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BENDROJI DALIS

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka),
vykdydama 2017 metų veiklą, orientavosi į įstaigos viziją ir strateginius tikslus, kurie ir atspindi
pagrindinę darbo veiklos esmę.

Vizija:
Viešoji biblioteka – Kretingos rajono gyventojų informacinius, žinių, savišvietos poreikius

tenkinanti biblioteka, besiorientuojanti į paslaugų kokybę, aptarnavimo kultūrą.

Strateginiai tikslai:
1. Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, žinių ir kultūrinius poreikius.
2. Vykdyti nuolatinį visų amžiaus grupių skaitymo skatinimą.
3. Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuterių tinklo kokybę, taip užtikrinant nenutrūkstamas

kompiuterizuotas paslaugas vartotojams.
4. Išlaikyti personalo profesionalumą.
5. Gerinti Viešosios bibliotekos, kaip rajono kultūros įstaigos, įvaizdį.

Viešoji biblioteka savo veikla prisideda ir prie Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone
2016–2018 metų programos, Kretingos rajono 2017 metų kultūrinės veiklos programos, Informacinių
gebėjimų ugdymo programos 1–12 klasių moksleiviams įgyvendinimo. Minėtos Kretingos rajono
savivaldybės programos ir Viešosios bibliotekos programos yra pagalbinės priemonės strateginių
tikslų rezultatams pasiekti.

2017 m. visuotinai paskelbti Lietuvių kalbos kultūros metais, Tautinio kostiumo, Piliakalnių
ir Ievos Simonaitytės metais. Minint šiuos metus organizuota daug įvairių renginių. Viešoji biblioteka
dalyvavo Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventėje, prisidėjo prie Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo Kretingos rajone programos rengimo ir įgyvendinimo. Paminėtini šie renginiai:

 konferencija „Lietuvių kalba – šalies dvasinės kultūros dalis“;
 teatralizuota programa Ievos Simonaitytės metams paminėti „Nebaigta knyga“;
 paskaita „Tautinio kostiumo įdomybės“;
 Viešoji biblioteka prisijungė prie Lietuvos bibliotekų ir mokyklų iniciatyvos

„Šimtmečio programavimo valanda“. Pirmą kartą kretingiškiai – jaunieji kūrėjai – programavimą
pažino atlikdami specialiai Lietuvai sukurtas užduotis, kurios kvietė pažinti modernios Lietuvos
šimtmečio įvykius ir herojus;

 vykdant projektą „Lietuvos valstybingumo gynėjų – partizanų – veiklos ženklai
Kretingos rajone“ sukurti 3 turistiniai maršrutai interaktyvaus žemėlapio „Krašto paveldo gidas“
Kretingos rajono paskyroje;

 Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti parengtas pranešimas ir pristatyta paroda
„Kretingos krašto kalbininkai – lietuvių kalbos tyrinėtojai“;

 parengtas ir organizuotas protų mūšis „1000 kalbos klaustukų“ Kretingos rajono,
Palangos miesto, Klaipėdos rajono savivaldybių administracijų atstovams;

 parengtas ir organizuotas protų mūšis „Vasario 16-oji“ VšĮ Pranciškonų gimnazijos
bendruomenei.

Parengta projektų, organizuota kitų renginių:
Projektas „Lietuvos valstybingumo gynėjų – partizanų – veiklos ženklai Kretingos rajone“,

skirtas „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui“. Surinkta medžiaga apie rajono partizanų veiklos,
žūties, laidojimo vietas, jų atminimui įamžinti pastatytus paminklus, atminimo lentas, kryžius,
paminklines kompozicijas, pastatus, kuriuose buvo tardomi, kankinami ir žudomi rezistencijos
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dalyviai. Objektai aprašyti ir naujais straipsniais papildyta elektroninė „Kretingos krašto
enciklopedija“ (www.kretingosenciklopedija.lt), joje išskirta rubrika „100 metų atkurtai Lietuvai“.

Projektas „Mišučių dvaro atmintis: Vladas Mongirdas“, skirtas Lietuvos Didžiosios
kunigaikštystės bajoro, gydytojo, rašytojo, Lietuvos kariuomenės kario savanorio, Sibiro tremtinio
Vladislovo Mongirdo 140-osioms gimimo metinėms. Parengtas kraštotyros darbas, pristatytas
visuomenei.

Projektas „Mobili biblioteka į Jūsų sodybas“ – organizuoti teoriniai-praktiniai užsiėmimai
„Mano sodo dizainas“ Viešojoje bibliotekoje ir 5 filialuose.

Šeimoms, jaunimui, vaikams
Viešoji biblioteka vykdė skaitymo skatinimo projektą vaikams „Keliaujantys pasakų

lagaminai“, kurio dėka parengta metodinė-rekomendacinė skaitymo ugdymo medžiaga tėvams ir
pedagogams, paruošti 6 pasakas iliustruojantys lagaminai su skaitymo skatinimo priemonėmis.

Bendradarbiaujant su Kretingos rajono savivaldybe ir Kretingos rajono jaunimo
nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ organizuoti masiniai renginiai:
„Pramogų pieva“, kurioje veikė 15 skirtingų kūrybinių dirbtuvių vaikams ir šeimoms, buvo rodomas
lauko kinas, „Šeimų greitkelis“ – konferencija šeimoms, kurios domisi vaikų ugdymo temomis.

Edukacijos centre organizuotos profesionalios fotosesijos šeimoms: Motinos dienai, Rugsėjo
1-osios fotosesija „Nauji mokslo metai su muzika“ bei Kalėdinė fotosesija.

Didelio jaunimo susidomėjimo sulaukė Viešojoje bibliotekoje pirmą kartą vykusios filmų
naktys.

Kretingos jaunimui pasiūlyta susipažinti su savo miesto istorija dalyvaujant ekskursijoje
„Požemių paslaptys“.

Tarptautinės jaunimo dienos proga organizuotas pėsčiųjų žygis „Drąsos iššūkis“.
Metų pabaigoje jaunimui organizuotas visas edukacinių užsiėmimų ciklas „Kalėdinė

studija‘17“, kurių metu jaunimas gamino žvakes, vonios burbulus, dekoravo puodelius, šaukštelius,
pakavo dovanas.

Viešojoje bibliotekoje vyko animacijos kūrimo mokymai vaikams ir jaunimui (projektas
„Naujausios technologijos Z kartai“), kuriuose sužinoję apie įvairias animacijos kūrimo technikas ir
kaip kuriami jų mėgstamiausi animaciniai filmukai, jų veikėjai bei scenarijus, vaikai kūrė savo
animacinius filmukus Autodesk Maya 3D kompiuterinės grafikos modeliavimo programa.

Organizuoti renginiai Europos dienai paminėti: paskaita-diskusija „Vartotojų teisių apsauga“,
paskaita-diskusija „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“, kurioje jaunimas galėjo susipažinti su
„Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis. Jauniesiems kretingiškiams pasiūlytas interaktyvus
užsiėmimas „Į Europą per virtualią realybę“.

Įvairūs renginiai
Organizuoti poeto, brolio Bernardo Belicko OFM kūrybos ir poetės, Kretingos rajono Garbės

pilietės Marijos Meilės Kudarauskaitės 85-erių metų sukakčiai paminėti renginiai.
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Klaipėdos krašto atstovybė Viešojoje

bibliotekoje organizavo socialinę akciją-koncertą „Muzika tamsoje“, kurios metu svarbiausias
vaidmuo atiteko klausytojams – jie visą vyksmą patyrė užrištomis akimis.

Organizuoti du intelektualaus žaidimo „Auksinis protas“ sezonai, kurie kiekvieną antradienį
suburdavo per 100 žmonių (iš viso užsiregistravo 15 komandų).

Viešosios bibliotekos 2017 metų veiklos ataskaitoje įvardintos pagrindinės Kretingos rajono
bibliotekų veiklos ir paslaugos, pateikiami veiklos vertinimo rodikliai ir pokyčiai, pasiekimai ir
problemos. Pateikti ir aprašyti pagrindiniai renginiai, svarbiausi projektai, kuriais stengtasi patenkinti
bendruomenės informacinius, kultūrinius-švietėjiškus, saviraiškos, vaikų ir jaunimo kūrybinius-
edukacinius, laisvalaikio organizavimo poreikius.
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS

1.1. Bibliotekų skaičius

Kretingos rajono bibliotekų tinklą (toliau – SVB) sudaro:
Viešoji biblioteka (toliau VB) – 1;
Miesto filialas (toliau MF) – 1;
Kaimo filialai (toliau KF) – 19.

1.2. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas

Kretingos rajono kaimų neįgalieji bei senyvo amžiaus gyventojai aptarnaujami knygnešių
pagalba. Kaimo filialuose sutelkta 117 knygnešių, lyginant su 2016 m. knygnešių (-13) mažiau,
aptarnauta vartotojų 183, lyginant su 2016 m., aptarnauta vartotojų (-61) mažiau, išduota dokumentų
5 630 fiz. vnt., lyginant su 2016 m., išduota dokumentų (-727 fiz. vnt.) mažiau.

Filialai Knygnešiai Vartotojai Išduotis
KF 109 167 5 332
MF 8 16 298
Iš viso 117 183 5 630

1.3. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narių aptarnavimas

Viešoji biblioteka iš Klaipėdos aklųjų bibliotekos per 2017 m. gavo 268 įgarsintą knygą,
lyginant su 2016 m., įgarsintų knygų (+67 fiz. vnt.) daugiau. Aptarnauta 4 vartotojai, lyginant su
2016 m., aptarnauta vartotojų (+14) daugiau, apsilankymų – 8, tiek pat, kaip ir 2016 m., išduota
dokumentų 150 fiz. vnt., lyginant su 2016 m., išduota dokumentų (+71 fiz. vnt.) daugiau.

II. FONDO FORMAVIMAS

2.1. Fondo būklė

Atsižvelgdama į Kretingos rajono savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, ekonominę ir
kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes, Viešoji biblioteka komplektuoja
universalaus profilio dokumentų fondą.

2017 m. Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 30 496 Eur, lyginant su 2016 m.,
380 Eur daugiau. Iš Kultūros ministerijos lėšų nupirkta 3 749 fiz. vnt. dokumentų. Dokumentų fondo
atnaujinimas išlieka pagrindine problema. Daugumą fondo sudaro knygos senų metų leidimo, kurios
yra susidėvėjusios ir praradusios aktualumą.

Kasmet fondas papildomas paramos būdu gautais dokumentais. Tarp paramos tiekėjų
paminėtinas Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, kuris Viešajai bibliotekai perdavė
378 fiz. vnt. knygų (2016 m. perdavė 546 fiz. vnt.), leidyklos „Nieko rimto“, „Jotema“, „Tyto alba“,
„Alma littera sprendimai“. Norime pasidžiaugti, jog vis daugiau žmonių atsiliepia į inicijuojamą
akciją „Knygų Kalėdos“. Šio akcijos metu padovanota 228 fiz. vnt. knygų.

Periodinių leidinių prenumeratai lėšas skyrė Kretingos rajono savivaldybė. Iš viso skirta
13 109 Eur (2016 m. skirta 12 722 Eur).

Fizinių ir juridinių asmenų parama yra nepastovi, kintanti, bet vienas iš svarbiausių papildomo
fondo komplektavimo šaltinių.
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2017 m. užprenumeruota 74 pav. periodinių leidinių, iš jų: 15 pav. laikraščių. Dėka Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondo, kaip ir 2016 m., Viešoji biblioteka gavo 34 pav. periodinius
leidinius. Dovanoti periodiniai leidiniai padalinti Viešosios bibliotekos skyriams ir filialams.

Periodiniai leidiniai saugomi terminuotai ir į apskaitą neįtraukiami, išskyrus rajoninius
laikraščius „Pajūrio naujienos“ ir „Švyturys“. Jie apskaitomi tik periodinių leidinių apskaitos
kortelėse.

Dokumentų fondas 2016–2017 metais
Biblioteka 2017 m. 2016 m. Skirtumas fiz.

vnt.
%

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

SVB 208 052 50 361 210 671 48 681 -2 619 -1,3
VB 60 152 48 153 59 398 46 545 +754 +1,3
MF 15 255 9 631 15 637 9 915 -382 -2,5
KF 132 645 13 909 135 636 13 386 -2 991 -2,3

Vidutiniškai viename kaimo filiale yra 6 981 fiz. vnt dokumentų.

2.2. Fondo sudėtis

Iš viso grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):
 SVB – 137 760 fiz. vnt., 66,2 %;
 VB – 31 385 fiz. vnt., 52,2 %;
 MF – 9 585 fiz. vnt., 62,8 %;
 KF – 96 790 fiz. vnt., 73,0 %.

Iš viso šakinės literatūros ( fiz. vnt. ir proc.):
 SVB – 70 292 fiz. vnt., 33,8 %;
 VB – 28 767 fiz. vnt., 47,8 %;
 MF – 5 670 fiz. vnt., 37,2 %;
 KF – 35 855 fiz. vnt., 27,0 %.

