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SAUSIS
Kuktorovienė, Asta. Pristatė atminimo ženklų maršrutus. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, saus. 5,
p. 7.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos įvykdytą projektą "Lietuvos valstybingumo gynėjų partizanų - veiklos ženklai Kretingos rajone" skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Tirevičiutė, Inga. Bibliotekoje - šimtmečio programavimo valanda. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2018, saus. 5, p. 6.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekoje įvykusį renginį "Šimtmečio programavimo valanda". Šiam
renginiui, prisijungiant prie Valstybės atkūrimo šimtmečio programos renginių, "Hour of Code"
organizatoriai parengė išskirtines programavimo užduotis vaikams.
Mažeika, Juozas. Prasideda karštas darbymetis: [pokalbis su Kretingos savivaldybės meru Juozu
Mažeika] / [kalbino] Aistas Mendeika. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, saus. 6, p. 3-4.
Apie planuojamą veiklą Kretingos rajone, t. t. apie Kretingos bibliotekos statybą.
Tirevičiutė, Inga. Bibliotekoje - motyvuojantys renginiai jaunimui. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2018, saus. 12, p. 8.
Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos atvira erdvė jaunimui "Savas kampas" kartu su
Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija "Apskritasis stalas" suorganizavo
diskusijų apie karjerą vakarus jaunimui.
Tirevičiutė, Inga. "Knygų Kalėdos" kvietė dovanoti SAVO bibliotekai. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
saus. 13, p. 13.
Apie akcijos "Knygų Kalėdos" metu Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešajai bibliotekai
kretingiškių dovanotas knygas.
Tirevičiutė, Inga. Dovanojo knygų savo bibliotekai. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, saus. 16, p.
20.
Baigėsi septintą kartą vykusi Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija
"Knygų Kalėdos", kurios metu šalies bibliotekoms padovanota per 55 tūkst. naujų knygų. Kretingos
rajono bibliotekoms padovanotos 259 knygos.
Tirevičiutė, Inga. "Tavo grįstkelis" motyvuoja jaunimą: susitikimai. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, saus.
17, p. 7.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos atvira erdvė jaunimui "Savas
kampas" kartu su Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija "Apskritasis
stalas" organizavo diskusijų apie karjerą vakarus jaunimui.

Girskienė, Romutė. Vydmantuose - "Iš medžio iškirsti stebuklai": kūrybos versmės. - Iliustr. //
Švyturys. - 2018, saus. 17, p. 6.
Trijų Karalių dieną tautodailininkas, 2017 metų Kretingos savivaldybės kultūros ir meno premijos
laureatas, Virgilijus Vaičiūnas vydmantiškiams pristatė savo išleistą meninį albumą "Iš medžio iškirsti
stebuklai".
Lukauskaitė, Simona. Budriškiams dalijo neužmirštuolės žiedus: bendruomenėse. - Iliustr. //
Švyturys. - 2018, saus. 17, p. 4.
Apie Laisvės gynėjų dienos (Sausio 13-osios) paminėjimą Budriuose, t. t. ir Budrių bibliotekoje.
Rogačiovienė, Milda. Paminėti Vydūno metai. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, saus. 19, priedas
"Mūsų žmonės", Nr. 1 (1155), p. 11.
Apie Kretingos kultūros centro Vydmantų skyriaus ir Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos
Vydmantų filialo organizuotą teminę popietę "Žmogaus didybės slėpiniai", skirtą mąstytojo, filosofo,
rašytojo Vilhelmo Storostos-Vydūno 100-metų gimimo sukakčiai paminėti
Tirevičiutė, Inga. Diskutavo jaunimo organizacijų atstovai. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, saus.
30, p. 20.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos erdvėje jaunimui "Savas kampas" surengtą
diskusiją "Įsitrauk". Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LIJOT) narė, projekto "Įsitrauk"
koordinatorė Gerda Vaičiūnaitė aktyviam Kretingos jaunimui pristatė LIJOT misiją, viziją,
vienijančias organizacijas bei vykdomas iniciatyvas: "Misija Sibiras, "Man ne dzin", Ačiū, Lietuva" ir
kt.
Tirevičiutė, Inga. Jaunimo organizacijų diskusija „Įsitrauk!“: projektas. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
saus. 31, p. 6.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos erdvėje jaunimui „Savas kampas“
vyko diskusija „Įsitrauk“. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) projekto „Įsitrauk“
koordinatorė Gerda Vaičiūnaitė aktyviam Kretingos jaunimui pristatė LiJOT misiją, viziją,
vienijančias organizacijas, vykdomas iniciatyvas.

VASARIS
Urnikienė, Dovilė. Rūpintis savo kūnu yra ne puikybė, o būtinybė / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. //
Pajūrio naujienos. - 2018, vas. 2, priedas „Sveikata“, Nr. 2 (145), p. 9.
Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje savo pirmąją knygą „Ideali figūra: tobulo kūno linijų
paslaptis“ pristatė trenerė ir mitybos specisalistė Rūta Beišytė-Aminova.
Tirevičiutė, Inga. Pristatyta bestseleriu tapusi knyga "Ideali figūra". - Iliustr. - Rubrika: Būkime sveiki
// Švyturys. - 2018, vas. 3, p. 9.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta asmeninės trenerės,
mitybos specialistės Rūtos Beišytės-Aminovos knyga "Ideali figūra"
Gabšys, Kęstutis. Savivaldybės biudžeto perteklius atiteks statybininkams. - Iliustr. // Švyturys. 2018, vas. 3, p. 3.
Kretingos rajono savivaldybė pradėjo 2018 metų rajono savivaldybės biudžeto svarstymo procedūras.

Savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos planuojamos gerokai didesnės, o pinigų perteklių ketinama
skirti sporto komplekso ir bibliotekos pastatams užbaigti bei ES paramos projektams finansuoti.
Tirevičiutė, Inga. Nacionalinė viktorina apie Lietuvą. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, vas. 6, p. 6.
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusią Nacionalinę viktoriną, skirtą
Valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Statomoje bibliotekoje įpusėjo vidaus patalpų įrengimo darbai. - Iliustr. - Savivaldybės inf. //
Švyturys. - 2018, vas. 7, p. 3.
Apie naujosios bibliotekos pastate vykdomus vidaus apdailos darbus.
Tirevičiutė, Inga. Nacionalinė viktorina apie Lietuvą // Redos Čičiūnienės nuotr. - Iliustr. - Rubrika:
Atkurtai Lietuvai - 100 metų // Švyturys. - 2018, vas. 7, p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės viešojoje M. Valančiaus bibliotekoje įvykusią Nacionalinę
viktoriną skirtą Valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Darbai įpusėjo. - Pagal rajono savivaldybės informaciją // Pajūrio naujienos. - 2018, vas. 9, p. 8.
Apie naujai statomoje Kretingos Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje atliekamus vidaus
apdailos darbus bei statybininkų planus šių metų rudenį užbaigti bibliotekos statybą.
"Smilčių" almanachą pristatė bendraminčiams. - Iliustr. - "Smilčių" informacija // Pajūrio
naujienos. - 2018, vas. 9, priedas "Smiltys" Nr. 2 (223), p. 11.
"Pajūrio naujienų" iniciatyva, remiant Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, buvo išleistas
kūrybinis almanachas "Smiltys". Almanachas buvo pristatytas Kretingos Motiejaus Valančiaus
viešojoje bibliotekoje.
Abromienė, Elena. Popietėje – apie kasdienę duoną: susitikimai. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, vas. 10,
p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Budrių filiale įvykusią
pokalbių popietę „Duona, kasdienė duona…“, skirtą šv. Agotos ir Duonos dienai paminėti.
Metų knygos rinkimai Šukės bibliotekoje. - Iliustr - „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2018,
vas. 16, p. 6.
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Šukės filiale įvykusius „Metų knygos 2017“
rinkimams skirtus renginius.
Juciuvienė, Silvija. Grūšlaukiškiai žiemą varė su trenksmu. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, vas.
20, p. 6.
Apie Užgavėnių šventimą Grušlaukėje, kurį organizuojant prisidėjo Kretingos M. Valančiaus
bibliotekos Grūšlaukės filialas.
Nuvilnijo Lietuvos valstybės 100-mečio šventė / Ritos Nagienės nuotr., Dariaus Šypalio nuotr. Iliustr. - „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2018, vas. 20, p. 3, 19.
Apie Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui skirtus renginius Kretingos rajone, tame tarpe ir
bibliotekose.
Urnikienė, Dovilė. Lietuvos šimtmetį pasitiko renginiais, originaliomis akcijomis ir idėjomis

