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BENDROJI DALIS 

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

vykdydama 2020 metų veiklą, orientavosi į įstaigos viziją ir strateginius tikslus, kurie ir atspindi 

pagrindinę veiklos esmę. 

Vizija: 

Viešoji biblioteka – pažangi informacijos, kultūros ir socialinio dialogo skatinimo įstaiga, 

savo kryptinga veikla prisidedanti prie žinių visuomenės kūrimo, Kretingos rajono augimo ir kaitos. 

Strateginiai tikslai: 

1. Didinti Viešosios bibliotekos paslaugų preinamumą, įvairovę ir kokybę. 

2. Ugdyti skaitančias ir kūrybiškas asmenybes. 

3. Prisidėti prie žinių ir visuomenės kūrimo, skatinat informacinį ir kompiuterinį raštingumą, 

nuolatinį mokymąsi. 

4. Gerinti Viešosios bibliotekos įvaizdį, pasitelkiant aukštą Viešosios bibliotekos 

organizacinę kultūrą, darbuotojų profesionalumą. 

2020 m. Viešoji biblioteka organizavo veiklą, vykdydama numatytus veiklos plano tikslus. 

Siekta kokybiškai tenkinti lankytojų informacinius, žinių ir savišvietos poreikius, didinti viešosios 

informacijos prieinamumą, užtikrinti kokybišką skaitytojų aptarnavimą bekontakčiu ar nuotoliniu 

būdu. 

Atsižvelgiant į lankytojų poreikius organizuotos įvairios veiklos, prisidedant prie Kretingos 

rajono kultūrinės veiklos, Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, Valstybinių švenčių ir atmintinų 

dienų minėjimo programų įgyvendinimo. Dalyvauta Lietuvių kalbos dienų priemonių rengimo 

vykdyme, organizuotos Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Lietuvos Steigiamojo Seimo 

šimtmečio, UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, 

Jono Pauliaus II metams skirtos priemonės, Skaitymo skatinimo, Mokymosi visą gyvenimą, 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo, Atvirų jaunimo erdvių veiklos, Vaikų vasaros 

stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų įgyvendinimo priemonės. 

Organizuojant Viešosios bibliotekos veiklą neigiamos įtakos turėjo pasaulinė COVID-19 

infekcijos sukelta pandemija. 2020 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė nutarimą 

Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, kuris galiojo iki 2020 m. 

birželio 17 d. Visuotino karantino laikotarpiu fizinės Viešosios bibliotekos ir jos filialų paslaugos 

buvo nutrauktos: Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojai galėjo tik grąžinti leidinius į knygų 

gražinimo dėžę bei naudotis virtualiomis paslaugomis. 

Suprastėjus epidemiologinei situacijai, antrojo karantino metu (2020 m. lapkričio 7 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo“), kuris galiojo ir 2021 m. pradžioje, išliko galimybė teikti gyventojams 

leidinių skolinimą bekontakčiu būdu. Dėl sustabdyto socialinio gyvenimo, itin suaktyvėjo žmonių 

skaitymas: pastebimos didesnės pageidaujamų leidinių eilės, imama daugiau knygų, dažniau jos 

keičiamos. 

Tiek pirmojo, tiek antrojo karantino įvedimas turėjo neigiamos įtakos Viešosios bibliotekos 

veiklos rodikliams – beveik visi rodikliai ženkliai sumažėjo. 

Priešinga situacija 2020 m. įvyko su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

dokumentams įsigyti skiriamomis lėšomis: po pavasario karantino pabaigos, šalies bibliotekoms buvo 

skirtos papildomos lėšos dokumentams įsigyti. Konkrečiai Viešoji biblioteka papildomai gavo 27,2 

tūkst. Eur, prie 2020 m. metų pradžioje skirtų 37,0 tūkst. Eur. Papildomi pinigai ženkliai pagerino 

dokumentų fondo komplektavimo procesą, atnaujino Viešosios bibliotekos dokumentų fondą. 
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2020 m visi Viešosios bibliotekos ir jos filialų kultūriniai, etnokultūriniai, šviečiamieji ir kt. 

renginiai finansuojami vykdant projektinę veiklą. Viešoji biblioteka sėkmingai įgyvendino 31 

projektą, vykdė kultūrines, švietėjiškas veiklas pagal susidariusias galimybes. Įgyvendintas itin 

svarbus projektas „Kultūrinių ir edukacinių renginių ciklas taikant šiuolaikines medijas“ (20 000 

Eur): įsigyta įranga mobiliai vaizdo įrašymo studijai, kuri suteikė galimybę renginius (konferencijas, 

susitikimus su knygų autoriais, paskaitas su lektoriais) transliuoti per nuotolį įprastomis gyvenimo 

sąlygomis ir esant ekstremaliai situacijai. 

2020 m. naujovė Viešojoje bibliotekoje – dokumentų skaitmeninimas. Pasitarus su Klaipėdos 

apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos specialistais, kurie kuruoja skaitmeninimo veiklas 

regione, nutarta skaitmeninti turimus Kretingos rajoninio laikraščio rinkinius. Dokumentų 

skaitmeninimui įsigyta nauja įranga. 

2020 m. Valstybės atkūrimo dienos proga Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 

apdovanojo Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę 

Birutę Karčauskienę. Šis valstybinis apdovanojimas įteiktas už aktyvų Kretingos bendruomenės 

kultūrinės veiklos ir iniciatyvų puoselėjimą. Tai didžiulisViešosios bibliotekos vadovo ir kolektyvo 

įvertinimas. 
 

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) – 18. 

1.2. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

Kretingos rajono kaimų neįgalieji bei senyvo amžiaus gyventojai aptarnaujami knygnešių 

pagalba. SVB sutelkta 88 knygnešiai, lyginant su 2019 m. knygnešių (-25) mažiau, aptarnauta 

vartotojų 202, lyginant su 2019 m., aptarnauta vartotojų (-17) mažiau, išduota dokumentų 2 895 fiz. 

vnt., lyginant su 2019 m., išduota dokumentų (-1 109 fiz. vnt.) mažiau. 

Bibliotekos Knygnešiai Vartotojai Išduotis 

2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 

SVB 88 113 202 219 2 895 4 004 

VB 0 0 2 5 44 100 

MF 10 13 20 24 340 426 

KF 78 100 180 190 2 511 3 478 

1.3. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narių aptarnavimas 

Viešoji biblioteka (VB) iš Klaipėdos aklųjų bibliotekos per 2020 m. gavo tik 51 įgarsintą 

knygą, lyginant su 2019 m., įgarsintų knygų gavo 111 fiz. vnt. mažiau. Aptarnauti 2 vartotojai, 

lyginant su 2019 m., aptarnauta vartotojų (-2) mažiau, apsilankymų – 7, lyginant su 2019 m., 

lankytojų (-4) mažiau, išduota dokumentų 44 fiz. vnt., lyginant su 2019 m., išduota dokumentų (-56 

fiz. vnt.) mažiau. 
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II. FONDO FORMAVIMAS 
2.1. Fondo būklė 

Atsižvelgdama į Kretingos rajono savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, geografinę 

ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, visuomenės poreikius Viešoji biblioteka 

komplektuoja universalaus profilio dokumentų fondą. 

2020 m. Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 36 960 Eur, lyginant su 2019 m., 

4 814 Eur daugiau. Iš Kultūros ministerijos lėšų nupirkta 3 879 fiz. vnt. dokumentų. Vienos knygos 

kainos vidurkis 9,53 Eur. Lyginant su 2019 m., knygų nupirkta 199 fiz. vnt. daugiau. 

Galima pasidžiaugti, jog gegužės mėnesį iš valstybės biudžeto Viešoji biblioteka gavo 

papildomai 27 249 Eur. Iš jų nupirkta 3 176 fiz. vnt. knygų. 

Iš viso 2020 m. iš valstybės biudžeto skirtų lėšų Viešosios bibliotekos dokumentų fondas 

pasipildė 7 055 fiz. vnt. Fondas atsinaujino, užsipildė trūkstamos literatūros spragos, išskyrus – 

moksleivių programinės literatūros trūkumas. 

Šiais metais sumažėjo 16 proc. naujų knygų gavimas parama, paramos gauta – 20 proc. Tarp 

paramos tiekėjų paminėtinas išlieka Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“: 378 fiz. vnt. 

knygų (2019 m. – 504 fiz. vnt.) ir leidykla „Alma littera“. Kaip ir kiekvienais metais džiaugiamės 

tradicine akcija „Knygų Kalėdos“, kurios metu dovanota 624 fiz. vnt., lyginant su 2019 m., 74 fiz. vnt. 

daugiau. Esame dėkingi rašytojui Vytautui Račickui, kuris padovanojo 273 fiz. vnt. savo kūrybos 

knygų. Kiekvienais metais savo naujus leidinius dovanoja kraštiečiai: rašytojai Algirdas Kuklys, 

Loreta Stonkutė ir kt. Vertinant fizinių ir juridinių asmenų paramą, galima pamatyti, jog ji nėra 

pastovi, dažnai kintanti, bet viena iš svarbiausių papildomo fondo komplektavimo šaltinių. 

Kaip ir kiekvienais metais periodinių leidinių prenumeratai lėšas skyrė Kretingos rajono 

savivaldybė. Iš viso skirta 12 097 Eur, lyginat su 2019 m., periodinių leidinių prenumeratai skirta 

589 Eur mažiau. 

2020 m. užprenumeruota 66 pav. periodinių leidinių (2019 m. – 65 pav. periodinių leidinių), 

iš jų: 13 pav. laikraščių. Dėka Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 2020 m. Viešoji biblioteka 

gavo 35 pav. periodinius leidinius. 

Dokumentų fondas 

Biblioteka 2020 m. 2019 m. Skirtumas fiz. 

vnt. 

% 

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

SVB 207 159 56 310 202 767 54 679 +4 392 +2,1 

VB 60 721 53 144 58 590 51 523 +2 131 +3,5 

MF 15 824 10 273 15 639 10 028 +185 +1,2 

KF 130 614 16 175 128 538 15 207 +2 076 +1,6 

Šiais metais SVB dokumentų fondas ženkliai padidėjo. Fondo padidėjimą įtakojo papildomos 

valstybės biudžeto lėšos dokumentams įsigyti. Gauta lėšų 32 063 Eur daugiau, nei 2019 m. Nurašyta 

dokumentų mažiau, nei gauta naujų, t. y. gauta – 9 150 fiz. vnt., nurašyta – 4 758 fiz. vnt. Naujų 

knygų gavimas sudarė 4,4 proc. 

Vidutiniškai viename kaimo filiale yra 7 256 fiz. vnt. (2019 m. – 7 141 fiz. vnt.) dokumentų. 

2.2. Fondo sudėtis 

Analizuojant ir stebint SVB fondo būklę, didžiausią fondo dalį sudaro grožinė literatūra – 

66,7 proc, šakinė literatūra – 33,3 proc. 
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Iš viso grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 

 SVB – 138 154 fiz. vnt., 66,4 % 

 VB – 32 602 fiz. vnt., 53,7 % 

 MF – 9 814 fiz. vnt., 62,0 % 

 KF – 95 738 fiz. vnt., 73,3 % 

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

 SVB – 69 005 fiz. vnt., 33,3 % 

 VB – 28 119 fiz. vnt., 46,3 % 

 MF – 6 010 fiz. vnt., 38,0 % 

 KF – 34 876 fiz. vnt., 26,7 % 

Iš viso periodinių leidinių (fiz. vnt.): 

 SVB – 331 fiz. vnt.; 

 VB – 66 fiz. vnt.; 

 MF – 20 fiz. vnt.; 

 KF – 251 fiz. vnt. 

2.3. Aprūpinimas dokumentais 

Vienam gyventojui tenka dokumentų: 

 SVB – 5,3, lyginant su 2019 m. -0,1; 

 VB – 3,4, lyginant su 2019 m. -0,1; 

 MF – 11,6, lyginant su 2019 m. +0,1; 

 KF – 6,6, lyginant su 2019 m. išlieka toks pat. 

 

Lyginant su 2019 m., dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui truputį mažesnis, 

nes Kretingos rajone padidėjo gyventojų skaičius. 

 

Naujai gautų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui (be periodinių leidinių) 

 

Garsinių ir regimųjų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui 

Biblioteka 2020 m. 2019 m. Skirtumas 

SVB 0,03 0,03 0 

VB 0,05 0,06 -0,01 

MF 0,12 0,11 +0,01 

KF 0,005 0,005 0 

Biblioteka 2020 m. 2019 m. Skirtumas 

SVB 0,23 0,17 +0,06 

VB 0,15 0,16 -0,01 

MF 0,43 0,27 +0,16 

KF 0,29 0,17 +0,12 
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Elektroninių dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui 

Biblioteka 2020 m. 2019 m 

 

Skirtumas 

SVB 0,004 0,004 0 

VB 0,005 0,006 -0,001 

MF 0,004 0,004 0 

KF 0,002 0,002 0 

Dokumentų skaičius, tenkantis vienam vartotojui 

Biblioteka 2020 m. 2019 m. Skirtumas 

SVB 26 24 +2 

VB 16 14 +2 

MF 29 27 +2 

KF 37 35 +2 

2.4. Dokumentų gautis 

2020 m. SVB dokumentų gavimas padidėjo 31,0 proc, VB – +4,5 proc., MF – +36,8 proc., 

KF – +42,8 proc. 

Šiais metais vidutiniškai vienas filialas gavo 324 fiz. vnt., lyginant su 2019 m., gauta 

139 fiz. vnt. daugiau. 

Padidėjusį dokumentų gavimą įtakojo didesnis finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų. 

Gauta dokumentų 

Biblioteka 

 

2020 m. 2019 m. Skirtumas 

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

SVB 9 150 2 132 6 311 2 852 +2 839 -720 +31,0 

VB 2 729 1 919 2 606 2 196 +123 -277 +4,5 

MF 587 551 371 336 +216 +215 +36,8 

KF 5 834 1 171 3 334 855 +2 500 +316 +42,8 

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

 SVB – 7 042 fiz. vnt., 1 257 pav. 

 VB – 1 929 fiz. vnt., 1 221 pav. 

 MF – 403 fiz. vnt., 373 pav. 

 KF – 4 710 fiz. vnt., vidutiniškai vienas filialas gavo 262 fiz. vnt. grožinės literatūros, 

lyginant su 2019 m., 119 fiz. vnt. daugiau. 

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

 SVB – 2 108 fiz. vnt., 875 pav. 

 VB – 800 fiz. vnt., 698 pav. 

 MF – 184 fiz. vnt., 178 pav. 
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 KF – 1 124 fiz. vnt., vidutiniškai vienas filialas gavo 62 fiz. vnt. šakinės literatūros, 

lyginant su 2019 m., 20 fiz. vnt. daugiau. 

