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SPAUDOJE
2019 M.
SAUSIS
Maksvytis, Juozas Pakylėjo į naujametinį džiaugsmą // Pajūrio naujienos. – 2019, saus. 4, p. 16.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale
įvykusią popietę „Ne viską metai nusineša į praeitį“, kurią vedė bibliotekininkės Danutė Paulikienė ir
Jurgita Anužienė.
Gyva grandinė iš senosios į naująją biblioteką: Komentarai / parengė Audronė Puišienė; Dariaus
Šypalio nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Haidparkas // Pajūrio naujienos. – 2019, saus. 8, p. 5.
Laikraščio „Pajūrio naujienos“ interneto skaitytojų pasipiktinimai dėl naujosios bibliotekos erdvių
išdėstymo ir prie bibliotekos veiksiančios kavinės nelietuviško pavadinimo.
Kalnienė, Edita Jaunimo erdvėse – dar daugiau veiklų / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, saus. 8, p. 19.
Apie erdvės jaunimui „Savas kampas“ įsikūrimą naujojoje Kretingos rajono savivaldybės
Motiejaus Valančiaus bibliotekoje, veiklos gaires.
Kalnienė, Edita Kol pradės dirbti, reikės dar palaukti / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, saus. 8, p. 19.
Apie priežastis, kodėl skaitytojų dar neaptarnauja prieš Kalėdas visuomenei jau pristatyta
Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus biblioteka.
Mendeika, Aistas Praėjusieji metai buvo sėkmingiausi: savivaldybėje. – Iliustr. // Švyturys. – 2019,
saus. 9, p. 3.
Kretingos rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika ketvirtuosius Tarybos kadencijos metus
įvardija sėkmingiausiais: pastatytas tiltas per Akmeną, baigta Žemaitės alėjos rekonstrukcija, pastatyta
naujoji Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka, įrengtas įvažiavimas į Kretingą J. Jablonskio gatve.
Išskirtos šių metų darbų gairės.
Benaittė, Gintarė Suplanuotų investicijų Grūšlaukėje atsisakyti neketinama // Švyturys. – 2019, saus.
12, p. 2.
Apie Kretingos rajono savivaldybėje vykusį pasitarimą dėl Grūšlaukės kultūros centro skyriaus,
M. Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filialo ir viešosios įstaigos Salantų PSPC Grūšlaukės
bendrosios praktikos gydytojo kabineto perkėlimo į Grūšlaukės mokyklos–daugiafunkcio centro
patalpas.
Planuotų investicijų Grūšlaukėje atsisakyti neketinama / pagal rajono Savivaldybės informacija //
Pajūrio naujienos. – 2019, saus. 15, p. 3.
Apie pasitarimą Savivaldybėje dėl keliamos iniciatyvos į Grūšlaukės mokyklos–daugiafunkcio
centro patalpas perkelti Kretingos kultūros centro Grūšlaukės skyrių, M. Valančiaus viešosios
bibliotekos Grūšlaukės filialą ir Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro Grūšlaukės bendrosios
praktikos kabinetą.

Kalnienė, Edita Diskusijų burbule jaunimo centro nematyti / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, saus. 15, p. 20.
Apie jaunimo centro reikalingumą Kretingos rajone. Dėl šio klausimo rajone įsikūrusias erdves
aplankė ir Jaunimo reikalų departamento direktorius Jonas Laniauskas, taip pat mero pavaduotoja
Danutė Skruibienė ir Švietimo skyriaus specialistė Lina Jadenkuvienė.
Baronienė, Daiva Nauja Kretingos biblioteka pagaliau atvėrė duris. – Iliustr. – Rubrika: Dienos tema //
Lietuvos žinios. – 2019, saus. 18, p. 6.
Apie dešimt metų statytos Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos
atsidarymą, apie Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos statybą, apie
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos ir Kupiškio rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos rekonstrukcijas.
Stonkuvienė, Laima Kretingiškiai bibliotekoms padovanojo beveik šešis šimtus knygų: akcija. –
Iliustr. // Švyturys. – 2019, saus. 19, p. 6.
Apie Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos“, kurioje aktyviai
dalyvavo ir kretingiškiai, rajono bibliotekoms padovanoję 570 knygų.
Stonkuvienė, Laima Į biblioteką traukia būriais / Aisto Mendeikos nuotr. – Iliustr. // Švyturys. – 2019,
saus. 19, p. 1, 5.
Apie naujose patalpose J. K. Chodkevičiaus gatvėje pradėjusią veikti Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus viešąją biblioteką: modernios skaitytojams patogios erdvės ir paslaugos,
lankytojų gausa.
Kretingiškius domina viktorinos pobūdžio renginiai / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. –
2019, saus. 25, p. 2.
Kretingoje rengiamą Nacionalinę viktoriną apibūdina Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Naujokaitienė.
Ziabkus, Alvydas Nauja Kretingos biblioteka statyta net 10 metų. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2019,
saus. 25, p. 16.
Apie tai, kad Kretingos centre pradėjo veikti naujas kultūros židinys – lankytojams pagaliau duris
atvėrė 10 metų statyta nauja Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka. Čia atsirado vietos įvairioms
parodoms, vaikų ir jaunimo edukacijai skirtos erdvės. Prieš 10 metų pradėta statyti biblioteka buvo
įtraukta į „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programą“. Tačiau netrukus
didelei bibliotekai valstybė pritrūko pinigų – statybos buvo ne kartą stabdomos, o projektas brango.
Buvo net siūlymų dali patalpų atiduoti teismui ir statybą baigti kartu su Nacionaline teismų
administracija. Bibliotekos direktorė B. Karčauskienė dabar džiaugiasi, kad tokių planų buvo
atsisakyta.
Šeškevičienė, Irena Identifikavo Darbėnų Holokausto aukas. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019,
saus. 29, p. 4.
Apie Tarptautinei Holokausto dienai skirtą Darbėnų bibliotekoje Darbėnų gimnazijos pedagogės
Editos Gliožerienės su bibliotekininkėmis Danute Paulikiene ir Jurgita Anužiene sukauptos naujausios
istorinės medžiagos apie Darbėnų miestelio žydus pristatymą parodoje miestelio bendruomenei. Tokio
išsamaus sąrašo nėra nė Izraelio Jad Vašemo Holokausto aukų atminimo memoriale.

VASARIS
Abromienė, Elena Budriškės kepė… duonos tortą: tradicijos. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, vas. 9, p.
16.
Apie Kretingos kultūros centro Budrių skyriaus ir M. Valančiaus viešosios bibliotekos Budrių
filialo darbuotojų surengtą popietę „Mūs gyvybė iš tėviškės duonos“, kurios organizatorės Janina
Lukauskienė ir Jolanta Zubernienė mokė kepti duonos tortą. Antroji popietės dalis – literatūrinė.
Mendeika, Aistas Premjeras Kretingoje pažadų nepažėrė / autoriaus nuotr. – Iliustr. // Švyturys. –
2019, vas. 9, p. 1, 3.
Apie Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio apsilankymą Kretingos M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje, kurioje vyko susitikimas su gyventojais.
Stonkuvienė, Laima Pasitikrino žinias apie Lietuvą: viktorina / Laima Stonkuvienė. – Iliustr. //
Švyturys. – 2019, vas. 9, p. 5.
Apie Nacionalinę viktoriną, kurioje žmonės tikrinosi žinias apie Lietuvą, jos istoriją, kultūrą. Tarp
dalyvių buvo ir 15 kretingiškių. Viktorina organizuota Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešojoje bibliotekoje. O kūlupėniškis Karolis Margis užėmė 6 vietą geriausiai pasirodžiusių
moksleivių dešimtuke.
Vitkauskienė, Vitalija Premjeras Kretingoje akcentavo viešojo sektoriaus pertvarką / Dariaus Šypalio
nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, vas. 12, p. 1, 4.
Apie Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio vizitą Kretingoje. Premjeras
Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje susitiko su Kretingos rajono savivaldybės vadovais,
tarybos nariais, seniūnijų, švietimo, kultūros įstaigų, kitais viešojo sektoriaus darbuotojais, verslo
atstovais, lankėsi „Tereko“ įmonėje.
Tarvydienė, Elena Bibliotekoje skambėjo žemaitiškos eilės ir dainos: susitikimai. – Iliustr. //
Švyturys. – 2019, vas. 13, p. 7.
Apie Kartenos bibliotekoje apsilankiusias viešnias iš Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“,
bendruomenei pristatytą I. Stražinskaitės–Glinskienės knygą „Žaltium Žemė“.
Puišienė, Audronė Išsirinkti valdžią yra darbas / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. – Klausimas iš salės /
Aut.: V. Domarkas, A. Kalnius, V. Ročys, D. Martišauskienė, D. Samalius, D. Skruibienė, J. Vaickienė
// Pajūrio naujienos. – 2019, vas. 19, p. 1, 5–6.
Apie Kretingos viešojoje Motiejaus Valančiaus bibliotekoje įvykusius, „Pajūrio naujienų“
laikraščio redakcijos inicijuotus kandidatų į merus debatus. Jų dalyviai atsakinėjo į gyventojų,
oponentų klausimus, pristatė savo komandas bei numatomų darbų perspektyvas.
Ramūnas Karbauskis: klaidų nedaro tik nedirbantys / „Švyturio“ inf.; Aisto Mendeikos nuotr. –
Iliustr. // Švyturys. – 2019, vas. 20, p. 3.
Apie Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio vizitą Kretingoje. Svečias
apsilankė keliose rajono įmonėse, naujojoje bibliotekoje.
Vakarus moterys leidžia sportuodamos / „P. n.“ informacija. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019,
vas. 22, p. 8.

