „Reikšminių žodžių

naudojimas paieškoje“, „Mano sritis - mano informacija“, „Knygos užsakymas internetu“,
„Bibliotekos paslaugos internetu“;
•

parengti ir filialų darbuotojams pristatyt informacinę medžiagą: „Kaip naudotis e. katalogu

per WWW skaitytojams?“, „Kaip įkelti nuotraukas į kraštotyros darbus?“, „Bibliotekų istorijų
parengimo planas“, „(interneto) Vartotojo identifikacin÷ kortel÷“;
•

dalyvauti projekto „Bibliotekos pažangai“ akcijose bei konkursuose.
2011 metais pagrindiniai veiklos uždaviniai:

•

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;

•

įsisavinti LIBIS SAP;

•

skelbti viešojo pirkimo konkursus knygų tiek÷jams pasirinkti;

•

dirbti su LIBIS Katalogavimo, Skaitytojų aptarnavimo bei Analizin÷s bibliografijos

posistemių programomis;
•

įtraukti į elektroninį katalogą visus naujai gautus dokumentus;

•

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 su LIBIS PĮ bei LIBIS

SAP klausimais, bibliografinio – informacinio, kraštotyros darbo klausimais, metinio veiklos plano
bei ataskaitos rengimo, projektų rengimo, projektų ataskaitų rengimo, darbo su Vartotojų
registracijos ir statistikos sistema (toliau – VRSS) ir kitais svarbiais klausimais;
•

tvarkyti informacinį fondą;
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•

užsisakyti paklausias duomenų bazes;

•

vykdyti bibliografinę ir informacinę veiklą;

•

Viešosios bibliotekos Rūdaičių, Kumpikų bei Kalniškių filialuose įdiegti LIBIS PĮ;

•

Viešosios bibliotekos Salantų, Darb÷nų, Kūlup÷nų, Kartenos, Vydmantų filialuose įdiegti

LIBIS SAP;
•

pagerinti interneto ryšį Viešosios bibliotekos filialuose;

•

užtikrinti kompiuterin÷s ir programin÷s įrangos Viešojoje bibliotekoje ir filialuose veikimą;

•

Viešosios bibliotekos Juodup÷nų filiale atnaujinti kompiuterinę bei programinę įrangą:

2006 metais iš projekto VIP gautus kompiuterius pakeisti 2 gautais iš projekto „Bibliotekos
pažangai“;
•

užtikrinti Viešosios bibliotekos tinklalapio veikimą ir prieinamumą;

•

periodiškai atnaujinti bibliotekos internetinį puslapį www.kretvb.lt;

•

dirbti su skaitytojais – skolininkais;

•

kelti profesinę kvalifikaciją: dalyvauti seminaruose bei mokymuose;

•

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

rengimą, įtraukiant naujas personalijas;
•

tęsti elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ rengimą;

•

renginiais ir parodomis pažym÷ti 2011 metų svarbiausius įvykius;

•

palaikyti ryšius su Lietuvoje bei užsienyje gyvenančiais kraštiečiais;

•

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

regionin÷je spaudoje – laikraščiuose „Pajūrio naujienos“ bei „Švyturys“, profesiniame leidinyje
„Tarp knygų“, internetin÷se svetain÷se - www.kretvb.lt, www.bibliotekos.lt, www.kretingiškis .lt,
žiniatinkliuose – www.facebook.lt bei www.rock&rollbibliotekininkas.lt;
•

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

parengtam portalui „Etnokultūros lobiai“;
•

parengti 2012 m. veiklos planą;

•

vykdyti metodinę veiklą;

•

teikti metodinę pagalbą skyrių ir filialų darbuotojams;

•

rengti metodines išvykas į filialus;

•

dalyvauti fondų patikrinimuose bei perdavimuose;

•

vertinti filialų veiklą;

•

parengti žodinę bei statistinę veikos ataskaitą;

•

organizuoti pasitarimus Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams;
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•

bendradarbiauti su projekto „Bibliotekos pažangai“ komanda: teikti jiems reikiamą

informaciją, talkinti organizuojant mokymus Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojams;
•

bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei organizacijomis;

•

rengti spaudinių, virtualias bei meno parodas;

•

rengti bibliografijas;

•

įgyvendinti parengtus projektus;

•

rengti įgyvendintų projektų žodines bei finansines ataskaitas;

•

rengti projektus 2012 m. veiklai įgyvendinti;

•

pamin÷ti Viešosios bibliotekos Kartenos ir Juodup÷nų filialų jubiliejus;

•

dalyvauti projekto „Bibliotekos pažangai“ konkursuose bei akcijose.

Pamin÷tini 2011 m. Viešosios bibliotekos ir filialų įvykiai:
•

Viešosios bibliotekos naujo pastato statybai skirta ir išleista 850 tūkst. Lt;

•

renovuoti Viešosios bibliotekos Juodup÷nų bei Raguviškių filialai;

•

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

pažangai“ įgyvendinimas;
•

Viešoji biblioteka projekto „Bibliotekos pažangai“ komandai pateik÷ prašymą 5 filialuose

atnaujinti techninę ir programinę įrangą. 2011 metais technin÷ bei programin÷ įranga buvo
atnaujinta viename iš 5 filialų: Juodup÷nų filialas gavo 2 kompiuterius su programine įranga;
•

interneto ryšys pagerintas 4 Viešosios bibliotekos filialuose (Baublių, Budrių, Grūšlauk÷s,

Jokūbavo);
•

išleisti 2 leidiniai: Kretingos rajono poetų ir rašytojų kūrybos almanachas „Pilnatis“ ir

Marijos Bučkien÷s poezijos rinktin÷ „Sutemos stiklo akyse“;
•

Viešoji biblioteka teik÷ paraišką projekto „Bibliotekos pažangai“ komandos skelbtam

konkursui „Mano biblioteka – pati šauniausia“ ir pateko 15 Lietuvos savivaldybių viešųjų
bibliotekų – konkurso laim÷tojų gretas. Projektas įgyvendintas Kretingos miesto švent÷s metu;
•

Viešosios bibliotekos filialuose baigtas LIBIS PĮ diegimas: 2011 m. likusiuose 3 Viešosios

bibliotekos filialuose (Kalniškių, Kumpikų bei Rūdaičių) įdiegta LIBIS PĮ;
•

Viešosios bibliotekos filialuose prad÷tas diegti LIBIS SAP ir per 2011 metus įdiegtas 5

Viešosios bibliotekos filialuose: Salantų, Darb÷nų, Kūlup÷nų, Kartenos, Vydmantų;
•

pamin÷tos Žemaičių vyskupo, rašytojo Motiejaus Valančiaus 210 - osios gimimo metin÷s:

surengtas seminaras „Motiejaus Valančiaus ainiai“ bei literatūrin÷ – muzikin÷ programa „Nuo
piemenuko iki ganytojo“;
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•

Viešoji biblioteka ir 9 filialai dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ inicijuotoje

savanoryst÷s akcijoje ir vienu iš trijų geriausių Lietuvos viešųjų bibliotekų savanorių pripažintas bei
apdovanotas Viešosios bibliotekos aktyvus savanoris kraštietis rašytojas Algis Kuklys;
•

Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijoje vykusio Kretingos rajono jaunimo renginio –

informacin÷s mug÷s „Kodas – jaunimas“ metu Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos
sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ pristat÷ pranešimą „Jaunimas ir biblioteka“;
•

Viešoji biblioteka teik÷ paraišką Europos komisijos atstovybei Lietuvoje projekto

„Tieskime savanoryst÷s tiltus“ įgyvendinimui. Projektas finansuotas ir Viešojoje bibliotekoje bei už
jos ribų surengtas Europos dienos pamin÷jimo renginių ciklas: savanorių būstin÷s atidarymo
renginys, vaikų ir jaunimo menin÷s kūrybos akcija „Europos savanoryst÷s mozaika“, savanoryst÷s
švent÷ „Būkime vilties ir meil÷s donorais“, Europos dienos švent÷ Būkime Europos piliečiais“,
psicholog÷s Aušros Augaitien÷s seminaras „Savanoryst÷ – asmenyb÷ ar gyvenimo stilius?“;
•

Viešoji biblioteka ir filialai drauge su kitomis Lietuvos viešosiomis bibliotekomis

suorganizavo bendrą renginį „Valanda su Justino Marcinkevičiaus poezija – skaitant, klausantis,
prisimenant, randant iš naujo, apjungiant visus, skirtą poeto atminimui;
•

Viešoji biblioteka ir filialai drauge su kitomis Lietuvos viešosiomis bibliotekomis pamin÷jo

Atsargaus elgesio internete m÷nesį dalyvaudama „Protų kovose“ su Gustavu;
•

Viešojoje bibliotekoje bei filialuose internetu transliuotos projekto „Bibliotekos pažangai“

komandos organizuotos akcijos: „Domiesi gimine? Ieškok internete!“ („Paieška internete. Istorijos
šaltiniai ir archyvai internete. Socialiniai tinklapiai“, „Genealogija internete. Gimin÷s medis. Bajorų
istorijos“), „Gustavo saugaus interneto žygis per Lietuvos bibliotekas“ (speciali „Gustavo
enciklopedijos“ laida „Ei! Internete aš atsargus!“, „Protų kovos“ su Gustavu), „Atgimimo Lietuva“,
„Internetas Jūsų sodui 2“ („Daržas“, „Sodas“), „Šeimų kovos“ (2 transliacijos „Virtualus
komandinis žaidimas“), renginys – diskusija „Kuriame naujovišką biblioteką“, piešinių kompiuteriu
konkursas „Internete aš atsargus“ („Nupiešk savo patarimus, kaip saugiai naudotis internetu!“),
„Karjeros kelias - bibliotekininko profesija“, „Rudens g÷ryb÷s", „Sveikatos paslaptys", „Sveikatos
paslaptys 2", „E-kademija“ („Kaip saugiai naudotis e. paveldo, „Sodros“ ir e.demokratijos
paslaugomis“, „Kaip saugiai naudotis e.policijos, elektronin÷mis „Regitros“ paslaugomis ir kaip
deklaruoti gyvenamąją vietą“), „Internetas pataria“;
•

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai steb÷jo darbuotojams skirtas akcijų transliacijas

internetu: „Naujoviška biblioteka“, „Biblioteka ir partneriai“ („Kaip paveikiai pristatyti
biblioteką?“, „Kuo bibliotekai gali būti naudinga partneryst÷ su bendruomen÷mis, kultūros ir
švietimo įstaigomis, nevyriausybin÷mis organizacijomis (NVO)?“), Kaip gauti institucijų, verslo,
įvairių fondų, privačių asmenų paramą?“), „Naujoviškos viešosios bibliotekos gaires“, „Naujoviška
biblioteka: pokyčiai ir iššūkiai“, „Savanoris bibliotekoje“, „Biblioteka ir partneriai“;
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•

projekto „Bibliotekos pažangai“ rengtos akcijos „Gustavo saugaus interneto žygis per

Lietuvos bibliotekas“ „Protų kovose“ 5 Kretingos moksleivių komandos tikrino savo išprusimą ir
žinias įvairiausiose srityse ir iš beveik pustrečio tūkstančio dalyvavusių komandų kretingiškiams
pavyko užimti aukštas – 505 ir 506 – vietas;
•

Viešoji biblioteka laim÷jo projekto „Bibliotekos pažangai“ konkursą skelbtą konkursą

„Pagrindinių bibliotekų interneto svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“.
Svetain÷s atnaujinimo darbai nukelti į 2012 metus;
•

2011 metais Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai profesinę kvalifikaciją k÷l÷

dalyvaudami šiuose mokymuose bei seminaruose: „Informacijos valdymas anglų kalba“, „OS
Windows 7 bei MS Office 2010 naujov÷s ir skirtumai nuo OS Windows Vista ir MS Office 2007“,
„Bendravimo įgūdžių tobulinimas“, „Darbo su MS Excel 2010 pagrindai“, „Atstovavimo įgūdžių
stiprinimas“, „Kaip rengti skaitmeninį turinį. Darbas Picasa programa“, nuotolinių mokymų
kursuose „Viešieji ryšiai bibliotekininkams“ ir „Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“ (organizatorius
- projekto „Bibliotekos pažangai“ komanda), tarptautiniame seminare „Paribio kultūriniai mainai“
(organizatorius – Palangos miesto savivaldyb÷s viešoji biblioteka), seminare „Savanoryst÷ –
asmenyb÷ ir gyvenimo stilius“(organizatorius – Viešoji biblioteka), mokslin÷je konferencijoje
„Dirbo ne sau, bet Lietuvos gerovei“ (organizatorius – Kūlup÷nų Motiejaus Valančiaus pagrindin÷
mokykla), profesoriaus iš JAV paskaitoje „Iššūkiai, su kuriais bibliotekininkai ir bibliotekos
susiduria XXI amžiuje“ (organizatorius – Viešoji biblioteka), seminare „Atviras darbas su jaunimu“
(organizatorius – Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešoji biblioteka), profesin÷je išvykoje į
Vokietijoje esančią Drezdeno universiteto biblioteką (organizatorius – Viešoji biblioteka),
metodin÷je išvykoje į Čekijos bibliotekas (organizatorius – Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų
asociacija), seminare „Bendravimas ir bendradarbiavimas“ (organizatorius – Viešoji biblioteka),
vadovų, jų pavaduotojų ir metodininkų susitikimuose bei metiniame pasitarime (organizatorius Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešoji biblioteka), seminare „Bibliotekos politin÷je
dienotvark÷je“ (organizatorius - Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešoji biblioteka),
mokymuose „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ (organizatorius - Klaip÷dos apskrities I.
Simonaityt÷s viešoji biblioteka), seminare „Strateginis santykių pl÷tojimas: partneryst÷ ir l÷šų
rinkimas (organizatorius - Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešoji biblioteka), seminare
„Renginių organizavimas ir sklaida“ (organizatorius – Viešoji biblioteka);
•

Viešoji biblioteka rūpinosi ne tik savo darbuotojų, bet ir rajono mokyklų bibliotekininkų

kvalifikacijos k÷limu: sureng÷ susitikimą su JAV profesoriumi Delmus E. Williams, kurio metu
profesorius skait÷ pranešimą „XXI amžiaus iššūkiai bibliotekoms ir bibliotekininkams“;
•

Viešosios bibliotekos darbuotojos reng÷ kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių

mokymus Kretingos rajono gyventojams. 2009 m. pabaigoje prad÷ti vartotojų kompiuterinio
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raštingumo mokymai sulauk÷ didelio populiarumo. 2011 m. 83 gyventojai s÷kmingai baig÷
mokymus ir gavo pažym÷jimus (2010 m. mokymus baig÷ 65 gyventojai);
•

2011 m. parengta ir prad÷ta vykdyti Informacinių geb÷jimų ugdymo programa, kurios

siekis – ugdyti sugebantį rasti, atrinkti, apdoroti ir savo veikloje panaudoti informaciją mokyklinio
amžiaus paslaugų vartotoją. Rezultatas - Viešojoje bibliotekoje buvo rengiamos Informacinių
geb÷jimų ugdymo pamokos – užsi÷mimai „Kelion÷ po informacijos šalį“ ikimokyklinio amžiaus bei
1 – 5 klasių mokiniams. Jų metu dalyviai buvo mokomi, kaip rasti norimą informaciją, ugdytas
geb÷jimas orientuotis bibliotekoje bei vaikų kūrybiškumas, papildytos vaikų turimos žinios apie
knygas, jų struktūrą, mokyta sudaryti reikšminius žodžius, supažindinta su informacijos paieškos
internete galimyb÷mis, knygų fondu bei jų išd÷stymu lentynose tvarka. Mokymus baig÷ 104 vaikai;
•

parengtas elektroninių išteklių ir paslaugų pristatymo planas „Biblioteka tavo namuose“ 6

– 8 klasių mokiniams bei „Virtuali biblioteka“ 9 – 12 klasių mokiniams. Pagal šias programas
pravesti mokymai (dalyvavo 34 moksleiviai) ir 20 individualių užsi÷mimų. Parengti informaciniai
lapeliai – „Paieška bibliotekos e-kataloge“, „Reikšminių žodžių naudojimas paieškoje“, „Mano
sritis – mano informacija“, „Bibliotekos paslaugos internetu“;
•

parengta ir pristatyta metodin÷ medžiaga Viešosios bibliotekos filialų darbuotojoms: „Kaip

naudotis e. katalogu per WWW skaitytojams?“, „Kaip įkelti nuotraukas į kraštotyros darbus?“,
„Bibliotekų istorijų parengimo planas“, „Vartotojo identifikacin÷ kortel÷“;
•

parengti informaciniai lapeliai Viešosios bibliotekos vartotojams - „Bibliotekų e-katalogai

mokymosi reikm÷ms“, „Kretingos M. Valančiaus bibliotekos svetain÷ vaikams“, lankstinukas apie
bibliotekos teikiamas paslaugas „Skaitytojo kelrodis“;
•

sukurta „EBSCO naudojimosi instrukcija“, skirta individualiai konsultuojamiems

vartotojams. Ji, skaitytojams pageidaujant, gali būti atsiunčiama el. paštu;
•

Viešojoje bibliotekoje vyko individualūs mokymai pagal programą „Mano interneto

kelrodis“;
•

2011 metais Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros sektoriuje prad÷jo veikti jaunųjų

knygos bičiulių – savanorių būrelis „Bitut÷s“;
•

Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojos Viešosios interneto prieigos vartotojams teik÷

konsultacijas naudojimosi kompiuteriais bei internetu klausimais;
•

Viešoji biblioteka bendradarbiavo su Kretingos J. Pabr÷žos gimnazijoje įkurtu fotografijų

būreliu. Eksponuota 14 autorių – būrelio narių fotografijų paroda „Portretai“;
•

Viešojoje bibliotekoje surengtos 2 moksleivių pirmosios personalin÷s fotografijų parodos:

Aurelijaus Šiukšterio „Žiemos etiudai“ ir Augustinos Jonušait÷s „...nes žvilgsnis mane paker÷jo“;
•

Viešojoje bibliotekoje vyko „Kretingos poezijos ir dainų pavasaris 2011“;

•

Viešojoje bibliotekoje vyko „Novel÷s ruduo“;
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•

Viešoji biblioteka ir jos filialai gavo finansavimą 11 projektų įgyvendinimui: 9 iš Kretingos

rajono savivaldyb÷s (7500 Lt), 1 iš Europos komisijos atstovyb÷s Lietuvoje (4000 Lt). 1 iš projekto
„Bibliotekos pažangai“ (15000 Lt);
•

Viešoji biblioteka ir filialai pareng÷ 12 projektų 2012 m. veiklos finansavimui gauti;

•

Viešoji biblioteka bei 2 filialai (Jokūbavo ir Vydmantų) teik÷ paraišką projekto „Metų

knygos rinkimai 2011“, kurio tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus dom÷tis šiuolaikine lietuvių
literatūra, kelti mūsų visuomen÷je skaitymo prestižą, finansavimui gauti ir pateko į laim÷tojų gretas;
•

nuolat pildoma „Kretingos krašto enciklopedija“. Sukurti 63 svetain÷s puslapiai (įkelti

tekstai ir nuotraukos);
•

elektroninis leidinys „Kretingos personalijų žinynas“ nuolat papildomas nauja medžiaga:

per 2011 m. papildytas 8 personalijomis, redaguota 15;
•

administruotos dvi interneto svetain÷s: www.kretvb.lt ir www.kretingosenciklopedija.lt;

•

sukurti Viešosios bibliotekos bei elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“

puslapiai socialiniame tinkle Facebook;
•

išaugo aukštąjį išsilavinimą įgijusių profesionalių bibliotekininkų skaičius ir sumaž÷jo

aukštesnįjį išsilavinimą turinčių darbuotojų skaičius. Priežastys - Viešosios bibliotekos Vydmantų
filialo vyr. bibliotekinink÷ Romut÷ Girskien÷ 2011 m. Klaip÷dos universitete baig÷ pagrindinių
universitetinių informologijos studijų programą ir jai suteiktas komunikacijos ir informacijos
bakalauro kvalifikacinis laipsnis; Viešosios bibliotekos S. Įpilties filialo vyr. bibliotekininkei
Zuzanai Mažonienei iš÷jus i pensiją, į jos vietą priimta dirbti Vaida Zubyt÷, turinti aukštąjį
nebibliotekinį išsilavinimą,; Šuk÷s filialo vyr. bibliotekininkei Onai Turauskienei iš÷jus į pensiją, į
jos vietą priimta dirbti Judita Jurgutyt÷, turinti aukštąjį nebibliotekinį išsilavinimą;
•

pamin÷ta Viešosios bibliotekos Kartenos filialo gyvavimo 70 m. sukaktis;

•

pamin÷ta Viešosios bibliotekos Juodup÷nų filialo gyvavimo 60 m. sukaktis. Atšvęstos 2

progos – filialo jubiliejus ir renovacijos pabaiga;
•

Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešoji biblioteka sureng÷ akciją „Klaip÷dos rašytojai

regiono bibliotekoms“ ir bibliotekos direktorius rašytojas Juozas Šikšnelis, pasitelkęs Klaip÷dos
krašto meninio žodžio kūr÷jus, svečiavosi Viešosios bibliotekos Vydmantų filiale: pristat÷ savo
naujausius kūrinius ir filialui padovanojo 100 įvairių lietuvių autorių knygų;
•

kraštietis agronomas, mokslininkas Evaldas Lapinskas Viešajai bibliotekai dovanojo

monografiją „Lietuvos pomologija“, kurios yra bendraautorius bei savo parengtą sodininkams skirtą
leidinį „Vaiskrūmiai sode“;
•

Viešojoje bibliotekoje lank÷si svečiai iš Ukrainos ir Viešojoje bibliotekoje sureng÷

pažintinę parodą apie jų miestą bei padovanojo knygų;
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•

kraštietis rašytojas Algirdas Antanas Kuklys Viešajai bibliotekai ir filialams dovanojo 69

egz. savo išleistų knygų;
•

Motiejaus Valančiaus vardo literatūros premijos laureatas Alfonsas Skiesgilas už per 10

metų sukurtą skulptūrų ansamblį, skirtą M. Valančiaus atminimo įamžinimui, gautą 1000 litų
premiją dovanojo Viešajai bibliotekai naujoms knygoms įsigyti;
•

leidykla „Baltos lankos“ Viešosios bibliotekos lankytojams dovanojo renginį – susitikimą

su Lietuvos televizijos žurnaliste ir laidų ved÷ja Palmira Galkontaite, kurio metu ji pristat÷ savo
knygą „Atleisk. Pasmerkta populiarumui“;
•

Viešoje bibliotekoje pristatyta Lietuvos aviacijos Lietuvos aviacijos muziejaus vyr.

muziejininko, kolekcininko Jono Čepo parengta paroda „Dariaus ir Gir÷no skrydis pašto ženkluose,
vokuose ir atvirukuose". Renginyje dalyvavo Kretingos miesto meras Juozas Mažeika, Stepono
Dariaus anūkas Skirmantas Maštaras ir proanūkis Jaunius Maštaras su šeimomis. Eiles skait÷ poet÷
Irena Jacevičien÷;
•

Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo Kretingos rajono kultūros centre vykusiame

susitikime su LR kultūros ministru Arūnu Gelūnu ir pateik÷ klausimus apie Viešosios bibliotekos
naujo pastato statybas, bibliotekininkų tarnybinių atlyginimų koeficientų didinimo galimybes;
•

Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“

organizuotoje „RAIT“ tyrimų kompanijos rengtoje apklausoje, kuria siekta išsiaiškinti bibliotekų
darbo laiką, gauti informacijos apie viešą interneto prieigą bibliotekose, susijusius darbuotojų ir
vartotojų mokymus;
•

2011 metų pabaigoje komercin÷ tyrimų kompanija „Socialin÷s informacijos centras“

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose atliko poveikio vertinimo tyrimus;
•

bendradarbiauta su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, rengti bendri renginiai;

•

dalis Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų dalyvavo Plateliuose vykusiame Plung÷s

rajono savivaldyb÷s viešosios bibliotekos organizuotame jubiliejiniame 10 - ajame Žemaitijos
bibliotekininkų sąskrydyje;
•

dalis Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų lank÷si ir profesin÷s patirties s÷m÷si

Drezdeno universiteto bibliotekoje (Vokietija);
•

rengiami straipsniai apie Viešosios bibliotekos ir filialų svarbius įvykius, renginius ir

publikuojami regionin÷je spaudoje – laikraščiuose „Pajūrio naujienos“ bei „Švyturys“, profesiniame
leidinyje

„Tarp

knygų“,

internetin÷se

svetain÷se

-

www.kretvb.lt,

www.bibliotekos.lt,

www.kretingiškis .lt, žiniatinkliuose – www.facebook.lt, www.rock&rollbibliotekininkas.lt. Per
2011 m. Viešosios bibliotekos tinklapyje publikuoti 42 darbuotojų parengti straipsniai;
•

Viešojoje bibliotekoje praktiką atliko Klaip÷dos universiteto Socialinių mokslų fakulteto

informologijos studijų ketvirto kurso student÷.
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS

Bibliotekų skaičius:
•

iš viso

21

•

Viešoji biblioteka (toliau – VB)

1

•

miesto filialai (toliau – MF)

1

•

kaimų filialai (toliau – KF)

19

•

sujungtų bibliotekų

-

Tinklo pokyčiai:
•

uždaryta filialų

-

•

sujungta bibliotekų

-

•

atidaryta bibliotekų

-

Bibliotekų skaičius, lyginant su 2010 metais, nepakito. Tinklo pokyčių per 2011 m. neįvyko.
Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos struktūra 2011 m.
pavaizduota schemoje Nr.1.
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Schema Nr. 1
Administracija

Dokumentų
komplektavimo ir
tvarkymo skyrius

Abonementas

Skaitytojų
aptarnavimo skyrius

Bibliografijosinformacijos
sektorius

Interneto
centras

Fonoteka

Vaikų
literatūros
sektorius

Informacijos
skaitykla

Informacinių
technologijų skyrius

Periodikos
skaitykla

Salantų

Filialai

Miesto

Kaimo

Baublių

Budrių

Darb÷nų

Erl÷nų

Grūšlauk÷s

Jokūbavo

Juodup÷nų

Kalniškių

Kartenos

Kūlup÷nų

Kumpikų

Kurmaičių

Laivių

Laukžem÷s

Raguviškių

Rūdaičių

S. Įpilties

Vydmantų

lŠuk÷s
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Nestacionarusis aptarnavimas:
• bibliotekinių punktų skaičius

-

• bibliobusų skaičius

-

• knygnešių skaičius

177 (2010 m. – 233).

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas
Tik 3 iš 20 Viešosios bibliotekos filialų patalpų (Vydmantų, Kūlup÷nų, Darb÷nų) yra
pritaikytos jud÷jimo negalią turintiems asmenims. Likusių filialų pastatuose n÷ra specialių
įvažiavimų ir neįgaliesiems pritaikytų darbo vietų. Pastatas, kuriame įsikūrusi Viešoji biblioteka,
taip pat n÷ra pritaikytas jud÷jimo negalią turintiems lankytojams: specialus įvažiavimas yra, tačiau
n÷ra liftų, o didžioji dalis bibliotekos struktūrinių padalinių yra antrame pastato aukšte. Viešoji
biblioteka neteikia knygnešyst÷s paslaugų, tod÷l jud÷jimo negalią turintiems gyventojams knygas
neša jų artimieji.
Daugumoje Viešosios bibliotekos filialų negalią turintys ar senyvo amžiaus gyventojai
aptarnaujami namuose: 2011 metais 177 knygnešiai (2010 m. – 233) aptarnavo 277 asmenis (2010
m. -305 asmenis), jiems išduota 8929 fiz. vnt. spaudinių (2010 m. - 9730 fiz. vnt.), iš kurių didžioji
dalis - periodiniai leidiniai. Sumaž÷jusių rodiklių priežastys – sensta kaimai, ženkliai maž÷ja
gyventojų skaičius, maž÷ja gimstamumas, auga mirtingumas, did÷ja gyventojų emigracija iš kaimų į
miestus ar svečias šalis.
Viešojoje bibliotekoje n÷ra komplektuojamas atskiras fondas, skirtas neįgaliesiems.
Bendrame fonde yra kaupiamos įgarsintos knygos. Viešoji biblioteka iš Klaip÷dos aklųjų
bibliotekos reguliariai kas ketvirtį gauna įgarsintų knygų (CD), skirtų skaitytojams su reg÷jimo
negalia. 2011 m. Viešosios bibliotekos paslaugomis naudojosi 4 aklieji vartotojai (1 mažiau nei
2010 m.), apsilank÷ 16 kartų (5 daugiau nei 2010 m.), jiems išduota 124 egz. įgarsintų knygų (26
daugiau nei 2010 m.). Neregiai naudojosi Viešosios bibliotekos Abonemento teikiamomis
paslaugomis: kompiuteris su neregiams ir silpnaregiams skirta technine bei programine įranga,
gautas iš projekto „Bibliotekos pažangai“, nesulauk÷ populiarumo.
Viename iš Erl÷nų filialo aptarnaujamų kaimų gyvena nereg÷ moteris, kuriai knygų įrašus
Erl÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷ atveža iš Viešosios bibliotekos.

II. FONDO FORMAVIMAS

Fondo būkl÷
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Atsižvelgiant į Savivaldyb÷s teritorijos istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę pl÷trą,
demografinę situaciją, gyventojų reikmes, Viešojoje bibliotekoje komplektuojamas universalaus
profilio dokumentų fondas.
Šalies ekonomin÷ kriz÷ neigiamai atsiliep÷ fondų formavimui. Iš LR kultūros ministerijos
l÷šų, palyginus su 2010 metais, gauta daugiau ir knygų nupirkta daugiau, tačiau fondų
komplektavimo spragos išliko didel÷s. Biudžeto l÷šos, skirtos dokumentams įsigyti: 2009 m. –
41050 Lt, 2010 m. – 30679 Lt, 2011 m. – 44116 Lt. Steig÷jo l÷šų gauta tiek pat, kiek ir 2010 m. 6300 Lt. Opia problema išliko mokomosios literatūros, universitetų leidyklų leidinių, garsajuosčių,
CD, DVD stygius. Labai skurdūs filialų fondai: trūksta l÷šų filialams nupirkti mokomosios,
informacin÷s literatūros. Viešoji biblioteka daugumos leidinių turi tik po vieną egzempliorių., tod÷l
jais leidžiama naudotis vietoje, filialų vartotojams gauti mokomosios literatūros n÷ra jokios
galimyb÷s. Paramos, palyginus su 2010 metais, gauta daugiau: 2010 m. - 1901 fiz. vnt., 2011 m –
3339 fiz. vnt.
Viešojo pirkimo konkursą knygų tiekimui laim÷jo UAB „Šviesa“. Elektroninius dokumentus
Viešoji biblioteka įsigijo iš UAB „Patogu pirkti‘.
R÷m÷jų d÷ka, Viešosios bibliotekos Jokūbavo filiale užsakyti periodiniai leidiniai: „Kultūros
barai“, „Žalioji Lietuva“, „Mūsų girios“, „Aplinka“.
Lentel÷ Nr. 1. Dokumentų fondas 2010 – 2011 m.
Biblioteka
2010 m.
2011 m.
fiz. vnt.

pav.

fiz. vnt.

Skirtumas (fiz. vnt.)
pav.

SVB

260892

37672

258512

40169

-2380

VB

70125

36460

68758

38181

-1367

MF

22350

13994

21768

13507

-582

KF

168417

10580

167986

11104*

-431

*Vidutiniškai vieno kaimo filialo dokumentų pavadinimų skaičius.
Iš viso yra grožin÷s literatūros ( fiz. vnt. ir proc.):
SVB
VB
MF
KF

152169
32186
12572
107411

fiz. vnt.
fiz. vnt.
fiz. vnt.
fiz. vnt.

58,9 %
46,8 %
57,8 %
63,9 %
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Iš viso yra šakin÷s literatūros ( fiz. vnt. ir proc.):
SVB
VB
MF
KF

106343
36572
9196
60575

fiz. vnt.
fiz. vnt.
fiz. vnt
fiz. vnt.

41,1 %
53,2 %
42,2 %
36,1 %

Iš jų periodinių leidinių ( žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.):
SVB
VB
MF
KF

24998
4535
938
19525

fiz. vnt.
fiz. vnt.
fiz.vnt.
fiz. vnt.

9,7 %
6,6 %
4,3 %
11,6 %

2011 m. dokumentų fondas sumaž÷jo, nes:
daugiau nurašyta periodinių leidinių, negu gauta (gauta - 8106 fiz. vnt., nurašyta – 9301

•

fiz. vnt.);
Viešosios bibliotekos S. Įpilties ir Šuk÷s filialuose vyko fondo tikrinimas bei perdavimas,

•

kurio metu buvo nurašyti susid÷v÷ję, aktualumą praradę dokumentai;
rekataloguojant Viešosios bibliotekos filialų fondus, buvo atrinkti ir nurašyti aktualumą

•

praradę dokumentai;
nurašytos plokštel÷s, kurios, trūkus vamzdynui, buvo užlietos karštu vandeniu ir

•

nebetinkamos vartoti.
Diagrama Nr. 1. Dokumentų fondas 2010 - 2011 m. (fiz. vnt.).
Dokumentų fondo lyginimas 2010 - 2011 m.