Iš viso periodinių leidinių (fiz. vnt.):
 SVB – 364 fiz. vnt.;
 VB – 72 fiz. vnt.;
 MF – 19 fiz. vnt.;
 KF – 273 fiz. vnt.

2.3. Aprūpinimas dokumentais

Vienam gyventojui tenka dokumentų:
 SVB – 5,5 (lyginant su 2016 m. +0,2);
 VB – 3,5 (lyginant su 2016 m. +0,2);
 MF – 9,0 (lyginant su 2016 m. -0,1);
 KF – 7,0 (lyginant su 2016 m. +0,2).

Naujai gautų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui (be periodinių leidinių)
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Garsinių ir regimųjų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui
Biblioteka 2017 m. 2016 m. Skirtumas

SVB 0,03 0,03 0
VB 0,05 0,05 0
MF 0,08 0,08 0

KF 0,005 0,004 +0,001

Elektroninių dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui
Biblioteka 2017 m. 2016 m Skirtumas

SVB 0,004 0,004 0

VB 0,005 0,005 0

MF 0,004 0,004 0

KF 0,002 0,002 0

Dokumentų skaičius, tenkantis vienam vartotojui
Biblioteka 2017 m. 2016 m. Skirtumas

SVB 27 27 0
VB 18 17 +1
MF 27 28 -1
KF 35 36 -1

2.4. Dokumentų gautis

Per 2017 m. dokumentų gavimas nežymiai sumažėjo. Mažiau gauta paramos iš fondo
„Švieskime vaikus“, lyginant su 2016 m., gauta (-168 fiz. vnt.) mažiau, iš Kultūros ministerijos skirtų
lėšų knygų, lyginant su 2016 m., nupirkta (-60 fiz. vnt.) mažiau (brangsta knygos), nors lėšų skirta
daugiau.

Tik VB dokumentų gavimas padidėjo 3,1 %. 2017 m. vidutiniškai vienas filialas gavo
187 fiz. vnt., lyginant su 2016 m., gauta (-13 fiz. vnt.) mažiau.

Biblioteka 2017 m. 2016 m. Skirtumas

SVB 0,15 0,15 0
VB 0,11 0,11 0

MF 0,20 0,21 -0,01
KF 0,19 0,19 0
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Gauta dokumentų
Biblioteka 2017 m. 2016 m. Skirtumas

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

SVB 5 848 1 789 6 062 1 634 -214 +155
VB 1 962 1 646 1 901 1 561 +61 +85
MF 333 314 355 333 -22 -19

KF 3 553 617 3 806 634 -253 -17

Per metus įsigyta grožinės literatūros (fiz. vnt. ir pav.):
 SVB – 4 335 fiz. vnt., 966 pav.;
 VB – 1 200 fiz. vnt., 875 pav.;
 MF – 242 fiz. vnt., 226 pav.;
 KF – 2 893 fiz. vnt., vidutiniškai vienas filialas gavo 152 fiz. vnt.

Per metus įsigyta šakinės literatūros (fiz. vnt. ir pav.):
 SVB – 1 513 fiz. vnt., 823 pav.;
 VB – 762 fiz. vnt., 771 pav.;
 MF – 91 fiz. vnt., 88 pav.;
 KF – 660 fiz. vnt., vidutiniškai vienas filialas gavo 35 fiz. vnt.

Per metus gauta periodinių leidinių (pav.):
 SVB – 108 pav. (laikraščių – 23, žurnalų – 85);
 VB – 108 pav. (laikraščių – 23, žurnalų – 85);
 MF – 46 pav. (laikraščių – 9, žurnalų – 37);
 KF – 70 pav. (laikraščių – 9, žurnalų – 61).

Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde
Biblioteka 2017 m. 2016 m. Skirtumas %

SVB 2,8 2,9 +0,1
VB 3,3 3,2 +0,1
MF 2,2 2,3 -0,1

KF 2,7 2,8 -0,1

2.5. Dokumentų nurašymas

 SVB – 8 467 fiz. vnt.;
 VB – 1 208 fiz. vnt.;
 MF – 715 fiz. vnt.;
 KF – 6 544 fiz. vnt.

2017 m. SVB nurašyta 2 619 fiz. vnt. daugiau, nei gauta dokumentų. Budrių, Darbėnų, Laivių
filialai perkelti į renovuotas patalpas, jų fonduose atlikta knygų atranka, nustatytos fondo formavimo
gairės. Patikrinti Erlėnų, Laukžemės, S. Įpilties filialų dokumentų fondai.
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Nurašymo priežastys: susidėvėję dokumentai – 8 261 fiz. vnt., 97,6 %, vartotojų prarasti
dokumentai – 206 fiz. vnt., 2,4 %.

2.6. Fondo panaudojimas

Viešosios bibliotekos bei filialų fondo apyvartos rodiklis
Biblioteka 2017 m. 2016 m. Skirtumas

SVB 1,1 1,2 -0,1
VB 1,3 1,3 0
MF 1,4 1,4 0
KF 1,0 1,0 0

2017 m. pagrindinė problema išlieka fondų atnaujinimas, uždelstas Kultūros ministerijos lėšų
gavimas, vėluoja naujų knygų pirkimas. Ne visada galime nupirkti norimų knygų, daugelis tiražų jau
būna parduoti. Rajono bibliotekose trūksta programinės literatūros. Komplektuojant bibliotekų
fondus, orientuojamasi, jog kiekviename filiale būtų bent po vieną ar du egzempliorius. Dėl lėšų
trūkumo negalime filialams nupirkti vieno pavadinimo keletą knygų.

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

3.1. Vartotojų telkimas

2018 m. sausio mėn. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Kretingos rajone
registruoti 39 940, Kretingos mieste – 17 637 gyventojai. Gyventojų skaičius, lyginant su 2016 m.,
Kretingos rajone sumažėjo 1 566, Kretingos mieste – 512 gyventojų. Gyventojų sutelkimo procentas,
lyginant su 2016 m., SVB padidėjo 0,8 %, VB sumažėjo 1,2 %, MF padidėjo 0,6 %, KF padidėjo
1,2 %.

Šis gyventojų skaičiaus mažėjimas turi įtakos didesniam 2017 m. SVB skaitytojų telkimui.

Biblioteka Gyventojų skaičius
2017 m.

Gyventojų sutelkimo
% 2017 m.

Gyventojų skaičius
2016 m.

Gyventojų sutelkimo
% 2016 m.

SVB 37 940 20,3 39 506 19,5
VB 17 269 18,0 17 786 19,2
MF 1 703 33,6 1 715 33,0
KF 18 940 19,9 20 005 18,7

3.2. Vartotojų skaičius

2017 m. SVB registruoti – 7 698 vartotojai, iš jų: perregistruoti vartotojai – 6 791, naujai
užregistruoti – 907. Galime pasidžiaugti, kad vartotojų skaičius rajone tik nežymiai sumažėjo (-19),
žinant, jog rodiklių mažėjimą įtakoja gyventojų skaičiaus mažėjimas – emigracija bei gyventojų
senėjimas.

Biblioteka Vartotojų skaičius 2017 m. Vartotojų skaičius 2016 m. Skirtumas
SVB 7 698 7 717 -19
VB 3 360 3 409 -49
MF 573 565 +8
KF 3 765 3 743 +22
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3.3. Apsilankymų skaičius

2017 m. SVB apsilankė 123 370 lankytojų, lyginat su 2016 m., lankytojų sumažėjo (-12 624).
VB apsilankė 49 409 lankytojai, lyginant su 2016 m., lankytojų sumažėjo (-3 529). MF apsilankė
7 951 lankytojas, lyginant su 2016 m., lankytojų skaičius taip pat sumažėjo (-586). KF apsilankė
66 010 lankytojų, lyginant su 2016 m., lankytojų skaičius sumažėjo (-8 509).

Bendras lankomumo rodiklis SVB – 16,0, VB – 14,7, MF – 13,9, KF – 17,5.

Pagrindinės lankytojų mažėjimo priežastys ir iškylančios problemos:
 mažėjantis gyventojų skaičius, senstanti visuomenė;
 ribotas Viešosios bibliotekos interneto svetainės www.kretvb.lt prieiga vartotojams:

ilgas jos atsakymo (tinklapio ir tinklalapių atvėrimo) laikas, apsunkintas informacinių ir elektroninių
paslaugų vartotojams pasiekiamumas;

 reikalingas Viešosios bibliotekos kompiuterinės technikos atnaujinimas, jog
vartotojams būtų prieinamos kokybiškos paslaugos.

3.4. Dokumentų išduotis

2017 m. SVB vartotojams išduota 230 319 fiz. vnt. dokumentų, lyginant su 2016 m., išduota
mažiau (-12 092 fiz. vnt.). Dokumentų išduotis sumažėjo ir VB (-3 716 fiz. vnt.), ir KF (- 8 573
fiz. vnt.), padidėjo tik MF (+197 fiz. vnt.).

Dokumentų išduoties mažėjimą lemia naujų knygų ir programinės literatūros stygius, mažai
atsinaujinantys dokumentų fondai.

Biblioteka Dokumentų išduotis
fiz. vnt.

Skirtumas

2017 m. 2016 m.
SVB 230 319 242 411 -12 092
VB 75 177 78 893 -3 716
MF 21 892 21 695 +197
KF 133 250 141 823 -8 573

Didžiąją dalį dokumentų SVB išduoties sudaro išduotis į namus – 151 596 fiz. Lyginant su
2016 m., išduotis į namus SVB (-191 fiz. vnt.), VB (-473), MF (-466) sumažėjo, tik KF
(+748 fiz. vnt.) padidėjo.

Biblioteka Išduota
dokumentų į
namus
2017 m.

Išduota
dokumentų į
namus
2016 m.

Skirtumas Išduota
dokumentų
vietoje
2017 m.

Išduota
dokumentų
vietoje
2016 m.

Skirtumas

SVB 151 596 151 787 -191 78 723 90 624 -11 901
VB 45 804 46 277 -473 29 373 32 616 -3 243
MF 12 809 13 275 -466 9 083 8 420 +663
KF 92 983 92 235 +748 40 267 49 588 -9 321

 SVB išduota grožinės (-4 839 fiz. vnt.) ir šakinės (-7 270 fiz. vnt.) literatūros mažiau, periodinių
leidinių (-7 211 fiz. vnt.) mažiau;
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 VB išduota grožinės (-492 fiz. vnt.) ir šakinės (-3 224 fiz. vnt.) literatūros mažiau, periodinių
leidinių (-2 806 fiz. vnt.) mažiau;

 MF išduota grožinės literatūros (-435 fiz. vnt.) mažiau, šakinės literatūros (+633 fiz. vnt.) ir
periodinių leidinių (+115 fiz. vnt.) daugiau;

 KF išduota grožinės (-3 912 fiz. vnt.) ir šakinės (-4 678 fiz. vnt.) literatūros mažiau, periodinių
leidinių (-4 520 fiz. vnt.) mažiau.

Biblioteka Iš viso
išduota
grožinės
literatūros
fiz. vnt.
2017 m.

% Iš viso
išduota
šakinės

literatūros
fiz. vnt.
2017 m.

% Iš viso
išduota

periodinių
leidinių
fiz. vnt.
2017 m.

%

SVB 98 717 42,8 131 602 57,2 116 733 50,7
VB 36 781 49,0 38 396 51,0 28 737 38,0
MF 8 662 39,6 13 230 60,4 12 238 55,9
KF 53 274 40,0 79 976 60,0 75 758 57,0

3.5. Skaitomumas

Biblioteka Skaitomumo rodiklis
2017 m.

Skaitomumo rodiklis
2016 m.

Skirtumas

SVB 29,9 31,4 -1,5
VB 22,4 23,1 -0,7
MF 38,2 38,4 -0,2
KF 35,4 37,9 -2,5

3.6. Vartotojams ir darbuotojams skirtų darbo vietų skaičius

Biblioteka

Darbo vietų sk.
vartotojams
(įskaitant
vartotojų

kompiuterines.
darbo vietas)

Kompiuterizuotų darbo vietų

Iš viso Vartotojams (V) Darbuotojams (D)
Iš viso
(V+D)

Prijungtų prie interneto Prijungtų prie interneto

SVB 312 145 98 47
VB 64 46 22 24
MF 28 8 6 2
KF 220 91 70 21

3.7. Vartotojų orientavimas ir mokymas

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose (SVB) vykdyti kompiuterinio raštingumo ir darbuotojų
pravestų mokymų trukmė (valandomis) fondų, paslaugų, įrangos, informacinių šaltinių panaudojimo
klausimais – 1 134 val., lyginant su 2016 m., mokymų trukmė (+157 val.) didesnė bei konsultuota
vartotojų (+397) daugiau.
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Biblioteka Darbuotojų
pravestų

konsultacijų ir
mokymų trukmė

valandomis

Skirtumas Konsultuotų
vartotojų
skaičius

Skirtumas

SVB 1 134 +157 3 823 +397
VB 428 -116 1 689 +119
MF 60 -7 329 +90
KF 646 -34 1 805 +188

3.8. Darbo laikas

Viešosios bibliotekos darbo laikas, kai vartotojai naudojasi bibliotekos paslaugomis yra
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 18.00, penktadieniais nuo 10.00 iki 17.45. Kaimo ir
miesto filialų darbo laikas nevienodas. Filialai dirba 5 dienas per savaitę. 8 filialai dirba ne pilną
darbo dieną.

