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BENDROJI DALIS
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka),
vykdydama 2018 metų veiklą, orientavosi į įstaigos viziją ir strateginius tikslus, kurie ir atspindi
pagrindinę 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,
Kultūrinės veiklos, Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programų, Informacinių
gebėjimų ugdymo programos 1–12 klasių moksleiviams vykdymo. Minėtos Kretingos rajono
savivaldybės programos ir Viešosios bibliotekos programos yra pagalbinės priemonės tenkinti
bibliotekos lankytojų kultūrinius-švietėjiškus poreikius.
2018 m. visuotinai paskelbti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, Vydūno, Lietuvos
skautų judėjimo, Adolfo Ramanausko-Vanago, Sąjūdžio, Tėvo Stanislovo metais. Minint šiuos metus
organizuota įvairių renginių: parodų, žygių, susitikimų, interaktyvių lankytinų vietų maršrutų
Viešojoje bibliotekoje, jos filialuose, Kretingos mieste ir rajone.
Viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitoje įvardintos pagrindinės Kretingos rajono
bibliotekų veiklos ir paslaugos, pateikiami veiklos vertinimo rodikliai ir pokyčiai, pasiekimai ir
problemos. Pateikti ir aprašyti svarbiausi renginiai, projektai, kuriais stengtasi patenkinti
bendruomenės informacinius, kultūrinius-švietėjiškus, saviraiškos, vaikų ir jaunimo kūrybiniusedukacinius, laisvalaikio organizavimo poreikius.

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. SVB sutelkta 123 knygnešių, lyginant su 2017 m. knygnešių (+6) daugiau, aptarnauta
vartotojų 187, lyginant su 2017 m., aptarnauta vartotojų (+4) daugiau, išduota dokumentų 5 482 fiz.
vnt., lyginant su 2017 m., išduota dokumentų (-148 fiz. vnt.) mažiau.
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Knygnešiai

Filialai
VB
MF
KF
Iš viso

3
12
108
123

Išduotis

Vartotojai
3
22
162
187

141
386
4 955
5 482

1.3. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narių aptarnavimas
Viešoji biblioteka iš Klaipėdos aklųjų bibliotekos per 2018 m. gavo 162 įgarsintas knygas,
lyginant su 2017 m., įgarsintų knygų (-106 fiz. vnt.) mažiau. Aptarnauti 3 vartotojai, lyginant su
2017 m., aptarnauta vartotojų (-1) mažiau, apsilankymų – 12, lyginant su 2017 m., lankytojų (+4)
daugiau, išduota dokumentų 141 fiz. vnt., lyginant su 2017 m., išduota dokumentų (-9 fiz. vnt.)
mažiau.

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.
2018 m. Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 32 106 Eur, lyginant su 2017 m.,
1 610 Eur daugiau. Iš Kultūros ministerijos lėšų nupirkta 3 680 fiz. vnt. dokumentų. Vienos knygos
kainos vidurkis 8,72 Eur. Dokumentų fondo atnaujinimas išlieka pagrindine problema. Daugumą
fondo sudaro knygos senų metų leidimo, kurios yra susidėvėjusios ir praradusios aktualumą.
Kaip ir kiekvienais metais nemažą procentą naujų knygų gavimą sudaro parama, net 34
procentus. Tarp paramos tiekėjų paminėtinas Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“:
567 fiz. vnt. knygų Viešajai bibliotekai (2017 m. perdavė 378 fiz. vnt.), leidyklos „Jotema“, „Tyto
alba“. Norime pasidžiaugti, jog vis daugiau žmonių atsiliepia į inicijuojamą akciją „Knygų Kalėdos“.
Akcijos metu dovanota 307 fiz. vnt. (2017 m. dovanota 228 fiz. vnt.) knygų.
Fizinių ir juridinių asmenų parama yra nepastovi, kintanti, bet vienas iš svarbiausių papildomo
fondo komplektavimo šaltinių.
Periodinių leidinių prenumeratai lėšas skyrė Kretingos rajono savivaldybė. Iš viso skirta
12 824 Eur (2017 m. skirta 13 109 Eur).
2018 m. užprenumeruota 72 pav. periodinių leidinių, iš jų: 14 pav. laikraščių. Dėka Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondo 2018 m. SVB gavo 40 pav. periodinių leidinių. 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
Biblioteka

SVB
VB
MF
KF

2018 m.

2017 m.

fiz. vnt.

pav.

fiz. vnt.

pav.

200 507
56 126
15 586
128 795

52 116
49 441
9 938
14 535

208 052
60 152
15 255
132 645

50 361
48 153
9 631
13 909

Skirtumas fiz.
vnt.

%

-7 545
-4026
+331
-3 850

-3,8
-7,2
+2,1
-3,0
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SVB dokumentų fondas sumažėjo. Fondo sumažėjimą įtakojo pagrindiniai veiksniai:
uždarytas Kumpikų filialas – nurašyta 4 641 fiz. vnt., Viešoji biblioteka persikėlė į naujas patalpas,
kraustymosi metu dokumentų fonduose atlikta kruopši knygų atranka – nurašyta 6 551 fiz. vnt., iš
viso dokumentų nurašyta daugiau (13 868 fiz. vnt.), negu gauta (6 323 fiz. vnt.).
Dokumentų fondas padidėjo tik 9 filialuose, kurie nenurašė knygų. Vidutiniškai viename
kaimo filiale yra 6 779 fiz. vnt. (2017 m. – 6 981 fiz. vnt.) dokumentų.
2.2. Fondo sudėtis
Iš viso grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):

SVB – 133 448 fiz. vnt., 66,6 %

VB – 29 545 fiz. vnt., 52,6 %

MF – 9 825 fiz. vnt., 63,0 %

KF – 94 078 fiz. vnt., 73,0 %
Iš viso šakinės literatūros ( fiz. vnt. ir proc.):

SVB – 67 059 fiz. vnt., 33,4 %

VB – 26 581 fiz. vnt., 47,4 %

MF – 5 761 fiz. vnt., 37,0 %

KF – 34 717 fiz. vnt., 27,0 %
Iš viso periodinių leidinių (fiz. vnt.):

SVB – 364 fiz. vnt.;

VB – 71 fiz. vnt.;

MF – 18 fiz. vnt.;

KF – 275 fiz. vnt.
2.3. Aprūpinimas dokumentais
Vienam gyventojui tenka dokumentų:

SVB – 5,3 (lyginant su 2017 m. -0,2)

VB – 3,2 (lyginant su 2017 m. -0,3)

MF – 9,0 (lyginant su 2017 m. tiek pat)

KF – 6,7 (lyginant su 2017 m. -0,3)
Lyginant su 2017 m., dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui nežymiai sumažėjo.
Naujai gautų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui (be periodinių leidinių)
Biblioteka

2018 m.

2017 m.

Skirtumas

SVB

0,17

0,15

+0,02

VB

0,15

0,11

+0,04

MF

0,19

0,20

-0,01

KF

0,18

0,19

-0,01
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Garsinių ir regimųjų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui
Biblioteka
2018 m.
2017 m.

Skirtumas

SVB

0,03

0,03

0

VB

0,05

0,05

0

MF

0,09

0,08

+0,01

KF

0,005

0,005

0

Elektroninių dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui
Biblioteka
2018 m.
2017 m

Skirtumas

SVB

0,004

0,004

0

VB

0,006

0,005

+0,001

MF

0,003

0,004

-0,001

KF

0,002

0,002

0

2017 m.

Skirtumas

Dokumentų skaičius, tenkantis vienam vartotojui
Biblioteka
2018 m.
SVB
VB

26
16

27
18

-1
-2

MF
KF

28
34

27
35

+1
-1

2.4. Dokumentų gautis
Per 2018 m. dokumentų gavimas padidėjo. Daugiau gauta paramos iš fondo „Švieskime
vaikus“ – 567 fiz. vnt., lyginant su 2017 m., gauta (+189 fiz. vnt.) daugiau, akcijos „Knygų Kalėdos“
– 307 fiz. vnt., lyginant su 2017 m., gauta (+79 fiz. vnt.) daugiau. Iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų
knygų, lyginant su 2017 m., nupirkta (-60 fiz. vnt.) mažiau (brangsta knygos), nors lėšų skirta
daugiau.
Tik VB dokumentų gavimas padidėjo 22,3 %. 2018 m. vidutiniškai vienas filialas gavo
182 fiz. vnt., lyginant su 2017 m., gauta (-5 fiz. vnt.) mažiau.
Gauta dokumentų
Biblioteka

2018 m.

2017 m.

Skirtumas

fiz. vnt.

pav.

fiz. vnt.

pav.

fiz. vnt.

pav.

%

SVB
VB

6 323
2 525

2 724
2 106

5 848
1 962

1 789
1 646

+475
+563

+935
+460

+7,5
+22,3

MF

331

307

333

314

-2

-7

-0,6
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KF

3 467

777

3 553

617

-86

+160

-2,5

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

SVB – 4 694 fiz. vnt., 1 721 pav.

VB – 1 650 fiz. vnt., 1 283 pav.

MF – 240 fiz. vnt., 218 pav.

KF – 2 804 fiz. vnt., vidutiniškai vienas filialas gavo 147 fiz. vnt.
grožinės literatūros
Per metus įsigyta šakinės literatūros (fiz. vnt. ir pav.):

SVB – 1 359 fiz. vnt., 1 003 pav.

VB – 875 fiz. vnt., 823 pav.

MF – 91 fiz. vnt., 89 pav.

KF – 663 fiz. vnt., vidutiniškai vienas filialas gavo 35 fiz. vnt. šakinės
literatūros
Per metus gauta periodinių leidinių (pav.):

SVB – 112 pav. (laikraščių – 20, žurnalų – 92)

VB – 112 pav. (laikraščių – 20, žurnalų – 92)

MF – 43 pav. (laikraščių – 8, žurnalų – 35)

KF – 54 pav. (laikraščių – 6, žurnalų – 48)
Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde
Biblioteka
2018 m.

2017 m.

Skirtumas %

SVB
VB
MF

3,2
4,5
2,1

2,8
3,3
2,2

+0,4
+1,2
-0,1

KF

2,7

2,7

0

2.5. Dokumentų nurašymas





SVB – 13 868 fiz. vnt. 969 pav.
VB – 6 551 fiz. vnt. 818 pav.
MF – 0 fiz. vnt. 0 pav.
KF – 7 317 fiz. vnt. 151 pav.

