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Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2012 metų ataskaitą 

pareng÷ vyr. metodinink÷ Skaist÷ Venckut÷. 

 

SANTRUMPOS: 

 

BĮ – bibliografiniai įrašai; 

Fiz. vnt. – fiziniai vienetai; 

KF – kaimo filialas; 

LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema; 

LIBIS SAP - Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos Skaitytojų aptarnavimo 

posistemis; 

LR – Lietuvos Respublika; 

Lt – litai; 

MF – Salantų miesto filialas; 

Pav. – pavadinimas; 

PIC – profesiniam orientavimui skirta programa; 

PĮ – programin÷ įranga; 

Proc. – procentai; 

SIP – savarankiška informacijos paieška; 

SVB – Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka ir jos filialai 

(duomenys už visą rajoną); 

VB – Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka; 

Vnt. – vienetai; 

LBD – Lietuvos bibliotekininkų draugija; 

VRS – vartotojų registracijos sistema. 
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BENDROJI DALIS 

 

Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka), 

planuodama 2012 metų veiklą, orientavosi į įstaigos vizijos ir misijos tikslus: 

vizija – moderni, pilnai kompiuterizuota biblioteka, išsiskirianti įvairialype ir turtinga 

duomenų baze, aukšta aptarnavimo kultūra bei pačių išugdyta skaitytojų branda;  

misija – nenutrūkstantis Kretingos rajono bendruomen÷s informacinių poreikių tenkinimas, 

kuriant stiprią, modernią informacinę bazę, diegiant naujas kompiuterines technologijas, ugdant 

bibliotekos lankytojų informacinę kultūrą. 

2012 metais pagrindiniai veiklos tikslai: 

• kokybiškai aptarnauti Viešosios bibliotekos ir jos filialų lankytojus; 

• tenkinti gyventojų informacinius bei kultūrinius poreikius; 

• populiarinti ir skatinti Kretingos rajono kultūrinį gyvenimą;  

• diegti LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemį (toliau – LIBIS SAP); 

• skatinti visų amžiaus grupių asmenų skaitymą; 

• kurti skaitmeninę informaciją; 

• pamin÷ti Viešosios bibliotekos filialų jubiliejus; 

• rūpintis Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų kvalifikacijos k÷limu; 

• dalyvauti projekto „Bibliotekos pažangai“ skelbtuose konkursuose; 

• sudaryti palankias darbo sąlygas Viešosios bibliotekos bei filialų lankytojams ir 

darbuotojams; 

• organizuoti seminarus bei pasitarimus Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams; 

• tirti, kaupti, išsaugoti bei visuomenei pristatyti kultūros paveldo vertybes; 

• populiarinti Viešąją biblioteką už jos ribų; 

• palaikyti ryšius su žiniasklaida; 

• rūpintis Kretingos rajono gyventojų kompiuteriniu raštingumu; 

• tęsti 2011 m. sudarytos Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos 

Informacinių geb÷jimų ugdymo programos (toliau – Informacinių geb÷jimų ugdymo programos) 

įgyvendinimą; 

• suorganizuoti seminarą mokiniams „Elektronin÷s paslaugos internetu“; 

• pamin÷ti Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę; 

• pamin÷ti Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metus; 

• rengti projektus ir juos įgyvendinti; 

• pamin÷ti kunigo, profesoriaus, poeto Maironio 150 m. – ąsias gimimo metines; 
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• bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei organizacijomis; 

• bendradarbiauti su Lietuvoje ir užsienyje gyvenančiais kraštiečiais; 

• įgyvendinti laim÷tą projektą „Bibliotekų interneto svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir 

mobiliesiems įrenginiams“; 

• administruoti internetines svetaines www.kretvb.lt ir www.kretingosenciklopedija.lt; 

• iš projekto „Bibliotekos pažangai“ Viešosios bibliotekos ir filialų kompiuteriuose atnaujinti 

programinę įrangą; 

• Viešosios bibliotekos internetin÷je svetain÷je įdiegti naują elektroninių paslaugų portalą - 

www.ibiblioteka.lt. 

 

2012 metais pagrindiniai veiklos uždaviniai: 

• organizuoti kokybišką Viešosios bibliotekos ir jos filialų lankytojų aptarnavimą; 

• teikti konsultacijas Viešosios bibliotekos ir filialų lankytojams; 

• tęsti kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymus rajono gyventojams; 

• Viešosios bibliotekos filialuose prad÷ti rengti nemokamus kompiuterinio raštingumo ir 

interneto išteklių mokymus gyventojams; 

• individualiai mokyti gyventojus pagal programą „Mano interneto kelrodis“; 

• rengti individualius mokymus mokinių grup÷ms temomis - „Paieška bibliotekos e-kataloge“, 

„Reikšminių žodžių naudojimas paieškoje“, „Mano sritis - mano informacija“, „Knygos užsakymas 

internetu“, „Bibliotekos paslaugos internetu“; 

• teikti konsultacijas naudojimosi kompiuterine ir programine įranga klausimais Viešosios 

bibliotekos ir filialų viešosios interneto prieigos lankytojams; 

• formuoti dokumentų fondą, teikiant pirmenybę vaikų, mokomajai, informacinei literatūrai; 

• kasdien pildyti pagrindinius bibliotekin÷s veiklos dokumentus: dienoraštį, išduoties vietoje 

registraciją, kompiuterių vartotojų registraciją ir kt. 

• įsisavinti LIBIS PĮ naujoves; 

• dirbti su LIBIS PĮ; 

• dirbti su LIBIS SAP; 

• Viešosios bibliotekos ir filialų kompiuteriuose įdiegti Windows7, Office 2010, LYNC ir kt.; 

• skelbti viešojo pirkimo konkursą knygų tiek÷jams pasirinkti; 

• Viešojoje bibliotekoje dirbti su LIBIS Katalogavimo, Skaitytojų aptarnavimo bei Analizin÷s 

bibliografijos posistemių programomis; 

• į elektroninį katalogą įtraukti visus naujai gautus dokumentus; 

• rekataloguoti Viešosios bibliotekos filialų fondus; 
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• išbraukyti iš elektroninio ir suvestinio katalogų visus nurašytus dokumentus; 

• skenuoti dokumentus ir patalpinti elektroniniame kataloge; 

• rengti internetinių resursų www adresyną; 

• teikti konsultacijas Viešosios bibliotekos filialų darbuotojams darbo su LIBIS PĮ bei LIBIS 

SAP klausimais, bibliografinio – informacinio, kraštotyros darbo klausimais, metinio veiklos plano 

bei ataskaitos rengimo, projektų rengimo ir įgyvendinimo, projektų ataskaitų rengimo, darbo su 

Vartotojų registracijos ir statistikos sistema (toliau – VRSS) ir kitais svarbiais klausimais; 

• tvarkyti informacinį fondą; 

• užsisakyti paklausias duomenų bazes; 

• vykdyti bibliografinę ir informacinę veiklą; 

• Viešosios bibliotekos S. Įpilties ir Rūdaičių filialuose įdiegti LIBIS SAP; 

• užtikrinti kompiuterin÷s ir programin÷s įrangos Viešojoje bibliotekoje ir filialuose veikimą; 

• užtikrinti Viešosios bibliotekos internetin÷s svetain÷s veikimą ir prieinamumą; 

• dalį senosios svetain÷s turinio perkelti į naujai sukurtą, neįgaliesiems ir mobiliesiems 

įrenginiams pritaikytą Viešosios bibliotekos interneto svetainę; 

• dirbti su skaitytojais – skolininkais; 

• tęsti elektroninio leidinio „Kretingos personalijų žinynas (nuo 1609 metų iki dabar)“ pildymą; 

• tęsti elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ rengimą: svetain÷s turinį papildyti 

nauja informacija bei fotografijomis; 

• parengti ir visuomenei pristatyti kraštotyros darbus; 

• parengti, išleisti ir visuomenei pristatyti leidinį „Rimantas Antanas Kviklys: biobibliografin÷ 

rodykl÷ rodykl÷ (1971-2012 m.)“; 

• rengti straipsnius apie Viešosios bibliotekos svarbius įvykius, renginius ir juos publikuoti 

regionin÷je spaudoje – laikraščiuose „Pajūrio naujienos“ bei „Švyturys“, profesiniame leidinyje 

„Tarp knygų“, internetin÷se svetain÷se - www.kretvb.lt, www.kretingiškis .lt, www.kretingos.info, 

Klaip÷dos regiono bibliotekų tinklaraštyje www.klpbibliotekos.blogspot.com, socialiniame tinkle 

www.facebook.lt sukurtame Viešosios bibliotekos puslapyje; 

• parengti 2013 m. veiklos planą; 

• parengti žodinę 2012 m. Viešosios bibliotekos veiklos ataskaitą; 

• pildyti statistines 2012 metų veikos ataskaitas bei pateikti LIBIS bibliotekų statistikos 

modulyje; 

• vykdyti metodinę veiklą; 

• rengti metodines išvykas į filialus; 

• tikrinti ir vertinti filialų darbuotojų veiklą; 
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• bendradarbiauti su projekto „Bibliotekos pažangai“ komanda: teikti jiems reikiamą 

informaciją, talkinti atliekant baigiamuosius projekto įgyvendinimo darbus; 

• dalyvauti projekto „Bibliotekos pažangai“ skelbtuose konkursuose; 

• dalyvauti Inovatyviausių paslaugų bibliotekose rinkimuose; 

• organizuoti protų kovų turnyrus „Europrotai“ Viešojoje bibliotekoje; 

• rengti spaudinių, virtualias bei meno parodas; 

• Viešojoje bibliotekoje surengti Kal÷dinę labdaros mugę, kurios tikslas – surinkti l÷šų atviros 

jaunimo erdv÷s inventoriui įsigyti; 

• tenkinti rajono gyventojų kultūrinius poreikius: organizuoti šventes, tradicinius renginius, 

susitikimus su žinomais žmon÷mis, knygų pristatymus, svarbių įvykių bei žinomų žmonių jubiliejų 

pamin÷jimo renginius, projekto „Bibliotekos pažangai“ tiesiogines transliacijas internetu ir kt.; 

• įgyvendinti 13 projektų; 

• parengti įgyvendintų projektų žodines bei finansines ataskaitas; 

• rengti projektus 2013 m. veiklai įgyvendinti; 

• rengti seminarus mokiniams; 

• surengti Europos paveldo dienų renginį Viešojoje bibliotekoje; 

• rengti bibliografinius sąrašus; 

• pamin÷ti Viešosios bibliotekos filialų jubiliejus; 

• taikyti netradicines darbo formas Viešojoje bibliotekoje ir filialuose. 

 

Pamin÷tini 2012 m. Viešosios bibliotekos ir filialų įvykiai: 

• Viešosios bibliotekos naujo pastato statybai skirta ir išleista 400 tūkst. Lt; 

• LR kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyr÷ dvigubai daugiau l÷šų nei 2011 m. (2011 

metais – 44 116 Lt, 2012 metais – 88 900 Lt); 

• finansin÷ situacija pager÷jo: 2012 m. gauta 35,8 tūkst. Lt daugiau nei 2011 m. (2011 m. – 

1461,7 tūkst. Lt, 2012 m. – 1497,5 tūkst. Lt). Savivaldyb÷ periodikos prenumeratai skyr÷ tiek pat 

l÷šų, kiek ir 2011 m. (45,6 tūkst. Lt); 

• buvo tęsiamas Bilo ir Melindos Geitsų fondo finansuoto projekto „Bibliotekos pažangai“ 

įgyvendinimas: atlikti projekto baigiamieji darbai; 

• Viešoji biblioteka laim÷jo projekto „Bibliotekos pažangai skelbtą konkursą „Pagrindinių 

bibliotekų interneto svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“: sukurta 

naujo dizaino bibliotekos interneto svetain÷, administruojama TVS Joomla, į ją perkelta dalis 

senosios svetain÷s turinio; 



 9 

• projekto „Bibliotekos pažangai“ komanda Viešosios bibliotekos ir filialų kompiuteriuose 

atnaujino programinę įrangą: įdieg÷ Windows7, Office 2010, LYNC ir kt.; 

• Viešosios bibliotekos S. Įpilties ir Rūdaičių filialuose įdiegtas LIBIS SAP. 2012 m. 13 iš 20 

Viešosios bibliotekos filialų dirbo su LIBIS SAP; 

• elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ turinys papildytas 180 straipsnių (17 

daugiau nei 2011 m.); 

• internetin÷je svetain÷je paskelbtos 157 naujienos (35 daugiau nei 2011 m.); 

• nauja informacija buvo nuolat papildomi Viešosios bibliotekos bei elektroninio leidinio 

„Kretingos krašto enciklopedija“ puslapiai socialiniame tinkle Facebook; 

• parengtas, išleistas ir visuomenei pristatytas leidinys „Rimantas Antanas Kviklys: 

miškininkas, visuomen÷s veik÷jas, publicistas, literatas : personalin÷ bibliografijos rodykl÷ (1971-

2012 m.)“; 

• Viešoji biblioteka ir filialai gavo finansavimą 13 projektų įgyvendinimui. Iš viso gauta 17600 

Lt: iš LR kultūros ministerijos – 4500 Lt, iš Europos komisijos – 4000 Lt, iš Kretingos rajono 

savivaldyb÷s (toliau – Savivaldyb÷s) – 9100 Lt; 

• Viešoji biblioteka ir filialai pareng÷ 14 projektų 2013 m. veiklos finansavimui gauti. 