Apie Rūdaičių moterims sudarytas sąlygas vakarais pasimankštinti. Iniciatoriai – „Rūdaičių“
sporto klubas, vadovaujamas Romo Valinskio, bibliotekos vedėja Laimutė Kalniuvienė ir Kretingos
seniūnija.
Martinkus, Simas Audringas protmūšis bendruomenei ir Lietuvai. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. –
2019, vas. 22, priedas „Kuprinė“, Nr. 2 (279), p. 11–12.
Apie protų mūšį, skirtą Vasario 16-ajai, kuri Pranciškonų gimnazijos tėvų atstovybė kartu su
Kretingos M. Valančiaus viešaja biblioteka. Laimėjo „Patriotų“ komanda.
Prisiminė tuos, kurie ginklu apgynė Nepriklausomybę / M. Valančiaus viešosios bibliotekos
Darbėnų filialo inf. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, vas. 23, p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale
darbuotojų surengtą popietę, kurioje pristatyta medžiaga apie kraštiečius, dalyvavusius 1918–1920
metų Nepriklausomybės kovose. Bibliotekininkėms talkino filialo skaitytojai, pasidaliję prisiminimais.
Narvydienė, Elena Karteniškiams pristatė knygą „Žaltiūm Žemė“. – Iliustr. // Vakarų Lietuva. – 2019
vas. 26/ kov. 4, Nr. 8 (1185), p. 8.
Apie renginį Kartenos bibliotekoje, kur dalyvavo svečiai iš Aleksandravo ir buvo pristatyta Irenos
Stražinskaitės–Glinskienės knyga „Žaltiūm Žemė“.
Kviečiame pasitikti pavasarį skaitymo maratone / Kretingos rajono savivaldybė. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, vas. 26, p. 19.
Kvietimas visiems Kretingos rajono gyventojams paminėti Žemaitijos metus ir švęsti Lietuvių
kalbos dienas, dalyvaujant skaitymo maratone Viešojoje M. Valančiaus bibliotekoje.
Antanaitytė, Irma Kretingą aplankė žinomiausia šalies šachmatininkė. – Iliustr. // Švyturys. – 2019,
vas. 27, p. 3.
Apie Seimo narės, šachmatininkės, didmeistrės Viktorijos Čmilytės–Nielsen susitikimą su
kretingiškiais viešojoje M. Valančiaus bibliotekoje ir pačios autorės pristatytą autobiografinę knygą
„Tarp juoda ir balta“.
Renginį skyrė lietuviškam žodžiui / „P. n.“ informacija. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, kovo 1,
p. 8.
Apie Lietuvių kalbos dienos paminėjimui Salantų kultūros centro Laivių skyriaus vedėjos Rožės
Žvinklienės ir Laivių bibliotekininkės Ramutės Reikienės surengtą popietę „Tu – mūsų žodis
brangiausias“.
KOVAS
Pokyčiai Kretingos rajone 2015–2018 metais: [iliustruota informacija]. – Iliustr. // Pajūrio naujienos.
– 2019, kovo 1, priedas „Kartu pasieksime daugiau“, p. 3.
Apie baigtą statyti Viešają biblioteką; Šventosios, Kęstučio, Savanorių, Jablonskio, Žemaitės
alėjos gatvių rekonstrukcijas; šiuolaikiško Anesteziologijos ir reanimacijos skyriaus Kretingos
ligoninėje įrengimą; rekonstruotą Grafų Tiškevičių koplyčią–mauzoliejų; įpusėtą Kretingos sporto ir
sveikatingumo centro statybą; Kartenos, Pryšmančių, Dupulčių gatvių sutvarkymą; Salantų gimnazijos
pagrindinio korpuso suremontavimą.

Šliužas, Kazimieras Atidaryti Kretingos biblioteką paskubėta neteisėtai. – Iliustr. // Lietuvos žinios. –
2019, kovo 7, p. 11.
Rašoma, kad sausio pabaigoje pirmuosius skaitytojus iškilmingai priėmė dešimtmetį statyta
Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad pastatas pradėtas
eksploatuoti neteisėtai – statybos darbų užbaigimas nepatvirtintas valstybinės komisijos aktu.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos teigimu, statybos užbaigimo procedūros
neatliktos. Kretingos savivaldybės administracijos atstovė G. Benaitytė „Lietuvos žinias“ patikino, kad
bibliotekos pastato statybos užbaigimą vertinę valstybinės komisijos nariai neužfiksavo didelių statybos
defektų, pastatas yra visiškai saugus eksploatuoti – iš 11–os vertinusių komisijos narių 10 jį įvertino
kaip visiškai tinkamą naudoti. Kol kas Kretingos bibliotekos nebūtų įmanoma apdrausti atstatomąja
verte, nes draudimo bendrovės, apdrausdamos naujus statinius, visada patikrina, ar jie eksploatuojami
teisėtai. Pateikiami Registrų centro atstovo M. Samkaus, Turto banko atstovės G. Valiulytės, AB
„Lietuvos draudimo“ atstovės I. Žaltauskaitės komentarai.
Kalnienė, Edita Skaitymo maratonu paminėjo Žemaitijos metus / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, kovo 8, priedas „Smiltys“, Nr. 3 (236), p. 7–9.
Apie minint 800–ąsias Žemaitijos metines bei Lietuvių kalbos dienas Kretingos rajono
savivaldybės administracijos kalbos tvarkytojos Ritos Kasparavičiūtės iniciatyva surengtą skaitymo
maratoną „Rēk žmuogou žmuogaus, rēk dūšē dūšės artėmuos“, įvykusį Kretingos rajono viešojoje M.
Valančiaus bibliotekoje.
Stonkuvienė, Laima Šimtas moterų, kurios kūrė Lietuva // Švyturys. – 2019, kovo 13, p. 4, 6.
Apie Akvilės Malūkienės parodos „Moterys, kūrusios Lietuvą“ atidarymą Kretingos M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje. Paroda organizavo Kretingos moterų informacijos ir mokymo
centras.
Antanaitytė, Irma Rašė nacionalinį diktantą. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, kovo 13, p. 2, 11.
Apie renginį vykusį Kretingos rajono savivaldybėje ir M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Maksvytis, Juozas Pasidžiaugė ir Lietuva, ir biblioteka. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, kovo 15,
p. 7.
Apie Kovo 11–osios paminėjimą Kretingos rajono Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos
Kartenos filiale: čia suorganizuota literatūrinė-muzikinė popietė „Skaitau Lietuvai“, kurią vedė
vyresnioji bibliotekininkė Zinaida Viršilienė.
Stonkuvienė, Laima Dviejų dešimtmečių kelionė gerinant moterų padėtį / Aisto Mendeikos, Jolantos
Klietkutės nuotr. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, kovo 20, p. 5, 7.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje surengtą Kretingos moterų informacijos ir
mokymo centro, kuriam vadovauja direktorė Jurgita Cinskienė, 20 metų jubiliejaus šventę. Prisiminta
Centro dviejų dešimtmečių veikla, pristatyta lietuvių moterų veiklos retrospektyva, varžytasi protų
mūšyje „Istorija kitaip: ko nežinai apie moteris?“, sulaukta sveikinimų iš panašių centrų kolegių,
nevyriausybinių organizacijų, policijos komisariatų.
Macienė, Vilija Kūlupėniškiai susitiko su dviejų knygų autore. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, kovo 23,
p. 4.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filiale surengtą susitikimą su
rašytoja Adele Daukantaite.