2018 m. SVB nurašyta 7 545 fiz. vnt. daugiau, nei gauta dokumentų, nes uždarytas Kumpikų
filialas (nurašyta 4 641 fiz. vnt.). Raguviškių filialui netekus pagalbinių patalpų, dėl vietos stokos
nurašyta 988 fiz. vnt. knygų. Viešajai bibliotekai kraustantis į naujas patalpas peržiūrėtas fondas,
susidėvėję, nebeaktualūs dokumentai nurašyti (6 554 fiz. vnt.).
Nurašymo priežastys: susidėvėję dokumentai – 13 652 fiz. vnt., 97,6 %, vartotojų prarasti
dokumentai – 216 fiz. vnt., 2,4 %.
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2.6. Fondo panaudojimas
Viešosios bibliotekos bei filialų fondo apyvartos rodiklis
Biblioteka
2018 m.
2017 m.
SVB
VB
MF
KF

1,2
1,2
1,5
1,1

1,1
1,3
1,4
1,0

Skirtumas
+0,1
-0,1
-0,1
+0,1

2018 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.
2018 m.. Kultūros ministerija knygų pirkimui skyrė 32 106 Eur. Už juos nupirkta
3 680 fiz. vnt. dokumentų. Knygų pirkimui iš Savivaldybės lėšų negauta–.

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
3.1. Vartotojų telkimas
2018 m. sausio mėn. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Kretingos rajone
registruoti 37 940, Kretingos mieste – 17 274 gyventojai. Gyventojų skaičius, lyginant su 2017 m.,
Kretingos rajone sumažėjo 613, Kretingos mieste – 513 gyventojais. Gyventojų sutelkimo procentas,
lyginant su 2017 m., SVB – padidėjo 0,4 %, VB – padidėjo 1,0 %, MF – padidėjo 0,3 %, KF –
padidėjo 0,6 %.
Šis gyventojų skaičiaus mažėjimas turi įtakos didesniam 2018 m. SVB skaitytojų telkimui.
Biblioteka

Gyventojų skaičius
2018 m.

Gyventojų sutelkimo
% 2018 m.

Gyventojų skaičius
2017 m.

Gyventojų sutelkimo
% 2017 m.

37 945
17 274
1 368
19 303

20,4
20,0
41,2
20,0

38 558
17 787
1 402
19 369

20,0
19,0
40,9
19,4

SVB
VB
MF
KF
3.2. Vartotojų skaičius

2018 m. SVB registruoti – 7 752 vartotojai, iš jų: perregistruoti vartotojai – 6 663, naujai
užregistruoti – 1 089. Galime pasidžiaugti, kad vartotojų skaičius rajone padidėjo (+54), žinant, jog
gyventojų skaičiaus mažėja.
Biblioteka
SVB
VB
MF
KF

Vartotojų skaičius 2018 m.
7 752
3 403
563
3 786

Vartotojų skaičius 2017 m.
7 698
3 360
573
3 765

Skirtumas
+54
+43
-10
+21
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3.3. Apsilankymų skaičius
2018 m. SVB apsilankė 122 811 lankytojų, lyginat su 2017 m., lankytojų sumažėjo (-559).
VB apsilankė 47 908 lankytojai, lyginant su 2017 m., lankytojų sumažėjo (-1 501). MF apsilankė
9 883 lankytojai, lyginant su 2017 m., lankytojų skaičius padidėjo (+1 932). KF apsilankė 65 020
lankytojų, lyginant su 2017 m., lankytojų skaičius sumažėjo (-990).
Bendras lankomumo rodiklis SVB – 16,0, VB – 14,1, MF – 17,5, KF – 17,2.
Pagrindinės lankytojų mažėjimo priežastys ir iškylančios problemos:

mažėjantis gyventojų skaičius, senstanti visuomenė;

reikalingas SVB kompiuterinės technikos atnaujinimas, jog lankytojams
būtų prieinamos kokybiškos paslaugos.
3.4. Dokumentų išduotis
2018 m. SVB vartotojams išduota 231 242 fiz. vnt. dokumentų, lyginant su 2017 m., išduota
daugiau (+923 fiz. vnt.), padidėjo ir MF (+1 039 fiz. vnt.), ir KF (+7 746 fiz. vnt.). Dokumentų
išduotis sumažėjo tik VB (-7 862 fiz. vnt.).
Dokumentų išduoties mažėjimą VB lėmė kraustymasis į naujas patalpas, kurį laiką
bibliotekoje lankytojai nebuvo aptarnaujami.
Biblioteka

SVB
VB
MF
KF

Dokumentų išduotis
fiz. vnt.
2018 m.

2017 m.

231 242
67 315
22 931
140 996

230 319
75 177
21 892
133 250

Skirtumas

+923
-7 862
+1 039
+7 746

Didžiąją dalį dokumentų SVB išduoties sudaro išduotis į namus – 151 410 fiz. Lyginant su
2017 m., išduotis į namus SVB (+186 fiz. vnt.), VB (-3 741 fiz. vnt.), MF (+1 432 fiz. vnt.), KF
(+2 123 fiz. vnt.).
Biblioteka

SVB
VB
MF
KF

Išduota
Išduota
Skirtumas
Išduota
Išduota
Skirtumas
dokumentų į dokumentų į
dokumentų dokumentų
namus
namus
vietoje
vietoje
2018 m.
2017 m.
2018 m.
2017 m.
151 410
151 596
+186
79 832
78 723
+1 109
42 063
45 804
-3 741
25 252
29 373
-4 121
14 241
12 809
+1 432
8 690
9 083
-607
95 106
92 983
+2 123
45 890
40 267
+5 623
 SVB išduota grožinės (-561 fiz. vnt.) mažiau, šakinės (+1 483 fiz. vnt.)
literatūros ir periodinių leidinių (+1 588 fiz. vnt.) daugiau;
 VB išduota grožinės (-2 469 fiz. vnt.) ir šakinės (-5 393 fiz. vnt.)
literatūros ir periodinių leidinių (-4 444 fiz. vnt.) mažiau;
 MF išduota grožinės (+762 fiz. vnt.), šakinės (+277 fiz. vnt.) literatūros ir
periodinių leidinių (+205 fiz. vnt.) daugiau;
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 KF išduota grožinės (+1 146 fiz. vnt.), šakinės (+6 599 fiz. vnt.) literatūros
ir periodinių leidinių (+5 827 fiz. vnt.) daugiau.
Biblioteka

SVB
VB
MF
KF

Iš viso
išduota
grožinės
literatūros
fiz. vnt.
2018 m.
98 156
34 312
9 424
54 420

%

42,4
51,0
41,0
38,6

Iš viso
išduota
šakinės
literatūros
fiz. vnt.
2018 m.
133 085
33 003
13 507
86 575

%

57,6
49,0
59,0
61,4

Iš viso
išduota
periodinių
leidinių
fiz. vnt.
2018 m.
118 321
24 293
12 443
81585

%

51,2
36,0
54,0
57,7

3.5. Skaitomumas
Biblioteka

Skaitomumo rodiklis
2018 m.
29,8
19,8
40,7
37,2

SVB
VB
MF
KF

Skaitomumo rodiklis
2017 m.
29,9
22,4
38,2
35,4

Skirtumas
-0,1
-2,6
+2,5
+1,8

3.6. Vartotojams ir darbuotojams skirtų darbo vietų skaičius

Biblioteka

Darbo vietų sk.
vartotojams
(įskaitant
vartotojų
kompiuterines.
darbo vietas)

Kompiuterizuotų darbo vietų

Iš viso

SVB
VB
MF
KF

310
65
28
217

Iš viso
(V+D)
142
46
8
88

Vartotojams (V)
Prijungtų prie interneto

Darbuotojams (D)
Prijungtų prie interneto

95
22
6
67

47
24
2
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 – 1 309 val., lyginant su 2017 m., mokymų trukmė (+175 val.) ilgesnė, išaugo konsultuota
vartotojų skaičius – 5 255, lyginant su 2017 m., konsultuotų vartotojų (+1 432) daugiau.
Biblioteka

Darbuotojų
pravestų
konsultacijų ir

Skirtumas

Konsultuotų
vartotojų

Skirtumas
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mokymų trukmė
valandomis
2018 m.
1 309
565
58
686

SVB
VB
MF
KF

skaičius
2018 m.
+175
+137
-2
+40

5 255
2 853
345
2 057

+1 432
+1 164
+16
+252

3.8. Darbo laikas
2018 m. 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 – 7 vnt., lyginant su 2017 m., išsiųsta
užklausų (-15) mažiau;
SVB – gauta dokumentų – 37 vnt., lyginant su 2017 m., gauta dokumentų (+15 vnt.)
daugiau;
SVB – gauta užklausų iš kitų bibliotekų – 0.