 

Per metus gauta periodinių leidinių (pav.): 

 SVB – 101 pav. (laikraščių – 17, žurnalų – 85) 

 VB – 98 pav. (laikraščių – 15, žurnalų – 83) 

 MF – 46 pav. (laikraščių – 7, žurnalų – 39) 

 KF – 40 pav. (laikraščių – 10, žurnalų – 30) 

Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 

Biblioteka 2020 m. 2019 m. Skirtumas % 

SVB 4,4 3,1 +1,3 

VB 4,5 4,4 +0,1 

MF 3,7 2,4 +1,3 

KF 4,5 2,6 +1,9 

 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui įsigyti: 

 Iš viso – 1,96 Eur; 

 Kultūros ministerijos skirtos lėšos – 1,64 Eur; 

 Kretingos rajono savivaldybės skirtos lėšos – 0,31 Eur; 

 Kitos lėšos – 0,01 Eur. 

 

2020 m. SVB dokumentų įsigijo už 76 606 Eur, iš jų: 

 Kultūros ministerija – 64 209 Eur; 

 Kretingos rajono savivaldybė – 12 097 Eur. 

 

Gauta parama ir iš fizinių ir juridinių asmenų – 300 Eur. 

2.5. Dokumentų nurašymas 

2020 m. SVB nurašyta 4 758 fiz. vnt. mažiau, nei gauta dokumentų, todėl SVB fondas 

padidėjo 4 392 fiz. vnt. 

Nurašymo priežastys: susidėvėję dokumentai – 4 626 fiz. vnt., 97,2 %, vartotojų prarasti 

dokumentai – 132 fiz. vnt., 2,8 %. 

 

 SVB – 4 758 fiz. vnt. 501 pav. 

 VB – 598 fiz. vnt. 298 pav. 

 MF – 402 fiz. vnt. 306 pav. 

 KF – 3 758 fiz. vnt. 203 pav. 

 

2.6. Fondo panaudojimas 

Viešosios bibliotekos bei filialų fondo apyvartos rodiklis 

Biblioteka 2020 m. 2019 m. Skirtumas 

SVB 0,8 1,2 -0,4 

VB 1,0 1,4 -0,4 
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MF 1,0 1,5 -0,5 

KF 0,7 1,0 -0,3 

Pagal IFLA rekomendacijas metinis fondų papildymas 1 000 gyventojų turi būti 250 knygų, 

Kretingos rajono 1 000 gyventojų tenka 207 knygos, t. y. 38 knygomis daugiau, nei praėjusiais 

metais. Norisi pažymėti, jog 2020 m. bibliotekoms buvo išskirtinai geri, nes gautos ženkliai didesnės 

valstybės biudžeto lėšos dokumentams įsigyti, tačiau fondų atnaujinimo problema išlieka aktuali. 

Rajono bibliotekose trūksta programinės literatūros, kurių tiražai dažnai jau būna pasibaigę. Problemą 

bandoma spręsti tiesiogiai bendradarbiaujant su knygų leidėjais. Siunčiami jiems trūkstamų knygų 

sąrašai ir leidyklos daugelio knygų leidybą kartoja, didina tiražų kiekį. 

2020 m. Kultūros ministerija knygų pirkimui skyrė 64 209 Eur, lyginant su 2019 m., gauta – 

32 063 Eur daugiau. Už juos nupirkta 7 055 fiz. vnt. dokumentų, lyginant su 2019 m., nupirkta – 

3 579 fiz. vnt. daugiau. Knygų pirkimui iš Savivaldybės lėšų negauta, gauta tik periodinių leidinių 

prenumeratai – 12 097 Eur., lyginant su 2019 m., gauta – 589 Eur mažiau. 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
3.1. Vartotojų telkimas 

2021 m. sausio mėn. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Kretingos rajone 

registruoti 37 425, Kretingos mieste – 16 583 gyventojai. Gyventojų skaičius, lyginant su 2019 m., 

Kretingos rajone padidėjo 35, o Kretingos mieste sumažėjo 77 gyventojais. Gyventojų sutelkimo 

procentas, lyginant su 2019 m., SVB – sumažėjo 1,7 proc., VB – sumažėjo 2,2 proc., MF – sumažėjo 

2,3 proc., KF – sumažėjo 1,2 proc. 

 

Biblioteka Gyventojų skaičius 

2020 m. 

Gyventojų sutelkimo 

% 2020 m. 

Gyventojų skaičius 

2019 m. 

Gyventojų sutelkimo 

% 2019 m. 

SVB 37 425 21,00 37 390 22,7 

VB 16 583 23,0 16 660 25,2 

MF 1 358 40,00 1 356 42,3 

KF 19 484 18,00 19 374 19,2 

3.2. Vartotojų skaičius 

2020 m. SVB registruoti – 7 874 vartotojai, iš jų: perregistruoti vartotojai – 6 905, naujai 

užregistruoti – 969. Nežiūrint esančio karantino, galime pasidžiaugti, kad perregistruotų vartotojų 

skaičius rajone padidėjo (+217). 

Biblioteka Vartotojų skaičius 2020 m. Vartotojų skaičius 2019 m. Skirtumas 

SVB 7 874 8 490 -616 

VB 3 810 4 201 -391 

MF 543 573 -30 

KF 3 521 3 716 -195 

3.3. Apsilankymų skaičius 

2020 m. SVB apsilankė 180 420 lankytojų, lyginat su 2019 m., lankytojų ženkliai sumažėjo 

(-40 821). VB apsilankė 117 236 lankytojai, lyginant su 2019 m., lankytojų irgi sumažėjo (-33 621). 

MF apsilankė 6 980 lankytojai, lyginant su 2019 m., lankytojų skaičius sumažėjo (-1 480). KF 

apsilankė 56 204 lankytojų, lyginant su 2019 m., lankytojų skaičius sumažėjo (-5 720). 
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Bendras lankomumo rodiklis SVB – 22,9 (-3,1), VB – 30,8 (+0,2), MF – 12,9 (-1,9), KF – 

16,0 (-0,7). 

2020 m. lankytojų sumažėjimą SVB, kaip ir visų kitų rodiklių, lėmė COVID-19 pandemija 

Lietuvoje, įvestas karantinas, kuris apribojo teikiamų paslaugų galimybes bibliotekų lankytojams. 

3.4. Dokumentų išduotis. 

2020 m. SVB vartotojams išduota 165 316 fiz. vnt. dokumentų, lyginant su 2019 m., išduota 

ženkliai mažiau (-70 375 fiz. vnt.), VB (-16 651 fiz. vnt.), MF (-6 326 fiz. vnt.) ir 

KF (- 47 398 fiz. vnt.). 

 

Biblioteka Dokumentų išduotis 

fiz. vnt. 

Skirtumas 

2020 m. 2019 m. 

SVB 165 316 235 691 -70 375 

VB 62 944 79 595 -16 651 

MF 16 592 22 918 -6 326 

KF 85 780 133 178 -47 398 

 

Didžiąją dalį dokumentų SVB išduoties sudaro išduotis į namus – 122 593 fiz. Lyginant su 

2019 m., išduotis į namus ženkliai sumažėjo SVB (-36 446 fiz. vnt.), VB (-11 500 fiz. vnt.), 

MF (- 2 212 fiz. vnt.), KF (-22 734 fiz. vnt.). 

Biblioteka Išduota 

dokumentų į 

namus 

2020 m. 

Išduota 

dokumentų į 

namus 

2019 m. 

Skirtumas Išduota 

dokumentų 

vietoje 

2020 m. 

Išduota 

dokumentų 

vietoje 

2019 m. 

Skirtumas 

SVB 122 593 159 039 -36 446 42 723 76 652 -33 929 

VB 43 898 55 398 -11 500 19 046 24 197 -5 151 

MF 11 602 13 814 -2 212 4 990 9 104 -4 114 

KF 67 093 89 827 -22 734 18 687 43 351 -24 664 

 

 SVB išduota grožinės literatūros (-17 893 fiz. vnt.), šakinės literatūros (-52 483 fiz. vnt.) 

ir periodinių leidinių (-47 835 fiz. vnt.) mažiau; 

 VB išduota grožinės literatūros (-8 207 fiz. vnt.), šakinės literatūros (-8 444 fiz. vnt.) ir 

periodinių leidinių (-3 801 fiz. vnt.) mažiau; 

 MF išduota grožinės literatūros (-1 556 fiz. vnt.), šakinės literatūros (-4 770 fiz. vnt.) ir 

periodinių leidinių (-4 739 fiz. vnt.) mažiau; 

 KF išduota grožinės literatūros (-8 130 fiz. vnt.), šakinės literatūros (-39 268 fiz. vnt.) ir 

periodinių leidinių (-39 295 fiz. vnt.) mažiau. 

 

Biblioteka Iš viso 

išduota 

grožinės 

literatūro

s fiz. vnt. 

2020 m. 

% Skirt

umas, 

lygin

ant su 

2019 

m. % 

Iš viso 

išduota 

šakinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

2020 m. 

% Skirtu

mas, 

lyginan

t su 

2019 

m. % 

Iš viso 

išduota 

periodini

ų 

leidinių 

fiz. vnt. 

2020 m. 

% Skirtu

mas, 

lygina

nt su 

2019 

m. % 
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SVB 87 308 52,8 +8,2 78 008 47,2 -8,2 63 011 38,1 -8,9 

VB 35 165 55,9 +1,4 27 779 44,1 -1,4 18 850 29,9 +1,4 

MF 7 832 47,2 +6,2 8 760 52,8 +6,2 7 301 44,0 -8,5 

KF 44 311 51,7 +12,3 41 469 48,3 -12,3 36 860  58,6 +1,5 

3.5. Skaitomumas 

Biblioteka Skaitomumo rodiklis 

2020 m. 

Skaitomumo rodiklis 

2019 m. 

Skirtumas 

SVB 21,0 27,8 -6,8 

VB 16,5  19,0 -2,5 

MF 30,6 40,0 -9,4 

KF 24,4 35,8 -11,4 

3.6. Vartotojams ir darbuotojams skirtų darbo vietų skaičius 

2020 m. VB sumažėjus kompiuterizuotų darbo vietų, prijungtų prie interneto, skaičiui 

darbuotojams (-3), kompiuterizuotų darbo vietų, prijungtų prie interneto, vartotojams, palyginus su 

2019 m., padaugėjo (+5). Mažėjimą kompiuterizuotų darbo vietų skaičių darbuotojams lėmė baigtas 

VB dokumentų fondo magnetinių lipdžių knygų apsaugai, susietų su knygos barkodu LIBIS 

sistemoje, tvarkymas/klijavimas. To pasekoje, padidėjo kompiuterizuotų darbo vietų, prijungtų prie 

interneto, vartotojams. 

 

3.7. Vartotojų orientavimas ir mokymas 

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose (SVB) vykdyta kompiuterinio raštingumo ir darbuotojų 

pravestų mokymų trukmė (valandomis) fondų, paslaugų, įrangos, informacinių šaltinių panaudojimo 

klausimais – 3 588 val., lyginant su 2019 m., mokymų trukmė (+2 109 val.) ilgesnė, sumažėjo 

konsultuotų vartotojų skaičius – 2 648, lyginant su 2019 m., (-1 045) mažiau. 

Biblioteka Darbuotojų pravestų 

konsultacijų ir mokymų trukmė 

valandomis 2020/2019 m. 

Konsultuotų vartotojų 

skaičius 2020/2019 m. 

 

Biblioteka 

Darbo vietų 

sk. vartotojams 

(įskaitant 

vartotojų 

kompiuterines. 

darbo vietas) 
 

 

 

Kompiuterizuotų darbo vietų 

 

Iš viso 

2020/2019 m. 

Vartotojams (V) Darbuotojams (D) 

Iš viso 

(V+D) 

2020/2019 m. 

Prijungtų prie 

interneto 

2020/2019 m. 

Prijungtų prie interneto 

2020/2019 m. 

SVB 392  392 146  144 98  93 48  51 

VB 139  136 53  51 27  22 26  29 

MF 28  28 8  8 6  6 2 2 

KF 225  228 85  85 65  65 20  20 
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SVB 3 588 1 479 2 648  3 693 

VB 2 921 569 1 212  992 

MF 87 127 564  384 

KF 580 800 1 380  2 317 

3.8. Darbo laikas 

2020 m. Viešosios bibliotekos darbo laikas, kai vartotojai naudojasi bibliotekos paslaugomis 

yra pirmadieniais–penktadieniais nuo 10.00 iki 19.00, šeštadieniais nuo 10.00 iki 15.00. Kaimo ir 

miesto filialų darbo laikas nevienodas. Filialai dirba 5 dienas per savaitę. 7 filialai dirba ne pilną 

darbo dieną. 

Covid-19 pandemija pakeitė Lietuvos bibliotekų funkcionavimą ir paslaugų gyventojams 

teikimo tvarką. Griežto visuotinio karantino sąlygomis fiziniai lankytojai bibliotekų patalpose 

neaptarnaujami nurodytu laiku. Tačiau SVB vykdė veiklą, paslaugas teikdamos bekontakčiu būdu, o 

renginius ir mokymus perkeldamos į virtualią erdvę. Kai kurios paslaugos ir veiklos buvo teikiamos 

nuotoliniu būdu. 

3.9. TBA aptarnavimas 

 SVB – gauta užklausų iš kitų bibliotekų – 0, lyginat su 2019 m., gauta (-1) mažiau. 

 SVB – išsiųsta užklausų kitoms bibliotekoms – 7 dok., lyginant su 2019 m., išsiųsta 

užklausų (-12) mažiau; 

 SVB – gauta dokumentų – 15 dok., lyginant su 2019 m., gauta dokumentų (-32 vnt.) 

daugiau. 

3.10 Renginiai 

Biblioteka Iš viso renginių Žodiniai renginiai Vaizdiniai renginiai Edukaciniai 

renginiai 

2020 

m. 

2019 

m. 

2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 

m. 

2019 

m. 

SVB 1 311 1 567 797 1 043 514 524 213 273 

VB 447 486 378 436 69 50 79 83 

MF 131 89 80 47 51 42 10 14 

KF 733 992 339 560 394 432 124 176 

2020 m. SVB buvo suorganizuoti 1 311 renginiai, lyginant su 2019 m. metais, renginių 

skaičius (-256) sumažėjo dėl visuotino karantino Lietuvoje. Pagal galimybes įvairūs renginiai 

persikėlė į virtualią erdvę – nemažai organizuota edukacinių užsiėmimų, virtualių parodų. 

Biblioteka Edukaciniai renginiai 

2020 m. 2019 m. 

SVB 213 273 

VB 79 83 

MF 10 14 

KF 124 176 
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Svarbesni žodiniai renginiai suaugusiesiems: 

Skaitymo skatinimo renginiai 

2020 m. rugsėjo 30 d., minint Viešosios bibliotekos (VB) 85-erių metų veiklos jubiliejų, 

organizuota tarptautinė patirties dalijimosi konferencija „Šiuolaikinė biblioteka: galimybės 

bendruomenei“. Konferencijos pagrindinis tikslas – per patirčių pasikeitimą su kolegomis iš 

Lietuvos ir užsienio, sudaryti sąlygas Klaipėdos regiono bibliotekininkų kompetencijoms, būtinoms 

bendruomenių poreikių tenkinimui, ugdyti. Renginyje dalyvavo ir tarptautiniai partneriai iš Helsinkio 

(Suomija) miesto bibliotekos, Herningo (Danija) bibliotekos, kurie dėl sudėtingos epidemiologinės 

situacijos atvykti negalėjo, tačiau pranešimai buvo parengti ir transliuoti virtualioje erdvėje. 