3.9. TBA aptarnavimas

 SVB – išsiųsta užklausų kitoms bibliotekoms – 22 vnt., lyginant su 2016 m., išsiųsta
užklausų (+11) daugiau;

 SVB – gauta dokumentų – 22 vnt., lyginant su 2016 m., gauta dokumentų (-264 vnt.)
mažiau;

 SVB – gauta užklausų iš kitų bibliotekų – 0.

3.10 Renginiai

Biblioteka Iš viso renginių Žodiniai renginiai Vaizdiniai renginiai
2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.

SVB 1 254 1 163 746 657 508 509
VB 299 250 242 187 57 63
MF 75 69 38 31 37 38
KF 880 844 466 439 414 408

2017 m. SVB buvo surengta 1 254 renginiai, lyginant su 2018 m. metais, renginių skaičius
(+91) išaugo.

Svarbesni žodiniai renginiai suaugusiesiems:

Skaitymo skatinimo renginiai
2017 m. Viešoji biblioteka vykdė Lietuvos kultūros tarybos ir Kretingos rajono savivaldybės

finansuojamą skaitymo skatinimo projektą „Keliaujantys pasakų lagaminai“. Projektu buvo
siekiama sumažinti profesionalių, informatyvių, patrauklių skaitymo skatinimo priemonių ankstyvojo
ugdymo amžiaus vaikams trūkumą. Viešojoje bibliotekoje buvo surengti seminarai „Skaitymo
vaidmuo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese“ ir „Pasakų terapija“, kuriuose
dalyvavo ne tik bibliotekininkai, bet ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, ugdymo
įstaigų bibliotekininkai, Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojai. Seminarus vedė psichologė Lina
Kantautienė, docentė, socialinių mokslų daktarė Nijolė Blažienė, vaikų literatūros kritikė Danguolė
Šakavičiūtė, psichologė Gintarė Meslinienė. Parengta dalomoji medžiaga pedagogams,
bibliotekininkams ir kt.
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Balandžio 24–30 d. Viešojoje bibliotekoje švęsta XVII-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų
savaitė „#tuesibiblioteka“. Šios savaitės metu Viešojoje bibliotekoje vyko renginiai, skirti skaitymo
svarbos, įvaizdžio, vertybių ir įpročių populiarinimui. Vyko susitikimas su poetu, knygų „Kniedytos
mintys“ ir „365 priežastys mylėti“ autoriumi Mantvydu Leknicku, susitikimas su švyturių istorijos
tyrinėtoju, kolekcininku, knygos „Lietuvos švyturių istorija“ autoriumi, farologu Aidu Jurkštu.

Birželio 7 d. brolio pranciškono, diakono, poeto Bernardo Belicko kūrybos vakaru pradėtas
Kretingos miesto šventinių renginių ciklas. Vykusios popietės metu brolis Bernardas Belickas
dalinosi savo kūryba. Į brolio Bernardo skaitomos poezijos eiles įsiliejo Kretingos Pranciškoniškojo
jaunimo tarnybos narių Veronikos Šlionskytės ir Aurimo Stonio atliekama muzikinė programa.

Rugpjūčio 25 d. vyko poetės, Kretingos rajono Garbės pilietės Marijos Meilės
Kudarauskaitės jubiliejinis kūrybos vakaras ir poezijos rinktinės „Kai žodžių sielos ima švist...“
pristatymas. Naujausią poetės poezijos rinktinę pristatė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Aldona
Kruševičiūtė, Marijos Meilės Kudarauskaitės eilėmis „Tu iš veidrodžių dugno“ skambėjo naujas
kompozitoriaus Aloyzo Žilio dovanotas muzikos kūrinys, o visą muzikinę programą kūrybos vakarui,
remdamiesi poetės kūryba, parengė Nacionalinio operos ir baleto teatro solistai Gražina Skinderytė-
Kurnickienė ir Vytautas Kurnickas.

Rugsėjo 21 d. organizuota konferencija „Lietuvių kalba – šalies dvasinės kultūros dalis“,
skirta Lietuvių kalbos kultūros metams. Pedagogai, bibliotekininkai ir kitų profesijų atstovai klausėsi
trijų pranešimų, kuriuos pristatė Klaipėdos universiteto prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, Šiaulių
universiteto doc. dr. Juozas Pabrėža, Klaipėdos universiteto prof. dr. Roma Bončkutė.

Rugsėjo 27 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Kretingos krašto kūrėjų vakaras. Vakaro metu
buvo skaitoma Kretingos miesto ir rajono kūrėjų poezija, proza. Kretingos krašto kūrėjų vakare
dalyvavo A. Kuklys, br. Bernardas OFM (S. Belickas), N. Rimkienė, G. Vaicekauskas, J. Jucienė, F.
Stramilaitė, A. Anužienė, A. Vaškys, J. Maksvytis ir kt.

Spalio 5 d. vyko Kovo 11-osios Akto signataro, profesoriaus Bronislovo Genzelio knygos
„Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas.

Lapkričio 16 d. – susitikimas su Lietuvos policijos kapelionu, knygų „Žmogaus ir Dievo
metai“, „Gerumo liūnas“ autoriumi Algirdu Toliatu.

Gruodžio 14 d. Viešoji biblioteka savo skaitytojus, akcijos „Knygų Kalėdos“ dalyvius,
bibliotekos bendraminčius pakvietė į tradicinį kalėdinį padėkos vakarą „Balto angelo belaukiant“,
kurio metu dovanota programa „Nebaigta knyga“ rašytojos Ievos Simonaitytės kūrybai atminti.
Teatralizuotą literatūrinę programą atliko doc. dr. Marijus Šidlauskas, lekt. Romualdas Skunčikas,
dainininkė doc. Giedrė Zeicaitė.

Skaitymo skatinimo renginiai jaunimui
Kovo 9 d. vyko orientacinės varžybos mokiniams „XIX a. knygnešiai“. Orientacinės

varžybos subūrė daugiau nei 60 jaunuolių nuo 13 iki 19 metų. Pasiskirstę komandomis po 5 narius,
išsirinkę grupės vadovą, žaidėjai gavo knygą su klausimais į kuriuos turėjo atsakyti aplankydami
įvairius Kretingos miesto objektus.

Etnokultūros renginiai
Vykdant projekto „Lietuvos valstybingumo gynėjų – partizanų veiklos ženklai Kretingos

rajone“ veiklas, buvo sukurti 3 turistiniai maršrutai „Krašto paveldo gido“ platformoje ir organizuoti
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6 edukaciniai pristatymai: Vydmantų, Baublių, Rūdaičių filialuose, Darbėnų gimnazijoje ir Jokūbavo
A. Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre.

Gegužės 25 d. vyko kraštotyros darbo „Mišučių dvaro atmintis: Vladas Mongirdas“
pristatymas. Kraštotyros darbas „Mišučių dvaro atmintis: Vladas Mongirdas“ skirtas LDK bajoro,
gydytojo, rašytojo, Lietuvos kariuomenės kario savanorio, Sibiro tremtinio Vlado Jono Mongirdo
140-ųjų gimimo metinėms. Minint Vlado Mongirdo gimimo jubiliejų Kretingos muziejaus
Archeologinio ir istorijos skyriaus vedėja Jolanta Klietkutė pateikė schematiškai pavaizduotą, keletą
kartų apimantį Mongirdų giminės genealoginį medį. Istorikas Julius Kanarskas supažindino su
paveldosaugos pamiršta, tačiau svarbią išliekamąją istorinę vertę Kretingos rajonui turinčia Mišučių
dvarviete. Vladą Mongirdą, kaip rašytoją, pristatė filologijos mokslų daktarė Roma Bončkutė.

Lapkričio 14 d. vyko Viešosios bibliotekos organizuota paskaita „Tautinio kostiumo
įdomybės“, skirta Tautinio kostiumo metams. Asociacijos Kretingos Trečiojo amžiaus universiteto
studentus su tautinės aprangos subtilybėmis supažindino tautinio kostiumo specialistė, dailininkė,
Etnokultūros centro liaudies dailės studijos koordinatorė Elena Matulionienė. Ji taip pat komentavo
auditorijos atsineštose nuotraukose vaizduojamus rūbus, išskyrė atskirus regionus atspindinčius
aprangos požymius ir kt.

Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai
Sėkmingas ir populiarus buvo projektas „Mobili biblioteka į Jūsų sodybas“, finansuotas

Lietuvos kultūros tarybos ir Kretingos rajono savivaldybės. Viešoji biblioteka, vykdydama projektą,
kvietė visus gyvenamosios aplinkos puoselėtojus į teorinius-praktinius užsiėmimus „Mano sodo
dizainas“, kurie vyko ne tik Viešojoje bibliotekoje, bet ir filialuose – Salantų mieste, Darbėnuose,
Kūlupėnuose, Jokūbave, Vydmantuose. Želdinių dizaino specialistė Inga Aničienė mokė pagrindinių
sodybos dizaino principų ir pasidalino patirtimi bei praktiniais patarimais sodybos priežiūros
klausimais. Visose projekte dalyvavusiose bibliotekose buvo paruoštos mobilios lentynos, kuriose
buvo eksponuojama sodo dizaino, apželdinimo, augalų priežiūros ir pan. klausimus apimanti
literatūra.

Kovo 8 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Kretingos meno mokyklos mokinių koncertas,
skirtas Tarptautinei moterų solidarumo dienai paminėti, kurio iniciatorius buvo Kretingos meno
mokyklos mokytojas Laimonas Stanius.

Gegužės 9–12 dienomis Viešoji biblioteka kvietė švęsti Europos savaitę „Kurkime Europos
ateitį atsakingai“ kartu. Jos metu vyko įvairūs renginiai, supažindinantys su „Erasmus+“
teikiamomis galimybėmis, vartotojų teisių apsauga, Lietuvos narystės Šengeno erdvėje teigiamais
pokyčiais ir kt.

Gegužės 9 d. vyko paskaita-diskusija „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“, kurioje
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros konsultantas supažindino jaunimą su ES
programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis ir kitomis programomis, skirtomis įgūdžių ir
profesinių perspektyvų gerinimui. Kretingiškė Giedrė Ringytė dalinosi savo patirtimi ir įspūdžiais,
kuri pagal „Erasmus+“ studijų programą buvo išvykusi į Prancūziją. Jaunimas taip pat turėjo
galimybę susipažinti su savanoriu iš Gruzijos, kuris pasinaudojęs mainų programos teikiamomis
galimybės atvyko į Lietuvą savanoriauti. Tą pačią dieną vyko edukacinis užsiėmimas „Į Europą per
virtualią realybę“. Užsiėmimo dalyviai, pasitelkę virtualios realybės akinius, galėjo apsilankyti
Europos Sąjungos šalyse, pasivaikščioti Europos miestų gatvėse, muziejuose, aplink senovinę
bažnyčią Anglijoje, tarp Islandijos lygumų ir kitų lokacijų.
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Gegužės 12 d. vyko paskaita-diskusija „Vartotojų teisių apsauga“, kurioje Europos
vartotojų centro teisininkė Rasa Tiaškevičienė papasakojo apie centro veiklą, paaiškino, kaip
vartotojas turėtų pasielgti, jei pažeidžiami jo interesai įsigyjant prekes internetu, kokių kompensacijų
tikėtis, jei atidedami, atšaukiami skrydžiai, jei paaiškėja, kad komercinė veikla ar sutarčių sąlygos
nesąžiningos.

Vakare Viešosios bibliotekos kiemelyje vyko šokių pamokos „Tradiciniai Europos šalių
šokiai“ su šokių mokytoju Karoliu Barčiumi.

Birželio 17 d. Viešoji biblioteka dalyvavo Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventėje,
kurioje netrūko šventinio šurmulio ir geros nuotaikos. Viešosios bibliotekos palapinėje vyko
kūrybiniai užsiėmimai „Pasidaryk madingą odos imitacijos apyrankę“. Kretingiškiai ir šventės
svečiai galėjo savo žinias patikrinti žaisdami literatūrinį stalo žaidimą „Knygosūkis“, o atmosferą
kaitino, improvizavo ir linksmus pokštus krėtė Klaipėdos pantomimos teatro mimai.