3.10 Renginiai
Biblioteka
SVB
VB
MF
KF

Iš viso renginių
2018 m.
2017 m.
1 304
1 254
316
299
81
75
907
880

Žodiniai renginiai
2018 m.
2017 m.
801
746
259
242
43
38
499
466

Vaizdiniai renginiai
2018 m.
2017 m.
503
508
57
57
38
37
408
414

2018 m. SVB buvo suorganizuoti 1 304 renginiai, lyginant su 2017 m. metais, renginių
skaičius (+50) išaugo.
Svarbesni žodiniai renginiai suaugusiesiems:
Skaitymo skatinimo renginiai
Vykdant Kretingos rajono savivaldybės finansuojamą tęstinį skaitymo skatinimo projektą
„Knygos invazija‘18“ Viešojoje bibliotekoje (VB) lankėsi profesorius, knygos „99 metai po įvykio“
autorius Liudas Mažylis, kalbininkas, monografijos „Žemaičių kalba ir rašyba“ autorius, docentas
dr. Juozas Pabrėža, gamtos fotografas, knygos „Metai: gamtos fotografo dienoraštis“ autorius
Marius Čepulis, asmeninė trenerė, knygos „Ideali figūra“ autorė Rūta Beišytė, profesorė, knygos
„Dalia Grybauskaitė – tautos prezidentė“ autorė Ona Voverienė ir kt.
Balandžio 23–29 d. Viešojoje bibliotekoje (VB) švęsta XVIII-oji Nacionalinė Lietuvos
bibliotekų savaitė „Kartu mes kuriame ateitį“. Šios savaitės metu vyko renginiai, skirti skaitymo
svarbos, įvaizdžio, vertybių ir įpročių populiarinimui, taip pat pilietiškumui ugdyti. Vyko du
susitikimai su rašytoja Rebeka Una, vienas iš jų skirtas mažiesiems skaitytojams, o antrasis
paaugliams – 2015 m. Metų knygai paaugliams „Atjunk“ pristatyti. Suaugusieji turėjo galimybę
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dalyvauti susitikime su populiariu saviugdos mokytoju ir knygos „Laimingi šunsnukiai“ autoriumi
Alex Monaco. Paskaitą vedė psichologė, knygos „(Ne)tobulos mamos užrašai“ autorė Ramunė
Murauskienė.
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu vyko dokumentinio filmo „Šimtamečių
godos“ (rež. Robertas Verba) peržiūra ir diskusija. Joje dalyvavo kino kritikas Narius Kairys,
pristatęs minėto filmo režisierių, jo kūrybos bruožus, vyko paties filmo peržiūra „Stop kadro“
principu.
Visos savaitės metu veikė fotografijų paroda „Suasmenintas knygos veidas“. Tai Viešojoje
bibliotekoje (VB) įvykusios taip pat pavadintos fotosesijos, kurios metu naudojamas visame
pasaulyje sparčiai išpopuliarėjęs fotografavimo #bookface būdas, nuotraukų paroda.
Viešojoje bibliotekoje (VB) pristatyti du almanachai: Kretingos rajono laikraščio „Pajūrio
naujienos“ išleistas leidinys „Smiltys“, pristatantis rajono žmonių kūrybą, supažindinantis su
Kretingos rajono ar iš Kretingos krašto kilusiomis unikaliomis, išskirtinėmis asmenybėmis, ir VšĮ
Pranciškonų gimnazijos moksleivių kūrybos rinktinė ,,Laiko vitražai“, kurią sudaro 28 moksleivių
įvairių žanrų konkursuose įvertinti kūriniai.
Rugsėjo 26 d. Viešojoje bibliotekoje (VB) vyko tradicinis Kretingos krašto kūrėjų vakaras,
kuris šiemet buvo dedikuotas br. Bernardo Belicko 50-ies metų jubiliejui. Vakaro metu buvo
skaitoma Kretingos miesto ir rajono kūrėjų poezija, proza. Kretingos krašto kūrėjų vakare dalyvavo
V. Kusas, br. Bernardas OFM (S. Belickas), N. Rimkienė, G. Vaicekauskas, F. Stramilaitė, A. Vaškys,
J. Maksvytis ir kt.
Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai
Labai sėkmingas ir populiarus Viešosios bibliotekos (VB) vykdytas verslumo projektas
„Verslo idėjų labirintas“, kurio dėka vyko mokymai: „Socialinių tinklų valdymas ir reklama“,
„Rinkodaros pradžiamokslis: verslo įvaizdis ir komunikacija“, „Finansai: 10 patarimų, kaip sutaupyti
versle“, „Verslo finansavimo galimybės Lietuvoje“, „Lyderystės ugdymas“, „Klientų ir pardavėjų
tipologija: atpažink save“, „Versle neišvengiama: manipuliacijos vartotojų pojūčiais“, „Darbas su
klientais – raktas į sėkmingus pardavimus“, „Geras verslo planas – sėkmės garantas“, „Svarbiausi
ingredientai sėkmingam verslui“.
Gegužės 9–21 dienomis Viešoji biblioteka (VB) kvietė švęsti Europos savaitę. Gegužės 9 dieną
Viešojoje bibliotekoje vyko kūrybiniai užsiėmimai „Atvirlaiškis 100-ojo gimtadienio proga“. Jų
metu Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos ketvirtokai prisiminė žinias apie Europos Sąjungą,
sužinojo, kurios valstybės kaimynės 2017–2018 m. taip pat švenčia Nepriklausomybės atkūrimo
šimtmečius bei buvo pakviesti sukurti šioms valstybėms sveikinimo atvirlaiškius. Atvirlaiškių
gamybos užsiėmimą vedė menininkė Rasa Lazdauskaitė.
Europos dienos proga Kretingoje viešėjusi Seimo narė, Europos reikalų komiteto pirmininko
pavaduotoja Aušra Maldeikienė bendravo su kretingiškiais bei atsakinėjo į jiems aktualius
klausimus.
Europos savaitės metu pažinti kitų šalių kultūras, tradicijas šokio žingsnelio pagalba mokė ir
kartu su kretingiškiais šoko Lotynų Amerikos sportinių šokių ansamblio „Žuvėdra“ šokėjas Dmitrij
Popov.
Bibliotekos lankytojai, svečiai taip pat turėjo galimybę išgirsti kaip pasigaminti išskirtinę,
unikalią, asmeniškai tinkančią arbatą, apie žoleles stiprinančias imunitetą ir šaltos arbatos receptus.
Apie arbatžolių galią ir poveikį pasakojo Žolinčių akademijos prezidentė Danutė Kunčienė.
Projektas „Tavo laikas šeimai“ suteikė galimybę organizuoti keletą psichologinių paskaitų,
kurios aktualios ne tik jaunoms šeinoms. Bibliotekoje vyko net dvi populiarios psichologės Jurgitos
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Dainauskaitės-Šileikienės paskaitos: „Kodėl serga vaikai“ ir „Suaugę vaikai ir jų tėvai“. Prasidėjus
naujiems mokslo metams parengtas kognityvinės elgesio terapijos psichologės psichoterapeutės
Virginijos Dapkutės seminaras „Vaiko adaptacija darželyje/mokykloje“.
Pirmą kartą Viešoji biblioteka (VB) Kretingos rajono Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi programoje: organizuoti 4 edukaciniai meno užsėmimai moterims („Papuošalų
gamyba“ ir „Rėmelio dekoravimas“) Sospeso Trasparente dekoravimo technika.
Viešoji biblioteka (VB) prisidėjo prie Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventinės
savaitės veiklų organizavimo. Birželio 1 d. miesto svečiams Kretingos miesto estradoje buvo
pristatytas dokumentinis filmas „Sengirė“. Renginyje dalyvavo filmo režisierius Mindaugas
Survila.
Birželio 16 d. Viešoji biblioteka (VB) dalyvavo Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto
šventės amatų mugėje, kurioje pristatė inovatyvią programą vaikams „Eksperimentų laboratorija“
bei Viešosios bibliotekos (VB) veiklas.
Gruodžio 21–22 dienomis įvyko Viešosios bibliotekos (VB) naujojo pastato atidarymo šventė,
kurioje oficialią programos atidarymo dalį vedė aktorius Gintaras Mikalauskas, muzikines
programas atliko saksofonininkas Jordanas Narkus, kanklininkė Ingrida Kurienė, styginių
muzikos grupė „442“, Žilvino ir Akvilinos Gaubų duetas, vaikams koncertavo muzikos grupė
„Barzdoti vyrai“, pramogas organizavo animatorė Elfė (vaid. Eglė Fabijonavičienė), su jaunimu
bendravo grupės „120“ narys Dovydas Laukys, muziką dovanojo DJ „Vilius Kukis“ (Vilius
Kuktorovas).
Etnokultūros renginiai
Viešoji biblioteka (VB) Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti vykdė didelį
projektą „Kultūros pažinimo maršrutas“, finansuotą Lietuvos kultūros tarybos ir Kretingos rajono
savivaldybės. Šio projekto pagrindu sudaryti 6 interaktyvūs lankytinų vietų maršrutai Laisvės kovų
lankytinoms vietoms pažymėti. Kiekvienam objektui buvo parengta informatyvi 5 min. vaizdinė
medžiaga, kurią galima stebėti tiesiogiai arba parsisiųsti į savo išmanųjį įrenginį, taip pat sudaryta
galimybė gauti informacinę medžiagą ir ausinukus informaciniam įrašui klausytis. Kiekvienam
objektui parengta informacinė lentelė su QR kodu, kurį išmaniuoju įrenginiu nuskaitę asmenys, gali
išvysti vaizdinę medžiagą
Rugpjūčio 11 d. organizuotas 30 km pėsčiųjų žygis Klaipėdos regiono gyventojams „Už
laisvę“ (Kretinga-Nasrėnai). Didžioji dali žygio maršruto ėjo miško keliais. Stabtelėję ties
Aukštkalvių mišku žygeiviai išgirdo kraštotyrininko Aurimo Rapalio pasakojimą apie Kardo
rinktinės partizanų dislokacijos vietas bei kurioje vietoje stovi paminklas 1947 m. kautynėse su MGB
žuvusiems partizanams atminti. Toliau žygiuojant miško gilumos link, sustojime keliautojai
susipažino su TV laidos „Praeities žvalgas“ vedėju Šarūnu Jasiukevičiumi. Keliautojas
papasakojo, kaip išgyventi pirmąsias 72 val., jei prasidėtų karas. Žingsniuojant Vaineikių miško link
žygeiviai sužinojo, kodėl šis miškas laikomas Kardo rinktinės partizanų respublika. Vaineikių miško
glūdumoje, sustojime ties Kardo rinktinės štabo žūties vieta, žygio dalyviai klausėsi partizanų karo
istorijos klubo „Partizanas“ partizanų rekonstruktorių Ramūno ir Liutauro Svireckų
pasakojimų ir diskutavo kuo ypatingi buvo šioje vietovėje besislapstantys partizanai. Pasiekę žygio
finišą – Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejų, vakarą žygeiviai užbaigė žiūrėdami komiko
Olego Šurajevo filmą „Grąžinti nepriklausomybę“. Taip pat projektas suteikė galimybę organizuoti
dar du lauko kino vakarus Kretingoje. Rodyti filmai: „Stebuklas“ (rež. Eglė Vertelytė), „Emilija iš
Laisvės alėjos“ (rež. Donatas Ulvydas).
Projekto pabaigoje organizuotos orientacinės varžybos šeimoms „Pažink Kretingą kitaip“.
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Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai jaunimui
Edukacijos centre „Savo kampo“ lyderiai kartą per mėnesį renkasi į „Kavagerį“, kuriame
aptaria sau svarbius klausimus, idėjas, dalijasi darbais ir t. t. Edukacijos centras organizuoja
fotogafavimo ir fotografijų apdorojimo mokymus jaunimui „Atsinaujink Facebook profilio
nuotrauką“.
Stebint jaunimo renginių poreikį, atkreiptas dėmesys į jaunimo diskusijų, pokalbių su
specialistais, žinomais žmonėmis trūkumą, todėl organizuoti diskusijų apie karjerą vakarai, pokalbiai
aktualiomis, sunkiomis, net intymiomis temomis, paskaitos, pvz. ir t. t.: diskusijų apie karjerą vakaras
jaunimui „Tavo grįstkelis: asmeninis „brendas“ ir įvaizdžio kūrimas“, „Kitoks filmų vakaras“
jaunimui ir diskusija su Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialiste
Karolina Skominiene, paskaita „Kad tave valgytų kaip šokoladą“ su psichologu Antanu Jankausku,
susitikimas su „vlogere“ Ieva Barkauskaite, „Express makiažo paskaita“ su Simona, atviras pokalbis
apie intymius dalykus su psichologe Vika Gridiajeva ir kt.
Jaunimas suteiktos galimybės saviugdai ir asmeniniam tobulėjimui: organizuotos gitaros
pamokos su Veronika Šlionskyte, praktiniai fotografavimo mokymai, mokymai jaunimui „24/12“:
komandinės užduotys ir žaidimai“, jaunimo diskusija „Kretingos miesto vizija jaunimo akimis“.
Edukacijos centre nuolatos vyksta įvairūs kūrybiniai, edukaciniai užsiėmimai. 2018 m.
jaunimas mokėsi dekoravimo iš modelino, vyko įvairios dirbtuvės (piešimo ant drobės, velykinių
sausainių dekoro, laikinų tatuiruočių, Lietuvos žemėlapio kūrimo, žaidimo „Bokštas“ gamybos,
ekologiškų maišelių puošybos, suasmeninto plaktuko tėčiui puošybos, paveiklso pagal skaičius
kūrimo, tautiškų apyrankių kūrimo ir pan.).
Balandžio 20 d. vyko išskirtinis renginys jaunimui – „Džokerio naktis“. Visą naktį
bibliotekoje šurmuliavo 29 jaunuoliai iš Kretingos rajono ugdymo įstaigų. Visi jie susirinko dėl vieno
tikslo – aktyviai, turiningai ir įdomiai praleisti laiką bei susirasti naujų draugų. Renginiui organizuoti
buvo pasitelkti atviros jaunimo erdvės „Savas kampas“ savanoriai. Renginys neapsiėjo ir be nuostabių
dekoracijų, bibliotekos erdves puošė keliasdešimt ar net keli šimtai šypsenėlių! „Džokerio naktį“
jaunimas žaidė įvairius susipažinimo žaidimus, taip pat leido laiką mažose grupelėse, kur galėjo
vienas kitą pažinti labiau, žiūrėjo filmus, šoko, dainavo ir smagiai leido laiką.
Kitos veiklos
Viešoji biblioteka (VB) kasmet pavasarį ir rudenį suburia kretingiškius kautis intelektualiuose
protų mūšio turnyruose „Auksinis protas“. 2018 m. minėtuose mūšiuose dalyvavo keturiolika
komandų, bendroje šalies turnyrinėje lentelėje užimančių aukštas pozicijas. Net trys komandos
laimėjo kvietimus dalyvauti TV žaidimuose.
Viešojoje bibliotekoje (VB) bei jos filialuose (MF ir KF) organizuotos profesionalios
nemokamos fotosesijos. Didelio susidomėjimo sulaukė „Patriotai’18“ (vasario 15 d.), „Moters
individualumas“ (balandžio 4 d.), „Suasmenintas knygos veidas“ (balandžio 11 d.), „Unicef
draugų fotosesija“ (balandžio 17 d.), „Šimtmečio spalvos“ (rugsėjo 1 d.), „Iliuzija ar tikrovė“
(rugsėjo 20 d.), „Portretas. Šviesa. Triukai“ (rugsėjo 27 d.), Kalėdinės fotosesijos Salantų m. ir
Jokūbavo filialuose.
Viešoji biblioteka (VB) bendradarbiavo su Kretingos rajono savivaldybe, Kretingos rajono
jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ organizuojant renginius
šeimoms. Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
Viešosios bibliotekos patalpose organizavo įvairias psichologines, praktines paskaitas jaunoms
šeimoms: paskaita jaunoms šeimoms „Vaikų emocijų ir norų vadyba“ (lektorius Vaidas Arvasevičius),
paskaitos „Žindymas nuo pradžios iki pabaigos“ ir „Prieraišioji tėvystė – saugaus ryšio kūrimo
įrankis“ (lektorė žindymo konsultantė IBCLC, Prieraišiosios tėvystės centro Lietuvoje steigėja Rima
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Kurtinaitienė), seminaras „Nėščiųjų ir gimdyvių teisės“ (lektorė Laima Steponavičienė), tradicinė
konferencija „Šeimų greitkelis“, tėvelių ir 2–3,5 m. mažylių bei tėvelių ir 3,5–5 m. vaikų užsiėmimai
„Paslapčių dėžutė“.
Viešoji biblioteka (VB) dalyvavo 5 kitų įstaigų, organizacijų organizuojamose programose,
renginiuose, akcijose: vykdytos veiklos „Unicef bėgimo“ Kretingoje metu, parengtas poetės,
Kretingos rajono Garbės pilietės B. Liniauskienės bibliografijos pristatymas VšĮ Pranciškonų
gimnazijoje, dailininkės L. Kuklienės tapybos parodos pristatymas Švietimo skyriuje, parengti ir vesti
protmūšiai „Vasario 16-oji“ VšĮ Pranciškonų gimnazijoje, Savivaldybės organizuota „Korupcijos
prevencija“ Kretingos muziejuje.
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 2018 m. eigoje vykdė projektą iš Edukacinės vaikų vasaros skaitymų
programos „Skaitymo maratonas šimtmečio Lietuvai“. Tai vaikų kultūrinių poreikių tenkinimo,
tautinės savimonės ir saviraiškos ugdymo, skaitymo skatinimo programa, išlaisvinanti kūrybiškumą
ir vaizduotę, skatinanti pažinti savo karšto istoriją, kultūros ir gamtos objektus. Vasaros metu
organizuoti knygų garsiniai skaitymai, pristatymai, edukaciniai užsiėmimai, kurių metu vaikai
gamino pilis, traukinukus, dekoravo puodelius, drobinius maišelius. Veiklų metu vaikai supažindinti
su Lietuvos istorija, geografiniais objektais, kultūros paminklais, tautosaka. Organizuotos išvykos į
Raitųjų skautų sodybą Klausgalvų kaime metu, vaikai supažindinti su skautijos veikla, Lietuvoje
išvestais arkliais žemaitukais, kas sustiprino jų patriotiškumą, tautinę savivertę ir savimonę. Vasaros
skaitymų dalyviai apdovanoti, paruošta fotografijų paroda „Vasara+draugai+maratonas“.
Organizuotos kūrybinės dirbtuvės „Miško linksmybės“ su vaikų rašytoju Benu Bėrantu ir vaikiškų
knygų iliustruotoja Vilija Kvieskaite.
Darbėnų filiale organizuota konferencija „Darbėnai ir darbėniškiai valstybės šimtmečio
istorijoje“. Konferencijos lankytojai galėjo prisiminti, pažinti, pasidžiaugti miestelio turtinga istorija
bei darbais. Pranešimą apie darbėniškius, kūrusius Lietuvos kariuomenę, skaitė istorikas,
archeologas, Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas Julius Kanarskas. Žydų bendruomenės
tragiškas likimas perteiktas Darbėnų gimnazijos moksleivių (kuratorė – gimnazijos pedagogė E.
Gliožerienė) lūpomis. Apie rezistenciją Darbėnų žemėje papasakojo Darbėnų rezistencijos muziejaus
įkūrėjas Stasys Burba. Prisiminimais apie Sąjūdžio laikus dalinosi humanitarinių mokslų daktarė
Jūratė Sofija Laučiūtė.
Grūšlaukės filiale vyko poezijos, dainos ir muzikos šventė „Tauta prasideda nuo žodžio“,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Jokūbavo filiale lankėsi Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė ir
skaitė paskaitą „Lyčių stereotipai ir jų poveikis formuojant Aplinką. Ką galime padaryti?“ bei
Lietuvos atsakingo verslo asociacijos direktorė Audronė Alijošiūtė su paskaita „Aplinka kasdienai“.
Po paskaitų filialo lankytojai turėjo galimybę žiūrėti video filmą „8 prognozės pasauliui iki 2030
metų“. Vyko praktinis užsiėmimas, skirtas aplinkai draugiškos elgsenos ugdymui.
Birželio–liepos mėn. Kalniškių filiale buvo vykdomas projektas „Atostogauju su knyga“,
kurio metu vyko renginių ciklas vaikams. Birželio 20 d. vyko kūrybinės dirbtuvės „Akmenukų pasakų
diena“. Buvo skaitomos ištraukos iš Aido Jurašiaus knygos „Akmenukų pasakos“, vaikai bandė kurti
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savo akmenuko pasaką, vėliau tapė ant akmenukų ir surengė savo kūrybinių darbelių parodą. Birželio
26 d. vyko edukacinis užsiėmimas „Margaspalvių gėlių diena“. Užsiėmimo metu vyko knygų apie
gėles pristatymas ir skaitymas pievelėje prie bibliotekos. Dailės mokytoja Viktorija Martinkutė
pamokė vaikus, kaip pasidaryti didelius margaspalvius gėlių žiedus. Liepos 3 d. vyko raiškiojo
skaitymo diena – literatūrinė popietė. Vaikai dalyvavo raiškiojo skaitymo konkurse, susitiko su
daugkartine skaitovų konkursų laureate Monika Mockiene. Savo kūrybą vaikams pristatė
tautodailininkė Laimutė Kasparavičienė. Taip pat tautodailininkė L. Kasparavičienė pamokė vaikus,
kaip iš gamtinės medžiagos pasidaryti paveiksliukus rėmeliuose. Liepos 11 d. vyko susitikimas –
popietė „Cirko diena“. Vaikams buvo pristatytos knygos cirko tema, bibliotekoje buvo ieškoma
informacijos apie cirką. Vaikai susitiko su žonglieriumi Mariumi Žukausku. Aikštelėje prie
bibliotekos vyko žongliravimo pamokėlė, kurioje vaikai labai aktyviai dalyvavo.
Salantų m. filiale vyko projektinis skaitomosios ir dainuojamosios poezijos tradicinis renginys
„Sielą pasivaikščioti išleisim...“, kuris kiekvienais metais sulaukia vis didesnio klausytojų rato,
naujų atlikėjų, poetų, literatūrinio žodžio gerbėjų.
Liepos 31 dieną vyko jaunimo žygis dviračiais maršrutu Darbėnai-Šukė-Darbėnai,
skirtas Darbėnų miestelio ir Šukės kaimo vaikų draugystės stiprinimui. Vaikus dviračiais vykti į
Šukės kaimą pakvietė šio žygio organizatoriai: Darbėnų parapijos klebonas Viktoras Dirvonskis,
katechetė Lena Kaubrytė ir Šukės filialo bibliotekininkė Asta Kliknienė. Atvykus dviračiais į Šukę,
jaunimo būrys įsikūrė bibliotekos kieme ir visą dieną paskyrė žaidimams: kvadratui, virvės traukimo
varžyboms, skautų žaidimams, muilo burbulų leidimui, šokių žaidimams su Xbox žaidimų konsole.
Trumpam užsukęs į svečius Darbėnų seniūnas Alvydas Poškys pasidžiaugė aktyviu ir šauniu
jaunimu. Netikėtos staigmenos sulaukta iš vieno iš dalyvių mamos, Vidos Damulienės, kuri atvežė ir
patiekė žygio dalyviams pietus. Jaunimas smagiai praleido dieną ir jiems buvo sunku susitaikyti su
mintimi, kad viskas turi ir savo pabaigą. Parvykus į Darbėnus, klebonas V. Dirvonskis žygio dalyvius
pavaišino ledais, visi dalyviai pasidalino tarpusavyje dienos įspūdžiais, prisiminė įdomiausias
akimirkas. Šiuo žygiu ir pasibuvimu kartu sustiprinta draugystė tarp Darbėnų ir Šukės jaunimo, vaikų.
Kiti renginiai: akcijos, iniciatyvos
Viešoji biblioteka (VB) kasmet pavasarį ir rudenį suburia kretingiškius kautis intelektualiuose
protų mūšio turnyruose „Auksinis protas“. 2018 m. minėtuose mūšiuose dalyvavo keturiolika
komandų, bendroje šalies turnyrinėje lentelėje užimančių aukštas pozicijas. Net trys komandos
laimėjo kvietimus dalyvauti TV žaidimuose.
Viešojoje bibliotekoje (VB) bei jos filialuose (MF ir KF) organizuotos profesionalios
nemokamos fotosesijos. Didelio susidomėjimo sulaukė „Patriotai’18“ (vasario 15 d.), „Moters
individualumas“ (balandžio 4 d.), „Suasmenintas knygos veidas“ (balandžio 11 d.), „Unicef
draugų fotosesija“ (balandžio 17 d.), „Šimtmečio spalvos“ (rugsėjo 1 d.), „Iliuzija ar tikrovė“
(rugsėjo 20 d.), „Portretas. Šviesa. Triukai“ (rugsėjo 27 d.), Kalėdinės fotosesijos Salantų m. ir
Jokūbavo filialuose.
Viešoji biblioteka (VB) bendradarbiavo su Kretingos rajono savivaldybe, Kretingos rajono
jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ organizuojant renginius
šeimoms. Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
Viešosios bibliotekos patalpose organizavo įvairias psichologines, praktines paskaitas jaunoms
šeimoms: paskaita jaunoms šeimoms „Vaikų emocijų ir norų vadyba“ (lektorius Vaidas Arvasevičius),
paskaitos „Žindymas nuo pradžios iki pabaigos“ ir „Prieraišioji tėvystė – saugaus ryšio kūrimo
įrankis“ (lektorė žindymo konsultantė IBCLC, Prieraišiosios tėvystės centro Lietuvoje steigėja Rima
Kurtinaitienė), seminaras „Nėščiųjų ir gimdyvių teisės“ (lektorė Laima Steponavičienė), tradicinė
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konferencija „Šeimų greitkelis“, tėvelių ir 2–3,5 m. mažylių bei tėvelių ir 3,5–5 m. vaikų užsiėmimai
„Paslapčių dėžutė“.