Viešoji biblioteka (VB) 2020 m. pradėjo įgyvendinti ilgalaikį projektą „Kūrybinės lauko 

erdvės sukūrimas ir įveiklinimas bibliotekoje“. Tad dalis veiklų: kultūriniai, edukaciniai renginiai, 

vasaros sezono metu perkelti į lauko erdves. Tikimasi, jog kultūrinė lauko erdvė ir jos suteikiamos 

naujos, neįprastos kūrybinės ir kultūrinės galimybės, patenkins kretingiškių bendruomenės kultūrinių 

skonių įvairovę, paskatins aktyviai įsitraukti į erdvės įveiklinimą, siūlys savo idėjas. 

Balandžio 23-30 d. vyko Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. 2020 m. ji buvo neeilinė – 

vyko 20-ąjį kartą ir įtakota visuotinio karantino vyko tik nuotoliniu būdu. Jos metu kretiniškiams 

pristatytos virtuali dailininko Andriaus Miežio tapybos darbų paroda, bibliotekininkės ir stilistės Alos 

Volkovos paroda „Knygų paveikslai“. Vyko tiesioginė paskaitos transliacija apie kultūros produkto 

dizainą, pateikimą. Ženklodaros agentūros FOLK atstovai Ignas Kozlovas ir Justina Muralytė patarė, 

kokias pamokas ir pavyzdžius kultūros sektorius galėtų perimti iš verslo. Vyko vaizdo įrašo apie 

Kretingos bibliotekos pokyčius per 20 metų (Lietuvos viešųjų bibliotekų bendra iniciatyva) premjera. 

Organizuoti e-susitikimai su žurnaliste, knygos „Lituanica. Nematoma pusė“ autore Gražina 

K. Sviderskyte (tiesiogiai iš Kanados), lektoriumi, fotografu, knygų atoriumi Mariumi Čepuliu. 

2020 m. Viešoji biblioteka (VB) vykdė Kretingos rajono savivaldybės finansuojamą tęstinį 

skaitymo skatinimo projektą „Knygos invazija‘20“, kurio dėka turėta galimybė į Viešąją biblioteką 

(VB) pakviesti populiarių leidinių autorius. Kretingoje lankėsi atnaujintos Henriko Senkevičiaus 

novelės „Jūros švyturio sargas“ redaktorius Aidas Jurkštas, knygos „Palieski angelo sparnu“ autorė 

Deivina Orchidė, knygos „Nematomuose apkasuose“ autorius Arvydas Pocius, vyko susitikimai su 

poetu, knygų „Kniedytos mintys“ ir „365 priežastys mylėti“ autoriumi Mantvydu Leknicku, knygos 

„Jonas ir Adolfas Mekai: gyvenimo lai(š)kai“ autoriumi, dailininku Kęstu Pikūnu, romano „Lengva 

nebus“ autoriumi Liutauru Degėsiu, romano „Turtų voratinklyje“ autoriumi Roku Flick, susitikimai 

su poetu Dainiumi Sobeckiu, filosofu Arvydu Juozaičiu, vyko trumpametražio dokumentinio filmo ir 

knygos „Kalinio riba“ pristatymas (autoriai Paulius Saudargas ir Goda Krukauskienė). 

Spalio mėn. Viešojoje bibliotekoje (VB) vyko tradicinis Kretingos krašto kūrėjų vakaras. 

Vakaro metu buvo skaitoma Kretingos miesto ir rajono kūrėjų poezija. Savo eiles skaitė pranciškonas 

brolis Bernardas Belickas, Giedrius Vaicekauskas, Linas Daugėla, Irena Grabienė. Savo naująją 

humoreskų knygą „Noriu – skaitau, noriu – ne“ pristatė Algimantas Vaškys. 

2020 m. Viešojoje bibliotekoje (VB) savo veiklą tęsia suaugusiųjų knygų klubas „9 puslapis“. 

Be kasmėnesinių susitikimų, šis klubas inicijavo Tarptautinės uždraustų knygų savaitės paminėjimą, 

akciją „Aklas pasimatymas su knyga“, vyko į susitikimus su kitų miestų knygų klubais. Abonemento 

skyriaus darbuotoja ir internetinio dienoraščio „Skaitymo ypatumai“ autorė Paulina Sutkutė rengė 

knygų apžvalgas, tematinius knygų pristatymus (pvz.: pasaulio klasika, lietuvių literatūra, 

apdovanotos knygos, fantastinė literatūra ir kt.), rubriką „Kretingiškiai rekomenduoja“. 

Bendradarbiaujant su Vydmantų filialu, kretingiškiams bibliotekos Facebook puslapyje 

pristatyti garsinių skaitymų suaugusiesiems įrašai: R. Granausko, J. Strielkūno, K. Sajos, 

J. Marcinkevičiaus, N. Rimkienės ir kt. kūryba. 

 

Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai 

2020 m. rugsėjo 24 d. Viešojoje bibliotekoje (VB) startavo tęstinis projektas „Versli Kretinga 

2020“. Šis projektas suburia Kretingos rajono gyventojus į verslumo skatinimo mokymus bei 
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praktines veiklas. Projekto dalyviai pasiėmė žinių apie pagrindinius verslo kūrimo žingsnius, jo 

valdymą ir kitus procesus. Vyko paskaitos: „Jei Jūsų nėra „Google“ paieškoje – Jūsų nėra visai!“, 

„Ateities komunikacija. 10 įžvalgų, kaip (ne)bus“, „Kaip parduoti daugiau neparduodant“, „Soc. 

tinklų strategija: kada spausti gazą, o kada stabdžius?“, „Įtaigus kalbėjimas ir auditorijos valdymas. 

Žodžių įtaka bendravime“. 

Inovacijų mugės metu Klaipėdos regiono kultūros darbuotojai ieškojo savo darbe naujų 

pokyčių ir ugdė inovatyvų požiūrį į kultūros srityje vykstančius procesus. Tuo pačiu stiprino 

praktinius įgūdžius, stimuliuavo kūrybinį mąstymą, ugdė idėjas ir stiprino inovavimo procesą 

bendradarbiaujant komandoje. Vyko tokie užsiėmimai kaip „Technologinė kūryba – naujasis 

skaitymas ir rašymas?“, „Kodėl verta investuoti į dizainą?“, „Viešųjų erdvių pritaikymas ateities 

poreikiams“, „Nauja interakcija su lankytoju“, „Noriu 3D! Beribės 3D spausdinimo galimybės“, 

„Kultūros įstaiga ir kompiuteriniai žaidimai. Tai suderinama?“, „Kodėl „Minecraft“ žaidimas geriau 

už tradicinę edukaciją?“ ir kt. Tą pačią dieną vyko piešimo šviesa „Feel the Light“ edukacija šeimai 

(fotografai Monika Adomaitienė ir Giedrius Bagaliūnas). 

Projekto „Para kultūroje 2020“ renginiai buvo skirti regiono kultūros lauko specialistų ir 

kultūros, laisvalaikio, turizmo ar kitoje edukacinėje veikloje veikiančių asmenų kompetencijų ir 

gebėjimų ugdymui. Projektas sudarytas iš trijų renginių ciklų: „Muzikos faktorius“, „Kino ekranas“ 

ir „Mados platforma“. Vyko šios paskaitos, pokalbiai ir užsiėmimai: „Kaip muziką naudoti legaliai“, 

„Kūrybingumas, kaip prigimtinė žmogaus savybė: ir muzikoje, ir teatre“, „Pažaiskime muziką“, 

„Muzika: poveikis sveikatai ir psichikos stiprinimas“, „Nuo spintos iki įvaizdžio: kaip atrodyti darbo 

vietoje?“, „Kalėdinio vainiko dirbtuvės su Kristina Rimiene, „Advento kalendoriaus gamyba su 

SiDeko“, pokalbis su TV laidų vedėja Indre Stonkuviene, pokalbis su filmo „Sistema“ režisieriumi 

Tomu Jašinsku, interaktyvi pamoka su „youtubere“ Deimante Vaičiūte (dejmukas) „Kaip tapti 

socialinių tinklų žvaigžde kuriant pasakojimų istorijas?“, kūrybinės dirbtuvės „Sticker“ kūrimas. 

Viešoji biblioteka (VB) rengia filmų peržiūras: sausio 20 d. rodytas vienas įspūdingiausių 

dokumentinių filmas „Sengirė“, erdvėje šalia Viešosios bibliotekos (VB) vasaros metu rodyti 

lietuviški filmai „Gimtinė“ ir „Importinis jaunikis“, taip pat po vienas lauko kino sensas surengtas 

Darbėnuose bei Vydmantuose, spalio 7–18 d. biblioteka dalyvavo festivalio „Nepatogus kinas“ 

veiklose ir sudarė galimybes kretingiškiams šio festivalio filmus bibliotekoje žiūrėti nemokamai. 

2020 m. organizuota kaip niekada daug virtualių paskaitų: psichologų J. Dainauskaitės-

Šileikienės, J. Bortkevičienės, V. Arvasevičiaus, A. Kurienės, E. Karmazos paskaitos, pokalbiai su 

Sauliumi Urbonavičium-Samu, psichologu A. Grižu, istoriku A. Bumblausku, kunigu E. Daruliu. 

 

Etnokultūros renginiai 
Vykdydama projektą „Žmonių ir gamtos kultūrų liudijimai – XXI a. iššūkis“, Viešoji 

biblioteka (VB) organizavo diskusijų forumą „Kultūros paveldas ir lankytojas – XXI a. iššūkiai“, 

vietos išskirtinumo ženklų, saugotinų paveldo objektų svarbai aptarti. Renginyje dalyvavo sėkmingų 

ir populiarių portalų www.pamatyklietuvoje.lt, www.gatvesgyvos.lt, www.kitaforma.lt atstovai, 

kretingiškiai gidai Diana ir Antanas Jonaičiai. Renginio metu buvo pristatyta parengta projekto 

„Žmonių ir gamtos kultūrų liudijimai – XXI a. iššūkis“ vaizdinė medžiaga su vertimu į gestų kalbą 

apie 6 Darbėnų seniūnijos sakralinius objektus. Jiems pristatyti taip pat organizuotas 17 kilometrų 

žygis „Sakralių vietų pėdsakais: senkapiai ir maro kapeliai“, besidriekiantis Darbėnų seniūnijos 

kaimų keliais – nuo Akmenalių, Darataičių kaimelių, vietos miškų, Šlaveitos ir Akmenos upių 

santakos, Kašučių ežero pakrančių iki Kadagynų miško apgaubtos Erškėtyno šaltinio koplyčios 

šventvietės. 

Minint Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, Viešosios bibliotekos (VB) fojė veikė interaktyvi 

paroda „Atmintis gyva...“, skelbiamos įvairios užduotys, viktorina, įvykių faktai. 

Sausio 22 d. organizuota paskaita apie vaistažolininkę dr. Eugeniją Šimkūnaitę, jos 100-

osioms gimimo metinėms paminėti. „Žolinčių akademijos“ vadovė Danutė Kunčienė kretingiškiams 

pristatė garsiosios vaistažolininkės veiklą, jos mokymus, puoselėtas vertybes, parodė sukurtą 

http://www.pamatyklietuvoje.lt/
http://www.gatvesgyvos.lt/
http://www.kitaforma.lt/
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dokumentinį filmą. 

Gruodžio 12 d. virtualioje erdvėje vyko Tautodailės metams skirta Kalėdinė mugė „Įkvėpk! 

Kalėdos!“. Tiesioginės transliacijos su Amerikos lietuviais metu, rodyta daugybė nuostabių 

pasakojimų apie lietuvių tautinį paveldą, tradicijas ir gyvą ryšį su Amerikoje gyvenančiais ir 

tautiškumą puoselėjančiais lietuviais. 

Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai jaunimui 

Viešosios bibliotekos (VB) Edukacijos centre „Savo kampo“ lyderiai kartą per mėnesį renkasi 

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

Edukacijos centre jaunimui suteikiamos galimybės saviugdai ir asmeniniam tobulėjimui: 

organizuotos Užgavėnių kaukių gamybos dirbtuvės, Hologramų kūrimo dirbtuvės, Indėnų būgnų 

ritualas ir kt. Atsirado nauji bendrus pomėgius turinčius jaunuolius vienijantys susitikimai: „Disney 

renesanso animacijos peržiūra“,Pietų Korėjos ir Japonijos mėgėjų klubas „Tigras ir Yokai„. 

2020 m. vasarą veiklos perkeltos į Kretingos tvenkinio paplūdimį (projektas „Biblioteka be 

sienų“). Čia vyko šiuolaikinės „Instagram“ fotografijos užsiėmimai, diskusija ekologijos tema „Mūsų 

santykis su aplinka“ ir putų mūšis, pleneras – tapymas gamtoje, diskusija aktyvaus poilsio tema ir 

vandens balionų mūšis, nuotykių istorijos prie laužo ir zefyrų „Kaip pasakoti įtraukiančias istorijas“, 

ekskursija po Kretingą su gidais. 

Vasario 21 d. vyko jaunimo pamėgta naktis Viešojoje bibliotekoje (VB) – siaubo naktis 

„Pagrobtos sielos“. 

Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas jaunimo kūrybinio, socialinio potencialo ugdymui 

organizuoti neformalūs pokalbiai: susitikimas ir pokalbis su narkotikų politikos eksperte Morgana 

Daniele, susitikimas su Rasa Paulauskaite-Dooling, A. Žiliu, A. Vinkumi, „Nepatogus pokalbis“ su 

jaunimu, pagal filmą „Atskalūno laiškai“, koncertas – susitikimas su daininku Dominyku Vaitiekūnu. 

Kitos veiklos: akcijos iniciatyvos 
Viešoji biblioteka (VB) kasmet pavasarį ir rudenį suburia kretingiškius kautis intelektualiuose 

protų mūšio turnyruose „Auksinis protas“. 2020 m. 14–15 sezonų mūšiuose dalyvavo 12–14 

komandų, bendroje šalies turnyrinėje lentelėje užimančių aukštas pozicijas. Keletas komandų laimėjo 

kvietimus dalyvauti TV žaidimuose. 

Rugsėjo 1 d. organizuota tradicinė Mokslo ir žinių dienos progos fotosesija „Važiuojam į 

naujus Mokslo ir žinių metus“. 

Dalyvauta kitų įstaigų, organizacijų organizuojamose programose, renginiuose, akcijose. 

Organizuota portalo 15min rengiama „Nacionalinė viktorina“, Lietuvos apskričių viešųjų 

bibliotekų rengiama skaitymo iniciatyva „Skaitymo iššūkis“, tarptautinis suaugusiųjų ir moksleivių 

raštingumą skatinantis konkursas „Nacionalinis diktantas“, rengiami Lietuvių kalbos dienų 

užsiėmimai. Parengtas protmūšis „Vasario 16-oji“ (VšĮ Pranciškonų gimnazijai). 