//

Kazimiero Paulausko nuotr. - Iliustr. // Vakarų Lietuva. - ISSN 1648-455X. - 2018, vas. 20-26, p. 8-9.
Apie renginius bei originalias idėjas, kuriomis Valstybės atkūrimo šimtmetį paminėjo Telšių, Plungės,
Mažeikių, Klaipėdos, Kretingos ir Skuodo rajonai, tame tarpe Kretingos biblioteka.
Vaitkevičienė, Gabija. Kretingiškiai infrastruktūrai skolinasi. - Diagr. // Verslo žinios. - ISSN
1392-2807. - 2018, vas. 21, p. 13.
Apie numatomas Kretingos r. savivaldybės š.m. biudžeto pajamas ir išlaidas, planus šiemet ir kitąmet
baigti dviejų miestui svarbių objektų – Sporto sveikatingumo komplekso ir Viešosios M. Valančiaus
bibliotekos statybą, kuriai, be savivaldybės biudžeto lėšų, numatoma skolintis 925 000 Eur.
Mačiuvienė, Zofija. Baubliškiai rinko metų knygą. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, vas. 24, p. 6.
Apie renginį „Metų knygos rinkimai – 2017“ M. Valančiaus viešosios bibliotekos Baublių filiale.
Kuktorovienė, Asta. Literatūrinė kelionė po pilis ir piliakalnius. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, vas. 24,
p. 6.
Apie renginį „Lietuvos pilys ir piliakalniai“, skirtą Lietuvos valstybingumo šimtmečio paminėjimui M.
Valančiaus viešosios bibliotekos Edukacijos centre.
Didesnis biudžetas, didesnės ir galimybės: pinigai. - Iliustr. - „Švyturio“ inf. // Švyturys. - 2018, vas.
28, p. 3.
Kretingos rajono savivaldybės tarybą patvirtino šių metų savivaldybės biudžetą, tame tarpe ir lėšas,
skiriamas Kretingos bibliotekai.

KOVAS
Vydmantų gimnazistai žaidė „Knygosūkį“. - Iliustr. - „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2018,
kovo 2, p. 6.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filiale organizuotą literatūrinį žaidimą
„Knygosūkis“, kuriame dalyvavo Vydmantų gimnazijos vienuoliktokai.
Kuktorovienė, Asta. Bibliotekoje – užsiėmimas apie Lietuvos piliakalnius. - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2018, kovo 2, p. 6.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Edukacijos centre įvykusią pamoką vaikams
„Lietuvos pilys ir piliakalniai“.
Tirevičiutė, Inga. Šimtmečio šventė – bibliotekoje. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, kovo 3, p. 13, 16.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį rajono moksleivių
koncertą skirtą Valstybės atkūrimo 100-mečiui „Lietuva – viskas, ko mums reikia“ bei atviroje erdvėje
jaunimui „Savas kampas“ įvykusią fotosesiją „Patriotai'18“.
Maksvytis, Juozas. Kai menas turi savo Mendelejevo lentelę: susitikimai. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
kovo 3, p. 9.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filiale eksponuotą
plateliškės Inos Jakubėnienės tapybos ir gobeleno darbų parodą.

Keblienė, Verutė. Bendruomenę sutelkė šv. Kazimiero atlaidai. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, kovo 10,
p. 7.
Apie šv. Kazimiero atlaidus Baublių kaimo koplyčioje, kurią organizuojant dalyvavo Kretingos
kultūros centro Baublių skyriaus ir Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Baublių filialo
darbuotojai
Baronienė, Daiva. Bibliotekoms - amžiaus statybų dalia. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2018, kovo 15,
p. 5.
Rašoma, kad Lietuvoje šiuo metu modernizuojama arba naujai statoma beveik 10 viešųjų bibliotekų
pastatų, nors pagal ankstesnius valstybės planus modernios bibliotekos skaitytojus turėjo priimti dar
2013 m. Kretingos r. savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos dir. B. Karčauskienė pasakojo,
jog šiemet sueis 10 metų, kai Kretingoje pradėta statyti nauja biblioteka, dabar joje atliekami vidaus
darbai, įkurtuves turėtų priartinti tai, kad iš Kretingos r. savivaldybės biudžeto jau antri metai statybai
skiriama po pusę milijono eurų.
Šeškevičienė, Irena. Naujoji biblioteka – šviesa tunelio gale / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2018, kovo 16, p. 1, 4.
Apie naujai statomos bibliotekos statybos užbaigimo darbus, trūkstamas lėšas bei apie vartotojų
aptarnavimo erdvių išdėstymą naujajame bibliotekos pastate.
Tirevičiutė, Inga. Lietuvių kalbos dienos bibliotekoje. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, kovo 16,
p. 7.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį edukacinį užsiėmimą ketvirtokams „Kur
gyvena kalba“.
Išrinko geriausiuosius / Kamilės Klapatauskaitės nuotr. - Iliustr. - „Švyturio“ inf. // Švyturys. - 2018,
kovo 17, p. 5, 7.
Kavinėje „Promenadas“ pagerbti geriausi 2017 metų Kretingos rajono jaunieji lyderiai, darbuotojai,
organizacijos, iniciatyvos, renginiai ir jaunimo draugai, tame tarpe ir Kretingos viešosios bibliotekos
atstovai.
Tirevičiutė, Inga. Bibliotekoje – Lietuvių kalbos dienos. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, kovo 17, p. 6.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje organizuotą edukacinį
užsiėmimą moksleiviams „Kur gyvena kalba“.
Puišienė, Audronė. Kultūrinis gyvenimas vis dar alsuoja valstybės 100-mečiu: skaitytojų laiškų
apžvalga. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, kovo 23, p. 6.
Apie Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtus renginius įvykusius Kretingos M. Valančiaus viešosios
bibliotekos Kartenos filiale, Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre, Jugrio Pabrėžos
universitetinėje gimnazijoje, lopšelyje-darželyje „Pasaka“, mokykloje-darželyje „Žibutė“, Salantų
gimnazijoje bei apie Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro IX–X klasių
komandos dalyvavimą Signatarų namuose, Vilniuje, surengtoje viktorinoje.
Grigaitienė, Rasa. Pasakų lagaminai ir šiemet kviečia į biblioteką. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, kovo
28, p. 5.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros centras skatina
vaikus ir tėvus atrasti naujų literatūros skaitymo būdų ir siūlo „Keliaujančius pasakų lagaminus“,