Viešoji biblioteka bendradarbiavo su Kretingos rajono savivaldybe, Kretingos rajono jaunimo
nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ organizuojant renginius šeimoms:
rugpjūčio 19 d. vyko šventė šeimoms „Pramogų pieva“, kurioje laukė gausybė edukacinių
užsiėmimų bei pramogų vaikams, vakare buvo rodomas lauko kinas „Apgaulės meistrai 2“.

Spalio 14 d. organizuota konferencija „Šeimų greitkelis“, kurioje lektorius Vaidas
Arvasevičius pasakojo, kas yra pozityvioji tėvystė ir vertybinis auklėjimas, Simonas Urbonas kalbėjo
tema „Kaip išlikti pora šeimoje“, aktorė Kristina Savickytė-Damanskienė kalbėjo apie vaikų
kūrybiškumą.

Rugsėjo 22 d. kretingiškius į koncertą žodžiais „Muzika – kurią gali klausytis, muzika –
kurios negali matyti“ Viešojoje bibliotekoje kvietė Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos
„Guboja“ Klaipėdos krašto atstovybė. Bendradarbiaujant su Klaipėdos apskrities viešąja Ievos
Simonaitytės biblioteka, Kretingai buvo dovanotas koncertas – socialinė-meninė akcija „Muzika
tamsoje“.

Viešoji biblioteka kasmet pavasarį ir rudenį suburia kretingiškius kautis intelektualiuose protų
mūšio turnyruose „Auksinis protas“. 2017 m. minėtuose mūšiuose dalyvavo keturiolika komandų,
bendroje šalies turnyrinėje lentelėje užimančių aukštas pozicijas.

Viešojoje bibliotekoje vyko tokios paskaitos kaip „Švenčių planavimas“ (lektorius, renginių
vedėjas Aivaras Vaiginis), „Stresas, jo poveikis sveikatai ir streso įveikos metodai“ (lektorė,
psichologė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos instituto doktorantė Alicija
Juškienė).

Viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose organizuotos profesionalios fotosesijos. Didelio
susidomėjimo sulaukė Šeimų fotosesija (balandžio 27 d.), „Nauji mokslo metai su muzika“
(rugsėjo 1 d.), „Kalėdinė fotosesija“ (gruodžio 14 d.) ir kt.

Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai jaunimui
Edukacijos centre jaunimo erdvės „Savo kampas“ lyderiai kartą per mėnesį renkasi į

„Kavagerį“, kuriame aptaria sau svarbius klausimus, idėjas, dalijasi darbais ir t. t.

Edukacijos centras organizavo fotografavimo ir fotografijų apdorojimo mokymus jaunimui
„Atsinaujink Facebook profilio nuotrauką“. Taip pat vyko 10 profesionalių fotografavimo
pagrindų mokymų užsiėmimai.
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Vasario 10 d. ir spalio 30 d. organizuotos teminės „Filmų naktys“ Viešojoje bibliotekoje.
Jaunimui praleistos naktys bibliotekoje paliko daug įspūdžių, darbuotojams tai buvo iššūkis, kuris
virto teigiama patirtimi. Filmų naktis bibliotekoje padėjo organizuoti „Savo kampo“ savanoriai, kurie
aktyviai prisidėjo prie renginio organizavimo, patys ruošė programą, pasidalino atsakomybėmis ir
stengėsi sukurti bibliotekoje atitinkamą aplinką. Jaunimas dalyvavo fotosesijose bibliotekos mini foto
studijoje, rengė prisistatymus, vykdė įvairias užduotis, žiūrėjo filmus, diskutavo, parodijavo muzikos
atlikėjus, linksmai bei prasmingai leido laiką.

Balandžio 7 d. organizuota ekskursija jaunimui „Požemių paslaptys“. Tai pasivaikščiojimas
po Kretingos miesto požemius, supažindinantis su Kretingos miesto istorija, slypinčiomis paslaptimis
bei negirdėtomis istorijomis. Ekskursiją vedė profesionali gidė Diana Jomantaitė.

Rugpjūčio 12 d. jaunimas pakviestas į pėsčiųjų žygį „Drąsos iššūkis“, skirtą Tarptautinei
jaunimo dienai. Šiai dienai įprasminti savo jėgas sutelkė net trys organizacijos: Viešosios bibliotekos
atvira erdvė jaunimui „Savas kampas“, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
ir Vakarų (jūros) šaulių 3-iosios rinktinės Kretingos šaulių 305-oji kuopa. Žygio metu jaunimo laukė
įvairios užduotys (protmūšis, pirmosios pagalbos mokymai, estafetės, susitikimas su „Misija
Sibiras‘2017“ dalyviu Aurimu Rapaliu). Žygio metu pėsčiomis įveikta daugiau nei 30 km.

Viešoji biblioteka, vykdydama projektą „Naujausios technologijos Z kartai“, spalio mėn.
Edukacijos centre organizavo animacijos kūrimo mokymus jaunimui. Šie kompiuterinės animacijos
mokymai buvo skirti supažindinimui su animacijos tipais, rūšimis, skirtingomis kūrimo galimybėmis
bei technologijomis. Sužinoję apie įvairias animacijos kūrimo technikas ir kaip kuriami jų
mėgstamiausi animaciniai filmukai, jų veikėjai bei scenarijus, jaunuoliai kūrė savo animacinius
filmukus Autodesk Maya 3D kompiuterinės grafikos modeliavimo programa. Animacijos kūrimo
pagrindų mokė Klaipėdos socialinių mokslų kolegijos dėstytojas Ričardas Liaugminas.

Spalio 10 d. Edukacijos centre vyko jaunimo diskusija „Kas nuveda į savižudybę“.
Diskusijos metu kalbėta apie smurtą, priekabiavimą mokykloje ir patyčias. Bendraamžiai dalijosi
tikromis savižudybės istorijomis ir jų atomazgomis, siekiant užkirsti joms kelią.

Gruodžio 8 d. pradėtas organizuoti motyvacinių renginių ciklas – diskusijų apie karjerą
vakarai „#Tavo grįstkelis“. Pirmojo karjeros vakaro „Tavo grįstkelis: Motyvacija ir kario kelias“
pranešėjas – vyr. leitenantas, būrio vadas, jau trejus metus tarnaujantis Geležinio Vilko brigadoje,
Paulius Balsys. Vakaro metu jis dalinosi įžvalgomis apie kario/karininko kelią, patiriamus sunkumus
ir išbandymus, kaip sekėsi siekti savo tikslo ir kodėl svarbu nuolat tobulėti, mokytis ir kilti karjeros
laiptais.

Lapkričio-gruodžio mėn. Edukacijos centre veikė „Kalėdinė studija`2017“. Jos metu
jaunimas turėjo galimybę ne tik išmokti įvairių daiktų gamybos procesų, bet ir paruošti savo rankų
darbo kalėdines dovanas artimiesiems. Jaunimui organizuota žvakių, vonios burbulų gamyba,
šaukštelių, puodelių dekoravimo bei dovanų pakavimo užsiėmimai.

Edukacijos centre nuolatos vyksta įvairūs kūrybiniai, edukaciniai užsiėmimai. 2017 m.
jaunimas mokėsi kaligrafijos meno, vyko puodelių puošybos ir laikinų tatuiruočių užsiėmimai,
auskarų gamyba, batų atnaujinimo užsiėmimai, lūpų balzamo gamyba, apyrankių pynimo, gėlių
lankelių dirbtuvės ir kiti užsiėmimai.
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Renginiai kaimo filialuose
Daug renginių organizuota ir Viešosios bibliotekos kaimo filialuose. Renginiai organizuojami

bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, seniūnijomis, Kretingos rajono kultūros centro
skyriais, visuomeninėmis organizacijomis. Kaimo filialų bibliotekininkės bendradarbiauja
tarpusavyje, organizuoja bendrus renginius.

Baublių filialas vykdė projektą Edukacinė vaikų vasaros skaitymų programa „Siūlai, siūlai,
susivykit...“ – tai vaikų kultūrinių poreikių tenkinimo ir skaitymo skatinimo programa. Vaikai vasarą
dalyvavo bibliotekos organizuojamuose renginiuose, skaitė knygas ir audė stebuklingą skraidantį
kilimą. Kilimas audžiamas iš ypatingų gijų, gaunamų už perskaitytą knygą ar dalyvavimą renginyje
ir puošiamas žvaigždelėmis už padarytą darbelį.

Darbėnų filialas didelį dėmesį skyrė gimtajai kalbai, jos kultūrai, gimtosios kalbos
tyrinėtojams. Sausio mėnesį filiale vyko autorinis vakaras „Ilgas kelias į kalbos slėpinius“ su
kalbininke-baltiste, humanitarinių mokslų daktare, rajono tarybos nare Jūrate Sofija Laučiūte.

Darbėnų filialas taip pat vykdė projektą ir parengė kraštotyros darbą, kurio surinkta medžiaga
panaudota leidinio „Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios metraštis (1602–2017)“
puslapiuose. Metraštyje pateikta Darbėnų parapijos kūrimosi istorija, joje dirbusių kunigų veikla,
bažnytinės šventės, išsamiai aprašytos bažnyčioje esančios sakralinės dailės, taikomojo ir liaudies
meno vertybės. Leidinio pristatymas vyko Darbėnų miestelio tradicinės šventės „Šv. apaštalų Petro
ir Pauliaus atlaidai“ išvakarių dieną bažnyčioje.

Minėto filialo popietėje „Ilgesys“ paminėtos rašytojos kraštietės Nelės Mazalaitės 110-osios
gimimo metinės. Nepaprastai daug įdomios ir vertingos medžiagos padovanojo literatūros
mokslininkė, profesorė Žydronė Kolevinskienė. Darbėnų parapijos klebonas Vygintas Gudeliūnas
klausytojams plačiau priminė Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ veiklą Darbėnuose,
susijusią su rašytojos gyvenimu. Buvusi viešosios bibliotekos darbuotoja Nijolė Raudytė
skaitytojams pristatė pačios ir kolegės Laimos Jonauskaitės sudarytą „Biobibliografijos rodyklę“,
skirtą rašytojai Nelei Mazalaitei. Jubiliejinei sukakčiai paminėti buvo parengta rašytojos leidinių
paroda.

Visus praėjusius metus Grūšlaukės filiale vyko edukacinių renginių ciklas „Žemaitiškų
tradicijų atgarsis Grūšlaukės krašto kultūrinėje edukacijoje“, finansuojamo iš Kretingos rajono
savivaldybės biudžeto lėšų. Vyko įvairių technikos žanrų kūrybiniai užsiėmimai: dekupažo, pynimas
popieriaus juostelėmis, mandalų spalvinimas smėliu, siuvinėjimo menas ir kt.

Jokūbavo filiale vyko literatūrinė popietė „Jaukus žiemos vakaras su knyga, arbata ir
meduoliu“, skirta akcijai „Knygų Kalėdos“. Lietuvių kalbos mokytoja Julija Paulauskienė
supažindino su Lietuvos kalbininku Jonu Jablonskiu. Vydmantų filialo vyresn. bibliotekininkė
Romutė Girskienė skaitė ištraukas iš Romualdo Granausko apsakymo „Vargonai su tekinėliais“.
Buvo pagerbti geriausi, aktyviausi skaitytojai.

Kalniškių filiale organizuotas renginys „O buvo taip...“, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės
metams paminėti. Renginio pradžioje bibliotekininkė trumpai supažindino su rašytojos biografija ir
kūryba. Su dideliu renginio dalyvių susidomėjimu buvo peržiūrėtas režisieriaus Roberto Verbos 1970
m. sukurtas filmas „Ieva Simonaitytė“. Įdomu buvo išgirsti pačios rašytojos balsą, klausant audio
įrašų „Ak, buvo visko...“. Skaitovės Monika Mockienė, Rita Viskontienė skaitė ištraukas iš apysakos
„Pikčiurnienė“ bei autobiografinės apysakos „O buvo taip“.

Minint Lietuvių kalbos kultūros metus Raguviškių filiale organizuotos diskusijų popietės „Ką
man reiškia kalba“ ir „Žodis, kalba, knyga – jų svarba ir įtaka man ir mano aplinkai“, kuriose
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diskutuota apie lietuvių kalbos grožį: kiek daug sinonimų, epitetų ir palyginimų turi ši kalba, kodėl
lietuvių kalba mums svarbi, ir kaip reikėtų ją saugoti ir puoselėti?!

Įsimintina organizuota šventinė popietė „Pasitinkant Žolinę“ Šukės filiale. Renginio metu
visi dalyviai kūrė ir komponavo Žolinės puokštes, dainavo, šoko bei bendravo tarpusavyje. Filialo
lankytojus džiugino pačių sukurta Žolinių puokščių paroda.