Nutarta finansuoti 12 projektų. Jų įgyvendinimui bus skirta 11600 Lt: iš Savivaldyb÷s - 6600 Lt, iš 

LR kultūros ministerijos Kultūros ir sporto r÷mimo fondo – 5000 Lt; 

• Viešoji biblioteka ir Raguviškių filialas teik÷ paraišką projekto „Metų knygos rinkimai 

2012“, kurio tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus dom÷tis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų 

visuomen÷je skaitymo prestižą, finansavimui gauti ir pateko į laim÷tojų gretas; 

• pamin÷tos Viešosios bibliotekos filialų gyvavimo sukaktys: Kumpikų filialo (60 m.), 

Budrių filialo (60 m.) ir Darb÷nų filialo (75 m.); 

• Viešojoje bibliotekoje vykusias Informacinių geb÷jimų ugdymo pamokas baig÷ 156 vaikai; 

• Viešojoje bibliotekoje ir 6 filialuose organizuotus kompiuterinio raštingumo ir interneto 

išteklių mokymus „Išmokime dirbti kompiuteriu“ baig÷ ir pažym÷jimus gavo 293 Kretingos rajono 

gyventojai (2012 m. išmokyti 136 gyventojai); 

• Viešoji biblioteka ir Kurmaičių filialas teik÷ individualias konsultacijas kompiuterių 

vartotojams: 2012 m. individualiai mokyta 14 gyventojų. Konsultacijoms skirtos 22 val. D÷stytos 

temos: „Kompiuteris“, „Interneto ištekliai“, „Elektronin÷ bankininkyst÷“, „Duomenų baz÷s“, 

„Darbas su Microsoft Word programa“, „Youtube“, „Skype“; 

• 2012 m. SVB per 1308 val. konsultuoti 3880 vartotojai: VB per 593 val. konsultuoti 2844 

vartotojai, KF per 655 val. konsultuoti 953 vartotojai, MF filiale per 60 val. konsultuota 80 

vartotojų; 
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• Viešoji biblioteka ir filialai teik÷ konsultacijas naudojimosi kompiuterine bei programine 

įranga klausimais. 2012 m. per 599 val. konsultuotas 2441 lankytojas: Viešojoje bibliotekoje per 

126 val. konsultuotas 1701 lankytojas, Salantų miesto filiale per 51 val. konsultuota 70 lankytojų, 

kaimo filialuose per 422 val. konsultuota 670 lankytojų; 

• Viešojoje bibliotekoje surengtas seminaras VŠĮ Pranciškonų gimnazijos 8 klas÷s 

mokiniams „Elektronin÷s paslaugos internetu“ (dalyvavo 30 mokinių); 

• Viešosios bibliotekos internetin÷je svetain÷je įdiegtas naujas elektroninių paslaugų portalas 

www.ibiblioteka.lt su posisteme „Klausk bibliotekininko“. Prad÷ta teikti tarpbibliotekin÷ kopijų 

užsakymų vykdymo paslauga; 

• parengtas bibliografinis sąrašas „Kretingos rajono savivaldyb÷s viešoji biblioteka spaudoje: 

2012 metai“ ir patalpintas Viešosios bibliotekos internetin÷je svetain÷je; 

• įsigytas ir kas ketvirtį pildytas sieninis kraštotyros informacinis stendas. Eksponuotos 

parodos: „Kretingos rajono lankytinos vietos“, „Kretingiškių parengti ir išleisti leidiniai“; 

• Kretingos rajono savivaldyb÷s Kultūros skyriaus organizuotoje konferencijoje „Tradicin÷ 

kultūra mina naujus takus“ vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷ pristat÷ savo parengtą pranešimą 

„Etnin÷s kultūros sklaidos būdai bibliotekoje“; 

• 2012 m. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojos pareng÷ 8 kraštotyros darbus: „Baublių 

kaimo kultūrinis kraštovaizdis: architektūros, dail÷s, archeologijos ir istorijos paminklai“ (Baublių 

filialas), „Darb÷nų filialo istorija“ (Darb÷nų filialas), „Kaimo amatai ir menas“ (Grūšlauk÷s 

filialas), „Kūlup÷nų darželio istorija“ (Kūlup÷nų filialas), „Senieji ir dabartiniai vestuvių papročiai 

Kūlup÷nuose“ (Kūlup÷nų filialas), „Kaimo amatų ir meno pažinimas“ (Laukžem÷s filialas), 

„Jokūbavo A. Stulginskio mokykla. Istorijos (1919 - 2009) puslapiai“ (Jokūbavo filialas), „Nijol÷ 

Rimkien÷. Gyvenimo ir kūrybos kelias“ (Vydmantų filialas); 

• Kretingos miesto Rotuš÷s aikšt÷je vykusioje Informacin÷je jaunimo mug÷je Bibliografijos 

– informacijos sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ bei vyr. bibliotekinink÷ Asta Kupšyt÷ pristat÷ 

Viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas jaunimui; 

• Kultūros dienos suvenyrais „Angelas“ apdovanotos Viešosios bibliotekos darbuotojos - 

Bibliografijos – informacijos skyriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ (už bibliografinio – informacinio 

darbo vykdymą Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje) ir Juodup÷nų 

filialo vyr. bibliotekinink÷ Viliojata Gembutien÷ (už aktyvią bibliotekinę veiklą); 

• Viešoji biblioteka teik÷ paraišką Europos komisijos atstovybei Lietuvoje projekto „Mobili 

Europos dienos švent÷ Kretingoje: Drauge – mes j÷ga!” įgyvendinimui. Viešojoje bibliotekoje ir 

filialuose vyko Europos komisijos atstovyb÷s Lietuvoje finansuoti „2012-ųjų – Europos vyresnių 

žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų“ pamin÷jimo renginiai: vaikų meno akcija „Draugyst÷s 

mozaika“, kartų madų švent÷ „Stebuklinga daili suknel÷“, teatralizuotas pasirodymas „Taip kalbasi 
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mūs kartos“ Kretingos miesto Rotuš÷s aikšt÷je, „Kartų solidarumo“ autobuso kelion÷ po Kretingos 

rajoną (Vydmantus, Salantus, Kūlup÷nus ir Karteną), kurios metu kiekvieno miestelio ir kaimo 

centrin÷je aikšt÷je vyko Europos dienos pamin÷jimui skirti teatralizuoti vaidinimai; 

• Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai dalyvavo Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s Jono 

Lankučio viešosios bibliotekos organizuotame tradiciniame XI –ajame Žemaitijos bibliotekininkų 

sporto sąskrydyje „INDöNIADA“; 

• Kretingos miesto ir Šv. Antano atlaidų švent÷s „Graži tu mano...“ poezijos ir muzikos 

vakaro metu drauge su aktoriais Virginija Kochanskyte, Petru Venslovu, dainininke Rita Preikšaite 

bei pianiste Rūta Blaškyte Viešojoje bibliotekoje pamin÷tas kunigo, profesoriaus, vieno iš 

garsiausių lietuvių poetų - Maironio 150 m. jubiliejus; 

• Viešosios bibliotekos Salantų miesto ir Juodup÷nų filialuose drauge su aktore Virginija 

Kochanskyte renginiu „Dedikacija Maironiui: kas tas paslaptis suprastų?“ pamin÷tas kunigo, 

profesoriaus, vieno iš garsiausių lietuvių poetų - Maironio 150 m. jubiliejus; 

• Viešojoje bibliotekoje surengtas Europos paveldo dienų 2012 m. „GENIUS LOCI. 

VIETOS DVASIA“ Kretingos rajone renginys – konferencija „Kunigas, žolinčius, pamokslininkas 

Jurgis Ambrozijus Pabr÷ža (1771–1849)“; 

• Viešojoje bibliotekoje eksponuota darbuotojų menin÷s kūrybos paroda „Užmiršus neramių 

dienų rikiuotę“; 

• Viešojoje bibliotekoje vyko Kal÷din÷ labdaros mug÷, kurioje buvo galima įsigyti 

darbuotojų paruoštos produkcijos, už kurią gautos l÷šos bus skirtos atviros jaunimo erdv÷s 

inventoriui įsigyti; 

• Viešojoje bibliotekoje aktyviai veik÷ 2011 m. įkurtas savanorių būrelis „Bitut÷s“: suburta 

16 paauglių – savanorių; 

• Darb÷nų filiale veiklą tęs÷ jaunųjų bibliotekininkų būrelis; 

• Kartenos filiale veiklą tęs÷ knygų myl÷tojų būrelis „Pel÷džiukas“; 

• Šuk÷s filiale veiklą tęs÷ vaikų piešimo būrelis „Vaikyst÷“; 

• Vydmantų filiale veiklą aktyviai tęs÷ moterų klubas „Birut÷“; 

• Du atrankos etapus pra÷jo ir Ventspilyje vykusioje Tarptautin÷je jaunųjų bibliotekininkų 

akademijoje Viešajai bibliotekai atstovavo vyr. bibliotekinink÷ Asta Kupšyt÷; 

• Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai kvalifikaciją k÷l÷ dalyvaudami mokymuose bei 

seminaruose: Europos komisijos atstovyb÷s Lietuvoje organizuotame koordinaciniame susitikime, 

skirtame Europos informacijos tinklui Lietuvoje, seminaruose - „Rankraštinis paveldas: teorinis – 

praktinis seminaras“, „Viešųjų bibliotekų poveikio vertinimo stiprinimas“, „Biblioterapija ir 

specialiųjų poreikių skaitytojų aptarnavimas“, „Komandinis darbas kaip priemon÷ darbo proceso 



 12 

gerinimui ir tobulinimui“, „Vaikams ir jaunimui skirtų renginių organizavimo metodika“, 

„Bibliotekų organizuojamų renginių specifika ir įvairov÷“, „Efektyvus vadovavimas“, „Bibliotekos 

informaciniai ištekliai“, „Bibliotekų veiklos tyrimo ir vertinimo metodai“, „Šiuolaikin÷ viešoji 

biblioteka: naujovių ir tradicijų derm÷“, „Atviras darbas su jaunimu“, pasitarime TBA klausimais, 

konferencijose - „Sveikas vaikas – investicija į ateitį“, „Asociacijos s÷km÷s formul÷s“, „Tradicin÷ 

kultūra mina naujus takus“, mokymuose - „Komplektavimo ir katalogavimo ypatumai: metodiniai, 

programiniai, ir organizaciniai sprendimai“, „Elektroninių išteklių ir skaitmenintų objektų 

katalogavimas“, www.biblioteka.lt: e-paslaugų užsakymų aptarnavimas, IFLA bibliotekų asociacijų 

stiprinimo programos („Building strong library associations“) baigiamojoje konferencijoje, 

išpl÷stiniame Regiono bibliotekų tarybos pos÷dyje, International Research and Exchanges Board 

(IREX) „Bibliomist“ projekto Tarptautin÷s jaunųjų bibliotekininkų akademijos mokymuose; 

• Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su kalbininke, humanitarinių mokslų daktare Jūrate 

Laučiūte; 

• Viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Atstovavimas bibliotekoms“. Pranešimą pristat÷ 

Klaip÷dos apskrities viešosios I. Simonaityt÷s bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyr. 

bibliotekinink÷ Kristina Kundrotien÷; 

• Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su Klaip÷dos apskrities I. Simonaityt÷s viešosios 

bibliotekos Bibliotekinių procesų automatizavimo skyriaus ved÷ja Airida Samavičiene, kuri 

pasidalino įspūdžiais iš kasmetin÷s IFLA konferencijos, vykusios 2012 m. rugpjūčio 11-18 

dienomis Helsinkyje; 

• Viešoji biblioteka ir filialai drauge su kitomis Lietuvos viešosiomis bibliotekomis 

Nacionalin÷s Lietuvos bibliotekų savait÷s pamin÷jimo proga suorganizavo bendrą renginį - 

„Biblioteka: spausk Patinka!“, kurio metu buvo skaitoma poeto Maironio kūryba. Viešojoje 

bibliotekoje vyko poezijos valanda „Maironį skaitome ir klausome drauge“, o vaikams surengta 

etnokultūros popiet÷ „Liaudies išmintis kalba mano senelių lūpomis“; 

• Viešojoje bibliotekoje vyko tradicinis Kretingos rajone gyvenančių, kuriančių, kraštiečių –

rašytojų, poetų, literatų, kompozitorių kūrybos vakaras - „Kretingos poezijos ir dainų pavasaris - 

2012“; 

• Viešojoje bibliotekoje pristatyta pedagogo, žurnalisto Rimanto Greičiaus knyga „Man 

nereikia likimo kito“; 

• Viešojoje bibliotekoje vyko tradicin÷ Bibliotekos Bičiulių švent÷ „Mano vaikyst÷s 

skaitymai”; 

• Viešoji biblioteka ir filialai dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ komandos 

organizuotoje akcijoje „Savivaldos savait÷ bibliotekose“, 
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• Viešosios bibliotekos ir filialų lankytojai tur÷jo galimybę pirmieji Lietuvoje išvysti 

dokumentinį – vaidybinį filmą apie žmones, kurių gyvenimus pakeit÷ bibliotekos: vyko projekto 

„Bibliotekos pažangai“ organizuota filmo „1000 galimybių“ tiesiogin÷ vaizdo transliacija internetu; 

• Viešojoje bibliotekoje bei filialuose vyko projekto „Bibliotekos pažangai“ komandos 

organizuotos tiesiogin÷s transliacijos internetu: „Savivaldos savait÷ bibliotekose“ (virtualus 

Lietuvos gyventojų bendravimas su vietos valdžia), „Virtualūs susitikimai“ su žurnalistu, rašytoju ir 

keliautoju Algimantu Čekuoliu, Nacionalin÷s kultūros ir meno premijos laureatu Marcelijumi 

Martinaičiu, kino, televizijos ir teatro aktoriumi, diplomatu Juozu Budraičiu, „E.PAMOKA“, 

Tarptautinei moterų sveikatos gerinimo dienai pamin÷ti skirta tiesiogin÷ transliacija internetu – 

diskusija „Infekcinių ligų gr÷sm÷s moterų sveikatai“; 

• Viešoji biblioteka dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ skelbtuose konkursuose – 

„Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“, „Inovacijų bibliotekos“, 

„Mano krašto portretai“. Enciklopedijoje www.grazitumano.lt kretingiškiai įamžino kraštą 

garsinančius ir praturtinančius žmones – miškininką, literatą, publicistą, Rimantą Antaną Kviklį, 

Kretingos Marijono Daujoto vidurin÷s mokyklos etikos vyr. mokytoją, rašytoją Mariją Bučkienę bei 

Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoją, metodininkę, Jaunųjų 

fotomenininkų būrelio vadovę Janiną Dalią Šidlauskienę. Straipsnis„Įprasminta gyvenimui“ apie 

mokytoją Janiną Dalią Šidlauskienę pateko į konkurso finalą; 

• Viešoji biblioteka dalyvavo Inovatyviausių paslaugų bibliotekose rinkimuose; 

• Viešosios bibliotekos direktor÷ Birut÷ Karčauskien÷ ir vyr. metodinink÷ Skaist÷ Venckut÷ 

drauge su kitais Lietuvos viešųjų bibliotekų atstovais dalyvavo Vilniuje vykusiame baigiamajame 

nuo 2008 m. įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai“ renginyje – „Besikeičianti biblioteka“; 

• Viešoji biblioteka dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuotoje iniciatyvoje 

„Savivaldos savait÷ bibliotekose“: vyko renginys – diskusija su Savivaldyb÷s atstovais jaunimui 

aktualiais klausimais; 

• Viešojoje bibliotekoje vyko Europos Komisijos atstovyb÷s Lietuvoje inicijuoti 4 protų 

kovų turnyrai „Europrotai“, kurie sulauk÷ didelio gyventojų susidom÷jimo; 

• Viešosios bibliotekos vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷ pareng÷ 4 virtualias parodas: 

„Operos solistei Elenai Saulevičiūtei - 85 metai“, „Dailininkei scenografei, Kretingos r. Garb÷s 

pilietei R. Songailaitei-Balčikonienei – 90“, „Poetei Teklei Džervienei - 80 metų“, „Treneriui, 

Kretingos raj. Garb÷s piliečiui Stasiui Ruzgailai – 90“; 

• Viešojoje bibliotekoje vykusios muzikin÷s - literatūrin÷s popiet÷s „Spalvų, garsų ir žodžių 

žaismas“ metu Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos fotografijos būrelio nariai pristat÷ savo 

kūrybą; 
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• Viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos Politinių kalinių ir Tremtinių sąjungos Kretingos 

filialo suorganizuotas tremties istorijos tyrin÷jimo, susipažinimo ir bendravimo su savo krašto 

tremtiniais poezijos ir muzikos vakaras „Atmintis, įveikusi užmarštį“; 

• Viešojoje bibliotekoje vyko Kal÷dinis poezijos ir muzikos vakaras „Žvaigžd÷, danguos 

užgimus, nušvito iš aukštybių“ su Klaip÷dos dramos teatro aktore Nijole Sabulyte; 

• bendradarbiauta su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, rengti bendri renginiai; 

• Viešojoje bibliotekoje lank÷si profesoriai Malgorzata Fedorowicz – Kruszewska ir Tadeusz 

Kruszewski iš Torun÷s N. Koperniko universiteto Informacijos ir knygotyros instituto (Lenkija); 

• Viešojoje bibliotekoje lank÷si Aukštaitijos viešųjų bibliotekų - Panev÷žio rajono 

savivaldyb÷s, Pasvalio Mariaus Katiliškio, Pakruojo rajono savivaldyb÷s Juozo Paukštelio, Biržų 

rajono savivaldyb÷s Jurgio Bielinio, Anykščių rajono savivaldyb÷s Liudvikos ir Stanislovo 

Didžiulių, Rokiškio rajono savivaldyb÷s Juozo Keliuočio – direktoriai. 

 

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

Bibliotekų skaičius: 

• iš viso       21 

• Viešoji biblioteka (toliau – VB)     1 

• miesto filialai (toliau – MF)      1 

• kaimų filialai (toliau – KF)     19 

• sujungtų bibliotekų       - 

 

Tinklo pokyčiai: 

• uždaryta filialų       - 

• sujungta bibliotekų       - 

• atidaryta bibliotekų       - 

 

Bibliotekų skaičius, lyginant su 2011 metais, nepakito. Tinklo pokyčių per 2012 m. neįvyko.  

Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos struktūra 2012 m. 

pavaizduota schemoje Nr.1.  
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Schema Nr. 1 
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Nestacionarusis aptarnavimas: 

• bibliotekinių punktų skaičius     -  

• bibliobusų skaičius       -  

• knygnešių skaičius     146 (2011 m. – 177) 

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

Tik 3 iš 20 Viešosios bibliotekos filialų patalpų (Vydmantų, Kūlup÷nų, Darb÷nų) yra 

pritaikytos jud÷jimo negalią turintiems asmenims. Likusių filialų pastatuose n÷ra specialių 

įvažiavimų ir neįgaliesiems pritaikytų darbo vietų. Pastatas, kuriame įsikūrusi Viešoji biblioteka, 

taip pat n÷ra pritaikytas jud÷jimo negalią turintiems lankytojams: specialus įvažiavimas yra, tačiau 

n÷ra liftų, o didžioji dalis bibliotekos struktūrinių padalinių yra antrame pastato aukšte. Viešoji 

biblioteka neteikia knygnešyst÷s paslaugų, tod÷l jud÷jimo negalią turintiems gyventojams knygas 

neša jų artimieji. 

Daugumoje Viešosios bibliotekos filialų negalią turintys ar senyvo amžiaus gyventojai 

aptarnaujami namuose: 2012 metais 146 knygnešiai (31 mažiau nei 2011 m.) aptarnavo 235 

asmenis (42 mažiau nei 2011 m.). Jiems išduota 8248 fiz. vnt. spaudinių (681 mažiau nei 2011 m.), 

iš kurių didžioji dalis - periodiniai leidiniai. Sumaž÷jusių rodiklių priežastys – senstantys kaimai, 

ženkliai maž÷jantis gyventojų skaičius, maž÷jantis gimstamumas, augantis mirtingumas, auganti 

gyventojų emigracija iš kaimų į miestus ar svečias šalis. 

Viešojoje bibliotekoje n÷ra komplektuojamas atskiras fondas, skirtas neįgaliesiems. 

Bendrajame fonde yra kaupiamos įgarsintos knygos. Viešoji biblioteka iš Klaip÷dos aklųjų 

bibliotekos reguliariai kas ketvirtį gavo įgarsintų knygų (CD), skirtų skaitytojams su reg÷jimo 

negalia. Viešosios bibliotekos paslaugomis naudojosi 4 neregiai vartotojai, kurie apsilank÷ 19 kartų 

(3 daugiau nei 2011 m.), jiems išduota 149 egz. įgarsintų knygų (25 daugiau nei 2011 m.). 

Įgarsintos knygos buvo gaunamos iš Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaip÷dos filialo ir yra periodiškai 

keičiamos naujomis. 2012 m. neregiai naudojosi Viešosios bibliotekos Abonemento teikiamomis 

paslaugomis: kompiuteris su neregiams ir silpnaregiams skirta technine bei programine įranga, 

gautas iš projekto „Bibliotekos pažangai“, nesulauk÷ populiarumo. 

Viename iš Erl÷nų filialo aptarnaujamų kaimų gyvena nereg÷ moteris, kuriai knygų įrašus 

Erl÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷ atveža iš Viešosios bibliotekos. 

 

II. FONDO FORMAVIMAS 

Fondo būkl÷ 
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Atsižvelgiant į Savivaldyb÷s teritorijos istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę pl÷trą, 

demografinę situaciją, gyventojų reikmes, Viešojoje bibliotekoje komplektuojamas universalaus 

profilio dokumentų fondas. 

2012 m. iš LR kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerijos) l÷šų dokumentams 

įsigyti gauta dvigubai daugiau (2011 metais – 44 116 Lt, 2012 metais – 88 900 Lt), tačiau bendras 

knygų gavimas sumaž÷jo, nes gauta mažiau paramos nei 2011 m. (2012 m. paramos būdu gautos 

knygos sudar÷ 26 proc. naujai gautų knygų, 2011 m. - 50 proc.). 2012 m. Savivaldyb÷ 

dokumentams įsigyti skyr÷ 45600 Lt (2011 m. - 63500 Lt): knygoms įsigyti l÷šų neskyr÷ (2011 m. 

skyr÷ 17900 Lt), periodiniams leidiniams įsigyti 2011 m.  ir 2012 m. skyr÷ po 45600 Lt.  

Dokumentams įsigyti iš Kultūros ministerijos skirtų l÷šų augimas įtakojo įsigytų dokumentų 

kokybę: atsakingai atrinktos ir nupirktos knygos daug vertingesn÷s nei gautos paramos būdu. 

Opia problema išliko mokomosios literatūros, universitetų leidyklų leidinių stygius. Stigo 

l÷šų filialams nupirkti mokomosios bei informacin÷s literatūros. Viešoji biblioteka daugumos 

leidinių turi tik po vieną egzempliorių., tod÷l jais leidžiama naudotis vietoje.  

2012 m. Viešojo pirkimo konkursą knygų tiekimui laim÷jo UAB „Šviesa“. 

Lentel÷ Nr. 1. Dokumentų fondas 2011 m. – 2012 m. 
2011 m. 2012 m. Biblioteka  

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

Skirtumas (fiz. vnt.) 