Atviras susitikimas su svečiu iš Kijevo / Kretingos pranciškonų vienuolyno informacija. – Portr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, kovo 26, p. 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyksiantį susitikimą su
ekonomikos mokslų daktaru iš Kijevo Andriejumi Olenčiku, kuris į Lietuvą atvyks pranciškono
Gedimino Numgaudžio kvietimu.
Susitiko su knygų autore / „P. n.“ informacija. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, kovo 26, p. 4.
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialo vedėjos Vilijos
Macienės surengtą popietę „Kaip žydėjimas vyšnių“, kurioje skaitytojai susitiko su knygų autore
kraštiete Adele Daukantaite.
Maksvytis, Juozas Sudomino požiūris į Lietuvą ir jos valdovų titulus. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. –
2019, kovo 29, p. 7.
Apie Kretingos rajono Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale įvykusį
Algimanto Bučio knygos „Lietuvių karaliai ir Lietuvos karalystė de facto ir de jure viduramžių
Europoje“.
Jankauskas, Arnoldas Širdelės formos blynai – ant jaunimo stalo / Brigitos
Barkauskaitės-Tamašauskės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, kovo 29, priedas „Kuprinė“,
p. 12.
Apie „Pajūrio naujienų“ jaunųjų žurnalistų akademijos kartu su Kretingos Motiejaus Valančiaus
viešosios bibliotekos atviros erdvės „Savas kampas“ lankytojais surengtą „Blynkepių vakarą“, per kurį
jaunuoliai patys kepė ir degustavo blynus.
BALANDIS
Stonkuvienė, Laima Nustatė naujas paslaugų ir nuomos kainas: tarybos sprendimai. – Iliustr. //
Švyturys. – 2019, bal. 6, p. 3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje nustatytas naujas M. Valančiaus viešosios
bibliotekos teikiamų paslaugų kainas, galiojusias nuo 2014 m. Pritarta, kad kai kurios bibliotekos
erdvės būtų nuomojamos.
Šeškevičienė, Irena Darbėnų senjorai domėjosi Žemaitijos kūrėjais / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, bal. 9, p. 20.
Apie Darbėnų miestelio bibliotekoje įvykusią Darbėnų senjorų mokytojų klubo „Šviesa“ popietę,
kurioje aptarė muziejininkės Danutės Ramonaitės–Mukienės sudarytą ir pernai išleistą literatūros
antologiją „Žemaitėjė“. Darbėnų ikimokyklinukai traukė žemaitiškas dainas.
Puišienė, Audronė Įtvirtino kultūros sklaidos tradiciją / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, bal. 12, priedas „Smiltys“, Nr. 7 (237), p. 9–10.
Apie „Pajūrio naujienų“ literatūrinio-kūrybinio priedo „Smiltys“ herojų susirinkimą Kretingos M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje, kur vyko jau trečio almanacho „Smiltys“ pristatymas.
Maksvytis, Juozas Dovana Žemaitijos metams – antologija „Žemaite“. – Iliustr. // Švyturys. – 2019,
bal. 13, p. 4.
Apie muziejininkės Danutės Ramonaitės-Mukienės sudarytą Žemaitijos metais išleistą antologiją

„Žemaite“. Knygos pristatymas įvyko Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų
filiale. Renginio organizatoriai – Darbėnų mokytojų senjorų klubas „Šviesa“, vadovaujamas Justinos
Birutės Vaičikauskienės.
Prisiminė Vaižgantą / „Švyturio“ inf.; Aisto Mendeikos nuotr. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, bal. 24, p.
5.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje surengtą konferenciją „Juozas Tumas
Vaižgantas: laiškai ateičiai“, skirta šios asmenybės metams. Renginyje dalyvavo rajono bibliotekų
darbuotojai, pedagogai, buvo skaitomi pranešimai.
Grajauskienė, Livija Kretingiškiai perskaitė Vaižganto laiškus ateičiai // Pajūrio naujienos. – 2019,
bal. 26, p. 6.
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusią konferenciją „Juozas
Tumas–Vaižgantas: laiškai ateičiai“ ir filmo „Tumo kodeksas“ peržiūrą.
Kretingoje – šalies bibliotekininkų konferencija / „P. n.“ informacija; Dariaus Šypalio nuotr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, bal. 30, p. 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusią tradicinę
Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferenciją, į kurią susirinko apie 170 bibliotekininkų iš visos
šalies.
GEGUŽĖ
Antanaitytė, Irma Aptarė bibliotekų ateitį ir padėkojo labiausiai nusipelniusiems / Aisto Mendeikos
nuotr. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, geg. 4, p. 5.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusią Lietuvos nacionalinės bibliotekų
savaitės tarptautinę konferenciją „Bibliotekų galimybės ir potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi
tikslus“, į kurią susirinko bibliotekininkai iš visos šalies.
Savęs pažinimo patirtis domino ne mažiau už politiką / „P. n.“ informacija. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, geg. 7, p. 3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį gyventojų
susitikimą su europarlamentaru, Darbo partijos pirmininku Viktoru Uspaskich.
Grigalauskienė, Jolanta „Mamos šypsnis“ Laukžemėje. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, geg. 10,
p. 7.
Apie Laukžemės bibliotekoje įvykusią popietę „Mamos šypsnis“.
Antanaitytė, Irma Parodoje – tylios, bet žaismingos istorijos. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, geg. 11, p.
15.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje veikiančią menininkės Jolitos Česonytės
tapybos darbų parodą „Tyliai apie save“ ir kretingiškių susitikimą su autore.
Bibliotekoje mokosi skaitmeninio raštingumo / Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešosios bibliotekos inf.; Danutės Vasiliauskienės nuotr. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, geg. 11, p. 4.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykusius skaitmeninio raštingumo kursus.
Tai viena iš respublikinio projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklų.

Stonkuvienė, Laima Pagerbti aktyviausi jaunuoliai ir organizacijos / Kamilės Klapatauskaitės nuotr. –
Iliustr. // Švyturys. – 2019, geg. 11, p. 1, 4.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusius „Jaunimo apdovanojimus 2018“,
kurių metu apdovanoti aktyviausi, labiausiai Kretingos rajone pasižymėję jaunuoliai bei organizacijos.
Nominacijas teikė rajono meras Antanas Kalnius, buvusi vicemerė Danutė Skruibienė, kiti svečiai.
Grigalauskienė, Jolanta „Mamos šypsnis“ Laukžemėje. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, geg. 11, p. 15.
Apie Laukžemės bibliotekoje įvykusią popietę „Mamos šypsnis“, skirtą Motinos dienai.
Kalnienė, Edita Diskusijoje – nuomonės apie narystę ES / Birutės Naujokaitienės nuotr. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, geg. 14, p. 2.
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusią diskusiją „Lietuva ir ES:
iššūkiai ir galimybės“, kurioje dalyvavo kraštietė politikė Justina Vitkauskaitė–Bernard ir Lietuvos
teisininkas diplomatas, visuomenės bei politikos veikėjas Vygaudas Ušackas.
Išrinko aktyviausius jaunuolius, geriausius jaunimo darbuotojus / „P. n.“ informacija ; Kamilės
Klapatauskaitės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, geg. 14, p. 19.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekoje įvykusius „Jaunimo apdovanojimus 2018“, kuriuose
paskirtos šešios nominacijos labiausiai nusipelniusiems jaunuoliams ir organizacijoms.
Grajauskienė, Livija Bibliotekos pavadinime pasigedo vyskupo titulo / Dariaus Šypalio nuotr. –
Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, geg. 14, p. 1, 3.
Apie Kretingos pranciškonams atkreipus dėmesį, numatomą pakeisti Kretingos rajono
savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos pavadinimą, įrašant į jį vyskupo titulą.
Pradėtas rengti Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl pavadinimo pakeitimo.
Viršilienė, Zinaida Popietė skaitymui skatinti. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, geg. 15, p. 7.
Apie Kartenos mokyklos–daugiafunkcio centro auklėtinių pažintį su Kartenos biblioteka,
skaitymo skatinimo popietę.
Kalnienė, Edita Susipažino su ES lėšomis finansuotais objektais. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019,
geg. 17, p. 5.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos organizuotą renginį – orientacines varžybas „Kretinga ir
ES“, kurios buvo skirtos įstojimo į ES 15-osioms metinėms paminėti.
Stonkuvienė, Laima M. Valančiaus muziejus mini auksinį veiklos jubiliejų. – Iliustr. // Švyturys. –
2019, geg. 18, p. 3, 16.
Apie Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejaus įkūrimo ir veiklos 50–mečiui skirtus renginius.
Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyko konferencija „Vyskupo M. Valančiaus idėjos ir
šiandiena“, o į Nasrėnus sukvies šventė „Kvėitam ožetė ėr paveizietė“. Konferencijoje pranešimą skaitė
ir Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejaus direktorė Violeta Čėsnienė. Ji akcentavo ir muziejuje
vykdomą edukacinę bei projektinę veiklą, sodybą puošia tautodailininkų skulptūros ir ąžuolynas, čia
saugomos senos ir kuriamos naujos tradicijos.
Viršilienė, Zinaida Skaitymo skatinimo popietė. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, geg. 21, p. 16.
Apie Kartenos mokyklos–daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupių apsilankymą

Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filiale.
Genys, Arvydas Tarptautiniame poezijos festivalyje – Kretingos krašto kūrėja. – Portr. // Švyturys. –
2019, geg. 25, p. 16.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vyksianti Poezijos pavasario renginį,
kuriame dalyvaus iš Rūdaičių kaimo kilusi poetė Nijolė Simona Pukinskaitė.
Griežienė, Audronė Tualetai tapo Savivaldybės ir kavinės galvos skausmu / Dariaus Šypalio nuotr. –
Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, geg. 28, p. 1, 3.
Apie situaciją dėl naudojimosi tualetais, esančiais Kretingos savivaldybės viešojoje Motiejaus
Valančiaus bibliotekoje. Tame pačiame pastate patalpas išsinuomojusios įmonės „Bruneros“ kavinė
„M. Valančiaus svetainė“ savo darbo laiką derins pagal bibliotekos darbo valandas.
Grajauskienė, Livija Poezijos paukštė nutūpė ir Kretingoje / autorės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, geg. 28, p. 6.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusius
tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2019“ skaitymus.
Maksvytis, Juozas Žemė darbėniškius kalbino vietų vardais. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019,
geg. 28, p. 17.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale
surengtą popietę „Vietovardžiai – kūlgrinda į praeitį“, kurią inicijavo ir vedė bibliotekininkės Danutė
Paulikienė ir Jurgita Anužienė, pranešimą skaitė humanitarinių mokslų daktarė Jūratė Sofija Laučiūtė.
Ziabkus, Alvydas Susikirto dėl vyskupo. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2019, geg. 31, p. 17.
Rašoma, kad Kretingos bažnyčios klebono A. Kungio prašymas papildyti rajono savivaldybės M.
Valančiaus viešosios bibliotekos pavadinimą vyskupo titulu sukėlė savivaldybės politikų ginčus.
Klebono siūlymui pritarė rajono meras A. Kalnius. Pačių bibliotekos vadovų teigimu, kultūros įstaiga
su M. Valančiumi labiau siejama ne kaip su XIX a. dvasininku, o kaip rašytoju, tų laikų švietėju. Net
19 filialų rajone turinčios įstaigos iškabų, logotipo ir dokumentų blankų keitimas biudžetui kainuotų
apie 5 tūkst. eurų. Kretingos r. tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas V.
Ročys sakė, kad komitetas mano, kad nėra jokios būtinybės pavadinimą papildyti vyskupo titulu. Juo
labiau kad ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija atsakė, kad tokia informacija iškaboje yra perteklinė.
BIRŽELIS
Priėmė svečius iš Rusijos, vyks į Estiją / „P. n.“ informacija. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019,
birž. 4, p. 3.
Apie Rusijos federacijos Kaliningrado srities Gvardeisko municipaliteto delegacijos apsilankymą
Kretingos savivaldybėje bei Savivaldybės mero ir patarėjo planuojamą kelionę į Estijos Viljandi
miestą.
Kalnienė, Edita Jaunimo erdvėje – Tailando bokso pagrindai / Brigitos Barkauskaitės-Tamošauskės
nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, birž. 4, p. 19.
Apie Tailando bokso klubo „Muay Thai imperija“ kovotojų ir jų trenerio Vadimo Gridiajevo
apsilankymą M. Valančiaus viešosios bibliotekos jaunimo erdvėje „Savas kampas“.

Šventinių renginių tąsa: bardų muzikos vakaras ir unikali fotografijų paroda / „P. n.“ informacija;
Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, birž. 11, p. 19.
Apie Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventės „Ateities Kretinga“ renginius: tradicinį bardų
muzikos koncertą „Baltas paukštis“, kurį organizavo Kultūros centras ir unikalią šimtmečio kūdikių
fotografijų parodą Viešojoje bibliotekoje.
Antanaitytė, Irma Įamžino rajone gimusius šimtmečio kūdikius. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, birž. 12,
p. 12.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį kūdikių
fotografijų parodos „Gimę Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais“ atidarymą. Fotografijų
autorė – beveik 200 rajono mažylių įamžinusi fotografė Sigita Jakubsonė.
Maksvytis, Juozas Skaitytojų sueigoje – margaspalvis knygų pasaulis. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. –
2019, birž. 14, p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale
įvykusią skaitytojų sueigą „Gera knyga – gyvenimo mokytoja“, kurią vedė bibliotekininkės Danutė
Paulikienė ir Jurgita Anužienė.
Stonkuvienė, Laima Pagerbti gabūs ir talentingi vaikai / Aisto Mendeikos nuotr. – Iliustr. // Švyturys.
– 2019, birž. 15, p. 16.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusią tradicinę šventę, kurioje pagerbti ir
apdovanoti gabūs ir talentingi rajono vaikai. Padėkos raštai įteikti šešiolikai vaikų ir kolektyvų, dviem
iš jų – vardiniai medaliai. Padėkota ir moksleivius konkursams ir olimpiadoms parengusiems
pedagogams.
Mendeika, Aistas Bibliotekos kiemas – tik bibliotekininkų automobiliams / autoriaus nuotr. – Iliustr. //
Švyturys. – 2019, birž. 15, p. 2.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Eismo saugumo komisijos sprendimą, pagal kurį į Motiejaus
Valančiaus bibliotekos pastato kiemą galės įvažiuoti tik bibliotekos darbuotojai ir aptarnaujantysis
transportas, bei apie kitus komisijos sprendimus.
Kalnienė, Edita Priminė svarbią vertybę – bendruomeniškumą / Dariaus Šypalio nuotr.. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, birž. 18, p. 24.
Apie Kretingos viešosios bibliotekos organizuotą renginį „Vasara kvepianti vakarienė“ miesto
šventės metu.
Griežienė, Audronė Ženklus pastatys, sferinio veidrodžio nebus // Pajūrio naujienos. – 2019, birž. 18,
p. 8.
Apie Savivaldybės Saugaus eismo komisijos posėdyje svarstytus klausimus dėl parkavimo
Darbėnų bibliotekos automobilių aikštelėje ir stovėjimo aikštelėje prie Savanorių g. Nr. 42 namo.
Gabiems rajono mokiniams – mero padėkos ir vardiniai medaliai / „P. n.“ informacija ; Ritos
Nagienės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, birž. 18, p. 17.
Apie Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimus gabiems, talentingiems rajono moksleiviams
už Kretingos vardo garsinimą šalyje. Renginys vyko Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Stonkuvienė, Laima Jubiliejinio gimtadienio šventėje – „Ateities Kretinga“ / Aisto Mendeikos nuotr.