300000
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2010 m.
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2011 m.
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0

2011 m.
2010 m.
SVB

VB

MF

KF

2010 m.

260892

70125

22350

168417

2011 m.
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68758

21768

167986

Aprūpinimas dokumentais
Vienam gyventojui tenka dokumentų:
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SVB

6

VB

3

MF

12

KF

8

Lyginant su 2010 m., SVB dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui nepasikeit÷.
Lentel÷ Nr. 2. Naujai gautų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui 2010 2011 m.
Biblioteka
2010 m.
2011 m.
Skirtumas
SVB

0,3

0,3

0

VB

0,1

0,2

+ 0,1

MF

0,4

0,4

0

KF

0,3

0,5

+ 0,2

Diagrama Nr. 2. Naujai gautų dokumentų skaičiaus 2010 - 2011 m.
Naujai gauti dokumentai 2010 - 2011 m.
0,5
0,4
0,3
0,2

2010 m.

0,1

2011 m.

0

SVB

VB

MF

KF

2010 m.

0,3

0,1

0,4

0,3

2011 m.

0,3

0,2

0,4

0,5

Lentel÷ Nr. 3. Garsinių ir regimųjų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui
2010 – 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

0,05

0,02

- 0,03

VB

0,09

0,04

- 0,05

MF

0,07

0,07

0

KF

0,001

0,002

+ 0,001
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Lentel÷ Nr. 4. Elektroninių dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui 2010 – 2011 m.

Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

0,002

0,003

+ 0,001

VB
MF

0,003

0,003

0

0,003
0,001

0,003
0,002

0
+ 0,001

KF

Lentel÷ Nr. 5. Dokumentų skaičius, tenkantis vienam vartotojui 2010 – 2011 m.
Biblioteka
2010 m.
2011 m.
Skirtumas
SVB

29

31

+2

VB

20

19

-1

MF

37

44

+7

KF

36

40

+4

Lentel÷ Nr. 6. Dokumentų gavimas 2010 – 2011 m.
Biblioteka
2010 m.
2011 m.

Skirtumas

SVB

fiz. vnt.
11175

pav.
1802

fiz. vnt.
14827

pav.
2497

fiz. vnt. pav.
+ 3652 + 695

VB

3047

1628

3304

1721

+ 257

+ 93

MF

647

263

760

286

+ 113

+ 23

KF

7481

490

10763

524

+ 3282

+ 34

Diagrama Nr. 3. Dokumentų gavimo 2010 - 2011 m. lyginimas (fiz. vnt.).
Dokumentų gavimas 2010 - 2011 m.
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2011 metais vidutiniškai vienas filialas gavo 172 fiz. vnt. daugiau dokumentų: 2011 m. 566 fiz. vnt., o 2010 metais 394 fiz. vnt.
Lentel÷ Nr. 7. Per 2011 metus įgyta grožin÷s, šakin÷s literatūros bei periodinių leidinių
Biblioteka
Įgyta grožin÷s
Įgyta šakin÷s
Įgyta periodinių
literatūros
literatūros
leidinių
Fiz.
Pav.
Fiz.
Pav.
Fiz.
Pav.
vnt.
vnt.
vnt.
SVB
4820
1438
10007 1059
8106
116
VB
1279
958
2025
763
1122
114
MF
218
185
542
101
453
22
KF
3323
7440
6531
Vidutiniškai vienas filialas gavo 344 fiz. vnt. 18 pav. periodinių leidinių (2010 m. 273 fiz.
vnt. ir 18 pav.). 2011 metais SVB įsigyta 1537 fiz. vnt. daugiau periodinių leidinių nei 2010 metais.
Lentel÷ Nr. 8. Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 2010 – 2011 m.
2010 m.
2011 m.
Skirtumas
Biblioteka
SVB

4

6

+2

VB

4

5

+1

MF

3

4

+1

KF

4

6

+2

Diagrama Nr. 4. Naujai gauti dokumentai 2010 - 2011 m. (proc.)
Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde
2010 - 2011 m.
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L÷šos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti :
iš viso

3,45 Lt, t.y. 0,58 Lt daugiau nei 2010 m.;

Kultūros ministerijos skirtų l÷šų

1,00 Lt, t. y. 0,31 Lt daugiau nei 2010 m.;

Savivaldyb÷s skirtų l÷šų

1,45 Lt, t. y. 0,003 Lt daugiau nei 2010 m.;

iš kitų šaltinių

1,00 Lt, t. y. 0,24 Lt daugiau nei 2010 m.

2011 metais dokumentų įsigyta už 151322 Lt. (23379 Lt daugiau nei 2010 metais):
iš Kultūros ministerijos

44116 Lt (13437 Lt daugiau nei 2010 metais);
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Savivaldyb÷s skirtų l÷šų
kitų šaltinių

63500 Lt (tiek pat kiek 2010 metais);

43706 Lt (9942 Lt daugiau nei 2010 metais).

Kitų šaltinių l÷šas sudaro daugiausia paramos būdu gautos knygos.
Diagrama Nr. 5. L÷šos, už kurias įsigyti dokumentai, 2010 - 2011 m. (Lt)
L÷šos, skirtos dokumentams įsigyti 2010 - 2011 m.
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Dokumentų nurašymas
Lentel÷ Nr. 9. Dokumentų nurašymas 2010 – 2011 m. (fiz. vnt. ir pav.)
2010 m.
2011 m.
Skirtumas
Biblioteka
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
SVB
13066
18
17207
0
+ 4141
VB
3062
10
4671
0
+ 1609
MF
756
273
1342
0
+ 586
KF
9248
12
11194
0
+ 1946

Pav.
- 18
- 10
- 273
- 12

2011 metais knygų nurašyta panašiai tiek, kiek gauta (gauta – 6719 fiz. vnt., nurašyta - 6647
fiz. vnt.), bet periodinių leidinių daugiau nurašyta nei gauta (gauta 8106 fiz. vnt., nurašyta 9301 fiz.
vnt.). Nurašytos plokštel÷s, kurios, trūkus vamzdynams, buvo sulietos karštu vandeniu ir
nebetinkamos naudoti (nurašyta 1259 fiz. vnt.). D÷l šių priežasčių 2011 m. fondo nurašymas viršijo
fondo gavimą.
Vyko dokumentų fondų perdavimai S. Įpilties ir Šuk÷s filialuose, kurių metu atrinkti ir
nurašyti susid÷v÷ję, aktualumą praradę dokumentai.
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Diagrama Nr. 6. Dokumentų nurašyma 2010 - 2011 m. (fiz. vnt.)
Dokumentų nurašymas 2010 - 2011 m.
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Nurašymo priežastys (fiz. vnt. ir proc.):
susid÷v÷ję

7046 fiz. vnt. 41,0 %

praradę aktualumą

9536 fiz. vnt. 55,4 %

vartotojų prarasti dokumentai

590 fiz. vnt.

3,4%

d÷l kitų priežasčių

35 fiz. vnt.

0,2 %

Diagrama Nr. 7. Nurašymo priežastys 2011 m. (proc.).
Dokumentų nurašymo priežastys 2011 m.
3,40%
0
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55,40%
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Vartotojų prarasti
D÷l kitų priežasčių

Fondo panaudojimas
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Lentel÷ Nr.10. Viešosios bibliotekos bei filialų fondo apyvartos rodiklis 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

1,1

1,1

0

VB

1,4

1,5

+ 0,1

MF

0,7

0,6

- 0,1

KF

1,0

0,9

- 0,1

Diagrama. Nr. 8. Fondo apyvartos rodiklis 2010 - 2011 m.
Fondo apyvartos rodiklis 2010 - 2011 m.
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VB mainų fondas ( fiz. vnt. ):
nurašyta

9790 fiz. vnt. (2010 m. – 199 fiz. vnt).

Nurašymo priežastys:
perduota filialams ir skyriams

91 fiz. vnt.;

praradę aktualumą

3018 fiz. vnt.;

susid÷v÷ję

6681 fiz. vnt.

VB mainų fonde jud÷jimo nebuvo, nes jame buvusios knygos - dubletin÷s, senų metų
leidimo. Dauguma iš jų susid÷v÷jusios, nebetinkamos naudojimui, tod÷l mainų fondas buvo
peržiūr÷tas ir nurašytas. Atsarginis fondas taip pat buvo išformuotas ir nurašytas.
VB atsarginis fondas ( fiz. vnt. ):
nurašyta

285 fiz. vnt.
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Problemos. 2011 m. rajono bibliotekų aprūpinimo naujomis knygomis atžvilgiu buvo geresni
nei 2010 metai: gauta 2116 fiz. vnt. daugiau knygų. Nepaisant to, fondo komplektavimo spragos
išliko didel÷s. Priežastis - penkiasdešimt procentų gautų knygų sudar÷ paramos būdu gautos knygos.
Jos n÷ra labai vertingos ir skaitytojai retai jomis naudojosi. Didžiausia problema - labai trūksta
mokomosios literatūros studentams, nes kolegijų ir universitetų išleistų knygų tiražai yra maži ir
bibliotekoms dažniausiai neparduodami. D÷l l÷šų stygiaus Viešosios bibliotekos filialams mokslin÷s
literatūros beveik neužsakoma: leidiniai labai brangūs. Stengtasi užpildyti paklausiausios grožin÷s ir
vaikiškos literatūros spragas. Komplektuojant knygų fondus, stengtasi užsakyti daugiau naujų
pavadinimų knygų nei fizinių vienetų, kadangi svarbu, kad visoje Viešosios bibliotekos ir filialų
sistemoje būtų bent vienas naujos knygos pavadinimas, nes v÷liau užpildyti trūkstamų knygų
pavadinimų beveik nebeįmanoma.
Darbas su katalogais
Elektroniniame kataloge yra 40169 bibliografinių įrašų (toliau – BĮ). 2011 metais elektroninis
katalogas papildytas 2497 BĮ (547 BĮ daugiau nei 2010 metais). Suinventorinta 6719 fiz. vnt. naujų
dokumentų (2113 fiz. vnt. daugiau nei 2010 m.). Suvestiniame ir elektroniniame kataloge atžym÷tos
nurašytos knygos.
Metodinis darbas
Viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus ved÷ja Zolina
Andrijauskien÷ Viešosios bibliotekos kaimo filialų darbuotojoms teik÷ metodinę pagalbą
dokumentų fondų organizavimo klausimais, konsultacijas filialų darbuotojoms darbo su LIBIS PĮ
bei fondų rekatalogavimo klausimais.

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

Vartotojų telkimas
2011 m. Kretingos rajono gyventojų skaičius – 43903 (649 mažiau nei 2010 m.).
Lentel÷ Nr. 11. Kretingos rajono gyventojų sutelkimo procentas 2010 – 2011 m.
Bibliotekos
2010 m.
2011 m.
Skirtumas
SVB
20
18,9
- 1,1
VB
MF
KF

17
34
22

17,3
27,7
19,7

+ 0,3
- 6,3
- 2,3
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Diagrama Nr.9. Gyventojų sutelkimo procentas 2010 - 2011 m.
Gyventojų sutelkimo proc. 2010 - 2011 m.
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Lentel÷ Nr. 12. Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis VB ir vienam filialui 2010 – 2011
m.
Biblioteka
SVB

2010 m.
2122

2011 m.
2091

Skirtumas
- 31

VB

21175

20748

- 427

MF

1830

1790

- 40

KF*

1134

1125

-9

*Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienam filialui.

Vartotojų skaičius
Lentel÷ Nr.13. Vartotojai 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

8921

8279

- 642

VB

3568

3584

+ 16

MF

613

496

- 117

KF

4740

4199

- 541

2011 m. vartotojų rodikliai sumaž÷jo KF ir MF d÷l šių priežasčių:
•

filialų renovacijos. Nuo 2010 m. rugs÷jo 3 d. prad÷tas renovuoti Viešosios bibliotekos

Juodup÷nų filialas, jis laikinai perkeltas į Juodup÷nų bendruomen÷s centro „Juodup÷nai“ patalpas
(renovacija baigta 2011 m. gruodžio 1 d.). D÷l tos pačios priežasties Viešosios bibliotekos
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Raguviškių filialas nuo 2010 m. birželio m÷nesio perkeltas į pagalbines patalpas. Min÷tuose
filialuose nebuvo galimybių vartotojams teikti Viešosios interneto prieigos paslaugos (Raguviškių
filiale paslauga teikta keletą m÷nesių, Juodup÷nų filiale paslauga neteikta visus 2011 metus).
Juodup÷nų filiale buvo sustabdytas ir fondų rekatalogavimas;
auganti emigracija: nemaža dalis gyventojų persik÷l÷ gyventi iš kaimų į miestus ar

•

emigravo į svečias šalis. Nemažai jų liko registruoti kaimo vietov÷se, tačiau ten negyvena;
•

sensta kaimai;

•

auga mirtingumas;

•

maž÷ja gimstamumas;

•

LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemio įdiegimas 5 Viešosios bibliotekos filialuose.

Kai kurie iš vartotojų nepanoro įsigyti mokamo skaitytojo bilieto, dažna šeima įsigijo tik 1
skaitytojų bilietą visiems šeimos nariams. Kai kurie potencialūs vartotojai atsisak÷ pateikti
registracijai reikalingus asmens duomenis. Kai kurie iš t÷vų atsisak÷ pildyti vaiko registracijai
reikalingą paraišką.
2011 m. VB vartotojų skaičius išaugo, kadangi prad÷ta įgyvendinti Informacinių geb÷jimų
ugdymo programa, dalis kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymus lankiusių rajono
gyventojų, baigę mokymus, tapo bibliotekos vartotojais bei aktyviais lankytojais. Be to, aktyviai
bendradarbiauta su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, kurios į Vieš÷ją biblioteką pritrauk÷
vartotojų.
Apsilankymai
Lentel÷ Nr. 14. Apsilankymai 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

140464

138383

- 2081

VB

47306

47317

+ 11

MF

11693

8721

- 2972

KF

81465

82345

+ 880

2011 m. apsilankymų skaičius sumaž÷jo tik MF, o KF ir VB – išaugo d÷l šių priežasčių:
•

Viešojoje bibliotekoje vartotojai aptarnauti visas 6 dienas per savaitę. Nuo 2010 m. birželio

1 d. iki 2011 m. kovo 1 d. d÷l l÷šų stygiaus Viešojoje bibliotekoje vartotojai nebebuvo aptarnaujami
šeštadieniais. Nuo 2011 m. kovo m÷nesio Viešoji biblioteka prad÷jo dirbti ir šeštadieniais;
•

2010 m. kovo 1 d. iki 2010 m. rugs÷jo 30 d. 17 iš 20 filialų lankytojai aptarnauti 4 dienas

per savaitę, o 2011 m. visi filialai dirbo penkias dienas per savaitę;
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•

atsižvelgus į pagrindinius veiklos rodiklius, buvo atstatytas Viešosios bibliotekos

Kurmaičių filialo vyr. bibliotekinink÷s 0,25 etato, kuris 2010 m. buvo sumažintas d÷l pablog÷jusios
finansin÷s situacijos;
•

19 iš 20 Viešosios bibliotekos filialų teiktos konsultacijos naudojimosi kompiuterine bei

programine įranga klausimais;
•

Viešojoje bibliotekoje prad÷ta įgyvendinti Informacinių geb÷jimų ugdymo programa 1 – 12

klasių mokiniams. Pagal šią programą rengtus mokymus baig÷ 104 - 1 – 5 klasių mokiniai ir 34 - 6
– 12 klasių mokiniai;
•

aktyviai bendradarbiauta su kitomis įstaigomis bei organizacijomis;

•

Viešojoje bibliotekoje įsteigtas savanorių būrelis „Bitut÷s“.
VB sumaž÷jo suaugusių lankytojų skaičius, nes VB buvo aktyviai rengiami kompiuterinio

raštingumo ir interneto išteklių mokymai rajono gyventojams „Išmokime dirbti kompiuteriu“. Jų
metu Viešosios interneto prieigos paslaugos vartotojai negal÷jo lankytis Interneto skaitykloje, jiems
leista naudotis tik Abonemente bei skaityklose esančiais informacijos paieškai elektroniniame
kataloge skirtais kompiuteriais.
Rodikliai maž÷jo dar ir tod÷l, kad ankstesniais metais Kretingos M. Daujoto vidurin÷s
mokyklos mokytoja Viešosios bibliotekos Abonemente pravesdavo etikos pamokų, o 2011 m. jų
nebevyko.
MF vartotojų bei apsilankymų rodiklių sumaž÷jimo priežastys – LIBIS SAP įdiegimas,
gyventojų emigracija.
Lankomumas
Lentel÷ Nr. 15. Lankomumas 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

16

17

+1

13

0

18

-1

VB

13

MF

19

KF

17

20

+3
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Diagrama Nr. 10. Lankomumas 2010 – 2011 m.
Lankomumas 2010 - 2011 m.
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Dokumentų išduotis
Lentel÷ Nr. 16. Dokumentų išduotis 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

283713

275915

- 7798

VB

96516

104247

+ 7731

MF

16621

13040

- 3581

KF

170576

158628

-11948

Diagrama Nr. 11. Dokumentų išduotis 2010 - 2011 m.
Dokumentų išduotis 2010 - 2011 m.
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2011 m. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose spaudiniai ir kiti dokumentai buvo išduodami
į namus arba skaitomi vietoje. Ženkliai sumaž÷jo išduotis MF ir KF, kadangi sumaž÷jo vartotojų
skaičius. Be to, skurdus filialų fondas: d÷l l÷šų stygiaus nenupirkta mokomosios, informacin÷s
literatūros. VB – išaugo dokumentų išduotis, kadangi 2011 m. skirta daugiau l÷šų dokumentams
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įsigyti, biblioteka dirbo ir šeštadieniais. Rodiklių skirtumą įtakojo ir tai, kad 2010 m. d÷l Viešojoje
bibliotekos vykusių remonto darbų nuo spalio 15 d. iki gruodžio 1 d. skaitytojai nebuvo
aptarnaujami., o 2011 m. dirbo visus metus.
Lentel÷ Nr. 17. Dokumentų išduotis į namus 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2011 m.

2010 m.

Skirtumas

SVB

176539

164890

-11649

VB

48282

50513

+ 2231

MF

9960

7909

- 2051

106468

- 11829

KF

118297

Lentel÷ Nr. 18. Dokumentų išduotis vietoje (bibliotekoje) 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2011 m.

2010 m.

Skirtumas

SVB

107174

111025

+3851

VB

48234

53734

+ 5500

MF

6661

5131

- 1530

KF

52279

52160

- 119

Lentel÷ Nr. 19. Grožin÷s literatūros išduotis 2010- 2011 m.
Biblioteka

2010 m.
fiz. vnt.

2011 m.
proc.

fiz. vnt.

Skirtumas
proc.

fiz. vnt.

proc.

SVB

108545

38

106598

39

- 1947

+1

VB

38217

40

39874

38

+ 1657

+2

MF

6377

38

5171

40

- 1206

+2

KF

63951

37

61553

39

- 2398

+2
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Lentel÷ Nr. 20. Šakin÷s literatūros išduotis 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.
proc. fiz. vnt.

fiz. vnt.

Skirtumas
proc. fiz. vnt.

proc.

SVB

175168

62

169317

61

- 5851

-1

VB

58299

60

64373

62

+ 6074

+2

MF

10244

62

7869

60

- 2375

-2

KF

106625

63

97075

61

- 9550

-2

Lentel÷ Nr. 21. Periodinių leidinių išduotis 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.
fiz. vnt.

2011 m.
proc. fiz. vnt.

Skirtumas
proc. fiz. vnt.

proc.

SVB

158494

56

150951

55

- 7543

-1

VB

40486

42

45819

44

+ 5333

+2

MF

9982

60

7847

60

- 2135

0

KF

108026

63

97285

61

- 10741

-2

Skaitomumas
Lentel÷ Nr.22. Skaitomumas 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

32

33

+1

VB

27

29

+2

MF

27

26

-1

KF

36

38

+2
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Diagrama Nr.12. Skaitomumas 2010 - 2011 m.
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2011 m. skaitomumas sumaž÷jo MF, o SVB, VB ir KF – išaugo. Tą įtakojo išduoties ir
vartotojų rodiklių kaita per 2011 metus. Lyginant su pra÷jusiais metais, situacija ger÷jo: 2010 m.
skaitomumas maž÷jo tiek Viešojoje bibliotekoje, tiek filialuose.
Lentel÷ Nr. 23. Vartotojams skirtos darbo vietos, tarp jų kompiuterizuotos 2010 - 2011
m.
Biblioteka

SVB
VB
MF
KF

Iš viso

2010
m.

2011
m.

Skirtumas

298
53
18
227

293
53
18
222

-5
0
0
-5

Iš jų kompiuterizuotų
(vartotojams ir
darbuotojams)
2010 m.
Skir
2011 m.
tumas

155
42
8
105

149
42
8
99

-6
0
0
-6

Iš jų:

Kompiute
-rizuotų
darbo
vietų sk.
darbuotojams

Vartotojams
skirtos
kompiuterizuotos darbo
vietos

Vartotojams skirtos
darbo vietos, prijungtos
prie interneto

53
26
2
25

96
16
6
74

96
16
6
74

2011 m. SVB darbo vietų skaičius vartotojams sumaž÷jo 5 (3 kompiuterizuotomis ir 2
nekompiuterizuotomis). VB išaugo kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams (1) ir
sumaž÷jo nekompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams (1). KF darbo vietų skaičius
vartotojams sumaž÷jo 5 (4 kompiuterizuotomis ir 1 nekompiuterizuota). Priežastys:
•

Viešosios bibliotekos Periodikos skaitykloje nekompiuterizuota darbo vieta pakeista į

kompiuterizuotą: pastatytas paieškai elektroniniame kataloge skirtas kompiuteris;
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•

Viešosios bibliotekos Juodup÷nų filialui iš projekto „Bibliotekos pažangai“ skirti 2

kompiuteriai su programine įranga, tod÷l 2006 m. iš projekto VIPT gauti kompiuteriai (2) buvo
pakeisti 2 naujai gautais, o likęs vienas kompiuteris perduotas Viešajai bibliotekai;
•

Viešosios bibliotekos Raguviškių filialo renovacijos metu 3 vartotojams skirti kompiuteriai

buvo perduoti Viešajai bibliotekai laikinam saugojimui.
2011 m. Viešojoje bibliotekoje sumaž÷jo darbuotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų
skaičius (1), KF sumaž÷jo 2. Priežastys:
•

Viešosios bibliotekos vyr. bibliotekinink÷ Birut÷ Naujokaitien÷ buvo vaiko priežiūros

atostogose;
•

iš projekto „Bibliotekos pažangai“ kompiuterizavus Viešosios bibliotekos Kalniškių bei

Rūdaičių filialus, darbuotojams skirti kompiuteriai pakeisti naujais, o senieji perduoti Viešajai
bibliotekai.
Diagrama Nr. 13. Kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams 2010 - 2011 m.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams
2010 - 2011 m.
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Vartotojų orientavimas ir mokymas
Lentel÷ Nr. 24. Laikas, skirtas vartotojų konsultacijoms 2010 - 2011 m. (val.)
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

985

965

- 20

VB

411

296

- 115

MF

90

70

- 20

KF

484

599

+ 115
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2011 m. VB sumaž÷jo laikas, skirtas vartotojų konsultacijoms, tod÷l, kad, rengiant 2010 metų
veiklos ataskaitą, prie vartotojų konsultacijoms skirto laiko buvo prisumuotas Viešojoje bibliotekoje
vykusių kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymų laikas.
2011 m. Viešojoje bibliotekoje lankytojų konsultacijoms skirta 105 val., iš kurių 67 val. buvo
skirtos konsultacijoms naudojimosi elektronin÷mis paslaugomis klausimais. Iš viso konsultuota
1220 vartotojų, iš kurių 737 konsultuoti naudojimosi elektronin÷mis paslaugomis klausimais.
2011 m. KF išaugo konsultacijų skaičius, kadangi 2011 m. 19 filialų teiktos konsultacijos
naudojimosi kompiuterine ir programine įranga klausimais. Darbuotojos kas m÷nesį siunt÷
informaciją – ataskaitas apie konsultuotus Viešosios interneto prieigos lankytojus. Gauta
informacija buvo susisteminta ir pateikta projekto „Bibliotekos pažangai“ komandai: internetin÷je
svetain÷je https://komanda.bibliotekospazangai.lt buvo pildoma „Gyventojų mokymų apskaitos
forma“. Rezultatas - per 2011 m. suteiktos 1124 konsultacijos: 193 „Darbas kompiuteriu“ (tekstų
spausdinimas, darbas Microsoft Office Word, Excel ir kitomis programomis), 156 „Bendravimas“
(skype, el. paštas, socialiniai tinklai ir kt.), 242 „Paieška internete“, 44 „El. valdžia“ (el.
deklaravimas; gyvenamosios vietos deklaravimas, statybos leidimų išdavimas ir t.kt), 85 „El.
komercija“ (el. prekyba; el. bankininkyst÷ ir t.kt.), 70 „Švietimas“ (nuotolin÷s studijos; kalbų
mokymosi galimyb÷s internete; elektroniniai katalogai; duomenų baz÷s ir kt.), 109 „Kultūra ir
laisvalaikis“ (naujienų portalai, muziejų portalai, archyvai internete; menai internete; teatras, kinas,
muzika, literatūra, bendruomenių informacija ir kt.), 32 „Sveikata“ (registracija pas gydytojus,
ligonių kasų informacija, specializuoto sveikatos svetain÷s ir kt.), 35 „Darbo paieška“, 62 „Atsargus
elgesys internete“, 96 kitomis temomis.
MF laikas, skirtas vartotojų konsultacijoms, maž÷jo, kadangi 2011 m. ženkliai sumaž÷jo
vartotojų bei apsilankymų rodikliai.
2011 m. Viešojoje bibliotekoje buvo tęsiami kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių
mokymai „Išmokime dirbti kompiuteriu“. Išmokyta daugiau gyventojų nei 2010 m.: 2010 m.
išmokyti 65, o 2011 m. – 83 rajono gyventojai. Baigusiems mokymus gyventojams įteikti
pažym÷jimai. 2011 m. gyventojus mok÷ Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos
sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ (4 grupes), vyr. bibliotekinink÷ Rima Martinkien÷ (1 grupę),
Informacinių technologijų skyriaus ved÷ja Asta Kuktorovien÷ (4 grupes).
2011 m. Viešojoje bibliotekoje vyko individualūs mokymai pagal programą „Mano interneto
kelrodis“: išmokyta 16 gyventojų. Gyventojus individualiai mok÷ Viešosios bibliotekos
Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ ir vyr. bibliotekinink÷ Rima
Martinkien÷.
Pagal 2011 m. prad÷tą įgyvendinti Informacinių geb÷jimų ugdymo programą išmokyti 104 - 1
– 5 klasių ir 34 - 6 – 12 klasių mokiniai.
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Įgyvendindama

Informacinių

geb÷jimų

ugdymo

programą,

Viešosios

bibliotekos

Bibliografijos - informacijos sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ pareng÷ elektroninių išteklių ir
paslaugų pristatymo pavyzdinius planus 6 - 8 klasių mokiniams „Biblioteka tavo namuose“ ir 9-12
klasių mokiniams „Virtuali biblioteka“, informacinius lapelius - „Paieška bibliotekos e-kataloge“,
„Reikšminių žodžių naudojimas paieškoje“, „Mano sritis - mano informacija“, „Knygos užsakymas
internetu“, „Bibliotekos paslaugos internetu“. Pagal šiuos planus pravesti mokymai, kuriuose
dalyvavo 34 moksleiviai: mokyta viena 14 moksleivių grup÷ ir pravesta 20 individualių užsi÷mimų.
Įgyvendindama Informacinių geb÷jimų ugdymo programą, Viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros sektoriaus ved÷ja Danut÷ Žiobakien÷ reng÷ informacinių geb÷jimų ugdymo pamokas užsi÷mimus ikimokyklinio amžiaus bei 1-5 klasių mokiniams „Kelion÷ po informacijos šalį". Jų
metu dalyviai buvo mokomi, kaip rasti norimą informaciją, ugdytas geb÷jimas orientuotis
bibliotekoje, ugdytas vaikų kūrybiškumas, papildytos vaikų turimos žinios apie knygas, jų struktūrą,
mokyta sudaryti reikšminius žodžius, supažindinta su informacijos paieškos internete galimyb÷mis,
supažindinta su knygų fondu, knygų išd÷stymo lentynose tvarka. Mokymus baig÷ 104 vaikai.

Prieiga ir sąlygos
Viešoji biblioteka ir jos filialai siek÷ dirbti vartotojams palankiu laiku.
Darbo laikas:
Viešojoje bibliotekoje:

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

Salantų miesto filiale:

9-17 val. 30 min. (pirmadieniais - penktadieniais).
Pietų pertrauka 12 – 12 val. 30 min.;

Kaimo filialuose:
19 kaimo filialų dirbo pirmadieniais – penktadieniais. Iš jų:
10 filialų dirbo po 8 val.

9 filialai 9 – 17 val. 30 min.
1 filialas 9 – 18 val.

4 filialai dirbo po 6 val.

1 filialas 11 – 17 val. 30 min.
1 filialas 10 val. 30 min. – 17 val.
1 filialas 10 val. 30 min. – 17 val.
1 filialas 9 – 15 val. 30 min.

5 filialai dirbo po 4 val.

4 filialai 13 – 17 val.
1 filialas 12 – 16 val.

Į 12 kaimo filialų pateiktą darbo laiką įskaičiuota pus÷s valandos pietų pertrauka, į Kartenos
filialo darbo laiką – 1 val. pietų pertraukos. Kūlup÷nų filiale pietų pertrauka buvo tik pirmadieniais,
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kadangi tada dirbdavo tik viena iš 2 filialo darbuotojų (filiale dirba 2 vyr. bibliotekinink÷s - 1,5
etato).
Prieššventin÷mis dienomis Viešoji biblioteka ir filialai dirbo viena valanda trumpiau.

Tarpbibliotekinis skolinimas (TBA)
2011 m. buvo išsiųsti 2 užsakymai Vilniaus universiteto bibliotekai. Gautos 9 dokumentų
kopijos elektroniniu paštu. Iš pateiktų rezultatų galima padaryti išvadą, kad TBA paslauga n÷ra
populiari. Viešosios bibliotekos filialuose TBA paslauga nesinaudota.
Renginiai
Lentel÷ Nr. 25. Renginiai 2010 – 2011 m.
Biblioteka

Žodiniai

Vaizdiniai

Iš viso

2010 m.

2011m.

2010m.

2011 m.

2010 m.

2011 m.

SVB

265

313 (+48)

425

480 (+55)

690

793 (+103)

VB

45

57 (+12)

54

46 (-8)

99

103 (+4)

MF

13

18 (+5)

16

17 (+1)

29

35 (+6)

KF

207

238 (+31)

355

417 (+62)

562

655 (+93)

Diagrama Nr. 14. Renginių skaičiaus lyginimas 2010 - 2011 m.
Renginiai 2010 - 2011 m.
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Renginių skaičius išaugo Viešojoje bibliotekoje ir visuose jos filialuose. Vaizdinių renginių
skaičius sumaž÷jo Salantų miesto filiale. Priežastis – trūksta lentynų parodoms eksponuoti.
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Pagrindin÷s žodinių renginių formos ir tematika - susitikimai, knygų pristatymai, kūrybos
vakarai, poezijos ir muzikos vakarai, žymių datų min÷jimai, projekto „Bibliotekos pažangai“ akcijų
transliacijos internetu.
Parodomis pamin÷tos šaliai ir pasauliui svarbios datos, asmenybių sukaktys, pristatyti
spaudiniai, meno darbai. Problema - trūksta žinių apie virtualių parodų rengimo metodiką.
Žodiniais bei vaizdiniais renginiais siekta tenkinti rajono gyventojų kultūrinius poreikius,
supažindinti su literatūros ir meno naujov÷mis, skatinti skaitymą, skleisti etninę kultūrą, užmegzti ar
suaktyvinti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis bei organizacijomis.
Viešosios bibliotekos Informacinių technologijų skyriaus ved÷ja dalyvavo visuose Viešosios
bibliotekos renginiuose: fotografavo, filmavo, tvark÷ nuotraukų archyvą, atrinko ir pareng÷
nuotraukas publikavimui internete, jas apraš÷ bei pateik÷ alternatyvią antraštę, skelb÷ informaciją
apie vyksiančius ir vykusius renginius bibliotekos interneto svetain÷je www.kretvb.lt.