SVB 258512 40169 230856 42297 -27656 

VB 68758 38181 62645 39954 -6113 

MF 21768 13507 19851 13051 -1917 

KF 167986 11104* 148360 11791* -19626 

    *Vidutiniškai vieno kaimo filialo dokumentų pavadinimų skaičius. 
 

Iš viso yra grožin÷s literatūros ( fiz. vnt. ir proc.): 
- SVB 148804 fiz. vnt. 64,5 %  
- VB 31861  fiz. vnt. 50,9 % 
- MF 11994  fiz. vnt. 60,4 %  
- KF 104949 fiz. vnt. 70,7 % 

 
Iš viso yra šakin÷s literatūros  ( fiz. vnt. ir proc.): 

- SVB 82052  fiz. vnt. 35,5 % 
- VB 30784  fiz. vnt. 49,1 % 
- MF 7857  fiz. vnt. 39,6 % 
- KF 43411  fiz. vnt. 29,3 % 

Nuo 2012 m. periodiniai leidiniai saugomi terminuotai ir į apskaitą neįtraukiami. Jie 

apskaitomi tik periodinių leidinių apskaitos kortel÷se.  

2012 m. dokumentų fondas sumaž÷jo, nes: 

• nurašyti visi periodiniai leidiniai; 
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• Darb÷nų filiale įvykusios lietvamzdžio avarijos metu buvo sugadinti 626 fiz. vnt. knygų; 

• rekataloguojant fondus Viešosios bibliotekos filialuose, atrinkti ir nurašyti susid÷v÷ję, 

aktualumą praradę dokumentai; 

• knygų nurašyta daugiau negu gauta (gauta - 5838 fiz. vnt., nurašyta - 7145 fiz. vnt.). 

Nurašytos knygos sudar÷ tik 7 procentus naujai gautų knygų vert÷s (gauta už 115000 Lt, nurašyta 

už 8500 Lt); 

• didelę dalį fondo sudaro senų metų leidimo, aktualumą praradusios knygos, tod÷l viena iš 

pagrindinių problemų išliko fondų atnaujinimas. Naujų knygų gavimas sudar÷ tik 2,5 procento viso 

fondo. 

Diagrama Nr. 1. Dokumentų fondo 2011 m. - 2012 m. lyginimas (fiz. vnt.). 
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Aprūpinimas dokumentais 

Vienam gyventojui tenka dokumentų (fiz. vnt.) : 

- SVB  5,6 fiz. vnt. 
- VB  3,3 fiz. vnt. 
-  MF  11,5 fiz. vnt. 
-  KF  7,1 fiz. vnt. 

 

Lyginant su 2011 metais , SVB dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui, sumaž÷jo 

d÷l periodinių leidinių nurašymo. 

Lentel÷ Nr. 2. Naujai gautų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui 2011 m. 
– 2012 m. 

Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 0,3 0,1 - 0,2 
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VB 0,2 0,1 - 0,1 

MF 0,4 0,1 - 0,3 

KF 0,5 0,2 - 0,3 

 

Diagrama Nr. 2. Naujai gautų dokumentų skaičius, tenkantis 1 gyventojui, 2011 m. - 
2012 m. 
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Naujai gautų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui sumaž÷jo, nes 2012 m. 

pateiktas tik knygų gavimas, o 2011 m. - knygų ir periodinių leidinių gavimas. 

Lentel÷ Nr. 3 Garsinių ir regimųjų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui 2011 m. – 
2012 m. 
Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 0,02 0,03 +0,01 

VB 0,04 0,04 0 

MF 0,07 0,08 +0,01 

KF 0,002 0,004 +0,002 
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Lentel÷ Nr. 4. Elektroninių dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui 2011 m. – 2012 
m. 
Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 0,003 0,003 0 

VB 0,003 0,004 +0,001 

MF 0,003 0,003 0 
KF 0,002 0,002 0 

 

Lentel÷ Nr. 5. Dokumentų skaičius, tenkantis vienam vartotojui 2011 m. – 2012 m. 
Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 31 30 -1 
VB 19 18 -1 
MF 44 45 +1 
KF 40 41 +1 

 
Lentel÷ Nr. 6. Dokumentų gavimas 2011 m. – 2012 m. 

Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

 fiz. vnt. pav. fiz. vnt. pav. fiz. vnt. pav. 
SVB 14827 2497 5840 2421 - 8987 - 76 

VB 3304 1721 2302 1889 - 1002 + 168 
MF 760 286 230 224 - 530 - 62 
KF 10763 524 3308 864 - 7455 + 340 

 

Diagrama Nr. 3. Dokumentų gavimo 2011 m. - 2012 m. lyginimas (fiz. vnt.). 
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2012 m. vienas filialas vidutiniškai gavo 174 fiz. vnt. dokumentų (392 fiz. vnt. mažiau nei 

2011 m.). Ženklaus dokumentų sumaž÷jimo priežastis – remiantis Fondų apsaugos nuostatų 

pakeitimais, nuo 2012 m. į apskaitą nebeįtraukti periodiniai leidiniai. 
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2012 m. buvo užprenumeruota 111 pavadinimų periodinių leidinių: 79 pavadinimai žurnalų 

ir 32 pavadinimai laikraščių. Spaudos, radijo ir televizijos r÷mimo fondas užprenumeravo 37 

kultūros žurnalus ir 9 savaitraščius. 

Viešosios bibliotekos Jokūbavo filiale, r÷m÷jų d÷ka, užsakyti periodiniai leidiniai - 

„Kultūros barai“, „Žalioji Lietuva“, „Mūsų girios“, „Aplinka“, „Rasos“, „Tremtinys“, „Laimiukas“, 

„40+“, „Vakaro žvaigždel÷“. 

Viešosios bibliotekos Grūšlauk÷s filialui gydytoja Vaiva Eringyt÷ dovanojo žurnalo 

„Panel÷“ prenumeratą. 

 

Lentel÷ Nr. 7. Per 2012 metus įgyta grožin÷s ir šakin÷s literatūros  
Įgyta grožin÷s 
literatūros 

Įgyta šakin÷s literatūros Biblioteka 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. 

SVB 3888 1410 1952 1011 

VB 1276 948 1026 941 

MF 166 166 64 58 

KF 2446  862  

Vidutiniškai vienas filialas gavo 45 fiz. vnt. šakin÷s literatūros. 
 
Lentel÷ Nr. 8. Naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 2011 m. – 2012 m. 

Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 
SVB 6 3 - 3 

VB 5 4 - 1 
MF 4 2 - 2 
KF 6 2 - 4 

 

Diagrama Nr. 4. Naujai gauti dokumentai 2011 m. - 2012 m. (proc.) 
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2012 m. naujai gautų dokumentų procentas dokumentų fonde ženkliai sumaž÷jo, nes nuo 

2012 m. nebepateikiamas periodinių leidinių gavimas. 

L÷šos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti : 

- iš viso     3,88 Lt, t.y. 0,43 Lt daugiau nei 2011 m.; 

- Kultūros ministerijos skirtų l÷šų  2,14 Lt, t. y. 1,14 Lt daugiau nei 2011 m.; 

- Savivaldyb÷s skirtų l÷šų   1,10 Lt, t. y. 0,35 Lt mažiau nei 2011 m.; 

- iš kitų šaltinių    0,64 Lt, t.y. 0,36 Lt mažiau nei 2011 m. 

2012 metais dokumentų įsigyta už 160829 Lt (9507 Lt daugiau nei 2011 metais): 

- iš Kultūros ministerijos   88900 Lt(44784 Lt daugiau nei 2011 metais); 

- Savivaldyb÷s l÷šų    45600 Lt (17900 Lt mažiau nei 2011 metais); 

- kitų šaltinių     26329 Lt (17377 Lt mažiau negu 2011 metais). 

Kitų šaltinių l÷šas sudaro daugiausia paramos būdu gautos knygos. 

 

Diagrama Nr. 5. L÷šos, už kurias įsigyti dokumentai, 2011 m. - 2012 m. (Lt) 
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Dokumentų nurašymas 
 

Lentel÷ Nr. 9. Dokumentų nurašymas 2011 m. – 2012 m. (fiz. vnt. ir pav.) 
2011 m. 2012 m. Skirtumas Biblioteka 
Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt.  Pav. 

SVB 17207 0 33496 293 + 16289 + 293 

VB 4671 0 8415 116 + 3744 + 116 

MF 1342 0 2147 680 + 805 + 680 

KF 11194 0 22934 174 + 11740 + 174 
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Diagrama Nr. 6. Dokumentų nurašymas 2011 m. - 2012 m. (fiz. vnt.) 
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2012 m. dokumentų nurašymas ženkliai viršijo gavimą. Priežastis - visų periodinių leidinių 

nurašymas ir naujai gautų periodinių leidinių nepajamavimas. Jie buvo apskaitomi tik periodinių 

leidinių apskaitos kortel÷se. 

Diagrama Nr. 7. Dokumentų nurašymo priežastys 2012 m.  
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Nurašymo priežastys (fiz. vnt. ir proc.): 
- susid÷v÷ję    6381 fiz. vnt. - 19,0 %; 
- praradę aktualumą   26781 fiz. vnt. - 80,0 %; 
- vartotojų prarasti dokumentai 334 fiz. vnt. - 1,0 %. 

 
Fondo panaudojimas 
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Lentel÷ Nr.10. Viešosios bibliotekos bei filialų fondo apyvartos rodiklis 2011 m. - 2012 
m. 

Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 1,1 1,1 0 

VB 1,5 1,6 + 0,1 

MF 0,6 0,7 + 0,1 

KF 0,9 1,0 + 0,1 

 
Diagrama. Nr. 8. Fondo apyvartos rodiklis 2011 m. - 2012 m. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Fondo apyvartos rodiklis 2011 m. - 2012 m. 

2011

2012

2011 1,1 1,5 0,6 0,9

2012 1,1 1,6 0,7 1

SVB VB MF KF

 

Problemos. Pagrindine problema išliko studentams reikalingos mokomosios literatūros 

spragos, atsiradusios d÷l uždelsto LR kultūros ministerijos l÷šų skyrimo dokumentams įsigyti: 

sutartis su Kultūros ministerija pasirašoma tik kovo arba balandžio m÷nesį, tod÷l dažnai nesp÷jama 

nupirkti norimų knygų (dauguma tiražų jau būna parduoti). 2012 m. Kultūros ministerija knygų 

pirkimui skyr÷ dvigubai daugiau l÷šų nei 2011 m., bet bendras knygų gavimas sumaž÷jo, kadangi 

gauta 24 % mažiau paramos nei pra÷jusiais metais. 2012 m. Savivaldyb÷ neskyr÷ l÷šų knygoms 

įsigyti (2011 m. skyr÷ 17900 Lt), periodinių leidinių prenumeratai skyr÷ 45600 Lt (tiek pat, kiek 

2011 m.). D÷l l÷šų stygiaus mažai nupirkta mokomosios literatūros Viešosios bibliotekos filialams. 

Opia problema išliko šakin÷s literatūros fondo atnaujinimas. 

Darbas su katalogais 

Elektroniniame kataloge yra 42297 bibliografiniai įrašai (toliau – BĮ). 2012 metais 

elektroninis katalogas papildytas 2128 BĮ (369 BĮ mažiau nei 2011 m.). Suinventorinta 5838 fiz. 

vnt. naujų dokumentų ( 881 fiz. vnt. mažiau nei 2011 m.). Suvestiniame ir elektroniniame kataloge 

atžym÷tos nurašytos knygos. 

Metodinis darbas 
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Viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus ved÷ja Zolina 

Andrijauskien÷ Viešosios bibliotekos filialų darbuotojoms teik÷ metodinę pagalbą dokumentų 

fondų organizavimo klausimais, konsultacijas darbo su LIBIS PĮ bei fondų rekatalogavimo 

klausimais. 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Vartotojų telkimas 

2012 m. Kretingos rajono gyventojų skaičius – 41535 (2368 mažiau nei 2011 m.). 

Lentel÷ Nr. 11. Kretingos rajono gyventojų sutelkimo procentas 2011 m. – 2012 m. 

Bibliotekos 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 18,9 18,3 - 0,6 

VB 17,3 18,6 + 1,3 

MF 27,7 25,7 - 2 

KF 19,7 17,5 - 2,2 
 

Diagrama Nr.9. Gyventojų sutelkimo procentas 2011 m. - 2012 m. 
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Lentel÷ Nr. 12. Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis VB ir vienam filialui 2011 m. – 
2012 m. 

Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 
SVB 2091 1978 - 113 

VB 20748 18990 - 1758 

MF 1790 1720 - 70 

KF* 1125 1096 - 29 

*Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienam filialui. 

Vartotojų skaičius 
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Lentel÷ Nr.13. Vartotojai 2011 m. - 2012 m. 
Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 8279 7601 - 678 

VB 3584 3526 - 58 

MF 496 442 - 54 

KF 4199 3633 - 566 

 

Apsilankymai 

Lentel÷ Nr. 14. Apsilankymai 2011 m. - 2012 m. 

Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 
SVB 138383 133539 - 4844 

VB 47317 45750 - 1567 

MF 8721 9286 + 565 

KF 82345 78503 - 3842 

 

Lankomumas 

Lentel÷ Nr. 15. Lankomumas 2011 m. - 2012 m. 
Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 17 18 + 1 

VB 13 13 - 

MF 18 21 + 3 

KF 20 22 + 2 

 
Diagrama Nr. 10. Lankomumas 2011 m. – 2012 m. 
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Dokumentų išduotis 

Lentel÷ Nr. 16. Dokumentų išduotis 2011 m. - 2012 m. 
Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 275915 264951 - 10964 

VB 104247 97975 - 6272 

MF 13040 14690 + 1650 

KF 158628 152286 - 6342 

 
Diagrama Nr. 11. Dokumentų išduotis 2011 m. - 2012 m. 
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2012 m sumaž÷jo vartotojų, lankytojų, lankomumo, išduoties į namus ir vietoje rodikliai 

Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose. Pagrindin÷s rodiklių maž÷jimo priežastys: 

• auga emigracija: nemaža dalis gyventojų persik÷l÷ gyventi iš kaimų į miestus ar emigravo į 

svečias šalis. Nemažai iš jų liko registruoti kaimo vietov÷se, tačiau ten negyvena; 

• sensta kaimai; 

• auga mirtingumas; 

• maž÷ja gimstamumas; 

• LIBIS SAP diegimas: dalis buvusių vartotojų nepanoro įsigyti mokamo skaitytojo bilieto, 

dažna šeima įsigijo tik 1 skaitytojo bilietą visiems šeimos nariams, dalis potencialių vartotojų 

atsisak÷ pateikti registracijai būtinus asmens duomenis, kai kurie iš t÷vų atsisak÷ pildyti vaiko 

registracijai reikalingą paraišką; 

• nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Viešoji biblioteka neaptarnavo lankytojų pietų metu (nuo 

13 val. iki 14 val.) ir šeštadieniais; 
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• d÷l Savivaldyb÷s skirto nepakankamo mokos fondo Viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojai kiekvieną ketvirtį administracijai teik÷ prašymus neatvykti į darbą po 3 darbo dienas. 

Tomis dienomis Viešosios bibliotekos kaimo filialuose, kuriuose dirbo po 1 darbuotoją, lankytojai 

nebuvo aptarnaujami; 

• Viešojoje bibliotekoje vykusių kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymų 

gyventojams metu viešosios interneto prieigos vartotojai nebuvo aptarnaujami; 

• d÷l Laivių filialo vyr. bibliotekinink÷s ligos 2,5 m÷n. lankytojai nebuvo aptarnaujami; 

• d÷l Viešosios bibliotekos Laukžem÷s filialo vyr. bibliotekinink÷s ligos daugiau nei 2 

m÷nesius lankytojai nebuvo aptarnaujami; 

• šaltos, nepatrauklios daugumos Viešosios bibliotekos filialų patalpos; 

• Darb÷nų filiale, įvykus lietvamzdžio avarijai, patalpų remonto darbų metu buvo teikiama 

tik dokumentų išduoties paslauga; 

• mokomosios ir informacin÷s literatūros stygius Viešosios bibliotekos filialuose. 

Viešosios bibliotekos Salantų miesto filiale išaugo apsilankymo, lankomumo, dokumentų 

išduoties rodikliai. 

 
Lentel÷ Nr. 17. Dokumentų išduotis į namus 2011 m. - 2012 m. 

Biblioteka 2011 m. 
2012 m. 

Skirtumas 

SVB 164890 165874 +984 

VB 50513 57829 +7316 

MF 7909 8656 +747 

KF 106468 99389 -7079 

 

Lentel÷ Nr. 18. Dokumentų išduotis vietoje 2011 m. - 2012 m. 
 

Biblioteka 

 

2011 m. 

 

2012 m. 

 

Skirtumas 

SVB 111025 99077 -11948 

VB 53734 40146 -13588 

MF 5131 6034 +903 

KF 52160 52897 +737 
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Lentel÷ Nr. 19. Grožin÷s literatūros išduotis 2011 m. - 2012 m. 
2011 m. 2012 m. Skirtumas Biblioteka 

fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. 

SVB 106598 39 100691 38 -5907 -1 

VB 39874 38 40469 41 +595 +3 

MF 5171 40 5648 38 +477 -2 

KF 61553 39 54574 36 -6979 -3 

 

Lentel÷ Nr. 20. Šakin÷s literatūros išduotis 2011 m. - 2012 m. 
2011 m. 2012 m. Skirtumas Biblioteka 

fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. 

SVB 169317 61 164260 62 -5057 +1 

VB 64373 62 57506 59 -6867 -3 

MF 7869 60 9042 62 +1173 +2 

KF 97075 61 97712 64 +637 +3 

 

Lentel÷ Nr. 21. Periodinių leidinių išduotis 2011 m. - 2012 m. 
2011 m. 2012 m. Skirtumas Biblioteka 

fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. 

SVB 150951 55 145950 55 -5001 0 

VB 45819 44 39463 40 -6356 -4 

MF 7847 60 8900 61 +1053 +1 

KF 97285 61 97587 64 +302 +3 

 

Skaitomumas 

Lentel÷ Nr.22. Skaitomumas 2011 m. - 2012 m. 
Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 33 35 +2 

VB 29 28 -1 

MF 26 33 +7 

KF 38 42 +4 
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Diagrama Nr.12. Skaitomumas 2011 m. - 2012 m. 
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2012 m. skaitomumas išaugo Viešosios bibliotekos filialuose ir sumaž÷jo Viešojoje 

bibliotekoje, kadangi ženkliai sumaž÷jo vartotojų ir išduoties skaičius. 

Lentel÷ Nr. 23. Vartotojams skirtos darbo vietos, tarp jų kompiuterizuotos 2010 - 2011 

m. 

Iš viso Iš jų kompiuterizuotų 
(vartotojams ir 
darbuotojams) 

Iš jų: Biblio-
teka 

2011 
m. 

2012 
m. 

Skirtu-
mas 

2011 m. 2012 m. Skir
tu-
mas 

Kompiute-
rizuotų darbo 
vietų sk. 
darbuoto-
jams 

Vartotojams skirtos 
kompiuteri-zuotos 
darbo vietos 

Vartotojams 
skirtos darbo 
vietos, 
prijungtos 
prie interneto 

SVB 293 295 +2 149 148 -1 51 (-2) 97 (+1) 97 
VB 53 53 0 42 42 0 26 16 16 
MF 18 18 0 8 8 0 2 6 6 
KF 222 224 +2 99 98 -1 23 (-2) 75 (+1) 75 

 

2012 m. SVB darbo vietų skaičius vartotojams išaugo 2 (KF). KF kompiuterizuotų darbo 

vietų skaičius darbuotojams sumaž÷jo 2, vartotojams – išaugo 1. Priežastys: 

• 2012 m., baigus renovuoti Viešosios bibliotekos Raguviškių filialo patalpas, išaugo 

vartotojams skirtų darbo vietų skaičius - 3, iš kurių kompiuterizuotų – 1; 

• Viešosios bibliotekos Juodup÷nų filiale sumaž÷jo darbuotojams skirtų kompiuterizuotų 

darbo vietų skaičius - 1; 



 31 

• Viešosios bibliotekos Kartenos filiale sumaž÷jo kompiuterizuotų vietų skaičius 

darbuotojams - 1. 

 

Diagrama Nr. 13. Kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams 2011 m. - 2012 m. 
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Vartotojų orientavimas ir mokymas  

Lentel÷ Nr. 24. Laikas, skirtas vartotojų konsultacijoms 2011 m. - 2012 m. (val.) 
Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 965 1308 +343 

VB 296 593 +297 

MF 70 60 -10 

KF 599 655 +56 

 
2012 m. 20 Viešosios bibliotekos filialų teiktos konsultacijos naudojimosi kompiuterine ir 

programine įranga klausimais. Darbuotojos kas m÷nesį vyr. metodininkei siunt÷ informaciją – 

ataskaitas apie konsultuotus ir mokytus Viešosios interneto prieigos lankytojus. Gauta informacija 

buvo susisteminama ir pateikiama projekto „Bibliotekos pažangai“ komandai: internetin÷je 

svetain÷je https://komanda.bibliotekospazangai.lt buvo pildoma „Gyventojų mokymų apskaitos 

forma“. 

MF laikas, skirtas vartotojų konsultacijoms, maž÷jo, kadangi 2012 m. sumaž÷jo Viešosios 

interneto prieigos lankytojų skaičius. 
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2012 m. nuo 2010 m. organizuojamus kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių 

mokymus „Išmokime dirbti kompiuteriu“ Viešojoje bibliotekoje ir 6 filialuose baig÷ bei 

pažym÷jimus gavo 136 gyventojai (nuo 2010 m. išmokyti 293 rajono gyventojai). 

2012 m. VB per 240 val. kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymus baig÷ 107 

gyventojai (2010 m. – 65 gyventojai, 2011 m. – 83 gyventojai). 2012 m. gyventojus mok÷ 

Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ (7 grupes po 16 val.) ir vyr. 

bibliotekinink÷ Rima Martinkien÷ (8 grupes po 16 val.). 

2012 m. 6 KF prad÷ti organizuoti nemokami kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių 

mokymai gyventojams. Per 151 val. baig÷ ir pažym÷jimus gavo 29 gyventojai: Kalniškių filiale per 

8 val. išmokyti 2 gyventojai, Kartenos filiale per 16 val. išmokyti 3 gyventojai, Kūlup÷nų filiale per 

80 val. išmokyta 10 gyventojų, Raguviškių filiale per 9 val. išmokyti 2 gyventojai, Erl÷nų filiale per 

22 val. išmokyti 4 gyventojai, Šuk÷s filiale per 16 val. išmokyti 8 gyventojai. 

2012 m. SVB per 1308 val. konsultuota 3880 vartotojų: VB per 593 val. konsultuoti 2844 

vartotojai, KF per 655 val. konsultuoti 953 vartotojai, MF filiale per 60 val. konsultuota 80 

vartotojų. 

2012 m. SVB per 599 val. naudojimosi kompiuterine bei programine įranga klausimais 

konsultuotas 2441 lankytojas: VB per 126 val. konsultuotas 1701 lankytojas, MF per 51 val. 

konsultuota 70 lankytojų, KF per 422 val. konsultuota 670 lankytojų. 

2012 m. Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja Laima 

Jonauskait÷ ir vyr. bibliotekinink÷ Rima Martinkien÷ 15 suaugusiųjų gyventojų individualiai mok÷ 

pagal programą „Mano interneto kelrodis“. 

2012 m. Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja Laima 

Jonauskait÷ individualiai mok÷ 14 mokinių grupę temomis - „Paieška bibliotekos e-kataloge“, 

„Reikšminių žodžių naudojimas paieškoje“, „Mano sritis - mano informacija“, „Knygos užsakymas 

internetu“, „Bibliotekos paslaugos internetu“. 

2012 m. Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja Laima 

Jonauskait÷ Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 8 klas÷s mokiniams ved÷ seminarą 

„Elektronin÷s paslaugos internetu Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešojoje 

bibliotekoje“. 

2012 m. Viešosios bibliotekos Kurmaičių filiale teikta individuali konsultacija naudojimosi 

elektronin÷mis paslaugomis klausimais, skirtos 3 val. 

2012 m. VB Vaikų literatūros sektoriaus ved÷ja Danut÷ Žiobakien÷ reng÷ Informacinių 

geb÷jimų ugdymo pamokas, kurių metu dalyviai buvo mokomi informacijos paieškos galimybių, 

supažindinti su Viešosios bibliotekos skyriais ir sektoriais, ugdytas vaikų kūrybiškumas, 
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supažindinta su fondu, knygų struktūra bei jų išd÷stymo lentynose tvarka. Mokymus baig÷ 156 

vaikai, skirtos 8 val. 