– Iliustr. // Švyturys. – 2019, birž. 19, p. 1, 6–7.
Apie Šv. Antano ir Kretingos miesto šventės renginius.
Mačernytė, Marija Vietovardžiai – tūkstantmetis klota kūlgrida į priekį / Dariaus Šypalio nuotr. –
Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, birž. 21, priedas „Mūsų žmonės“, Nr. 6 (171), p. 9–10.
Apie humanitarinių mokslų daktarės Jūratės Laučiūtės skaitytą pranešimą Kretingos M.
Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale „Kūlgrida – kelias į praeitį“ ir rengiamą pranešimą
Lietuvių kalbos instituto IV tarptautinei mokslinei Aleksandro Vanago konferencijai.
Puišienė, Audronė Jotvingių ainio dovana Darbėnų bibliotekai / Darbėnų bibliotekos nuotr. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, birž. 21, priedas „Mūsų žmonės“, Nr. 6 (171), p. 9–10.
Apie darbėniškio Jotvingių kryžiaus riterių ordino nario Leopoldo Rimgailos dovaną – dizainerio
Viliaus Purono originalią knygą „Geležinė knyga: „Kovojantiems garbė!“, kurioje pasakojamą apie
ordino istoriją.
Facebook'o patiktukai / parengė Audronė Puišienė. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, birž. 25, p.
6.
Apie asociacijos „Klaipėdos regionas“ naujieną dėl naujų skrydžių iš Palangos oro uosto, apie
Dvaro saldaininės atidarymą Kretingos muziejuje, apie naujų grupių įrengimą Kretingos
ikimokyklinėse įstaigose, apie pramogų komplekso HBH apdovanojimą nominacijoje „Žaliojo augimo
lyderis 2019“, apie projektą Atverk duris vasarai“ Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre ir t.t.
Minima Viešoji biblioteka.
Navickaitė, Gabrielė Varduvininkams pynė vainikus. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, birž. 28,
priedas „Žemė ir ūkis“, Nr. 6 (167), p. 13.
Apie edukacinį užsiėmėmą Joninių išvakarėse „Seselė žolynus skina, vainikus pina“, kuri
organizavo Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filialo bibliotekininkė Birutė
Markaitienė.
Jonušas, Romas Įsigijo technikos ir sukaupė istorinės medžiagos. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, birž.
29, priedas „Kaimo spalvos“, p. 8.
Apie Šukės kaimo bendruomenės „Naujoji Šukė“ įgyvendintą projektą „Materialinės bazės
stiprinimas Šukės bendruomenėje“, kuri finansavo Kretingos savivaldybė – skyrė 500 eurų.
LIEPA
Vitkauskienė, Vitalija Nesutarė dėl patalpų Vilniaus 8 g. nuomos // Pajūrio naujienos. – 2019, liep. 2,
p. 3.
Apie Savivaldybės rajono taryboje svarstytus klausimus dėl buvusio bibliotekos patalpų Vilniaus
8 g. likimo.
Kalnius, Antanas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. posėdyje priimti
sprendimai / Antanas Kalnius // Pajūrio naujienos. – 2019, liep. 2, p. 5.
Minima Viešoji biblioteka
Antanaitytė, Irma Darbėnai: atšvęstos Petrinės ir miestelio gimtadienis / Aisto Mendeikos nuotr. –
Iliustr. // Švyturys. – 2019, liep. 3, p. 7.

Apie tradicinius Šv. apaštalo Petro ir Pauliaus atlaidus bei miestelio šventinius renginius
Darbėnuose.
Maksvytis, Juozas Drobėse prakalbusios mintys. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, liep. 5, p. 7.
Apie Antano Garjonio tapybos darbų parodą „Vaizduotės atspindžiai drobėse“ Kretingos M.
Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale.
Žilinskaitė, Gražina Mokė vaikus neprarasti tarmės ir žemaitiškų tradicijų. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, liep. 5, p. 6.
Apie edukacinius vaikų užsiėmimus „Aš žemaitis“ Vaikų edukacijos centre M. Valančiaus
viešojoje bibliotekoje.
Navickaitė, Gabrielė Darbėnų bibliotekoje – kraštiečio paroda // Pajūrio naujienos. – 2019, liep. 5, p.
7.
Apie kraštiečio grafiko Augustino Virgilijaus Burbos parodą „Pašvaistė“ Kretingos M. Valančiaus
viešosios bibliotekos Darbėnų filiale.
Facebook'o patiktukai / parengė Audronė Puišienė // Pajūrio naujienos. – 2019, liep. 12, p. 19.
Apie Kretingos rajono Tarybos švietimo komiteto narių apsilankymą Darbėnų gimnazijoje, apie
Kretingos viešojoje bibliotekoje ir Jokūbavo filiale vykusius renginius, apie Dvaro šventę muziejuje,
apie Pranciškonų gimnazijos stadioną ir kt.
Kalnienė, Edita Naujausiuose tapybos darbuose – įvykių horizontas / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, liep. 12, priedas „Smiltys“, Nr. 7(240), p. 11.
Apie dailininkės Agnės Palilionytės tapybos darbų parodą „Idėja už žemės atmosferos ribų“
eksponuojamą Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Tirevičiutė, Inga Bibliotekoje virtualių žaidimų savaitė // Pajūrio naujienos. – 2019, liep. 16, p. 4.
Apie Kretingos viešojoje bibliotekoje jaunimo erdvėje galimybę žaisti virtualios realybės
žaidimus.
Tirevičiutė, Inga Pristatė Amerikoje gyvenančios lietuvės knygą // Pajūrio naujienos. – 2019, liep. 16,
p. 4.
Apie Lijanos Simanonytės romano „Išlikti. Vieno miesto detektyvas“ pristatymą Kretingos M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Tirevičiūtė, Inga Pažino tradicinę žemaičių kultūra. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, liep. 17, p. 5.
Apie edukacinių užsiėmimų ciklą „Aš – žemaitis“ – vieną iš projekto „Samogitia: nežinoma ar
pažinta“ dalių, vykusį Kretingos viešosios bibliotekos Vaikų edukacijos centre. Viename iš užsiėmimų
dalyvavo tautodailininkas Valentinas Dilginas.
Tirevičiutė, Inga Pristatė Amerikos lietuvės parašytą knygą // Švyturys. – 2019, liep. 20, p. 15.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį Lijanos
Simanonytės romano „Išlikti. Vieno miesto detektyvas“ pristatymą.
Augustės Santockytės tapybos darbų paroda – ir Kretingoje / „P. n.“ informacija. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, liep. 26, p. 6.

Apie kraštietės tapytojos Augustės Santockytės darbų parodą „Pojūtis“, kuri bus eksponuojama
Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Razmutė, Sigita Diskutavo apie lietuvių padėtį pasaulyje / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, liep. 30, p. 4.
Apie Darbėnų miestelio bibliotekoje įvykusią popietę „Lietuviais esame mes gimę“, kurioje
kalbėjo kraštiečiai Antanas Vinkus ir Edvardas Kupšys, politikos apžvalgininkas Vladimiras Laučius ir
rajono meras Antanas Kalnius.
Antanaitytė, Irma Darbėnai minėjo Pasaulio lietuvių metus / Editos Dargienės nuotr. – Iliustr. //
Švyturys. – 2019, liep.31, p. 3.
Apie Pasaulio lietuvių metų minėjimo renginį – popietę „Lietuviais esame mes gimę“ Darbėnų
bibliotekoje, kur susirinko gyventojai, valdžios atstovai, kviestiniai svečiai.
RUGPJŪTIS
Maksvytis, Juozas Sudomino kraštiečio tapytojo meno pasaulis. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019,
rugpj. 9, p. 6.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale įvykusį
susitikimą su kraštiečiu dailininku Augustinu Virgilijumi Burba.
Žilinskaitė, Gražina Knygų apžvalgas įkvepia bendraminčiai / Brigitos Barkauskaitės-Tamašauskės
nuotr. – Portr. // Pajūrio naujienos. – 2019, rugpj. 9, priedas „Smiltys“, Nr. 8(241), p. 11.
Apie kretingiškę Pauliną Sutkutę, dirbančią viešojoje M. Valančiaus bibliotekoje, jau beveik
dešimtmetį rašančią knygų apžvalgas internetiniame dienoraštyje, o merginos puslapis knygų
mėgėjams „Skaitymo ypatumai“ turi jau per tūkstantį sekėjų.
Į biblioteką atkeliauja Haris Poteris / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. – 2019, rugpj. 16, p.
16.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje ruošiamą renginį
vaikams „Hario Poterio iššūkis: horokrusai“, kurio iniciatorė – vyresnioji bibliotekininkė Paulina
Sutkutė.
Mendeika, Aistas Pristatyta knyga „Gulago partizanai“. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, rugpj. 21, p. 8.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį knygos ir
dokumentinio filmo „Gulago partizanai“ pristatymą, kuriame dalyvavo autoriai Goda Karazijaitė ir
Paulius Saudargas.
Razmutė, Sigita Atskleidė mažai žinomus istorijos puslapius / Ritos Nagienės nuotr.. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, rugpj. 27, p. 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį knygos
pristatymą „Gulago partizanai“, kuriame dalyvavo knygos autoriai Paulius Saudargas ir Goda
(Karazijaitė) Krukauskienė bei susirinkusiems kretingiškiams parodytą trumpametražį dokumentinį
filmą.
Kalnienė, Edita Erdvėse jaunimui – mėsainių fiesta / autorės nuotr. – Iliustr. // Vakarų Lietuva. –
2019, rugpj. 27/rugs. 2, Nr. 34(1211), p. 10.