Parodos Viešojoje bibliotekoje valstybin÷ms švent÷ms pamin÷ti:
•

Laisv÷s gyn÷jų dienai: „Prisiminkim skaudžią naktį, joje mes visi - žuvę, išlikę, buvę toli,

bet kartu širdimi“ ir visuotin÷ pilietin÷ iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“;
•

„Lietuvos Nepriklausomyb÷s akto signatarai“;

•

Didžiųjų tr÷mimų 70 – mečiui: kraštotyros parodos - „Kretingos gyventojų tremties

vietos“ ir „Kretingos tremtinių literatų kūryba“;
•

Holokausto dienai kraštotyros dokumentų paroda „Žydai Kretingoje“;

•

Lietuvos Nepriklausomyb÷s atkūrimo dienai „Lietuvos valstybingumo istorija: Kovo 11

– oji Lietuvos Nepriklausomyb÷s atkūrimo diena“;
•

Valstyb÷s (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai „Lietuvos karalius

Mindaugas ir jo laikotarpis“.

Parodos Viešojoje bibliotekoje nusipelniusių žmonių jubiliejams pamin÷ti:
•

Žemaičių vyskupo, rašytojo M. Valančiaus (210 m.): spaudinių paroda, skirta Žemaičių

vyskupo, rašytojo Motiejaus Valančiaus 210-osioms gimimo metin÷ms;
•

Kraštotyrininko, istoriko Igno Jablonskio (100 m.): „Žvelgdami į praeities gilumas,

matome ateities tolumas“;
•

Lietuvos miškininko Marijono Daujoto (120 m.): „Marijonui Daujotui – 120 metų“;

•

pranciškono, spaudos darbuotojo Augustino Dirvel÷s (100 m.): „Pranciškonui, spaudos

darbuotojui Augustinui Dirvelei- 100 metų“;
•

kompozitoriaus, pedagogo Aloyzo Žilio (60 m.): „Kompozitoriaus, pedagogo A. Žilio

veiklos 40 -metis ir gimimo 60-metis“;
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literatūros mokslininko Rimvydo Prano Šilbajorio (85 m.): „Kraštiečiui, literatūros

•

mokslininkui R. P. Šilbajoriui – 85 m.“.

Virtualios parodos Viešojoje bibliotekoje nusipelniusių žmonių jubiliejams pamin÷ti:
„Spaudos bendradarbiui, religin÷s literatūros reng÷jui, pranciškonui Antanui Pranui

•

Bizauskui – 150 metų“;
•

„Botanikui, pranciškonui Jurgiui Pabr÷žai – 240 m.”;

•

“K. Olšauskui – 100 m.“;

•

„Geneologui, gydytojui, archeologui Vladui Nagevičiui – Nagiui – 130 m.”;

•

“Pranciškomui, spaudos darbuotojui Antanui Bizauskui – 150 m.”;

•

“B÷gikui Piotrui Silkinui – 70 m.”;

•

“Kretingos miesto įkūr÷jo J. K. Chodkevičiaus – 390-osios mirties metin÷s“.

Meno parodos:
•

dailinink÷s Romos Kačinskait÷s – Romen÷s tapybos darbų paroda;

•

14-oji rajono pedagogų kūrybinių darbų paroda „Pasaka šarmota rymo“;

•

pirmoji Kretingos J. Pabr÷žos gimnazijos moksleivio Aurelijaus Šiukšterio personalin÷

fotografijų paroda „Žiemos etiudai“;
projekto „Bibliotekos pažangai“ konkurso „Atvirukai iš gimtin÷s“ laureatų fotografijų

•
paroda;
•

pirmoji Kretingos J. Pabr÷žos gimnazijos moksleiv÷s Augustinos Jonušait÷ personalin÷s

fotografijų paroda „... nes žvilgsnis mane paker÷jo“;
•

Kretingos rajono pedagogų fotografijų paroda „Mano Žemaitija“.

Žodiniai renginiai Viešojoje bibliotekoje valstybin÷ms švent÷ms pamin÷ti:
•

Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai pamin÷ti: knygos Gediminas Vagnorius „Valstyb÷s

kūrimas – misija neįmanoma“ pristatymas – susitikimas su knygos autoriumi;
•

Gedulo ir vilties dienai, Didžiųjų tr÷mimų 70-mečiui pamin÷ti: kraštiečio poeto,

prozininko, dramaturgo, vert÷jo, politinio tremtinio Antano Surblio poezijos pristatymas –
susitikimas su jo dukterimi Aida Surblyte – Vyšniauskiene „Aš atskilęs medis“ ir dokumentin÷
paroda „Kretingos gyventojų tremtis“.
Žodiniai renginiai Viešojoje bibliotekoje, skirti žinomų žmonių jubiliejams pamin÷ti:
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Žemaičių vyskupo, rašytojo Motiejaus Valančiaus (210 m.): pranešimas „Motiejaus
Valančiaus ainiai“ (lektorius - Liudvikas Ragauskis), poetin÷- muzikin÷ programa „Nuo piemenuko
iki ganytojo“.

Susitikimai su žinomais žmon÷mis Viešojoje bibliotekoje:
•

Aurelijaus Šiukšterio pirmosios personalin÷s fotografijų parodos „Žiemos etiudai“

atidarymas;
•

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nar÷s, Kretingos M. Daujoto vidurin÷s mokyklos

mokytojos Marijos Bučkien÷s poezijos knygos „Siūl÷ta marška“ pristatymas;
•

susitikimas su rašytoju Audriumi Šikšniu (Šilut÷) ir jo naujos knygos apie savitą kraštą –

Juknaičius „Kur keliai išsivaikšto“ pristatymas;
•

kraštiet÷s poet÷s Elenos Karnauskait÷s kūrybos vakaras, kuriame dalyvavo literatūrolog÷

Indr÷ Globien÷, Palangos „Grubiojo“ teatro aktorius Ramūnas Dzimidas;
•

Zigmo Dokšo prisiminimų knygos apie Juknaičius „Pakelti akis“ pristatymas“;

•

Vidos .Žiogait÷s - Kanapkien÷s poezijos knygos „Neišsiųsti lietaus laiškai“ pristatymas.

Renginys vyko už bibliotekos ribų – Kretingos muziejaus vandens malūno terasoje. Organizatoriai
– Viešoji biblioteka ir klubas „Kretingos krašto ainiai“. Dalyvavo aktor÷ Virginija Kochanskyt÷,
gitaristas Eugenijus Jonavičius, solist÷ Valdon÷ Ladavičiūt÷ – Piatkovsk÷, pianistas Gintaras Pucas
ir kt.;
•

Kretingos J. Pabr÷žos gimnazijos moksleiv÷s Augustinos Jonušait÷ personalin÷s fotografijų

parodos „... nes žvilgsnis mane paker÷jo“ atidarymas;
•

parodos „Dariaus ir Gir÷no skrydis pašto ženkluose ir atvirukuose“ atidarymas. Parodą

pristat÷ kolekcionierius Jonas Čapas (Kaunas). Į renginį atvyko Lietuvos aviacijos muziejaus
direktorius Remigijus Jankauskas, direktoriaus pavaduotojas Svajūnas Randis, poet÷, knygų apie
Lietuvos aviaciją autor÷ Irena Jacevičien÷ - Žukauskait÷;
•

susitikimas su Palmira Galkontaite ir jos knygos „Atleisk. Pasmerkta populiarumui“

pristatymas;
•

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nar÷s, Kretingos M. Daujoto vidurin÷s mokyklos

mokytojos Marijos Bučkien÷s naujos poezijos knygos „Sutemos stiklo akyse“ pristatymas.
Dalyvavo pianistas Gintaras Pucas ir daininink÷ Valdon÷ Radavičiūt÷ – Piatkovsk÷;
•

Poeto, vert÷jo, publicisto Alfonso Jono Navicko (Klaip÷da) naujų knygų pristatymas.

Renginyje dalyvavo kompozitorius Aloyzas Žilys su savo vadovaujamais kolektyvais - Kretingos
kultūros centro moterų choru „Svaja“, Kretingos mokyklos - darželio „Žibut÷“ jaunučių choru ir kt.
•

Susitikimas su JAV profesoriumi Delmus E. Williams ir paskaita „Iššūkiai, su kuriais

bibliotekininkai ir bibliotekos susiduria XXI amžiuje“.
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Tradiciniai renginiai Viešojoje bibliotekoje:
•

Tarptautinei vaikiškos knygos dienai pamin÷ti ,,Atverk paslapčių kambario duris“;

•

Nacionalin÷s bibliotekų savait÷s ,,Skaityk Bibliotekoje!” atidarymas. Renginys, skirtas

Anapilin iš÷jusio poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui, jo puosel÷tai gimtajai kalbai ir knygai
„Valanda su Justino Marcinkevičiaus poezija – skaitant, klausantis, prisimenant, atrandant iš naujo,
apjungiant visus“; „Bibliotekos bičiulių švent÷“ ir rašytojo Rimanto Černiausko knygos „Apie
vaikus ir vaiduoklius“ pristatymas;
•

„Kretingos poezijos ir dainų pavasaris 2011“ bei literatūrinio almanacho „Pilnatis“

pristatymas;
•

„Novel÷s ruduo“. Jame dalyvavo rašytojai – Juozas Šikšnelis, Elena Karnauskait÷, Rita

Latv÷nait÷ – Kairien÷, Algirdas Antanas Kuklys, Dainius Sobieskis, Daiva Molyt÷ - Lukauskien÷;
•

Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydis: dalis Viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavo

Plateliuose vykusiame Plung÷s rajono savivaldyb÷s viešosios bibliotekos organizuotame
jubiliejiniame – 10-ajame Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydyje, į kurį atvyko net 17 komandų: ne
tik Žemaitijos regiono bibliotekininkai, bet ir Kauno, Šiaulių bei kaimynin÷s Latvijos (Priekul÷s ir
Saldus miestelio) bibliotekininkai.

Netradiciniai renginiai Viešojoje bibliotekoje:
Kretingos miesto švent÷s metu Rotuš÷s aikšt÷je vykę projekto „Mano biblioteka – pati

•

šauniausia“ įgyvendinimo renginiai - interaktyvus žaidimas „Atsargus internete“, konkursas
„Piešiame svajonių biblioteką“, Rock‘n‘roll: bibliotekininko profesijos pristatymas, „Raganiuk÷s
teatro“ spektaklis – @pasaka „Katin÷lis ir gaidelis“, geriausio ketureilio apie naujovišką biblioteką
rinkimai, konkursas „Tūkstantmečio senjoras“, viktorina „Ką žinai apie savo kraštą?“, vieša
interneto prieiga, bendravimo erdv÷, perskaitytų knygų mainai, media kampelis.
Didžioji dalis iš 2011 m. Viešojoje bibliotekoje vykusių didesnių žodinių renginių buvo
suorganizuoti įgyvendinant projektus – „Per žodžio gyvastį ir dvasią“, „Nuo piemenuko iki
ganytojo“.

Parodos Viešosios bibliotekos filialuose valstybin÷ms švent÷ms pamin÷ti:
•

Laisv÷s gyn÷jų dienai pamin÷ti: „Sausio tryliktoji - gyva žaizda" (Baublių filialas),

,,Skausmo naktis“ (Budrių filialas), ,,Neškime Lietuvą savo širdyse" (Erl÷nų filialas), „Ašarų
naktis“ (Grūšlauk÷s filialas), „20 mūsų pergal÷s, laisv÷s ir vilties metų" (Jokūbavo filialas),
„Prisiminkime Sausio 13 – ąją“ (Kartenos filialas), „Atmintis sužvarbusiai nakčiai" (Kurmaičių
filialas), „Atminimo žvakučių šviesa kiekviename lange" (Kurmaičių filialas), „Gyvyb÷s ir mirties
keliu“ (Laukžem÷s filialas), „Sausio 13-osios įvykiai atminty išliks gyvi...“ (Rūdaičių filialas),
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„Lemtingos sausio dienos“ (Šuk÷s filialas), „Tas laisv÷s nevertas, kas negina jos" (Vydmantų
filialas);
•

Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai pamin÷ti: ,,Lietuva - akmuo prie slenksčio seno“

(Baublių filialas), „Vilčių ir pareigos diena“ (Darb÷nų filialas), ,,Lietuva, aš tave turiu" (Erl÷nų
filialas), „Lietuva - linų žyd÷jimas be krašto" (Grūšlauk÷s filialas), „Lietuvos laisv÷s kelias“
(Juodup÷nų filialas), ,,Vasario 16-oji - Lietuvos valstyb÷s atkūrimo diena" (Kartenos filialas),
„Vasario 16 - su Nepriklausomybe augame kartu ir mes“ (Kumpikų filialas), „Lietuvos valstyb÷s
atkūrimo diena“ (Kūlup÷nų filialas), ,,Laisva, nepriklausoma" (Laukžem÷s filialas), „Didžiausias
tautos turtas – laisv÷“ (Raguviškių filialas), „Jei ne Vasario 16-oji..." (S. Įpilties filialas);
•

Lietuvos Nepriklausomyb÷s atkūrimo dienai: „Neškime Lietuvą savo širdyje" (Salantų

filialas), ,,Kovo 11 –oji Lietuvos Nepriklausomyb÷s atkūrimo diena“ (Darb÷nų filialas), ,,Istorijos
tiesa - gyvenimo tiesa" (Erl÷nų filialas), „Gyvuoki, Lietuva, mūs laisv÷, mūs šventov÷!“ (Jokūbavo
filialas), „Šalis ta Lietuva vadinas'' (Laivių filialas), „Kilnūs poelgiai, geri darbai - graži Lietuva"
(Šuk÷s filialas), "Nepriklausomyb÷s takais“ (Kartenos filialas), tautinių rūbų paroda „Auskit riškit,
baltos rankos" (Rūdaičių filialas), „Niekas negali nugal÷ti tautos, einančios į laisvę" (S. Įpilties
filialas);
•

Užgav÷n÷ms: paroda – konkursas „Užgav÷nių kaukių paradas“ (Jokūbavo filialas),

,,Užgav÷nių papročiai ir burtai" (Laukžem÷s filialas), ,,Užgav÷nių kauk÷s" (Laukžem÷s filialas),
„Šiandien sena lietuviška švent÷ –Užgav÷n÷s“ (S. Įpilties filialas);
•

Knygnešio dienai pamin÷ti: „Nešu, nešu knygą“ (Salantų filialas), ,,Tik lietuviai turi žodį

,,Knygnešys““ (Budrių filialas), ,,Ilga ir kūrybinga kelion÷" (Erl÷nų filialas), „Jums, Knygnešiai,
garb÷ tebūna" (Grūšlauk÷s filialas), „Tarp knygų ieškokime savęs“ (Kumpikų filialas),
„Prisiminkime knygnešius“ (Kūlup÷nų filialas), „Knygnešius prisiminus“ (S. Įpilties filialas);
•

Žem÷s dienai: „Gamtos prieglobstyje“ (Darb÷nų filialas), „Išgirskime gamtos kalbą"

(Grūšlauk÷s filialas), „Pasaulin÷ Žem÷s diena“ (S. Įpilties filialas);
•

Motinos dienai: „Ant tavo rankų supasi gerumas“ (Grūšlauk÷s filialas), „Gražiausi posmai

mamai“ (Laukžem÷s filialas), „Esi tik viena“ (Jokūbavo filialas), „Esi man viena“ (Kartenos
filialas), „Motul÷s delnuos“ (Kūlup÷nų filialas), „Te visad šypsos mamos“ (S. Įpilties filialas);
•

Velykoms: „Verbų sekmadienio ir Velykų papročiai bei tautosaka“ (Jokūbavo filialas),

„Velykos – pavasario švent÷“ (Juodup÷nų filialas), „Laukiam Šv. Velykų“ (Kalniškių filialas),
„Velykos - mums džiaugsmas, viltis ir paguoda“ (Kartenos filialas), „Margutis - gamtos pabudimo
simbolis“ (Salantų filialas);
•

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai: „Spaudos ir žodžio j÷ga – neribota“

(Juodup÷nų filialas), ,,Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“ (Laukžem÷s filialas);
•

Europos dienai: „Europos diena“ (S. Įpilties filialas);
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•

Gedulo ir vilties dienai: „Išvaryti, tremti, bausti“ (Salantų filialas), ,,Kelias į laisvę“

(Erl÷nų filialas), „Skausmas, pražydęs viltimi“ (Grūšlauk÷s filialas), „Tremties keliais“ (Raguviškių
filialas), „Be kalt÷s kalti: lietuviai Sibiro lageriuose“ (Rūdaičių filialas);
•

Tarptautinei kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dienai: „Neleisk, kad

Tavo minut÷s būtų suskaičiuotos“ (Juodup÷nų filialas);
•

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai: „Liepos 6-oji - Lietuvos karaliaus

Mindaugo karūnavimo diena“ (Budrių filialas); „Lietuvos karalius Mindaugas" (Kūlup÷nų filialas);
•

Mokytojų dienai: „Mokytojų dieną pasitinkant" (S. Įpilties filialas);

•

V÷lin÷ms: ,,V÷lin÷s - mirusiųjų pagerbimo švent÷“ (Erl÷nų filialas), „Uždekim V÷linių

žvakelę“ (S. Įpilties filialas);
•

Lietuvos kariuomen÷s dienai: „Priesaiką daviau Lietuvai“ (S. Įpilties filialas);

•

Adventui: „Adventas ir jo papročiai" (S. Įpilties filialas);

•

Kal÷doms: „Te Kal÷dų stebuklas užgimsta“ (S. Įpilties filialas), „Nuo Advento iki

Kal÷dų“ (Šuk÷s filialas).

Parodos Viešosios bibliotekos filialuose nusipelniusių žmonių jubiliejams pažymin÷ti:
•

poeto, prozininko, literatūros kritiko, vert÷jo Antano Venclovos (105 m.): ,,Jaunyst÷s

atradimai“ (Budrių filialas), „A. Venclovai - 105" (Grūšlauk÷s filialas), „Kūrybos vingiuose
Antanas Venclova“ (Kumpikų filialas), „Poetui, prozininkui, kritikui Antanui Venclovai 105 metai"
(Kūlup÷nų filialas), ,,Poetui, prozininkui, kritikui, vert÷jui Antanui Venclovai -105“ (Laivių
filialas), „A. Venclovai – 105“ (Laukžem÷s filialas);
•

Amerikiečių rašytojo Džeko Londono (135 m.): ,,Į nuotykių šalį su Džeku Londonu“

(Budrių filialas);
•

poeto, religin÷s literatūros reng÷jo, botaniko Jurgio Ambraziejaus Pabr÷žos (240 m.):

,,Poetui, religin÷s literatūros reng÷jui, botanikui Jurgiui Ambraziejui Pabr÷žai – 240 (1771-1849)”
(Darb÷nų filialas), „Jurgis Ambraziejus Pabr÷ža - vienas iškiliausių žemaičių“ (Kalniškių filialas),
„Žemaičių šviesuolis“ (Raguviškių filialas), „Botanikui Jurgiui Ambraziejui Pabr÷žai – 240 m."
(Vydmantų filialas);
•

prozininkų Viktoro Brazausko ir Adolfo Sprindžio (70 m.): „Jų pašaukimas proza:

lietuviškos prozos puosel÷tojai - Adolfas Sprindis ir Viktoras Brazauskas“ (Kumpikų filialas);
•

lietuvių poeto, prozininko Balio Sruogos (115 m.): ,,B. Sruogos kūrybos verpetai ir

užuov÷jos“ (Baublių filialas), ,,Į m÷lynus tolius“ (Budrių filialas), „115 metų Baliui Sruogai
dramaturgui, poetui, kritikui“ (Darb÷nų filialas), ,,Kūrybos skrynią atv÷rus" (Erl÷nų filialas),
„Dievų takais, dievų miškais" (Kalniškių filialas), „Lietuviškosios dvasios galiūnas - Balys Sruoga“
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(Kumpikų filialas), „Visi mes esame svečiai pasauly" (Kurmaičių filialas), „115 metų Baliui
Sruogai -dramaturgui, poetui, kritikui“ (Kūlup÷nų filialas), „Dramaturgui, poetui, kritikui Baliui
Sruogai - 115 metų“ (Laivių filialas), „Poetas, prozininkas, dramaturgas“ (Raguviškių filialas),
„Balio Sruogos gyvenimo ir kūrybos p÷dsakais" (S. Įpilties filialas);
•

Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus (210 m.): „Motiejus Valančius- 210 m.

Žemaičių vyskupas, lietuvių beletristikos pradininkas, istorikas, šviet÷jas“ (Budrių filialas),
„Motiejui Valančiui - žemaičių šviet÷jui 210” (Darb÷nų filialas), „Žemaičių Didysis“ (Jokūbavo
filialas), „Motiejui Valančiui – 210“ (Juodup÷nų filialas), „Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius“
(Kalniškių filialas), „Prisiminkime Žemaičių vyskupą, rašytoją M. Valančių“ (Kartenos filialas),
„Žemaičių Vyskupui – 210“ (Kurmaičių filialas), Salantų meno mokyklos 2008 m. diplomantų
darbų paroda „Gimtin÷s spalvos“ (Kūlup÷nų filialas), „Prisiminkime mūsų kraštietį Žemaičių
vyskupą Motiejų Valančių“ (Kūlup÷nų filialas), „Vyskupui Motiejui Valančiui - 210 metų“ (Laivių
filialas), ,,Blaivios širdys malonios Dievui" (Laukžem÷s filialas), „Didysis tautos šviet÷jas“
(Raguviškių filialas), „Sukūręs Palangos Juzę“ (Rūdaičių filialas), „M. Valančiaus šviesa“ (S.
Įpilties filialas), „Žemaičių vyskupas - Motiejus Valančius“ (Šuk÷s filialas), „Žemaičių Didysis“
(Vydmantų filialas);
•

lietuvių rašytojo ir poeto Jono Jakšto (80 m.) „Ateinu iš nakties, ateinu iš dienos"

(Kurmaičių filialas);
•

rašytojo, publicisto Gedimino Isoko 80 m.: „Pas÷d÷k po medžiu" (Kurmaičių filialas);

•

poeto, vert÷jo, teisininko Prano Vaičaičio (135 m.): ,,Petrui Vaičaičiui-135" (Laukžem÷s

filialas);
•

knygnešio Jurgio Bielinio (165 m.): ,,Knygnešių gadyn÷s žiburys“ (Baublių filialas), „Jie

neš÷ šviesą mūsų tautai“ (Kalniškių filialas);
•

dramaturg÷s, prozinink÷s, poet÷s, literatūros kritik÷s Sofijos Kymantait÷s – Čiurlionien÷s

(155 m.) ,,Kelion÷ po Lietuvą su pikčiuku“ (Budrių filialas), „Dramaturgei, poetei, prozininkei,
kritikei, vert÷jai Sofijai Kymantaitei Čiurlionienei – 155“ (Juodup÷nų filialas), „Sofija Kymantait÷
– Čiurlionien÷ - dramaturg÷, prozinink÷, poet÷, kritik÷, vert÷ja“ (Kūlup÷nų filialas);
•

prozininko, pedagogo Vytauto Mizero (80 m.) ,,Didelis ar mažas, vis tiek esi lašas…“

(Darb÷nų filialas);
•

rašytojos Gabriel÷s Petkevičait÷s – Bit÷s (150 m.): ,,Prozinink÷, kritik÷, visuomen÷s

veik÷ja“ (Erl÷nų filialas), „Daliju save kitiems" (Grūšlauk÷s filialas), „Rašau, nors ir v÷lus vakaras,
prie vaškin÷s žvak÷s gabal÷lio...“ (Jokūbavo filialas), „Prozininkei, kritikei, visuomen÷s veik÷jai
Gabrielei Petkevičaitei – Bitei – 150“ (Juodup÷nų filialas), „G. Petkevičaitei – Bitei - 150 m.“
(Kurmaičių filialas), „Iš gyvenimo verpetų - Gabriel÷ Petkevičait÷ - Bit÷ ir Arnoldas Daškus“
(Kumpikų filialas), „150 metų kai gim÷ Gabriel÷ Petkevičait÷ – Bit÷ - prozinink÷, kritik÷,
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visuomen÷s veik÷ja“ (Kūlup÷nų filialas), „Rašytojai Gabrielei Petkevičaitei - Bitei – 150 m."
(Vydmantų filialas);
•

poeto Marcelijaus Martinaičio (75 m.): ,,Aš – dabartinis ir jis – iš vaikyst÷s“ (Baublių

filialas), ,,Kai žodžiai tarsi akmenys...“ (Budrių filialas), ,,Tylintys tekstai” (Darb÷nų filialas),
„Akių tamsoj, širdies šviesoj" (Grūšlauk÷s filialas), „Medžiais tik÷k, savimi, vandeny atspind÷ta,
tik÷k...“ (Kurmaičių filialas), „Rašytojo M. Martinaičio ramyb÷ ir kūryba“ (S. Įpilties filialas);
•

poeto Vytauto Sirijos Giros (100m.): ,,Iš gyvenimo į knygą...“ (Budrių filialas), „Lietuvis

poetas, prozininkas, vert÷jas Vytautas Sirijos Gira“ (Jokūbavo filialas), „Poetui, prozininkui
Vytautui Sirijos Girai – 100“ (Juodup÷nų filialas), „Aistringai pasišventęs rašytam lietuviškam
žodžiui - Vytautas Sirijos Gira“ (Kumpikų filialas), „100 metų kai gim÷ poetas, prozininkas
Vytautas Sirijos Gira“ (Kūlup÷nų filialas), „Poetui, prozininkui Vytautui Sirijos Girai – 100 m.“
(Laivių filialas), „Nei aš, nei mano herojai n÷ra tobuli..." (Rūdaičių filialas), ,,Amžinoji akistata su
pasauliu ir savimi" (Šuk÷s filialas);
•

poeto Vytauto Mačernio (90 m.): „...aš nor÷čiau, nor÷čiau visiems nušviesti kelius...“

(Darb÷nų filialas), „Manieji paukščiai skrenda amžinai“ (Kalniškių filialas), „Prisiminkime Vytautą
Mačernį“ (Kartenos filialas), „Žinau, kad žem÷je yra vieni namai“ (Kurmaičių filialas),
„Praeinančiam pasaulyje praeisiu..." (Rūdaičių filialas), „Atverkim naują lapą“ (S. Įpilties filialas);
•

rašytojo Antano Vaičiulaičio (105 m.): „Vidurnaktis prie Šeimenos“ (Budrių filialas),

„Rašytojui Antanui Vaičiulaičiui – 105 (1906-1992)“ (Darb÷nų filialas), „Prisiminkime lietuvių
rašytoją Antaną Vaičiulaitį“ (Kūlup÷nų filialas), „Prisiminkime lietuvių rašytoją Antaną Vaičiulaitį“
(Kūlup÷nų filialas);
•

prozininko Juozo Apučio (75 m.): „Visa tai galbūt jo sąmon÷j taip pat atsikartos po

daugelio metų“ (Kumpikų filialas), „Tai, kas parašyta, niekur nedingsta" (Kurmaičių filialas),
„Juozui Apučiui -75“ (Kūlup÷nų filialas), ,,Dulk÷tais novelių vieškeliais“ (Šuk÷s filialas);
•

poeto Česlovo Milošo (100 m.): ,,Česlovui Milašiui-100" (Laukžem÷s filialas), „Niekada

nepamiršęs Lietuvos“ (Raguviškių filialas);
•

kraštiečio archeologo Vlado Nagio Nagevičiaus (130 m.): „Kraštiečiui Vladui Nagiui -

Nagevičiui – 130 metų" (Vydmantų filialas);
•

poeto Gintaro Patacko (60 m.): „Ieškoki manęs vieškelių ir tarpuvarčių rezginiuos, po

senamiesčio tiltais ir arkom...“ (Kumpikų filialas);
•

prozininko Polio Algimanto (80 m.): ,,Poliui Algimantui – 80“;

•

režisieriaus Konstantino Glinskio (125 m.): ,,Konstantinui Glinskiui – 125“;

•

kraštiečio skulptoriaus Antano Mončio (90 m.): „Didelis žmogus iš mažo kaimo“

(Grūšlauk÷s filialas);
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rusų rašytojo Fiodoro Dostojevskio (190 m.): ,,Baltosios naktys: iš svajotojų atsiminimų“

•

(Budrių filialas); „Rusų klasiko Fiodoro Dostojevskio kūryba“ (Jokūbavo filialas), „Rusų klasikas Fiodoras Dostojevskis“ (Kūlup÷nų filialas);
rašytojo Antano Šk÷mos (100 m.): ,,Balta drobul÷“ (Budrių filialas), „Herojai pergyvena

•

psichologinius lūžius, kol laimi arba pralaimi save“ (Juodup÷nų filialas);
dramaturgo Juozo Grušo (110 m.): ,,Židinio žarijos neužges“ (Budrių filialas); „Man

•

gražu, kai eil÷raštis skamba“ (Grūšlauk÷s filialas), „Dailiosios literatūros uždavinys pažinti save,
pažinti ir suprasti kitą žmogų, patenkinti mūsų sielos grož÷jimosi troškimą ir tuo mus žmoninti,
kelti ir aukl÷ti“ (Kumpikų filialas), „Juozas Grušas – prozininkas, dramaturgas“ (Kūlup÷nų filialas),
„Prozininkui, dramaturgui Juozui Grušui - 110 metų“ (Laivių filialas), „Gyvenimo ir kūrybos
kristalai" (Šuk÷s filialas), „Rašytojui, dramaturgui Juozui Grušui – 110 m.“ (Vydmantų filialas),
„Juozas Grušas – prozininkas , dramaturgas“ (Kūlup÷nų filialas);
gydytojo, istoriko, vasario 16- osios akto signataro Jono Basanavičiaus (160 m.): „Jono

•

Basanavičiaus veiklos kelias" (S. Įpilties filialas), „Vasario 16-osios akto signatarui daktarui Jonui
Basanavičiui – 160 m." (Vydmantų filialas);
•

žurnalisto, rašytojo Algimanto Čekuolio (80 m.): „Algimantui Čekuoliui – 80“;

•

rašytojos Jurgos Ivanauskait÷s (50 m.): „Išmokite manęs nereikalauti to, kas neįmanoma

ir nesielvartaukite d÷l to, kas nepataisoma“ (Kurmaičių filialas), „Prisimenant Jurgą..." (Rūdaičių
filialas);
vieno iš žymiausių XX a. menininkų Pablo Pikaso (130 m.): ,,Pablui Pikaso-130“

•

(Laukžem÷s filialas).

Meno parodos Viešosios bibliotekos filialuose:
•

dailininko A. P. Gužo fotografijų parodos atidarymas (Budrių filialas);

•

lietuvaičių tautinių rūbų paroda „Auskit, riškit, baltos rankos“ (Rūdaičių filialas);

•

fotografijų paroda „Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų mažoji architektūra“ (Kūlup÷nų filialas);

•

meninių fotografijų paroda „Vilniaus senamiestis“ (Kurmaičių filialas);

•

rankdarbių paroda ,,Žiemos g÷l÷ti vakarai“ (Baublių filialas);

•

fotografijų paroda ,,Gyvenimai Baubliuose: nuo medin÷s bakūž÷s iki blokinio giganto“

(Baublių filialas);
•

kartenišk÷s Audron÷s Galdikien÷s rankdarbių paroda „Fantazijos“ (Kartenos filialas);

•

Velykinių margučių paroda „Kai margutis išried÷s, tuoj Velykos atskub÷s“ (Baublių

filialas);
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tautodailinink÷s Aldonos Jogminien÷s Velykų puokščių ir margučių paroda (Jokūbavo

•
filialas);

Jeronimo Ubio iš medžio skaptuotų paveikslų paroda „Medį prakalbinus" (Kartenos

•
filialas);
•

„Darbščios rankos pasaulį dabina“ (Vydmantų filialas);

•

tautodailininkių A. Kažyt÷s ir R. Jablonskien÷s darbų paroda „Tas raštų margumas...“

(Salantų filialas);
•

Virginijos Griciuvien÷s siuvin÷tų paveikslų paroda (Jokūbavo filialas);

•

fotografijų paroda „Akimirkos iš bibliotekos gyvenimo" (Grūšlauk÷s filialas);

•

fotografijų paroda „Kelion÷ į Druskininkus“ (Rūdaičių filialas),

•

Dienos veiklos centro neįgaliųjų dirbinių iš molio, veltinių, mezginių paroda „Darau, ką

moku“ (Salantų filialas);
•

Vytauto Uktverio medžio drožinių paroda ,,Kiemo gyventojai“ (Budrių filialas);

•

skulptoriaus Andriaus Petkaus piešinių paroda (Darb÷nų filialas);

•

Irenos Kužinskait÷s - Budrien÷s menin÷s fotografijos paroda ,,Rudens spalvos'“ (Erl÷nų

filialas);
Bron÷s Paulauskien÷s Vaičien÷s siuvin÷tų paveikslų paroda „Atradau Save“ (Kūlup÷nų

•
filialas);
•

Gražinos Katkuvien÷s darbų paroda „Rudens simfonija“ (Rūdaičių filialas);

•

tautodailinink÷s Aldonos Jogminien÷s paroda „Šventų Kal÷dų laukimas“ (Jokūbavo

filialas);
Bron÷s Paulauskait÷s – Vaičien÷s kryželiu siuvin÷tų paveikslų paroda „Atradau Save“

•

(Kūlup÷nų filialas);
Kūlup÷nų kaimo gyventojos Val÷s Kniukštien÷s paveikslų „Žydintis pavasaris” Kartenos

•
filialas);
•

fotografijų paroda „Metų laikai Laiviuose“ (Laivių filialas);

•

kryželiu siuvin÷tų rankdarbių paroda „Laisvalaikio darbai“ (Salantų filialas);

•

Maryt÷s Ruginien÷s paveikslų ant šilko paroda (Jokūbavo filialas);

•

darb÷nišk÷s Irenos Skužinskait÷s - Budrien÷s fotografijų paroda „Gamtos takais” (Kartenos

filialas);
Zinaidos Viršilien÷s fotografijų paroda ,,Iš Kartenos bibliotekos istorijos” (Kartenos

•
filialas).