2012 m. Viešisios bibliotekos Vydmantų filiale organizuotos temin÷s valand÷l÷s, skirtos 

informacinių geb÷jimų ugdymui: „Ne medis, bet su lapais“, „Internetas – tavo pagalbininkas“, 

„Sveiki, aš – biblioteka“, „Kelion÷ po knygų šalį“. 

 

Prieiga ir sąlygos 

Viešoji biblioteka ir jos filialai siek÷ dirbti vartotojams palankiu laiku. 

Darbo laikas: 

Viešojoje bibliotekoje: 10 - 18 val. (pirmadieniais - ketvirtadieniais); 

    10 – 17 val. 45 min. (penktadieniais); 

10 - 16 val. (šeštadieniais). 

Salantų miesto filiale:  9 - 17 val. 30 min. (pirmadieniais - penktadieniais).  

    Pietų pertrauka 12 – 12 val. 30 min.; 

Kaimo filialuose: 

19 kaimo filialų dirbo pirmadieniais – penktadieniais. Iš jų: 

11 filialų dirbo po 8 val.  10 filialų 9 – 17 val. 30 min. 

     1 filialas 9 – 18 val. 

4 filialai dirbo po 6 val.  1 filialas 11 – 17 val. 30 min. 

     2 filialai 10 val. 30 min. – 17 val. 

     1 filialas 9 – 15 val. 30 min. 

5 filialai dirbo po 4 val.  3 filialai 13 – 17 val. 

     1 filialas 12 – 16 val. 

     1 filialas 14 – 18 val. 

 12 Viešosios bibliotekos filialų pateiktas darbo laikas su pus÷s valandos pietų pertrauka,  

Kartenos filialo darbo laikas – su 1 val. pietų pertrauka. Kūlup÷nų filiale pietų pertrauka buvo tik 

pirmadieniais, kadangi tą dieną dirbo tik viena iš 2 filialo darbuotojų (filiale dirba 2 vyr. 

bibliotekinink÷s - 1,5 etato). 

Prieššventin÷mis dienomis Viešoji biblioteka ir filialai dirbo viena valanda trumpiau. 

Tarpbibliotekinis skolinimas (TBA) 

2012 m. buvo išsiųstos 3 užklausos Vilniaus universiteto bibliotekai ir gauta 11 dokumentų 

kopijų elektroniniu paštu. Iš Klaip÷dos apskrities viešosios I. Simonaityt÷s bibliotekos gauta 1 

užklausa, išsiųstos 25 dokumentų kopijos. Iš pateiktų rezultatų galima padaryti išvadą, kad TBA 

paslauga n÷ra populiari. Viešosios bibliotekos filialuose TBA paslauga nesinaudota. 
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Renginiai 

Lentel÷ Nr. 25. Renginiai 2011 m. – 2012 m. 
Žodiniai Vaizdiniai Iš viso Biblioteka 

2011 m.  2012m. 2011m. 

 

2012 m. 2011 m. 2012 m. 

SVB 313 291 (-22) 480 450 (-30) 793 741 (-52) 

VB 57 39 (-18) 46 39 (-7) 103 78 (-25) 

MF 18 17 (-1) 17 26 (+9) 35 43 (+8) 

KF 238 235 (-3) 417 385 (-32) 655 620 (-35) 

 

Diagrama Nr. 14. Renginių skaičiaus lyginimas 2011 m. - 2012 m.  
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2012 m. renginių skaičius sumaž÷jo Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose, kadangi 

finansuojama mažai projektų, maž÷ja gyventojų skaičius, ankštos ir šaltos Viešosios bibliotekos 

filialų patalpos, trūksta lentynų parodoms eksponuoti. Siekta organizuoti mažiau, bet 

reikšmingesnių renginių. 

Pagrindin÷s žodinių renginių formos ir tematika – susitikimai su žinomais žmon÷mis, knygų 

pristatymai, kūrybos vakarai, poezijos ir muzikos vakarai, žymių datų min÷jimai, projekto 

„Bibliotekos pažangai“ akcijų transliacijos internetu. 

Parodomis pamin÷tos šaliai ir pasauliui svarbios datos, asmenybių sukaktys, pristatyti 

spaudiniai, meno darbai. Problema - trūksta žinių apie virtualių parodų rengimo metodiką. 
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Žodiniais bei vaizdiniais renginiais siekta tenkinti rajono gyventojų kultūrinius poreikius, 

supažindinti su literatūros ir meno naujov÷mis, skatinti skaitymą, skleisti etninę kultūrą, užmegzti ar 

suaktyvinti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis bei organizacijomis. 

Parodos Viešojoje bibliotekoje valstybin÷ms švent÷ms pamin÷ti: 

• Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimo dienai: „Paimsim arklą, knygą, lyrą ir eisim 

Lietuvos keliu!“; 

• Valstyb÷s (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai: „Karalius Mindaugas ir 

jo epocha“; 

• Gedulo ir vilties dienai: „Birželio 14 – oji – Gedulo ir vilties diena“. 
 

Spaudinių parodos Viešojoje bibliotekoje nusipelniusių žmonių jubiliejams pamin÷ti: 

• kalbinink÷s, politin÷s bei visuomenin÷s veik÷jos Jūrat÷s Sofijos Laučiūt÷s (70 m.): 

„Kalbininkei, baltistei Jūratei Laučiūtei – 70“; 

• rašytojo, prozininko, dramaturgo Antano Vienuolio (130 m.): „Lietuvių rašytojui Antanui 

Vienuoliui Žukauskui – 130 metų“; 

• miškininko, Kretingos rajono Garb÷s piliečio Rimanto Antano Kviklio (80 m.): 

„Miškininkui, Kretingos rajono Garb÷s piliečiui Rimantui Antanui Kvikliui – 80“; 

• prozininko Felikso Janušio (145 m.): „Gydytojui, prozininkui, visuomen÷s ir kultūros 

veik÷jui Feliksui Janušiui – 145 metai“; 

• kalbininko Antano Salio (110 m.): „Kalbininkui Antanui Saliui – 110“; 

• kraštiet÷s poet÷s Marijos Meil÷s Kudarauskait÷s (80 m.): „Poetei, aktorei, pedagogei, 

Kretingos r. Garb÷s pilietei M. M. Kudarauskaitei – 80“; 

• rašytojos Nel÷s Mazalait÷s (105 m.): „Rašytojai Nelei Mazalaitei - 105 metai“. 

 

Virtualios parodos Viešojoje bibliotekoje nusipelniusių žmonių jubiliejams pamin÷ti: 

• operos solist÷s Elenos Saulevičiūt÷s (85 m.): „Operos solistei Elenai Saulevičiūtei – 85 
metai“; 

• dailinink÷s scenograf÷s, Kretingos rajono Garb÷s piliet÷s Reginos Songailait÷s – 

Balčikonien÷s (90 m.): „Dailininkei scenografei, Kretingos r. Garb÷s pilietei R. Songailaitei - 

Balčikonienei – 90“; 

• poet÷s Tekl÷s Džervien÷s (80 m.): „Poetei Teklei Džervien÷ - 80 metų“; 

• trenerio, Kretingos rajono Garb÷s piliečio Stasio Ruzgailos (90 m.): „Treneriui, Kretingos 

raj. Garb÷s piliečiui Stasiui Ruzgailai – 90“. 

 

Meno parodos Viešojoje bibliotekoje: 
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• inžinier÷s, muziejinink÷s, kraštotyrinink÷s Genovait÷s Žukauskien÷s angelų kolekcijos ir 

rankdarbių paroda „Karalių dovanos“; 

• Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų menin÷s kūrybos paroda „Užmiršus neramių 

dienų rikuotę“, kurioje eksponuoti Skaist÷s Venckut÷s grafikos darbai, Laimos Paulauskien÷s 

fotografijos, Eugenijos Zagorskien÷s riešin÷s, Birut÷s Markaitien÷s karpiniai ir Astos Kupšyt÷s 

dekupažas; 

• saviraiškos festivalio „Kuriu ne tik sau“ mokinių kūrybinių darbų paroda, kurioje 

eksponuoti Kretingos, Palangos ir Klaip÷dos vidurinių mokyklų mokinių darbai; 

• mokytojos Janinos Šidlauskien÷s vadovaujamo Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos 

fotomenininkų būrelio narių fotografijų paroda „Spalvų, garsų ir žodžių žaismas“. 

 

Žodiniai renginiai Viešojoje bibliotekoje 
 

Renginiai valstybin÷ms švent÷ms, žymioms datoms pamin÷ti: 

• susitikimas su psichologu, rašytoju, politiniu bei visuomen÷s veik÷ju Vytautu Čepu, 

skirtas Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai pamin÷ti; 

• Europos komisijos atstovyb÷s Lietuvoje finansuoti „2012-ųjų – Europos vyresnių žmonių 

aktyvumo ir kartų solidarumo metų“ pamin÷jimo renginiai: Kretingos miesto centrin÷je Vilniaus 

gatv÷je vaikų, jaunimo, suaugusių ir senjorų meno akcija „Draugyst÷s mozaika“, kartų madų švent÷ 

„Stebuklinga daili suknel÷“, švent÷ Kretingos miesto Rotuš÷s aikšt÷je „Nors amžius mūs skirtingas“ 

ir teatro „Atžalynas“ aktorių teatralizuotas pasirodymas „Taip kalbasi mūs kartos“, „Kartų 

solidarumo autobuso“ kelion÷s po Kretingos rajoną (Vydmantus, Darb÷nus, Salantus, Kūlup÷nus, 

Karteną, Raguviškius, Baublius ir Jokūbavą) metu. Tai projekto „Mobili Europos dienos švent÷ 

Kretingoje: Drauge – mes j÷ga!“ įgyvendinimo renginiai. Pagrindiniai tikslai – pamin÷ti Europos 

dieną, atskleisti ir viešinti vyresnių žmonių ind÷lį visuomenei., sudaryti geresnes vyresnių žmonių 

aktyvumo ir kartų solidarumo stiprinimo galimybes. 

 
Žinomų žmonių jubiliejų pamin÷jimo renginiai Viešojoje bibliotekoje: 

• miškininko, Kretingos rajono Garb÷s piliečio Rimanto Antano Kviklio 80 m. jubiliejaus 

pamin÷jimas – leidinio „Rimantas Antanas Kviklys: personalin÷ bibliografijos rodykl÷“ 

pristatymas. Renginyje dalyvavo Savivaldyb÷s meras Juozas Mažeika, Kultūros skyriaus ved÷ja 

Reimunda Ruškuvien÷, vyr. specialist÷ Dalia Činkien÷, Kauno Aleksandro Stulginskio universiteto 

Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas doc. dr. Edmundas Bartkevičius, Kretingos miškų ur÷dijos 

ur÷das Antanas Algimantas Baranauskas. Koncertavo Kretingos meno mokyklos styginių 

instrumentų ansamblis (smuiko vyresnioji mokytoja Dalia Pocien÷); 
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• kunigo, profesoriaus, poeto Maironio 150 m. jubiliejaus pamin÷jimo vakaras „Apimti 

pasaulį, priglaust prie širdies“ su aktoriais Virginija Kochanskyte, Petru Venslovu, dainininke Rita 

Preikšaite bei pianiste Rūta Blaškyte. 

 

Susitikimai su žinomais žmon÷mis Viešojoje bibliotekoje: 

• susitikimas su klaip÷diete jaunimo rašytoja, mokytoja lituaniste, Lietuvos rašytojų sąjungos 

Klaip÷dos skyriaus nare Rita Latv÷naite – Kairiene. Renginio metu pristatytos autor÷s knygos - 

eil÷raščių rinkinys „... rašaluotų pirštų p÷dos...“ (2000), romanas „Šauksmas“ (2007, 2009) ir 

novelių rinkinys „Civilizuotos mintys apie karvę“ (2009); 

• susitikimas su pedagogu, žurnalistu Rimantu Greičiumi, jo naujos prisiminimų knygos 

apie tremtį „Man nereikia likimo kito“ pristatymas. 