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įsikūrusioje erdvėje
jaunimui „Savas kampas“ lankytojų užimtumą bei apie paskutinį organizuotą įsimintiną renginį –
mėsainių fiestą.
Tirevičiutė, Inga Hario Poterio magija bibliotekoje. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, rugpj. 28, p. 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vyresn. bibliotekininkės
Paulinos Sutkutės vaikams ir jaunimui suorganizuotą renginį „Hario Poterio iššūkis: Horokrusai“.
Girskienė, Romutė Vydmantuose paminėti Žemaitijos metai. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, rugpj. 28,
priedas „Mūsų provincija“, p. 7.
Apie Vydmantų bibliotekoje vykdomą projektą „Su meile Žemaitijai“, kuriame vienas iš
numatytų renginių – tautodailininko Vytauto Jaugėlos tapybos ir medžio dirbinių parodos pristatymas
bei žemaitiškų patiekalų degustavimas.
Zagorskienė, Eugenija Su meile Žemaitijai / Zinos Viskontienės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos.
– 2019, rugpj. 30, p. 6.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filiale vykdomą projektą „Su
meile Žemaitijai“. Rugpjūčio pabaigoje bibliotekos darbuotojos Romutė Girskienė ir Milda
Rogačiovienė vydmantiškius pakvietė į susitikimą su įdomiais žmonėmis: tautodailininku Vytautu
Jaugėla bei Birute Petkiene.
Grigalauskienė, Jolanta Svečiavosi šuniukas Amsius. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, rugpj. 31, p. 7.
Apie Laukžemės bibliotekoje įvykusį renginį skirtą vaikų saugiam eismui, renginyje dalyvavo
Kretingos rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Gitana Macienė bei šuniukas Amsius.
Pristatys knygą apie partizanų vadą / „P. n.“ informacja. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, rugs.
6, p. 20.
Kretingos viešojoje M. Valančiaus bibliotekoje rugsėjo 11–ąją partizanų vado Adolfo
Ramanausko Vanago duktė Auksutė Ramanauskaitė–Skokauskienė pristatys savo sudarytą
knygą–albumą „Adolfas Ramanauskas–Vanagas fotografijose“.
Kretingoje – pirmasis galvosūkių kambarys / „P. n.“ informacija; Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, rugs. 6, p. 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje rugsėjo 13 d. atidaromą
pabėgimo arba galvosūkių kambarį.
Kalnienė, Edita Nematomi idėjų generatoriai: iš žurnalisto bloknoto. – Portr. // Pajūrio naujienos. –
2019, rugs. 6, p. 3.
Žurnalistė Edita Kalnienė apie Kretingos jaunimo organizuojamas veiklas, jaunimo įsiliejimą su
Europos Sąjunga susijusiais judėjimais, minimas M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įrengtas
Pabėgimų kambarys.
Tirevičiutė, Inga Bibliotekoje – nauja pramoga. – Iliustr. // Švyturys. – 2019, rugs. 7, p. 16.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje atidaromą galvosūkių
kambarį „Pabėgimo pogrindis – laisvės kovos“. Projekto iniciatorė – vyresnioji bibliotekininkė
projektinei veiklai ir viešinimui Inga Tirevičiutė.

Galvosūkių kambarys. – Iliustr. – Rubrika: Dienos paštas // Vakarų ekspresas. – 2019, rugs. 7, p. 3.
Trumpa informcija apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje
įrengtą galvosūkių kambarį tema – „Pabėgimo pogrindis – Laisvės kovos“.
Stonkuvienė, Laima Grūšlaukė į statybininkus žiūri su viltimi / Karolio Bakūno nuotr. – Iliustr. //
Švyturys. – 2019, rugs. 11, p. 1, 3.
Apie Grūšlaukės kaimo centre esančio pastato, kuriame veiklą vykdo Kretingos kultūros centro
Grūšlaukės skyrius, M. Valančiaus viešosios bibliotekos filialas, medicinos punktas bei pašto skyrius,
renovaciją, kuri pradėta, bet neužbaigta dėl lėšų stygiaus.
Naujokaitienė, Birutė Vasarą išlydėjo žiūrėdami kiną po atviru dangumi. – Iliustr. // Švyturys. – 2019,
rugs. 11, p. 4.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos gyventojams
organizuotus kino vakarus po atviru dangumi.
Antanaitytė, Irma Salantai rudenį pasitinka neramiai: mūsų provincija. – Iliustr. // Švyturys. – 2019,
rugs. 11, p. 1, 5.
Apie Salantų miesto, kurio seniūnas – Kazimieras Galdikas, gyventojų kasdienybę ir rūpesčius –
apleistus pastatus, saugumo, darbo vietų stoką.
Naujokaitienė, Birutė Vasara palydėta jaukiais lauko kino seansais / autorės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, rugs. 13, p. 8.
Apie Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos vykdytą projektą „Audiovizualinių menų
populiarinimo programa Kretingos rajone“, kurio metu buvo organizuotos lietuviško kino peržiūros
lauko kine Vydmantuose, Darbėnuose, Kulūpėnuose, Jokūbave.
Drobėje dažais įamžinti jausmai / „Klaipėdos“ inf. – Iliustr. // Klaipėda. – 2019, rugs. 13, p. 11.
Apie kretingiškės menininkės A. Santockytės tapybos darbų parodą „Pojūtis“ Klaipėdos miesto
savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos meno skyriuje.
Razmutė, Sigita Nuotraukose galima įžvelgti žmogaus sielą / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, rugs. 13, priedas „Smiltys“, Nr. 9(242), p. 11.
Apie Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio mokymo centro studentų kretingiškės
Augustės Gerikaitės ir jos kolegos Šarūno Jaskutėlio fotografijos darbų parodą Kretingos M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Stonkuvienė, Laima Nauja pramoga Kretingoje pristatyta mistinę dieną. – Iliustr. // Švyturys. – 2019,
rugs. 14, p. 6.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje pristatytą naują pramogą – galvosūkių, arba
pabėgimo, kambarį. Idėjos iniciatorė – vyresnioji bibliotekininkė projektinei veiklai ir viešinimui Inga
Tirevičiutė.
Kretingą kviečia programuoti / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. – 2019, rugs. 17, p. 4.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyksiantį renginį
„Programuojanti Kretinga: Hello World“.
Klietkutė, Jolanta Jurgis Pabrėža – gyvenimą paaukojęs Dievo ir žmonių tarnystei. – Iliustr. // Plungės

žinios. –2019, rugs. 20, p. 5, 7.
Turinys: Apie J. A. Pabrėžos botanikos veikalą / www.kretvb.lt
Kalnienė, Edita Svajoja sukurti IT bendruomenę / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, rugs. 20, p. 23.
Apie M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyksiantį renginį „Programuojanti Kretinga: Hello
World“, kurio iniciatorius – programuotojas Kęstutis Kisielis.
Kliknienė, Asta Vasaros skaitymų uždarymas Šukės bibliotekoje / autorės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, rugs. 24, p. 7.
Apie projekto „Vasara su knyga“ baigiamąjį „Skaitymo iššūkio“ dalyvių renginį Šukės
bibliotekoje.
Mažonis, Vaidas Jaunuoliams atskleidė programavimo užkulisius: atvertomis akimis. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, rugs. 27, priedas „Kuprinė“, Nr 9(286), p. 16.
Apie Kretingos rajono M. Valančiaus bibliotekoje įvykusį renginį „Programuojanti Kretinga:
Hello World“.
SPALIS
Šeškevičienė, Irena Pagerbė Darbėnų žydų gelbėtojus / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. // Vakarų
Lietuva. – 2019, spal. 1–7, Nr. 39(1216), p. 9.
Apie popietę „Išgelbėję vieną gyvybę – išgelbėja visą pasaulį“, skirtą Lietuvos žydų genocido
dienai paminėti Darbėnų bibliotekoje.
„Eurodebatuose“ diskutuos apie gamtos tausojimą / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. – 2019,
spal. 4, p. 4.
Apie organizuojamus debatus vyresniųjų klasių moksleiviams „Aš – žalias! mada ar būtinybė?“
Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Mendeika, Aistas Pinigų bibliotekai šildyti reikės daugiau / Aistas Mendeika. – Iliustr. // Švyturys. –
2019, spal. 9, p. 1–2.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos patalpų šildymo išlaidas.
Jonauskaitė, Laima Paminėjo svarbias sukaktis. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, spal. 15, p. 6.
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje paminėtas tėvo Jurgio Ambraziejaus
Pabrėžos 170–ąsias mirimo ir svarbiausių jo botanikos veikalų 185–ąsias parašymo metines. Renginio
organizatorė – viešosios bibliotekos Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja Laima Jonauskaitė, o
žiniomis apie vaistinius augalus pasidalino „Žolinčių akademijos“ vadovė Danutė Kunčienė.
Jonauskaitė, Laima Bibliotekoje prisiminė Jurgį Pabrėžą. – Iliustr. – Rubrika: Kultūra // Švyturys. –
2019, spal. 16, p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešojoje bibliotekoje paminėtas tėvo Jurgio
Ambraziejaus Pabrėžos 170–ąsias mirties metines ir jo botanikos veikalų 185–ąsias parašymo metines.
Renginį organizavo bibliotekos Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja Laima Jonauskaitė, apie
vaistinių augalų naudą pasakojo „Žolinčių akademijos“ vadovė Danutė Kunčienė.