kuriuose galima rasti pirštinines teatro lėles, popierinę knygą, muzikinį įrašą su atitinkama pasaka,
edukacines, spalvinimo užduotis ir priemones, mokomuosius žaidimus.
Kasparavičienė, Laimutė. Poetę primins jos jausmų ir minčių pynės. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
kovo 28, p. 6.
Apie Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatytą amžinybėn išėjusios Palangos
literatės Irenos Beržinienės poezijos knygą „Mano minčių ir jausmų pynės“.
Maksvytis, Juozas. Lietuva pasveikinta darbais ir posmais: susitikimai. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
kovo 31, p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale įvykusį
renginių ciklą vaikams „Kas ieško, tas randa“, spaudinių parodą „Šimtas metų lyg viena diena“,
fotografijų parodą „Senieji Darbėnai“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Padovanok kepuraitę onkologine liga sergančiam vaikui. - Kretingos rajono savivaldybės M.
Valančiaus viešosios bibliotekos inf. // Švyturys. - 2018, kovo 31, p. 3.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka dalyvauja akcijoje „Spalvotas
pavasaris 2018“ ir kviečia siūti, megzti, nerti įvairiaspalves natūralaus pluošto kepurytes ir šalikėlius
onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.
Skripkauskas, Juozas. Kaimo bibliotekos kapanojasi mirusių sielų voratinkliuose. - Iliustr. //
Ūkininko patarėjas. - 2018, kovo 31, p. 5.
Apie situaciją kaimo bibliotekose, jų deklaruojamus darbus, kas itin įtartinai skamba mažėjant bei
senėjant kaimams, apžvelgiama padėtis Žemaitijos seniūnijose, neįvardijant jokios konkrečios
bibliotekos.

BALANDIS
Grigaitienė, Rasa. Kviečia vaidinti, žaisti, skaityti. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, bal. 3, p. 20.
Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka siekia kuo įvairesnėmis priemonėmis skatinti vaikų skaitymo
motyvaciją, viena iš jų – „Keliaujantys pasakų lagaminai“. Juose galima rasti pirštinines teatro lėles,
popierinę knygą, muzikinį įrašą su atitinkama pasaka, edukacines spalvinimo užduotis ir priemones,
mokomuosius žaidimus.
Kviečia padovanoti kepuraitę sergančiam vaikui. - „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2018,
bal. 3, p. 19.
Kretingos Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka dalyvauja akcijoje „Spalvotas pavasaris 2018“ ir
kviečia siūti, megzti, nerti įvairiaspalves natūralaus pluošto kepurytes ir šalikėlius onkologinėmis
ligomis sergantiems vaikams.
Vitkauskienė, Vitalija Savivaldybė skolinasi kone milijoną. - Rubrika: Rajono taryboje // Pajūrio
naujienos. - 2018, bal. 3, p. 4.
Kretingos rajono savivaldybės taryba leido Savivaldybės administracijai paimti 925 tūkst. eurų banko
paskolą. Paskolos pinigai šiemet bus išleisti Kretingos miesto sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio
komplekso bei Kretingos rajono viešosios bibliotekos statyboms.

Kretingiškių verslumo ugdymui – nemokami profesionalų mokymai. - Motiejaus Valančiaus
bibliotekos informacija // Pajūrio naujienos. - 2018, bal. 6, p. 16.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka nuo 2018 m. balandžio mėnesio
įgyvendina projektą „Verslo idėjų labirintas“. Projektas skirtas Kretingos rajono savivaldybės
gyventojams, kurie domisi verslumu, turi nuosavą verslą arba planuoja jį pradėti.
Paminėjo poetės jubiliejų. - Iliustr. - Renginio organizacinės grupės informacija // Pajūrio naujienos. 2018, bal. 6, p. 15.
Apie Pranciškonų gimnazijoje surengtą poetės mokytojos Kretingos rajono garbės pilietės Bronės
Liniauskienės 95-ųjų gimimo metinių jubiliejui skirtą atminimo popietę.
Puišienė, Audronė. Susitikimai, išvykos, šventės: skaitytojų laiškų apžvalga. - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2018, bal. 6, p. 10.
Apie Darbėnų bibliotekoje įvykusį renginių ciklą vaikams „Kas ieško tas randa“, surengtą spaudinių
parodą „Šimtas metų lyg viena diena“, fotografijų parodą „Senieji Darbėnai“ bei surengtą literatų
sueigą „Šimtas posmelių Lietuvai“.
Naująją biblioteką tikisi atidaryti rudenį / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. - „P. n.“ informacija //
Pajūrio naujienos. - 2018, bal. 10, p. 4.
Apie Kretingos naujosios bibliotekos statybos darbų užbaigimą, lėšas bei erdvių paskirstymą.
Domarkas, Virginijus. Toliau bus investuojama į gyventojams reikalingos infrastruktūros atnaujinimą
ir plėtra. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, bal. 10, priedas „Kretingos rajono savivaldybės metinės
veiklos apžvalga“, p. 2.
Kultūra // Pajūrio naujienos. - 2018, bal. 10, priedas „Kretingos rajono savivaldybės metinės veiklos
apžvalga“, p. 4.
2017 m. ataskaita apie kultūros įstaigas, pagrindines miesto šventes, patalpų atnaujinimą ir finansavimą
Kretingiškių verslumo ugdymui – nemokami profesionalų mokymai: projektas - Viešosios
bibliotekos inf. // Švyturys. - 2018, bal. 11, p. 4.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka nuo 2018 m. balandžio mėnesio
įgyvendina projektą „Verslo idėjų labirintas“. Projektas skirtas Kretingos rajono savivaldybės
gyventojams, kurie domisi verslumu, turi nuosavą verslą arba planuoja pradėti ir siekia žinių verslo
plėtrai.
Mendeika, Aistas. Nauja biblioteka – jau šiemet / Aisto Mendeikos nuotr. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
bal. 11, p. 1, 4.
Apie Sporto komplekso ir bibliotekos statybos darbus. Savivaldybės meras Juozas Mažeika tikisi, kad
naujosios bibliotekos statyba šiais metais bus užbaigta.
Macienė, Vilija. Kūlupėniškiai paminėjo Vydūno metus. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, bal. 14, p. 7.
Apie popietę „Vydūnas. Sveikata, jaunumas, grožė“, kurią organizavo Kretingos M. Valančiaus
viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialas drauge su Kretingos kultūros centro Kulūpėnų skyriumi bei
Nasrėnų muziejumi.
Stonkuvienė, Laima. J. Pabrėža: „Mylėkime žemaičių tautos kertinį kūlį – žemaičių kalbą“ / Aisto

Mendeikos nuotr. - Iliustr. - Rubrika: Mūsų provincija // Švyturys. - 2018, bal. 18, p. 7, 12.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje pristatytą Šiaulių universiteto docento dr. Juozo
Pabrėžos monografiją „Žemaičių kalba rašyba“. Knygą pristatė autorius.
Tirevičiutė, Inga. Kviečiame kartu švęsti Nacionalinę bibliotekų savaitę. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
bal. 21, p. 5.
Apie Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius vyksiančius Kretingos rajono savivaldybės M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje balandžio 23–27 dienomis.
Maksvytis, Juozas. Menas, išaugęs iš polėkio kurti. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, bal. 24, p. 5.
Apie Darbėnų bibliotekoje įvykusį susitikimą su surengtos parodos „Žvilgsnis į pasaulio dailininkų
darbus“ autore kraštiete tautodailininke Irena Lukaite-Jasiūniene.
Urnikienė, Dovilė. Pamoką gimnazistams vedė ir Liudas Mažylis / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. //
Pajūrio naujienos. - 2018, bal. 24, p. 4.
Apie Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje įvykusį projektinį renginį „Pamokos kitaip“,
kuriame dalyvavo dėstytojai iš įvairių šalies aukštųjų mokyklų bei specialistai iš Kretingos M.
Valančiaus viešosios bibliotekos. Tarp renginio dalyvių buvo Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr.
Liudas Mažylis.