Bendradarbiauta rengiant konferenciją „Laisvės kovos Lietuvoje ir Kretingos krašte“, 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytojos Ritos Kasparavičiūtės ir Švietimo 

skyriaus specialistų inicijuotą protų mūšį „1000 kalbos klaustukų“, Kretingos moterų informacijos 

ir mokymo centro inicijuotą parodą „Smurtui – ne“, Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos 

komisariato (VPK) Kretingos policijos komisariato konkurso vaikams laimėtojų apdovanojimo 

šventę, Regioninį saitymo konkursą, dokumentų parodos „Stok į būrį sau lygių savo brolių 

lietuvių“, skirtos Kretingos Šaulių sąjungos įkūrimo 100-mečiui ir atkūrimo 30-mečiui, 

atidarymą. 

Renginiai kaimo filialuose 

Kaimo filialuose (KF), atsižvelgiant į aptarnaujančios bendruomenės kultūrinius poreikius, 

įgyvendinamos įvairios veiklos, nuolat bendradarbiaujama su vietos bendruomenėmis, seniūnijomis, 

Kretingos rajono kultūros centro skyriais, visuomeninėmis organizacijomis ir kt. 
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Baublių filiale rugpjūčio 20 d. vyko edukacinis renginys „Pažink audimo meną“, skirtas 

Tautodailės metams. Užsiėmimą vedė Klaipėdos rajono amatų centro tautodailininkė, audėja Rimantė 

Šalčiuvienė. Vaikai turėjo progą išbandyti audimą ant rėmelio, išgirsti ir susipažinti apie audimo 

siūlus, audinių rūšis ir pan. Derindami siūlus bei gamtines medžiagas, vaikai išaudė juosteles-

kilimėlius. Užsiėmimo pabaigoje tautodailininkė pakvietė visus pasidaryti po draugystės apyrankę 

„stebuklingu“ apyrankių sukimo būdu. 

Minint Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų metus, Darbėnų filiale įgyvendintas projektas 

„Žinomas, bet nepažintas gyvenimas“. Projekto tikslas – supažindinti visuomenę, jaunąją kartą su 

žydų bendruomenės istoriniu ir kultūriniu palikimu Darbėnuose ir pasaulyje, prisidedant prie 

atminties išsaugojimo. 

Prieš konferenciją vietos gyventojai ir svečiai buvo pakviesti į ekskursiją po Darbėnų apylinių 

vietas, menančias žydų gyvenimą. Ekskusijos metu istorijos mokytoja I. Giniotienė pasidalino 

parengto pranešimo „Darbėnų štetlas“ informacija. 

Konferencijos metu pranešėjai J. Kanarskas – „Sionizmo judėjimas ir Dovydas Volfsonas“, 

humanitarinių mokslų daktarė J. S. Laučiūtė – „Litvakai, aškenaziai, sefardai“ aktualizavo žydų 

bendruomenės indėlį ne tik į Kretingos, tačiau ir visos šalies bei pasaulio kultūrą, pagilino klausytojų 

kultūrinį ir istorinį supratimą. Filmo vaizdais apie žydų štetlų buitį pasidalino ir Klaipėdos žydų 

bendruomenės pirmininkas Feliksas Puzemskis. Renginyje dalyvavo ir Lietuvos žydų bendruomenės 

pirmininkė Faina Kukliansky, kuri prisipažino, esanti sujaudinta tokio gausaus būrio Darbėnų 

gyventojų, susirinkusių į renginį, jų nuoširdaus dėmesio Darbėnuose gyvenusių žydų atminimui. 

Surinkta ir archyvuojama medžiaga papildė filialo kraštotyros dokumentų fondą. Filmuota 

medžiaga bus naudojama Darbėnų gimnazijos ugdomojoje ir neformalioje veiklose. 

 

2020 m. rugsėjo mėn. Grūšlaukės filiale vyko šventinis renginys „Biblioteka metų 

vingiuose“, skirtas filialo 70-ie metų veiklos jubiliejui. Grūšlaukės krašto poetas ir buvęs pedagogas 

Juozas Maksvytis šventės dalyviams priminė apie iškiliausius šio krašto žmones, jų indėlį į kultūrą, 

švietimą, akcentavo ir bibliotekos svarbą. Žvelgiant į kaimo gyvavimo laikotarpį, anot J. Maksvyčio, 

biblioteka dar labai jauna, bet kartu ir išmintinga – tik 70 metų šiam Grūšlaukės kaimo kultūros 

židiniui, puoselėjančiam bendruomenės tradicijas ir papročius. 

Grūšlaukės bibliotekos jubiliejui aktorė Virginija Kochanskytė pristatė meninę programą 

„Gyvenimas kaip graži kelionė“. Renginio metu buvo eksponuojamos Salantų meno mokyklos 

mokinių kūrybinių darbų „Spalvoti linkėjimai“ bei nuotraukų „Stabtelėjimai“ parodos. Pagerbti 

ištikimiausi filialo skaitytojai, aktyvūs renginių lankytojai. 

Įvykusi jauki ir graži jubiliejinė šventė įprasmino bibliotekos svarbą Grūšlaukės kaimo 

bendruomenės kultūrai. 

 

Jokūbavo filiale vyko renginys „Didžioji Lietuvos žolininkė Eugenija Šimkūnaitė“, 

skirtas Eugenijos Šimkūnaitės metams. Bibliotekoje svečiavosi „Žolinčių akademijos“ vadovė 

Danutė Kunčienė, kuri papasakojo apie žolininkę E. Šimkūnaitę, jos gyvenimą, nuveiktus darbus. 

Žiūrėtos ištraukos iš dokumentinio filmo, kur D. Kunčienė papasakojo apie sodinamą „Gesės vyšnių 

sodą“ Tauragnuose, skirtą, Gese tauragniškių vadinamai, E. Šimkūnaitei. Susipažindinta su 

žolininkės išleistomis patarimų knygomis. Sudainuota E. Šimkūnaitės mėgstama daina „Kerėtoja“. 

Vakaro pabaigoje skanauta mėgstamu žolininkės maistu – žolelių arbata, juoda duona, lašinukais ir 

agurkėliais. 

Kovo 3 d. Kalniškių filiale vyko literatūrinė popietė „Sudėkime žodžius į skambią 

paukščio giesmę“, skirta Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Renginio pradžioje bibliotekininkė Zina 

Metrikienė kalbėjo apie lietuvių kalbos svarbą žmonių, valstybės gyvenime. Vėliau skambėjo žymių 

žmonių mintys apie gimtają kalbą. Renginio dalyviai skaitė Justino Marcinkevičiaus, Janinos 
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Degutytės, Anzelmo Matučio, Zitos Čepulytės eiles Popietės pabaigoje išrinkti gražiausi lietuviški 

žodžiai. Jais tapo: mama, Tėvynė, saulė, šeima. 

Salantų miesto filialo tradicinis renginių ciklas „Negaliu tylėti...“ – laukiamas kiekvienais 

metais. Tai projektinis renginys, apimantis Salantų miesto, Juodupėnų ir Erlėnų kaimo filialus. 

Dainuojamosios ir skaitomosios poezijos vakarai tapo tradicija Salantų krašte. Kiekvienais metais 

kviečiami atlikėjai, skaitovai iš kitų rajonų, kitų miestų. Pirmajame renginių cikle dalyvavo dainų 

kūrėja ir atlikėja iš Šilutės Žydrė Adomaitienė, jai talkino atlikėjai Alvita ir Vilius. Antrajame 

renginių cikle dalyvavo atlikėjos iš Klaipėdos Dailė Docienė ir Justina. Atlikėjų vakarai su poezija, 

muzika ir proza sulaukia nemažo populiarumo tarp aplinkinių kaimų gyventojų, sukuria šventišką 

nuotaiką, pagyvina kultūrinį gyvenimą. 

Šukės filialas, bendradarbiaujant su Šukės kaimo bendruomene „Naujoji Šukė“, parengė ir 

įgyvendino projektą „Turiningas Šukės bendruomenės šeimų laisvalaikis“. Projekto dėka 

organizuota kelionė į Dzūkijos kraštą, susipažinta su jo išskirtinumu ir tradicijomis. Nuvykta į 

Stakliškes, Nemuno kilpų regioninį parką, užlipta į apžvalgos bokštą ant Škėvonių kalnagūbrio. 

Kelionės dalyviai Birštono kurorte vaikščiojo po karališkąjį senamiestį, Vytauto Didžiojo parką, 

išbandė Kneipo sodo terapiją, susipažino su senovės Dzūkų kulinariniu paveldu, dalyvavo 

edukacinėje programoje „Dzūkiškos bandos“. Šios kelionės metu sustiprintas Šukės ir aplinkinių 

kaimų gyventojų sutelktumas, padaugėjo Šukės filialo vartotojų. 

Minint Tautodailės metus, Šukės filialas įgyvendino projektą ir kvietė vaikus į vasaros 

stovyklą „Skaityk, atrask, kurk“. Penkias dienas stovyklautojai leido įdomiai ir turiningai – 

susipažino su vaizduojamąja ir taikomąja tautodaile. Edukacinėje paskaitoje-susitikime su dailininke 

Regina Martišiene dalyviai gilino žinias apie Gyvybės medžio sampratą ir įvaizdį lietuvių kultūroje, 

tautosakoje, dailėje. Padedami dailininkės stovyklautojai išbandė save tapybos meno užsiėmimuose, 

piešė gyvybės medžius. 

Stovyklos metu dalyviai turėjo galimybę „tapyti“ įvairiomis gamtinėmis medžiagomis, 

panaudojant augalus, vaisius ir pasigaminti jų atspaudų atvirukus. 

 

Minint jubiliejinius Vydmantų filialo metus organizuota šventinė popietė „Sustabdytos 

akimirkos“, bei parengta to paties pavadinimo paroda, kurioje eksponuoti bibliotekoje sukaupti 

kraštotyros darbai, metraščiai, kiti dokumentai, renginių nuotraukos. Vaikams bibliotekos veikla 

pristatyta edukaciniuose užsiėmimuose, teminėse valandėlėse „Mokausi dirbti bibliotekininku“, 

„Biblioteka seniau ir dabar“, „Gydome knygeles“. 

Bendraujant su Kretingos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru Vydmantų filiale 

organizuotas seminaras „Pozityvaus mąstymo įtaka sveikatai ir savijautai“, kurį vedė lektorė 

psichologė-psichoterapeutė Rosita Katauskienė. 

Vydmantų filialo veikla nuolat plečiasi, organizuojami įvarūs susitikimai (arbatvalandžiai): 

su Lietuvos televizijos laidos „Panorama“ žurnalistais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos, kaimo 

bendruomenės tarybos nariais, katalikų bendruomenės narėmis „Motinos maldoje“. Susitikimuose 

buvo sprendžiami Vydmantų gyvenvietės tvarkymo, stacionaraus pašto panaikinimo, bažnyčios 

statybos, kasdieninio gyvenimo reikalai. Vydmantų filialas tapo bendruomenės, kultūros, įvairių 

edukacijų traukos centru. 

Parodos 

2020 m. Viešojoje bibliotekoje (VB) veikė profesionalių menininkų parodos: V. Dilgino 

autorinės kūrybos paroda, D. Basčio tapybos darbų paroda, J. Lapinskaitės karikatūrų paroda, L. 

Kuklienės tapybos darbų paroda, R. Pienės fotografijų paroda „ErdvĖjimas“, V. Kuso paroda 

„Kietumas trapume“, N. Bogužienės tapybos darbų paroda „Gyvenimo spalvos“, N. Zubienės paroda, 

dailininko V. Žiliaus (1939–2012) iliustracijų paroda, fotografės V. Babrės ir visažistės A. Volkovos 

fotografijų paroda „Žolynų magija“, fotomenininko R. Dichavičiaus paroda, teminės spaudinių 
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parodos. 

Organizuotos kraštotyros tematikos parodos: kraštiečio fotografo A. Gurkšnio fotografijų 

paroda „Kuršių genties atspindžiai: IX–XXI a.“, ikonografijos paroda „Kretingos miesto atspindžiai 

1990–2020 m.“, spaudinių paroda E. Šimkūnaitės 100-osioms gimimo metinėms „Lietuvos žolių 

karalienė“. 

Parengtos virtualios parodos: A. Volkovos paroda „Knygų paveikslai“, fotografijų paroda 

„Pajūrio menas“, Velykinių sveikinimo atvirukų paroda, dailininko A. Miežio paroda, J. 

Marcinkevičiaus kūrybą pristatanti paroda, Kretingos krašto kūrėjų eilės Motinos dienos proga, 

virtuali tautodailininko A. Viluckio paroda „Liaudiškas siurrealizmas“, R. Didaitės fotografijų 

paroda, G. Survilos fotografijų paroda. 

3.11. Renginių lankytojai 

Visuotino karantino metu daugelis renginių: įvairios edukacijos, parodos, susitikimai, 

paskaitos ir kt. persikėlė į socialinius tinklus – Facebook, Instagrame, YouTube, tad SVB organizuotų 

renginių lankytojų skaičius išaugo, lankytojai aktyviai dalyvavo virtualiose pateiktyse. 

Biblioteka Renginių lankytojai Skirtumas 

2020 m. 2019 m. 

SVB 58 343 26 224 +32 119 

VB 37 129 14 434 +22 695 

MF 1 633 1 953 -320 

KF 19 581 9 837 +9 744 

3.12. Mokamos paslaugos 

Mokamos paslaugos gyventojams teikiamos patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-64 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 

M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (PDF, 

156 KB). 

2020 m. SVB už mokamas paslaugas surinkta 8 527 Eur, lyginant su 2019 m., surinkta 

(+841 Eur) daugiau. 

3.13. Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

Bibliotekos įvaizdis formuojamas pasitelkiant įvairias komunikacijas: renginius, socialinius 

tinklus, bendravimą su žiniasklaida, paslaugų vartotojais, bibliotekos atstovų dalyvavimą įvairiuose 

renginiuose, informacines technologijas ir pan.: 

- Viešosios bibliotekos interneto svetainė www.kretvb.lt. Interneto svetainė – oficialus 

Viešosios bibliotekos informacinis kanalas, atstovaujantis įstaigą viešojoje erdvėje, skirtas 

interneto ir el. paslaugų vartotojams. Svetainės struktūra atitinka „Bendrųjų reikalavimų 

interneto svetainėms valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms 

aprašą“. Ji pritaikyta neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams. 

- Naujienlaiškiai. Planuota išsiųsti bent 10 naujienlaiškių, tačiau dėl pandeminės situacijos 

sudaryti ir išsiųsti 7 (-1) naujienlaiškiai 6 020 naujienas užsisakiusiems vartotojams 

(2019 m.– 8 naujienlaiškiai, 5 342 vartotojams), informuojantys apie mėnesio renginių planą, 

aktualijas, prieigą prie el. paslaugų ir kt. vartotojams aktualią informaciją. Naujienlaiškių 

atidarymo statistika – 36,68 proc. (+6,52 proc.) (2019 m.– 32,16 proc.). 

https://www.kretvb.lt/wp-content/uploads/2018/09/mokamos_paslaugos_kainos_2019.pdf
https://www.kretvb.lt/wp-content/uploads/2018/09/mokamos_paslaugos_kainos_2019.pdf
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- Viešosios bibliotekos el. leidinių Kretingos personalijų žinynas (www.kretvb.lt/personaliju-

zinynas) bei KKE (www.kretingosenciklopedija.lt) informacijos publikavimas. Turinys 

viešinamas socialiniuose tinkluose, bibliotekos interneto svetainėje, platinamas el. leidinių 

adresas. 