 

Tradiciniai renginiai Viešojoje bibliotekoje: 

• Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose bendru 

Lietuvos viešųjų bibliotekų renginiu „Biblioteka: spausk patinka!” - Maironio poezijos skaitymais 

„Maironį skaitome ir klausome drauge“ prad÷ta 12-oji Nacionalin÷ Lietuvos bibliotekų savait÷; 

• Kretingos poezijos ir dainų pavasaris. Suorganizuotas tradicinis Kretingos rajone 

gyvenančių ir kuriančių, kraštiečių rašytojų, poetų, literatų, kompozitorių kūrybos vakaras 

„Kretingos poezijos ir dainų pavasaris – 2012“. Šiuo renginiu užbaigtas Nacionalin÷s Lietuvos 

bibliotekų savait÷s pamin÷jimas. Poeziją pristat÷ kraštiečiai kūr÷jai: rašytojas Algirdas Antanas 

Kuklys, poetai - Nijol÷ Rimkien÷, Ilona Venclovien÷, Daiva Stonkuvien÷, Mindaugas Zaleckis, 

brolis pranciškonas Bernardas. Muzikinius kūrinius atliko Simonas Kontenis, Janina 

Vaičekauskien÷ ir Regina Bertašien÷; 

• Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydis. Dalis Viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavo 

Lapių kaimo Lakštingalų sl÷nyje vykusiame 11 - ajame Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s Jono 

Lankučio viešosios bibliotekos organizuotame Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydyje „Ind÷niada“. 

Susirinko apie 200 dalyvių iš Žemaitijos ir kitų Lietuvos kampelių. 

 

Meno parodų atidarymai Viešojoje bibliotekoje: 

• Lietuvos radiotechnikos inžinier÷s, muziejinink÷s, kraštotyrinink÷s Genovait÷s 

Žukauskien÷s angelų parodos kolekcijos ir rankdarbių parodos „Karalių dovanos“ atidarymas. 

Pristatyta dalis Genovait÷s Žukauskien÷s sukauptos angelų kolekcijos, iš vilnos velti spalvos ir 

formos išraiškingumu pasižymintys rankdarbiai, batikos techniką naudojant ant šilko piešti 

paveikslai; 
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• Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos fotografijos būrelio muzikin÷ - literatūrin÷ popiet÷ 

„Spalvų, garsų ir žodžių žaismas“, kurios metu, skambant literatūrinei - muzikinei kompozicijai, 

buvo pristatyti fotografijos darbai ir Marijos Bučkien÷s kūryba. Renginyje dalyvavo Kretingos 

Jurgio Pabr÷žos gimnazijos jaunieji fotomenininkai ir skaitovai. Juos pareng÷ mokytojos - Janina 

Šidlauskien÷, Neringa Mikaločien÷ ir Marija Bučkien÷. 

 

Diskusijos Viešojoje bibliotekoje: 

• projekto „Bibliotekos pažangai“ inicijuotas renginys – diskusija jaunimui aktualiais 

klausimais (verslumo, rekreacijos, socialinių garantijų, laisvalaikio ir kt.) „Savivaldos savait÷ 

bibliotekose“. Renginyje dalyvavo Savivaldyb÷s meras Juozas Mažeika, mero pavaduotojas 

Vytautas Ročys, Savivaldyb÷s Kultūros skyriaus ved÷ja Raimunda Ruškuvien÷, jaunimo reikalų 

koordinator÷ vyr. specialist÷ Diana Garjonien÷, Kūno kultūros ir sporto skyriaus ved÷jas Nikolajus 

Gnedojus, Kretingos mokinių savivaldos informavimo centro (MSIC) pirminink÷ Reda 

Lukoševičiūt÷; 

• vieša diskusija, skirta Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimo dienai pamin÷ti tema „Ko 

mums labiausiai trūksta – turto, bendryst÷s ar laim÷s?“, kurioje dalyvavo Seimo narys Vaidotas 

Bacevičius, profesorius Kęstutis Masiulis, Kretingos rajono savivaldyb÷s tarybos nar÷ Jūrat÷ Sofija 

Laučiūt÷, brolis pranciškonas Evaldas Darulis bei nemažas būrys visuomen÷s. Diskusijos 

moderator÷ – žurnalist÷ Gen÷ Drungilien÷, iniciatorius – Seimo narys Vaidotas Bacevičius. 

Renginyje dalyvavo prof. Kęstutis Masiulis.  

 
Kiti žodiniai renginiai Viešojoje bibliotekoje: 

• pavasario ir rudens protų kovų turnyrai „Europrotai“, skirti Europos pažinimui. Id÷jos 

autoriai - Europos informacijos centrai Europe Direct kartu Europos jaunimo komanda, Europos 

Komisijos atstovyb÷ Lietuvoje. Renginys sulauk÷ didžiulio populiarumo. Susirungti ir savo žinias 

apie Europą pasitikrinti susirinko komandos - „Laisv÷“, „Patys sau faini“, Šprotai“ ir kt.; 

• Kal÷din÷ labdaros mug÷, kurios dalyviai gal÷jo įsigyti Viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojų paruoštos produkcijos. Už mug÷s metu parduotą produkciją gautos l÷šos bus skirtos 

jaunimo erdv÷ms reikalingam inventoriui įsigyti; 

• Kal÷dinis poezijos ir muzikos vakaras „Žvaigžd÷, danguos užgimus, nušvito iš 

aukštybių“ su Klaip÷dos dramos teatro aktore Nijole Sabulyte. Renginio metu pristatyta žymių 

poetų, visuomen÷s veik÷jų - Maironio, Justino Marcinkevičiaus, Sigito Gedos ir Jono Strielkūno – 

poezija; 

• tremties istorijos tyrin÷jimo, susipažinimo ir bendravimo su savo krašto tremtiniais 

poezijos ir muzikos vakaras „Atmintis, įveikusi užmarštį“. Organizatorius - Lietuvos Politinių 
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kalinių ir tremtinių sąjungos Kretingos filialas. Tai projekto „Atmintis įveikusi užmarštį...“ renginys 

(projekto vadov÷ - Lietuvos Politinių kalinių ir Tremtinių sąjungos Kretingos filialo pirminink÷ 

Valerija Žalien÷). Jame dalyvavo Kretingos rajono savivaldyb÷s meras Juozas Mažeika, mero 

pavaduotojas Vytautas Ročys, Kultūros skyriaus ved÷ja Reimunda Ruškuvien÷ ir vyr. specialist÷ 

Dalia Činkien÷. Renginio metu tremtin÷ Leokadija Kauk÷nien÷ pristat÷ savo prisiminimų knygą. 

Viešosios bibliotekos Raguviškių filialo vyr. bibliotekinink÷ Zofija Mačiuvien÷ renginio dalyviams 

pristat÷ tremtin÷s kraštiet÷s poet÷s Agotos Daugnorait÷s - Vičiulien÷s pagrindinius gyvenimo 

faktus. Savo prisiminimais apie poetę dalijosi jos studijų draug÷ Sofija Ruškut÷ – Ulčinskien÷. Dalis 

autor÷s kūrybos yra įamžinta nedidelio tiražo eil÷raščių knygel÷je „Tau mano dainos, Lietuva 

T÷vyne...“. Tremties dainas atliko Kretingos kultūros centro tremtinių choras „Atminties versm÷“ 

(vadov÷ - Rūta Jurgutien÷); 

• Europos paveldo dienų 2012 m. „GENIUS LOCI. VIETOS DVASIA“ Kretingos rajone 

renginys–konferencija „Kunigas, žolinčius, pamokslininkas Jurgis Ambrozijus Pabr÷ža (1771–

1849)“. Dalyvavo praneš÷jai: žolinink÷ Danut÷ Kunčien÷, brolis pranciškonas Evaldas Darulis 

OFM, Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos mokytojos Ramun÷ Masiokien÷ ir Aurelija Orlovien÷, 

Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos moksleiv÷s Rūta Urbonait÷ ir Samanta Meškyt÷. Renginį 

ved÷ Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos moksleiv÷ Eidvil÷ Jonikait÷ ir Kretingos rajono 

savivaldyb÷s Kultūros skyriaus paminklotvarkininkas Algirdas Mulvinskas. Pristatytas buvusio 

Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos mokinio Gedimino Venckaus sukurtas filmas „Jurgis Pabr÷ža 

ir Kretinga“, kuriame apžvelgta J. Pabr÷žos biografija, veikla ir gyvenimo faktai. Kretingos 

bažnyčios klebonas Evaldas Darulis savo pranešime aptar÷ J. A. Pabr÷žos veikalą „Parkratyma an 

sąžines”. Kraštiet÷, Žolinčių akademijos prezident÷ Danut÷ Kunčien÷ savo pranešime kalb÷jo apie 

J. A. Pabr÷žą, kaip apie žolinčių ir pamokslininką. Po konferencijos norintieji aplank÷ J. A. 

Pabr÷žos kapą ir dalyvavo Šv. Mišiose už kunigo, žolinčiaus, pamokslininko v÷lę Kretingos 

Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. 

 

Tiesiogin÷s transliacijos internetu Viešojoje bibliotekoje ir filialuose: 

• filmas „1000 galimybių“; 

• „Virtualūs susitikimai“ su žurnalistu, rašytoju ir keliautoju Algimantu Čekuoliu, poetu, 

Nacionalin÷s kultūros ir meno premijos laureatu Marcelijumi Martinaičiu, kino, televizijos ir 

teatro aktoriumi, diplomatu Juozu Budraičiu. 

 

Renginiai Viešosios bibliotekos filialuose 

Parodos Viešosios bibliotekos filialuose valstybin÷ms švent÷ms pamin÷ti: 
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• Laisv÷s gyn÷jų dienai: ,,...ir pražydo g÷l÷s raudonai ant sniego“ (Budrių filialas), Paroda 

,,Kelio į laisvę beieškant" (Erl÷nų filialas), „Mūsų skausmas ir amžina atmintis" (Grūšlauk÷s 

filialas), „Atmintis gyva, nes liudija (S. Įpilties filialas), ,,Sausio 13 - oji - Lietuvos dvasios pergal÷" 

(Šuk÷s filialas); 

• Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai: „Lietuvos p÷domis“ (Baublių filialas), Vasario 16-

oji Lietuvos valstyb÷s atkūrimo diena“ (Darb÷nų filialas), ,,Mūsų tautos istorija ir žmon÷s" (Erl÷nų 

filialas), „Ateinanti karta - Lietuvai" (Grūšlauk÷s filialas), „Laisv÷s vardu" (Grūšlauk÷s filialas), 

„Lietuvos laisv÷s kelias“ (Juodup÷nų filialas), Lietuvos valstyb÷s atkūrimo diena“ (Kūlup÷nų 

filialas), ,,Lietuva mano širdyje" (Laukžem÷s filialas);, „Vasario 16-oji – laisv÷s švent÷“ 

(Raguviškių filialas), „Lietuvių tautinio kostiumo rašto margumai" (Rūdaičių filialas), „Mes 

švenčiame vasario 16-ąją" (S. Įpilties filialas), ,,Ką man reiškia Lietuvos nepriklausomyb÷s diena?“, 

(Šuk÷s filialas); 

• Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimo dienai: „Nupinsiu Lietuvai vainiką“ (Erl÷nų 

filialas), „Kovo 11-oji - laisv÷s atkūrimas“ (Grūšlauk÷s filialas), „Į laisvę Baltijos keliu“ (Jokūbavo 

filialas), „Lietuvos vardas knygose“ (Kalniškių filialas), „Kovo 11-oji - Lietuvos Nepriklausomyb÷s 

atkūrimo diena“ (Juodup÷nų filialas), „Nepriklausomyb÷s takais“ (Kartenos filialas), „Aš čia gyva“ 

(Raguviškių filialas), „Kovo 11-oji istorijos vingiuose“ (S. Įpilties filialas), „Kovo 11-oji: 

sustabdytos akimirkos“ (Šuk÷s filialas), „Kovo 11-oji istorijos vingiuose“ (S. Įpilties filialas), „Prie 

gimtin÷s slenksčio“ (Darb÷nų filialas); 

• Knygnešio dienai: „Lietuviško žodžio serg÷tojai“ (Kūlup÷nų filialas), „Knygnešyst÷s 

gadynę prisimenant“ (S. Įpilties filialas), „Kelion÷ Knygnešio keliu“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• Velykoms: „Margaspalviai Velykų stebuklai“ (Grūšlauk÷s filialas), ,,Prisik÷limo 

stebuklas“ (Baublių filialas), „Velykų belaukiant“ (Jokūbavo filialas), „Margas, margas tas 

margutis" (Jokūbavo filialas), „Velykos mene“ (Kartenos filialas), „Margas margutis anuomet ir 

dabar“ (Kumpikų filialas), „Linksma diena mums prašvito“ (S. Įpilties filialas); 