GEGUŽĖ
Maksvytis, Juozas. Vertinga dovana prasmingiems metams. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, geg.
1, p. 17.
Apie Darbėnų bibliotekoje, Nacionalinės bibliotekų savaitės metu suorganizuotą susitikimą su kultūros
istorike, humanitarinių mokslų daktare, Lietuvos istorijos instituto vyresniąja mokslo darbuotoja,
Vilniaus universiteto profesore Rasa Čepaitiene. Ji pristatė leidinį „Pasaulis prasideda čia, paveldo
ugdymo principai mokyklinio amžiaus vaikams“.
Tirevičiutė, Inga. Kartu mes kuriame ateitį : susitikimai. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, geg. 5, p. 6, 13.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje Nacionalinės Lietuvos
bibliotekų savaitės metu įvykusius renginius.
Tirevičiute, Inga. Kartu mes kuriame ateitį. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, geg. 8, p. 6.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu
įvykusius renginius.
Stonkuvienė, Laima. Atminties ženklas primins iškilią šeimą / Aisto Mendeikos nuotr. - Iliustr. //
Švyturys. - 2018, geg. 9, p. 1, 6-7.
Apie Budriuose oficialiai atidengtą atminties ženklą, skirtą politikos ir visuomenės veikėjams broliams
Vladislovui ir Vytautui Mongirdams bei jų šeimai atminti.
Ragino smulkiuosius pieno gamintojus neužsidaryti savo ūkiuose / „P. n.“ informacija; Dariaus
Šypalio nuotr. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, geg. 11, p. 7.
Apie rajono Šeimos ūkių pirmininko Rimanto Skipario susitikimą su smulkiųjų pieno gamintojų
interesus aktyviai ginančia ūkininke iš Šilutės Juzefa Tamavičiene bei apie jų susitikimą Kretingos

rajono savivaldybės M. Valančiaus viešjojoje bibliotekoje su Seimo nare Aušra Maldeikiene.
Mickutė, Dovilė. Laukžemės mamos įsiamžino fotosesijoje. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, geg. 12, p. 7.
Apie Motinos dienai skirtą renginį Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Laukžemės filiale.
Stonkuvienė, Laima. Liudas Mažylis: „Aktas buvo tik pasislėpęs“. - Iliustr. - Rubrika: Susitikimai //
Švyturys. - 2018, geg. 16, p. 5.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje darbuotojų kvietimu lankėsi Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorius Liudas Mažylis.
Maksvytis, Juozas. Mildos diena kvepėjo poezijos pavasariu: susitikimai. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
geg. 19, p. 6.
Apie gegužės 13-osios, lietuvių meilės deivės Mildos, dienos paminėjimą Kretingos rajono Rūdaičių
kaimo bibliotekoje bei Skuodo rajono Šauklių kaime Dalės ir Ričardo Apulskių kaimo turizmo
sodyboje.
Kuktorovienė, Asta. Dalyvavo tarptautinėje konferencijoje. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, geg.
22, p. 6.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Kretingos skyriaus atstovai dalyvavo metinėje draugijos
konferencijoje „Kartu mes kuriame ateitį“, kuri įvyko Lietuvos Respublikos Seime.
Kaip Ignalinos senjorai po svietą žvalgėsi / ITAU inf.. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - ISSN 1822-1033.
- 2018, geg. 22, p. 9.
Apie Ignalinos Trečiojo amžiaus universiteto (ITAU) kelionę į Kretingą ir Šilutę, kur vyko susitikimai
su šių miestų Trečiojo amžiaus universiteto (TAU ) bendruomenėmis ir buvo apsilankyta viešojoje
bibliotekoje.
Kuktorovienė, Asta. Profesinėje konferencijoje – apie naujus išūkius. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
geg. 23, p. 5.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Kretingos skyriaus atstovai dalyvavo metinėje draugijos
konferencijoje „Kartu mes kuriame ateitį“, kuri įvyko Lietuvos Respublikos Seime.
Tirevičiutė, Inga. Europos diena Kretingos bibliotekoje // Pajūrio naujienos. - 2018, geg. 25, p. 6.
Apie renginius įvykusius Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje,
skirtus Europos dienai.
Tirevičiūtė, Inga. Europos diena bibliotekoje: nuo atvirlaiškių iki šokių. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
geg. 26, p. 7.
Apie Europos dienai skirtus renginius Kretingos M. Valančiaus bibliotekoje.
Benaitytė, Gintarė. Dalyvavo tarptautinio projekto veiklose Slovakijoje. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
geg. 26, p. 4.
Apie Kretingos rajono savivaldybės atstovų dalyvavimą Europos Sąjungos programos „Europe for
citizens 2014-2020“ projekto „Kartu mes esame Europa“ Levice (Slovakija) vykusiose renginiuose.

BIRŽELIS
Maksvytis, Juozas. Kiekvienam – tik viena // Pajūrio naujienos. - 2018, birž. 1, p. 7.
Apie renginį „Motinos paveikslas knygose“ surengtą Kretingos viešosios bibliotekos Darbėnų filiale.
Maksvytis, Juozas. Motinos paveikslas knygose. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, birž. 2, p. 7.
Apie literatūrinį renginį „Motinos paveikslas knygose“ Kretingos viešosios bibliotekos Darbėnų filiale.
Kultūros ir meno premijos – penkiems kūrėjams / „Švyturio“ inf. - Portr. // Švyturys. - 2018, birž.
2, p. 3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės kultūros premijos skyrimą amatininkei Ievai Garjonienei,
Vydmantų vyresniajai bibliotekininkei Romutei Girskienei, Darbėnų kultūros centro vedėjui Artūrui
Juškai, chorų – „Kristalė“, „Atminties versmė“ ir retro muzikos ansamblio „Gija“ vadovei Kristinai
Rimienei, tautodailininkui Gediminui Staškauskui.
Viršilienė, Zinaida. Kartenoje skambėjo ir biržietiškos eilės. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, birž. 2, p. 7.
Apie literatūrinę-muzikinę popietę „Iš širdies į širdį“ Kretingos viešosios bibliotekos Kartenos filiale.
Mažeika, Juozas. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. posėdyje priimti
sprendimai // Švyturys. - 2018, birž. 6, p. 4.
Sprendimas dėl Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos.
Girskienė, Romutė. Su Lietuvos vardu: Vydmantuose. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, birž. 9, p. 16.
Apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą poezijos ir muzikos popietę „Su Lietuvos vardu“
Kretingos M. Valančiaus bibliotekos Vydmantų filiale.
Tirevičiūtė, Inga. Tėčius nustebino pačių kurta dovana. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, birž. 9, p. 6.
Apie Kretingos M. Viešosios bibliotekos atviros erdvės „Savas kampas“ edukacines dirbtuves
„Dovana tėčiui“, kurių metu buvo kurtos dovanos Tėvo dienos proga.
Naujokaitienė, Birutė. Dalinosi edukacinio darbo patirtimi. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, birž. 9, p. 6.
Apie Kretingos savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos atstovų dalyvavimą Klaipėdoje
vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Biblioteka – sumanios visuomenės ugdymui“.
Puišienė, Audronė. Šventės ir prasmingi susitikimai turtina bendruomenių gyvenimą : skaitytojų
laiškų apžvalga. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, birž. 12, p. 19.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filiale įvykusią literatūrinę-muzikinę
popietę „Iš širdies į širdį“, lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ surengtą lietuvių liaudies dainų festivalį
„Iš močiutės skrynios“, apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje atviroje erdvėje jaunimui
organizuotas dirbtuves „Dovana tėčiui“, apie Kretingos kultūros centro Vydmantų skyriaus darbuotojų
kartu su Vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“ pedagogėmis Tarptautinės vaikų gynimo dienos
proga surengtą šventę „Linksmasis traukinukas“ bei apie Vydmantų bibliotekoje suorganizuotą
pavasario poezijos ir muzikos šventę „Su Lietuvos vardu“.
Macienė, Vilija. Kūlupėnai išradingai pasitiko vasarą. - Iliustr. - Rubrika: Bendruomenėse // Švyturys.
- 2018, birž. 13, p. 4.

Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filiale įvykusią Tarptautinei vaikų gynimo dienai
skirtą tradicinę vaikų šventę „Išradingoji pievelė“.
Tirevičiutė, Inga. „Džokerio naktis“ bibliotekoje: iniciatyva. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, birž. 13, p.
12.
Apie „Džokerio naktį“ Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Tirevičiūtė, Inga. Žiūrėjo filmą po atviru dangumi // Pajūrio naujienos. - 2018, birž. 15, p. 10.
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos organizuotą filmo „Sengirė“ peržiūrą bei susitikimą su filmo
režisieriumi Mindaugu Survila.
Tirevičiutė, Inga. „Sengirė“ po atviru dangumi. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, birž. 16, p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos visuomenei suorganizuotą
dokumentinio filmo „Sengirė“ peržiūrą bei susitikimą su šio filmo režisieriumi Mindaugu Survila.
Maksvytis, Juozas. Darbėniškių popietėje – tremties pasaulis. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018,
birž. 22, p. 9.
Apie Gedulo ir vilties dienos paminėjimą Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų
filiale.
Eglienė, Bronė. Vasaros saulėgrįža – su eilėm ir muzika. - Rubrika: Švenčių akimirkos // Švyturys. 2018, birž. 27, p. 6.
Apie Kretingos rajono M. Valančiaus viešosios bibliotekos Rūdaičių filiale įvykusią literatūrinę popietę
– „Suskinsiu kvietkų bukietą“.
Gabšys, Kęstutis. Politikus piktina darbų tempai ir kokybė: savivalda. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
birž. 27, p. 5.
Apie Kretingos r. savivaldybės tarybos Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto posėdį, kuriame buvo
aptariamas stringančių svarbiausių rajono statybos ir remonto darbų projektų įgyvendinimas –
bibliotekos užbaigimo darbai, sporto komplekso statybos darbai, vėluojantys gatvių remonto darbai.
Alonderytė, Erika. Vaikams – prasmingas laisvalaikis bibliotekoje. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2018, birž. 29, priedas „Kuprinė“, Nr. 6 (271), p. 12.
Apie edukacinius užsiėmimus „Paliesk legendą“ Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.

LIEPA
Girskienė, Romutė. Lietuva – giedanti paukštė. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, liep. 14, p. 6.
Apie Vydmantų bibliotekos vykdytą projektą „Gerais darbais Tėvynę puošim“, kurio metu buvo sukurta
kompoziciją „Lietuva – giedanti paukštė“.
Naujosios bibliotekos baldams – 250 tūkst. eurų / „P. n.“ informacija. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2018, liep. 17, p. 3.
Apie Savivaldybės skirtas lėšas M. Valančiaus viešosios bibliotekos naujam pastatui reikalingų baldų,
įrangos ir interjero detalių įsigijimui.

Urnikienė, Dovilė. Žygeiviams pristatys naują kraštotyrinį projektą // Pajūrio naujienos. - 2018, liep.
27, priedas „Kuprinė“, Nr. 7 (272), p. 9, 15.
Apie Kretingos savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos organizuojamą 25 km. pėsčiųjų žygį
„Už laisvę“, kurio metu bus pristatytas projektas „ Kultūros pažinimo maršrutas: laisvės kovos
Kretingoje“.
Kultūros pažinimo maršrutas: laisvės kovos Kretingoje / M. Valančiaus viešosios bibliotekos inf.. Iliustr. // Švyturys. - 2018, liep. 28, p. 6.
Apie Viešojoje bibliotekoje vykdomą projektą “Kultūros pažinimo maršrutas: laisvės kovos
Kretingoje“, kurio metu bus sukurtas modernus maršrutas, paįvairintas QR nuorodomis ir
organizuotas 25 km. pėsčiųjų žygis į Vyskupos Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejų Nasrėnuose.
Tirevičiūtė, Inga. Ką kaniterapiniai šunys veiks bibliotekoje // Pajūrio naujienos. - 2018, liep. 31, p. 5.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekos vykdomą projektą, kurio metu vyks kaniterapijos
užsiėmimai probleminiams vaikams, kuriuose dalyvaus Všį „Linksmosios pėdutės“ globotiniai
šuniukai.

RUGPJŪTIS
Tirevičiutė, Inga. Bibliotekoje – kaniterapiniai šunys. Ką jie ten veiks?. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
rugpj. 1, p. 7.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros centre
rugpjūčio mėnesį vyksiančius kaniterapijos užsiėmimus.
Maksvytis, Juozas. Fotografijų parodoje – Darbėnų istorijos kūrėjai // Pajūrio naujienos. - 2018, rugpj.
3, p. 8.
Apie Darbėnų bibliotekos darbuotojų Danutės Paulikienės bei Jurgitos Anužienės bibliotekoje
organizuotus renginius, surengtas įvairias parodas. Plačiau apie fotografijų parodą – „Darbėnų
istorijos kūrėjai 1918–2018 metais“.
Urnikienė, Dovilė. Elitinis kinas – po atviru dangumi // Pajūrio naujienos. - 2018, rugpj. 10, p. 7.
Apie į Kretingos kultūrinį gyvenimą įsiliejusį naują reiškinį – lauko kiną, kurį organizuoja Kretingos
rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka.
Tirevičiutė, Inga. Kretingiškiai pynė Žolinės arbatos vainikėlius. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, rugpj.
11, p. 7.
Artėjant Švč. Mergelės Marijos įėmimo į dangų bažnytinei šventei – Žolinei, Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su Žolinčių akademijos vadove
Danute Kunčiene.
Tirevičiutė, Inga. „Už laisvę“ – Kretingos miškų keliais / Brigita Barkauskaitė-Tamašauskė // Pajūrio
naujienos. - 2018, rugpj. 14, p. 17.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka vykdydama projektą „Kultūros
pažinimo maršrutas: laisvės kovos Kretingoje“ organizavo laisvės kovų pažintinį žygį „Už laisvę“.
30 kilometrų už laisvę. - Iliustr. - „Klaipėdos“ iliustr. // Klaipėda. - ISSN 1392-558X. - 2018, rugpj.