Šalia tradicinių renginių paminėtina Vydmantų filialo veiklos naujovė – arbatvalandžiai, kurie
rengiami nedidelėms 6–8 susirinkusiųjų žmonių grupėms, turintiems savo temą temą. Tokių renginių
įvyko 4: 2 susitikimai su kultūros darbuotojais iš Latvijos, pavadinti „Vydmantų biblioteka – kaimo
bendruomenės kultūros ir informacijos centras“, valandėlė „Natūralūs produktai sveikatai ir grožiui“,
naujos knygos „Kretingos krašto tautodailė ir tradiciniai amatai“ pristatymas.

Kiti renginiai: akcijos, iniciatyvos
Viešoji biblioteka dalyvavo ir kitų įstaigų, organizacijų organizuojamose programose,

renginiuose, akcijose: Kretingos Švietimo centro organizuotoje konferencijoje „Jie kūrė ir augino
Lietuvą“ skaitytas pranešimas ir pristatyta paroda „Kretingos krašto kalbininkai – lietuvių kalbos
tyrinėtojai“, parengtas ir organizuotas protų mūšis „1000 kalbos klaustukų“ Kretingos rajono,
Palangos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių administracijų atstovams, parengtas ir organizuotas
protų mūšis „Vasario 16-oji“ VšĮ Pranciškonų gimnazijos bendruomenei, dalyvauta VšĮ „Klaipėdos
šventės“ organizuotame „Švyturio ralyje 2017“ ir parengta užduotis žaidimo dalyviams Viešojoje
bibliotekoje, dalyvauta pasaulinėje iniciatyvoje „Hour of Code” ir organizuota 100-mečio
programavimo valanda bibliotekoje, dalyvauta Jaunimo informacinėje mugėje „Būk informuotas“,
bendradarbiauta su Kaimo rašytojų sąjungos nariais, rengiant Lietuvos pašto literatų kūrybinę popietę
„Literatūrinis ruduo“, dalyvauta pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kartu su visa
Lietuva minint Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, organizuotos akcijos „Skaitymo iššūkis“,
„Knygų Kalėdos“ ir kt.

Parodos
Viešojoje bibliotekoje spaudinių parodomis buvo pažymėtos valstybinės šventės ir žymios

datos: „Tarp laisvų – laisva“, skirta Laisvės gynimo dienai, „Lietuva pasaulio žemėlapyje“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai; meno parodos: Dalios Račkauskaitės fotografijos
paroda „Mona paukštės 2”, D. Skridailaitės-Valatkienės tapybos darbų paroda „Laikas, kuriame esu“,
O. Norvilaitės tapybos darbų paroda „Transformacija 2“, Dalios Stankevičiūtės paroda „Mandala(i):
spalvos mano delnuose, o Jūsų – širdyse“, prancūzų menininko Jean Marc Godés fotografijų paroda
„Knygų gyvenimas“, jaunimo kūrybos parodų ciklas „Genijų era“: E. Korsakaitės,
K. Klapatauskaitės, A. Gurkšnio, A. Jonušaitės, G. Leketaitės fotografijų parodos, L. Barkausko
grafikos paroda, spaudinių parodos aktualiomis temomis: „Duona – vitaminų skrynia, todėl ją
atidarinėti reikia kasdien“, „Meilė – tai akimirka, švystelėjanti visų saulių ir žvaigždžių visatos
spindėjimu“, 4 teminės parodos mobilioje lentynoje: apie sodo dizainą, moterų stilių, konservavimą,
Šv. Kalėdas, interaktyvi paroda „Stiprybė, dvasiai ir viltis“, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai.

3.11. Renginių lankytojai

Biblioteka Renginių lankytojai Skirtumas
2017 m. 2016 m.

SVB 15 877 14 102 +1 775
VB 6 815 5 427 +1 388
MF 720 559 +161
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KF 8 342 8 116 +226

3.12. Mokamos paslaugos

Mokamos paslaugos gyventojams teikiamos patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. T2-304 sprendimu (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl Kretingos
rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“
pakeitimo (su vėlesniais pakeitimais) .

2017 m. SVB už mokamas paslaugas surinkta 1 725 Eur, lyginant su 2016 m., surinkta (-29
Eur) mažiau.

3.13. Bibliotekos įvaizdžio formavimas

Bibliotekos įvaizdis formuojamas pasitelkiant įvairias komunikacijas: renginius, darbą su
žiniasklaida, bendravimą su paslaugų vartotojais, bibliotekos atstovų dalyvavimą įvairiuose
renginiuose, informacines technologijas ir pan.:

 Viešosios bibliotekos interneto svetainė www.kretvb.lt. Tinklalapis atstovauja Viešąją
biblioteką viešojoje erdvėje, skirtas interneto ir el. paslaugų vartotojams. Interneto svetainė pritaikyta
neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams. Be paslaugų ir veiklos pristatymo, bibliotekos interneto
svetainėje skelbiamos naujienos, anotuojami vyksiantys renginiai, vykusių renginių aprašymai,
sudaromi ir siunčiami naujienas užsisakiusiems vartotojams „Naujienlaiškiai“, informuojantys apie
mėnesio renginius, prieiga prie el. paslaugų, DB;

 Viešosios bibliotekos el. leidiniai: „Kretingos personalijų žinynas“ bei „Kretingos
krašto enciklopedija“ www.kretingosenciklopedija.lt – pateikta nauja informacija dalinamasi
socialiniuose tinkluose, bibliotekos interneto svetainėje, platinamas el. leidinių adresas, skleidžiama
žinia apie veiklą;

 Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos, Kretingos krašto
enciklopedijos, Vaikų literatūros centro ir bibliotekos erdvės jaunimui „Savas kampas“
(administruojamas Edukacijos centro darbuotojo) Facebook paskyros;

 el. katalogas ir el. paslaugos vartotojams (bibliografinių įrašų paieška, visateksčiai
dokumentai, leidinių užsakymas, rezervavimas, grąžinimo termino pratęsimas, „Klausk
bibliotekininko“ paslauga, el. knygos ir el. DB ir kt.) gerina Viešosios bibliotekos įvaizdį, skleidžia
žinią apie galimybę gauti paslaugas neišeinant iš namų;

 redaguoti filialų veiklos pristatymai visuomenei jiems ruošiantis jubiliejiniams
renginiams;

 rengtos renginių anotacijos publikavimui internete ir kurti įvykiai  socialiniame tinkle
Facebook;

 Viešosios bibliotekos abonemente esantis televizorius panaudotas renginių ir naujai
gautų leidinių Viešojoje bibliotekoje pristatymams: kartą per mėnesį sukurti PowerPoint pristatymai
ir rodyti (reklamuoti) bibliotekos darbo metu, vykstančių renginių metu – parengta 12 pristatymų.

Leidiniai

Išleista reklaminė ir reprezentacinė medžiaga: lankstinukas apie Viešąją biblioteką, knygų
skirtukai, kišeniniai ir stalo kalendoriai, rašikliai, pieštukai, balionai, puodeliai.



20

Straipsniai

 straipsniai spaudoje – 202 (2016 m. – 195), iš jų:
 respublikinėje spaudoje – 4 (2016 m. – 11), rajoninėje spaudoje – 198 (2016 m. –

184);
 bibliotekos darbuotojų parengti straipsniai – 71 (2016 m. – 67);
 ne bibliotekos darbuotojų – 131 (2016 m. – 128);
 straipsniai apie VB veiklą – 124 (2016 m. – 89), apie KF – 78 (2016 m. – 106);
 informaciniai pranešimai – 190 (2016 m. – 176).

IV DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS

4.1. Dokumentų fondas

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros centro dokumentų fondą sudaro 14 604 fiz. vnt.
dokumentų, lyginant su 2016 m., (-277 fiz. vnt.) mažiau, iš jų: grožinės literatūros – 11 638 fiz. vnt.,
79,69 %, lyginant su 2016 m., (+224 fiz. vnt.) daugiau, šakinės literatūros – 2 966 fiz. vnt., 20,31 %,
lyginant su 2016 m., (+53 fiz. vnt.) daugiau.

Vienam gyventojui/vaikui (vaikų skaičius mieste iki 14 m. yra 3 237) tenka 4,51 fiz. vnt.
dokumentų.

Naujai gautų leidinių vienam gyventojui/vaikui tenka 0,2 fiz. vnt. dokumento.
Vienam VB vartotojui/vaikui (1 339) tenka 10,9 dokumentų.

Biblioteka Iš viso fonde
fiz. vnt.

Grožinės literatūros
fiz. vnt.

% Šakinės literatūros
fiz. vnt.

%

VB 14 604 11 638 79,69 2 966 20,31

4.2. Dokumentų gautis

Per metus įsigyta – 687 fiz. vnt., 414 pav., lyginant su 2016 m., įsigyta (+27 fiz. vnt. ir 13 pav.)
daugiau:

 grožinės literatūros – 557 fiz. vnt. (+15 fiz. vnt.);
 šakinės literatūros – 130 fiz. vnt. (+12 fiz. vnt.);
 naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 4,7 % (+0,1 %).

4.3. Dokumentų nurašymas

Iš viso nurašyta 410 fiz. vnt., 282 pav., lyginant su 2016 m., nurašyta (-146 fiz. vnt., 26 pav.)
mažiau.

Bendras fondo apyvartos rodiklis išlieka toks pat – 1,2.

4.4. Vaikų vartotojų telkimas

Biblioteka Vaikų skaičius
Kretingos mieste iki

14 m. 2017 m.

Vaikų
sutelkimo %

2017 m.

Vaikų skaičius
Kretingos mieste iki

14 m. 2016 m.

Vaikų
sutelkimo %

2016 m.
VB 3 237 35,49 3 479 34,0
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Biblioteka Vaikų vartotojų skaičius 2017 m. Vaikų vartotojų skaičius 2016 m. Skirtumas
SVB 2 386 2 395 -9
VB 1 176 1 182 -6
MF 168 169 -1
KF 1 042 1 044 -2

4.5. Apsilankymų skaičius ir lankomumas

Biblioteka Vaikų apsilankymų
skaičius 2017 m.

Vaikų
lankomumo

rodiklis 2017 m.

Vaikų apsilankymų
skaičius 2016 m.

Vaikų
lankomumo

rodiklis 2016 m.
SVB 48 063 20,1 57 431 24,0
VB 16 437 13,9 20 618 17,4
MF 2 823 16,8 2 913 17,2
KF 28 803 27,6 33 900 32,5

4.6. Dokumentų išduotis

2017 m. SVB vartotojams vaikams išduota 48 822 fiz. vnt. dokumentų, lyginant su 2016 m.,
išduota (-6 174 fiz. vnt.) mažiau. Dokumentų išduotis sumažėjo VB (-1 079 fiz. vnt.) ir KF
(-5 173 fiz. vnt.), padidėjo tik MF (+78 fiz. vnt.).

Dokumentų išduoties mažėjimą lemia naujų knygų ir programinės literatūros stygius, mažai
atsinaujinantys dokumentų fondai.

Biblioteka Dokumentų išduotis
fiz. vnt.

Skirtumas

2017 m. 2016 m.
SVB 48 822 54 996 -6 174
VB 13 500 14 579 -1 079
MF 5 234 5 156 +78
KF 30 088 35 261 -5 173

Didžiąją dalį dokumentų išduoties SVB sudaro išduotis į namus – 341 963 fiz. vnt., lyginant
su 2016 m., išduotis į namus (-4 076 fiz. vnt.) mažiau.

Biblioteka Išduota
dokumentų

į namus
fiz. vnt.
2017 m.

Išduota
dokumentų

į namus
fiz. vnt.
2016 m.

Skirtumas Išduota
dokumentų

vietoje
fiz. vnt.
2017 m.

Išduota
dokumentų

vietoje
fiz. vnt.
2016 m.

Skirtumas

SVB 34 963 39 039 -4 076 13 857 15 957 -2 100
VB 13 497 14 467 -970 3 112 -109
MF 2 876 2 943 -67 2 358 2 213 +145
KF 18 590 21 629 -3 039 11 496 13 632 -2 136

 SVB išduota grožinės literatūros (-4 384 fiz. vnt.), šakinės literatūros (-1 790 fiz. vnt.)
ir periodinių leidinių (-2 741 fiz. vnt.) mažiau;
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 VB išduota grožinės literatūros (-964 fiz. vnt.), šakinės literatūros (-115 fiz. vnt.) ir
periodinių leidinių (-33 fiz. vnt.) mažiau;

 MF išduota grožinės literatūros (-453 fiz. vnt.) mažiau, šakinės literatūros (+531 fiz.
vnt.) ir periodinių leidinių (+134 fiz. vnt.) daugiau;

 KF išduota grožinės literatūros(-2 967 fiz. vnt.) ir šakinės literatūros (-2 206 fiz. vnt.)
mažiau, periodinių leidinių (-2 842 fiz. vnt.) mažiau.

Biblioteka Iš viso
išduota
grožinės

literatūros
fiz. vnt.
2017 m.

% Iš viso
išduota
šakinės

literatūros
fiz. vnt.
2017 m.

% Iš viso
išduota

periodinių
leidinių
fiz. vnt.
2017 m.