Parodos
Viešojoje bibliotekoje spaudinių parodomis buvo pažymėtos valstybinės šventės ir žymios
datos: „Žodis – lyg priesaika“, skirta Lietuvos Laisvės gynėjų dienai, „Lietuva – viskas, ko mums
reikia“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, „Vienas valdovas – skirtingi portretai“,
skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai.
Eksponuotos meno parodos: Rasos Lazdauskaitės spalvotos grafikos paroda „Diena po
lietaus“, Sigutės Ach paroda „Vaikų kambarys“, Aldonos Karečkaitės fotografijų paroda „Ruandos
kasdienybė“, tautodailininkės Laimutės Kasparavičienės tapybos darbų paroda „Aš gyvenu“, Tado
Darulio fotografijų paroda „Abrozdėlis“, Viktorijos Puidokaitės fotografijų paroda „Ofelija“,
Dianos Žukauskaitės siuvinėtų darbų ciklo paroda „Senovės baltų ženklai: atminties skiautės“,
keliaujanti nuotraukų paroda „Pažink vakarų krantą“, jaunimo kūrybos parodų ciklas „Genijų era“
J. M. Senkuvienės, K. Meliausko, A. Figoro, K. Klapatauskaitės, E. Žiobako, J. Jakubonytės,
K. Jurkienės fotografijų parodos.
Surengtos spaudinių parodos aktualiomis temomis, jomis siekiama atkreipti skaitytojų dėmesį
ne tik į populiariausius leidinius, bet ir atrasti naujų temų, naujų autorių: „Nors esi tik trapi gėlė, Tu
saugai ir gini mane...“, skirta Motinos dienai, spaudinių paroda „Tūkstančio mylių kelionė prasideda
pirmuoju žingsniu“, supažindinanti su lietuvių, keliavusių po užsienio šalis, įspūdžiais, dokumentų
paroda „Rugpjūtis – krentančių žvaigždžių mėnuo“, spaudinių paroda „Laikas, asmenybė,
gyvenimas“ ir kt., teminės parodos mobilioje lentynoje, interaktyvi paroda „2017-ųjų Metų knygos
rinkimai“.
3.11. Renginių lankytojai
Biblioteka
SVB
VB
MF
KF

Renginių lankytojai
2018 m.
2017 m.
16 878
15 877
8 401
6 815
717
720
7 760
8 342

Skirtumas
+1 001
+1 586
-3
-582

3.12. Mokamos paslaugos
Mokamos paslaugos gyventojams teikiamos patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-304 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės
M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ (su vėlesniais
pakeitimais).
2018 m. SVB už mokamas paslaugas surinkta 1 728 Eur, lyginant su 2017 m., surinkta (+3,00
Eur) daugiau.
3.13. Bibliotekos įvaizdžio formavimas
Bibliotekos įvaizdis formuojamas pasitelkiant įvairias komunikacijas: renginius, bendravimą
su žiniasklaida, 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.
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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 „Naujienlaiškiai“ naujienas
užsisakiusiems vartotojams, 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;

rengtos interaktyvios parodos.
Leidiniai ir kt.
Išleista reklaminė ir reprezentacinė medžiaga: knygų skirtukai, kišeniniai ir stalo kalendoriai,
rašikliai, pieštukai, puodeliai.
Straipsniai


straipsniai spaudoje – 175 (2017 m. – 202), iš jų: respublikinėje spaudoje
– 9 (2017 m. – 4), rajoninėje spaudoje – 166 (2017 m. – 198);

bibliotekos darbuotojų parengti straipsniai – 64 (2017 m. – 71);

ne bibliotekos darbuotojų – 111 (2017 m. – 131);

straipsniai apie VB veiklą – 124 (2017 m. – 124), apie KF – 51 (2017 m.
– 78);

informaciniai pranešimai – 195 (2017 m. – 190), iš jų: respublikinėje
spaudoje – 6.

IV DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
4.1. Dokumentų fondas
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros centro dokumentų fondą sudaro 15 076 fiz. vnt.
dokumentų, lyginant su 2017 m., (+472 fiz. vnt.) daugiau, iš jų: grožinės literatūros – 12 206 fiz. vnt.
80,97 %, lyginant su 2017 m., (+568 fiz. vnt.) daugiau, šakinės literatūros – 2 870 fiz. vnt. 19,03 %,
lyginant su 2017 m., (-96 fiz. vnt.) mažiau.
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Vienam gyventojui/vaikui (vaikų skaičius mieste iki 14 m. yra 3 387) tenka 4,5 fiz. vnt.
dokumentų. Vaikų sutelkimo procentas – 34 %.
Naujai gautų leidinių vienam gyventojui/vaikui tenka 0,3 fiz. vnt. dokumento.
Vienam VB vartotojui/vaikui (1 137) tenka 13,9 dokumentų.
Biblioteka
VB

Iš viso fonde
fiz. vnt.
15 076

Grožinės literatūros
fiz. vnt.
12 206

%
80,97

Šakinės literatūros
fiz. vnt.
2 870

%
19,03

4.2. Dokumentų gautis
Per metus įsigyta – 1 148 fiz. vnt. 483 pav., lyginant su 2017 m., įsigyta (+461 fiz. vnt. ir
+69 pav.) daugiau:
 grožinės literatūros – 938 fiz. vnt. (+381 fiz. vnt.);
 šakinės literatūros – 210 fiz. vnt. (+80 fiz. vnt.);
 naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 7,6 % (+2,9 %).
4.3. Dokumentų nurašymas
Iš viso nurašyta 676 fiz. vnt. 545 pav., lyginant
(+266 fiz. vnt.,+263 pav.) daugiau.
Bendras fondo apyvartos rodiklis išlieka toks pat – 0,8.

su

2017 m.,

nurašyta

4.4. Vaikų vartotojų telkimas
Biblioteka

VB

Vaikų skaičius
Kretingos mieste iki
14 m. 2018 m.
3 387

Vaikų
sutelkimo %
2018 m.
34,0

Biblioteka Vaikų vartotojų skaičius 2018 m.
SVB
2 368
VB
1 137
MF
170
KF
1 061

Vaikų skaičius
Kretingos mieste iki
14 m. 2017 m.
3 237

Vaikų
sutelkimo %
2017 m.
35,5

Vaikų vartotojų skaičius 2017 m.
2 386
1 176
168
1 042

Skirtumas
-18
-39
+2
+19

4.5. Apsilankymų skaičius ir lankomumas
Biblioteka

SVB
VB
MF
KF

Vaikų apsilankymų
skaičius 2018 m.
47 281
16 385
2 532
28 364

Vaikų
lankomumo
rodiklis 2018 m.
19,9
14,4
14,9
26,7

Vaikų apsilankymų
skaičius 2017 m.
48 063
16 437
2 823
28 803

Vaikų
lankomumo
rodiklis 2017 m.
20,1
13,9
16,8
27,6
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4.6. Dokumentų išduotis
2018 m. SVB vartotojams vaikams išduota 48 538 fiz. vnt. dokumentų, lyginant su 2017 m.,
išduota (-284 fiz. vnt.) mažiau. Dokumentų išduotis VB (-999 fiz. vnt.) sumažėjo, MF (+208 fiz. vnt.)
ir KF (+506 fiz. vnt.) padidėjo.
Biblioteka

SVB
VB
MF
KF

Dokumentų išduotis
fiz. vnt.
2018 m.