Kitos parodos Viešosios bibliotekos filialuose:
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•

„Ką paukšteli tu šneki? Kur taip žaibiškai leki?“ (Kumpikų filialas);

•

,,Atverstos knygos šviesa" (Laukžem÷s filialas);

•

,,G÷rio grūdas turi būti pas÷tas, o jei ras gerą dirvą ir suveš÷s" (Laukžem÷s filialas);

•

„Teatras. Istorija, aktoriai, šiandiena“ (Kūlup÷nų filialas);

•

„Oi skamba, skamba... Oi pavasar÷ja“ (Kumpikų filialas);

•

,,Už laisvę skaityti“ (Erl÷nų filialas);

•

„Kai širdim pavasaris ateina“ (S. Įpilties filialas);

•

,,Pavasarin÷ žolel÷ ne tik džiugina, bet ir gydo“ (Baublių filialas);

•

„G÷l÷s puošia mūsų gyvenimą“ (Kalniškių filialas);

•

„Pavasario skraistę praskleidus“ (Rūdaičių filialas);

•

„Supkit meskit mane jauną...“ (Kūlup÷nų filialas);

•

,,Aš atnešiau jums saul÷s patek÷jimą“ (Laukžem÷s filialas);

•

„Su Tavim, mielas T÷ti“ (S. Įpilties filialas);

•

„Poezija T÷vynei - gerai mokytis ir sąžiningai dirbti“ (S. Įpilties filialas);

•

„Aš myliu savo žalią t÷višk÷lę“ (S. Įpilties filialas);

•

„Ilga ir kūrybinga kelion÷“ (Erl÷nų filialas);

•

,,Iš praeities į dabartį“ skirta Erl÷nų kaimo 500 m. jubiliejui pamin÷ti (Erl÷nų filialas);

•

„Pasibelsk į mano širdį“ (Kumpikų filialas);

•

„Supkit meskit mane jauną...“, skirta prisiminti senąsias Joninių tradicijas Žemaitijoje

(Kūlup÷nų filialas);
•

,,Laim÷ palanki kūnui, bet tik skausmas ugdo sielos gabumus“ (Laukžem÷s filialas);

•

„Lietuvos valdovai“ (Raguviškių filialas);

•

,,Amžinai jauni“ (Budrių filialas);

•

,,Knyga Advento vakarui“ (Baublių filialas);

•

poet÷s Dalios Teišerskyt÷s eil÷raščių iliustracijų paroda „Vaikyst÷, poezija ir aš“

(Jokūbavo filialas);
•

etnokultūros spaudinių paroda ,,Darbelį dirbau, dainavau“ (Baublių filialas);

•

„Po medžio ir paukščio sparnais“ (S. Įpilties filialas).

Žodiniai renginiai valstybin÷ms švent÷ms pamin÷ti:
•

Laisv÷s gyn÷jų dienai: „Laisv÷s troškimas nebus nugal÷tas“ (Darb÷nų filialas), „Buvom.

Esam. Būsim“ (Jokūbavo filialas);
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Lietuvos Valstyb÷s atkūrimo dienai: „Čia mūsų Lietuva“ (Erl÷nų filialas), „Lietuvą

•

širdim jaučiu“ (Grūšlauk÷s filialas), „Iš amžių glūdumos“ (Šuk÷s filialas), „Žvilgsnis į istoriją per
save“ (Grūšlauk÷s filialas), ,,Dainuoju Lietuvą širdim“ (Laukžem÷s filialas);
Lietuvos glob÷jo Šv. Kazimiero dienai pamin÷ti: ,,Šv. Kazimieras – Lietuvos glob÷jas“

•

(Baublių filialas);
Užgav÷n÷ms: ,,Ej÷ žyds per kaimą“ (Budrių filialas), „Vykim šaltį ir tamsą lauk!“

•

(Jokūbavo filialas), „Ž÷ima, ž÷ima biek iš k÷ima“ (Kūlup÷nų filialas);
•

Knygnešio dienai: ,,Lyg stebuklą šią dieną mes turime...“ (Budrių filialas);

•

Tarptautinei moterų solidarumo dienai: ,,Ant tavo rankų supasi gerumas" (Erl÷nų

filialas);
Velykoms: ,,Kad namai alsuotų Velykomis“ (Budrių filialas), „Verba Žemaitijoje“

•

(Kūlup÷nų filialas);
•

Motinos dienai: „Kur rasti tiek žiedų?“ (Jokūbavo filialas);

•

Tarptautinei šeimos dienai pamin÷ti: „Gražiausia šeima – skaitanti šeima“ (Juodup÷nų

filialas);
•

T÷vo dienai: „Būk laimingas, T÷veliuk“ (Juodup÷nų filialas);

•

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai: „Biblioteka po atviru dangum" (Kurmaičių

filialas);
•

Gedulo ir vilties dienai pamin÷ti: „Vienas Dievas žino mūs dalią...“ (Salantų filialas);

•

Tremties 70-mečiui pamin÷ti: „Atmintis“ (Kurmaičių filialas);

•

Tarptautinei vaikų gynimo dienai: „Raganait÷s pasaka vaikučiams“ (Kūlup÷nų filialas),

„Augti žaidžiant smagiau“ (Laivių filialas);
Tarptautinei vaikiškos knygos dienai pamin÷ti: ,,Atverk paslapčių kambario duris“

•

(Baublių filialas).

Žodiniai renginiai žinomų žmonių jubiliejui pamin÷ti Viešosios bibliotekos filialuose:
•

Žemaičių vyskupo M. Valančiaus (210 m.): ,,Valončiaus žemait÷šk÷ muoksla“ (Baublių

filialas), Motiejaus Valančiaus kūrinio „Vaikų knygel÷“ skaitymas ir aptarimas suaugusių lankytojų
rate (Darb÷nų filialas), „M. Valančiaus rašytas žodis, gyvenimo faktai, diskusija“ (Kūlup÷nų
filialas);
•

poeto Vytauto Mačernio (90 m.): „Jis gim÷ Žemaitijos pakrašty“ (Baublių filialas);

•

poeto Antano Vienažindžio (170 m.): ,,Kaipgi gražus, gražus rūtelių darželis“.

Įgyvendintų projektų pristatymai:
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popiet÷ – kraštotyros darbo „Jokūbavas ir jo žmon÷s istorijos vingiuose“ pristatymas

•

(Jokūbavo filialas);
popiet÷ – kraštotyros darbo „Niekas neužmiršta, niekas nepamiršta“ pristatymas (Darb÷nų

•
filialas);

šventinis vakaras „Pasitinkant rudenį“ – žemaitiškų kūrinių autorių ir jų kūrybos

•

pristatymas Vydmantų kaimo bendruomenei (Vydmantų filialas);
•

literatūrin÷ – muzikin÷ švent÷ „Kartenos bibliotekai – 70“ (Kartenos filialas);

•

popiet÷ - kraštotyros darbo „Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų vaišių kultūros paveldas“

pristatymas (Kūlup÷nų filialas);
Juodup÷nų filialo jubiliejaus pamin÷jimo renginys „60 Juodup÷nų bibliotekos gyvavimo

•

metų“ (Juodup÷nų filialas).

Susitikimai su rašytojais, menininkais:
literatūrin÷ popiet÷ - Daivos Stonkuvien÷s kūrybos vakaras „Sielos ir žodžio harmonija"

•

(Salantų filialas);
popiet÷ - susitikimas su tautodailinink÷mis A. Kažyte ir R. Jablonskiene „Gyvenimo

•

spalvos“ (Salantų filialas);
Danut÷s Kunčien÷s knygos „Metų laikai mums“ pristatymas bei susitikimas su knygos

•

autore (Jokūbavo filialas);
„Žemaitiškos poezijos popiet÷“ – susitikimas su žemaitiškai rašančia Daiva Stonkuviene

•

(Laivių filialas);
Felicijos Stramilait÷s knygos „Mandala -kad pažintum save“ pristatymas (Jokūbavo

•
filialas);
•

literatūrin÷ popiet÷ – susitikimas su aktore Virginija Kochanskyte „Gyvenimas - kaip graži

kelion÷“ (Jokūbavo filialas);
•

kraštiet÷s poet÷s Nijol÷s Rimkien÷s poezijos knygos „Kasdienyb÷s soduos“ pristatymas

(Vydmantų filialas).

Kiti renginiai Viešosios bibliotekos filialuose:
•

Viešosios interneto prieigos atidarymas (Kalniškių filialas, Kumpikų filialas);

•

žemaičių tarmei skirta popiet÷ „Gimtoji kalba – tautos tvirtov÷“ (Vydmantų filialas);

•

„Žemaičių poezijos pavasaris“, skirtas žemaičių tarmei populiarinti (Rūdaičių filialas);

•

popiet÷ „Trys karaliai - širdies švent÷“ (Salantų filialas);

•

mokytojų - senjorų popiet÷ „Valanda bibliotekoje“ (Darb÷nų filialas);
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•

Viešosios interneto prieigos atidarymas „Labas, Internete!“ (Rūdaičių filialas);

•

popiet÷ „Senovinių žemaičių kalnų giedojimas“ (Jokūbavo filialas);

•

popiet÷ „Mano sveikatos receptai“ (Vydmantų filialas);

•

popiet÷ poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui „Žodis, sušildantis sielą“ (Vydmantų

filialas);
•

popiet÷ „Meninio žodžio šviesoje“ (Salantų filialas);

•

popiet÷ „Mažuos miesteliuos žmon÷s dideli“ (Salantų filialas);

•

popiet÷ „Visi posmai Tau“ (Salantų filialas);

•

popiet÷ ,,Su pavasariu pabudom“ (Budrių filialas);

•

popiet÷ „Rankdarbiuose pražydę raštai“ (Kūlup÷nų filialas);

•

popiet÷ ,,Augink tiesų medį“ (Laukžem÷s filialas);

•

pašnekesys su namų šeiminink÷mis apie žolelių arbatos naudojimą „Žolynų arbatas vartoju

- problemų neturiu“ (Šuk÷s filialas);
•

poezijos ir muzikos valand÷l÷ „Giesm÷ Lietuvai“ (Vydmantų filialas);

•

popiet÷ „Žemaitiškos šnekos“ (Kalniškių filialas);

•

literatūrin÷ popiet÷ „Iš tamsos į šviesą“ (Salantų filialas);

•

popiet÷ ,,Ramyb÷s sielai, džiaugsmo širdžiai“ (Baublių filialas);

•

„Su tik÷jimu ir viltimi" (Erl÷nų filialas);

•

Advento popiet÷ „Pabūkime kartu toj pačioj žvaigžd÷j, toj pačioj tyloj, toj pačioj vilty“

(Jokūbavo filialas);
•

paroda - leidinių apie Kretingos rajoną ir jo žymius žmones pristatymas „Ar pažįstate savo

rajoną?“ (Vydmantų filialas);
•

poezijos ir romansų popiet÷ „Akimirkos nostalgija...“ (Rūdaičių filialas).

Lentel÷ Nr. 26. Renginių lankytojai 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010

2011 m.

Skirtumas

SVB

7708

8007

+ 299

VB

1983

2356

+ 373

MF

295

266

- 29

KF

5430

5385

- 45
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Diagrama Nr.15. Renginių lankytojai 2010 – 2011 m.
Renginių lankytojai 2010 - 2011 m.
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2011 m. d÷l anksčiau min÷tų pagrindinių veiklos rodiklių Viešosios bibliotekos filialuose
maž÷jimo priežasčių sumaž÷jo ir renginių lankytojų skaičius filialuose. Viešojoje bibliotekoje
renginių lankytojų skaičius išaugo. Tai rodo, kad Kretingos rajono gyventojų kasdienyb÷je svarbią
vietą užima kultūra. Išliko opi patalpų problema: renginiams trūksta erdv÷s, jie vyksta toje pačioje
erdv÷je, kur aptarnaujami bibliotekos lankytojai.
Išliko populiaru didesnius Viešosios bibliotekos ir filialų renginius organizuoti drauge su
rajono kultūros centro filialais, mokyklomis, darželiais, kaimo bendruomen÷mis ir kt.
Jaučiamas l÷šų stygius renginių organizavimui. Iš savivaldyb÷s biudžeto nebuvo numatyta
l÷šų, tod÷l, nor÷damos surengti reikšmingesnį renginį ar jų ciklą, bibliotekinink÷s reng÷ projektus
finansavimui gauti. Problemos – finansuota labai mažai projektų. Iš projektų įgyvendinimui skirtų
l÷šų labai sunku pasiekti projekto tikslą bei įgyvendinti jo uždavinius (dažnai skiriama ženkliai
mažiau l÷šų nei buvo prašoma). D÷l projektinių l÷šų stygiaus Viešosios bibliotekos filialai negal÷jo
surengti didesnių renginių, tęsti kraštotyros darbų rengimo.
Siekiant, kad Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos pasisemtų naujų id÷jų ir tobul÷tų
renginių organizavimo srityje, buvo suorganizuotas seminaras „Renginių organizavimas ir sklaida“.
Jį ved÷ Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešosios bibliotekos darbuotojos - Bibliotekų ir
kultūros vadybos skyriaus ved÷ja Daiva Nakrošien÷ bei kultūrin÷s veiklos vadybinink÷ Rasa
Zokaityt÷. Pasidalinta veiklos patirtimi, id÷jomis, įspūdžiais iš organizuotų renginių bei parodų,
pateikti potencialių renginių pasiūlymai. Pasiūlyta id÷ja rengti bendrus projektus.
Vienas iš didžiausių Viešosios bibliotekos tikslų - pritraukti kuo daugiau jaunimo. Siekiant
pasisemti naujų id÷jų darbo su jaunimu srityje, 2 Viešosios bibliotekos darbuotojos dalyvavo
Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešojoje bibliotekoje vykusiame seminare „Atviras darbas su
jaunimu“, kuriame pranešimus pristat÷ Jaunimo reikalų departamento prie SADM vyr. specialist÷
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Rasa Jančiauskait÷ bei Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s vyr. specialistai, dirbantys Atviros erdv÷s
jaunimui centre.
2011 m. užmegztas bendradarbiavimas su Savivaldyb÷s Jaunimo reikalų koordinatore Diana
Garjoniene ir jos jaunimo savanorių komanda.
Į Kretingos mokyklų pavaduotojus kreiptasi su prašymu skatinti kuriantį jaunimą dalyvauti
Viešosios bibliotekos veikloje: surengti fotografijų ar meno darbų parodas, pristatyti dainuojamąją
poeziją ir kt.
Viešoji biblioteka bendradarbiauja su Kretingos J. Pabr÷žos gimnazijos jaunimu – fotografijų
būrelio nariais: 2011 m. surengta fotografijų būrelio narių paroda, 2 būrelio narių personalin÷s
fotografijų parodos.

Mokamos paslaugos
Skaitytojo bilietas (elektroninis suaugusiems – 5 Lt, moksleiviams, studentams,
pensininkams, invalidams – 3 Lt).
Dokumentų kopijavimas (A4 1 psl. – 0,20 Lt, ant abiejų A4 lapo formato pusių – 0,40 Lt, A3
formato 1 psl. – 0,40 Lt, ant abiejų A3 formato pusių – 0,80 Lt).
Dokumentų spausdinimas (nespalvoto A4 formato 1 psl. – 0,20 Lt, spalvoto A4 formato 1
psl. visiškai užpildyto(nuotraukos, paveiksl÷liai) – 2 Lt, ne visiškai užpildyto (tekstas, diagramos,
grafikai ir pan.) – 1 Lt.
Dokumentų skenavimas (A4 formato 1 psl. – 0,50 Lt).
Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą – 3
Lt.
2011 m. už mokamas paslaugas surinkta 13600 Lt, t. y. 6200 Lt daugiau nei 2010 m.
Priežastys – už skaitytojo bilietus surinkta daugiau l÷šų l (2011 m. 5 Viešosios bibliotekos filialuose
įdiegtas LIBIS SAP ir aptarnauti tik skaitytojo bilietą įsigiję vartotojai), Viešoji biblioteka dirbo ir
šeštadieniais, Viešosios bibliotekos filialai dirbo 5 dienas per savaitę, Kurmaičių filialo darbuotojai
buvo atstatytas 2010 m. sumažintas darbo krūvis (0,25 etato), Kalniškių, Rūdaičių bei Kumpikų
filialuose prad÷tos teikti mokamos paslaugos.
Bibliotekos įvaizdžio formavimas
Viešoji biblioteka neturi atstovo ryšiams su visuomene, tod÷l šį darbą atlieka kiti darbuotojai.
Siekiama palaikyti tarpusavio ryšius su įvairiomis auditorijomis. Bibliotekos įvaizdis formuojamas
pasitelkiant įvairius komunikacijos kanalus: renginius, darbą su žiniasklaida (spauda, radiju,
televizija), bendravimą su paslaugų vartotojais, bibliotekos atstovų dalyvavimą svarbiuose
renginiuose, informacines technologijas. Didžiulis projekto „Bibliotekos pažangai“ komandos
įdirbis įvaizdžio formavime – reklaminiai filmukai per televiziją, reklama per radiją.
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Straipsniai spaudoje
2011 m. spaudoje publikuoti 38 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų straipsniai (iš jų 26 Viešosios bibliotekos darbuotojų, 11 – filialų darbuotojų), t. y. 6 straipsniais daugiau nei 2010 m.
Straipsnius raš÷ Viešosios bibliotekos darbuotojos – vyr. bibliotekinink÷ Lina Buikien÷ (12
straipsnių), vyr. bibliotekinink÷ Asta Kupšyt÷ (7 straipsnius), vyr. metodinink÷ Venckut÷ Skaist÷ (3
straipsnius), Skaitytojų aptarnavimo skyriaus ved÷ja Nijol÷ Raudyt÷ (5 straipsnius); Viešosios
bibliotekos filialų darbuotojos – Baublių filialo vyr. bibliotekinink÷ Danguol÷ Gibišien÷ (1
straipsnį), Darb÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷ Danut÷ Paulikien÷ (2 straipsnius), Grūšlauk÷s filialo
vyr. bibliotekinink÷ Birut÷ Markaitien÷ (3 straipsnius), Kartenos filialo vyr. bibliotekinink÷ Zinaida
Viršilien÷ (1 straipsnį), Kūlup÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷ Rima Galuškinien÷ (2 straipsnius),
Vydmantų filialo ved÷ja Romut÷ Girskien÷ (2 straipsnius).
Apie Viešąją biblioteką ir jos filialus, bet ne bibliotekos darbuotojų parašytų straipsnių buvo
85, t.y. 32 daugiau nei 2010 m.
Leidyba
2011 m. išleisti 2 leidiniai - Kretingos rajono poetų ir rašytojų kūrybos almanachas „Pilnatis“,
Marijos Bučkien÷s poezijos rinktin÷ „Sutemos stiklo akyse“.
Ryšių su visuomene renginiai
Viešojoje bibliotekoje bei filialuose organizuoti literatūriniai vakarai, knygų pristatymai,
parodų atidarymai, seminarai, akcijos vaikams ir suaugusiems.
Radijas ir televizija
Parengta 20 pranešimų LRT radijo programai „Klasika“.
Publikacijos
Viešosios bibliotekos internetin÷je svetain÷je pateikiamos bibliotekos veiklos ataskaitos.
Informacin÷s technologijos
Viešojoje bibliotekoje aktyvūs elektroniniai ryšiai su visuomene. Interneto svetain÷je
www.kretvb.lt buvo nuolat atnaujinama ir publikuojama informacija apie bibliotekos veiklą,
vyksiančius ir jau įvykusius renginius, bibliotekos struktūrą, vykdomus projektus. Kiekvieno
m÷nesio pabaigoje Kretingos rajono savivaldyb÷s Kultūros skyriui buvo siunčiamas ateinantį
m÷nesį Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose planuojamų renginių sąrašas, kuris buvo patalpinamas
Kretingos rajono savivaldyb÷s (toliau – Savivaldyb÷s) internetin÷je svetain÷je www.kretinga.lt.
Informaciniai pranešimai apie Viešojoje bibliotekoje planuojamus renginius bei akcijas buvo
teikiami Kretingos rajono spaudai – laikraščiams „Pajūrio naujienos“ ir „Švyturys“ - ir
internetin÷ms svetain÷ms (www.kretvb.lt, www.kretingiskis.lt, www.kretinga.lt).
Straipsniai apie Viešojoje bibliotekoje įvykusius renginius ir kitus svarbius įvykius buvo
rengiami ir teikiami rajoninei spaudai – laikraščiams „Pajūrio naujienos“ ir „Švyturys“, profesiniam
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žurnalui

„Tarp

knygų“,

internetiniams

portalams

www.kretvb.lt,

www.kretingiskis.lt,

www.bibliotekos.lt, žiniatinkliui rock&roll bibliotekininkas.
2011 m. www.kretvb.lt svetainei iš viso parengti 42 Viešosios bibliotekos darbuotojų
straipsniai (17 daugiau nei 2010 m.). Straipsnius publikavimui pateik÷ vyr. bibliotekinink÷s Lina
Buikien÷, vyr. bibliotekinink÷ Asta Kupšyt÷, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus ved÷ja Nijol÷
Raudyt÷, Vaikų literatūros sektoriaus ved÷ja Danut÷ Žiobakien÷ bei vyr. metodinink÷ Skaist÷
Venckut÷.
Elektroninis personalijų žinynas papildytas 8 straipsniais, o elektroninio leidinio „Kretingos
enciklopedija“ turinys papildytas 63 straipsniais.
Bendradarbiavimas
Viešąją biblioteką populiarina bendradarbiavimas su Kretingos rajono vyskupo Motiejaus
Valančiaus draugija, Kretingos rajono tautodailininkų klubu „Verpst÷“, Kretingos rajono pedagogų
švietimo centru, darželiu - mokykla „Pasaka“ VPC, Kretingos mokykla – darželiu „Žibut÷“.
Kretingos vaikų ugdymo centru, Kretingos rajono Marijono Daujoto vidurine mokykla, Kretingos
socialinių paslaugų centru, Kretingos Viešpaties Apreiškimo pranciškonų vienuolynu, Kretingos
darbo birža, Mokesčių inspekcija Kretingos J. Pabr÷žos gimnazijoje veikiančių fotografų būreliu,
Savivaldyb÷s jaunimo reikalų departamento vyr. specialiste Diana Garjoniene.
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, Kretingos rajono
kultūros centro Laukžem÷s filialu, Laukžem÷s kaimo bendruomene, Raguviškių kaimo
bendruomene, Kretingos kultūros centro Budrių filialu, Kretingos darbo birža, Kretingos seniūnija,
Darb÷nų bendruomene, Darb÷nų gimnazija, Grūšlauk÷s pagrindine mokykla, Grūšlauk÷s kaimo
bendruomene, Kretingos kultūros centro Grūšlauk÷s filialu, Piliakalnio pagrindine mokykla,
Jokūbavo A. Stulginskio pagrindine mokykla ir jos biblioteka (vykdytas bendras projektas „SkaitauKlaip÷dos apskritį lankau“), Jokūbavo kaimo bendruomene, Kretingos kultūros centro Jokūbavo
filialu, Juodup÷nų bendruomen÷s centru „Juodup÷nai“, Kūlup÷nų seniūnija, Kretingos kultūros
centro Kūlup÷nų filialu, Rūdaičių kaimo bendruomene, Rūdaičių pradine mokykla, Rūdaičių
darželiu, Vydmantų kaimo bendruomen÷s centru „Vydmantai“, Kretingos kultūros centro
Vydmantų filialu, Vydmantų vidurin÷s mokyklos biblioteka, Vydmantų moterų klubu „Birut÷“ bei
kitomis įstaigomis ir organizacijomis. Žalgirio seniūnijos bibliotekų darbuotojos bendradarbiavo
tarpusavyje: organizavo bendrus renginius („Valončiaus žemait÷šk÷ muoksla“, „Vaikyst÷ Sibire“),
dalijosi darbo patirtimi, knygomis ir informacija.
Bendradarbiavimas su valdžios atstovais
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Viešosios bibliotekos direktor÷, direktor÷s pavaduotoja bei Kretingos bibliotekininkų
profesin÷s sąjungos atstov÷ lank÷si Kretingos rajono savivaldyb÷je, pristat÷ pagrindinius veiklos
rodiklius, sprend÷ iškilusias problemas, dalyvavo Tarybos pos÷džiuose. Nuolat dom÷tasi naujo
Viešosios bibliotekos pastato statyba, spręsti klausimai, susiję su darbuotojų darbo užmokesčiu,
etatais ir kt. Palaikymo buvo kreiptasi į Seimo narį Vaidotą Bacevičių. Kretingos rajono valdžios
atstovai buvo kviečiami į Kartenos filialo 70 m. Juodup÷nų filialo 60 m. jubiliejaus pamin÷jimo bei
kitus renginius.
Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo Kretingos rajono kultūros centre vykusiame
susitikime su LR kultūros ministru Arūnu Gelūnu ir pateik÷ klausimus apie Viešosios bibliotekos
naujo pastato statybas, bibliotekininkų tarnybinių atlyginimų koeficientų didinimo galimybes.
Projektai
Tęsiamas projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimas. 2011 m. įgyvendintas Europos
dienai skirtas projektas „Tieskime savanoryst÷s tiltus“, kurio metu organizuoti Europos dienos
renginiai Kretingos rajone.
Viešoji biblioteka ir filialai reng÷ projektus veiklos finansavimui gauti ir teik÷ juos Kretingos
rajono savivaldybei, projektui „Bibliotekos pažangai“ bei Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje.
Netradicin÷s darbo formos
2011 m. Viešojoje bibliotekoje įkurtas savanorių būrelis „Bitut÷s“, Darb÷nų filiale - Jaunųjų
bibliotekininkų būrelis, Kartenos filiale - knygų myl÷tojų būrelis ,,Pel÷džiukas“. Šuk÷s filiale veiklą
tęs÷ vaikų piešimo būrelis ,,Vaikyst÷“. Tokia veikla ne tik ugd÷ vaikų meilę knygai, pom÷gį
skaityti, kultūrinio gyvenimo poreikį, bet ir į biblioteką pritrauk÷ naujų lankytojų, turinčių įvairių
pom÷gių, suteik÷ jiems savirealizacijos galimybę. Min÷ta veikla taip pat populiarino biblioteką už
jos ribų.
Viešosios bibliotekos Vydmantų filiale savo veiklą tęs÷ moterų klubas „Birut÷“.
Kaimo filialų bibliotekinink÷s rinko ir apraš÷ kaimų istorijas, įamžino senolių pasakojimus.
Lankydamos senolių sodybas, bendraudamos su jais ir jų artimaisiais populiarino biblioteką už
bibliotekos ribų.
Kitos priemon÷s
Rengti pranešimai, reprezentuojantys biblioteką:
•

projekto „Mano biblioteka – pati šauniausia!“ įgyvendinimo metu parengtas elektroninio

leidinio “Kretingos krašto enciklopedija” pristatymas;
•

Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijoje vykusio Kretingos rajono jaunimo renginio –

informacin÷s mug÷s „Kodas – jaunimas“ metu Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos
sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ pristat÷ pranešimą „Jaunimas ir biblioteka“;
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Juodup÷nų bei Kartenos filialų jubiliejaus min÷jimo proga parengti pranešimai, pristatantys

•

filialų istoriją, juose dirbusius žmones, pagrindinius veiklos aspektus;
2011 m. sukurti Viešosios bibliotekos bei elektroninio leidinio „Kretingos krašto

•

enciklopedija“ puslapiai socialiniame tinkle Facebook.

IV. INFORMACINö IR KRAŠTOTYROS VEIKLA

LIBIS PĮ diegimas
2011 m. LIBIS PĮ įdiegta likusiuose 3 iš 20 Viešosios bibliotekos filialų - Rūdaičių, Kumpikų
bei Kalniškių. D÷l autoinformavimo ir dokumentų rezervavimo per www trukdžių neplanuotai
nuotoliniu būdu buvo atnaujinta LIBIS PĮ 20 Viešosios bibliotekos filialų. Metų pabaigoje UAB
„Sintagma“ įdieg÷ naują LIBIS versiją - 4.12.6 (anksčiau buvo 4.10.2) ir visuose Viešosios
bibliotekos filialuose atliko LIBIS PĮ atnaujinimo darbus.
Informacinių technologijų skyriaus ved÷ja Asta Kuktorovien÷ administravo LIBIS PĮ: sukūr÷
naujus vartotojus, suteik÷ teises ir įgaliojimus, pakeit÷ vartotojų duomenis, į LIBIS duomenų bazę
įved÷ reikalingas naujas vietoves bei mokymo įstaigas.
Viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge yra 40169 BĮ. Per 2011 m. jis buvo papildytas
2497 BĮ (547 BĮ daugiau nei 2010 metais). BĮ skaičius išaugo, kadangi 2011 m. gauta daugiau
knygų. Viešosios bibliotekos filialai rekatalogavo 85404 fiz. vnt. dokumentų, per 2011 m. - 23506
fiz. vnt. dokumentų (4917 fiz. vnt. mažiau nei 2010 m.). 2011 m. rekataloguota mažiau dokumentų,
kadangi d÷l renovacijos darbų Viešosios bibliotekos Raguviškių bei Juodup÷nų filialai buvo perkelti
į laikinas patalpas. Juodup÷nų filiale visus metus nebuvo interneto ir nebuvo atliekami fondo
rekatalogavimo darbai. Raguviškių filiale rekatalogavimo darbai vykdyti tik kelis m÷nesius.
Darbo su LIBIS PĮ problemos, su kuriomis susidūr÷ Informacinių technologijų skyriaus
ved÷ja:
•

raginimo siuntimo problemos;

•

autoinformavimo problemos;

•

leidinio rezervavimo problemos;

•

elektroninio susirašin÷jimo problemos;

•

darbo languose problemos: 2010 ir 2011 m. LIBIS centrui siųstas prašymas sutvarkyti

kompiuterinių resursų langą, kurio negalima padidinti/sumažinti, tačiau langas nesutvarkytas.
Visos šios problemos spręstos atnaujinus LIBIS PĮ arba bendraujant telefonu ar el. paštu su
„LIBIS pagalba“ darbuotojais.
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2011 metų pabaigoje iš viso buvo sukurti 42952 analiziniai įrašai, iš kurių 23524- kraštotyros
(2010 m. – 41149 analiziniai ir 20789 kraštotyros). 2011 m. padarytas 3548 analiziniai įrašai (2010
m. – 3501), iš jų 2613 - kraštotyros įrašai (2010 m. – 2461).
Informacinis fondas Viešojoje bibliotekoje
Bibliografinio - informacinio fondo dydis 15707 fiz. vnt. Per metus gauti 1384 dokumentai
(158 fiz. vnt. daugiau nei 2010 m.), iš jų 994 fiz. vnt. periodinių leidinių. Nurašyti 1672 fiz. vnt.
dokumentų: 446 fiz. vnt. knygų ir 1226 fiz. vnt. periodinių leidinių (2010 m. - 15995 fiz. vnt.). Per
metus periodinių leidinių gauta 1226 fiz. vnt., o nurašyta 1386 fiz. vnt..
Bibliografinio – informacinio fondo komplektavimo tematika - enciklopedijos, žinynai,
žodynai, įvairių mokslo šakų literatūra, skirta studentų ir vyresnių klasių moksleivių mokymosi bei
suaugusiųjų švietimosi poreikiams.
Su komplektavimu susijusios problemos: sunku įsigyti aukštųjų mokyklų leidyklų leidinių d÷l
mažų tiražų. Be to, dažnai dokumentams įsigyti l÷šos skiriamos pav÷luotai.

Katalogai ir kartotekos
Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos sektoriuje buvo dirbama su šiais
katalogais ir kartotekomis:
•

elektroniniu LIBIS katalogu - 3548 įrašai: analizikos bendrieji – 935; kraštotyros – 2613.

2010 m. - 3501 įrašai: analizikos bendrųjų – 1040; kraštotyros – 2461;
•

citatų kartoteka – papildyta 55 kortel÷mis (2010 m. - 50);

•

temin÷ eil÷raščių kartoteka – 0 (pildoma el. kataloge Analizikos posistem÷je);

•

prisegta bylų – 820: knygų turinių – 528 ir kraštotyros straipsnių – 292. 2010 m. prisegta

bylų – 630: kraštotyros straipsnių – 340, knygų turinių – 290;
•

redaguota įrašų – 4632: analizikos bendriųjų – 670, kraštotyros – 3962. 2010 m. redaguota

įrašų – 4280: analizikos bendrųjų – 305, kraštotyros – 3975.