- ITV skyrius administruoja Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios 

bibliotekos, Kretingos krašto enciklopedijos, Vaikų literatūros centro (Kretingos bibliotekos 

bičiuliai) feisbuko paskyras, bibliotekos jutubo ir instagramo paskyras: skelbia istorijas, 

dalinasi informacija, anonsuoja renginius, teikia įrašus. 

- El. katalogas ir el. paslaugos vartotojams (bibliografinių įrašų paieška, pilnateksčiai 

dokumentai, leidinių užsakymas, rezervavimas, grąžinimo termino pratęsimas, „Klausk 

bibliotekininko“ paslauga, el. knygos ir el. DB, kt.) – šių paslaugų gavimas neišeinant iš namų 

gerina Viešosios bibliotekos įvaizdį. Karantino laikotarpiu vartotojai daugiau naudojosi 

el. paslaugomis. 

- Projektinė veikla. Įgyvendinami projektai pritraukia lankytojų, naujų paslaugų vartotojų, 

plečia Viešosios bibliotekos matomumą, kuria teigiamą įvaizdį apie įstaigą. (žr. Projektų 

rengimas ir dalyvavimas projektuose, Renginiai, Bibliotekos darbuotojų straipsniai). 

- Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis. Bendradarbiauta su Klaipėdos apskrities 

viešosios I. Simonaitytės biblioteka, LNB – įsijungta į nacionalinės bibliotekos ir jos partnerių 

vykdomus projektus. Per inovatyvias veiklas ir bendradarbiavimą su kitomis bibliotekomis, 

skleidžiama žinia apie biblioteką, veiklos plečiasi už rajono ribų, kuriamas platesnis vartotojų 

ratas.  

- Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Ryšiai ir bendradarbiavimas su kitomis rajono 

organizacijomis atveria didesnes galimybes bibliotekos veiklai ir matomumui, įvaizdžiui 

kurti. 

- Dalyvavimas renginiuose už įstaigos ribų. Mieste, kitose įstaigose vykstantys bibliotekos 

renginiai plečia tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 

- Renginių anotacijos ir viešinimas. Vykusių renginių viešinimas – straipsniai spaudoje, 

internete dalinimasis jais feisbuko ir instagramo paskyrose įvairiomis formomis – kuria 

patrauklų Viešosios bibliotekos įvaizdį. 

- Rengta informacinė ir reklaminė bei reprezentacinė medžiaga. 

 

Leidiniai ir kt. 

VB organizuoja reprezentuojančių leidinių ir verslo dovanų leidybą: stalo kalendoriai, 

rašikliai, popieriniai maišeliai, užrašinės ir kt., el. leidinius: Kretingos personalijų žinyną, Kretingos 

krašto enciklopediją bei interaktyvų Kretingos rajono lankytinų vietų Krašto paveldo gido žemėlapį. 

 

Straipsniai 

- straipsniai spaudoje – 125 (-51) (2019 m. – 176), iš jų: respublikinėje spaudoje – 9 (-1) 

(2019 m. – 8), rajoninėje spaudoje – 116 (-52) (2019 m. – 168); 

- bibliotekos darbuotojų parengti straipsniai – 18 (-11) (2019 m. – 29); 

- ne bibliotekos darbuotojų – 107 (-40) (2019 m. – 147); 

- straipsniai apie VB veiklą – 93 (-28) (2019 m. – 121), apie KF – 32 (-23) (2019 m. – 55); 

- informaciniai pranešimai spaudoje– 91 (-105) (2019 m. – 196). 

 

Kitos priemonės 

- Informacija www.kretvb.lt – 398 (-4) naujų puslapių (ID), 2019 m. – 402 (informaciniai 

pranešimai, anotacijos, naujienos, mėnesio renginių planas, renginių aprašymai). 

Pasiskirstymas:  

- informaciniai pranešimai apie renginius, skelbimai, anotacijos – 267 (+22), 2019 m. – 

245; 
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- parodų skelbimai ir anotacijos – 45 (+4), 2019 m. – 41; 

- Viešosios bibliotekos renginių planų – 12 (0); 

- virtualių parodų –13; 

- naujienų ir aprašomųjų straipsnių apie vykusius renginius – 61 (+12), 2019 m. – 49. 

- Naujienlaiškiai prenumeratoriams – 7 (-1).  

- Youtube įrašų 28 (+27), (2 685 peržiūrų), 2019 m. – 1. 

- Feisbuko ir instagramo istorijų 900. 

 

IV DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

4.1. Dokumentų fondas 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros centro dokumentų fondą sudaro 16 853 fiz. 

vnt.,dokumentų, lyginant su 2019 m., (+1 104 fiz. vnt.) daugiau, iš jų: grožinės literatūros – 

13 695 fiz. vnt., t. y. 81,3 proc., lyginant su 2019 m., (+943 fiz. vnt.) daugiau, šakinės literatūros – 

3 158 fiz. vnt., t.y. 18,7 proc., lyginant su 2019 m., (+161 fiz. vnt.) daugiau. 

Vienam gyventojui/vaikui (vaikų skaičius mieste iki 14 m. yra 4 201, 2019 m. – 4 403) tenka 

3,6 fiz. vnt. dokumentų.  

Vienam VB vartotojui/vaikui (1 327 vaikai/vartotojai iki 14m.) tenka 12,7 dokumentų, 

lyginant su 2019 m., tenka 2,2 dokumentais daugiau. 

Biblioteka Iš viso fonde 

fiz. vnt. 

Grožinės literatūros 

fiz. vnt. 

% Šakinės literatūros 

fiz. vnt. 

% 

VB 16 853 13 695 81,3 3 158 18,7 

4.2. Dokumentų gautis 

Per metus gauta – 1 168 fiz. vnt. 476  pav., lyginant su 2019 m., įsigyta (+489 fiz. vnt. ir 

+64 pav.) daugiau: 

 grožinės literatūros – 997 fiz. vnt. (+451 fiz. vnt.); 

 šakinės literatūros – 171 fiz. vnt. (+38 fiz. vnt.); 

 naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 6,9 % (+2,6 %). 

4.3. Dokumentų nurašymas 

2019 m. dokumentų fondas nebuvo nurašytas, įsikelta į naujas patalpas su kuopščiai atrinktais 

dokumentais, tad 2020 m. nurašyta tik 64 fiz. vnt,, iš jų grožinės literatūros – 54 fiz. vnt., šakinės 

literatūros – 10 fiz. vnt. 

Bendras fondo apyvartos rodiklis – 0,7. 

4.4. Vaikų vartotojų telkimas 

Biblioteka Vaikų skaičius 

Kretingos mieste iki 

14 m. 2020 m. 

Vaikų 

sutelkimo % 

2020 m. 

Vaikų skaičius 

Kretingos mieste iki 

14 m. 2019 m. 

Vaikų 

sutelkimo % 

2019 m. 

VB 4201 31,6 4 403 33,9 

 

Biblioteka Vaikų vartotojų skaičius 2020 m. Vaikų vartotojų skaičius 2019 m. Skirtumas 

SVB 2 417 2 710 -293 

VB 1 327 1 494 -167 

MF 149 168 -19 
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KF 941 1 048 -107 

4.5. Apsilankymų skaičius ir lankomumas 

Biblioteka Vaikų 

apsilankymų 

skaičius 2020 

m. 

Vaikų 

lankomumo 

rodiklis 2020 

m. 

Vaikų 

apsilankymų 

skaičius 2019 

m. 

Vaikų 

lankomumo 

rodiklis 2019 m. 

Skirtumas 

vaikų 

lankomumo 

rodiklio 

SVB 66 111 27,4 101 300 37,4 -10 

VB 47 816 36,0 71 752 39,5 -3,5 

MF 2 125 14,3 3 242 48,0 -33,7 

KF 16 170 17,9 26 306 25,1 -7,2 

4.6. Dokumentų išduotis 

2020 m. SVB vartotojams vaikams išduota 33 202 fiz. vnt. dokumentų, lyginant su 2019 m., 

išduota (-15 908 fiz. vnt.) mažiau. Dokumentų išduotis VB (-4 464 fiz. vnt.), MF (-1 683 fiz. vnt.) ir 

KF (-9 761 fiz. vnt.) išduotis ženkliai sumažėjo. Mažėjimo priežastis – karantinas, kurio metu 

lankytojai buvo aptarnaujami bekontakčiu būdu, kuris ne visus lankytojus tenkino. 

Biblioteka Dokumentų išduotis 

fiz. vnt. 

Skirtumas 

2020 m. 2019 m. 

SVB 33 202 49 110 -15 908 

VB 11 867 16 331 -4 464 

MF 3 697 5 380 -1 683 

KF 17 638 27 399 -9 761 

Didžiąją dalį dokumentų išduoties SVB sudaro išduotis į namus – 27 467 fiz. vnt., lyginant su 

2019 m., išduotis į namus (-9 018 fiz. vnt.) sumažėjo. 

Biblioteka Išduota 

dokumentų 

į namus 

fiz. vnt. 

2020 m. 

Išduota 

dokumentų 

į namus 

fiz. vnt. 

2019 m. 

Skirtumas Išduota 

dokumentų 

vietoje 

fiz. vnt. 

2020 m. 

Išduota 

dokumentų 

vietoje 

fiz. vnt. 

2019 m. 

Skirtumas 

SVB 27 467 36 485 -9 018 5 735 12 625 -6 890 

VB 11 779 16 251 -4 472 88 80 +8 

MF 2 508 3 132 -624 1 189 2 248 -1 059 

KF 13 180 17 102 -3 922 4 458 10 297 -5 839 

 SVB, lyginant su 2019 m., išduota grožinės literatūros (-9 693 fiz. vnt.), šakinės 

literatūros (-6 215 fiz. vnt.) ir periodinių leidinių (-11 492 fiz. vnt.) ženkliai mažiau; 

 VB, lyginant su 2019 m., išduota grožinės literatūros, (-3 797 fiz. vnt.), šakinės 

literatūros (-667 fiz. vnt.) ir periodinių leidinių (-213 fiz. vnt.) mažiau; 

 MF, lyginant su 2019 m., išduota grožinės literatūros, (-998 fiz. vnt.),  šakinės literatūros 

(-685 fiz. vnt.) ir periodinių leidinių (-751 fiz. vnt.) mažiau; 
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 KF, lyginant su 2019 m., išduota grožinės literatūros, (-4 898 fiz. vnt.), šakinės 

literatūros (-4 863 fiz. vnt.), periodinių leidinių (-10 528 fiz. vnt.) mažiau. 

Biblioteka Iš viso 

išduota 

grožinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

2020 m. 

% Iš viso 

išduota 

šakinės 

literatūros 

fiz. vnt. 

2020 m. 

% Iš viso 

išduota 

periodinių 

leidinių 

fiz. vnt. 

2020 m. 

% 

SVB 25 781 77,6 7 421 22,4 6 592 19,9 

VB 10 886 91,7 981 8,3 85 0,7 

MF 2 433 65,8 1 264 34,2 1 094 29,6 

KF 12 462 70,7 5 176 29,3 5 413 30,7 

4.7. Skaitomumas 

Biblioteka Vaikų skaitomumo 

rodiklis 2020 m. 

Vaikų skaitomumo 

rodiklis 2019 m. 

Skirtumas 

SVB 13,7 18,1 -4,4 

VB 9,00 11,0 -2,0 

MF 24,8 32,0 -8,00 

KF 18,7 26,1 -7,4 

4.8. Renginiai vaikams 

2020 m. SVB vaikams organizuoti 598 renginiai, lyginant su 2019 m., renginių (-117) mažiau, 

tame skaičiuje: žodinių renginių – 455, lyginant su 2019 m., žodinių renginių (-112) mažiau, bet 

parodų tik (-5) mažiau. VB organizuota renginių – 238, lyginant su 2019 m., renginių (+18) daugiau, 

MF organizuota renginių – 54, lyginant su 2019 m., (+18) daugiau, KF organizuota renginių – 306, 

lyginant su 2019 m., renginių organizuota (-153) mažiau. 

SVB renginiuose dalyvavo 16 689 vaikų, lyginat su 2019 m., vaikų (+4 292) daugiau, iš jų: 

VB – 13 891 vaikai, lyginant su 2019 m., vaikų (+6 829) daugiau, MF – 350 vaikai, lyginant su 

2019 m., vaikų (-450) mažiau, KF – 2 448 vaikai, lyginant su 2019 m., vaikų (-2 087) mažiau. 

Renginių 2020 m. organizuota mažiau dėl besitęsiančios pandemijos, tačiau daugelis renginių 

persikėlė į virtualią erdvę – literatūrinės popietės, viktorinos, pažintinės, teatralizuotos popietės, 

edukaciniai renginiai, garsiniai skaitymai, spaudinių ir vaikų kūrybos darbų parodos ir kt. VB vaikų 

aktyvus dalyvavimas padidino lankytojų skaičių, bet KF ir MF virtualus lankytojų apsilankymas 

nebuvo aktyvus, tad bendras lankytojų skaičius ženkliai sumažėjo. Galima teigti, jog miesto vaikai 

labiau ar geriau naudojasi naujosiomis technologijomis arba turi geresnę prieigą naudotis šiomis 

priemonėmis. 

Biblioteka Iš viso renginių 

vaikams 

Žodiniai renginiai 

vaikams 

Iš jų 

edukaciniai 

renginiai 

vaikams 

Parodos 

vaikams 

2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2020 m. 2019 m. 

SVB 598 715 455 567 131 143 148 
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VB 238 220 227 210 47 11 10 

MF 54 36 42 25 6 12 11 

KF 306 459 186 332 78 120 127 

Skaitymo skatinimo renginiai 

Jau penktus metus VB kviečia vaikus vasaros atostogas praleisti kūrybiškai ir žaismingai. Šią 

vasarą biblioteka vasaros stovyklėlę – kūrybines dirbtuves parengė net dviem jaunųjų lankytojų 

grupėms. Lietuvos kultūros tarybos ir Kretingos rajono savivaldybės finansuoto projekto „Per knygą 

į pasaulį“ veiklose dalyvavo per 60 vaikų. Kūrybinių dirbtuvių maratonas prasidėjo didžiule švente 

„Žinia pasauliui“. Vėlesnėmis dienomis vaikai „lankėsi“„Spalvų uoste“, „Šviesos uoste“, „Vėjo 

uoste“, „Scenos uoste“, „Gintaro uoste“. Kūrybines dirbtuves vedė VšĮ „Muzikiniai projektai“ 

vadovas Linas Švirinas, farologas Aidas Jurkštas, teatro režisierius Donatas Žilinskas ir kiti. 