2017 m.

48 538
12 501
5 443
30 594

48 822
13 500
5 234
30 088

Skirtumas

-284
-999
+209
+506

Didžiąją dalį dokumentų išduoties SVB sudaro išduotis į namus – 34 138 fiz. vnt., lyginant su
2017 m., išduotis į namus (-825 fiz. vnt.) sumažėjo.
Išduota
Išduota
Skirtumas
Išduota
Išduota
Skirtumas
dokumentų
dokumentų
dokumentų dokumentų
į namus
į namus
vietoje
vietoje
fiz. vnt.
fiz. vnt.
fiz. vnt.
fiz. vnt.
2018 m.
2017 m.
2018 m.
2017 m.
34 138
34 963
-825
14 400
13 857
+543
12 261
13 497
-1 236
240
3
+237
3 310
2 876
+434
2 133
2 358
-225
18 567
18 590
-23
12 027
11 496
+531
 SVB išduota grožinės literatūros (+114 fiz. vnt.) daugiau, o šakinės
literatūros (-398 fiz. vnt.) ir periodinių leidinių (-261 fiz. vnt.) mažiau;

VB išduota grožinės literatūros (-935 fiz. vnt.), šakinės literatūros (-64 fiz.
vnt.) mažiau, o periodinių leidinių (+33 fiz. vnt.) daugiau;

MF išduota grožinės literatūros (+462 fiz. vnt.) daugiau, o šakinės
literatūros (-253 fiz. vnt.) ir periodinių leidinių (-219 fiz. vnt.) mažiau;

KF išduota grožinės literatūros (+587 fiz. vnt.) daugiau, o šakinės
literatūros (-81 fiz. vnt.) ir periodinių leidinių (-75 fiz. vnt.) mažiau.

Biblioteka

SVB
VB
MF
KF

Biblioteka

SVB
VB
MF
KF

Iš viso
išduota
grožinės
literatūros
fiz. vnt.
2018 m.
34 364
11 445
3 578
19 341

%

70,8
91,6
65,7
63,2

Iš viso
išduota
šakinės
literatūros
fiz. vnt.
2018 m.
14 174
1 056
1 865
11 253

%

29,2
8,4
34,3
36,8

Iš viso
išduota
periodinių
leidinių
fiz. vnt.
2018 m.
15 225
67
2 171
12 987

%

31,4
0,5
40,0
42,4
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4.7. Skaitomumas
Biblioteka
SVB
VB
MF
KF

Vaikų skaitomumo
rodiklis 2018 m.
20,5
11,0
32,0
28,8

Vaikų skaitomumo
rodiklis 2017 m.
20,5
11,5
31,2
28,9

Skirtumas
0
-0,5
+0,8
-0,1

4.8. Renginiai vaikams
2018 m. SVB vaikams organizuoti 579 renginiai, lyginant su 2017 m., renginių (+35) daugiau,
tame skaičiuje: žodinių renginių – 408, lyginant su 2017m., žodinių renginių (+21), parodų (+14)
daugiau. VB organizuota renginių – 98, lyginant su 2017 m., renginių (+33) daugiau, MF organizuota
renginių – 33, lyginant su 2017 m., (-1) mažiau, KF organizuota renginių – 448, lyginant su 2017 m.,
renginių (+3) daugiau.
SVB renginiuose dalyvavo 4 880 vaikų, lyginat su 2017 m., vaikų (-588) mažiau, iš jų: VB
– 759 vaikai, lyginant su 2017 m., vaikų (+38) daugiau, MF – 494 vaikai, lyginant su 2017 m.,
vaikų (+59) daugiau, KF – 3 627 vaikai, lyginant su 2017 m., vaikų (-685) mažiau.
Biblioteka
SVB
VB
MF
KF

Iš viso renginių
2018 m.
2017 m.
579
544
98
65
33
34
448
445

Žodiniai renginiai
2018 m.
2017 m.
408
387
84
54
26
23
298
310

Parodos
2018 m.
2017 m.
171
157
14
11
7
11
150
135

2018 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.
Skaitymo skatinimo renginiai
2018 m. kiekvieną savaitę Viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje vyko Knygų klubo
„Pelėdžiukai“ veikla bei įvairūs kiti renginiai ir užsiėmimai. Šių užsiėmimų metu atkreipiamas vaikų
dėmesys į knygą ir skaitymą kaip linksmą ir išradingą būdą praleisti laisvalaikį. Vaikai naudojasi
literatūros fondu – išsirenka sau patinkančias knygas, skaito jas, inscenizuoja, kuria neilgus
spektakliukus pagal knygos turinį. Tokiu būdu ugdomas vaiko dėmesys, kūrybiškumas, aktoriniai ir
režisūros sugebėjimai, mokomasi kalbėti ir nebijoti reikšti savo minčių viešai. Per metus klubo nariai
į užsiėmimus rinkosi 32 kartus.
Viešosios bibliotekos personažai Vilkas ir Lapė lankė Kretingos rajono ikimokyklinio
ugdymo grupes bei vedė užsiėmimus Vaikų literatūros centre. Šiais personažais persirengusios
bibliotekininkės žaidimo formomis supažindina vaikus su knygomis, rašytojais, kviečia lankytis
bibliotekoje.
Kovo 5 d. vyko renginys „Kur gyvena kalba“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms. Jo metu
Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos ketvirtokai pagilino gimtosios kalbos bei lietuvių
literatūros žinias spręsdami kryžiažodžius, taisydami netaisyklingai vartojamus žodžius, užbaigdami
sakinius ir atlikdami kitas užduotis.
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Kovo 28 d. vyko vaikiškos knygos šventė „Knygų sūpynės“ . Tarptautinė vaikiškos knygos
diena švenčiama kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristijano Anderseno gimtadieniu. Šios dienos proga
Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos antrokai dalyvavo laimingiausiame renginyje – Evelinos
Daciūtės knygos „Laimė yra lapė“ pristatyme.
Vaikų literatūros centre vasaros metu vyko skaitymo skatinimo programos „Drauge su vėju“
renginiai, parengta nemažai edukacinių skaitymo skatinimo popiečių, tokių kaip „Suskambo knygų
varpeliai“, skirta rašytojo Eno Raudo 90-osioms gimimo metinėms, edukacinės pamokos
„Stebuklingos Kalėdos su ragana Lile“, „Kada tave aplankys Otfrydo Proislerio knygų
herojai?“ ir kt.
Vykdant projektą „Mano terapeutas šuo“ buvo organizuojami skaitymo su šunimi
užsiėmimai. Užsiėmimai buvo skirti 7–8 metų vaikams, patiriantiems skaitymo sunkumus. Šuo
nepertraukia, netaiso ir be išlygų priima skaitantįjį – ši netikėta bičiulystė ramina ir motyvuoja įveikti
kylančius sunkumus. Su vaikais bendravo šuo Charlie, jo šeimininkė Alina Karlova bei psichologė
Vika Gridiajeva.
Spalio 19 d. Viešojoje bibliotekoje vyko labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“
inicijuojama knygų dovanojimo šventė „Vaikų bibliotekėlė 2018“. Viešosios bibliotekos, jos filialų,
ugdymo įstaigų, ligoninių, vaikų globos namų bibliotekų lentynas papildė naujausios vaikiškos
knygos.
Etnokultūros renginiai vaikams
Siekiant įtraukti mažuosius kretingiškius į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventimą,
parengtas edukacinių užsiėmimų ciklas „Paliesk legendą“. Užsiėmimai buvo skirti 7–11 metų
amžiaus vaikams. Kiekvieną dieną buvo siūlomos naujos veiklos, skirtos ne tik tautinės tapatybės ir
istorinės atminties paieškoms, jų pažinimui, bet ir laisvoms saviraiškos formoms ugdyti.
Užsiėmimų dalyviai susipažino su hieraldikos bruožais, taisyklėmis, kūrė savo šeimos herbus,
dviem būdais mokėsi pinti tautines apyrankes, per modernias priemones ir technologijas susipažino
su Lietuvos istorija, aktyviai sprendė įvairias istorines užduotis, gamino žemaitiškų žodžių žaidimą
„Kalbu žemaitiškai, o tu?“, susipažino su tautiniu kostiumu, rengė popierines lėles skirtingų
etnografinių regionų apranga, ant medžio lentų tapė „Šimtmečio ąžuolus“, dalyvavo lietuvių liaudies
pasakos inscenizacijos pamokoje ir kt.
Švenčiant Lietuvos valstybingumo šimtmetį, Viešosios bibliotekos Edukacijos centre vyko
pamoka vaikams „Lietuvos pilys ir piliakalniai“, kurios tikslas – plėsti vaikų žinias apie šalies
praeitį, jos istoriją, pilis ir piliakalnius, pažinti lietuvišką simboliką. Surengta ir vaikams skirtų knygų
apie Lietuvą paroda.
Pamoką vedė Vaikų literatūros centro vyr. bibliotekininkė Danutė Žiobakienė, kuri
moksleiviams trumpai pristatė Lietuvos pilis ir piliakalnius, po to pateikė išspręsti užduočių: išrinkti
kryžiažodžiui tinkamus žodžius iš Maironio eilėraščio „Trakų pilis“; perskaičius tekstą apie
piliakalnius ir legendas, išspręsti kryžiažodį ir užrašyti aukščiausios Žemaitijos kalvos – Medvėgalio
piliakalnio – pavadinimą; teisingai išspręsti klausimyną „Ar žinai?“. Visų komandų bendras startas
tapo galvosūkių lenktynėmis, o, įveikus iš pirmo žvilgsnio nelengvas užduotis, – laimėjimo
džiaugsmu. Pamokos darbą sėkmingai vainikavo bendra veikla – duotame pilies kontūre visiems
kartu nupiešti pilies gynybinius įtvirtinimus.
Vasario 15 d. Viešoji biblioteka surengė rajono moksleivių koncertą „Lietuva – viskas, ko
mums reikia“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Idėja suburti švietimo
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įstaigas bendram koncertui kilo seniai, o ši Vasario 16-oji buvusi tinkamiausia proga. Valandos
trukmės koncerte dalyvavo 7 kolektyvai iš 6 ugdymo įstaigų, tarp jų – iš Kretingos lopšelio-darželio
„Pasaka“, Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“, Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos,
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos, Kretingos rajono Kurmaičių pradinės
mokyklos.
Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai
Gegužės 11 d. Viešoji biblioteka pakvietė į tradicinę Bičiulių šventę mažiesiems Bibliotekos
lankytojams „Knygų delnuose – mūsų svajonės“, skirtą pagerbti mažuosius skaitytojus už aktyvią
ir kūrybinę veiklą.
Šventės metu vaikai inscenizavo poetės V. Palčinskaitės eilėraštį „Pelėdos Knygynas“.
Ištraukas iš knygų skaitė Vaikų knygų klubo „Pelėdžiukai“ vadovas Sidas Čepelevas (G. Morkūnas
„Vasara su Katšuniu“), klubo nariai: Brigita Šlimaitė (N. Kepenienė „Laukimas su mėlynom
akelėm“), Austėja Barkutė (A. Lindgren „Pepė ieško džiūgenos“), Deimantė Knystautaitė
(V. Misevičius „Netyčia“), Audrius Veskupaitis (A. Matutis „Kas telpa širdyje“).
Nepamirštamą šventinę nuotaiką kūrė Yamahos muzikos mokyklėlės vadovė Giulnara
Poloneičik, kuri vaikams buvo parengusi užduočių ir smagių žaidimų programą. Emocijos,
džiaugsmas tryško bibliotekos Edukacijos centre.
Spalio 23 d. Viešojoje bibliotekoje knygų klubo „Pelėdžiukai“ nariai dalyvavo edukaciniame
užsiėmime „Užrašų knygutės dekoravimas“. Šio užsiėmimo metu vaikai kūrė individualizuotą užrašų
knygelę: ant jos puikavosi vaikų vardų inicialai bei daugybė nuostabių dekoratyvinių akcentų. Fonas
buvo papuoštas antspaudais, dekoruojamas nėriniais, popierinėmis gėlytėmis, perliukais ir kitomis
mielomis smulkmenomis, kurios pavertė knygelę vienetine ir išskirtine.