2011 m. Viešosios bibliotekos filialuose buvo pildomi šie katalogai ir kartotekos:
•

elektroninis LIBIS katalogas – per 2011 m. rekataloguota 23506 fiz. vnt. dokumentų;

•

ab÷c÷linis katalogas – nebepildytas naujomis kortel÷mis;

•

kraštotyros kartoteka – nebepildyta. Kraštotyros įrašų skaičius - 1118;

•

citatų kartoteka – papildyta 37 kortel÷mis;

•

temin÷ eil÷raščių kartoteka – papildyta 56 kort÷mis.

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
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2011 metais Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose gauta daugiau informacinių užklausų
nei 2010 m. Gautų užklausų skaičius sumaž÷jo MF.
Lentel÷ Nr. 27. Informacin÷s užklausos 2010 – 2011 m.
Biblioteka

Gauta informacinių užklausų

SVB
VB
MF
KF

2010 m.

2011 m.

Iš jų elektronin÷mis
priemon÷mis
2010 m.
2011 m.

8716
5858
290
2568

9071 (+355)
6178 (+320)
284 (-6)
2609 (+41)

50
27
0
23

68 (+18)
44 (+17)
0
24 (+1)

Atsakyta informacinių
užklausų
2010 m.
2011 m.
8688
5856
283
2549

9036 (+348)
6160 (+304)
281 (-2)
2595 (+46)

Lentel÷ Nr. 28. Temin÷s, adresin÷s, faktografin÷s ir tikslinamosios užklausos 2010 – 2011 m.
Bibliote Temin÷s
Adresin÷s
Tikslinamosios
Faktografin÷s
ka
2010
2011
2010
2011
2010
2011 m. 2010 m. 2011 m.
m
m.
m.
m.
m.
107
109
726
751
4199
4979
SVB
3684
3232
1,2%
(+2)
(+25)
48,2% (+780) 8,3%
42,3% (-452)
1,2%
8,3%
54,9%
35,6%
24
28 (+4)
438
442
3719
4492
VB
1677
1216
0,4%
0,4%
(+4)
63,5% (+773) 7,5%
28,6% (-461)
7,2%
72,7%
19,7%
MF
256
271
34
13 (0
0
0
0
88%
(+15)
12%
21)
95,4 %
4,6%
83
81
288
309
446
474
KF
1751
1745
3%
(-2)
11%
(+21)
18%
(+28)
68%
(-6)
3,1
11,8%
18,2%
66,9%
Diagrama Nr. 16. SVB gautų informacinių užklausų skaičius
SVB gauta informacinių už klausų 2010 - 2011 m.
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Diagrama Nr. 17. VB gautų informacinių užklausų skaičius
VB gauta informacinių už klausų 2010 - 2011 m.
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Diagrama Nr. 18. MF gautų informacinių užklausų skaičius
MF gauta informacinių už klausų
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Diagrama Nr. 19. KF gautų informacinių užklausų skaičius
KF gauta informacinių užklausų 2010 - 2011 m.
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2011 m. Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose gautų informacinių užklausų skaičius
išaugo, nes Viešoji biblioteka dirbo 6 dienas per savaitę, Viešosios bibliotekos kaimo filialai dirbo 5
dienas per savaitę, Kurmaičių filiale atstatyta 0,25 etato, renovuoti Viešosios bibliotekos 2 filialai.
MF informacinių užklausų kaip ir kitų pagrindinių 2011 metų veiklos rodiklių skaičius
sumaž÷jo.
Duomenų baz÷s
Esančios kompiuterių tinkle duomenų baz÷s – 2:
OPAC
LPBSB (Lietuvos periodin÷ bibliografin÷ straipsnių baz÷)
Esančios kituose serveriuose duomenų baz÷s – 18.
DB: virtualių apsilankymų – 2832; atsisiųtų įrašų – 359; atsisiųstų dokumentų – 564; seansų
skaičius - 357
INFOLEX PRAKTIKA
Verslo žinios
"Oxford Art Online"
"Oxford Music Online"
"Oxford Reference Online -Priemium Collection"
EBSCO
1. Academic Search Complete
2. Business Source Complete
3. ERIC
4. Green FILE
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5. Health Source - Consumer Edition
6. Health Source: Nursing/Academic Edition
7. Library, Information Science & Technology Abstracts
8. Master FILE Premier
9. MEDLINE
10. Regional Business News
11. Teacher Reference Center
12. Newspaper Source
13. European Views of the Americas: 1493 to 1750
Vartotojų, kuriems suteikta prieiga naudotis namuose DB – 28 (2010 – 30).

Kraštotyros veikla
Viešosios bibliotekos kraštotyros spaudinių fondą 2011 m. sudar÷ 973 fiz. vnt. (2010 m. - 895
fiz. vnt.). Gauti 78 fiz. vnt. (2010 m. – 63 fiz. vnt.).
Kaupiamas 71 kraštotyros aplankas (2010 m. – 70 aplankų). 2011 m. parengtas vienas naujas
aplankas – „Kretingos rajono Kaimo turizmas“. Per 2011 m. turimi aplankai papildyti 358 naujomis
iškarpomis (2010 m. – 301). 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: internetinei

svetainei www.kretvb.lt teikiama atnaujinta informacija apie naujai parengtus ir papildytus
aplankus, kraštotyros darbus, parengtas bibliografinis sąrašas „Kretingos rajono savivaldyb÷s M.
Valančiaus biblioteka spaudoje“, rengiami straipsniai elektroniniam leidiniui „Kretingos krašto
enciklopedija“, rašomi straipsniai ir teikiami rajoninei bei respublikinei spaudai, Viešoji biblioteka
populiarinama socialiniame tinkle Facebook;
•

kraštotyros elektroninio katalogo kūrimas LIBIS analizikos posistemyje: elektroniniame

LIBIS kataloge sukurta 2613 įrašų, prisegtos 292 bylos, redaguoti 3962 įrašai (2010 m. – 3975);
•

parodų organizavimas: parengtos 6 virtualios kraštotyros parodos („Jurgiui Pabr÷žai - 240

m.“, „K. Olšauskui – 100 m.“, „V. Nagevičiui - Nagiui – 130 m.“, „A. P. Bizauskui – 150 m.“, „P.
Silkinui – 70 m.“, „Kretingos miesto įkūr÷jo J. K. Chodkevičiaus 390-osios mirties metin÷s“) ir 6
spaudinių parodos („Kraštiečiui, literatūros mokslininkui R. P. Šilbajoriui – 85 m.“, „Spaudinių ir
nuotraukų paroda, skirta Žemaičių vyskupo, rašytojo M. Valančiaus 210-osioms gimimo
metin÷ms“, „Pranciškonui, spaudos darbuotojui A. Dirvelei – 100 metų“, „Kretingos tremtinių
literatų kūryba“, „Žydai Kretingos rajone“, „Kompozitoriaus, pedagogo A. Žilio veiklos 40-metis ir
gimimo 60-metis“);
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kraštotyros fondo ir informacijos kaupimas ir tvarkymas: aprašyta 13 knygų, kuriose

•

pateikta informacija apie Kretingos rajoną (2010 m. – 10 knygų), parengtas 2012 metų kraštiečių
sukakčių kalendorius (pareng÷ vyr. bibliotekinink÷ Asta Kupšyt÷);
ryšių su Lietuvoje bei užsienyje gyvenančiais kraštiečiais palaikymas: palaikomi ryšiai su

•

poete Meile Kudarauskaite, medicinos mokslų daktare, gydytoja onkologe Elena Moncevičiūte Eringiene, Kanadoje gyvenančiu lietuvių išeivijos kultūros veik÷ju, dainininku Antanu Kebliu;
atsakymas į užklausas: gautos 75 kraštotyros užklausos (2010 m. – 75), iš kurių teminių 59

•

(2010 m. - 69), adresinių 1 (2010 m. – 3, tikslinamųjų – 2 (2010 m. – 3), faktografinių 1 (2010 m. –
0), elektroninių ir telefonu 12 (2010 – 2). Viešosios bibliotekos kaimo filialuose gautos 96
kraštotyros užklausos (2010 m. – 102), Salantų miesto filiale – 16 (2010 m. – 15).

Kraštotyros aplankų pildymas Viešosios bibliotekos filialuose
2011 m. naujomis Viešosios bibliotekos filialuose iškarpomis papildyti šie kraštotyros
aplankai:
•

„Salantų miesto istorija“, „Orvydų sodyba – muziejus“, „Gaidžio kalnas“, „Salantų

bažnyčios ir parapijos istorija“, „Salantai ir jo apylink÷s spaudoje“, „Juozo Maksvyčio posmai“
(Salantų filialas);
•

,,Baublių kaimas spaudoje“ (Baublių filialas);

•

„Žymūs Darb÷nų krašto žmon÷s”, „Darb÷nų bažnyčios istorija”, „Darb÷nų apylink÷s

architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai”, renkamos vietos literatų eil÷s. Kaupiama
informacija apie išnykusį Barkelių kaimą: apklausti du min÷tame kaime gyvenę žmon÷s (Darb÷nų
filialas);
•

„Kalniškių mikrorajonas spaudoje“ (Kalniškių filialas);

•

,,Sodžiaus gyventojų amatai ir menas“, ,,Užgav÷nių tradicijos ir papročiai Juodup÷nų

kaime“, „Juodup÷nų filialo istorija“ (Juodup÷nų filialas);
•

„Po baltu žiemos sparnu”, „Mamytei, vien tik jai”, „Būkem t÷kr÷ ÷r tv÷rt÷ žemaite“,

„Ruduo“ (Kurmaičių filialas);
•

„Kūlup÷nų kaimas spaudoje“ (Kūlup÷nų filialas);

•

„Apie Karteną ir karteniškius“, „Apie Kretingą ir Kretingos rajoną“ (Kartenos filialas);

•

„Laivių mikrorajonas spaudoje“, (Laivių filialas);

•

„Laukžem÷s istorija“ (Laukžem÷s filialas);

•

„Raguviškių bibliotekos kaimai spaudoje“ (Raguviškių filialas).
2011 m. Viešosios bibliotekos Salantų miesto filiale prad÷ti pildyti 2 nauji kraštotyros

aplankai - „Salantų tautodailininkai“ bei „Liaudies menas ir tautodail÷“.
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2011 m. Viešosios bibliotekos filialuose parengti 6 kraštotyros darbai:
•

„Niekas nepamiršta, niekas neužmiršta“ (Darb÷nų filialas);

•

„Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų vaišių kultūros paveldas“ (Kūlup÷nų filialas);

•

„Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filialo

istorija (1941-2010)“ (Kartenos filialas);
•

„Jokūbavo A. Stulginskio parkas“ (Jokūbavo filialas);

•

„Jokūbavas ir jo žmon÷s istorijos vingiuose“ (Jokūbavo filialas);

•

„Juodup÷nų bibliotekos istorija“.

Viešosios bibliotekos filialų ryšiai su kraštiečiais
2011 metais Viešosios bibliotekos filialai palaik÷ ryšius su kraštiečiais:
•

Salantų m. filialas palaik÷ ryšius su kraštiečiu kalbininku Pranu Kniūkšta, kuris filialui

dovanojo savo knygų, kraštiete poete Meile Kudarauskaite;
•

Darb÷nų filialo darbuotoja palaik÷ ryšius su kraštiet÷mis poet÷mis, gyvenančiomis

Plateliuose - J. Bajoriūne bei R. Miežetiene, sostin÷je gyvenančia dailininke Zina Martinaitiene;
•

Grūšlauk÷s filialas palaik÷ ryšius su kraštiečiais - A. Viluckiu, E. Moncevičiūt÷ –

Eringiene, P. Rute. 2011 m. E. Moncevičiūt÷ – Eringien÷ bibliotekai atsiunt÷ knygą „Sveiko
gyvenimo būdo privalumai užkertant kelią v÷žiui“. Kraštietis P. Rut÷ dovanojo savo tapybos knygą
„Ant gyvenimo tako“;
•

Jokūbavo filialas palaik÷ ryšius su poete Elena Karnauskaite bei tautodailininke Felicija

Stramilaite.

Internetas
2010 m. baigti kompiuterizuoti visi Viešosios bibliotekos filialai. 2011 m. Viešosios
bibliotekos Rūdaičių, Kumpikų ir Kalniškių filialuose įdiegta LIBIS PĮ. Viešosios interneto prieigos
paslauga buvo teikiama 19 iš 20 Viešosios bibliotekos filialų, kadangi d÷l renovacijos darbų
Juodup÷nų filialas buvo perkeltas į laikinas patalpas, kuriose nebuvo interneto ryšio.
2011 m. 5 Viešosios bibliotekos filialuose - Salantų miesto, Vydmantų, Darb÷nų, Kūlup÷nų ir
Kartenos - įdiegtas LIBIS SAP.
2011 m. Viešosios bibliotekos interneto lankytojų - 10354 (482 daugiau nei 2010 m.), iš jų
3477 vaikai (34 daugiau nei 2010 m.). Interneto skaitykloje kompiuterizuotų darbo vietų skaičius –
10, Vaikų literatūros sektoriuje – 2, Bibliografijos – informacijos sektoriuje – 2, Abonemente -1,
Periodikos skaitykloje – 1. 2011 m. Virtualių apsilankymų skaičius – 11005.
2011 m. Viešosios bibliotekos kaimo filialuose Viešosios interneto prieigos lankytojų buvo
24572 (3749 mažiau nei 2010 m.), iš jų - 18117 vaikų (2274 mažiau nei 2010 m.). Interneto
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skaityklų darbo vietų buvo 74 (4 mažiau nei 2010 m.). Virtualių apsilankymų buvo 28694 (5431
daugiau nei 2010 m.).
2011 m. Viešosios bibliotekos Salantų miesto filiale Viešosios interneto prieigos lankytojų
buvo 3600 (1661 mažiau nei 2010 m.), iš jų – 2114 vaikų (988 mažiau nei 2010 m.). Interneto
skaityklos darbo vietų buvo 6. Virtualių apsilankymų buvo 3224 (1669 mažiau nei 2010 m.).

Lentel÷ Nr. 29. Internetas vartotojams 2010 - 2011 m.
Bibliotekų su prieiga prie
interneto skaičius

Interneto lankytojų
skaičius

Interneto skaityklų darbo vietų
skaičius

Virtualių apsilankymų
skaičius

2010 m.

2011 m.

skirtum
as

2010 m

2011 m

Skirtumas

2010 m

2011 m

Skirtumas

2010
m.

2011
m.

Skirtumas

21

21

0

43454

38526

- 4928

99

96

-3

82910

85791

+2881

2011 m. pakoreguotas WWW katalogo „Naudinga informacija“ skyrelis, kuriame vartotojai
informuojami

apie

elektronines

paslaugas

ir

jų

valdymą.

Interneto

prieiga:

http://libis.kretvb.lt/content/usefullInfo.jsp;jsessionid=A72D97EB27B542CCD04DF761386757C2,
kuris pateikiamas kaip nuoroda, informuojanti vartotoją apie knygų grąžinimo terminus bei knygų
rezervavimus, kai siunčiamas autoinformavimo pranešimas el. paštu. Skyrelis papildytas 10
rubrikų:
•

Kaip užsakyti leidinį?

•

Kaip rezervuoti leidinį?

•

Kaip atšaukti nereikalingą užsakymą ar rezervaciją?

•

Kur ir kada atsiimti užsakytus leidinius?

•

Kaip sugrąžinti pasiskolintus leidinius?

•

Kaip sužinoti, kada reikia grąžinti pasiskolintus leidinius?

•

Kaip pratęsti naudojimosi leidiniais terminą?

•

Ką daryti, pav÷lavus grąžinti ar pametus leidinį?

•

Kaip grąžinti leidinį bibliotekos nedarbo metu?

•

Ką daryti, praradus skaitytojo pažym÷jimą?
2011 m. Viešoji biblioteka teik÷ paraišką dalyvauti internetin÷s svetain÷s atnaujinimo ir

pritaikymo neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams konkurse ir pateko į laim÷tojų gretas.
Viešosios bibliotekos internetin÷s svetain÷s atnaujinimo darbai nukelti į 2012 metus.
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Viešosios bibliotekos Informacinių technologijų skyriaus ved÷ja konsultavosi su UAB
„Sintagma“ LIBIS pagalbos centru ir darbuotojoms teik÷ konsultacijas darbo su LIBIS SAP, LIBIS
Autoinformavimo, elektroninio susirašin÷jimo, WWW OPAC klausimais, operatyviai sprend÷
problemas, iškilusios dirbant su min÷ta PĮ,.
Viešosios bibliotekos Informacinių technologijų skyriaus ved÷ja Viešosios bibliotekos filialų
darbuotojoms pareng÷, susirinkimo metu pristat÷ ir išdalino informacinę medžiagą:
•

„Kaip naudotis e. katalogu per WWW skaitytojams?“;

•

„Kaip įkelti nuotraukas į kraštotyros darbus?“;

•

„Bibliotekų istorijų parengimo planas“;

•

„(interneto) Vartotojo identifikacin÷ kortel÷“.
D÷l LIBIS sistemos sutrikimų (negalima dokumentų rezervacija, autoinformavimo

nebuvimas) anksčiau nei planuota nuotoliniu būdu buvo suorganizuotas LIBIS sistemos
atnaujinimas, po kurio laiko LIBIS PĮ buvo atnaujinta visuose Viešosios bibliotekos filialuose:
įdiegta LIBIS PĮ 4.12.6 versija. Spręstos darbo su ja problemos, iškilusios po atnaujinimo proceso.
Viešosios bibliotekos Informacinių technologijų skyriaus ved÷ja 2011 m. administravo dvi
interneto svetaines - www.kretvb.lt ir www.kretingosenciklopedija.lt.
Internetin÷ svetain÷ www.kretvb.lt buvo tvarkoma pagal „Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimo „D÷l bendrųjų reikalavimų valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetain÷ms aprašo patvirtinimo“ reikalavimus (96% atitinka). Svetain÷ buvo periodiškai
peržiūrima, papildoma, kuriama nauja tekstin÷ ir vaizdin÷ informacija (tekstai, nuotraukų ir
paveiksl÷lių JPG, GIF tipo bylų biblioteka, dokumentų PDF, DOC, PPS tipo bylų archyvas) ir ji
teikiama bibliotekos interneto svetain÷je:
•

esamuose svetain÷s puslapiuose;

•

kurti nauji svetain÷s puslapiai;

•

rengtos virtualios parodos, kurias pateik÷ Bibliografijos-informacijos sektorius – 6;

•

administruojamas „Naujienų“ modulis – paskelbtos 122 naujienos;

•

administruojamas „Banerių“ modulis;

•

administruojamas „Klausk bibliotekininko“ modulis.
2011 m. sukurti 63 internetin÷s svetain÷s www.kretingosenciklopedija.lt puslapiai. (įkeltas

tekstas ir nuotraukos). Nuotraukos įkeltos į failų tvarkyklę, nuotraukų galerijas (sukurtos 3
galerijos).
Tvarkytas Viešosios bibliotekos renginių nuotraukų archyvas ir dalis nuotraukų perkelta į
Picasa albumus: Viešosios bibliotekos renginių ir Vaikų literatūros sektoriaus renginių. Iš viso
sukurti 23 albumai. Likusi dalis nuotraukų perkelta į išorinį kietąjį diską bei į CD.
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Antri metai iš eil÷s maž÷ja virtualių apsilankymų Viešosios bibliotekos tinklalapyje
www.kretvb.lt: 2011 m. - 59652 (11631 mažiau nei 2010 m. - 71256 (16494 mažiau nei 2009 m.).
Lentel÷ Nr. 30.Virtualių lankytojų bibliotekos interneto svetain÷je 2006 - 2011 m.
statistika

2006-12-31
2007-12-31
2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31

TOP 100 SKAITIKLIO
RODMENYS

VIRTUALIŲ
LANKYTOJŲ
METUS

32990
109654
190823
278573
349829
409481

32990
76664
81169
87750
71256
59652

PER

VIRTUALIŲ
LANKYTOJŲ
PER
(KALENDORINĘ) DIENĄ

90,4
210,0
222,4
240,4
195,2
163,4

2011 m. virtualių apsilankymų skaičius elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“
tinklapyje www.kretingosenciklopedija.lt auga: 2011 m. – 19624 (19420daugiau nei 2010 m.), 2010
m. – 204 (prad÷ta pildyti 2010 m. gruodžio 15 d.).
2011 m. el. katalogo per WWW virtualių apsilankymų skaičius sumaž÷jo 96: 2011 m.– 3913,
o 2010 m. – 4009.
Lentel÷ Nr. 31. Bibliotekos elektroninio katalogo lankytojų per WWW 2009 - 2011 m.
statistika
Virtualių
Atsisiųstųjų Atsisiųstųjų
Seansų
Paieškų
Seansų
Metai apsilankymų
įrašų
dokumentų
skaičius
skaičius
trukm÷
skaičius
skaičius
skaičius
2009

4547

685

29956

12238

62

1794h 33min

2010

4009

4084

23926

9690

215

1390h 7 min

2011

3913

4133

18371

4052

124

1299h 19
min

Viešojoje bibliotekoje steb÷ta virtualių apsilankymų statistika pagrindiniuose bibliotekos
interneto svetain÷s puslapiuose.
Lentel÷ Nr.32 . Virtualūs apsilankymai pagrindiniuose bibliotekos svetain÷s puslapiuose
2008 - 2011 m.
Puslapis (skiltis, rubrika)

Peržiūrų

Spausdinimų

2008
m.
3588

2009
m.
4593

2010
m.
2296

2011
m.
2208

3171

1996

2961

„Akcijos“

3368

815

„Katalogai ir DB“

3680

8345

„Apie biblioteką“ (Apie
mus)
„Paslaugos“

Viso

2009
m.
235

2010
m.
273

2011
m.
154

Viso

18306

2008
m.
381

5405

18103

372

260

263

229

1627

327

446

6773

583

39

153

100

1253

2699

2353

17041

490

391

249

158

1816

1494

67
„Nuorodos“

4724

4316

2555

1965

17936

462

295

264

130

1656

„Bibliotekos kampelis
vaikams“ (pirmas
puslapis)
„Kraštotyra“

7165

7247

4782

2841

33692

409

387

288

179

1867

2656

2233

1396

1538

12257

401

323

166

148

1526

„Kretingos personalijų
žinynas“
„Kretingos personalijų
žinynas: Personalijų
ab÷c÷lin÷ rodykl÷“

3117

2613

2107

1630

12843

378

376

185

135

1432

3659

2802

1419

1604

14263

473

480

267

362

2018

Dažniausiai lankomas tinklalapis – „Paslaugos“. Jo lankomumas jau antri metai auga. Tai
rodo tikslinį vartotoją, t. y. bibliotekos interneto svetain÷je lankosi tie, kurie domisi bibliotekos
teikiamomis paslaugomis, iš šio tinklalapio per nuorodas galima pasiekti el. bibliotekos teikiamas
paslaugas.
Siekiant užtikrinti Viešosios bibliotekos duomenų perdavimą, 2011 m. buvo atliekami šie
darbai:
•

serverio HP Proliant technin÷ priežiūra ir aptarnavimas;

•

IBM Xseries backup serverio technin÷ priežiūra ir aptarnavimas;

•

XenServer 5.5 virtualios mašinos periodinis atnaujinimas ir priežiūra;

•

serverio kretvb.lt FreeBSD sistemos kasdieninis atnaujinimas ir priežiūra;

•

pašto SMTP serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra;

•

Web serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra;

•

Imap periodinis atnaujinimas ir priežiūra;

•

Imap-SSL serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra;

•

Pop3 serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra;

•

FTP serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra;

•

Anti-spam ir antiviruso filtrų adaptacijos pašto serveriui Amavis serviso periodinis

atnaujinimas ir priežiūra;
•

Anti-spam Amavisd serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra;

•

Clamd serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra;

•

SSH serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra;

•

duomenų baz÷s MySQL 5 periodinis atnaujinimas ir priežiūra;

•

XenServer 5.0 migravimas prie XenServer 5.5 versijos;

•

periodinis duomenų atsarginių kopijų perk÷limas į backup serverį;

•

failų sistemos atstatymas po gedimo;

•

diskų masyvo RAID atstatymas sugedus kietiesiems diskams.
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VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS CENTRAI
KRETINGOS RAJONE

Žvain

- Interneto prieigos centrai
- savarankiškos informacijos paieškos terminalas (SIP/PIC)
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2010 metais Viešoji biblioteka projekto „Bibliotekos pažangai“ komandai pateik÷ prašymą 5
filialuose atnaujinti techninę ir programinę įrangą. 2011 metais technin÷ bei programin÷ įranga
buvo atnaujinta viename iš 5 filialų: Juodup÷nų filialas gavo 2 kompiuterius su programine įranga.
2011 m. pagrindiniai interneto tiek÷jai: Viešojoje bibliotekoje – AB „TEO“ interneto
paslauga, filialuose – AB „TEO“ interneto paslauga, Lietuvos radijo ir televizijos interneto centras
(LRTC), L. Prušinsko I. Į. „Kompiuterinis langas“, „Balticum TV“, „Infrostruktūra“.
2011 metais interneto ryšys pagerintas 4 Viešosios bibliotekos filialuose (Baublių, Budrių,
Grūšlauk÷s, Jokūbavo). 2012 metais interneto ryšys bus pagerintas dar 2 Viešosios bibliotekos
filialuose (Laivių bei Laukžem÷s).

V. METODINö VEIKLA
2011 m. pagrindin÷s metodin÷s veiklos kryptys buvo:
ugdyti bibliotekininkų profesionalumą. Mažai l÷šų skirta darbuotojų kvalifikacijos k÷limui.
2011 metais suteikta didžiul÷ projekto „Bibliotekos pažangai“ parama – dalis Viešosios bibliotekos
darbuotojų ir visi filialų darbuotojai pak÷l÷ kvalifikaciją. Uždarytas Lietuvos kultūros darbuotojų
tobulinimosi centras. Darbuotojų profesin÷s kvalifikacijos k÷limu rūpinosi ir Klaip÷dos apskrities I.
Simonaityt÷s viešoji biblioteka – jos darbuotojai vyko į Viešąją biblioteką pasidalinti profesine
patirtimi, pristat÷ seminarus aktualiomis temomis, patys reng÷ mokymus, noriai teik÷ konsultacijas
dominančiais klausimais, kviet÷ į jų organizuotus seminarus;
2011 metais Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai dalyvavo šiuose mokymuose bei
seminaruose: „OS Windows 7 bei MS Office 2010 naujov÷s ir skirtumai nuo OS Windows Vista ir
MS Office 2007“, „Bendravimo įgūdžių tobulinimas“, „Darbo su MS Excel 2010 pagrindai“,
„Atstovavimo įgūdžių stiprinimas“, „Kaip rengti skaitmeninį turinį? Darbas Picasa programa“,
nuotolinio

mokymo

kursai

„Viešieji

ryšiai

bibliotekininkams“

ir

„Žiniatinklis

2.0

bibliotekininkams“ (organizatorius - projekto „Bibliotekos pažangai“ komanda), tarptautiniame
seminare „Paribio kultūriniai mainai“ (organizatorius – Palangos miesto savivaldyb÷s viešoji
biblioteka), „Savanoryst÷ – asmenyb÷ ir gyvenimo stilius“(organizatorius – Viešoji biblioteka),
mokslin÷je konferencijoje „Dirbo ne sau, bet Lietuvos gerovei“ (organizatorius – Kūlup÷nų
Motiejaus Valančiaus pagrindin÷ mokykla), profesoriaus iš JAV paskaitoje „Iššūkiai, su kuriais
bibliotekininkai ir bibliotekos susiduria XXI amžiuje“ (organizatorius – Viešoji biblioteka),
seminare „Atviras darbas su jaunimu“ (organizatorius – Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešoji
biblioteka), profesin÷je išvykoje į Vokietijoje esančią Drezdeno universiteto biblioteką
(organizatorius – Viešoji biblioteka), metodin÷je išvykoje į Čekijos bibliotekas (organizatorius –
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija), seminare „Bendravimas ir bendradarbiavimas“
(organizatorius – Viešoji biblioteka), vadovų, jų pavaduotojų ir metodininkų susitikimuose bei
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metiniame pasitarime (organizatorius - Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešoji biblioteka),
seminare „Bibliotekos politin÷je dienotvark÷je“ (organizatorius - Klaip÷dos apskrities I.
Simonaityt÷s viešoji biblioteka), mokymuose „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ (organizatorius Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešoji biblioteka), seminare „Strateginis santykių pl÷tojimas:
partneryst÷ ir l÷šų rinkimas“ (organizatorius - Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešoji
biblioteka), seminare „Renginių organizavimas ir sklaida“ (organizatorius – Viešoji biblioteka);
- 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 pažangai“ įgyvendinimu, su interneto ryšio gerinimo Viešosios bibliotekos filialuose
planais, darbuotojų profesin÷s kvalifikacijos k÷limu, biudžetu, fondų patikrinimu, atostogomis,
spaudinių gavimu, renginių planavimu bei organizavimu, Jungtin÷s profesin÷s sąjungos veikla,
Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydžiu, Kultūros diena, kompiuterinio raštingumo mokymais,
nuotoliniais mokymais, vyksiančiomis akcijomis, Viešosios bibliotekos finansais, Europos dienos
pamin÷jimo, projekto „Mano biblioteka – pati šauniausia“ įgyvendinimo, internetin÷s svetain÷s
atnaujinimo ir kitais svarbiais įvykiais.
2011 m. Viešojoje bibliotekoje vyko seminarai – „Motiejaus Valančiaus ainiai” (praneš÷jas –
Liudvikas Ragauskas), „Bendravimas ir bendradarbiavimas" (praneš÷ja - psichologinio verslo
konsultavimo ir asmenyb÷s ugdymo centro „Mansekas“ lektor÷ Svaja Mockuvien÷), „Savanoryst÷ asmenyb÷ ir gyvenimo stilius“ (praneš÷ja - psicholog÷ Aušra Augaitien÷), „XXI amžiaus iššūkiai
bibliotekoms ir bibliotekininkams“ (praneš÷jas - JAV profesoriumi Delmus E. Williams).
Bandyta suaktyvinti Lietuvos bibliotekininkų draugijos (toliau – LBD) veiklą: dalyvauta
seminaruose ir jų metu gauta informacija pasidalinta su Viešosios bibliotekos darbuotojais,
paskelbti LBD pirmininko, jo pavaduotojo bei už finansus atsakingo asmens rinkimai, svarstyta
id÷ja įsteigti LBD asociaciją;
- teikti konsultacijas. Teiktos konsultacijos Viešosios bibliotekos filialų darbuotojams darbo
su LBIS PĮ bei LIBIS SAP klausimais, darbo su VRSS klausimais, projektų rengimo, projekto
ataskaitų rengimo, veiklos programų bei tekstinių ataskaitų rengimo, statistinių ataskaitų pildymo,
darbo su kompiuteriu susijusiais klausimais, ataskaitų apie asmenis, kuriems teiktos konsultacijos
naudojimosi kompiuterine bei programine įranga, akcijų rengimo, internetinių apklausų pildymo,
paraiškos „Metų knygos rinkimai“ pildymo klausimais. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojoms
buvo nuolat siunčiama informacija apie projekto „Bibliotekos pažangai“ veiklą, apie vyksiančias
akcijas, prisijungimo prie vyksiančių akcijų adresai, naujienlaikraščiai, siūlymai dalyvauti
konkursuose, akcijose, siūlymai dalyvauti nuotoliniuose mokymuose ir kita svarbi informacija;
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- rengti metodines išvykas. 2011 m. aplankyta 20 Viešosios bibliotekos filialų. surengta 9
metodin÷s išvykos (1 mažiau negu 2010 m.), per kurias aprašyti 36 apsilankymai (1 mažiau nei
2010 m.). Tikslas – susipažinti su esama pad÷timi, patikrinti ir įvertinti veiklą, patikrinti inventorių,
profilaktiškai patikrinti kompiuterius, sutaisyti neveikiančius kompiuterius, įvertinti patalpų būklę,
spręsti ūkines problemas, nuvežti naujai gautas knygas bei informacinius plakatus, įdiegti LIBIS
SAP, 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, dom÷tasi kraštotyros veikla, informacine veikla,
renginių organizavimu, aprašytas ir įvertintas filialų bibliotekininkių darbas. Metodin÷se išvykose
dalyvavo direktor÷ Birut÷ Karčauskien÷, direktor÷s pavaduotoja Erika Kazlauskien÷, Dokumentų
komplektavimo ir tvarkymo skyriaus ved÷ja Zolina Andrijauskien÷, buhalter÷ Regina Bertašien÷,
vyr. metodinink÷ Skaist÷ Venckut÷, vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷, ūkio dalies ved÷ja Valentina
Kurlinkien÷, Informacinių technologijų skyriaus ved÷ja Asta Kuktorovien÷, kompiuterinio tinklo
inžinierius Kęstutis Joskaudas;
- pildyti statistines veiklos ataskaitas, užpildyti Viešosios bibliotekos ir jos filialų
statistinių ataskaitų elektroninę formą, parengti

tekstinę veiklos ataskaitą. Viešosios

bibliotekos ir filialų statistinių ataskaitų formoje pateiktus duomenis suvesti į www.lnb.lt tinklapyje
esantį LIBIS bibliotekų statistikos modulį.
Analizuotos Viešosios bibliotekos skyrių, sektorių bei filialų pateiktos veiklos ataskaitos.
Gauta informacija susisteminta, apibendrinta ir pateikta tekstin÷je veiklos ataskaitoje;
- dalyvauti filialų dokumentų fondų patikrinimuose. 2011 m. Viešosios bibliotekos S.
Įpilties bei Šuk÷s filialuose vyko fondo patikrinimas ir perdavimas. Min÷tų filialų vyr.
bibliotekinink÷ms iš÷jus į pensiją, jų pareigas už÷m÷ aukštąjį nebibliotekinį išsilavinimą turinčios
darbuotojos. Perdavimo metu nurašyti susid÷v÷ję ir aktualumą praradę dokumentai. Naujai
priimtoms vyr. bibliotekinink÷ms teiktos konsultacijos, turint tikslą supažindinti su bibliotekinio
darbo specifika;
- teikti ataskaitas projekto „Bibliotekos pažangai“ komandai apie Viešojoje bibliotekoje
mokytus ir konsultuotus Viešosios interneto prieigos lankytojus. Kas m÷nesį projekto
„Bibliotekos pažangai“ 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 m÷nesio pabaigos buvo sudaromas ir Kretingos rajono
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savivaldyb÷s Kultūros skyriui siunčiamas ateinantį m÷nesį Viešojoje bibliotekoje ir filialuose
planuotų renginių sąrašas;
- teikti informacinius pranešimus žiniasklaidos atstovams. Laikraščiams „Švyturys“ ir
„Pajūrio naujienos“ teikti informaciniai pranešimai apie Viešojoje bibliotekoje vyksiančias
suaugusiems ir vaikams skirtas akcijas bei konkursus;
- teikti pagalbą projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo komandai. Vykdyta
savivaldyb÷s konsultanto veikla: pad÷ta organizuoti Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojų
kvalifikacijos k÷limą (sudarytas mokytis ketinusių bibliotekininkų sąrašas, suderinti jų atvykimo į
mokymo vietą klausimai, gyventojų mokymo grafikas bei ataskaita apie mokymus baigusius
gyventojus nustatytais terminais pateikta projekto organizatoriams, teiktos konsultacijos Viešosios
bibliotekos filialų darbuotojoms kompiuterin÷s ir programin÷s įrangos panaudojimo klausimais.
Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojoms teiktos konsultacijos bibliotekininkų ir vartotojų
mokymo klausimais, pagelb÷ta projekto „Bibliotekos pažangai“ komandai renkant duomenis,
reikalingus įvairioms veikloms atlikti, dalyvauta skleidžiant projekto informaciją, Viešosios
bibliotekos bei filialų darbuotojams teikta informacija apie organizuotus nuotolinius mokymus,
darbuotojai registruoti į juos. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojoms teikta informacija apie
vyksiančias akcijas bei konkursus.