%

SVB 34 250 70,2 14 572 29,8 15 486 31,7
VB 12 380 91,7 1 120 8,3 34 0,3
MF 3 116 59,5 2 118 40,5 2 390 45,7
KF 18 754 62,3 11 334 37,7 13 062 43,4

4.7. Skaitomumas

Biblioteka Vaikų skaitomumo
rodiklis 2017 m.

Vaikų skaitomumo
rodiklis 2016 m.

Skirtumas

SVB 20,5 23,0 -2,5
VB 11,5 12,3 -0,8
MF 31,2 35,0 -3,8
KF 28,9 33,8 -4,9

4.8. Renginiai vaikams

2017 m. SVB vaikams organizuoti 544 renginiai, lyginant su 2016 m., renginių (-1) mažiau,
tame skaičiuje: žodinių renginių – 387, lyginant su 2016 m., žodinių renginių (+7) daugiau, parodų
– 157, lyginant su 2016 m., parodų (-7) mažiau. VB organizuota renginių – 65, lyginant su 2016 m.,
renginių (-29) mažiau, MF ir KF, lyginant su 2016 m., renginių (+10) ir (+18).

SVB renginiuose dalyvavo 5 468 vaikai, lyginat su 2016 m., vaikų (-404) mažiau, iš jų: VB
– 721 vaikas, lyginant su 2016 m., vaikų (-730) mažiau, MF – 435 vaikai, lyginant su 2016 m.,
vaikų (+155) daugiau, KF – 4 312 vaikų, lyginant su 2016 m., vaikų (+171) daugiau.

Biblioteka Iš viso renginių Žodiniai renginiai Parodos
2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m.

SVB 544 545 387 380 157 165
VB 65 94 54 76 11 18
MF 34 24 23 16 11 8
KF 445 427 310 288 135 139

2017 m. eigoje organizuotos literatūrinės popietės, viktorinos, pažintinės, teatralizuotos
popietės, edukaciniai užsiėmimai, garsiniai skaitymai, spaudinių ir vaikų kūrybos darbų parodos. Šių
organizuotų renginių tikslas – skaitymo skatinimas, savo krašto pažinimas, vaikų meninės saviraiškos
ugdymas, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, bendravimo įgūdžių ugdymas.
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Skaitymo skatinimo renginiai:
Sausio 11 d. Viešosios bibliotekos centre vyko naujos erdvės vaikams atidarymas. Naujoje

erdvėje vaikai gali žaisti, dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, vyksta knygų klubo „Pelėdžiukai“ veikla
bei kiti renginiai. Užsiėmimų metu kreipiamas dėmesys į vaikų skaitymą, kaip gerą ir išradingą būdą
praleisti laisvalaikį. Vaikai išsirenka sau patinkančias knygas, skaito, inscenizuoja, kuria
spektakliukus. Tokiu būdu ugdomas vaiko dėmesys, skatinami kūrybiškumo, viešo kalbėjimo,
bendravimo, saviraiškos įgūdžiai.

Vaikų literatūros centras vykdė Vaikų knygų rinkimų akciją, kurią pristatė renginyje „Lapės
ir Vilko pokalbiai“. Vaikai pristatinėjo knygas savo klasės draugams, diskutavo, vieni kitiems
uždavinėjo klausimus, o atėjus metui balsuoti, kiekvienas turėjo savo tvirtą nuomonę.

Vasario 23 d. vyko renginys „Linksmažodžiai išdykauja“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms.
Buvo organizuotas žodžių galvosūkių mūšis „Kur gyvena kalba“, kurio metu moksleiviai pasiskirstė
į keturias komandas ir atliko įvairias užduotis: įrašė trūkstamas raides, skiemenis, dvibalses, sudarė
iš raidžių žodžius ir kt.

Balandžio 5 d. Vaikų literatūros centre vyko literatūrinė pamoka „Prie žalvarinio pasakos
paminklo“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Vaikai, ruošdamiesi šios dienos
minėjimui, piešė piešinius tema „Paukščių skrydis H. Kristiano Anderseno pasakose“. Renginio metu
vaikai buvo suskirstyti į komandas ir turėjo atsakyti į teksto suvokimo klausimus naudodamiesi vaikų
literatūros fondo knygomis. Klausimai buvo sudaryti remiantis populiariausiomis, dažniausiai
skaitomomis vaikiškomis pasakomis – „Coliukė“, „Skraidanti skrynia“, „Idutės gėlės“, „Bjaurusis
ančiukas“, „Sniego karalienė“ ir kt.

Jau tapo tradicija mažiesiems Viešosios bibliotekos lankytojams už aktyvią, kūrybišką veiklą,
nuoširdų bendradarbiavimą, gražių skaitymo tradicijų puoselėjimą dovanoti Bičiulių šventę.
Gegužės 12 d. Viešoji biblioteka pakvietė į renginį „Puslapių šnaresy“. Šįkart pasidžiaugta
kūrybingais vaikais, skaitančiomis šeimomis, aktyviausiais skaitytojais, bibliotekos bičiuliais.
Renginį pradėjo aktyviausias bibliotekos skaitytojas, Knygų klubo „Pelėdžiukai“ vadovas Sidas
Čepelevas, kuris įsikūnijęs į Profesoriaus vaidmenį skaitė ištrauką iš Gendručio Morkūno knygos
„Traškančios žvaigždės“, „Skaitantys vaikai išgelbės Grenlandijos ledynus“. Šventės metu patys
mažiausieji parodė ką moka: vieni skaitė mėgstamų knygų ištraukas, kiti deklamavo eilėraščius, o dar
kiti grojo. Šventinę nuotaiką kūrė ir Yamahos muzikos mokyklėlės vadovė Giulnara Poloneičik kartu
su vadovaujamos mokyklėlės mokiniais ir jų tėveliais. Vaikų literatūros centro darbuotojos už gražių
skaitymo tradicijų puoselėjimą bei aktyvų dalyvavimą Viešosios bibliotekos veikloje apdovanojo
padėkos raštais ir Viešosios bibliotekos įsteigtais prizais.

Lapkričio 7 d. Vaikų literatūros centre vyko skandinavų rašytojos Astridos Lindgren knygų
pristatymai. Vaikų literatūros centro bibliotekininkės papasakojo apie garsios švedų rašytojos
gyvenimą ir kūrybinę veiklą. Moksleiviai susipažinę su Astridos Lindgren kūryba prisiminė
pasakojimus apie linksmus, išradingus, drąsius išdykėlius – Lotą, Pepę, Emilį, Karlsoną, nykštuką
Nilsą ir kitus. Po linksmos dainelės apie Karlsoną vyko nuotaikinga viktorina, kurios metu
moksleiviai įtvirtino žinias apie žinomą rašytoją bei jos knygas.

Gruodžio 12 d. Viešojoje bibliotekoje vyko labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“
inicijuojama knygų dovanojimo šventė „Vaikų bibliotekėlė 2017“. Viešosios bibliotekos, jos filialų,
ugdymo įstaigų, ligoninių, vaikų globos namų bibliotekų lentynas papildė naujausios vaikiškos
knygos.
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Baublių filialas vykdė projektą Edukacinė vaikų vasaros skaitymų programa „Siūlai, siūlai,
susivykit...“ – tai vaikų kultūrinių poreikių tenkinimo ir skaitymo skatinimo programa. Šis projektas
pakvietė vaikus vasarą dalyvauti bibliotekos organizuojamuose renginiuose, skaityti knygas ir austi
stebuklingą skraidantį kilimą. Kilimas audžiamas iš ypatingų gijų, gaunamų už perskaitytą knygą ar
dalyvavimą renginyje ir puošiamas žvaigždelėmis už padarytą darbelį.

Projektas startavo Žaidimų švente „Siūlai, siūlai, susivykit...“. Reikėjo susukti ir išsukti gyvą
kamuolį iš komandos draugų, atsakinėjant į mįsles, surišti kuo ilgesnį siūlą, išbandyti vikrumą
estafetėje „Apsirenk“ ir keliaujant po Baublių kaimą, surasti tautinio kostiumo dalis lietuvaitei.

Šio projekto dėka baubliškiai vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime Klaipėdos
etnokultūros centre, kur mokėsi daryti vieną iš tautinio kostiumo puošybos elementų – siūlų
kamuoliukus.

Baublių filialo vykusioje popietėje „Popierinės lėlės ne tik mamų prisiminimuose“,
skaitant menininkės Nomedos Marčėnaitės knygą „Lėlė“, atgijo ir sugrįžo iš mamų vaikystės
popierinės lėlės. Ne tik atgijo ir pripildė Baublių filialo patalpas žaidimais, vaikų juoku, bet ir
padovanojo vaikams žaidimų namelį.

Vasaros organizuotose skaitymuose Baublių filialo vaikai dalyvavo aktyviai: perskaitė 69
knygas, padarė 49 darbelius (piešė piešinius, siuvo lėlytes, gamino popierines lėles). Projektui
baigiantis vaikai dalyvavo edukacijoje „Akvarelės klasei“, kurį vedė vaikiškų knygų iliustruotoja,
dailininkė, rašytoja Sigutė Ach. Susitikimo pradžioje viešnia pakvietė vaikus žiūrėti į debesis ir juose
kažką įžvelgti: katinėlį, o gal paukštį. Papasakojo apie penkis vaizduotės kanalus: regą, klausą, uoslę,
skonį ir lietimą. Vaikai, užsimerkę, įsivaizdavo ką prieš tai matė, bandė išgirsti smuiko melodiją,
mašinos ūžesį, suuosti jūrą, gėles, paragauti citrinos, paliesti šlapią šuns kailį, pajausti šiltą vėją, kuris
sušildo po šalto dušo. Atgaivinę vaizduotę, padedami dailininkės, mokiniai ant popieriaus akvarele
liejo spalvotus debesėlius. Spalvų dėmelės sukosi ir liejosi, sukurdamos vienintelius ir
nepakartojamus piešinukus. Ši edukacija suteikė daug mielų, šiltų emocijų, išjudino fantaziją,
užaugino vaizduotės sparnus, o visi edukacijos dalyviai gavo dovanų – paveikslą su Sigutės Ach
autografu.

Įdomus vyko teatralizuoto projekto „Keliaujantys pasakų lagaminai“ pristatymas Jokūbavo
filiale. Keliaujančius lagaminus pristatė Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vedėja Birutė Naujokaitienė. Klaipėdos lėlių teatro aktorės Gintarė Damanskytė ir Rūta Jankevičiūtė
inscenizavo pasaką „Batuotas katinas“. Neatsiliko ir mažieji bibliotekos svečiai, jie taip pat
inscenizavo pasaką. Lagaminuose vaikai rado pirštinines teatro lėles, knygutes su įvairiomis
užduotimis, spalvinimo priemones. Galimybė žaisti, kurti mini spektaklius ir skaityti knygas suteikė
daug džiaugsmo vaikams.

Rudenį Šukės filiale vyko edukacinis užsiėmimas vaikams „Lietuvių tradicinės tautinės
juostos pynimas“, skirtas Tautinio kostiumo metams. Popietės „Paslapčių palėpė bibliotekoje“
metu vaikai sprendė logines užduotis, minė minkles, ieškojo užuominų apie paslėpto lobio vietą.
Moksleivių rudens atostogų metu vaikai rinkosi į kūrybines dirbtuves „Akmenėlių spalvinimas“.

Lietuvių kalbos kultūros metams skirti užsiėmimai „Geri žodžiai paukšteliais skraido“ ir 8
garsinių skaitymų ciklas „Lietuviškų pasakų skrynelė“ vyko Vydmantų filiale. Pradinukams ir
ikimokyklinio amžiaus vaikams organizuotos tradicinės pažintinės valandėlės „Knygų pasaulio
įvairovė“, „Žaidžiame biblioteką“, „Surask knygelę“. Didžiausią įspūdį vaikams paliko Viešosios
bibliotekos darbuotojų organizuota teatralizuoto projekto popietė „Keliaujantys pasakų lagaminai“,
kurioje dalyvavo net 58 vaikai.



25

Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai:
Spalio 18 d. Viešoji biblioteka, vykdydama projektą „Vaikų knygų klubas „Pelėdžiukai“,

pakvietė vaikus į kūrybos pamoką „Akvarelė ir vaizduotės lavinimas“ kartu su dailininke, knygų
autore Sigute Ach. Užsiėmimas prasidėjo pokalbiu-paskaita apie vaizduotės lavinimą ir jos svarbą
kiekvieno žmogaus ir visuomenės gyvenime. Antrojoje užsiėmimo dalyje, vaikams stebint savo
sukurtas akvarelines miniatiūras, buvo kuriami „Žodžių tiltai“ – aprašomi kūriniai, sukuriant
akvarelinių eksponatų pavadinimus. Taip gimė unikalūs darbeliai, liudijantys neišsemiamą
vaizduotės potencialą.