Beniušis, Romualdas Kretingoje užgimusi meilė šachmatams. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019,
spal. 18, priedas „Mūsų žmonės“, Nr. 10(175), p. 11–12.
Apie Vilniuje gyvenantį šachmatų žaidimo propaguotoją, Tarptautinės šachmatų federacijos
(FIDE) tarptautinės kategorijos teisėją Henriką Puskunigį bei jo prisiminimus apie vaikystę praleistą
Kretingoje. Jo šeima gyveno Kestučio 19 pastate, kurio pirmame aukšte buvo įsikūrusi viešoji
biblioteka ir gydytojo kabinetas.
Griežienė, Audronė Salantų biblioteka atšventė sukaktį / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, spal. 22, p. 23.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Salantų filialo
gyvavimo 75–mečio šventę. Bibliotekoje surengta Salantų gimnazijos biologijos mokytojos Rasos
Bumblienės tapybos darbų paroda.
Skatins kurti verslą / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. – 2019, spal. 22, p. 8.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykstančius
verslumo mokymus. Projektą koordinuoja vyresnioji bibliotekininkė Inga Tirevičiutė.
Rašytojas atgimė literatūrinėje-muzikinėje kompozicijoje / „P.n.“ informacija ; Ingos Tirevičiutės
nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, spal. 22, p. 24.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus bibliotekos surengtą
literatūrinę–muzikinę kompoziciją rašytojui Juozui Tumui–Vaižgantui ir kompozitoriui Juozui
Naujaliui paminėti.
Maksvytis, Juozas Salantų biblioteka atšventė du jubiliejus. – Iliustr. – Rubrika: Seniūnijose //
Švyturys. – 2019, spal. 23, p. 12.
Apie dvi šventes Salantuose: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos
Salantų filialui sukako 75 metai, o čia organizuojamiems dainuojamosios poezijos renginiams –
dešimtmetis.
Paulauskaitė, Kristina Žalias Plungės viešosios bibliotekos 80-metis. – Iliustr. // Žemaičių saulutė. –
2019, spal. 18, p. 4–5, 8.
Apie Plungės viešosios bibliotekos 80-ties metų veiklos paminėjimą. Publikacijoje rašoma apie
Kretingoje gyvenantį ir kuriantį dailininką Andrių Miežį, kurio anksčiau sukurti fotomontažai pristatyti
ir eksponuojami bibliotekoje. Tarp atvykusiųjų sveikinti svečių nuotraukoje yra ir Kretingos M.
Valančiaus viešosios bibliotekos direktorė Birutė Karčauskienė.
Ziabkus, Alvydas Apie bendrąjį planą ir pakalbėta bendrai. – Portr. // Švyturys. – 2019, spal. 26, p. 2.
Apie Kretingos rajono savivaldybės rengto bendrojo plano pristatymą Kretingos M. Valančiaus
viešojoje bibliotekoje.
Vitkauskienė, Vitalija Bendrojo plano rengėjams klausimų daugiau negu atsakymų // Pajūrio
naujienos. – 2019, spal. 29, p. 3.
Apie Kretingos miesto bendrojo plano pirminių sprendimų pristatymą visuomenei Kretingos
viešojoje bibliotekoje.
Maksvytis, Juozas Prakalbino krašto vietovardžius. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, spal. 29, p.
7.

Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filialo ir Kretingos rajono
Kultūros centro Grušlaukės skyriaus suorganizuotą Vietovardžių metams skirtą renginį „Grūšlaukės
krašto vietovės išskirtinumai ir tradicijos“.
Grigalauskienė, Jolanta Dekoruoti moliūgai – laimė į kiekvienus namus. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, spal. 29, p. 8.
Apie Helovinui skirtų moliūgų dekoravimo užsiėmimą vaikams Laukžemės bibliotekoje.
Poetiškas kūrybos vakaras / „P. n.“ informacija. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, spal. 29, p. 2.
Apie 4-ąjį Kretingos krašto kūrėjų vakarą Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
LAPKRITIS
Praleis parą kultūroje / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. – 2019, lapkr. 5, p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos vykdomą projektą
„Para kultūroje“, kur bus galimybė pabendrauti su įvairiais kultūros žmonėmis.
Griežienė, Audronė Palinkėjo gyvuoti antra tiek ir ilgiau / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, lapkr. 5, p. 7.
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Kalniškių filialo gyvavimo 65-mečio
sukakties šventę.
Maksvytis, Juozas Pagilino žinias apie žemaičių tautinį kostiumą. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. –
2019, lapkr. 12, p. 7.
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialo surengtą popietę
„Žemaičių rūbų ypatumai“, skirtą Žemaitijos metams.
Mažeikienė, Inga Baubliškiai susitiko su rašytoja. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, lapkr. 15, p. 8.
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Baublių filiale įvykusį susitikimą su
rašyytoja, menininke, edukatore Igne Zarambaite.
Šeškevičienė, Irena Pieštuko šokis, sklindant kavos aromatui / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, lapkr. 15, priedas „Smiltys“, Nr. 11(244), p. 9–10.
Apie Kretingos rajono viešojoje Motiejaus Valančiaus bibliotekoje įvykusį kraštiečio Andriaus
Seselsko grafikos darbų parodos atidarymą, kuriame dailininkas drauge su žmona Jurgita pristatė savo
kūrybą ir bendrus projektus bei atvykusiuosius vaišino kava.
Pristatė partnerystės galimybes / „P. n.“ informacija; Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, lapkr. 22, p. 4.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį verslo atstovams skirtą renginį,
kuriame savo veiklą pristatė ir akcentavo bendradarbiavimo galimybes Klaipėdos prekybos, pramonės
ir amatų rūmai.
Maksvytis, Juozas Prisiminė poetės meilę, ilgesį, dvasinę kančią. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. –
2019, lapkr. 22, p. 10.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale
surengtą literatūrinę popietę „Dramatiško likimo poetė“, skirtą Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo

metinėms.
Išrinko kraštui nusipelniusias moteris / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. – 2019, lapkr. 26, p.
18.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje antrą kartą įvyko Kretingos
moterų informacijos ir mokymo centro inicijuojama „Kretingos krašto moteris – 2019“ nominacijų
šventė.
Grajauskienė, Livija Šukės bibliotekai – padėkos ir knygos garbingos sukakties proga / Ritos
Nagienės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, lapkr. 26, p. 8.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Šukės filialo
veiklos 65-metį.
Grajauskienė, Livija Kretingos bibliotekoje – mugė ne tik literatūros gurmanams. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, lapkr. 26, p. 7.
Apie lapkričio 29-ąją Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje
rengiamą šventę: Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos (LiMViLA) iniciatyva organizuojamą
„Kretingos knygų mugę'19“.
Rogačiovienė, Milda Paminėjo poetės jubiliejų. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, lapkr. 29, p. 7.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo vykdytą projektą „Su meilę
Žemaitijai“, kurio metu vyko parodos, susitikimai bei edukaciniai užsiėmimai.
Įžiebs per 30 eglučių / „P. n.“ informacija; Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. –
2019, lapkr. 29, p. 4.
Apie Kretingos ikikalėdinį laiką: miesto puošybą, įvairius renginius muziejuje ir Motiejaus
Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Pilelienė, Romualda Kasdienybę praskaidrina eilės ir muzika. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019,
lapkr. 29, p. 8.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Juodupėnų filiale įvykusią skaitomosios,
dainuojamosios poezijos popietę „Iš Tavo lūpų į mano širdį“.
Bibliotekoje – madų savaitė / „Kuprinės“ informacija // Pajūrio naujienos. – 2019, lapkr. 29, priedas
„Kuprinė“ Nr. 11(288), p. 16.
Apie projekto „Para kultūroje“ renginį „Mados platforma“, kuris vyks Kretingos viešojoje
bibliotekoje.
Girskienė, Romutė Vydmantuose buvo prisiminta aktyvi poetė. – Iliustr. – Rubrika: Rajono
bendruomenėse // Švyturys. – 2019, lapkr. 30, p. 15.
Apie Vydmantų bibliotekoje paminėtas šviesaus atminimo poetės Nijolės Rimkienės 85–ąsias
gimimo metines.
Grigalauskienė, Jolanta Advento vainikai buvo pinami Laukžemėje. – Iliustr. – Rubrika: Rajono
bendruomenėse // Švyturys. – 2019, lapkr. 30, p. 16.
Apie edukaciją Laukžemės bibliotekoje, kur moterys pynė adventinius vainikus.