14, p. 24.
Apie laisvės kovų pažinimo žygį „Už laisvę“, kurį suorganizavo Kretingos rajono savivaldybės M.
Valančiaus viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė darbui su jaunimu B.
Barkauskaitė-Tamašauskė.
Tirevičiutė, Inga. Už laisvę – Kretingos partizanų takais / Brigita Barkauskaitė-Tamašauskė. - Iliustr.
// Švyturys. - 2018, rugpj. 18, p. 3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus bibliotekos suorganizuotą laisvės kovų pažinimo
žygį „Už laisvę“ pokario partizanų takais. Žygyje dalyvavo apie 70 žmonių.
Urnikienė, Dovilė. Tvirta tradicija Budriuose – vasaros stovykla vaikams. - Iliustr. // Pajūrio naujienos.
- 2018, rugpj. 28, p. 4.
Apie tradicinę – jau 14 metus – Budriuose organizuojamą vasaros stovyklą vaikams. Organizatoriai –
Budrių kaimo bendruomenė, Kretingos rajono kultūros centro Budrių skyrius ir Kretingos rajono M.
Valančiaus viešosios bibliotekos Budrių filialas.
Šeškevičienė, Irena Istorinė tvora kelia grėsmę / Dariaus Šypalio nuotr.. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2018, rugpj. 28, p. 20.
Kretingoje tarp naujosios bibliotekos pastato bei namo-vaiduoklio J. K. Chodkevičiaus g. Nr. 1 išliko
akmeninės Pranciškonų vienuolyno tvoros, sumūrytos prieš 400 metų, fragmentas. Dėl jos išlikimo
Savivaldybės vadovai tarėsi su Statybos skyriaus specialistais, istoriku Juliumi Kanarsku bei
evangelikų liuteronų „Sandoros“ draugijos atstovais Rūta ir Arūnu Šulskiais.

RUGSĖJIS
Mendeika, Aistas Tvoros liekanos kelia rūpesčių / autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, rugs.
1, p. 2.
Apie senovinės akmeninės tvoros, esančios prie naujo M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato
avarinę būklę.
Urnikienė, Dovilė. Interaktyviame maršrute – istorija apie laisvės kovas Kretingoje. - Iliustr. // Vakarų
Lietuva. - ISSN 1648-455X. - 2018, rugs. 4/10, nr. 35(1162), p. 9.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos vykdomą projektą „Kultūros pažinimo maršrutas:
laisvės kovos Kretingoje“, kurio iniciatorė vyresn. bibliotekininkė darbui su jaunimu Brigita
Barkauskaitė-Tamošauskė. Apie pėsčiųjų žygį „Už laisvę“, kurio metu buvo pristatyta dalis maršrutų.
Tirevičiutė, Inga. Bibliotekoje – fotosesija „Šimtmečio spalvos“. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, rugs. 19,
p. 12.
Apie M. Valančiaus bibliotekoje įvykusią fotosesiją „Šimtmečio spalvos“, kurioje dalyvavo vaikai iš
rajono ugdymo įstaigų. Gražiausias akimirkas įamžino fotostudija KEMEL.
Tirevičiutė, Inga. Paskelbė „Vasaros skaitymo iššūkio“ laimėtojus. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2018, rugs. 21, p. 7.
Apie vasarą visos šalies bibliotekose vykusią skaitymo akciją „Vasaros skaitymo iššūkis“, kuriose
dalyvavo ir Kretingos rajono Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekoje bei filialų skaitytojai.

Stonkuvienė, Laima. Pristatė knygą apie Dalią Grybauskaitę: susitikimai. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
rugs. 22, p. 5-6.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje svečiavosi mokslininkė, profesorė
Ona Brazauskaitė-Voverienė, kuri pristatė savo knygą „Dalia Grybauskaitė – tautos prezidentė“.
Registruokite savo bendruomenes ir paverskite ją išmanios Lietuvos dalimi // Švyturys. - 2018,
rugs. 22, p. 16.
Apie Lietuvos bibliotekose prasidedanti naują projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir
atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“.
Tirevičiutė, Inga. Paskelbti „Vasaros skaitymo iššūkio“ laimėtojai. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, rugs.
22, p. 5.
Apie vasarą visos šalies bibliotekose priimtas skaitymo varžytuves „Skaitymo iššūkis“, kuriame
dalyvavo ne tik didžiųjų miestų bet ir rajonų, miestelių bei kaimų skaitytojai. Plačiau apie Kretingos
miesto viešosios bibliotekos bei filialų skaitytojų dalyvavimą ir nugalėtojus „Skaitymo iššūkyje“.
Benaitytė, Gintarė. Dalis infrastruktūros projektų eina į pabaigą: savivaldybėje. - Iliustr. // Švyturys. 2018, rugs. 26, p. 4.
Apie Kretingoje vykstančių statybų situaciją, kurią įvertino Savivaldybės meras, Administracijos
direktorius ir pavaduotojas.
Mendeika, Aistas. Tarybos nariams informacijos dar trūksta : politika / autoriaus nuotr.. - Iliustr. //
Švyturys. - 2018, rugs. 26, p. 3.
Apie Savivaldybės Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto išvažiuojamąjį posėdį, kurio metu komiteto
nariai aplankė didžiausius statomus Kretingos infrastruktūros objektus.

SPALIS
Naujokaitienė, Birutė. Krašto kūrėjai paminėjo brolio Bernardo jubiliejų // Pajūrio naujienos. - 2018,
spal. 5, p. 8.
Apie Kretingos krašto kūrėjų vakarą Kretingos viešojoje bibliotekoje, kuris buvo skirtas brolio
pranciškono Bernardo Belicko 50-ies metų jubiliejui paminėti.
Viskontienė, Nijolė. Mokė pamilti knygą // Pajūrio naujienos. - 2018, spal. 5, p. 8.
Apie Kretingos viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus surengtą renginį pagal O.
Lallemand knygą „Vilkas keičia spalvą“ priešmokyklinukų grupės „Pelėdžiukai“ vaikams Kretingos
mokykloje-darželyje „Žibutė“.
Darbėnuose – susitikimas su Arvydu Juozaičiu / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2018,
spal. 5, p 3.
Spalio 8 d. 14 val. Darbėnų bibliotekoje rengiamas susitikimas su filosofu, rašytoju, publicistu,
politiniu ir visuomenės veikėju, humanitarinių mokslų daktaru Arvydu Juozaičiu, kuris pristatys savo
naują knygą „Tėvynės tuštėjimo metas“.
Naujokaitienė, Birutė. Krašto kūrėjų vakare paminėtas brolio Bernardo jubiliejus. - Iliustr. //
Švyturys. - 2018, spal. 10, p. 6.

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį Kretingos krašto
kūrėjų vakarą, kurio metu su 50-čio jubliejumi buvo pasveikintas pranciškonas brolis Bernardas
Belickas.
Tirevičiutė, Inga. Papuošalus kūrė erdvinio dekoro technika. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, spal. 13, p.
16.
Apie M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusius papuošalų kūrimo ir rėmelių dekoravimo
kūrybinius užsiėmimus.
Maksvytis, Juozas. Arvydas Juozaitis sudomino darbėniškius. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018,
spal. 16, p. 5.
Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale buvo surengtas susitikimas su Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio kūrėju ir iniciatyvinės grupės nariu, filosofu, humanitarinių mokslų daktaru,
rašytoju publicistu Arvydu Juozaičiu – Darbėnų krašto žmonėms buvo pristatyta jo naujausia knyga
„Tėvynės tuštėjimo metas“.
Abromienė, Elena. Budriškius senjorus sukvietė į tradicinę popietę. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, spal.
17, p. 6.
Apie Kretingos kultūros centro Budrių skyriuje surengtą popietę „Šviesi gyvenimo versmė“, kurią
organizavo Kretingos kultūros centro Budrių skyrių ir M. Valančiaus viešosios bibliotekos Budrių
filialas.
Statomoje bibliotekoje mirė darbininkas / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2018, spal. 19,
p. 4.
Apie statomoje Kretingos bibliotekoje rastą negyvą darbininką.
Statomoje bibliotekoje mirė darbininkas / „Švyturio“ inf. // Švyturys. - 2018, spal. 20, p. 2.
Naujai statomoje Kretingos bibliotekoje mirė darbininkas.
Rimkuvienė, Dovilė. Laukžemiškiai pabuvo dailininkais. - Iliustr. - Rubrika: Kūrybos versmės //
Švyturys. - 2018, spal. 20, p. 16.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos Laukžemės filiale įvykusius edukacinius tapybos smėliu
užsiėmimus „Spalvų paletė“.
Tirevičiutė, Inga. Praktiniame seminare – apie vaikų ligas ir negalavimus. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
spal. 20, p. 7.
Apie M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį praktinį užsiėmimą „Kodėl serga vaikai?“, kurį vedė
meno terapeutė ir psichologė Jurgita Dainauskaitė-Šileikienė.
Fondo dovanos pasiekė ir Kretingos bibliotekas / „P. n.“ informacija; Dariaus Šypalio nuotr. Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, spal. 23, p. 5.
Apie Kretingos rajono bibliotekas pasiekusias fondo „Švieskime vaikus“ dovanas – šiuolaikinių
autorių knygas ir perleistą vaikų literatūros klasiką.
Urnikienė, Dovilė. „Baltosios pirštinės“ plečia savanorių tinklą. - Portr. // Pajūrio naujienos. - 2018,
spal. 23, p. 3.
Apie spalio 30 dieną Kretingos rajono M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje nevyriausybinės nepolitinės