VI. DARBUOTOJŲ PROFESINöS KVALIFIKACIJOS KöLIMAS

Lentel÷ Nr. 33. Darbuotojų profesin÷s kvalifikacijos k÷limas 2011 m.
Nr. Seminaras/mokymai
Dalyviai
Organizatorius
Projektas
1.
120 akademinių valandų kursai
Viešosios bibliotekos
„Bibliotekos
direktor÷s pavaduotoja Erika
„Informacijos valdymas anglų
pažangai“
Kazlauskien÷, vyr.
kalba“
metodinink÷ Skaist÷
Venckut÷, vyr.
bibliotekinink÷ Rasa
Grigaitien÷, vyr.
bibliotekinink÷ Lina
Buikien÷, vyr. bibliograf÷
Lolita Miežien÷,
Bibliografijos – informacijos
sektoriaus ved÷ja Laima
Jonauskait÷, vyr.
bibliotekinink÷ Rima
Martinkien÷, Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus ved÷ja
Nijol÷ Raudyt÷
2.
Savivaldybių viešųjų bibliotekų
Viešosios bibliotekos
Lietuvos
vadovų pasitarimas
direktor÷ Birut÷ Karčauskien÷ savivaldybių viešųjų
bibliotekų asociacija
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3.

Lietuvos bibliotekininkų
draugijos VIII-asis suvažiavimas

4.

Nuotolinių mokymų kursas
„Žiniatinklis 2.0
bibliotekininkams“

5.

Nuotolinių mokymų kursas
„Viešieji ryšiai
bibliotekininkams“

6.

Seminaras „Naujų teis÷s aktų
taikymas bibliotekos veikloje“

7.

Konferencija informacijos apie
Europos Sąjungą tinklo nariams

8.

Metodin÷ išvyka į Čekijos
viešąsias bibliotekas

9.

Seminaras „Viešosios bibliotekos
Jungtin÷se Amerikos Valstijose“

10

„OS Windows 7 naujov÷s ir
skirtumai nuo OS Windows
Vista“, „OS Windows 7 naujov÷s
ir skirtumai nuo OS Windows
Vista“, „Statistinių duomenų
efektyvus panaudojimas
atstovavimui“
Seminaras „Atstovavimo
geb÷jimų stiprinimas“

11.

Viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus ved÷ja Nijol÷
Raudyt÷
Viešosios bibliotekos vyr.
metodinink÷ Skaist÷
Venckut÷, vyr.
bibliotekinink÷ Rima
Martinkien÷, vyr. bibliograf÷
Lolita Miežien÷
Viešosios bibliotekos
Bibliografijos – informacijos
sektoriaus ved÷ja Laima
Jonauskait÷, vyr.
bibliotekinink÷s - Rima
Martinkien÷, Lina Buikien÷,
Rasa Grigaitien÷
Viešosios bibliotekos
direktor÷s pavaduotoja
kultūrinei veiklai Erika
Kazlauskien÷, Dokumentų
komplektavimo ir tvarkymo
skyriaus ved÷ja Zolina
Andrijauskien÷
Viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus ved÷ja Nijol÷
Raudyt÷
Viešosios bibliotekos vyr.
metodinink÷ Skaist÷
Venckut÷
Viešosios bibliotekos
direktor÷s pavaduotoja
kultūrinei veiklai Erika
Kazlauskien÷ ir vyr.
metodinink÷ Skaist÷
Venckut÷

Viešosios bibliotekos vyr.
metodinink÷ Skaist÷
Venckut÷

Viešosios bibliotekos
direktor÷ Birut÷ Karčauskien÷

Lietuvos
bibliotekininkų
draugija
Projektas
„Bibliotekos
pažangai“

Projektas
„Bibliotekos
pažangai“

Klaip÷dos apskrities
viešoji I.
Simonaityt÷s
biblioteka ir
Lietuvos kultūros
darbuotojų
tobulinimosi centras
Europos Parlamento
Informacijos biuras
ir Europos Komisijos
atstovyb÷ Lietuvoje
Lietuvos
savivaldybių viešųjų
bibliotekų asociacija
Klaip÷dos
universiteto
Socialinių mokslų
fakulteto
Komunikacijų
katedra, Klaip÷dos
apskrities viešoji I.
Simonaityt÷s
biblioteka
Projektas
„Bibliotekos
pažangai“ (Lietuvos
nacionalin÷ Martyno
Mažvydo biblioteka)

Projektas
„Bibliotekos
pažangai“, UAB
„TMD partneriai“
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12.

Mokymai „Kaip rengti
skaitmeninį turinį: skaitmeninių
nuotraukų ir paveiksl÷lių
paruošimas. Darbas programa
Picasa“

13.

Tarptautin÷ euroregiono
„Bartuva“ bibliotekininkų
konferencija „Paribio kultūriniai
mainai“

14.

Konferencija „Naujoviška
biblioteka: pokyčiai ir iššūkiai“

15.

Seminaras „Atviras darbas su
jaunimu“

16.

Seminaras „Bendravimas ir
bendradarbiavimas“

Viešosios bibliotekos vyr.
bibliograf÷ Lolita Miežien÷,
Informacinių technologijų
skyriaus ved÷ja Asta
Kuktorovien÷, vyr.
bibliotekinink÷ Lina Buikien÷
Viešosios bibliotekos
direktor÷s pavaduotoja
kultūrinei veiklai Erika
Kazlauskien÷ ir vyr.
metodinink÷ Skaist÷
Venckut÷
Viešosios bibliotekos
direktor÷ Birut÷ Karčauskien÷

(Klaip÷da)
Projektas
„Bibliotekos
pažangai“
(Klaip÷dos apskrities
I. Simonaityt÷s
viešoji biblioteka)
Palangos miesto
savivaldyb÷s viešoji
biblioteka

Projektas
„Bibliotekos
pažangai“ (Vilnius)
Klaip÷dos apskrities
I. Simonaityt÷s
viešoji biblioteka

Viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus ved÷ja Nijol÷
Raudyt÷, vyr. metodinink÷
Skaist÷ Venckut÷
Viešosios bibliotekos
Viešoji biblioteka
direktor÷ Birut÷
Karčauskien÷, direktor÷s
pavaduotoja kultūrinei veiklai
Erika Kazlauskien÷,
Informacinių technologijų
sektoriaus ved÷ja Asta
Kuktorovien÷, kompiuterių
tinklo inžinierius Kęstutis
Joskaudas, Bibliografijos –
informacijos sektoriaus
ved÷ja Laima Jonauskait÷,
Dokumentų komplektavimo ir
tvarkymo skyriaus ved÷ja
Zolina Andrijauskien÷, vyr.
metodinink÷ Skaist÷
Venckut÷, Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus ved÷ja
Nijol÷ Raudyt÷, Vaikų
literatūros sektoriaus ved÷ja
Danut÷ Žiobakien÷, vyr.
bibliograf÷s Lolita Miežien÷
ir Emilija Čižauskait÷, vyr.
bibliotekinink÷s - Loreta
Kundrotien÷, Rasa
Grigaitien÷, Rima
Martinkien÷, Vida
Taujenien÷, Rolanda
Kuizinien÷, Aldona
Galdikait÷, Erl÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷ Aldona
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17.

Seminaras „Kaip bendrauti su
skirtingos elgsenos žmon÷mis“

18.

Mokymai „OS Windows 7 bei
MS Office naujov÷s ir skirtumai
nuo OS Windows Vista“ ir „MS
Office 2007“

Beržanskien÷, Laivių filialo
vyr. bibliotekinink÷ Ramut÷
Reikien÷, Kartenos filialo vyr.
bibliotekinink÷ Zinaida
Viršilien÷, Kalniškių filialo
vyr. bibliotekinink÷ Zina
Metrikien÷, Juodup÷nų filialo
vyr. bibliotekinink÷ Viliojata
Gembutien÷, Darb÷nų filialo
vyr. bibliotekinink÷ Danut÷
Paulikien÷, Laukžem÷s filialo
vyr. bibliotekinink÷ Birut÷
Jonušien÷, Salantų filialo
ved÷ja Jūrat÷ Maciuvien÷,
Baublių filialo vyr.
bibliotekinink÷ Danguol÷
Gibišien÷, Raguviškių filialo
vyr. bibliotekinink÷ Zofija
Mačiuvien÷, Jokūbavo filialo
vyr. bibliotekinink÷ Laima
Paulauskien÷, Budrių filialo
vyr. bibliotekinink÷ Jolanta
Zubernien÷, Šuk÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷ Ona
Turauskien÷, Grūšlauk÷s
filialo vyr. bibliotekinink÷
Birut÷ Markaitien÷, Kumpikų
filialo vyr. bibliotekinink÷
Dovil÷ Mickut÷, S. Įpilties
filialo vyr. bibliotekinink÷
Vaida Zubyt÷, Rūdaičių
filialo vyr. bibliotekinink÷
Laimut÷ Kalniuvien÷,
Kurmaičių filialo vyr.
bibliotekinink÷ Rimanta
Žilinskien÷, Vydmantų filialo
ved÷ja vyr. Romut÷ Girskin÷,
Kūlup÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷s – Rima
Galuškinien÷ ir Vilija
Macien÷
Viešosios bibliotekos
direktor÷ Birut÷
Karčiauskien÷, direktor÷s
pavaduotoja kultūrinei veiklai
Erika Kazlauskien÷
Viešosios bibliotekos
direktor÷s pavaduotoja
kultūrinei veiklai Erika
Kazlauskien÷, Baublių filialo
vyr. bibliotekinink÷ Danguol÷
Gibišien÷, Budrių filialo vyr.

Klaip÷dos apskrities
I. Simonaityt÷s
viešoji biblioteka,
UAB „TMD
partneriai“
Projektas
„Bibliotekos
pažangai“ (Viešoji
biblioteka)
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19.

„Atstovavimo bibliotekoms
įgūdžių stiprinimas“

bibliotekinink÷ Jolanta
Zubernien÷, Jokūbavo filialo
vyr. bibliotekinink÷ Laima
Paulauskien÷, Kalniškių
filialo vyr. bibliotekinink÷
Zina Metrikien÷, Kartenos
filialo vyr. bibliotekinink÷
Zinaida Viršilien÷, Kūlup÷nų
filialo vyr. bibliotekinink÷
Rima Galuškinien÷,
Kurmaičių filialo vyr.
bibliotekinink÷ Rimanta
Žilinskien÷, Raguviškių
filialo vyr. bibliotekinink÷
Zofija Mačiuvien÷, Rūdaičių
filialo vyr. bibliotekinink÷
Laimut÷ Kalniuvien÷,
Vydmantų filialo ved÷ja
Romut÷ Girskin÷, Darb÷nų
filialo vyr. bibliotekinink÷
Danut÷ Paulikien÷, Erl÷nų
filialo vyr. bibliotekinink÷
Aldona Beržanskien÷,
Grūšlauk÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷ Birut÷
Markaitien÷, Kumpikų filialo
vyr. bibliotekinink÷ Dovil÷
Mickut÷, Laivių filialo vyr.
bibliotekinink÷ Ramut÷
Reikien÷, Laukžem÷s filialo
vyr. bibliotekinink÷ Birut÷
Jonušien÷, Vydmantų filialo
vyr. bibliotekinink÷ Eugenija
Zagorskien÷, Viešosios
bibliotekos Bibliografijos –
informacijos sektoriaus
ved÷ja Laima Jonauskait÷,
vyr. bibliotekinink÷ Rima
Martinkien÷, vyr. bibliograf÷
Lolita Miežien÷, Salantų
filialo ved÷ja Jūrat÷
Maciuvien÷, Salantų filialo
vyr. bibliotekinink÷ Angel÷
Kripien÷
Viešosios bibliotekos
Bibliografijos – informacijos
sektoriaus ved÷ja Laima
Jonauskait÷, vyr.
bibliotekinink÷ Rima
Martinkien÷, vyr. bibliograf÷
Lolita Miežien÷, vyr.
metodinink÷ Skaist÷

Projektas
„Bibliotekos
pažangai“ (Viešoji
biblioteka)
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20.

„Bendravimo įgūdžių
tobulinimas“

Venckut÷, Salantų filialo
ved÷ja Jūrat÷ Maciuvien÷,
Salantų filialo vyr.
bibliotekinink÷ Angel÷
Kripien÷,
Baublių filialo vyr.
bibliotekinink÷ Danguol÷
Gibišien÷, Budrių filialo vyr.
bibliotekinink÷ Jolanta
Zubernien÷, Jokūbavo filialo
vyr. bibliotekinink÷ Laima
Paulauskien÷, Kalniškių
filialo vyr. bibliotekinink÷
Zina Metrikien÷, Kartenos
filialo vyr. bibliotekinink÷
Zinaida Viršilien÷, Kūlup÷nų
filialo vyr. bibliotekinink÷
Rima Galuškinien÷,
Raguviškių filialo vyr.
bibliotekinink÷ Zofija
Mačiuvien÷, Rūdaičių filialo
vyr. bibliotekinink÷ Laimut÷
Kalniuvien÷, Vydmantų
filialo ved÷ja Romut÷
Girskin÷, Darb÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷ Danut÷
Paulikien÷, Erl÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷ Aldona
Beržanskien÷, Grūšlauk÷s
filialo vyr. bibliotekinink÷
Birut÷ Markaitien÷, Kumpikų
filialo vyr. bibliotekinink÷
Dovil÷ Mickut÷, Laivių filialo
vyr. bibliotekinink÷ Ramut÷
Reikien÷, Laukžem÷s filialo
vyr. bibliotekinink÷ Birut÷
Jonušien÷, Vydmantų filialo
vyr. bibliotekinink÷ Eugenija
Zagorskien÷
Viešosios bibliotekos
direktor÷s pavaduotoja
kultūrinei veiklai Erika
Kazlauskien÷, Baublių filialo
vyr. bibliotekinink÷ Danguol÷
Gibišien÷, Budrių filialo vyr.
bibliotekinink÷ Jolanta
Zubernien÷, Jokūbavo filialo
vyr. bibliotekinink÷ Laima
Paulauskien÷, Kalniškių
filialo vyr. bibliotekinink÷
Zina Metrikien÷, Kartenos
filialo vyr. bibliotekinink÷

Projektas
„Bibliotekos
pažangai“ (Viešoji
biblioteka)
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21.

„Darbo su MS Excel 2010
pagrindai“

Zinaida Viršilien÷, Kūlup÷nų
filialo vyr. bibliotekinink÷
Rima Galuškinien÷,
Kurmaičių filialo vyr.
bibliotekinink÷ Rimanta
Žilinskien÷, Raguviškių
filialo vyr. bibliotekinink÷
Zofija Mačiuvien÷, Rūdaičių
filialo vyr. bibliotekinink÷
Laimut÷ Kalniuvien÷,
Vydmantų filialo ved÷ja
Romut÷ Girskin÷, Darb÷nų
filialo vyr. bibliotekinink÷
Danut÷ Paulikien÷, Erl÷nų
filialo vyr. bibliotekinink÷
Aldona Beržanskien÷,
Grūšlauk÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷ Birut÷
Markaitien÷, Kumpikų filialo
vyr. bibliotekinink÷ Dovil÷
Mickut÷, Laivių filialo vyr.
bibliotekinink÷ Ramut÷
Reikien÷, Laukžem÷s filialo
vyr. bibliotekinink÷ Birut÷
Jonušien÷, Vydmantų filialo
vyr. bibliotekinink÷ Eugenija
Zagorskien÷, Viešosios
bibliotekos
Viešosios bibliotekos
direktor÷s pavaduotoja
kultūrinei veiklai Erika
Kazlauskien÷, Baublių filialo
vyr. bibliotekinink÷ Danguol÷
Gibišien÷, Budrių filialo vyr.
bibliotekinink÷ Jolanta
Zubernien÷, Jokūbavo filialo
vyr. bibliotekinink÷ Laima
Paulauskien÷, Kalniškių
filialo vyr. bibliotekinink÷
Zina Metrikien÷, Kartenos
filialo vyr. bibliotekinink÷
Zinaida Viršilien÷, Kūlup÷nų
filialo vyr. bibliotekinink÷
Rima Galuškinien÷,
Kurmaičių filialo vyr.
bibliotekinink÷ Rimanta
Žilinskien÷, Raguviškių
filialo vyr. bibliotekinink÷
Zofija Mačiuvien÷, Rūdaičių
filialo vyr. bibliotekinink÷
Laimut÷ Kalniuvien÷,
Vydmantų filialo ved÷ja

Projektas
„Bibliotekos
pažangai“ (Viešoji
biblioteka)
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Romut÷ Girskin÷, Darb÷nų
filialo vyr. bibliotekinink÷
Danut÷ Paulikien÷, Erl÷nų
filialo vyr. bibliotekinink÷
Aldona Beržanskien÷,
Grūšlauk÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷ Birut÷
Markaitien÷, Kumpikų filialo
vyr. bibliotekinink÷ Dovil÷
Mickut÷, Laivių filialo vyr.
bibliotekinink÷ Ramut÷
Reikien÷, Laukžem÷s filialo
vyr. bibliotekinink÷ Birut÷
Jonušien÷, Vydmantų filialo
vyr. bibliotekinink÷ Eugenija
Zagorskien÷, Viešosios
bibliotekos
Viešosios bibliotekos
Bibliografijos – informacijos
sektoriaus ved÷ja Laima
Jonauskait÷

22.

Seminaras „EBSCO Publishing“

23.

Mokymai organizacijoms ir
įstaigoms, pl÷tojančioms jaunimo
savanorišką veiklą

24.

Seminaras „Jūsų bibliotekų
asociacijos tvarumo
užtikrinimas“

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

25.

Mokymai „Strateginių santykių
pl÷tojimas: partneryst÷ ir l÷šų
rinkimas“

Viešosios bibliotekos vyr.
metodinink÷ Skaist÷
Venckut÷

26.

Klaip÷dos regiono savivaldybių
viešųjų bibliotekų vadovų, jų
pavaduotojų ir metodininkų
metinis pasitarimas

27.

Lietuvos bibliotekininkų
draugijos 80-mečio min÷jimas mokslin÷ konferencija „Biržiškos
skaitymai 2011:
Bibliotekininkyst÷s mokslas ir

Viešosios bibliotekos
direktor÷ Birut÷
Karčauskien÷, direktor÷s
pavaduotoja kultūrinei veiklai
Erika Kazlauskien÷, vyr.
metodinink÷ Skaist÷
Venckut÷
Viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus ved÷ja Nijol÷
Raudyt÷

Lietuvos mokslinių
bibliotekų asociacija
(Klaip÷dos
universiteto Aula
Magna konferencijų
sal÷)
VŠĮ „Actio
Catholica Patria“
(Klaip÷da)
Lietuvos
bibliotekininkų
draugija, Klaip÷dos
apskrities I.
Simonaityt÷s viešoji
biblioteka
Lietuvos
bibliotekininkų
draugija, Klaip÷dos
apskrities I.
Simonaityt÷s viešoji
biblioteka
Klaip÷dos apskrities
I. Simonaityt÷s
viešoji biblioteka

Lietuvos
bibliotekininkų
draugija, Vilniaus
universitetas
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28.

29

praktika: vakar ir šiandien“
Seminaras „Darbo su jaunimu
bibliotekoje įvairov÷ ir
perspektyvos“

Seminaras „Bibliotekos politin÷je
dienotvark÷je“

Viešosios bibliotekos
direktor÷s pavaduotoja
kultūrinei veiklai Erika
Kazlauskien÷, Vaikų
literatūros sektoriaus ved÷ja
Danut÷ Žiobakien÷
Viešosios bibliotekos vyr.
metodinink÷ Skaist÷
Venckut÷

Klaip÷dos rajono
savivaldyb÷s Jono
Lankučio viešoji
biblioteka

Lietuvos
bibliotekininkų
draugija, Klaip÷dos
apskrities I.
Simonaityt÷s viešoji
biblioteka

2011 m. uždarius LKDTC, kvalifikacijos k÷limo mokymus organizavo projekto „Bibliotekos
pažangai“ komanda bei Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešoji biblioteka.
2011 m. mokymus „Informacijos valdymas anglų kalba“ baig÷ 8 Viešosios bibliotekos
darbuotojos.
2011 m. darbuotojams, kaip ir 2010 m., buvo suteikta proga dalyvauti nuotoliniuose
mokymuose – „Viešieji ryšiai bibliotekininkams“ bei „Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“.
Mokymus „Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“ baig÷ 3, o „Viešieji ryšiai bibliotekininkams – 4
Viešosios bibliotekos darbuotojos.
Pasidžiaugta, kad 2011 m. projekto „Bibliotekos pažangai“ komanda reng÷ žinių atnaujinimo
mokymus, kadangi 2012 m. planuojama atnaujinti programinę įranga visuose Viešajai interneto
prieigai skirtuose kompiuteriuose.
Mokymus „OS Windows 7 bei MS Office naujov÷s ir skirtumai nuo OS Windows Vista“ ir
„MS Office 2007“ baig÷ 26 darbuotojos: 22 Viešosios bibliotekos kaimo filialų, 2 Salantų miesto
filialo ir 2 Viešosios bibliotekos darbuotojos.
2011 m. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojos lankytojams prad÷jo teikti konsultacijas
naudojimosi kompiuterine bei programine įranga klausimais, tačiau neorganizavo kompiuterinio
raštingumo ir interneto išteklių mokymų gyventojams, kadangi didžioji dalis jų neturi pakankamai
žinių ir įgūdžių, kad gal÷ti juos rengti.
Viešojoje bibliotekoje s÷kmingai tęsti gyventojų kompiuterinio raštingumo ir interneto
išteklių mokymai rajono gyventojams. Norinčių mokytis gyventojų skaičius ženkliai auga, o
Viešosios bibliotekos interneto skaitykloje yra tik 10 lankytojams skirtų kompiuterių.
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VII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
2011 m. veiklos finansavimui gauti buvo parengta 11 projektų. Jų įgyvendinimui paprašyta
28410 Lt Lt suma, o nuspręsta skirti 26500 Lt: 7500 Lt iš Kretingos rajono savivaldyb÷s, 4000 Lt iš
Europos Komisijos atstovyb÷s Lietuvoje, 15000 Lt iš projekto „Bibliotekos pažangai“ (Viešoji
biblioteka pateko į konkurso „Mano biblioteka – pati šauniausia” laim÷tojų gretas ir dovanotas
15000 Lt vert÷s renginys Kretingos miesto švent÷s metu).
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Lentel÷ Nr. 34. Viešosios bibliotekos parengti projektai 2011 m. finansavimui gauti
Projektas
Prašoma suma
Skirta suma
Skaitymo skatinimo projektas „Per
žodžio gyvastį ir dvasią“
Elektroninio leidinio „Kretingos krašto
enciklopedija“ tekstų redagavimas ir
priežiūra
Vyskupo, rašytojo Motiejaus
Valančiaus 210 – ųjų gimimo metinių
pamin÷jimui skirtas projektas „Nuo
piemenuko iki ganytojo“
Europos dienos šventei Kretingos
rajone bei Europos savanoriškos
veiklos metams pamin÷ti skirtas
projektas „Tieskime savanoryst÷s
tiltus“
Projekto „Bibliotekos pažangai“
programa miestų švent÷se „Mano
biblioteka – pati šauniausia!“
Iš viso

2000 Lt - Kretingos
rajono savivaldyb÷
2800 Lt - Kretingos
rajono savivaldyb÷

1800 Lt - Kretingos
rajono savivaldyb÷
2300 Lt - Kretingos
rajono savivaldyb÷

1000 Lt - Kretingos
rajono savivaldyb÷

800 Lt - Kretingos
rajono savivaldyb÷

4000 Lt - Europos
Komisijos atstovyb÷
Lietuvoje

4000 Lt - Europos
Komisijos atstovyb÷
Lietuvoje

15000 Lt - Projektas
„Bibliotekos pažangai“

15000 Lt - Projektas
„Bibliotekos pažangai“

24800 Lt

23900 Lt

Lentel÷ Nr. 35. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų parengti projektai 2011 m.
finansavimui gauti
Eil. Projektas
Reng÷jas
Prašoma suma
Skirta suma
Nr.
1.
,,Niekas neužmiršta, niekas
Darb÷nų filialas 500 Lt - Kretingos 500 Lt nepamiršta“
rajono savivaldyb÷ Kretingos rajono
savivaldyb÷
2.
„Jokūbavas ir jo žmon÷s istorijos Jokūbavo
770 Lt - Kretingos 500 Lt vingiuose“
filialas
rajono savivaldyb÷ Kretingos rajono
savivaldyb÷
3.
„60 Juodup÷nų bibliotekos
Juodup÷nų
722 Lt - Kretingos 400 Lt gyvavimo metų“
filialas
rajono savivaldyb÷ Kretingos rajono
savivaldyb÷
4.
„Kartenos bibliotekai - 70“
Kartenos
578 Lt - Kretingos 400 Lt filialas
rajono savivaldyb÷ Kretingos rajono
savivaldyb÷
5.
„Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų
Kūlup÷nų
690 Lt - Kretingos 500 Lt vaišių kultūros paveldas“
filialas
rajono savivaldyb÷ Kretingos rajono
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6.

„Pasitinkant rudenį“

Iš viso

Vydmantų
filialas

350 Lt - Kretingos
rajono savivaldyb÷
3610 Lt

savivaldyb÷
300 Lt Kretingos rajono
savivaldyb÷
2600 Lt

2011 m. pabaigoje Viešojoje bibliotekoje ir filialuose buvo parašyta 12 projektų 2012 m.
veiklos finansavimui gauti. Projektų įgyvendinimui paprašyta 20832 Lt: 14232 Lt iš Kretingos
rajono savivaldyb÷s, 6600 Lt - LR kultūros ministerijos Kultūros ir sporto r÷mimo fondo.
Finansavimas skirtas visiems projektams. Jų įgyvendinimui skirta 13600 Lt: 9100 Lt iš Kretingos
rajono savivaldyb÷s, 4500 Lt iš LR kultūros ministerijos Kultūros ir sporto r÷mimo fondo.
Lentele Nr. 36. 2011 m. Viešojoje bibliotekoje parengti projektai 2012 m. finansavimui
gauti
Eil. Projektas
Prašoma suma
Skirta suma
Nr.
1.
Skaitymo skatinimo projektas 3200 Lt – Kretingos rajono
1500 Lt - Kretingos rajono
„Per žodžio gyvastį ir dvasią“ savivaldyb÷
savivaldyb÷
2.
Elektroninio leidinio
3250 Lt - Kretingos rajono
1200 Lt - Kretingos rajono
„Kretingos krašto
savivaldyb÷
savivaldyb÷
enciklopedija“ tekstų
redagavimas, tinklapio
priežiūra ir inovacijos
3000 Lt - Kretingos rajono
3.
Leidinio „Rimantas Antanas
3220 Lt - Kretingos rajono
savivaldyb÷
savivaldyb÷
Kviklys: biobibliografin÷
rodykl÷” leidyba
4500 Lt - LR kultūros
4.
Renginių ciklas „Per žodžio
6600 Lt – LR kultūros
ministerijos Kultūros ir
gyvastį ir dvasią“
ministerijos Kultūros ir sporto
sporto r÷mimo fondas
r÷mimo fondas
Iš viso
16270 Lt
10200 Lt
Lentel÷ Nr.37. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų 2011 m. pabaigoje parengti
projektai 2012 m. finansavimui gauti
Eil. Projektas
Reng÷jas
Prašoma suma
Skirta suma
Nr.
1.
„Baublių kaimo kultūrinis
Baublių filialas
480 Lt - Kretingos 400 Lt kraštovaizdis: architektūros,
rajono savivaldyb÷ Kretingos
rajono
dail÷s, archeologijos ir istorijos
savivaldyb÷
paminklai“ (kraštotyros darbas)
2.
„Jau 60 metų kartu su
Budrių filialas
606 Lt - Kretingos 500 Lt skaitytojais“ (kraštotyros darbas,
rajono savivaldyb÷ Kretingos
jubiliejinis renginys)
rajono
savivaldyb÷
3.
„Darb÷nų filialui – 75“
Darb÷nų filialas
700 Lt - Kretingos 500 lt (kraštotyros darbas, jubiliejinis
rajono savivaldyb÷ Kretingos
rajono
renginys)
savivaldyb÷
4.
„Kaimo amatai ir menas“
Grūšlauk÷s filialas 600 Lt - Kretingos 400 Lt (kraštotyros darbas)
rajono savivaldyb÷ Kretingos
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5.

,,Kaimo amatų ir meno
pažinimas“ (kraštotyros darbas)

Laukžem÷s filialas

500 Lt - Kretingos
rajono savivaldyb÷

6.

„Senieji ir dabartiniai vestuvių
papročiai Kūlup÷nuose“
(kraštotyros darbas)

Kūlup÷nų filialas

640 Lt - Kretingos
rajono savivaldyb÷

7.

„60 Kumpikų bibliotekos
gyvavimo metų“ (kraštotyros
darbas, jubiliejinis renginys)

Kumpikų filialas

670 Lt - Kretingos
rajono savivaldyb÷

8.

„Nijol÷ Rimkien÷. Gyvenimo ir
kūrybos kelias“ (Skaitymo
skatinimo projektas)

Vydmantų filialas

366 Lt - Kretingos
rajono savivaldyb÷

Iš viso

4562 Lt

rajono
savivaldyb÷
400 Lt Kretingos
rajono
savivaldyb÷
400 lt Kretingos
rajono
savivaldyb÷
500 Lt Kretingos
rajono
savivaldyb÷
300 Lt Kretingos
rajono
savivaldyb÷
3400 Lt

VIII. PERSONALAS
Darbuotojai
2011 m. Viešojoje bibliotekoje dirbo 51 darbuotojas, iš kurių 43 – profesionalūs
bibliotekininkai.

Su aukštuoju (skaičiais ir proc.):
SVB 24 (56 %)

t. y. 3 daugiau nei 2010 m.;

VB 11 (58 %)

nepakito;

Salantų m. – ;
kaimo filialuose 13 (59 %)

t. y. 3 daugiau nei 2010 m.

Su aukštesniuoju (skaičiais ir proc.):
SVB 15 (35 %)

t. y. 3 mažiau nei 2010 m.;

VB 8 ( 42 %)

nepakito;

Salantų m. 1 (50%)

nepakito;

kaimų filialuose 6 (27%)

t. y. 3 mažiau nei 2010 m.