GRUODIS
Grigalauskienė, Jolanta Sukūrė ramybės ir laukimo nuotaiką. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019,
gruod. 3, p. 24.
Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Laukžemės filiale
surengtą adventinio vainiko pynimo edukaciją.
Stonkuvienė, Laima Visa Kretingos istorija – į vieną leidinį sugulusiose nuotraukose / Jolantos
Klietkutės, D. Kosciuškos nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Rajono istorija // Švyturys. – 2019, gruod. 4, p. 1,
5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykusios knygų mugės
baigiamajame renginyje pristatytą Juliaus Kanarsko ir Kęstučio Demerecko sudarytą knygą „Kretingos
krašto praeities vaizdai“, kurioje – 1,5 tūkst. senų fotografijų, atvirukų, žemėlapių iš privačių rinkinių,
muziejų.
Stonkuvienė, Laima Žmonių nuomonės dėl aikštės ateities klausta ir prieš 30 metų. – Iliustr. –
Rubrika: Aktualijos // Švyturys. – 2019, gruod. 4, p. 1, 3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojamą parodą
„Kretingos Rotušės aikštė. Praeitis. Dabartis. Ateitis“, kuri kretingiškiams turėtų padėti apsispręsti dėl
centrinės miesto dalies ateities.
Kalnienė, Edita Kultūrą pažino kitaip. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, gruod. 6, p. 6.
Apie Kretingos viešojoje bibliotekoje vykdytą projektą „Para kultūroje“, kurio metu vyko
renginiai skirti teatrui, muzikai, šokiui ir madai.
Ziabkus, Alvydas Artėjant Kalėdoms – stulbinanti dovana bibliotekai. – Iliustr. – Rubrika: Vydmantų
seniūnijoje // Švyturys. – 2019, gruod. 7, p. 9.
Apie Kretingos rajono Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialui skaitytojos
vydmantiškės Viktorijos Viršilienės padovanotas 200 knygų, kurių vertė – per pustrečio tūkstančio
eurų.
Kalnienė, Edita Rajonas žiba kalėdine nuotaika / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos.
– 2019, gruod. 10, p. 23.
Apie artėjančių Kalėdų šventimą Kretingoje: miesto eglės įžiebimo šventę, kalėdinę mugę,
edukacinius renginius.
Girskienė, Romutė Dovanojo knygų Vydmantų bibliotekai. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019,
gruod. 10, p. 17.
Apie vydmantiškės Viktorijos Viršilienės dovaną Vydmantų bibliotekai – beveik 200 knygų.
Mažeikienė, Inga Baublių biblioteka atšventė 70-metį. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2019, gruod.
10, p. 17.
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Baublių filialo 70-mečio šventę
„Istorija, surašyta į laiko knygą“.
Stonkuvienė, Laima Mugė bibliotekoje kvepėjo artėjančiomis Kalėdomis. – Iliustr. – Rubrika: Kalėdų
šventei artėjant // Švyturys. – 2019, gruod. 11, p. 4.

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje surengtą kalėdinę mugę
„Įkvėpk! Kalėdos!“, kurioje prekiauta originaliomis rankų darbo dovanomis, vyko koncertinė programa
ir įvairios užimtumo veiklos suaugusiesiems ir vaikams.
Kiauka, Tomas Filosofas ir tapytojas T. Kiauka: apie tapybą, likimo pokštus ir būties efemeriškumą :
[pokalbis su Klaipėdoje gyvenančiu ir dirbančiu filosofu bei tapytoju, surengusiu savo darbų parodą
Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje, Tomu Kiauka] / kalbino] [Birutė Skaisgirienė]. –
Iliustr. – Rubrika: Pramogų gidas // Klaipėda. – 2019, gruod. 13, p. 9–10.
Šeškevičienė, Irena Kokios Rotušės aikštės norėtų kretingiškiai / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, gruod. 13, p. 1, 3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės viešojoje M. Valančiaus bibliotekoje įvykusią
konferenciją–diskusiją „Kokios aikštės norime“, kurią surengė Kretingos rajono savivaldybė išvien su
Lietuvos architektų sąjunga, aikštės istoriją apžvelgė Kretingos istorikas Julius Kanarskas, įžvalgomis
pasidalijo pilietinio judėjimo „Kretingos aikštė“ atstovės Aldona Kerpytė ir Jolanta Klietkutė,
pozicijas išsakė savivaldybės politikai, klausimus pateikė ir nuomones reiškė ir patys kretingiškiai.
Šeškevičienė, Irena Paveiksluose išliejusi samaninę šviesą / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, gruod. 13, priedas „Smiltys“, Nr. 12(245), p. 10.
Apie kretingiškės menininkės Liudos Liaudanskaitės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje
atidarytą naujajį akvarelės darbų ciklą „Samaninės šviesos rate“, inspiruotą potyrių Islandijoje.
Grigalauskienė, Jolanta Laukžemiškių vaikų pažintis su poete / autorės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, gruod. 17, p. 8.
Apie Laukžemės bibliotekoje įvykusį vaikų susitikimą su poete Alma Viskontiene.
Plokštytė, Aurelija Dovanos pakuotė – draugiška aplinkai / Vaido Mažonio, autorės nuotr. – Iliustr. //
Pajūrio naujienos. – 2019, gruod. 20, priedas „Kuprinė“, Nr. 12(290), p. 15.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos erdvėse „Savas kampas“
įvykusias dovanų pakavimo į laikraštį dirbtuves.
Sutkutė, Paulina Kretingiškės Japonijos rašytojo kūrinį išrinko geriausiu. – Iliustr. // Švyturys. – 2019,
gruod. 28, p. 16.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį knygų klubo „9 puslapis“ šventinį
susitikimą, kuriame dalyvės išrinko griausias perskaitytas knygas.
Vaickienė, Jolita Mintys po brangios viešųjų ryšių akcijos. – Iliustr. – Rubrika: Haid parkas // Pajūrio
naujienos. – 2019, gruod. 31, p. 8.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykusį Kretingos miesto Rotušės aikštės
vizijos pristatymo renginį.
Narmontaitė, Vilma Edukacinis užsiėmimas bibliotekoje / Nijolė Duoblienė. – Iliustr. // Pajūrio
naujienos. – 2019, gruod. 31, p. 18.
Apie Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos moksleivių dalyvavimą edukaciniame
užsiėmime „Kalėdų belaukiant“, kuri organizavo Kretingos viešosios bibliotekos vaikų edukacinio
centro vyresn. bibliotekininkė Zofija Mačiuvienė.

Edukacinė pramoga subūrė šeimas ir draugus / „Pajūrio naujienų“ informacija. – Iliustr. // Vakarų
Lietuva. – ISSN 1648–455X. – 2019, gruod. 31, Nr. 51(1228), p. 16.
Apie Kretingos viešojoje bibliotekoje vykdytą projektą – edukacinę pramogą „Pabėgimo
pogrindis – laisvės kovos“.
Paroda / „Vakarų ekspreso“ informacija. – Iliustr. – Rubrika: Dienos paštas // Vakarų ekspresas. –
ISSN 1392–7590. – 2019, birž. 11, p. 3.
Apie Kretingos rajono savialdybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojamą fotografijų
parodą „Gimę Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais“.
Kas, kur, kada: nuo Visagino iki pajūrio. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2019, birž. 15, p. 23.
Trumpa informacija apie Lietuvos miestuose bei miesteliuose įvykusias vagystes, nelaimes bei
apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojamą Sigitos Jakubsonės fotografijų
parodą „Gimę Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio metais“. Visi Kretingos rajone 2018 metais
gimę ir registruoti mažyliai gavo dovanų po nemokamą fotosesiją.
Balta vakarienė Kretingoje. – Iliustr. – Rubrika: Dienos paštas // Vakarų ekspresas. – ISSN
1392–7590. – 2019, birž. 18, p. 3.
Trumpa informacija apie Kretingos viešosios bibliotekos kiemelyje įvykusią baltą vakarienę,
pavadinimu „Vasara kvepianti vakarienė“. Tokio pobūdžio renginys Kretingoje vyko pirmą kartą ir
įsiliejo į miesto 766–ojo gimtadienio šventės renginius. Renginį organizavo Kretingos M. Valančiaus
viešoji biblioteka.
Grybauskaitė, Vaidenė Iššūkius priimti kaip galimybes. – Iliustr. // Tarp knygų.– 2019, Nr. 5
(gegužė), p. 36–37.
Apie Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) surengtą konferenciją „Bibliotekų galimybės ir
potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“, kuri vyko Kretingos M. Valančiaus viešojoje
bibliotekoje.
Parengė Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja Laima Jonauskaitė