Diegiant inovatyvius kūrybinius ir šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, 

buvo kuriamas lietuviškas virtualios realybės žaidimas „Pasakų veikėjai atgyja“, kuris bus pristatytas 

vaikams, atšaukus epidemiologinę padėtį Lietuvoje. Virtualios realybės žaidimo kūrimas – ilgas ir 

sudėtingas procesas, todėl vykstant parengiamiesiems darbams, vaikai buvo kviečiami dalyvauti 

kūrybiniuose iliustracijų užsiėmimuose su garsiomis iliustruotojomis: Lina Dūdaite (2018 m. „Cow 

design festival“ apdovanota kaip viena iš geriausių iliustratorių), Prancūzijoje gyvenančia erdvinių 

knygų dailininke Elena Selena (tokių erdvinių knygų kaip „Jardin bleu“, „Jungle“, „Neige“ autore), 

Aušra Kiudulaite (2017 m. apdovanota diplomu už gražiausią metų knygą vaikams „Laimė yra 

Lapė“). 

Birželio 13 d. organizuotos „Popierinių trimitų dirbtuvės“ su vaikų rašytojais Pauliumi 

Juodišiumi ir Virgiu Šidlausku. Kartu su rašytojais vaikai gamino trimitus ir pavertė juos pasakojimo 

personažais. Padedami rašytojų, kūrė dainas ir jas atliko, pritariant pasigamintų popierinių trimitų 

orkestrui. 

Rungsėjo 23 d. vyko susitikimas su rašytoja Igne Zarambaite. Renginyje „Žodžių uostas“ 

vaikų ir jaunimo rašytoja atskleidė savo kūrybos paslaptis ir pristatė ketvirtąją savo knygą – apysaką 

„Stebuklingi senelio batai“, kuri laimėjo 2019 Metų knygos titulą. 

Kiekvieną penktadienį Vaikų literatūros centre vyksta Knygų klubo „Pelėdžiukai“ veikla: 

knygų arbatėlės skaitymai, aptarimai, pristatymai bei įvairūs kiti renginiai ir užsiėmimai. Kiekvieną 

antradienį Vaikų edukacijos centre vaikai renkasi į Gudručių kampelį dalyvauti viktorinose, spręsti 

kryžiažodžių ir rebusų, ieškoti atsakymų į daugybę klausimų. Kiekvieną trečiadienį vyksta Kūrybinė 

studija: įvairių darbelių darymas, piešimas. Šių užsiėmimų metu atkreipiamas vaikų dėmesys į knygą 

ir skaitymą kaip linksmą ir išradingą būdą praleisti laisvalaikį. Kartą per mėnesį vyksta Mažųjų 

šeštadienis ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Lietuvoje paskelbus karantiną, 

veiklos nenutrūko – tačiau persikėlė į virtualią erdvę: parengtos įvairios edukacijos, pamokėlės, 

knygų pristatymai, konkursai ir pan. 

Vaikų edukacijos erdvė bendradarbiauja su Kretingos miesto ir rajono ugdymo įstaigomis, 

atskiroms klasėms parengtos įvairios skaitymo skatinimo programos, edukacinių skaitymo skatinimo 

popietės. 

Rugpjūčio 20 d. Hario Poterio gerbėjai buvo pakviesti į iššūkį „Hario Poterio iššūkis: Kvidičo 

detektyvas“. Renginio metu su koledžo draugais dalyvavo pamokose, kuriose stengėsi laimėti 

mokyklos taurę, o po pamokų susirungė Kvidičo turnyre! Toks pat renginys organizuotas ir Klaipėdos 

vaikams, Klaipėdos knygų mugės metu. 

Etnokultūros renginiai vaikams 

Birželio 19 d. tautodailininkė Valdonija Karaliūnienė supažindino vaikus su tautiniu paveldu 

ir vedė edukacines dirbtuves „Medžio raižinių atspaudai“, kurio metu vaikai kūrė unikalius atspaudus 

popieriuje. 

Didžiulio susidomėjimo sulaukė visai šeimai skirta Kraštotyros ir informacijos skyriaus 
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parengta viktorina „Rokoujous žemaitėškā!“. Bendradarbiaujant skyriams, viktorina perkelta į 

virtualią platformą, kurioje sulaukta apie 800 dalyvių. 

 

Kultūrinių poreikių tenkinimo renginiai vaikams 

Birželio 19 d. VB veiklos persikėlė į Kretingos miesto tvenkinio paplūdimį, kur vyko 

kūrybinės dirbtuvės 1–4 metų vaikams „Skruzdėliuko istorija“. Visą valandą mažieji kretingiškiai 

buvo įtraukti į žaismingas kųrybinio ugdymo veiklas. 

Rugsėjo 12 d. organizuota didžiulė užimtumo ir inovacijų mugė „Sėkmingas startas“ – tai 

Kretingos rajono neformalaus vaikų užimtumo organizatorius vienijanti mugė. Šioje mugėje tėvai ir 

vaikai galėjo susipažinti su rajono neformalaus ugdymo veiklomis – Kretingoje veikiančiais būreliais 

ir užimtumo organizacijomis vienoje vietoje. 

Spalio 3 d. kartu su studijos Grock vadovu Linu Švirinu organizuotos muzikinės dirbtuvės. Jų 

metu buvo sukurtas muzikinis fonas Nijolės Kepenienės pasakai „Dumbu sin en Dač!“. Per vieną 

dieną ši pasaka įgarsinta ir jau yra patalpinta Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios 

bibliotekos Youtube paskyroje (https://www.youtube.com/user/mvbiblioteka). 

Lapkričio 21 d. per nuotolinio bendravimo „Zoom“ platformą muzikos mokytoja 

metodininkė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė, edukologė Dovilė Miknaitytė kvietė 

vaikus į muzikos laboratoriją „Pažaiskime muziką“. 

2020 m. VB pirmą kartą dalyvavo Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo 

veiklų programoje ir parengė vaikams tapybos būrelius „Nutapytos istrijos“. 20 vaikų gavo po 5 

nemokamas tapybos pamokas su profesionalia dailininke Aurelija Valutyte. 

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 5.1. LIBIS PĮ diegimas 

Diegimo eiga: 

 LIBIS PĮ diegimas pradėtas 2001 m.; 2011 m. LIBIS sistemoje dirbo visi VB filialai; nuo 

2006 m. sausio 1 d. VB 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 VB fonduose/filialuose; nuo 2017 m. rugsėjo 13–20 d. 

VB LIBIS duomenų bazė perkelta į LNB infrastruktūrą – LNB infrastruktūroje esantį „LIBIS 

debesį“. 2019 m. pradžioje kuriantis naujajame VB pastate įgyvendinta skaitytojų savitarna 

„debesyje“, knygų grąžinimo sprendimas per knygų grąžinimo įrenginį, parengti įrenginiai 

LIBIS savitarnai. Taip pat VB įdiegta bevielio identifikavimo radijo ryšių technologija 

(RFID) leidinių išdavimui ir priėmimui, kuri taupo darbuotojų laiko sąnaudas, dalyvauja 

vartotojų savitarnoje ir dokumentų apsaugoje. 2020 m. baigus įmagnetinti VB leidinių fondą 

ir paleidus knygų apsaugos sistemą, pradėta naudoti savitarnos įrenginius bei dokumentų 

apsaugos sistemą. 

 Darbui su LIBIS darbo vietų skaičius 2020 m. išlieka stabilus – 36 darbo vietos darbuotojams: 

15 – VB ir 21 – MF ir KF. 

 2 kartus per metus organizuotas periodinis LIBIS PĮ sistemos versijos atnaujinimas. „LIBIS 

debesyje“ PĮ naujinama visose SVB darbo vietose. 

 LIBIS PĮ darbas „debesyje“ sklandus. 

 2-uose savitarnos (knygų išdavimo/grąžinimo/pratęsimo) terminaluose įdiegtas vaizdinis 

naudojimosi įrenginiais pristatymas (paaiškinantis vaizdo įrašas) – kaičioji naudojimosi 

terminalu informacija. 

 Dėl pandeminės situacijos ir knygų karantinavimo Knygų grąžinimo įrenginyje 2020 m. 

laikinai nutrauktas automatinis knygų grąžinimas per LIBIS RFID.  

https://www.youtube.com/user/mvbiblioteka
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 LIBIS LNB infrastruktūroje darbo su LIBIS problemų praktiškai neliko. Į „LIBIS pagalba“ 

kreiptasi dėl skaitytojų sinchronizavimo, vieningų skaitytojų pažymėjimų vienodų 

(besidubliuojančių) numerių. 

Problemos: 

 Prisijungus prie LIBIS LNB infrastruktūroje esančio debesies darbo LIBIS probleminių 

situacijų sumažėjo iki minimumo. Pasitaiko trukdžių aptarnaujant skaitytojus LIBIS RFID 

sistema, kai nenuskaitoma lipdė ir nesusiejama su dokumentu (barkodu) arba dokumentas 

neišmagnetinamas, jį išduodant skaitytojui. Dažnu atveju lipdė nepriskiriama dėl jos kokybės 

trūkumo (nekokybiškos lipdės, neišsimagnetina; dažnai neveikia, jei knyga turi metalizuotus 

paviršius). 

 Kilus klausimams, konsultuoti SVB darbuotojai vietoje, telefonu ir nuotoliniu būdu 

(prisijungus prie nutolusio kompiuterio) dėl darbo sistemose, spausdintuvų trikties ar gedimo, 

dokumentų užsakymo, rezervacijos, ypač karantino laikotarpiais. 

5.2. Katalogai ir kartotekos 

Elektroniniame LIBIS kataloge: 

 iš viso bibliografinių įrašų – 185 878 (2019 m. – 181 537); 

 bibliografinių analizinių įrašų – 76 605 (2019 m. 72 581–), iš jų: kraštotyros – 53 022 

(2019 m. – 49 720). 

 

2020 m. sukurta bibliografinių analizinių įrašų – 4 037 (2019 m. – 4 427), iš jų: 

 kraštotyros 3 557 (2019 m. 4 003); 

 analizinių bendrųjų – 480 (2019 m. – 424); 

 prisegta bylų – 861 (2019 m. – 1 556); 

 redaguota įrašų – 1 246 (2019 m. – 1 438). 

5.3. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

2020 m. SVB gautos 13 331 užklausos, lyginant su 2019 m., užklausų gauta (-10 302) mažiau. 

Daugiausia gauta bibliografinių užklausų – 13 152, lyginant su 2019 m., gauta (-10 291) mažiau. 

 

Biblioteka Gautos informacinės 

užklausos 

Bibliografinės 

užklausos 

Faktografinės 

užklausos 

Neigiamos 

užklausos 

SVB 13 331 

 

13 152 

(98,7 %) 

157 

(1,2 %) 

22 (0,1 %) 

VB 9 696 9 695 

(99,99 %) 

1 

(0,01 %) 

- 

MF 528 

 

528 

(100 %) 

0 - 

KF 3 107 

 

2 929 

(94,3 %) 

156 

(5,0 %) 

22 

(0,7) 
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5.4. Internetas 

Viešosios bibliotekos filialai (kaimo ir miesto) visiškai kompiuterizuoti 2011 m. Internetas 

veikia visuose filialuose (18 kaimo filialų ir 1 miesto filialas), nuolat gerėja jo sparta, atnaujinta dalis 

interneto sutarčių. 

2020 m. iš viso SVB vartotojams kompiuterizuotos 98 darbo vietos, lyginant su 2019 m., 

darbo vietų (+5). 

Atnaujintuose pagal VIPT atnaujinimo projektą kaimo filialuose (15 kaimo filialų) galima 

surinkti ir bevielio interneto vartotojų skaičių. Tačiau Viešojoje bibliotekoje šių duomenų neturima 

dėl bevielio tinklo technologijos optimizavimo – keletas stotelių, veikiančių įvairiose aprėpties 

vietose padengiamumo WiFi ryšiu specifikos (kad ryšys netrūkinėtų, skirtingose pastato vietose prie 

bevielio tinklo jungiamasi per skirtingas WiFi stotis). 

Biblioteka Interneto lankytojai  

2020 m. 

Skirtumas 

(2019 m.) 

Kompiuterizuotos 

darbo vietos 

vartotojams 2020 m. 

Skirtumas 

(2019 m.) 

SVB 12 264, iš jų vaikų 

– 8 740 

-10 866, iš jų 

vaikų (-11 109) 

98 +5 

VB 5 352, iš jų vaikų – 

3 752 

-8 684, iš jų 

vaikų (-8 934) 

27 +5 

MF 875, iš jų vaikų – 

687 

-640, iš jų vaikų 

(-549) 

6 0 

KF 6 037, iš jų vaikų – 

4 301 

-1 542, iš jų 

vaikų (-1 619) 

65 0 

 Interneto lankytojai: sumažėjimo priežastis – uždarytos erdvės karantino metu bei 

nuolat ribojamas vaikų naudojimasis kompiuteriais. 

 Virtualių apsilankymų skaičius šiais metais ženkliai išaugo: SVB – 89 684, lyginat su 

2019 m., virtualių apsilankymų (+40 983) daugiau, VB – 84 309, lyginat su 2019 m., (+35 608) irgi 

apsilankymų daugiau, KF virtualių apsilankymų – 5 375, 2019 m. virtualių apsilankymų – 0. Šių 

rodiklių didėjimą lėmė ir Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rekomenduota 

virtualių apsilankymų apskaitos metodika (2020 ,m. gruodžio 18 d.). 

VB virtualių apsilankymų skaičius (statistiką teikia Google Analitics skaitiklis, integruotas į 

www.kretvb.lt ir www.kretingosenciklopedija.lt svetaines) – 40 018, lyginat su 2019 m., virtualių 

apsilankymų kretvb.lt ir kretingosenciklopedija.lt (-8 683) mažiau. Virtualių apsilankymų skaičiaus 

sumažėjimą galėjo lemti tai, kad dauguma renginių pandeminiu laikotarpiu persikėlė į virtualią erdvę 

ir buvo transliuojami per bibliotekos feisbuko puslapius. Be to, dėl veiklos persikėlimo į virtualias 

platformas ir lengvesnės prieigos vartotojams per socialinius tinklus, interneto svetainėje kretvb.lt 

buvo pateikta mažiau informacijos apie bibliotekoje vykusias veiklas per feisbuko platformą. Dar 

įtakos turėjo ir tai, kad pusę metų feisbukas blokavo visus bibliotekos interneto svetainės adreso 

kreipinius į jį. Kretingos krašto enciklopedijos svetainės lankomumas išliko panašus. Nuo 2018 m. 

VB interneto svetainė savyje talpina ir Kretingos krašto enciklopedijos duomenų bazę bei pasiekiama 

adresu kretvb.lt/enciklopedija (arba kretingosenciklopedija.lt). Svetainė optimizuota ir pritaikyta 

paieškos sistemoms, pagreitinta jos sparta, teikiami duomenys „Google verslas“ sistemoje, diegiami 

papildomi turinio valdymo sistemos WordPress įskiepiai, leidžiantys pateikti metaduomenis, 

optimizuotus Google. 