Kitų (skaičiais ir proc.):
SVB 4 (9 %)

nepakito
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VB –
Salantų m. 1 (50%)

nepakito;

kaimų filialų 3 (14 %)

nepakito.

2011 m. išaugo aukštąjį išsilavinimą įgijusių profesionalių bibliotekininkų skaičius (3) ir
sumaž÷jo aukštesnįjį išsilavinimą turinčių darbuotojų skaičius (3). Priežastys - Viešosios
bibliotekos Vydmantų filialo vyr. bibliotekinink÷ Romut÷ Girskien÷ 2011 m. Klaip÷dos universitete
baig÷ pagrindinių universitetinių informologijos studijų programą ir jai suteiktas komunikacijos ir
informacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; Viešosios bibliotekos S. Įpilties filialo vyr.
bibliotekininkei Zuzanai Mažonienei iš÷jus i pensiją, į jos vietą priimta dirbti Vaida Zubyt÷, turinti
aukštąjį nebibliotekinį išsilavinimą,; Šuk÷s filialo vyr. bibliotekininkei Onai Turauskienei iš÷jus į
pensiją, į jos vietą priimta dirbti Judita Jurgutyt÷, turinti aukštąjį nebibliotekinį išsilavinimą.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai

Lentel÷ Nr. 38. Vartotojų, lankytojų bei išduoties skaičius 1 bibliotekininkui 2010 –
2011 m.
Biblioteka Vartotojų skaičius
Lankytojų skaičius
Išduotis vienam
vienam bibliotekininkui
2011

2010

m.

m.

SVB

193

208

- 15

VB

189

188

MF

248

KF

191

vienam bibliotekininkui

skirtumas 2011 2010

bibliotekininkui

skirtumas 2011 m.

2010 m.

skirtumas

3218 3267

- 49

6417

6598

- 181

+1

2490 2490

0

5487

5080

+ 407

307

- 59

4361 5847

-1486

6520-

8311

- 1791

216

- 25

3743 3703

+40

7210

7754

- 544

m.

m.

2011 m. MF ir KF vartotojų, ir išduoties skaičius vienam bibliotekininkui sumaž÷jo. Tą
įtakojo pagrindinių veiklos rodiklių sumaž÷jimas ataskaitiniais metais. KF išaugo lankytojų skaičius
vienam bibliotekininkui. Tą l÷m÷ ataskaitiniais metais išaugęs apsilankymų skaičius. VB išaugo
vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui. Tą l÷m÷ išaugęs vartotojų skaičius.

IX. MATERIALINö BAZö

Techninis aprūpinimas
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Lentel÷ Nr. 39. Kompiuterių (iš jų vartotojams ir darbuotojams) ir dauginimo
priemonių skaičius 2010 – 2011 m.
Biblioteka

Iš viso kompiuterių

Kopijavimo aparatų

Iš jų:
Vartotojams Darbuotojams

2010 m.

SVB

2011 m.

155

149 (- 6)

2010 2011 2010m. 2011m. 2010 m.
m.

m.

99

96

56

(-3)
VB

42

42

15

16

53

2011 m.

25

23 (-2)

(-3)
27

26 (-1)

1

1

(+1)
MF

8

8

6

6

2

2

1

1

KF

105

99 (-6)

78

74

27

25 (-2)

23

21 (-2)

(-4)
Diagrama Nr. 20.Vartotojams skirti kompiuteriai 2010 – 2011 m.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams
2010 - 2011 m.
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2011 m. vartotojams skirtų kompiuterių skaičius sumaž÷jo 3: VB išaugo 1, MF nesikeit÷, o
KF sumaž÷jo 4. Priežastys: Viešosios bibliotekos periodikos skaitykloje įrengta 1 kompiuterizuota
darbo vieta informacijos paieškai elektroniniame kataloge; Viešosios bibliotekos Juodup÷nų filialui
iš projekto „Bibliotekos pažangai“ buvo skirti 2 kompiuteriai su programine įranga, tod÷l 2006 m. iš
projekto VIPT gauti kompiuteriai (2) buvo pakeisti 2 naujai gautais, o likęs vienas kompiuteris
perduotas Viešajai bibliotekai; Viešosios bibliotekos Raguviškių filialo renovacijos metu 3
vartotojams skirti kompiuteriai buvo perduoti Viešajai bibliotekai laikinam saugojimui.
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Diagrama Nr. 21. Darbuotojams skirti kompiuteriai 2010 – 2011 m.
Darbuotojams skirti kompiuteriai
2010 - 2011 m.
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2011 m. darbuotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius sumaž÷jo 3: Viešojoje
bibliotekoje sumaž÷jo1, KF sumaž÷jo 2. Priežastys: Viešosios bibliotekos vyr. bibliotekinink÷
Birut÷ Naujokaitien÷ buvo vaiko priežiūros atostogose, iš projekto „Bibliotekos pažangai“
kompiuterizavus

Viešosios bibliotekos Kalniškių bei Rūdaičių filialus, darbuotojams skirti

kompiuteriai pakeisti naujais, o senieji perduoti Viešajai bibliotekai.

X. FINANSAVIMAS

Lentel÷ Nr. 40. L÷šų gavimas 2010 – 2011 m.
2010 m.
2011 m.
Iš viso gauta

1434,9 tūkst. Lt

Skirtumas

1461,7 tūkst. Lt

+ 26,8 tūkst. Lt

1403 tūkst. Lt

+ 19,7 tūkst. Lt

18,9 tūkst. Lt

15,7 tūkst. Lt

- 3,2 tūkst. Lt

44,6 tūkst. Lt

45,6 tūkst. Lt

1 tūkst. Lt

7,4 tūkst. Lt

13,6 tūkst. Lt

+ 6,2 tūkst. Lt

27,7 tūkst. Lt

34,5 tūkst. Lt

+ 6,8 tūkst. Lt

16,5 tūkst. Lt

10,6 tūkst. Lt

- 5,9 tūkst. Lt

Iš biudžeto (steig÷jo, 1383,3 tūkst. Lt
valstyb÷s) l÷šos
Steig÷jo l÷šos
dokumentams įsigyti
Steig÷jo l÷šos
periodikos
prenumeratai
Už mokamas
paslaugas
Fizinių, juridinių
asmenų parama
Programų, projektų
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(grantų) l÷šos
Lentel÷ Nr. 41. Išlaidos 2010 - 2011 m.
2010 m.

2011 m.

Skirtumas

Iš viso išleista

1434,9 tūkst. Lt

1461,7 tūkst. Lt

+ 26,8 tūkst. Lt

Darbo užmokesčiui

843,2 tūkst. Lt

864,9 tūkst. Lt

+ 21,7 tūkst. Lt

Komplektavimui

127,9 tūkst. Lt

151,3 tūkst. Lt

+ 23,4 tūkst. Lt

Knygoms

82,1 tūkst. Lt

104,4 tūkst. Lt

+ 22,3 tūkst. Lt

Periodikos

44,6 tūkst. Lt

45,6 tūkst. Lt

1 tūkst. Lt

1,2 tūkst. Lt

1,3 tūkst. Lt

+ 0,1 tūkst. Lt

0

0

-

463,8 tūkst. Lt

445,5 tūkst. Lt

- 18,3 tūkst. Lt

(dokumentams įsigyti)

prenumeratai
Elektroniniams
dokumentams
Automatizacijai:
kompiuterinei
programinei

įrangai,

jos palaikymui
Kitos išlaidos

2011 metais Kretingos rajono savivaldyb÷s Viešosios bibliotekos finansin÷ situacija pager÷jo:
gauta 26,8 tūkst. Lt daugiau nei 2010 m. Gauta 19,7 tūkst. Lt daugiau iš biudžeto, 1 tūkst. Lt
daugiau periodikos prenumeratai, 6,2 tūkst. Lt daugiau surinkta už mokamas paslaugas, 6,8 tūkst. Lt
daugiau gauta fizinių, juridinių asmenų paramos. 3,2 tūkst. Lt sumaž÷jo steig÷jo l÷šų dokumentams
įsigyti, 5,9 tūkst. Lt mažiau gauta programų, projektų (grantų) l÷šų.
2011 metais skirta daugiau l÷šų darbo užmokesčiui (21,7 tūkst. Lt daugiau nei 2010 m.),
tačiau, darbuotojams mokant didesnius atlyginimus nei pagal Vyriausyb÷s nustatytus koeficientų
vidurkius ir negavus iš Savivaldyb÷s papildomo mokos fondo, buvo kolektyviai nutarta eiti
nemokamų atostogų: 2011 metais kiekvienas Viešosios bibliotekos ir filialo darbuotojas ÷jo po 5
dienas nemokamų atostogų.
XI. DARBAS SU VAIKAIS
(Viešosios bibliotekos ir filialų 2011 m. darbas su vaikais (iki 14 m. imtinai)

Vartotojai
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Lentel÷ Nr. 42. Vartotojai 2010 – 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

2809

2447

- 362

VB

1126

1068

- 58

MF

236

KF

1447

162

- 74

1217

- 230

Diagrama Nr.22. Vartotojų skaičiaus kitimas 2010 - 2011 m.
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Apsilankymai
Lentel÷ Nr.43. Apsilankymų skaičius 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

61512

62582

+ 1070

VB

15011

16366

+ 1355

MF

5265

3401

- 1864

KF

41236

42815

+ 1579
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Diagrama Nr. 23. Apsilankymų skaičius 2010 -2011 m.
Apsilankymai 2010 - 2011 m.
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Lankomumas

Lentel÷ Nr. 44. Lankomumo rodiklis 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

22

26

+4

VB

13

15

+2

MF

22

21

-1

KF

29

35

+6

Diagrama Nr. 24. Lankomumas 2010 – 2011 m.
Lankomumas 2010 - 2011 m.
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Išduotis

Lentel÷ Nr. . Dokumentų išduotis 2010 -2011m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

70213

69836

- 377

VB

20158

23101

+ 2943

MF

3443

2377

- 1066

KF

46612

44358

- 2254

Diagrama Nr. 25. Dokumentų išduotis 2010 - 2011 m.
Dokumentų išduotis 2010 - 2011 m.
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Lentel÷ Nr. 45. Grožin÷s literatūros išduotis 2010 -2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.
fiz.vnt.

Skirtumas

fiz.vnt.

proc.

proc.

fiz.vnt.

proc.

SVB

49762

71

49015

70

-747

-1

VB

15787

78

17540

76

+ 1753

-2

MF

2459

71

1640

69

- 819

-2

KF

31516

68

29835

67

- 1681

-1
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Diagrama Nr. 26.Grožin÷s literatūros išduotis 2010 - 2011 m.
Grožin÷s literatūros išduotis 2010 - 2011 m.
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Lentel÷ Nr.46. Šakin÷s literatūros išduotis 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

fiz.vnt.

proc.

fiz.vnt.

proc.

SVB

20451

29

20821

30

+ 370

+1

VB

4371

22

5561

24

+ 1190

+2

MF

984

29

737

31

- 247

+2

KF

15096

32

14523

- 573

+1

33

Diagrama Nr. 27. Šakin÷s literatūros išduotis 2010 - 2011 m.
Šakin÷s literatūros išduotis 2010 - 2011 m.
25000
20000
15000
10000

2010 m.

5000

2011 m.

0

SVB

VB

MF

KF

2010 m. 20451

4371

984

15096

2011 m. 20821

5561

737

14523

fiz.vnt.

Proc.

92
Lentel÷ Nr. 47. Periodinių leidinių išduotis 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

fiz.vnt.

proc.

fiz.vnt.

proc.

fiz.vnt.

proc.

SVB

24097

34

23081

33

- 1016

-1

VB

855

4

1427

6

+ 572

+2

MF

1191

35

1041

44

- 150

+9

KF

22051

47

20613

47

-1438

0

Diagrama Nr. 28.Periodinių leidinių išduotis 2010 - 2011 m.
Periodinių leidinių išduotis 2010 - 2011 m.
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Lentel÷ Nr. 48. Dokumentų išduotis į namus ir vietoje 2010 - 2011 m.
Biblioteka
Išduotis į namus
Išduotis vietoje

SVB

2010 m.

2011 m.

2010 m.

2011 m.

47912

44462

22301

25374

(-3450)
VB

17056

18068

(+ 3073)
3102

5033 (+1931)

822

683

(+1012)
MF

2621

1694
(-927)

KF

28235

24700
(-3535)

(-139)
18377

19658 (+1281)
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Skaitomumas
Lentel÷ Nr. 49. Skaitomumas 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

25

29

+4

VB

18

22

+4

MF

15

15

0

KF

32

36

+4

2011 m. vartotojų – vaikų skaičius maž÷jo Viešojoje bibliotekoje ir filialuose. Priežastys kaimų gyventojų sen÷jimas (augo mirtingumas, maž÷jo gimstamumas), emigracija, mokyklų
uždarymas. 2010 m. sumažintas darbo krūvis atstatytas tik viename iš 7 filialų, kuriems 2010 m.
buvo sumažintas darbo krūvis (po 0,25 etato). 2011 m. d÷l nepakankamo mokos fondo kiekvienas
darbuotojas ÷jo po 5 dienas nemokamų atostogų (filialuose, kuriuose dirba po 1 darbuotoją, tomis
dienomis vartotojai nebuvo aptarnaujami). Viešosios bibliotekos filialuose, kuriuose keit÷si
darbuotojos, perdavimo ir fondo tikrinimo metu vartotojai nebuvo aptarnaujami.
2011 m. vaikų apsilankymų bei lankomumo rodikliai išaugo VB ir KF, MF - sumaž÷jo.
Priežastys: Viešosios bibliotekos filialai dirbo 5 dienas per savaitę, prad÷ta įgyvendinti
Informacinių geb÷jimų ugdymo programa, aktyviai bendradarbiauta su kitomis įstaigomis bei
organizacijomis, organizuota daugiau projekto „Bibliotekos pažangai“ akcijų ir konkursų vaikams,
vaikų gretose labai populiari Viešosios interneto prieigos paslauga: 2011 m. šią paslaugą teik÷ 19 iš
20 Viešosios bibliotekos filialų. Augantys rodikliai rodo, kad be knygų išdavimo populiarios ir kitos
bibliotekų teikiamos paslaugos – gyventojų mokymai, akcijos, renginiai ir kt..

Renginiai

Lentel÷ Nr. 50. Renginiai 2010 - 2011 m.
Biblioteka

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

SVB

284

343

+ 59

VB

32

41

+9

MF

12

17

+5

KF

240

285

+45
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Diagrama Nr.29. Renginių skaičiaus kitimas 2010 - 2011 m
Renginiai 2010 - 2011 m.
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Lentel÷ Nr.51. Žodiniai renginiai vaikams 2010 – 2011 m.
Biblioteka
2010 m.
2011 m.
Skirtumas
SVB

147

172

+25

VB

10

18

+8

MF

10

9

-1

KF

127

145

+ 18

Lentel÷ Nr. 52. Vaizdiniai renginiai vaikams 2010 m. – 2011 m.
Biblioteka
2010 m.
2011 m.
Skirtumas
SVB

137

171

+ 34

VB

22

23

+1

MF

2

8

+6

KF

113

140

+27

Lentel÷ Nr.53 Renginių lankytojai 2010 – 2011 m.
Biblioteka
2010 m.
2011 m.
Skirtumas
SVB

3818

3639

- 179

VB

549

671

+ 122

MF

200

143

- 57

KF

3069

2825

- 244

2011 m., nepaisant anksčiau pateiktų kitų pagrindinių veiklos rodiklių maž÷jimo priežasčių,
vaikams skirtų renginių skaičius Viešojoje bibliotekoje ir filialuose išaugo. Nuo 2009 m. Kretingos
rajono savivaldyb÷ skiria labai mažai l÷šų projektų finansavimui, tod÷l sunku organizuoti renginius,
kuriais būtų galima sudominti bibliotekos lankytojus – vaikus. Didelio populiarumo sulauk÷
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susitikimai su vaikų poetais ir rašytojais – Rimantu Černiausku, Zita Gaižauskaite, Metų knygos
rinkimo akcijai skirtas renginių ciklas „Kelion÷ knygų jūra“, viktorinos „Protų kovos“ su Gustavu.

Renginiai vaikams 2011 m.:

Parodos žinomų žmonių jubiliejams pamin÷ti:
•

spaudinių paroda poet÷s Zitos Gaižauskait÷s (60 m.);

•

rašytojos Annie M. G. Schmidt (100 m.) „Po juodąja piratų v÷liava“.

•

poet÷s Ramut÷s Skučait÷s (80 m.): „Vaikų rašytoja - Ramut÷ Skučait÷“ (Kūlup÷nų

filialas), ,,Ramutei Skučaitei - 80" (Laukžem÷s filialas), „Ant lygaus baltučio sniego daug juodų
p÷delių miega. Oi prikelkit raideles, ant sniegelio - p÷deles. Jas pabudinę, prik÷lę, rasit gražią
pasak÷lę“ (Kūlup÷nų filialas), „Eil÷raščių takeliu“ (Raguviškių filialas), „Poet÷ Ramut÷ Skučait÷ vaikams“ (Kalniškių filialas), „Tegul skamba posmai“ (Rūdaičių filialas), „Ramut÷ Skučait÷: vis
dar neišklausyta“ (Jokūbavo filialas), ,,Aš – eil÷raščių knyga“ (Baublių filialas);

2011 m. Viešojoje bibliotekoje eksponuotos meno parodos parodos:
•

Kretingos rajono mokyklų moksleivių plakatų priešgaisrine tema paroda - konkursas;

•

Kretingos vaikų ugdymo centro parengta piešinių paroda „Mano pasaulis“;

•

Kretingos vaikų ugdymo centro parengta darbelių paroda „Paslaptis“;

•

Kretingos mokyklos – darželio „Pasaka“ VPC parengta siuvin÷tų darbelių paroda „Grožio

karalyst÷“;
•

Kretingos rajono mokyklos- darželio „Žibut÷“ „Bitučių“ grup÷s vaikų ir t÷velių darbų

paroda „Žmogaus ir gamtos draugyst÷“;
•

darbelių, sukurtų lietuvių mitologinių raštų motyvais „Gyvyb÷s medis“;

•

Kretingos mokyklos – darželio „Pasaka“ VPC vaikų pleneras iš gamtinių medžiagų bei

buitinių atliekų „Rudens mozaika“;
•

Kretingos rajono mokyklos- darželio „Žibut÷“ vaikų ir jų t÷velių iš gamtinių medžiagų ir

buitinių atliekų sukurtų sk÷čių paroda „Sk÷čių paradas“;
•

paroda – žaidimas „Ir tave labai kviečiu: Eikš, pažaiskime žodžiu“;

•

Kretingos mokyklos – darželio „Pasaka“ VPC mokinių – Rasos Žutautait÷s ir Vitos

Mickut÷s – kryželiu siuvin÷tų rankdarbių paroda;
•

Kretingos rajono mokyklos- darželio „Žibut÷“ vaikų kūrybos darbelių paroda „Kal÷dų

Senelis aplanko tave ir mane, ir visus“;
•

Kretingos vaikų ugdymo centro Kal÷dinių darbelių paroda;
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Kretingos mokyklos – darželio „Pasaka“ VPC „Miškininkų“ grup÷s vaikų darbelių paroda

•

„Jau skamba Kal÷dų varpeliai“;
Kretingos mokyklos – darželio „Pasaka“ VPC neformaliojo švietimo dail÷s ir technologijų

•

būrelio „Vaivorykšt÷“ darbelių paroda;
Kretingos mokyklos – darželio „Pasaka“ VPC keramikos būrelio „Molinukas“ darbų

•
paroda.

Parodos Viešosios bibliotekos filialuose 2011 m.
Valstybin÷ms švent÷ms pamin÷ti:
•

Laisv÷s gyn÷jų dienai pamin÷ti: „Vaikai piešia Laisvę" (Kurmaičių filialas);

•

Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai pamin÷ti: vaikų piešinių paroda ,,T÷vyn÷ Lietuva"

(Erl÷nų filialas);
Užgav÷n÷ms pamin÷ti: piešinių paroda „Užgav÷nių tradicijos tęsiasi" (Grūšlauk÷s

•
filialas);
•

Knygnešio dienai pamin÷ti: „Knygnešių laikai“ (Raguviškių filialas);

•

Tarptautinei vaikiškos knygos dienai: „Tavo gyvenimo kuprin÷n įd÷siu pasakų stebuklą"

(Kurmaičių filialas), „Rašantys vaikui“ (Kūlup÷nų filialas), .,,Tarptautine vaikiškos knygos diena"
(Laukžem÷s filialas), „Pasakos spindulio apšviesti“ (Raguviškių filialas), „Švent÷, kuri visada su
mumis" (S. Įpilties filialas);
•

Velykoms: „Rieda margas margučiukas“ (Kumpikų filialas);

•

Tarptautinei šeimos dienai: „Kas t÷vų neklauso, valgo duoną sausą" (S. Įpilties filialas),

„Susipažinkit – tai mano šeima“ (Vydmantų filialas);
•

Kal÷doms: „Languos šalna ir v÷l išraš÷ šiltą žodį – Kal÷dos“ (Kumpikų filialas), „Kal÷dų

žvaigždel÷“ (Raguviškių filialas);
•

Mokslo ir žinių dienai: „Sveikas, rugs÷ji...“ (Kurmaičių filialas).
Žinomų žmonių jubiliejams pamin÷ti:

• rašytojos Z. Gaižauskait÷s (60 m.): „Talentas paskirtas vaikams“ (Jokūbavo filialas), „Iš
didel÷s širdies į mažą širdelę“ (Rūdaičių filialas).
Meno parodos:
•

darbelių paroda ,,Metų laikai – vaikų draugai” (Darb÷nų filialas);

•

piešinių paroda „Mano Kal÷dų eglut÷“ (Rūdaičių filialas);

•

vaikų piešinių paroda ,,Mano trispalv÷“ (Budrių filialas);

•

vaikų piešinių paroda ,,T÷vyn÷ Lietuva“ (Erl÷nų filialas);

•

piešinių paroda ,,Jie gyvena knygel÷je, patik÷k“ (Baublių filialas);
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•

piešinių paroda ,,Pavasario dvelksmas“ (Erl÷nų filialas);

•

vaikų kūrybinių darbelių paroda „Mano svajonių biblioteka“ (Kalniškių filialas);

•

Mantos Zubernyt÷s piešinių paroda ,,Kiemo katinai“ (Budrių filialas);

•

„Fantazijos vaisiai“ (Salantų filialas);

•

„Mano kaimas – mano gimtin÷“ (Baublių filialas);

•

piešinių paroda „Eina ruden÷lis takučiu“ (Jokūbavo filialas);

•

vaikų darbelių iš rudens g÷rybių paroda „Ruden÷lį palydint" (Salantų filialas);

•

vaikų darbelių ir lankstinukų paroda „Kal÷diniai sveikinimai“ (Erl÷nų filialas);

•

piešinių paroda „Šalis, kur gyvena Kal÷dų senelis“ (Erl÷nų filialas);

•

„Snaigių lietus“ (Salantų filialas);

•

Kal÷dinių atvirukų paroda „Kal÷dinio stebuklo laukimas“ (S. Įpilties filialas);

•

Rudens g÷rybių paroda "vasar÷l÷ pamojavo, ruden÷lis atkeliavo“ (Laivių filialas).

Kitos parodos:
•

,,Vaikai ir žv÷reliai" (Laukžem÷s filialas);

•

„Mano knygel÷j nuo seno žv÷rys gražiai sugyveno“ (Kumpikų filialas);

•

„Atversk pasakos lapus ir raidel÷s pačios pabus“ (Kumpikų filialas);

•

etninei kultūrai puosel÷ti skirta paroda „Per amžius išsaugota, į knygas sud÷ta, liaudies

išmintis byloja į tave“ (Vydmantų filialas);
•

„Gražiausių pasakų pasaulyje“ (Kartenos filialas);

•

„Šauniems vaikams – šaunios knygos“ (Laivių filialas);

•

„Mano gražiausia vaikyst÷s knyga" (S. Įpilties filialas);

•

„Skaitome, g÷rim÷s, tobul÷jame“ (Kumpikų filialas);

•

„Vasara su gera knyga“ (Kumpikų filialas);

•

„Pasitik vasarą su knyga“ (Raguviškių filialas);

•

„Rašytojo Oskaro Milašausko kūryba vaikams“ (S. Įpilties filialas);

•

„Oi gražios mūsų dienel÷s, sparnuotos lyg drugiai...." (Kartenos filialas);

•

„Margas Knygų pasaulis“ (Kumpikų filialas);

•

bibliografijos paroda „Biblioteka - informacijos ir pažinimo centras" (Grūšlauk÷s filialas);

•

„Interneto gidas" (Grūšlauk÷s filialas);

•

„Ruden÷lis jau spalvotais lapais nusidaž÷“ (Kumpikų filialas);

•

„Knyga - šviesių vilčių žadintoja" (Salantų filialas);

•

,,Mokykla kviečia sugrįžti...“ (Baublių filialas);

•

"Seku seku pasaką, vilks prarijo ašaką" (Vydmantų filialas).
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Žodiniai renginiai Viešojoje bibliotekoje 2011 m.
Projekto „Bibliotekos pažangai“ akcijos vaikams:
•

„Saugaus interneto pamoka su Gustavu“;

•

viktorina „Minime saugaus interneto dieną“;

•

viktorina „Lietuvos Nepriklausomyb÷s įvykiai ir žmon÷s“;

•

viktorina „Mano gimtoji kalba“.
Akcijos į biblioteką pritrauk÷ daug Kretingos rajono moksleivių, kurie, susiskirstę į

komandas

„Pranciškučiai“,

„Jaunieji

kompiuterininkai“,

„Debes÷liai“,

„Griaustinis“

bei

„Informacijos medžiotojai“, tikrino savo žinias bei išprusimą. Iš beveik pustrečio tūkstančio
Lietuvos viešosiose bibliotekose užsiregistravusių komandų kretingiškiams pavyko užimti 505 ir
506 vietas.

2011 m. Viešojoje bibliotekoje vykusios Informacinių geb÷jimų ugdymo pamok÷l÷s:
•

2 informacinių geb÷jimų ugdymo pamokos –užsi÷mimai 1 - 5 klasių mokiniams „Kelion÷

po informacijos šalį“, kurių metu dalyviai buvo mokomi informacijos paieškos galimybių, ugdytas
vaikų kūrybiškumas, papildytos vaikų turimos žinios apie knygas, jų struktūrą, mokyta sudaryti
reikšminius žodžius, supažindinta su knygų fondu, knygų išd÷stymo lentynose tvarka;
•

Informacinių geb÷jimų ugdymo užsi÷mimas „Biblioteka“ 4 – 5 klasių mokiniams, kurio

metu vaikams biblioteka pristatyta kaip vieta kurioje saugomos knygos ir kiti, dokumentai: žurnalai,
laikraščiai rankraščiai, garso bei vaizdo įrašai, elektroniniai dokumentai. Pagal pateiktą knygų
sąrašą vaikai tur÷jo jas rasti fonde. Užduotis parod÷, kad knygos lentynose išd÷stytos ab÷c÷l÷s
tvarka. Supažindinta su ant lentynų esančiais užrašais, universaliosios dešimtain÷s klasifikacijos
(toliau – UDK) skyriais;
•

Informacinių geb÷jimų ugdymo užsi÷mimas „Informacin÷ ir pažintin÷ literatūra“ 2 klas÷s

mokiniams, kurios metu vyko klausimų – atsakymų žaidimas „Paklausk enciklopedijos“. Vaikai
suskirstyti į 2 komandas ieškojo informacijos įvairiomis temomis dešimtyje enciklopedinių leidinių
bei žinynų. Vaikų literatūros sektoriaus ved÷ja dalyvius supažindino su informacijos paieškos
galimyb÷mis ir pateik÷ po šešis klausimus abiems komandoms. Atlikdami užduotis mokiniai
sužinojo, kokios knygos priskiriamos pažintin÷ms ir informacin÷ms, kas yra knygos turinys,
rodykl÷s ir kam jie reikalingi;
•

Informacinių geb÷jimų ugdymo užsi÷mimai priešmokyklinio amžiaus mokiniams -

„Biblioteka – knygų namai“, „Kokių esama knygų?“, „Kaip tausoti knygelę?“, „Mokom÷s pasirinkti
knygelę“. Jų metu vaikai supažindinti su biblioteka ir jos teikiamomis paslaugomis.
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Žinomų žmonių jubiliejams pamin÷ti:
•

poet÷s Zitos Gaižauskait÷s (60 m.) teatralizuota literatūrin÷ popiet÷ pirmokams „Ateik,

kur šnabžda šimtas paslapčių“ – susitikimas su poete Zita Gaižauskaite. Organizatoriai – Viešoji
biblioteka, Kretingos mokykla – darželis „Pasaka“ VPC.

Kiti renginiai:
•

Nacionalin÷s Lietuvos bibliotekų savait÷s pamin÷jimui skirtas susitikimas su rašytoju,

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaip÷dos skyriaus pirmininku Rimantu Černiausku – pasakų knygos
„Vaikai ir vaiduokliai“, kuri 2010 m. buvo išrinkta Metų knyga, pristatymas. Minint Nacionalinę
Lietuvos bibliotekų savaitę, 22 aktyviausiems Viešosios bibliotekos skaitytojams – vaikams įteikti
„Bibliotekos bičiulių“ diplomai;
•

Metų knygų rinkimo akcijos renginių ciklas „Kelion÷ knygų jūra“, kurio tikslai – pristatyti

geriausius 2011 m. išleistus kūrinius vaikams, skatinti vaikus skaityti, dom÷tis vaikų literatūra.
Pagrindinis uždavinys – suburti vaikus iš įvairių mokyklų, kad kuo daugiau iš jų dalyvautų Metų
knygos rinkimų akcijoje: skaitytų, vaidintų, dalyvautų kūrybiniame procese. Renginio metu
vaikams teatralizuotai pristatytos knygos bei jų autoriai: knygų herojai pasakojo, iš kokios knygel÷s
jie atkeliavo ir kas jų autoriai. Vaikai vaidino ištraukas iš trijų renginio metu pristatytų knygelių –
Vytauto V. Landsbergio „Stebuklingas Dominyko brangakmenis“, Violetos Palčinskait÷s „Muzika
Troliui“, Kęstučio Kasparavičiaus „Mažoji žiema“.

Žodiniai renginiai Viešosios bibliotekos filialuose:
Akcijos:
•

knygučių tvarkymo akcija „Suteik knygel÷m naują gyvenimą'' (Laivių filialas);

•

18 Viešosios bibliotekos filialų dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ akcijose:

„Saugaus interneto pamoka su Gustavu“, viktorinoje „Minime saugaus interneto dieną“, viktorinoje
„Lietuvos Nepriklausomyb÷s įvykiai ir žmon÷s“, viktorinoje „Mano gimtoji kalba“.

Literatūrin÷s valand÷l÷s:
•

„Tarm÷ gimtoji lūposna įd÷ta“ (Erl÷nų filialas);

•

„Svečiuose A. Lindgren herojai“ (Jokūbavo filialas);

•

M. Valančiaus apsakymų ,,Geroji Onut÷" ir ,,Guvus Vinc÷" garsinis skaitymas vaikams

(Kartenos filialas);
•

„Knygut÷s skamb÷jimas ataidi iš tylos“ (Kumpikų filialas);

•

„Baltos lankos, baltos eil÷s“ (Raguviškių filialas);

•

„Balta žiemuž÷s pasaka” (Darb÷nų filialas);
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•

„Metų knygos rinkimai“ (Erl÷nų filialas);

•

„Seku pasaką be galo...“ (Kalniškių filialas);

•

,,Kaip būti sveikam“ (Darb÷nų filialas);

•

„Skaitymas sielai ar prestižui?“ (Juodup÷nų filialas);

•

„Kv÷puojant išminties dulk÷mis“ (Kumpikų filialas);

•

„Svečiai iš didžiojo pasakininko šalies“ (Darb÷nų filialas);

•

meninio skaitymo konkursas „Ant tavo rankų supasi gerumas“ (Darb÷nų filialas);

•

„Svajonių biblioteka“ (Raguviškių filialas);

•

„Pakeliaukim kartu su knyga“ (S. Įpilties filialas);

•

„Baltos lankos, juodos avys“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei (Vydmantų filialas);

•

viktorina „Tautos papročiai“ (Salantų filialas);

•

„Dovanojau mamytei“ (Darb÷nų filialas);

•

,,Durel÷s į pasakų šventę“ (Erl÷nų filialas);

•

„Jūrat÷ ir Kastytis“ (Jokūbavo filialas, Kretingos rajono);

•

„Gamta rašytojų kūryboje" (Kalniškių filialas);

•

viktorina „Knyga - širdel÷ tavo, visam pasauliui išdalyta“ (Kumpikų filialas);

•

„Skudurin÷s Onut÷s pasak÷l÷s“ (Laivių filialas);

•

viktorina „Knygų paslaptys" (S. Įpilties filialas);

•

„Vaikyst÷s takeliu“ (Kumpikų filialas);

•

„Kai už lango lyja'' (Laivių filialas);

•

,,Jau moku skaityti“ (Erl÷nų filialas);

•

,,Kas gal apsakyti, kaip linksma skaityti?“ (Erl÷nų filialas);

•

„Vasara, knyga ir aš“ (Kalniškių filialas);

•

viktorina „Vienas juokas atsakyti, jeigu moki tu skaityti" (Laivių filialas);

•

viktorina „Žinios – j÷ga“ (Juodup÷nų filialas);

•

viktorina „Susiūtas, bet ne drabužis, su lapais, bet ne medis, ne žmogus, o viską pasako.