Lapkričio 25 d. „Šimtmečio programavimo valanda“ vyko daugiau nei 50 Lietuvos
bibliotekų ir mokyklų. Prie šios pasaulinės iniciatyvos prisijungė ir Viešoji biblioteka. Šis renginys
buvo ypatingas – prisijungiant prie Valstybės atkūrimo šimtmečio programos renginių „Hour of
Code“ organizatoriai parengė išskirtines programavimo užduotis vaikams. Pirmą kartą kretingiškiai
– jaunieji kūrėjai – programavimą pažino atlikdami ne visam pasauliui skirtas, o specialiai Lietuvai
sukurtas užduotis, kurios kvietė pažinti modernios Lietuvos šimtmečio įvykius ir herojus.

Lapkričio mėnesį Viešojoje bibliotekoje vyko karjeros diena. I, III, ir VI klasių M. Daujoto
pagrindinės mokyklos moksleiviai edukacinės pamokos metu susipažino su bibliotekininko profesija.

Siekiant nuoseklaus asmenybės ugdymo, vaikų estetinio suvokimo formavimo, buvo tęsiama
edukacinių veiklų programa, kuri kvietė vaikus kartą per mėnesį į užsiėmimus Viešojoje bibliotekoje.
Projekto „Pažinimo kelias“ programa buvo sudaryta remiantis veiklų metu minimų lietuviškų
švenčių, tarptautinių dienų, sezoniškumo pagrindu. Pirmiausia vaikai susipažino su pirmąja
išspausdinta lietuviška knyga Martyno Mažvydo „Katekizmu“, kuri išleista prieš 470 metų, galėjo
išbandyti kaligrafijos meną, rašymo techniką plunksna ir tušu. Rengiantis Šv. Velykų šventei, vaikai
burbuliniu modelinu dekoravo kiaušinio formos paviršių. Vėliau kartu su profesionaliomis Klaipėdos
lėlių teatro aktorėmis Gintare Damanskyte ir Rūta Jankevičiūte mokėsi teatro terminų reikšmes: kas
yra spektaklis, režisūra, aktoriai, vaidinimas pirštininėmis lėlėmis ir jo subtilybės, atliko trumpą
apšilimo prieš pasirodymą mankštelę bei išbandė jėgas improvizuodami spektaklius lėlėmis.

Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Voveriukų“, „Bitučių“ ir „Boružiukų“
grupių vaikai dažnai svečiavosi Darbėnų filiale. Per metus vyko per 16 užsiėmimų. Tame tarpe ir
interaktyvioji viktorina „Kaip surasti Lietuvą 2017?“. Taip Darbėnų filialas prisidėjo prie vaikų
supratimo apie Lietuvą, jos simbolius, susipažindino su didžiausiais miestais bei įsimintinomis
vietomis. Pilietiškumo ugdymo finalinis renginys vyko filiale, kur vaikai interaktyvaus pokalbio metu
pristatė savo darželį, artimiausioje aplinkoje esančius kultūros bei gamtos objektus, drąsiai
deklamavo, dainavo net drauge žaidė lietuvių liaudies žaidimus, atsakinėjo į pačių sukurtus
klausimus. Vaikai bendravo „Skype“ programos pagalba su Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės
mokyklos moksleiviais.

Grūšlaukės filialo mokyklinio amžiaus ir suaugusieji lankytojai turėjo galimybę dalyvauti
edukaciniuose užsiėmimuose: „Velykinės dirbtuvės. Išmarginkim pavasarį“, „Spalvų gama
tautiniuose kostiumuose“, Siuvinėjimo menas iš arti“, „Ir graži ta mus kalba gimtoji“, „Kaip senoliai
vakarojo“, „Kalėdinių žvakių puošimas. Advento vainikas iš kankorėžių“ ir kt. Visi edukacinių
renginių ciklo metu padaryti darbai buvo eksponuojami bibliotekoje.
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V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA

5.1. LIBIS PĮ diegimas

Diegimo eiga:

 LIBIS PĮ diegimas pradėtas 2001 m. 2011 m. LIBIS sistemoje dirbo visi viešosios
bibliotekos filialai. Nuo 2006 m. sausio 1 d. Viešoji biblioteka pradėjo dirbti SAP – vieningoje
skaitytojų aptarnavimo ir registracijos sistemoje, pradėti išduoti elektroniniai LIBIS skaitytojų
pažymėjimai. Nuo 2014 m. sausio 1 d. visi bibliotekos filialai dirbo SAP, nuo 2015 m. sausio 1 d.
skaitytojai turi galimybę rezervuoti/užsakyti leidinius visuose Viešosios bibliotekos
fonduose/filialuose;

 darbui su LIBIS darbo vietų skaičius nekinta nuo 2014 m. Iš viso SVB yra 38 darbo
vietos darbuotojams: VB – 16, MF – 2, KF – 20. Dviejuose kompiuteriuose įdiegtas el. katalogas
skaitytojams – OPAC;

 2017 m. vasario mėn., dėl Viešosios bibliotekos serverio kritinės būklės, pradėti derinti
Viešosios bibliotekos LIBIS duomenų bazės perkėlimo į LNB infrastruktūrą darbai. Vasaros
pradžioje pradėti paruošiamieji darbai: surinkta informacija apie bibliotekos darbuotojų darbo vietas,
iš kurių bus jungiamasi prie „LIBIS debesies“, išeksportuoti darbo kompiuterių registrai, užpildyta
skyrių/fondų/filialų duomenų lentelė, derinta perkėlimo data su UAB „Asseco Lietuva“. UAB
„Asseco Lietuva“ darbuotojai rugsėjo 13 d. pradėjo Viešosios bibliotekos LIBIS duomenų bazės
perkėlimo darbus į LNB infrastruktūrą. Perkėlus LIBIS į „LNB debesį“, visi Viešosios bibliotekos
kompiuteriai, dirbantys LIBIS sistemoje, prijungti prie LNB infrastruktūroje esančio „LIBIS
debesies“. Rugsėjo 15 d. „LIBIS debesyje“ jau sklandžiai dirbo Viešoji biblioteka, o iki rugsėjo 20 d.
ir tie filialai, kurie turėjo nesklandumų, jungiantis dėl per paruošiamąjį laikotarpį pasikeitusių IP
adresų. Prisijungimui filialuose parengta metodinė medžiaga, padėta prisijungti nuotoliniu būdu.
Filialus prijungus prie „LIBIS debesies“ yra mažiau trukdžių dirbant su LIBIS PĮ, pagerėjo skaitytojų
aptarnavimo kokybė;

 2 kartus per metus organizuotas periodinis LIBIS PĮ sistemos versijos atnaujinimas,
antrą kartą – perkeliant LIBIS į „debesį“. „LIBIS debesyje“ PĮ naujinama visose Viešosios
bibliotekos darbo vietose (miesto ir kaimo filialuose).

5.2. Katalogai ir kartotekos

Elektroniniame LIBIS kataloge:
 iš viso bibliografinių įrašų – 50 361 (2016 m. – 48 681);
 bibliografinių analizinių įrašų – 64 313 (2016 m. – 60 569), iš jų: kraštotyros – 42 134

(2016 m. – 38 662).

2017 m. sukurta bibliografinių analizinių įrašų – 3 690 (2016 m. – 3 563), iš jų:
 kraštotyros 3 419 (2016 m. 3 249);
 analizinių bendrųjų – 271 (2016 m. – 314);
 prisegta bylų – 1 061 (2016 m. – 1 029);
 redaguota įrašų – 930 (2016 m. – 752).

5.3. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas

2017 m. atsakyta į 7 459 užklausas, lyginant su 2016 m., atsakyta (+220) daugiau. Daugiausia
gauta adresinių užklausų – 4 496, lyginat su 2016 m., gauta (+665) daugiau.
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Biblioteka Gautos
informacinės

užklausos

Teminės
užklausos

Adresinės
užklausos

Tikslinės
užklausos

Faktografinės
užklausos

Neigiamos
užklausos

SVB 7 474 1 990
(26,6 %)

4 496
(60,2 %)

869
(11,6 %)

109
(1,5 %)

10
(0,1 %)

VB 4 265 418
(9,8 %)

3 215
(75,4 %)

631
(14,8 %)

1
(0,0 %)

0
(0 %)

MF 393 393
(100 %)

0 0 0 0

KF 2 816 1 179
(41,9 %)

1 281
(45,5 %)

238
(8,5 %)

108
(3,8 %)

10
(0,3 %)

5.4. Internetas

Iš viso SVB vartotojams kompiuterizuotos 98 darbo vietos, lyginant su 2016 m., darbo vietų
(-5) mažiau. Interneto lankytojų skaičiaus mažėjimą lemia jungimasis prie bevielio ryšio su savo
mobiliaisiais įrenginiais bet kurioje bibliotekos vietoje, tiesiog, lankytojai nebeužregistruojami.
Virtualių apsilankymų skaičius – 36 052, lyginat su 2016 m., virtualių apsilankymų (-15 438) mažiau.
Šį mažėjimą lėmė bibliotekos svetainės www.kretvb.lt ribota prieiga vartotojams, t. y. pasenusios ir
programiškai pažeidžiamos Turinio valdymo sistemos: ilgas jos atsakymo (tinklapio ir tinklalapių
atvėrimo) laikas, apsunkintas informacinių ir elektroninių paslaugų vartotojams pasiekiamumas.

Biblioteka Interneto lankytojai
2017 m.

Skirtumas Kompiuterizuotos darbo
vietos vartotojams 2017 m.

Skirtumas

SVB 18 374, iš jų vaikų –
9 830

-8 977 98 (-5)

VB 5 676, iš jų vaikų –
2 096

(-2 453), iš jų
vaikų (-
1 893)

mažiau nei
2016 m.

22 0

MF 1 578, iš jų vaikų –
402

(-1 322), iš jų
vaikų (-445)
mažiau nei

2016 m.

6 0

KF 11 120, iš jų vaikų –
7 332

(-5 202), iš jų
vaikų (-
4 269)

70 (-5)

5.5. Kraštotyros veikla

Kraštotyros dokumentų fondą sudaro 3 177 fiz. vnt., saugomi 84 kraštotyros aplankai, Igno
Jablonskio rankraščiai ir kt., kaupiamas fotografijų archyvas, Kretingos rajono periodiniai leidiniai:
„Švyturys“ ir „Pajūrio naujienos“.

Kraštotyros veiklos turinys ir kryptys:
 kraštotyros fondo ir informacijos kaupimas, skaitmeninimas ir sklaida;
 dalyvavimas Etninės kultūros plėtros rajone programoje;
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 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje;
 e-leidinių kūrimas ir pildymas: Kretingos krašto enciklopedija ir Personalijų žinynas;
 ryšiai su kraštiečiais;
 leidinių ir bibliografijų rengimas;
 kraštotyros užklausų vykdymas.

Per metus kraštotyros aplankai papildyti 1 039 iškarpomis. Sukurti trys nauji aplankai:
„Kretingos rajono piliakalniai“, „Edukacijos centras. Atvira erdvė jaunimui „Savas kampas“ ir
„Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos statyba“.

Nuolat rengiamos kraštotyros parodos. 2017 m. parengtos 22 kraštotyros parodos, iš jų: 21
spaudinių ir 1 virtuali, lyginant su 2016 m., parengta (+3) spaudinių parodomis daugiau ir (-2)
virtualiomis parodomis mažiau.

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos interneto svetainėje
(www.kretvb.lt) teikiama informacija elektroniniuose leidiniuose „Personalijų žinynas“, „Kretingos
krašto enciklopedija“ (www.kretingosenciklopedija.lt). Interaktyvaus žemėlapio „Krašto paveldo
gidas“ (www.krastogidas.lt) Kretingos rajono paskyroje talpinama informacija apie Kretingos rajono
lankytinas vietas.

Palaikomi ryšiai su kraštiečiu Kretingos rajono Garbės piliečiu, LR Seimo nariu Antanu
Vinkumi, poete, Kretingos rajono Garbės piliete Meile Marija Kudarauskaite ir kt.

2017 m. parengti bibliografijų literatūros sąrašai: „Kretingos rajono savivaldybės M.
Valančiaus viešoji biblioteka spaudoje 2016 m.“, „Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešosios bibliotekos pastato statyba 2016 m.“, 2018 m. kraštiečių sukakčių kalendorius, 2018 m.
atmintinų datų kalendorius, bibliografijos Danutei Paulikienei, Edvardui Tadeušui Stalmokui,
Virgilijui Vaičiūnui, Antanui Žvinkliui, Algirdui Čėsnai.

Įgyvendinant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Kretingos rajono programos
projektą „Lietuvos valstybingumo gynėjų – partizanų – veiklos ženklai Kretingos rajone“ parengtas
kraštotyros darbas „Mišučių dvaro atmintis: Vladas Mongirdas“, Kretinga, 2017. – 312 p.