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; 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; nuo 2017 m. rugsėjo 13–20 d. Viešosios bibliotekos LIBIS duomenų bazė
perkelta į LNB infrastruktūrą – LNB infrastruktūroje esantį „LIBIS debesį“;
 darbui su LIBIS darbo vietų skaičius nekito nuo 2014 m. – Viešojoje bibliotekoje metų
pradžioje buvo 38 darbo vietos darbuotojams: 16 – centre ir 22 – filialuose. Metų pabaigoje,
panaikinus Kumpikų filialą, liko 37. 2-juose kompiuteriuose įdiegtas el. katalogas skaitytojams –
OPAC;
 2 kartus per metus organizuotas periodinis LIBIS PĮ sistemos versijos atnaujinimas.
„LIBIS debesyje“ PĮ naujinama visose Viešosios bibliotekos darbo vietose (ir filialuose);
 LIBIS PĮ darbas „debesyje“ yra sklandesnis, pagerėjo skaitytojų aptarnavimo kokybė
filialuose.
Prisijungus prie LIBIS LNB infrastruktūroje esančio debesies, darbo su LIBIS problemos
praktiškai beveik visos buvo susiję su interneto sparta – dėl jo greičio arba trūkinėjimo. Kaip ir
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kasmet, kreiptasi dėl pasikartojančių problemų – dėl LIBIS funkcijų sutrikimo ar skaitytojų
aptarnavimo:
 web statistikos rodymo;
 ISBD kortelės spausdinimo per www;
 „Klausk bibliotekininko“ per www.ibiblioteka.lt vidinės klaidos;
 vieningų skaitytojų pažymėjimų vienodų (besidubliuojančių) numerių.
5.2. Katalogai ir kartotekos
Elektroniniame LIBIS kataloge:
 iš viso bibliografinių įrašų – 52 116 (2017 m. – 50 361);

bibliografinių analizinių įrašų – 68 133 (2017 m. – 64 313), iš jų:
kraštotyros – 45 536 (2017 m. – 42 134).
2018 m. sukurta bibliografinių analizinių įrašų – 4 045 (2017 m. – 3 690), iš jų:
 kraštotyros 3 556 (2017 m. 3 419);
 analizinių bendrųjų – 489 (2017 m. – 271);
 prisegta bylų – 1 001 (2017 m. – 1 061);
 redaguota įrašų – 1 945 (2017 m. – 930).
5.3. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
2018 m. gautos 7 978 užklausos, lyginant su 2017 m., gauta (+504) užklausų daugiau.
Daugiausia gauta adresinių užklausų – 5 017, lyginant su 2017 m., gauta (+521) daugiau.
Teminės
užklausos

Adresinės
užklausos

Tikslinės
užklausos

Faktografinės
užklausos

Neigiamos
užklausos

SVB

Gautos
informacinės
užklausos
7 978

2 077
(26,0 %)

5 017
(62,9 %)

759
(9,5 %)

93
(1,2 %)

34
(0,4 %)

VB

4 620

795
(17,2 %)

3 268
(70,7 %)

557
(12,1 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

MF

463

65
(14,0 %)

0

0

0
(0 %)

KF

2 895

1 217
(42,0 %)

398
(86,0
%)
1 351
(46,7 %)

202
(7,0 %)

93
(3,2 %)

32
(1,1 %)

Biblioteka

5.4. Internetas
Iš viso SVB vartotojams kompiuterizuotos 95 darbo vietos, lyginant su 2017 m., darbo vietų
(-3) mažiau. Interneto lankytojų skaičiaus mažėjimą lemia jungimasis prie bevielio ryšio su savo
mobiliaisiais įrenginiais bet kurioje bibliotekos vietoje, tiesiog, lankytojai nebeužregistruojami.
Virtualių apsilankymų skaičius – 32 365, lyginat su 2017 m., virtualių apsilankymų (-3 687) mažiau.
Tačiau, 2018 m. virtualių apsilankymų situacija pagerėjo, sukurta nauja bibliotekos interneto svetainė
www.kretvb.lt populiaria atviro kodo turinio valdymo sistema WordPress, optimizuota el. leidinio
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Kretingos krašto enciklopedija interneto svetainė www.kretingosenciklopedija: sukurtas naujas
dizainas, atsisakyta individualaus pasenusio turinio valdymo sistemos, kuri pakeista į WordPress.
Biblioteka

Interneto lankytojai
2018 m.

Skirtumas
(2017 m.)

SVB

14 840, iš jų vaikų
– 9 587
4 949, iš jų vaikų –
2 141
1 046, iš jų vaikų –
723
8 845, iš jų vaikų –
6 723

-3 534, iš jų
vaikų (-243)
(-727), iš jų
vaikų (+45)
(-532), iš jų
vaikų (+321)
(-2 275), iš jų
vaikų (-609)

VB
MF
KF

Kompiuterizuotos
darbo vietos
vartotojams 2018 m.
95

Skirtumas
(2017 m.)
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0

(-3)

6
67

0
(-3)

5.5. Kraštotyros veikla
Kraštotyros dokumentų fondą sudaro 3 176 fiz. vnt., saugomi 109 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;

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje;

e-leidinių kūrimas, pildymas ir pristatymas: „Kretingos krašto
enciklopedija“, Personalijų žinynas“, „Krašto paveldo gidas“;

ryšiai su kraštiečiais;

leidinių ir bibliografijų rengimas;

kraštotyros užklausų vykdymas.
Per metus kraštotyros aplankai papildyti 315 vnt. iškarpomis. Sukurti 4 nauji teminiai
aplankai: ,,Šv. Antano namelis“, „Žemaičių apygarda: Kardo rinktinė“, „Lietuvos persitvarkymo
sąjūdžio Kretingos rėmimo grupė“ ir „Kitų konfesijų atstovai“.
Nuolat rengiamos kraštotyros parodos. 2018 m. parengta 20 kraštotyros parodų, iš jų: 19
spaudinių ir 1 virtuali, lyginant su 2017 m., parengta (-2) kraštotyros 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.
2018 m. parengti bibliografijų literatūros sąrašai: Kretingos rajono savivaldybės M.
Valančiaus viešoji biblioteka spaudoje 2017“, „Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešosios bibliotekos naujo pastato statyba“ 2017 m., 2018 m. kraštiečių sukakčių kalendorius, 2018
m. atmintinų datų kalendorius bei personalinės bibliografijos: Adomaitienė Živilė, Butkų Juzė
(Juozas Butkus), Garjonienė Ieva, Girskienė Romutė, Juška Artūras, Kasperavičienė Laimutė,
Rimienė Kristina, Staškauskas Gediminas, Trušauskaitė Milda.
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Teigiamos įtakos vykdant numatytas veiklas turėjo Skyriaus bendradarbiavimas su
Informacinių technologijų ir viešinimo bei Skaitytojų aptarnavimo skyriais. Darbo kryptis lėmė
„Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa“ ir „Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų
minėjimo programa“. Kartu su Informacinių technologijų ir viešinimo skyriumi buvo vykdomas
projektas „Lietuvos valstybingumo gynėjų – partizanų – veiklos ženklai Kretingos rajone“, vyko
sukurtų maršrutų pristatymas visuomenei.
Metų eigoje gauta ir atsakyta 35 užklausos: teminių – 19, adresinių – 9, tikslinamųjų – 7,
faktografinių – 0, iš jų: elektroninių – 3, lyginant su 2017 m., gauta ir atsakyta (-31) užklausa mažiau.

VI. DARBUOTOJŲ PROFESINĖ KVALIFIKACIJA
Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, konferencijose, išvykose
2018 m. Viešosios bibliotekos ir jos filialų
mokymuose/seminaruose, įvairiose profesinėse išvykose.