rinkimų stebėjimo organizacijos „Baltosios pirštinės“ organizuojamas dirbtuves, kurių metu dalyviai
galės susipažinti su rinkimų specifika, sužinos apie galimus rinkimų pažeidimus taip pat bus
diskutuojama apie galimybes įsitraukti ir išvysti rinkimų užkulisius.
Stonkuvienė, Laima. Kumpikų biblioteka skaičiuoja paskutines dienas. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
spal. 24, p. 3.
Spalio 25 dieną posėdžiausianti Kretingos rajono savivaldybės taryba spręs ar uždaryti savivaldybės
M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kumpikų filialą.
Maksvytis, Juozas. Šventę padovanojo Lietuvai. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, spal. 26, p. 23.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filialo kartu su kultūros skyriumi surengtą
poezijos ir muzikos šventę „Tauta prasideda nuo žodžio…“.
Stonkuvienė, Laima. Jubiliejinis Kūlupėnų bibliotekos ruduo / Aisto Mendeikos nuotr. - Iliustr. Rubrika: Gyvenimo skonis // Švyturys. - 2018, spal. 27, p. 9.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialo veiklos
65-mečio jubiliejaus šventę.
Uždarė Kumpikų biblioteką / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2018, spal. 30, p. 4.
Apie Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo spalio 31 d. uždaromą Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kumpikų filialą.
Šeškevičienė, Irena. Kaimų bibliotekos atšventė jubiliejus / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2018, spal. 30, p. 3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų ir Erlėnų filialų
jubiliejus.

LAPKRITIS
Gatvei Žygų kaime – Antano Maliausko vardas / „P. n.“ informacija. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2018, lapkr. 2, p. 7.
Kretingos rajono savivaldybės taryba savo sprendimu vieną Žalgirio seniūnijai priklausančių gatvių
pavadino Antano Maliausko vardu.
Dainuojamosios poezijos vakaras Salantuose / „P. n.“ informacija. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2018, lapkr. 6, p. 16.
Apie dainuojamosios poezijos šventę „Sielą pasiveikščioti išleisim“ Salantų bibliotekoje.
Senjorus kviečia į akcijos „Senjorų dienos internete 2018“ renginius / „Švyturio“ inf.. - Iliustr. //
Švyturys. - 2018, lapkr. 7, p. 12.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykstančias „Senjorų dienas internete 2018“.
Valančiūtė, Vitalija. Išleido pasivaikščioti sielas. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, lapkr. 7, p. 7.
Apie Salantų miesto bibliotekoje įvykusią dainuojamosios poezijos šventę „Sielą pasivaikščioti
išleisim“, kurią organizavo Salantų biblioteka.

Šeškevičienė, Irena. Rišo lėles – namų saugotojas / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. // Pajūrio naujienos.
- 2018, lapkr. 13, p. 19.
Apie Vydmantų bibliotekoje įvykusią popietę, surengtą bibliotekininkių Romutės Girskienės ir Mildos
Rogačiovienės, kurioje technologijų mokytoja Leonora Griciuvienė įvairaus amžiaus vydmantiškes
mokino susirišti senovines lėles.
Šeškevičienė, Irena. Į riešines įmezgė meilę Lietuvai / Ritos Nagienės nuotr.. - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2018, lapkr. 16, priedas „Mūsų žmonės“, Nr. 11 (1164), p. 10.
Apie vydmantiškių rankdarbių kūrėjų Mildos Rogačiovienės, Eugenijos Zagorskienės ir Bronės
Kietelytės, dalyvavusių Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtame respublikiniame riešinių
konkurse „Mūsų Lietuva“, įvertinimą – diplomus. Konkursui sukurtų riešinių paroda atkeliavo į
Vydmantų biblioteką.
Šeškevičienė, Irena. Kretingiškės paveiksluose – senovės baltų simboliai / Dariaus Šypalio nuotr. Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, lapkr. 16, priedas „Mūsų žmonės“, Nr. 11 (1164), p. 11.
Apie kretingiškės kultūros darbuotojos Dianos Žukauskaitės kryželiu siuvinėtų darbų parodą „Senovės
baltų ženklai: atminties skiautės“, keliaujančią po rajono bibliotekas ir kultūros skyrius.
Maksvytis, Juozas. Eilių, dainų ir giesmių pynė Juodupėnų bibliotekoje. - Iliustr. // Pajūrio naujienos.
- 2018, lapkr. 20, p. 20.
Apie Juodupėnų bibliotekoje įvykusią poezijos, dainų ir giesmių muzikinę popietę „Prabėgo pro šalį
kaip marių vilnis…“, kurią vedė vyresn. bibliotekininkė Viliojata Gembutienė.
Žukauskaitė, Inga. Pažintis su Šiaurės herojais. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, lapkr. 20, p. 6.
Apie Salantų gimnazijoje vykdomą Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje projektą „Šiaurės šalių
literatūros savaitę 2018“. Gimnazijos bibliotekoje vyko šviesos ir knygos šventė tema „Herojai Šiaurės
salose“.
Šeškevičienė, Irena. Gyva grandinė iš senosios į naująją biblioteką / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. //
Pajūrio naujienos. - 2018, lapkr. 23, p. 1, 4.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos organizuotą akciją, kurios metu iš senosios
bibliotekos 300 knygų buvo perduotos gyva kretingiškių grandine į naujai pastatytą biblioteką, kuri
netrukus, gruodžio 21 d. bus atidaryta.
Šeškevičienė, Irena. „Laiko vitražuose“ – 28 kūrėjų vardai / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2018, lapkr. 23, p. 19.
Apie Pranciškonų gimnazijos bendruomenės pristatytą gimnazistų kūrybos almanachą Kretingos M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Antanaitytė, Irma. Prieš įkurtuves – simbolinė knygų kelionė / autoriaus nuotr. - Iliustr. // Švyturys. 2018, lapkr. 24, p. 1, 3.
Apie Kretingos viešosios bibliotekos organizuotą simbolinę akciją, kurios metu sukviesti gyventojai
perdavinėjo knygas gyva grandine iš senosios bibliotekos pastato į naująją biblioteką.
Antanaitytė, Irma. Prisimintas darbėniškių indėlis į valstybės istoriją / Aisto Mendeikos nuotr. Iliustr. // Švyturys. - 2018, lapkr. 24, p. 7.
Apie konferenciją „Darbėnai ir darbėniškiai valstybės šimtmečio istorijoje“ Kretingos M. Valančiaus