 El. katalogas per WWW (WWW OPAC https://kretvb.libis.lt). Apsilankymų – 14 562, 

lyginant su 2019 m., virtualių apsilankymų bibliotekos elektroniniame kataloge skaičius mažėjo 

http://www.kretvb.lt/
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(-2 467). Mažėjimo aplinkybes paaiškinti sudėtinga, kadangi, atrodo, jog dėl pandeminės situacijos 

kreipimųsi į bibliotekos elektroninį katalogą (užsakymų per www) turėtų būti daugiau, tačiau situacija 

atvirkštinė. Galbūt, kai biblioteka fiziškai vartotojų neaptarnavo pirmojo karantino metu, vartotojai 

ieškojo elektroninių knygų. 

Tačiau tenka pažymėti tai, kad nors seansų trukmė ir sumažėjo – 24 903 (-5137), 2019 m. – 

30 040) paieškų skaičius bei seansų trukmė, lyginant su 2019 m., išliko maždaug tolygi, bet išaugo 

atsisiųstųjų įrašų 10 492 (+3 241) bei atsisiųstųjų dokumentų 18 907 (+3 325) skaičius. 

SVB elektroninio katalogo lankytojų ir jų kaitos per WWW 2009–2020 m. statistika 

Metai 

Virtualių 

apsilankymų 

skaičius 

Seansų 

skaičius 

Paieškų 

skaičius 

Atsisiųstųjų 

įrašų 

skaičius 

Atsisiųstųjų 

dokumentų 

skaičius 

Seansų trukmė 

Val. Min. 

2009 4547 685 29956 12238 62 1794 33 

2010 4009 4084 23926 9690 215 1390 7 

2011 3913 4133 18371 4052 124 1299 19 

2012 3901 4098 18874 5244 152 1267 54 

2013 5638 7828 42113 8923 2529 6334 29 

2014 15233 21047 86244 10259 14022 16665 52 

2015 10399 16860 62155 4987 22987 13708 58 

2016 14441 22513 68767 5339 27374 16612 37 

2017 13600 21268 88779 6938 35679 19137 34 

2018 5182 8288 40795 6722 17702 7908 46 

2019 17029 30040 71958 7251 15582 17386 45 

2020 14652 24903 72892 10492 18907 15141 26 

 

5.5. Kraštotyros veikla 

VB kraštotyros dokumentų fondą sudaro 3 271 fiz. vnt., saugomi 120 kraštotyros aplankų, 

Igno Jablonskio rankraščiai, rašytojo Algio Kuklio archyvas ir Viešosios bibliotekos (VB) 

korespondencijos archyvas, kaupiamas fotografijų Vaizdo ir garso laikmenų, ikonografinės 

medžiagos archyvas, Kretingos rajono periodiniai leidiniai „Stalinietis“ (1951–1960 m.); „Stalino 

vėliava“ (1951–1956 m.); „Žemaičių tiesa“ (1946–1950 m.); „Švyturys“ (nuo 1962 m.) ir „Pajūrio 

naujienos“ (nuo 1993 m.). 

Kraštotyros veiklos turinys ir kryptys: 

 dalyvavimas Etninės kultūros plėtros rajone programoje; 

 dalyvavimas Kultūrinės veiklos programoje; 

 kraštotyros ir informacijos fondo kaupimas ir skaitmeninimas; 

 kraštotyros informacijos ir dokumentų viešinimas bei sklaida; 

 kultūros paveldo skaitmeninimas; 

 LIBIS analizikos posistemės kūrimas; 

 leidinių ir bibliografijų rengimas; 

 elektroninių leidinių kūrimas: „Kretingos krašto enciklopedija“ ir „Personalijų 

žinynas“; 

 „Krašto paveldo gidas“ informacijos kūrimas bei pristatymas visuomenei; 

 kraštotyros užklausų vykdymas. 

 



28 

 

2020 m. VB pradėjo kurti kraštotyrinius aplankus kompiuterinėse laikmenose, kuriuose 

kaupiame skenuotas kopijas iš respublikinės spaudos. Nuo 2019 m. renkame iškarpas tik iš 

respublikinių periodinių leidinių ir interneto. 

VB per metus kraštotyros aplankai papildyti 239 vnt. iškarpomis. 

Nuotraukų archyvas pradėtas skirstyti pagal datas, tikslinant neaiškių nuotraukų 

fotografavimo datą ir įamžintus įvykius bei dalyvius. Tiksliai viską sudėliojus, pradėsime kurti 

nuotraukų aprašus LIBIS analizikos posistemėje. 

Nuolat rengiamos kraštotyros parodos. 2020 m. parengta 12 spaudinių parodų ir 5 virtualios 

parodos. 

2020 m. buvo parengtos 9 virtualios viktorinos kraštotyros tema, kuriose panaudota 

informacija iš kaupiamo kraštotyros archyvo. 

Skelbiama informacija žodinius ir vaizdinius renginius viešinama spaudoje ir elektroniniuose 

ištekliuose. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus bibliotekos interneto svetainėje 

www.kretvb.lt pateikiama informacija elektroniniuose leidiniuose „Personalijų žinynas“ ir 

„Kretingos krašto enciklopedija“. Rengia informaciją apie Kretingos rajono lankytinas vietas, kuri 

talpinama „Krašto paveldo gidas“ platformoje. Viešojoje bibliotekoje kuriamos kraštotyros 

elektroninės duomenų bazės, kraštotyros fondas bei veikla nuolat viešinami įvairių renginių, mokymų 

ir ekskursijų metu. 

Palaikomi ryšiai su kraštiečiu Kretingos rajono Garbės piliečiu, LR Seimo nariu Antanu 

Vinkumi, poete, Kretingos rajono Garbės piliete Meile Marija Kudarauskaite ir kt. 

2020 m. parengti bibliografijų literatūros sąrašai: 

1. Brigitos Barkauskaitės bibliografija. 

2. Birutės Naujokaitienės bibliografija. 

3. Aušrinės Zulumskytės bibliografija. 

4. Aidos Mikutienės bibliografija. 

5. R. Zenkevičiaus bibliografija. 

6. Ievos Šilgalytės bibliografija. 

7. Astos Norvaišienės bibliografija. 

8. Prano Andriejaičio bibliografija, straipsnių kopijos, nuotraukos. 

 

2020 metais, nepaisant sunkumų dėl COVID-19 pandemijos, VB Kraštotyros ir informacijos 

skyrius (toliau – Skyrius) įvykdė visas numatytas užduotis ir suplanavo naujas veiklas 2020 metams. 

Teigiamos įtakos, vykdant numatytas veiklas, turėjo Skyriaus bendradarbiavimas su Skaitytojų 

aptarnavimo ir Informacinių technologijų ir viešinimo skyriais bei Kretingos muziejaus darbuotojais. 

Darbo kryptis lėmė „Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa“ ir „Reikšmingų kultūrinių-

istorinių įvykių įprasminimo programa“. Apribojus vartotojų galimybes lankytis SVB, Skyrius 

sėkmingai dalį vaizdinių bei žodinių renginių perkėlė į virtualią erdvę. Laisvalaikio užimtumui bei 

skaitymo skatinimui buvo parengta apie 10 įvairių viktorinų. Sėkmingai vyko nuotolinės vartotojų 

konsultacijos bei individualūs mokymai. 

Parengta paraiška 2021 m. projektui „Elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ 

tekstų kūrimas, redagavimas ir priežiūra“. 

VI. DARBUOTOJŲ PROFESINĖ KVALIFIKACIJA 
Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, konferencijose, išvykose 

2020 m. Viešosios bibliotekos ir jos filialų 40 darbuotojų dalyvavo 47 

mokymuose/seminaruose, stažuotėje, įvairiose profesinėse išvykose. 

Organizuoti seminarai/mokymai, konferencija Viešojoje bibliotekoje: 

 Seminaras-kūrybinės dirbtuvės „Kūrybiškumo ugdymo instrumentai ir metodai taikant 

Design Thinking įrankį; 

http://www.kretvb.lt/
http://www.kretingosenciklopedija.lt/
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 Seminaras „Įmersinės medijos; 

 Tarptautinės patirties dalijimosi konferencija „Šiuolaikinė biblioteka: galimybės 

bendruomenei“; 

 Mokymai „Inovacijų mugė“. 

Išvažiuojamieji mokymai/seminarai, paskaitos, programos, stažuotės konferencijos: 

 Mokymai „Saugyklų skyriaus senųjų spaudinių, jų laikymo ir įrišimo galimybės“; 

 Paskaita „Kaip pasiekti vartotoją“; 

 Paskaita „Kultūra kitaip: naujos medijos, industrija ir veiklų pateikimas“; 

 Paskaita „Paauglių skaitymas: smalsumas gali nugalėti“; 

 Seminaras „Kaip sudominti paauglį knyga“; 

 Mokymai „Individualus jaunų žmonių konsultavimas nuotolinėje erdvėje“; 

 Seminaras „Pasakojame istorijas“; 

 Mokymai „Bendravimo su žmonėmis turinčiais negalią ypatumai“; 

 Nuotoliniai mokymai „Kaip tapti draugiškesnėmis bibliotekomis autizmo spektrą 

turintiems žmonėms“; 

 Mokymai „Konfliktinių situacijų valdymas“; 

 Mokymai „Biblioterapijos metodikos ir jų taikymo technologijos“; 

 Nuotoliniai mokymai „CPO LT elektroninio katalogo plėtra“: nauji prekių, paslaugų, 

darbų modeliai“; 

 Penkių modulių mokymų programa: pirmas modulis darbas su jaunimu; antras modulis 

– psichologija; trečias modulis – socialinis darbas; ketvirtas modulis – jaunimo neformalusis ugdymas 

ir penktas modulis – jaunimo politika; 

 Mokymai „Kūrybinio paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės“; 

 Mokymai „Informaciniai elektroniniai ištekliai“; 

 Seminaras „Autorinių teisių ir vartotojų, negalinčių skaityti įprasto teksto, informacinis 

aprūpinimas“; 

 Mokymai akredituotoms įstaigoms, priimančioms savanorius; 

 Mokymai „Kultūros paveldo objektų skenavimas“; 

 Mokymai „Media3“; 

 Mokymų programa „Tarpkultūrinė komunikacija“; 

 Nuotoliniai mokymai „Asmens duomenų tvarkymas: aktualus teisinis reguliavimas ir 

jo taikymo praktikoje aspektai“; 

 Nuotoliniai mokymai „Renginių organizavimas“; 

 Mokymai „Grafinė planšetė. Kaip kurti?“; 

 Seminaras „Kaip auginti skaitytoją?“; 

 Nuotoliniai mokymai „Vaikų ir paauglių literatūros apžvalga“; 

 Seminaras „Skaitymo skatinimo iššūkiai ir naujosios vaikų ir paauglių literatūros 

apžvalga“; 

 Klaipėdos apskrities regioninės kultūros tarybos konferencija apie projektų 

finansavimą; 

 Paskaita „Kaip muziką naudoti legaliai“; 

 Seminaras „Biblioteka visiems“; 

 Priešgaisrinės saugos mokymo programa; 

 Nuotoliniai mokymai „Projektų rengimas“; 

 Nuotoliniai mokymai „Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas viešajame sektoriuje“; 

 Nuotoliniai mokymai „Skaitmeninės humanitarikos problematika ir praktika“; 
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 Seminaras „DIR modelio taikymas autistiškų, raidos sutrikimus turinčių vaikų 

ugdyme“; 

 Nuotoliniai mokymai „Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir kismo“; 

 Skaitmeninio raštingumo nuotoliniai mokymai „Skaičiuoklė darbui ir namams“; 

 Stažuotė „Kultūros paveldo objektų (KPO) skenavimas“. 

Išvykos: 

 Vilniaus knygų mugė; 

 Klaipėdos knygų mugė. 

2020 m. vykdant projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklų tęstinumą, Viešosios bibliotekos 

organizuoti skaitmeninio raštingumo mokymai vietos bendruomenėms. Iš viso surengti 27 mokymai, 

apmokyta 324 gyventojai. 

VII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS 
Iš viso 2020 m. Savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) kultūrinės veiklos finansavimui 

parengti 31 projektas. Gauta lėšų kultūrinei veiklai – 70 655,9 Eur, lyginant su 2019 m., 41 815,9 Eur 

daugiau. 

Viešosios bibliotekos 2020 m. įgyvendinti svarbiausi projektai: 

Vykdytas projektas „Kultūrinių ir edukacinių renginių ciklas taikant šiuolaikines 

medijas“. Įsigyta įranga mobiliai vaizdo įrašymo studijai, kuri suteikia galimybę renginius 

(konferencijas, susitikimus su knygų autoriais, paskaitas su lektoriais) transliuoti per nuotolį 

įprastomis gyvenimo sąlygomis ir esant ekstremaliai situacijai. 

Minint Viešosios bibliotekos 85-erių metų veiklos jubiliejų, organizuota tarptautinė patirties 

dalijimosi konferencija „Šiuolaikinė biblioteka: galimybės bendruomenei“, kurios tikslas – per 

patirčių pasikeitimą su kolegomis iš Lietuvos ir užsienio, padėti ugdyti Klaipėdos regiono 

bibliotekininkų kompetencijas bendruomenių poreikių tenkinimui. Dėl sudėtingos epidemiologinės 

situacijos svečiai iš Suomijos ir Danijos atvykti negalėjo, tačiau pranešimai buvo parengti ir 

transliuoti per nuotolį. 

Vykdytas tęstinis projektas „Versli Kretinga 2020“. Projekto dalyviai pasisėmė žinių apie 

pagrindinius verslo kūrimo žingsnius, jo valdymą ir kitus procesus. Vyko paskaitos: „Jei Jūsų nėra 

„Google“ paieškoje – Jūsų nėra visai!“, „Ateities komunikacija. 10 įžvalgų, kaip (ne)bus“, „Kaip 

parduoti daugiau neparduodant“, „Socialinių tinklų strategija: kada spausti gazą, o kada stabdžius?“, 

„Įtaigus kalbėjimas ir auditorijos valdymas. Žodžių įtaka bendravime“. 

Projektas „Inovacijų mugė“, kurio eigoje Klaipėdos regiono kultūros darbuotojai ieškojo 

savo darbe naujų pokyčių ir ugdė inovatyvų požiūrį į kultūros srityje vykstančius procesus. Jie 

stiprino praktinius įgūdžius, stimuliavo kūrybinį mąstymą, ugdė idėjas ir stiprino inovavimo procesą 

bendradarbiaujant komandoje. Vyko užsiėmimai „Technologinė kūryba – naujasis skaitymas ir 

rašymas?“, „Kodėl verta investuoti į dizainą?“, „Viešųjų erdvių pritaikymas ateities poreikiams“, 

„Nauja interakcija su lankytoju“, „Noriu 3D! Beribės 3D spausdinimo galimybės“, „Kultūros įstaiga 

ir kompiuteriniai žaidimai. Tai suderinama?“, „Kodėl „Minecraft“ žaidimas geriau už tradicinę 

edukaciją?“, vyko edukacija šeimai piešimo šviesa „Feel the Light“. 

Užimtumo ir inovacijų mugė „Sėkmingas startas“ – tai Kretingos rajono neformalaus vaikų 

užimtumo organizatorius vienijanti mugė. Šioje mugėje tėvai ir vaikai galėjo susipažinti su rajono 

neformalaus ugdymo veiklomis – Kretingoje veikiančiais būreliais ir užimtumo organizacijomis 

vienoje vietoje. 