43

darbuotojai

dalyvavo
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Organizuoti seminarai/mokymai Viešojoje bibliotekoje:

mokymai „Media 1“: su nuotraukų koregavimo programa Gimp ir
grafinio dizaino tinklo platforma Canva;

seminaras/paskaita „Kinų kalba ir kultūra“ (lektorė Diana
Aksamitauskaitė) ir susitikimas su fitoterapijos mokymo programos sudarytoju dr. prof.
Algimantu Mečislovu Olšausku, jo knygos „Sveikatos gidas“ pristatymas;

Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos vyr.
metodininkės Rasos Milerienės ir vyresn. metodininkės Ievos Baltinės paskaita „Jaunimo
poreikiai bibliotekoje“;

Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos
Informacinių išteklių vystymo skyriaus vyresn. bibliotekininkės Linos Bimbirytės
pranešimas apie Tarptautinę vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos IBBY konferenciją
Atėnuose.
Išvažiuojamieji mokymai/seminarai, stažuotės, konferencijos:

seminaras „Tarptautinis kultūros kelias. Baltų kelias“ Kretingos
muziejuje;

mokymai „Viešųjų bibliotekų patirtis ir raidos perspektyvos“
Vilniuje;

mokymai „Patirtinio ugdymo taikymas darbe su jaunimu“ Kaune;

mokymai „Projektų rengimas“ Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos
Simonaitytės bibliotekoje;

mokslinė konferencija „Kretingiškiai kovoje dėl Lietuvos
valstybingumo“ Kretingos muziejuje;

mokymai „Skaitmeninės rinkodaros būdai ir galimybės“, „Socialiniai
tinklai: strateginis skaitmeninės rinkodaros planas“ Klaipėdos apskrities viešojoje
Ievos Simonaitytės bibliotekoje;

stažuotė „Tyrimų rengimas ir analizė“ Klaipėdos apskrities viešojoje
Ievos Simonaitytės bibliotekoje;

Klaipėdos regiono metodininkų susirinkimas/seminaras Klaipėdos
apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje;
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stažuotė „Foto dokumentų skenavimas“ Klaipėdos apskrities viešojoje
Ievos Simonaitytės bibliotekoje;

seminaras apie naujoves Kultūros rėmimo lėšomis finansuojamų projektų
teikimo gairėse, esminius pakeitimus ir 2019 m. finansavimo modelį Klaipėdos apskrities
viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje;

mokymai „Darbuotojų, dirbančių su jaunimu, 5 modulių mokymai“
Kaune;

mokymai „Kaip paskatinti informacinėmis ir ryšių technologijomis
naudotis skaitmeninių įgūdžių neturinčius asmenis?“ Klaipėdos apskrities viešojoje
Ievos Simonaitytės bibliotekoje;

mokymai „Rinkodaros efektyvumo didinimas su Google Analytics ir
komunikacija socialiniuose tinkluose“ Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos
Simonaitytės bibliotekoje;

seminaras „Kultūros produktai šiuolaikinei visuomenei: forma,
turinys ir medijos“ Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje;

seminaras „Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimas: kaip
atgaivinti tradicijas ir papročius“ Kretingos muziejuje;

stažuotė „Spaudinių saugojimas ir priežiūra“ Klaipėdos apskrities
viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje;

darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kompetencijų kėlimo mokymai Kaune.
Išvykos:


Metinė Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencija Vilniuje;

Tarptautiniuose tarpinstituciniuose dialoguose ir forume “Bibliotekų
tvarumui: tarptautiniai tarpinstituciniai dialogai tarp Lietuvos ir Graikijos kultūros,
švietimo ir turizmo sektorių“ (dalyvavo direktoriaus pavaduotoja Erika Kazlauskienė);

išvyka į Vilniaus knygų mugę;

seminaras-sąskrydis „Šimtmečio istorijos įžvalgos: nuo tradicijos iki
modernizmo“ Mažeikiuose;

išvyka į Klaipėdos knygų mugę;

Viešosios bibliotekos kolektyvo pažintinė kelionė Ryga–Talinas,
aplankant Latvijos nacionalinę biblioteką.

VII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS
Iš viso 2018 m. kultūrinės veiklos finansavimui parengtas 31 projektas. Gauta lėšų
kultūrinei veiklai – 19 210 Eur.
Projektai finansuoti iš Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos 9 160 Eur:

„Knygos invazija´18“ (Viešoji biblioteka);

„Tavo laikas šeimai“ (Viešoji biblioteka);

„Kūrybiškumo taikinys“ (Viešoji biblioteka);

„Verslo idėjų labirintas“ (Viešoji biblioteka);

„Meno terapeutas – šuo“ (Viešoji biblioteka);

„Eksperimentų laboratorija“ (Viešoji biblioteka);

„Kultūros pažinimo maršrutas“ (Viešoji biblioteka);

„Išplauk žodžių upe“ (Viešoji biblioteka);

„Paliesk legendą“ (Viešoji biblioteka);

„Kretingos kultūros veidai“ (Viešoji biblioteka);
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„Kino aliuzija“ (Viešoji biblioteka);

„Sielą pasivaikščioti išleisim“ (Salantų m. filialas);

Edukacinė vaikų vasaros skaitymų programa „Skaitymo maratonas
šimtmečio Lietuvai“ (Baublių filialas);

„Darbėnai ir darbėniškiai valstybės šimtmečio istorijoje“ (Darbėnų
filialas);

Filialo veiklos jubiliejinis renginys „O metai skuba...“ (Erlėnų filialas)

„Poezijos, dainos ir muzikos šventė „Tauta prasideda nuo žodžio...“
(Grūšlaukės filialas);

„Prabėgo pro šalį kaip marių vilnis“ (Juodupėnų filialas);

„Atostogauju su knyga“ (Kalniškių filialas);

„Su knyga ir kūrybiniais darbais nebūsi vienišas“ (Kartenos filialas);

„Kūlupėnų filialui – 65“ (Kūlupėnų filialas);

Edukacinė ir pažintinė vasaros skaitymo programa „Vartelius atvėrus“
(Kurmaičių filialas);

Edukacinių užsiėmimų ciklas „Spalvų žaismas“ (Laukžemės filialas);

„Saulelė kils ir leisis“ (Rūdaičių filialas);

Poezijos ir muzikos popietė „Su Lietuvos vardu“ ir Edukacinių užsiėmimų
vaikams ciklas „Gerais darbais Tėvynę puošiam“ (Vydmantų filialas).
Iš Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos – 350 Eur:

Elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ tekstų kūrimas,
redagavimas ir priežiūra (Viešoji biblioteka).
Iš Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo erdvei „Savas kampas Viešojoje bibliotekoje
– 2 000 Eur
Iš Kretingos rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programos – 500 Eur
Iš Lietuvos kultūros tarybos – 6 500 Eur:

„Kultūros pažinimo maršrutas“ (Viešoji biblioteka);

„Verslo idėjų labirintas“ (Viešoji biblioteka).
Iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje – 700 Eur

„ES kultūrų mozaika“ (Viešoji biblioteka).

VIII. PERSONALAS
2018 m. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirbo 50 darbuotojų (52,3 etatai):

profesionalūs bibliotekininkai – 42;

turintys bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą – 21;

įgiję profesinius įgūdžius – 21.
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas:

aukštasis išsilavinimas – 20 (47,6 %);

aukštesnysis išsilavinimas – 19 (42,9 %);

kitas – 3 (9,5 %).
32 bibliotekininkai dirbo visą dieną, 10 – ne pilną darbo dieną:

VB – 0;

KF – 10;
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MF – 0.

IX. MATERIALINĖ BAZĖ
9.1. Patalpų būklė
2018 m. gruodžio 21 d. įvyko naujojo Viešosios bibliotekos pastato atidarymas
(J. K. Chodkevičiaus g. 1B). Viešosios bibliotekos pastato I ir II aukštai – pilnai įrengti, aprūpinti
baldais, technine įranga ir kitu būtinu inventoriumi.
2018 m. iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto renovuotos Vydmantų filialo patalpos.
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
2018 m. Viešoji biblioteka ir jos filialai aprūpinti kompiuterine technika. Iš viso yra 142
kompiuterizuotos darbo vietos: 95 – vartotojams ir 47 – darbuotojams.
2018 m. pabaigoje iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Gyventojų
skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ gauti programavimo, inžinerinis,
kūrybinis paketai.
Iš Bibliotekų modernizavimo programos gauti trys nauji stacionarūs kompiuteriai.
Viešosios bibliotekos filialų materialinė bazė yra gera: patalpos renovuotos, nupirkti baldai ir
kitas inventorius.

IŠVADOS
2018 m. pabaigoje dėl itin mažėjančio lankytojų skaičiaus, teko uždaryti Kumpikų filialą.
Pasiekimai
 sėkmingai vykdoma projektinė veikla;
 organizuojama vis daugiau renginių, atsižvelgiant į Viešosios bibliotekos
ir filialų lankytojų kultūrinius-švietėjiškus, edukacinius poreikius;
 bendradarbiauta su įvairiomis kultūros, švietimo įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis;
 iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto skirtų lėšų sukurta nauja
bibliotekos interneto svetainė www.kretvb.lt su populiaria atviro kodo turinio
valdymo sistema WordPress, optimizuota el. leidinio Kretingos krašto enciklopedija
interneto svetainė www.kretingosenciklopedija: sukurtas naujas dizainas, atsisakyta
individualaus pasenusio turinio valdymo sistemos, kuri pakeista į WordPress;
 užbaigta Viešosios bibliotekos naujojo pastato (J. K. Chodkevičiaus g.
1B) statyba;
 atnaujintos Viešosios bibliotekos Vydmantų filialo patalpos;
 Viešosios bibliotekos Vydmantų filialo vyresnioji bibliotekininkė Romutė
Girskienė nominuota Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premija ir
Angelo statulėle už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą.
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Problemos

 nepakankama informacijos sklaida apie teikiamas Viešosios bibliotekos
paslaugas, organizuojamus renginius;
 trūksta lėšų naujoms knygoms įsigyti;
 trūksta mokomosios literatūros pagal rekomenduojamus sąrašus;
 būtinas kompiuterinės technikos atnaujinimas Viešosios bibliotekos
filialų darbuotojams;
 Kretingos rajone mažėja gyventojų skaičius, kuris įtakoja mažesnius
Viešosios bibliotekos veiklos rodiklius.
Parengė vyresn. metodininkė Lolita Miežienė