Metų eigoje gauta ir atsakyta 66 užklausos: teminių – 58, adresinių – 2, tikslinamųjų – 5,
faktografinių – 1, iš jų: elektroninių – 8.

VI. DARBUOTOJŲ PROFESINĖ KVALIFIKACIJA

Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, konferencijose, išvykose

2017 m. Viešosios bibliotekos ir jos filialų 44 darbuotojai dalyvavo 28
mokymuose/seminaruose, įvairiose profesinėse išvykose.

Organizuoti seminarai Viešojoje bibliotekoje:
 seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams, bibliotekininkams „Skaitymo

vaidmuo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese“;
 seminaras „Pasaka – kaip terapija“;
 seminarai/paskaitos „Edukacija biblioterapijoje“ ir „Streso įtaiga, taikant

dėmesingą įsisąmoninimą“;
 seminaras „Vaizduotės lavinimo svarba skatinant kūrybiškumą“ (su Sigute Ach).

Išvažiuojamieji mokymai/seminarai, konferencijos:
 seminaras „Kaip pritraukti rėmėjus kultūrai?“ Klaipėdos „Kultūros fabrike“;
 mokymai „Jaunimo tarptautinė savanorystė ir mainai. Erasmus +“ Kretingos

rajono kultūros centre;
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 Europos Komisijos koordinacinis susitikimas „2017 m. Europos Sąjungos šiandienos
aktualijos ir ateitis. EKA komunikacijos veiklų aptarimas“ Kaune;

 seminaras „Kultūros paveldo objektų (atvirukų, rankraščių, nuotraukų, negatyvų
ir kt.) bibliografinių įrašų kūrimas LIBIS programa“ Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos
Simonaitytės bibliotekoje;

 seminaras „Jaunų žmonių psichologija: kaip atliepti jų poreikius ir siekius“
Kretingoje;

 seminaras „Kūrybinių bendrijų licencijų taikymas kultūros paveldo objektams“
Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje;

 seminaras „Kaip atkreipti jaunosios kartos dėmesį ir kaip motyvuoti juos veikti“
Kretingos rajono kultūros centre;

 konferencija „Partnerystė ir gerosios patirties sklaida vykdant bibliotekų politiką
Lietuvoje“ Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje;

 mokymai „Bendravimo su žmonėmis, turinčiais įvairias negalias, ypatumai“
Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje;

 mokymai „Konfliktų su negalią turinčiais vartotojais prevencija arba įveikimo
būdai“ Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje;

 Klaipėdos regiono metodininkų susirinkimas/seminaras Klaipėdos apskrities viešojoje
Ievos Simonaitytės bibliotekoje;

 mokymai „Pokyčių valdymas“ Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės
bibliotekoje;

 seminaras „Darbo santykių pokyčiai viešajame sektoriuje po 2017m. liepos 1 d.“
Kretingos rajono savivaldybėje;

 mokymai „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2017 m.“ Klaipėdoje;
 mokymai „Ką bibliotekininkas turi žinoti apie asmenį, turintį skaitymo

sutrikimų“, „Klausos neįgaliųjų aptarnavimas bibliotekose. Vaikų bibliotekos videogido
pavyzdys“ Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje;

 nacionalinis darbo su jaunimu forumas „Ateik. Išgirsk. Dalinkis“ Vilniuje;
 mokymai „Kaip bendrauti su asmenimis, turinčiais negalią (klausos, regos,

intelekto, fizinę ir judėjimo, taip pat autizmo spektro ir psichikos“ Klaipėdos apskrities viešojoje
Ievos Simonaitytės bibliotekoje;

 mokymai „Vadovų ir darbuotojų ugdymas“ Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos
Simonaitytės bibliotekoje;

 mokymai „Kūrybinės aplinkos sukūrimas ir pritaikymas vaikams/asmenims,
turintiems autizmo spektro sutrikimų“ Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės
bibliotekoje;

 Tarptautinė konferencija „Creativity for Life“ Klaipėdoje;
 mokymai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto

„Bibliotekų specialistų mokymai“ Vilniuje;
 konferencija „Atvirai apie atvirojo darbo su jaunimu atvirumą po I-ojo

dešimtmečio“ Telšių jaunimo centre;
 seminaras „VSAFAS ir kitų teisės aktų pasikeitimas per 2017 m.“ Kretingos rajono

savivaldybėje.
 Klaipėdos regiono bibliotekininkų tarybos 4 posėdžiai (dalyvavo direktorės

pavaduotoja Erika Kazlauskienė).

Išvykos:
 LBD suvažiavimas. Dalyvavo direktorės pavaduotoja Erika Kazlauskienė;
 išvyka į Vilniaus knygų mugę. Dalyvavo VB ir filialų darbuotojai;
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 Kretingos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus organizuota edukacinė-pažintinė
kelionė į Šakių rajoną kultūros ir meno darbuotojams. Dalyvavo VB ir filialų darbuotojai;

 išvyka į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Dalyvavo VB ir filialų
darbuotojai;

 Kretingos rajono kultūros įstaigų vadovų išvyka į Utenos kultūros įstaigas. Dalyvavo
direktorės pavaduotoja Erika Kazlauskienė;

 išvyka į Klaipėdos knygų mugę. Dalyvavo VB ir filialų darbuotojai.

VII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS

Iš viso 2017 m. kultūrinės veiklos finansavimui parengti 29 projektai. Gauta lėšų
kultūrinei veiklai – 17 050 Eur.

Projektai finansuoti iš Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos – 7 910 Eur:
 „Branda, gyvenimas ir mintys poezijoje‘ (Viešoji biblioteka);
 skaitymo skatinimo projektas „Keliaujantys pasakų lagaminai“ (Viešoji biblioteka);
 „Lietuvos valstybingumo gynėjų – partizanų – veiklos ženklai Kretingos rajone“

(Viešoji biblioteka);
 „Vaikų knygų klubas „Pelėdžiukai“ (Viešoji biblioteka);
 „Pažinimo kelias“ (Viešoji biblioteka);
 „Knygos invazija“ (Viešoji biblioteka);
 „Mobili biblioteka į jūsų sodybas“ (Viešoji biblioteka);
 „Elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ (Viešoji biblioteka);
 „Bibliotekos erdvė – šeimos ugdymuisi, kūrybai ir savišvietai“ (Viešoji biblioteka);
 „Piliakalniai Kretingos krašte“ (Viešoji biblioteka);
 konferencija „Lietuvių kalba – šalies dvasinės kultūros dalis“ (Viešoji biblioteka);
 „Naujosios technologijos Z kartai“ (Viešoji biblioteka);
 „Meno terapija ir edukacija moterims“ (Viešoji biblioteka);
 „Ir skambėkit, eilės, dainos mūs gražiausios“ (Salantų m. filialas);
 „Siūlai siūlai, susivykit...“ (Baublių filialas);
 „Su knyga per gyvenimą“ (Budrių filialas);
 „Metų pynei ilgėjant” (Darbėnų filialas);
 „Gyvenimui žmogų augina knyga“ (Kartenos filialas);
 „Kumpikų bibliotekai – 65“ (Kumpikų filialas);
 „Baltu vieškeliu einu...“ (Laukžemės filialas);
 „Paukščiais pakylantys žodžiai lietuviški“ (Vydmantų filialas).

Iš Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos – 840 Eur:
 „Mišučių dvaro atmintis: Vladas Mongirdas“ (Viešoji biblioteka);
 „Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios metraštis“ (Darbėnų filialas);
 projektas Žemaitiškų tradicijų atgarsis Grūšlaukės krašto kultūrinėje edukacijoje“

(Grūšlaukės filialas).

Iš Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo erdvei „Savas kampas Viešojoje bibliotekoje
ir Atvirai jaunimo erdvei Salantų m. filiale – 2 200 Eur

Iš Lietuvos kultūros tarybos – 5 100 Eur:
 skaitymo skatinimo projektas „Keliaujantys pasakų lagaminai“ (Viešoji biblioteka);
 „Mobili biblioteka į jūsų bibliotekas“ (Viešoji biblioteka).
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Iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje – 1 000 Eur
 „Kurkime Europos ateitį atsakingai“ (Viešoji biblioteka).

VIII. PERSONALAS

2017 m. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirbo 50 darbuotojų (52,8 etatai):
 profesionalūs bibliotekininkai – 42;
 turintys bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą – 22;
 įgiję profesinius įgūdžius – 20.

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas:
 aukštasis išsilavinimas – 20 (47,6 %);
 aukštesnysis išsilavinimas – 18 (42,9 %);
 kitas – 4 ( 9,5 %).

32 bibliotekininkai dirba visą dieną. 10 bibliotekininkų dirbo ne pilną darbo dieną:
 VB – 0;
 KF – 10;
 MF – 0.

IX. MATERIALINĖ BAZĖ

9.1. Patalpų būklė

Viešosios bibliotekos lankytojai ir darbuotojai laukia naujų Viešosios bibliotekos patalpų.
2017 m. iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto renovuotos Budrių, Laivių ir Darbėnų

filialų patalpos. Budrių, Laivių, Darbėnų ir Kalniškių filialams nupirkti nauji baldai: lentynos, stalai,
spintos, kėdės ir kt.

Bendras SVB patalpų plotas – 2 745 kv. m, iš jų: naudingas plotas bibliotekos funkcijoms
atlikti – 2 349 kv. m:

 VB patalpų plotas – 868 kv. m., iš jų: naudingas – 810 kv. m;
 MF patalpų plotas – 153 kv. m, iš jų: naudingas – 153 kv. m;
 KF patalpų plotas – 1 724 kv. m., iš jų: naudingas – 1 386 kv. m.

9.2. Techninis aprūpinimas

2017 m. Viešoji biblioteka ir jos filialai aprūpinti kompiuterine technika. Iš viso yra 145
kompiuterizuotos darbo vietos: 98 – vartotojams ir 47 – darbuotojams.

Iš sutaupyto Viešosios bibliotekos biudžeto dvylikai Viešosios bibliotekos filialų: Salantų m.,
Baublių, Erlėnų, Grūšlaukės, Jokūbavo, Juodupėnų, Kartenos, Kūlupėnų, Laukžemės, Rūdaičių,
Šukės, Vydmantų filialams nupirkti projektoriai ir ekranai.

Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo projekto gauti du
stacionarūs kompiuteriai.

Viešajai bibliotekai iš Kretingos rajono savivaldybės patikėjimo teise valdyti perduota lauko
kino sistema. Viešoji biblioteka organizavo filmų peržiūras.

Viešojoje bibliotekoje yra nupirkta fotosesijoms reikalinga technika, kurią dažnai naudoja
jaunimas, jaunos šeimos. Foto paslaugomis naudojasi ir filialai.
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IŠVADOS

Pasiekimai

 sėkmingai vykdoma projektinė veikla;
 organizuojama vis daugiau renginių, atsižvelgiant į Viešosios bibliotekos ir filialų

lankytojų kultūrinius-švietėjiškus, edukacinius poreikius;
 Viešajai bibliotekai įteikta Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės

bibliotekos direktoriaus Juozo Šikšnelio įsteigta nominacija Klaipėdos regiono bibliotekoms –
„Išminties marės“ už nenuilstamą kultūros, gimtosios kalbos ir tradicijų puoselėjimą bei inovatyvią
veiklą;

 Viešosios bibliotekos Darbėnų filialo vyresnioji bibliotekininkė Danutė Paulikienė
nominuota Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premija ir Angelo statulėle už
reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;

 Viešojoje bibliotekoje įkurta vaikų erdvė, kurioje Kretingos miesto ir rajono vaikai iki
13 metų gali turiningai leisti laisvalaikį: lankyti knygų klubą, žaisti kompiuterinius žaidimus,
dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose;

 atnaujintos Viešosios bibliotekos Budrių, Laivių ir Darbėnų filialų patalpos, nupirkti
Budrių, Laivių, Darbėnų ir Kalniškių filialams nauji baldai: lentynos, stalai, spintos, kėdės ir kt.

Problemos
 mažėjantys Viešosios bibliotekos ir filialų pagrindiniai veiklos rodikliai;
 būtina atnaujinti bibliotekos svetainę. Dėl techninių kliūčių – pasenusios ir

programiškai pažeidžiamos Turinio valdymo sistemos – ribota bibliotekos interneto svetainės
www.kretvb.lt prieiga vartotojams: ilgas jos atsakymo (tinklapio ir tinklalapių atvėrimo) laikas,
apsunkintas informacinių ir elektroninių paslaugų vartotojams pasiekiamumas;

 nepakankama informacijos sklaida apie teikiamas Viešosios bibliotekos paslaugas,
organizuojamus renginius;

 trūksta lėšų naujoms knygoms įsigyti;
 trūksta mokomosios literatūros pagal rekomenduojamus sąrašus;
 nepakankamai atnaujinama kompiuterinė ir programinė įranga;
 mažėjantis gyventojų skaičius, kaimuose lieka gyventi vis daugiau senyvo amžiaus

žmonių.

Parengė vyresn. metodininkė Lolita Miežienė