Jau penktus metus Viešoji biblioteka kvietė vaikus vasaros atostogas praleisti kūrybiškai ir 

žaismingai. Šią vasarą biblioteka vasaros stovyklėlę – kūrybines dirbtuves parengė net dviem jaunųjų 

lankytojų grupėms. Lietuvos kultūros tarybos ir Kretingos rajono savivaldybės finansuoto projekto 

„Per knygą į pasaulį“ veiklose dalyvavo per 60 vaikų.  
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Viešoji biblioteka 2020 m. pradėjo įgyvendinti ilgalaikį projektą „Kūrybinės lauko erdvės 

sukūrimas ir įveiklinimas bibliotekoje“. Tad dalis veiklų, pvz.: kultūriniai, edukaciniai renginiai, 

vasaros sezono metu buvo perkelti į lauko erdves. Tikimasi, jog kultūrinė lauko erdvė ir jos 

suteikiamos naujos, neįprastos kūrybinės ir kultūrinės galimybės, patenkins kretingiškių 

bendruomenės kultūrinių skonių įvairovę, paskatins aktyviai įsitraukti į erdvės įveiklinimą, siūlyti 

savo idėjas, išreikšti poreikį.    

Diegiant inovatyvius kūrybinius ir šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, 

buvo kuriamas lietuviškas virtualios realybės žaidimas „Pasakų veikėjai atgyja“, kuris bus 

pristatytas vaikams, atšaukus epidemiologinę situaciją Lietuvoje. Virtualios realybės žaidimo 

kūrimas – ilgas ir sudėtingas procesas, todėl vykstant parengiamiesiems darbams, vaikai buvo 

kviečiami dalyvauti kūrybiniuose iliustracijų užsiėmimuose su garsiomis iliustratorėmis: Lina 

Dūdaite, Elena Selena, Aušra Kiudulaite. 

Projekto „Para kultūroje 2020“ renginiai buvo skirti regiono kultūros lauko specialistų ir 

kultūros, laisvalaikio, turizmo ar kitoje edukacinėje veikloje veikiančių asmenų kompetencijų ir 

gebėjimų ugdymui. Projektas sudarytas iš trijų renginių ciklų: „Muzikos faktorius“, „Kino ekranas“ 

ir „Mados platforma“. Vyko įvairios paskaitos, pokalbiai ir užsiėmimai.  

Vykdydama projektą „Žmonių ir gamtos kultūrų liudijimai – XXI a. iššūkis“, Viešoji 

biblioteka organizavo diskusijų forumą „Kultūros paveldas ir lankytojas – XXI a. iššūkiai“, vietos 

išskirtinumo ženklų, saugotinų paveldo objektų svarbai aptarti. Renginyje dalyvavo sėkmingų ir 

populiarių portalų www.pamatyklietuvoje.lt, www.gatvesgyvos.lt, www.kitaforma.lt atstovai, 

kretingiškiai gidai Diana ir Antanas Jonaičiai. Pristatyta parengta projekto „Žmonių ir gamtos kultūrų 

liudijimai – XXI a. iššūkis“ vaizdinė medžiaga su vertimu į gestų kalbą apie 6 Darbėnų seniūnijos 

sakralinius objektus. Viešai pristatytas ir organizuotas 17 kilometrų žygis „Sakralių vietų pėdsakais: 

senkapiai ir maro kapeliai“.  

Vykdant Atviros erdvės jaunimui bibliotekoje „Savas kampas“ projektą, jaunimui 

suteiktos galimybės saviugdai ir asmeniniam tobulėjimui: organizuotos Užgavėnių kaukių gamybos 

dirbtuvės, Hologramų kūrimo dirbtuvės, Indėnų būgnų ritualas ir kt. Siekiant sudaryti tinkamas 

sąlygas jaunimo kūrybinio, socialinio potencialo ugdymui, organizuoti neformalūs pokalbiai: 

susitikimas ir pokalbis su narkotikų politikos eksperte Morgana Daniele, susitikimas su Rasa 

Paulauskaite-Dooling, A. Žiliu, A. Vinkumi, „Nepatogus pokalbis“ su jaunimu, pagal filmą 

„Atskalūno laiškai“, koncertas – susitikimas su dainininku Dominyku Vaitiekūnu.  

2020 m. Viešoji biblioteka pirmą kartą dalyvavo Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo 

vaikų švietimo veiklų programoje ir parengė vaikams tapybos būrelius „Nutapytos istorijos“. 20 

vaikų gavo po 5 nemokamas tapybos pamokas su profesionalia dailininke Aurelija Valutyte 

Projektai finansuoti iš Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos 10 150 Eur: 

 „Biblioteka be sienų“ (Viešoji biblioteka); 

 „Biblioteka = stipri bendruomenė“ (Viešoji biblioteka); 

 „Inovacijų mugė“ (Viešoji biblioteka); 

 „Knygos invazija‘20“ (Viešoji biblioteka); 

 „Kūrybinės lauko erdvės sukūrimas ir įveiklinimas bibliotekoje“ (Viešoji biblioteka); 

 „XIX a. neformali lituanistinė mokykla“ (Viešoji biblioteka); 

 „Pasakų veikėjai atgyja“ (Viešoji biblioteka); 

 „Per knygą į pasaulį“ (Viešoji biblioteka); 

 Renginių ciklas „Stabtelėjimai“ (Viešoji biblioteka); 

 Tarptautinės patirties dalijimosi forumas „Šiuolaikinė biblioteka: galimybės 

bendruomenei“ (Viešoji biblioteka); 

 „Žmonių ir gamtos kultūrų liudijimai – XXI a. iššūkis“ (Viešoji biblioteka); 

 Renginių ciklas „Negaliu tylėti...“ (Salantų m. filialas); 

http://www.pamatyklietuvoje.lt/
http://www.gatvesgyvos.lt/
http://www.kitaforma.lt/
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 Edukacinė vaikų vasaros skaitymų programa „Meno eksperimentai – čia ir dabar“ 

„Istorijos detektyvai“ (Baublių filialas); 

 Konferencija „Žinomas, bet nepažintas gyvenimas“ (Darbėnų filialas). 

 

Iš Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos – 

1 150 Eur: 

 Renginių ciklas „Tautos kūrybos turtai“ (Viešoji biblioteka); 

 Elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ tekstų kūrimas, redagavimas ir 

priežiūra (Viešoji biblioteka); 

 Renginių ciklas „Paženklinti kūryba“ (Vydmantų filialas); 

 Edukacinių renginių ciklas „Rankos, mokančios prakalbinti molį“ (Salantų m. 

filialas); 

 Vasaros vaikų stovykla „Skaityk, atrask, kurk“ (Šukės filialas). 

 

Iš Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo erdvei „Savas kampas Viešojoje bibliotekoje – 

2 000 Eur. 

Iš Kretingos rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos ir Vaikų 

vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos – 4 665,9 Eur. 

Iš Kretingos rajono savivaldybės reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo 

programos – 770 Eur. 

 

 

Iš Lietuvos kultūros tarybos – 51 920 Eur: 

 „Inovacijų mugė“ (Viešoji biblioteka); 

 Kultūrinių ir edukacinių renginių ciklas taikant šiuolaikines medijas (Viešoji 

biblioteka); 

 „Kūrybinės lauko erdvės sukūrimas ir įveiklinimas bibliotekoje“ (Viešoji 

biblioteka); 

 „Pasakų veikėjai atgyja“ (Viešoji biblioteka); 

 „Para kultūroje 2020“ (Viešoji biblioteka);  

 „Per knygą į pasaulį“ (Viešoji biblioteka);  

 Tarptautinės patirties dalijimosi forumas „Šiuolaikinė biblioteka: galimybės 

bendruomenei“ (Viešoji biblioteka); 

 Konferencija „Žinomas, bet nepažintas gyvenimas“ (Darbėnų filialas); 

 „Žmonių ir gamtos kultūrų liudijimai – XXI a. iššūkis“ (Viešoji biblioteka). 

 

VIII. PERSONALAS 
2020 m. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje (SVB) dirbo 49 darbuotojai (51,29 etato): 

 profesionalūs bibliotekininkai – 42; 

 turintys bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą – 19; 

 įgiję profesinius įgūdžius – 23. 

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 

 aukštasis išsilavinimas – 23 (54,8 %); 

 aukštesnysis išsilavinimas – 16 (38,1 %); 

 kitas – 3 (7,1 %). 

 

40 bibliotekininkų dirbo visą dieną, 10 – ne pilną darbo dieną: 

 VB – 1; 
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 KF – 9; 

 MF – 0. 

 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 
9.1. Patalpų būklė 

2019 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. Patalpos šviesios ir jaukios. 

 

Bendras SVB patalpų plotas – 4 814 kv. m, iš jų: naudingas plotas bibliotekos funkcijoms 

atlikti – 3 818 kv. m: 

 VB patalpų plotas – 2 966 kv. m., iš jų: naudingas – 2 300 kv. m; 

 MF patalpų plotas – 153 kv. m, iš jų: naudingas – 153 kv. m; 

KF patalpų plotas – 1 695 kv. m., iš jų: naudingas – 1 365 kv. m. 

Viešosios bibliotekos filialų materialinė bazė yra gera: patalpos renovuotos, nupirkti baldai ir 

kitas inventorius. 

9.2. Techninis aprūpinimas 

2020 m. iš 2018–2020 m. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) 

projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ atlikta: 

 pakeista: 45 viešosios prieigos kompiuteriai, 12 daugiafunkcių spausdintuvų; prijungta 

12 televizorių (nupirkta ir sumontuota tiek pat stovų) filialuose; 

 modernizuota vartotojų registravimo statistikos sistema VRSS ir įdiegta 12 bevielio 

tinklo prieigos taškų, darbuotojai apmokyti naudotis technine ir programine įranga. 

 

Viešojoje bibliotekoje (VB): 

 pastatytas ir į savitarnos įrenginius įdiegtas filmukas, mokantis vartotojus naudotis 

savitarnos įrenginiais (išsiduoti, grąžinti, prasitęsti leidinius); 

 optimizuota vietinio tinklo komutacija, rastos ir pašalintos rangovų komutavimo 

klaidos; 

 susipažinta su pastato apsaugos ir priešgaisrine sistema, išmokta administruoti 

vartotojus, šalinti gedimus valdymo programinėje įrangoje; 

 atlikta įrangos analizė nuotolinių transliacijų bei vaizdo įrašų gamybai. 

 atlikta analizė ir atranka dokumentų skaitmeninimui A3 formatu, įrenginys paruoštas 

naudojimui ir dirbti juo apmokytas darbuotojas; 

 įsisavinta „OBS Studio“ programinė įranga nuotolinėms transliacijoms, rasti 

kompleksiniai sprendimai; 

 dalyvauta ir 3D spausdintuvu gaminti rėmeliai skydeliams karantino metu. 

IŠVADOS 

Pasiekimai: 

 nežiūrint 2020 m. pandeminės situacijos sėkmingai vykdyta projektinė veikla; 

 aktyviai kelta darbuotojų kvalifikacija įvairiuose seminaruose, mokymuose, sėkmingai 

įsisavintos naujovės; 
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 įgytas gebėjimas sparčiai reaguoti į pokyčius (Covid-19 pandemija, karantinas), prie jų 

prisitaikyti; 

 atnaujintiti darbuotojų įgūdžiai dirbant su informacinėmis technologijomis; 

 karantino metu persiorientuota į nuotolinių renginių transliacijas, jų rengimą: 

tiesioginiai pokalbiai, diskusijos, įvairių edukacijų transliacija, virtualios viktorinos, knygų 

pristatymai ir pan.; 

 VB paleisti vartotojų savitarnos įrenginiai; 

 išaugo skaitmeninio raštingumo mokymų paklausa. 

Problemos: 

 2020 m. įvesti šalyje įvairūs suvaržymai dėl pandemijos lėmė SVB veiklos rodiklių 

nuosmūkį: atšaukti planuoti renginiai, susitikimai, sustojo kai kurios projektinės veiklos; 

 trūksta lėšų specialioms programoms įsigyti: vaizdo, garso įrašų, paveikslėlių 

redaktoriams, interaktyvių viktorinų, galvosūkių platformoms; 

 trūksta mokomosios literatūros pagal rekomenduojamus mokyklų sąrašus; 

 būtinas kompiuterinės technikos atnaujinimas Viešosios bibliotekos filialų 

darbuotojams; 

 ribotas viešinimas: straipsnių apie bibliotekos veiklas spaudoje trūkumas; 

 užstrigę informacinio bibliotekos terminalo paleidimo darbai dėl darbų vykdytojų 

atsakomybių. 

 

SVB veiklos prioritetai kitais metais: 

2021 m. planavimo principas – galimybė suplanuotą produktą perkelti į virtualią erdvę. 

Siekiant didinti ir SVB lankytojų kompetencijas kompiuterinio raštingumo srityje, tęsti nuotolinius 

kompiuterinio raštingumo mokymus (projektas „Prisijungusi Lietuva“). 

Planuojant 2021 m. veiklas, tikimąsi atnaujintos fizinių paslaugų teikimo galimybės bei 

numatoma plėsti Viešosios bibliotekos (VB) infrastruktūros prieinamumą bei funkcionalumą įvairaus 

socialinio konteksto asmenims. Viešoji biblioteka (VB) įsijungė į šalies viešųjų bibliotekų iniciatyvą 

paslaugas ir infrastruktūrą pritaikyti autizmo spektro sutrikimą turintiems asmenims. 

Rengiant 2021 m. SVB renginių planą, atsižvelgiama į tai, kad 2021 m. Lietuvos Respublikos 

Seimo nutarimais yra paskelbti Lietuvių totorių istorijos ir kultūros metais, Archyvų metais, Marijos 

Gimbutienės (Archeologės ir antropologės, archeomitologijos pradininkės) metais, Juozo Lukšos-

Daumanto (Partizanų vado) metais, Jono Karolio Chodkevičiaus metais, Jurgio Pabrėžos metais, 

kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Viešajai bibliotekai (VB) svarbi sukaktis 2021 m. – 

vyskupo Motiejaus Valančius 220-osios gimimo metinės. Šiai datai įprasminti parengta atskira 

programa ir priemonių planas. Paminėtinos pagrindinės veiklos: mobilios hologramos sukūrimas 

Viešojoje bibliotekoje (VB) įprasminant vyskupo M. Valančiaus vardo suteikimą Viešajai 

bibliotekai (VB), konferencija, teatralizuotas M. Valančiaus kūrybos pristatymas ir aktualizavimas, 

paskaitos kaimo ir misto filialuose. 

2021 m. planuojama toliau tęsti SVB personalo kvalifikacijos ugdymo veiklas. Pasirinktos 

šios kompetencijų ugdymo sritys: renginių organizavimo ir renginių kokybės gerinimo, komandinio 

darbo, vidinių personalo santykių stiprinimo.  

Planuojama naujovė jaunimui – nauja kūrybos forma – hakatonas, kurio metu bus 

sujungiamas kūrybinis ir technologinis procesai naujo kompiuterinio produkto sukūrimui. 

 

Parengė vyresn. metodininkė Lolita Miežienė 