bibliotekos Darbėnų filiale.
Stonkuvienė, Laima. Iš žodžių sudėjo laiko vitražą. - Iliustr. - Rubrika: Gyvenimo skonis // Švyturys.
- 2018, lapkr. 24, p. 9.
Apie Kretingos pranciškonų gimnazijos moksleivių kūrybos rinktinės „Laiko vitražai“ pristatymą
Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Antanaitytė, Irma. Varžėsi korupcijos prevencijai skirtoje viktorinoje. - Iliustr. // Švyturys. - 2018,
lapkr. 28, p. 2.
Apie Kretingos muziejuje įvykusį Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos, Savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus ir M. Valančiaus viešosios bibliotekos organizuotą „Protų mūšį –
2018“, skirtą Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.
Maksvytis, Juozas. Jubiliejinei Lietuvai - Darbėnų šimtmečio istorija. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2018, lapkr. 30, p. 8.
Apie konferenciją „Darbėnai ir darbėniškiai valstybės šimtmečio istorijoje“, kurią organizavo M.
Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialas.
Griežienė, Audronė. Budriškiai surengė padėkos vakarą. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, lapkr.
30, p. 16.
Apie Kretingos kultūros centro Budrių skyriuje surengtą padėkos vakarą „Širdies ramybe šildyk“,
kuriame dalyvavo Budrių ir Nausodžio kaimų žmonės.
Vitkauskienė, Vitalija. „Litcon“ -ui įtempė vadžias // Pajūrio naujienos. - 2018, lapkr. 30, p. 3.
Apie Savivaldybės tarybos posėdyje svarstytą klausimą dėl Kretingos Sporto ir sveikatingumo
kompleksą statančios bendrovės planus kloti grindų dangą, nesumontavus radiatorių. Kalbėta apie
sporto komplekso statybos kainą ir Kretingos bibliotekos statybos pabaigą.

GRUODIS
Pėsčiųjų orientacinėse varžybose bandys pažinti Kretingą / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos.
- 2018, gruod. 4, p. 6.
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos kartu su gide Diana Jomantaite-Jonaitiene organizuojamas
pėsčiųjų orientacines varžybas „Pažink Kretingą kitaip“. Tai projekto „Kultūros pažinimo keliu“
dalis.
Kviečiame dovanoti knygų šalies bibliotekoms / Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos
informacija. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, gruod. 7, p. 24.
Apie akciją „Knygų Kalėdos“, kviečiančią dovanoti naujų knygų bibliotekoms, bei Kretingos r.
Motiejaus Valančiaus bibliotekininkių Erikos Kazlauskienės ir Birutės Naujokaitienės viešnagę
šventiniame renginyje Prezidentūroje.
Dovanokime laukiamiausių knygų šalies bibliotekoms / Kretingos rajono savivaldybės M.
Valančiaus viešosios bibliotekos inf.. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, gruod. 8, p. 6.
Apie Prezidento rūmuose įvykusią šventę, kurioje Prezidentė su vaikais, bibliotekininkaios įžiebė
Kalėdų eglę ir paskelbė akcijos „Knygų Kalėdos“ pradžią. Renginyje dalyvavo ir M. Valančiaus

viešosios bibliotekos darbuotojos Erika Kazlauskienė ir Birutė Naujokaitienė. Tradicinėje akcijoje
raginami dalyvauti ir kretingiškiai.
Neaptarnaus lankytojų / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2018, gruod. 11, p. 24.
Kretingos viešosios Motiejaus Valančiaus bibliotekos informacija skaitytojams apie kraustymąsi į
naujas patalpas ir laikinai nutraukiamą lankytojų aptarnavimą.
Neaptarnaus lankytojų / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2018, gruod. 11, p. 24.
Kretingos viešosios M. Valančiaus bibliotekos pranešimas skaitytojams, kad dėl kraystymosi į naujas
patalpas, aptarnavimo paslauga laikinai nebus teikiama.
Dėl kraustymosi darbų lankytojų neaptarnaus / „Švyturio“ inf. // Švyturys. - 2018, gruod. 12, p. 4.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka informuoja, kad nuo gruodžio 14
dienos biblioteka Vilniaus g. 8 užsidaro, nes keliasi į naująjį pastatą. Skaitytojai ir lankytojai nebus
aptarnaujami.
Merai atvirai: ne visi darbai pavyko: [pasisakymai] / kalbėjosi Edita Siavris. - Portr.. - Aut.: Vitalijus
Mitrofanovas, Darius Jasaitis, Vytautas Grigaravičius, Rolandas Janickas, Remigijus Šimašius, Antanas
Tenys, Jonas Gudauskas, Saulius Grinkevičius, Vaclovas Dačkauskas, Virginijus Komskis, Saulius
Gegieckas, Dainius Bardauskas, Dalia Štraupaitė, Juozas Mažeika, Antanas Čepononis // Vakaro
žinios. - ISSN 1648-7435. - 2018, gruod. 14, p. 1, 5.
Apie Lietuvos savivaldybių merus, jų darbus ir planus, tame tarpe Kretingos meras Juozas Mažeika
apie Kretingos viešosios bibliotekos statybą.
Kliknienė, Asta. Advento popietė Šukės bibliotekoje. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, gruod. 18,
p. 19.
Apie renginį, kuriame dalyvavo Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonas Viktoras
Dirvonskis ir Kretingos parapijos klebonas brolis pranciškonas Antanas Blužas.
Stonkuvienė, Laima. Kalėdų stebuklas: įkurtuvės naujojoje bibliotekoje / Laima Stonkuvienė ; Aisto
Mendeikos nuotr.. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, gruod. 22, p. 1, 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos naujojo pastato atidarymo
šventę.
Nagienė, Rita. Atidarė dešimtmetį statytą biblioteką / „P. n.“ informacija ; Ritos Nagienės nuotr. Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, gruod. 28, p. 8.
Apie naujojo Kretingos rajono Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos pastato iškilmingą
atidarymą.
Šeškevičienė, Irena. Kretingai – išskirtinės Kalėdos: iš žurnalisto bloknoto. - Portr. // Pajūrio
naujienos. - 2018, gruod. 28, p. 3.
Apie miesto grąžinimo naujoves prieš Kalėdas: naujos bibliotekos pastato atidarymą, Kryžiaus
Žemaičių alėjoje pastatymą ir kt.
Tirevičiutė, Inga. Įgyvendino projektą verslumui ugdyti. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, gruod. 29, p. 13.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykdytą projektą „Verslo
idėjų labirintas“.

Viskontienė, Rita. Kalniškiečiai šventų Kalėdų laukė bendrystėje. - Iliustr. - Rubrika: Bendruomenėse
// Švyturys. - 2018, gruod. 29, p. 9.
Apie Kalniškių bendruomenės, Kretingos kultūros centro Kalniškių skyriuje bei Kretingos M.
Valančiaus viešosios bibliotekos Kalniškių filiale adventiniu laiktorapiu organizuotus renginius ir
parodas.
Kliknienė, Asta. Šukės bendruomenėje – laisvalaikis kitaip. - Iliustr. - Rubrika: Bendruomenėse //
Švyturys. - 2018, gruod. 29, p. 9.
Apie Šukės kaimo bendruomenės „Naujoji Šukė“ įgyvendinamą projektą „Laisvalaikis kitaip“.
Bendruomenė gavusi finansavimą organizuoja laisvalaikio užimtumo edukacines programas vaikams ir
jaunimui. Apie Šukės bibliotekoje veikiančią nuotraukų parodą, kuriose užfiksuotos akimirkos iš
edukacinių veiklų.