Kas?“ (Kumpikų filialas);
•

popiet÷ vaikams (1-2 klasių mokiniams) „Biblioteka - Knygų namai" (Kūlup÷nų filialas);

•

„Biblioteka, informacija ir aš" (Salantų filialas);

•

popiet÷ ,,Advento vainikas tiesia kelią laukimui“ (Baublių filialas);

•

,,Atverk paslapčių kambario duris“ (Baublių filialas);

•

„Kal÷dų Senelio išdaigos” (Erl÷nų filialas);

•

„Knyga iš tavo rankų" (Erl÷nų filialas);

•

„Šauniausios knygos rinkimai” (Kalniškių filialas)
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•

„O man čia gera - čia mano namai“ (Kumpikų filialas);

•

viktorina - konkursas „Žemaitijos krašto šviesuoliai“ (Kumpikų filialas);

•

„Kompiuteris-darbui ir bendravimui, knyga-skaitymui“ (Salantų filialas);

•

„Rudens spalvos“ (Raguviškių filialas);

•

„Spalvom medžių lapai prašneka“ (Kumpikų filialas);

•

teatralizuota popiet÷ - pagal Vytauto Petkevičiaus knygos „Sieksnis Sprindžio vaikas"

ištraukas (Kurmaičių filialas);
•

skaitymo konkursas „Knygų medis“ (Raguviškių filialas);

•

kompaktinio disko „Amsio patarimai“ peržiūra ir aptarimas su ikimokyklinio ugdymo

įstaigos grupių vaikais (Darb÷nų filialas).

Žinomų žmonių jubiliejams pamin÷ti:
rašytojos Z. Gaižauskait÷s (60 m.): Literatūrin÷ valand÷l÷ „Į spalvingą vaikų pasaulį“

•

(Jokūbavo filialas);
Vyskupo, rašytojo Motiejaus Valančiaus (210 m.): „M. Valančius - tautos šviet÷jas,

•

gyvas ne tik prisiminimuose“ (Kumpikų filialas), „Valončiaus žemait÷šk÷ muoksla“ (Raguviškių
filialas);
•

poet÷s Ramut÷s Skučait÷s (80 m.): „Poezija man-artima muzikai, tod÷l be tokių elementų

kaip ritmas, rimas rašyti negaliu"(Jokūbavo filialas), ,,Kiek sveria petelišk÷?“ (Baublių filialas,
„Rudens spalvos“ (Raguviškių filialas).

Valstybin÷ms švent÷ms pamin÷ti:
•

Užgav÷n÷ms: „Varom žiemą iš kiemo" (Salantų filialas), „Užgav÷nių kaukių savitumas

Žemaitijos regione“ (Kūlup÷nų filialas);
•

Tarptautinei vaikiškos knygos dienai: „Pasakų skrynelę atv÷rus" (Vydmantų filialas),

,,Knyga be vaiko negyvens...“ (Budrių filialas), „Margas pasakų pasaulis“ (Juodup÷nų filialas), „Su
knyga gyvent smagiau" (Kalniškių filialas), „Pasakų karusel÷“ (Raguviškių filialas), „Kokias
knygutes skaitai, kokias pasakas žinai?" (Rūdaičių filialas), „Knyga - geriausias vaikų draugas"
(Salantų filialas);
•

Motinos dienai pamin÷ti: ,,Kur mama – ten namai“ (Baublių filialas), ,,Nusišypsok,

mamyte...“ (Budrių filialas), „Esi tik viena“ (Kūlup÷nų filialas), ,,Gražiausi žodžiai ir darbai Tau,
Mama" (Erl÷nų filialas);
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Velykoms: „Zuikučių Velykos“ (Darb÷nų filialas), ,,Margučių pasakos" (Erl÷nų filialas),

•

„Velykin÷ bobut÷ dovanoja tau margutį“ (Raguviškių filialas), „Belaukiant Velyk÷s" (Vydmantų
filialas);
•

Atvelykiui: ,,Margas margutis'' Laukžem÷s filialas);

•

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai: „Gyvenu su knyga" (Šuk÷s filialas);

•

Gedulo ir vilties dienai pamin÷ti: „Vaikyst÷ tremtyje“ (Baublių filialas); „Vaikyst÷

tremtyje“ (Raguviškių filialas);
•

Gyvūnų globos dienai: ,,Mano gyvūn÷lis, štai koks jis“ (Baublių filialas);

•

Adventui: „Laukimas“ (Raguviškių filialas), „Advento popiečių pašnekesiai" (Salantų

filialas);
Kal÷doms: „Sukurkime šventę" (Kūlup÷nų filialas); „Papuoškime kartu eglutę" (Laivių

•

filialas), „Nepirk Kal÷dų“ (Raguviškių filialas).

Susitikimai su rašytojais, menininkais:
rašytojo Rimanto Černiausko knygos „Apie vaikus ir vaiduoklius“ pristatymas (Darb÷nų

•
filialas);
•

susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku (Raguviškių filialas).

Projektų pristatymai:
•

temin÷ valand÷l÷ 5 klasių mokiniams „Vydmantų apylinkių kultūros paminklai" –

kraštotyros darbo „Vydmantų bibliotekos aptarnaujamo regiono kultūros paveldo objektai"
pristatymas (Vydmantų filialas).

103
IŠVADOS
Pasiekimai 2011 m.:
•

Viešosios bibliotekos naujo pastato statybai išleista 850 tūkst. Lt;

•

renovuoti Viešosios bibliotekos Juodup÷nų bei Raguviškių filialai;

•

2011 m. finansin÷ situacija pager÷jo: gauta 26,8 tūkst. Lt daugiau nei 2010 m. 2011 m.

gauta 19,7 tūkst. Lt daugiau iš biudžeto, 1 tūkst. Lt daugiau periodikos prenumeratai, 6,2 tūkst. Lt
daugiau surinkta už mokamas paslaugas, 6,8 tūkst. Lt daugiau gauta fizinių, juridinių asmenų
paramos. 3,2 tūkst. Lt sumaž÷jo steig÷jo l÷šų dokumentams įsigyti, 5,9 tūkst. Lt mažiau gauta
programų, projektų (grantų) l÷šų, skirta daugiau l÷šų darbo užmokesčiui (21,7 tūkst. Lt daugiau nei
2010 m.);
•

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

pažangai“ įgyvendinimas;
•

Viešosios bibliotekos ir jos filialų paslaugomis naudojosi 8279 registruoti vartotojai, iš jų -

2447 vaikai. Sulaukta 138383 lankytojų (62582 vaikų). Per metus išduota 275915 fiz. vnt.
dokumentų (vaikams – 69836 fiz. vnt.);
•

Viešoji biblioteka ir filialai gavo 3652 fiz. vnt. daugiau dokumentų nei 2010 m.: 2011 m. –

14827 fiz. vnt., 2010 m. - 11175 fiz. vnt.;
•

Viešoji biblioteka ir jos filialai suorganizavo 103 renginiais daugiau nei 2010 m.: 2011 m. -

793, 2010 m. - 690 renginių. Viešoji biblioteka ir jos filialai suorganizavo 55 parodomis daugiau nei
2010 m.: 2011 m. – 480, 2010 m. - 425 parodas;
•

išaugo renginių lankytojų skaičius Viešojoje bibliotekoje ir filialuose (299): 2011 m. –

8007, 2010 m. – 7708;
•

Viešosios bibliotekos filialuose toliau baigtas LIBIS PĮ diegimas: 2011 m. likusiuose 3

Viešosios bibliotekos filialuose (Kalniškių, Kumpikų bei Rūdaičių) įdiegta LIBIS PĮ. Su LIBIS PĮ
dirbo 19 iš 20 Viešosios bibliotekos filialų;
•

LIBIS SAP įdiegtas 5 Viešosios bibliotekos filialuose: Salantų, Darb÷nų, Kūlup÷nų,

Kartenos, Vydmantų;
•

Viešoji biblioteka projekto „Bibliotekos pažangai“ komandai pateik÷ prašymą 5 filialuose

atnaujinti techninę ir programinę įrangą. 2011 metais technin÷ bei programin÷ įranga buvo
atnaujinta viename iš 5 filialų: Juodup÷nų filialas gavo 2 kompiuterius su programine įranga;
•

interneto ryšys pagerintas 4 Viešosios bibliotekos filialuose (Baublių, Budrių, Grūšlauk÷s,

Jokūbavo);
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•

išaugo aukštąjį išsilavinimą įgijusių profesionalių bibliotekininkų skaičius ir sumaž÷jo

aukštesnįjį išsilavinimą turinčių darbuotojų skaičius. Priežastys: Viešosios bibliotekos Vydmantų
filialo vyr. bibliotekinink÷ Romut÷ Girskien÷ 2011 m. Klaip÷dos universitete baig÷ pagrindinių
universitetinių informologijos studijų programą ir jai suteiktas komunikacijos ir informacijos
bakalauro kvalifikacinis laipsnis; Viešosios bibliotekos S. Įpilties filialo vyr. bibliotekininkei
Zuzanai Mažonienei iš÷jus i pensiją, į jos vietą priimta dirbti Vaida Zubyt÷, turinti aukštąjį
nebibliotekinį išsilavinimą,; Šuk÷s filialo vyr. bibliotekininkei Onai Turauskienei iš÷jus į pensiją, į
jos vietą priimta dirbti Judita Jurgutyt÷, turinti aukštąjį nebibliotekinį išsilavinimą;
•

pamin÷ta Viešosios bibliotekos Kartenos filialo gyvavimo 70 m. sukaktis;

•

pamin÷ta Viešosios bibliotekos Juodup÷nų filialo gyvavimo 60 m. sukaktis. Metų

pabaigoje atšvęstos 2 svarbios progos – filialo jubiliejus ir renovacijos pabaiga;
•

išleisti 2 leidiniai: Kretingos rajono poetų ir rašytojų kūrybos almanachas „Pilnatis“,

Marijos Bučkien÷s poezijos rinktin÷ „Sutemos stiklo akyse“;
•

Viešojoje bibliotekoje auga vartotojų poreikis naudotis informacin÷mis technologijomis bei

informacin÷mis paieškos sistemomis;
•

Viešoji biblioteka teik÷ paraišką projekto „Bibliotekos pažangai“ komandos skelbtam

konkursui „Mano biblioteka – pati šauniausia“ ir pateko 15 Lietuvos savivaldybių viešųjų
bibliotekų – konkurso laim÷tojų gretas. Projektas įgyvendintas Kretingos miesto švent÷s metu;
•

Viešoji biblioteka bei 2 filialai (Jokūbavo ir Vydmantų) teik÷ paraišką projekto „Metų

knygos rinkimai 2011“, kurio tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus dom÷tis šiuolaikine lietuvių
literatūra, kelti mūsų visuomen÷je skaitymo prestižą, finansavimui gauti ir pateko į laim÷tojų gretas;
•

Darbuotojams skirtus mokymus „Informacijos valdymas anglų kalba“ (120 val.) baig÷ 8

Viešosios bibliotekos darbuotojos; nuotolinių mokymų kursą „Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“
baig÷ 3, o „Viešieji ryšiai bibliotekininkams – 4 Viešosios bibliotekos darbuotojos; mokymų kursą
„OS Windows 7, MS Office naujov÷s ir skirtumai nuo OS Windows Vista ir MS Office 2007“
baig÷ 26 darbuotojos (4 Viešosios bibliotekos, 2 Viešosios bibliotekos Salantų filialo ir 20
Viešosios bibliotekos kaimo filialų darbuotojų); „Darbo su MS Excel 2010 pagrindai“ baig÷ 21
darbuotoja (1 Viešosios bibliotekos ir 20 kaimo filialų darbuotojų); „Bendravimo įgūdžių
tobulinimas“ baig÷ 21 darbuotoja (1 Viešosios bibliotekos ir 20 kaimo filialų darbuotojų);
„Atstovavimo įgūdžių stiprinimas“ baig÷ 25 darbuotojos (4 Viešosios bibliotekos, 2 Salantų filialo
ir 19 Viešosios bibliotekos kaimo filialų ir darbuotojų);
•

Višoji biblioteka pamin÷jo Žemaičių vyskupo, rašytojo Motiejaus Valančiaus 210-ąsias

gimimo metines: surengtas seminaras „Motiejaus Valančiaus ainiai“ bei literatūrin÷ – muzikin÷
programa „Nuo piemenuko iki ganytojo“;
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•

Viešoji biblioteka ir 9 filialai dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ inicijuotoje

savanoryst÷s akcijoje ir vienu iš trijų geriausių Lietuvos viešųjų bibliotekų savanorių išrinktas bei
apdovanotas Viešosios bibliotekos aktyvus savanoris - kraštietis rašytojas Algirdas Antanas Kuklys;
•

projekto „Bibliotekos pažangai“ rengtos akcijos „Gustavo saugaus interneto žygis per

Lietuvos bibliotekas“ „Protų kovose“ 5 Kretingos moksleivių komandos tikrino savo išprusimą ir
žinias įvairiausiose srityse ir iš beveik pustrečio tūkstančio dalyvavusių komandų kretingiškiams
pavyko užimti aukštas – 505 ir 506 – vietas;
•

leidykla „Baltos lankos“ Viešosios bibliotekos lankytojams dovanojo renginį – susitikimą

su Lietuvos televizijos žurnaliste ir laidų ved÷ja Palmira Galkontaite, kurio metu ji pristat÷ savo
knygą „Atleisk. Pasmerkta populiarumui“;
•

Viešoji biblioteka laim÷jo projekto „Bibliotekos pažangai“ konkursą skelbtą konkursą

„Pagrindinių bibliotekų interneto svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“.
Svetain÷s atnaujinimo darbai nukelti į 2012 metus;
•

Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijoje vykusio Kretingos rajono jaunimo renginio –

informacin÷s mug÷s „Kodas – jaunimas“ metu Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos
sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ pristat÷ pranešimą „Jaunimas ir biblioteka“;
•

Viešoji biblioteka teik÷ paraišką Europos komisijos atstovybei Lietuvoje projekto

„Tieskime savanoryst÷s tiltus“ įgyvendinimui. Projektas finansuotas ir Viešojoje bibliotekoje bei už
jos ribų surengtas Europos dienos pamin÷jimo renginių ciklas: savanorių būstin÷s atidarymo
renginys, vaikų ir jaunimo menin÷s kūrybos akcija „Europos savanoryst÷s mozaika“, savanoryst÷s
švent÷ „Būkime vilties ir meil÷s donorais“, Europos dienos švent÷ „Būkime Europos piliečiais“,
psicholog÷s Aušros Augaitien÷s seminaras „Savanoryst÷ – asmenyb÷ ar gyvenimo stilius?“;
•

Viešoji biblioteka dalyvavo visuose projekto „Bibliotekos pažangai“ komandos

organizuotose akcijose bei konkursuose;
•

parengta ir pristatyta metodin÷ medžiaga filialų darbuotojoms: „Kaip naudotis e-katalogu

per WWW skaitytojams“, „Kaip įkelti nuotraukas į kraštotyros darbus“, „Bibliotekų istorijų
parengimo planas“, „Vartotojo identifikacin÷ kortel÷“;
•

sukurta „EBSCO naudojimosi instrukcija“, skirta individualiai konsultuojamiems

vartotojams. Ji, skaitytojams pageidaujant, gali būti atsiunčiama el. paštu;
•

Parengtas elektroninių išteklių ir paslaugų pristatymo planas „Biblioteka tavo namuose“ 6

– 8 klasių mokiniams bei „Virtuali biblioteka“ 9 – 12 klasių mokiniams. Pagal šias programas
pravesti mokymai, kuriuose dalyvavo 34 moksleiviai, ir 20 individualių užsi÷mimų. Parengti
informaciniai lapeliai – „Paieška bibliotekos e-kataloge“, „Reikšminių žodžių naudojimas
paieškoje“, „Mano sritis – mano informacija“, „Bibliotekos paslaugos internetu“;
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•

Viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „“Savanoryst÷ – asmenyb÷ ir gyvenimo stilius“.

Lektor÷ – psicholog÷ Aušra Augaitien÷;
•

Viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Bendravimas ir bendradarbiavimas“. Pranešimą

pristat÷ psichologinio verslo konsultavimo ir asmenyb÷s ugdymo centro „Mansekas“ lektor÷ Svaja
Mockuvien÷;
•

Viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Renginių organizavimas ir sklaida“. Lektor÷s –

Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešosios bibliotekos Bibliotekų ir kultūros skyriaus ved÷ja
Daiva Nakrošien÷ ir kultūrin÷s veiklos vadybinink÷ Rasa Zokaityt÷;
•

Viešoji biblioteka ir jos filialai gavo finansavimą 11 projektų įgyvendinimui: 9 iš Kretingos

rajono savivaldyb÷s (7500 Lt), 1 iš Europos komisijos atstovyb÷s Lietuvoje (4000 Lt) ir 1 iš
projekto „Bibliotekos pažangai“ (15000 Lt). 2011 m. finansavimas skirtas šių projektų
įgyvendinimui: skaitymo skatinimo projekto „Per žodžio gyvastį ir dvasią“ – iš Kretingos rajono
savivaldyb÷s (1800 Lt), elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ tekstų redagavimui ir
priežiūrai - Kretingos rajono savivaldyb÷s (2300 Lt), Vyskupo, rašytojo Motiejaus Valančiaus 210 –
ųjų gimimo metinių pamin÷jimui „Nuo piemenuko iki ganytojo“ – iš Kretingos rajono savivaldyb÷s
(800 Lt), Europos dienos šventei Kretingos rajone bei Europos savanoriškos veiklos metams
pamin÷ti „Tieskime savanoryst÷s tiltus“ – iš Europos Komisijos atstovyb÷s Lietuvoje (4000 Lt),
projekto „Bibliotekos pažangai“ programa miestų švent÷se „Mano biblioteka – pati šauniausia!“ – iš
projekto “Bibliotekos pažangai” (15000 Lt vert÷s renginys), kraštotyros darbui parengti ,,Niekas
neužmiršta, niekas nepamiršta“- iš Kretingos rajono savivaldyb÷s (500 Lt), kraštotyros darbui
„Jokūbavas ir jo žmon÷s istorijos vingiuose“ - iš Kretingos rajono savivaldyb÷s (500 Lt), Juodup÷nų
filialo jubiliejui pamin÷ti „60 Juodup÷nų bibliotekos gyvavimo metų“ - iš Kretingos rajono
savivaldyb÷s (400 Lt), Kartenos filialo jubiliejui pamin÷ti „Kartenos bibliotekai - 70“ - iš Kretingos
rajono savivaldyb÷s (400 Lt), kraštotyros darbui parengti „Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų vaišių
kultūros paveldas“ - iš Kretingos rajono savivaldyb÷s (500 Lt), žemaičių tarm÷s puosel÷jimui
skirtam renginiui „Pasitinkant rudenį“ - iš Kretingos rajono savivaldyb÷s (300 Lt);
•

Viešoji biblioteka ir filialai gavo finansavimą 12 projektų įgyvendinimui 2012 m. (iš viso

13600 Lt): Lietuvos rašytojų, poetų ir Kretingos rajono literatų kūrybos sklaidai „Per žodžio gyvastį
ir dvasią“ – iš LR kultūros ministerijos Kultūros ir sporto r÷mimo fondo (4500 Lt) ir iš Kretingos
rajono savivaldyb÷s (1500 lt), elektroniniam leidiniui „Kretingos krašto enciklopedija“ - iš
Kretingos rajono savivaldyb÷s (1200 Lt), leidinio „Rimantas Antanas Kviklys: biobibliografin÷
rodykl÷” leidybai - iš Kretingos rajono savivaldyb÷s (3000 Lt), kraštotyros darbui „Baublių kaimo
kultūrinis kraštovaizdis: architektūros, dail÷s, archeologijos ir istorijos paminklai“ - iš Kretingos
rajono savivaldyb÷s (400 Lt), Budrių filialo jubiliejaus pamin÷jimui ir kraštotyros darbui „Jau 60
metų kartu su skaitytojais“ - iš Kretingos rajono savivaldyb÷s (500 lt), Darb÷nų filialo jubiliejaus

107
pamin÷jimui ir kraštotyros darbui „Darb÷nų filialui – 75“ iš Kretingos rajono savivaldyb÷s (500 Lt),
kraštotyros darbui „Kaimo amatai ir menas“ - iš Kretingos rajono savivaldyb÷s (400 Lt), kraštotyros
darbui ,,Kaimo amatų ir meno pažinimas“ - iš Kretingos rajono savivaldyb÷s (400 Lt), kraštotyros
darbui „Senieji ir dabartiniai vestuvių papročiai Kūlup÷nuose“ - iš Kretingos rajono savivaldyb÷s
(400 Lt), Kumpikų filialo jubiliejaus pamin÷jimui ir kraštotyros darbui „60 Kumpikų bibliotekos
gyvavimo metų“ - iš Kretingos rajono savivaldyb÷s (500 Lt), skaitymo skatinimo projektui „Nijol÷
Rimkien÷. Gyvenimo ir kūrybos kelias“ - iš Kretingos rajono savivaldyb÷s (300 Lt);
•

Buvo tęsiami kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai. Mokymų kursą

„Išmokime dirbti kompiuteriu“ baig÷ daugiau gyventojų nei 2010 m.: 2011 m. – 83 gyventojai,
2010 m. – 65 gyventojai. Jiems įteikti mokymų baigimo pažym÷jimai;
•

Viešojoje bibliotekoje vyko individualūs mokymai pagal programą „Mano interneto

kelrodis“: išmokyta 16 gyventojų;
•

Viešojoje bibliotekoje lankytojų konsultacijoms skirta 105 val., iš kurių 67 val. skirtos

konsultacijoms naudojimosi elektronin÷mis paslaugomis klausimais. Iš viso konsultuota 1220
vartotojų, iš kurių 737 konsultuoti naudojimosi elektronin÷mis paslaugomis klausimais;
•

Viešosios bibliotekos filialuose per 2011 m. suteiktos 1124 konsultacijos: 193 „Darbas

kompiuteriu (tekstų spausdinimas, darbas Microsoft Office Word, Excel ir kitomis programomis),
156 „Bendravimas (skype, el. paštas, socialiniai tinklai ir kt.)“, 242 „Paieška internete“, 44 „El.
valdžia (el. deklaravimas; gyvenamosios vietos deklaravimas, statybos leidimų išdavimas ir t.kt)“,
85 „El. komercija (el. prekyba; el. bankininkyst÷ ir t.kt.)“, 70 „Švietimas (nuotolin÷s studijos; kalbų
mokymosi galimyb÷s internete; elektroniniai katalogai; duomenų baz÷s ir kt.)“, 109 „Kultūra ir
laisvalaikis (naujienų portalai, muziejų portalai, archyvai internete; menai internete; teatras, kinas,
muzika, literatūra, bendruomenių informacija ir kt.)“, 32 „Sveikata (registracija pas gydytojus,
ligonių kasų informacija, specializuoto sveikatos svetain÷s ir kt.)“, 35 „Darbo paieška“, 62
„Atsargus elgesys internete“, 96 kitomis temomis;
•

2011 m. parengta ir prad÷ta vykdyti Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus

viešosios bibliotekos informacinių geb÷jimų ugdymo programa 1 – 12 klasių mokiniams, kurios
siekis – ugdyti sugebantį rasti, atrinkti, apdoroti ir savo veikloje panaudoti informaciją mokyklinio
amžiaus paslaugų vartotoją. Rezultatas - Viešojoje bibliotekoje buvo rengiamos Informacinių
geb÷jimų ugdymo pamokos – užsi÷mimai „Kelion÷ po informacijos šalį“ ikimokyklinio amžiaus bei
1 – 5 klasių mokiniams. Jų metu dalyviai buvo mokomi, kaip rasti norimą informaciją, ugdytas
geb÷jimas orientuotis bibliotekoje, ugdytas vaikų kūrybiškumas, papildytos vaikų turimos žinios
apie knygas, jų struktūrą, mokyta sudaryti reikšminius žodžius, supažindinta su informacijos
paieškos internete galimyb÷mis, supažindinta su knygų fondu bei jų išd÷stymu lentynose tvarka.
Mokymus baig÷ 104 vaikai;
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•

2011 metais Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros sektoriuje prad÷jo veikti jaunųjų

knygos bičiulių – savanorių būrelis „Bitut÷s“;
•

sukurti Viešosios bibliotekos bei elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“

puslapiai socialiniame tinkle Facebook;
•

Motiejaus Valančiaus vardo literatūros premijos laureatas Alfonsas Skiesgilas už per 10

metų sukurtą skulptūrų ansamblį, skirtą M. Valančiaus atminimo įamžinimui, gautą 1000 litų
premiją dovanojo Viešajai bibliotekai naujoms knygoms įsigyti;
•

Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešosios bibliotekos direktorius Juozas Šikšnelis,

kraštietis rašytojas Algirdas Antanas Kuklys, kraštietis agronomas, mokslininkas Evaldas Lapinskas
Viešajai bibliotekai ir filialams dovanojo knygų;
•

Viešojoje bibliotekoje surengtos 2 moksleivių pirmosios personalin÷s fotografijų parodos:

Aurelijaus Šiukšterio fotografijų paroda „Žiemos etiudai“ ir Augustinos Jonušait÷s „Nes žvilgsnis
mane paker÷jo“;
•

administruotos dvi interneto svetain÷s - www.kretvb.lt ir www.kretingosenciklopedija.lt;

•

internetin÷je svetain÷je www.kretvb.lt nuolat skelbiamos naujienos: per 2011 m. paskelbtos

122 naujienos;
•

išlaikytas pakankamai aukštas bendrųjų reikalavimų valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir

įstaigų interneto svetain÷ms www.kretvb.lt atitikimas (96%, kaip ir 2010 m.), bibliotekos interneto
svetain÷ teigiamai vertinama kolegų;
•

nuolat pildoma „Kretingos krašto enciklopedija“. Sukurti 63 svetain÷s puslapiai (įkelti

tekstai ir nuotraukos);
•

elektroninis leidinys „Kretingos personalijų žinynas“ nuolat papildomas nauja medžiaga:

per 2011 m. papildytas 8 personalijomis, redaguota 15;
•

straipsniai apie Viešosios bibliotekos ir filialų svarbius įvykius bei renginius publikuoti

regionin÷je spaudoje – laikraščiuose „Pajūrio naujienos“ bei „Švyturys“, profesiniame leidinyje
„Tarp knygų“, internetin÷se svetain÷se - www.kretvb.lt, www.bibliotekos.lt, www.kretingiškis .lt,
žiniatinkliuose – www.facebook.lt, www.rock&rollbibliotekininkas.lt. Per 2011 m. regionin÷je
spaudoje bei profesiniame žurnale „Tarp knygų“ publikuoti 38 Viešosios bibliotekos ir filialų
darbuotojų straipsniai, Viešosios bibliotekos tinklapyje publikuoti 42 darbuotojų parengti
straipsniai;
•

s÷kmingai bendradarbiauta su kitomis įstaigomis bei organizacijomis;

•

Viešojoje bibliotekoje pamin÷tas „Kretingos poezijos ir dainų pavasaris 2011“;

•

Viešojoje bibliotekoje pamin÷tas „Novel÷s ruduo“.

Trūkumai ir problemos:
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•

Viešosios bibliotekos naujo pastato statybai skiriamas labai mažas finansavimas: statybos

darbai vyksta labai l÷tai. 2011 m. naujo pastato statyboms skirta 850 tūkst. Lt;
•

ankštos Viešosios bibliotekos patalpos – n÷ra vietos renginiams, gyventojų bei darbuotojų

mokymams: renginiai vyksta Abonemente, kur aptarnaujami skaitytojai;
•

Viešosios bibliotekos renovacijai skiriama labai mažai l÷šų;

•

n÷ra skiriama l÷šų naujam Viešosios bibliotekos filialų inventoriui (k÷d÷ms, stalams,

lentynoms ir kt.) įsigyti;
•

komplektuojant knygų fondus, stengtasi užsakyti daugiau naujų pavadinimų knygų nei

fizinių vienetų,, kadangi svarbiau, kad visoje SVB sistemoje būtų bent vienas naujos knygos
pavadinimas, nes v÷liau užpildyti trūkstamų knygų pavadinimų beveik neįmanoma;
•

labai trūksta mokomosios literatūros, universitetų leidyklų leidinių, garsajuosčių, CD,

DVD. Išleistų knygų tiražai yra maži ir bibliotekoms dažniausiai neparduodami;
•

Labai skurdus filialų fondas: d÷l l÷šų stygiaus Viešosios bibliotekos filialams mokslin÷s

literatūros beveik neužsakoma, nes leidiniai labai brangūs, stengiamasi užpildyti paklausiausias
grožin÷s ir vaikiškos literatūros spragas;
•

sumaž÷jo pagrindiniai veiklos rodikliai Viešosios bibliotekos filialuose;

•

gyventojų emigracija;

•

senstantys kaimai: augantis mirtingumas ir maž÷jantis gimstamumas;

•

kaimo mokyklų uždarymas;

•

d÷l renovacijos darbų neteikta Viešosios interneto prieigos paslauga ir nevykdytas

rekatalogavimas Viešosios bibliotekos Juodup÷nų filiale; Raguviškių filiale rekatalogavimas vyko
tik keletą m÷nesių;
•

2010 m. 7 Viešosios bibliotekos filialuose sumažinti darbo krūviai po 0,25 etato. 2011 m.,

atsižvelgus į pagrindinius veiklos rodiklius, darbo krūvis atstatytas tik Viešosios bibliotekos
Kurmaičių filiale;
•

Mokos fondo l÷šų skirta tik pagal Vyriausyb÷s nustatytus koeficientų vidurkius;

•

labai mažai l÷šų skiriama projektų įgyvendinimui: sunku pasiekti projekto tikslą, kai

skiriama ženkliai mažiau l÷šų nei buvo prašoma;
•

prasta kai kurių Viešosios bibliotekos filialų patalpų būkl÷;

•

d÷l l÷šų trūkumo rengiama labai mažai projektų kraštotyros darbų rengimui: kaimų

gyventojai sensta, lieka neįamžinti vertingi senolių pasakojimai;
•

sunku išspręsti problemas su skaitytojais – skolininkais: didel÷ problema skolininkų

gyvenamosios vietos pasikeitimas, emigracija;
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•

n÷ra atskiros mokymų klas÷s: mokymai vyksta Interneto skaitykloje, tod÷l tuo laiku

lankytojai negali naudotis Viešąja interneto prieiga;
•

gyventojų kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai – papildoma ir

neatlygintina bibliotekininkų veikla. Trūksta priemonių mokymams rengti (reikalinga mokymų
lenta ir kt.);
•

filialuose, kuriuose dirba 1 darbuotojas n÷ra galimybių rengti kompiuterinio raštingumo

mokymų gyventojams. Be to, kai kurių filialų kompiuteriuose skiriasi programin÷ įranga;
•

nepakankama fondų apsauga;

•

projekto „Bibliotekos pažangai“ akcijos nesulauk÷ populiarumo;

•

trūksta žinių apie virtualių parodų rengimo metodiką;

•

nepakankamas finansavimas neleido įsigyti pakankamai technikos tam, kad funkcionuotų

LIBIS SAP visuose Viešosios bibliotekos filialuose;
•

Viešosios bibliotekos filialuose, kuriuose 2011 m. įdiegtas LIBIS SAP, sumaž÷jo vartotojų

skaičius;
•

kompiuterin÷s technikos, skirtos mokymams, gedimas;

•

iškilusios darbo su LIBIS PĮ problemos: raginimo siuntimo problemos, autoinformavimo

problemos, leidinio rezervavimo problemos, elektroninio susirašin÷jimo problemos, darbo languose
problemos (2010 ir 2011 m. siųstas prašymas LIBIS centrui sutvarkyti kompiuterinių resursų langą,
kurio negalima padidinti/sumažinti, langas nesutvarkytas);
•

sumaž÷jo

virtualių

apsilankymų

skaičius

bibliotekos

internetin÷je

svetain÷je

www.kretvb.lt, el. kataloge per www;
•

internetin÷s svetain÷s atnaujinimo darbai perkelti į 2012 m.;

•

Ne

visi

pateikti

straipsniai

el.

leidiniui

„Kretingos

enciklopedija“

įd÷ti

į

www.kretingosenciklopedija.lt, nes koreguotini straipsniai gražinti autoriams. Jie juos pataisytus ir
papildytus pateik÷ baigiantis metams, tod÷l įd÷ti nesusp÷ta;
•

did÷janti kompiuterių, interneto įtaka: vaikus ir paauglius vis sunkiau sudominti knyga,

skaitymu.