• Motinos dienai: „Žiedai ir žodžiai mielai mamytei“ (Juodup÷nų filialas); 

• Gedulo ir vilties dienai pamin÷ti: „Didžioji Lietuvos tremtis“ (Erl÷nų filialas), „Kuo 

didesn÷ netektis - tuo didesn÷ viltis“ (Salantų filialas), „Birželio 14-oji - tautos Gedulo ir Vilties 

diena“ (Darb÷nų filialas), „Didžioji Lietuvos tremtis“ (Erl÷nų filialas), „Tremties kelias“ (S. Įpilties 

filialas); 

• V÷lin÷ms: „V÷lin÷s - slenkstis į ramybę“ (Erl÷nų filialas);  

• Pasaulinei AIDS dienai: „AIDS - geriau žinoti“ (Erl÷nų filialas), paroda „Ar išgirdai 

mane šiandien?“ (Juodup÷nų filialas); 

• Kal÷doms: paroda „Lietuviškos Kūčios ir Kal÷dos“ (Erl÷nų filialas), „Kūčių papročiai ir 

Kal÷dų vaiš÷s“ (Juodup÷nų filialas), „Kal÷dų švent÷ senov÷je ir šiandien“ (Kartenos filialas); 
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• Užgav÷n÷ms: „Užgav÷nių papročiai ir žaidimai“ (S. Įpilties filialas); 

• Pasaulinei poezijos dienai: „Poezijos pavasaris pražydęs posmais“ (Laivių filialas); 

• Pasaulinei sveikatos dienai pamin÷ti: „Ištiesk pagalbos ranką“ (Salantų filialas); 

• Europos dienai: „Europą kuriame visi“ (Erl÷nų filialas), „Europa - mūsų žemynas“ 

(Grūšlauk÷s filialas), „Pažinkime Europą“ (Šuk÷s filialas); 

• Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai: „Lietuviško žodžio neš÷jai“ (Grūšlauk÷s 

filialas); 

• Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai: „Po t÷višk÷s dangum“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• Jonin÷ms: „Jonin÷s - Rasų švent÷, apgaubta paslapčių skraiste“ (Kumpikų filialas), „Buvo 

naktys švento Jono...“ (Kūlup÷nų filialas); 

• Vaikų gynimo dienai: „Vaikyst÷s traukinukas“ (Kūlup÷nų filialas); 

• Valstyb÷s dienai: „Užaugau Lietuvoj - šalel÷j mylimoj...“ (Baublių filialas), „Mūsų akyse 

tu - saul÷s kraštas“ (Grūšlauk÷s filialas), „Lietuvos valdovai“ (Jokūbavo ir Raguviškių filialai), 

„Istorijos kryžkel÷se“ (Jokūbavo filialas), „Šiandien prisimename Lietuvos karalių Mindaugą“ 

(Kūlup÷nų filialas), „Karūna karaliui Mindaugui“ (S. Įpilties filialas); 

• Pasaulinei gyvūnų dienai: „Mūsų augintiniai“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• Šiaur÷s šalių bibliotekų savaitei: „Šiaur÷s šalių pasakos“ (Rūdaičių filialas). 

 

Parodos Viešosios bibliotekos filialuose nusipelniusių žmonių jubiliejams pažymin÷ti: 

• rašytojo Rimanto Šavelio (70 m.): ,,R. Šaveliui – 70“ (Laukžem÷s filialas); 

• rašytojos Ievos Simonaityt÷s (115 m.): „Ieva Simonaityt÷ – Mažosios Lietuvos 

metraštinink÷“ (Baublių filialas), „...o buvo taip“ (Budrių filialas), „Galinga uola tautos atminty“ 

(Erl÷nų filialas), „Lietuvos pamario metraštinink÷“ (Grūšlauk÷s filialas), „Ji buvo Simonaityt÷“ 

(Jokūbavo filialas, Rūdaičių filialas), „Rašytojai I. Simonaitytei – 115“ (Kurmaičių filialas, Laivių 

filialas, S. Įpilties filialas), „Ne man rašyti istoriją. Rašau tiktai autobiografinį pasisakymą ir ta 

pačia proga dar kai ką, kas taip skaudžiai paliko įstrigęs atminty“ (Kumpikų filialas), „Klaip÷dos 

krašto kūr÷ja“ (Raguviškių filialas), ,,Jau lazdą pad÷jau, kelion÷ baigta“ (Laukžem÷s filialas), 

„Klaip÷dos krašto rašytojai Ievai Simonaitytei – 115 metų“ (Vydmantų filialas), „Tokią aš gyva 

regiu ir kalbančią girdžiu...“ (Kurmaičių filialas), „Lietuvių klasik÷ Ieva Simonaityt÷“ (Kūlup÷nų 

filialas); 

• rašytojo Algimanto Zurbos (70 m.): „Pagavęs saul÷s juoką“ (Baublių filialas), ,,Skaitome 

A. Zurbą...“ (Budrių filialas), „Rašytojui Algimantui Zurbai – 70“ (Kalniškių filialas, Kartenos 

filialas, Laivių filialas), „Eina... metai“ (Kurmaičių filialas, Kūlup÷nų filialas); 
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• vieno iš žymiausių XX a. Lietuvos knygotyros ir bibliotekininkyst÷s specialistų, 

mokslininko Levo Vladimirovo (100 m.): ,,Knygos istorija“ (Baublių filialas), „Rašantis jaunimui“ 

(Kūlup÷nų filialas), „Jis buvo bibliotekininkas. Levas Vladimirovas 1912 – 1999“ (Rūdaičių 

filialas); 

• rašytojo, prozininko, dramaturgo Antano Vienuolio (130 m.): „Užuoežerių Antanukas“ 

(Baublių filialas), ,,Užkeiktieji vienuoliai“ (Budrių filialas), ,,Kai užaugo šeš÷lis“ (Laukžem÷s 

filialas), „Lietuvių literatūros klasikas Antanas Vienuolis – Žukauskas“ (Kalniškių filialas), 

„Legendų, romanų, apysakų, apsakymų, dramų autoriui - 130“ (Kurmaičių filialas), „Užkeiktųjų 

vienuolių gyvenimo apybraižos“ (Rūdaičių filialas), „Gyvenimo p÷dsakais“ (Šuk÷s filialas), 

„Lietuvių rašytojui Antanui Vienuoliui – Žukauskui -130 m.“ (Vydmantų filialas), „Lietuvių 

literatūros klasikui Antanui Vienuoliui – Žukauskui 130 metų“ (Kūlup÷nų filialas); 

• rašytojo Kazio Sajos (80 m.): „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“ (Baublių filialas); 

• prancūzų literatūros klasiko Aleksandro Diumos (210 m.): „Aleksandro Diuma kūrybinis 

palikimas“ (Baublių filialas), „Tarp žodžio praeities ir dabarties“ (Erl÷nų filialas); 

• poet÷s Marijos Meil÷s Kudarauskait÷s (80 m.): „Smiltel÷ – laiko karalien÷“ (Baublių 

filialas); 

• prozininko, poeto, dramaturgo Bernardo Brazdžionio (105 m.): „Egzodo literatūra: iš÷ję 

sugrįžti“ (Baublių filialas), ,,Per pasaulį keliauja žmogus“ (Budrių filialas, Laukžem÷s filialas), „O 

laikas b÷ga“ (Darb÷nų filialas), „Myl÷si Lietuvą iš tolo...“ (Grūšlauk÷s filialas), „Šaukiu aš tautą“ 

(Kalniškių filialas), „Lietuva, mano prot÷vių žeme!“ (Kūlup÷nų filialas), „Poetas, eil÷se įkūnijęs 

amžinuosius gyvenimo ir žmoniškumo d÷snius“ (Raguviškių filialas), „Per jūras, per marias 

atplaukia ilgesio daina“ (Rūdaičių filialas), „Bernardas Brazdžionis - pasirinkęs savo tikrąjį kelią“ 

(S. Įpilties filialas), ,,Šaukiu aš tautą“ (Šuk÷s filialas), „Poetui Bernardui Brazdžioniui – 105 m.“ 

(Vydmantų filialas); 

• rašytojos Marijos Pečkauskait÷s – Šatrijos Raganos (135 m.): ,,Jau vakaruose užgeso 

saul÷lydžiai“ (Budrių filialas), „Išlikti savimi“ (Erl÷nų filialas), „Prisiminimuose Marija 

Pečkauskait÷ - Šatrijos Ragana“ (Kūlup÷nų filialas), „Didžiosios Lietuvos moterys“ (Raguviškių 

filialas), „Lietuvių rašytojai Marijai Pečkauskaitei - Šatrijos Raganai – 135 m.“ (Vydmantų filialas); 

• žurnalisto, redaktoriaus, rašytojo Edvardo Uldukio (80 m.): ,,Kaip nebl÷stanti šviesa“ 

(Budrių filialas), „...svarbu neužmiršti žmonių, aplinkybių ir įvykių, kurie pad÷jo tapti tuo, kas 

esi...“ (Kumpikų filialas); 

• rašytojo, publicisto Jono Avyžiaus (90 m.): ,,Žmogus lieka žmogumi“ (Budrių filialas); 

• rašytojo, prozininko, dramaturgo Vytauto Jurgio Bubnio (80 m.): ,,Po vasaros dangum...“ 

(Budrių filialas); 
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• lietuvių literatūros klasiko, poeto Jono Mačiulio - Maironio (150 m.) „Ilga ir kūrybinga 

kelion÷“ (Erl÷nų filialas), „Kur žydi žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja“ (Grūšlauk÷s filialas), „Lietuvių 

literatūros klasikas, poetas, kunigas“ (Raguviškių filialas), „Išnyksiu kaip dūmas...“ (Rūdaičių 

filialas), „Maironis. Tarp nepasiekiamo ir pasiekto grožio“ (S. Įpilties filialas), „Lietuvių literatūros 

klasikui, kunigui, poetui Jonui Mačiuliui - Maironiui – 150 metų“ (Vydmantų filialas), „Išnyksiu 

kaip dūmas neblaškomas v÷jo“ (Salantų filialas), „Lietuvos praeitis Maironio raštuose“ (Baublių 

filialas), „Tautos dvasios žadintojui Maironiui – 150“ (Darb÷nų filialas), „Išliksiu aš gyvas 

paveiksle, tame/ Net tuomet, kai kūnas užbertas žeme“ (Kumpikų filialas), „Gyvenimas mūsų kaip 

g÷l÷ laukin÷, čia žydi, žaliuoja, čia dalgis nuskyn÷“ (Kurmaičių filialas), „Tartum mar÷s – troškimai 

krūtin÷s, vis siūbuoja, siūbuot nenustos ...“ (Kūlup÷nų filialas); 

• poeto Vytauto Montvilos (110 m.): „Platus pasaulis, plačios mintys mano, laisva širdis 

kaip v÷jas“ (Kumpikų filialas), „Skaitykime lietuvių poeziją“ (Kūlup÷nų filialas); 

• vokiečių rašytojo Karlo Majaus (170 m.): „Vokiečių rašytojui Karlui Majui - 170 metų“ 

(Laivių filialas); 

• poet÷s Dalios Urnevičiūt÷s (80 m.): „Apie meilę, žodžius, supratimą, tylą ir 

nesusipratimą“ (Laukžem÷s filialas); 

• kompozitoriaus Stasio Šimkaus (125 m.): „S. Šimkus - lietuvių muzikos klasikas“ 

(Laukžem÷s filialas); 

• poeto Kazio Bradūno (95 m.): „Savo gyvenimu ir darbais ištikimas T÷vynei“ (Raguviškių 

filialas); 

• rašytojo, dramaturgo Vlado Dautarto (85 m.): „Mano kūrybos ištakos ten, kur mūsų 

senoji troba, ten kur t÷vų vargas, kur augo gluosnis...“ (Kurmaičių filialas), „Vladui Dautartui – 85“ 

(Laivių filialas), „Esu iš vaikyst÷s“ (Raguviškių filialas); 

• aktor÷s, rašytojos Doloresos Kazragyt÷s (70 m.): „Teatro diena“ (Kūlup÷nų filialas); 

• poeto Vytauto V. Landsbergio (50 m.): „V. V. Landsbergio kūryba – tai kiekviename iš 

mūsų gyvenantis vaikas“ (Baublių filialas); 

• rašytojo Jono Avyžiaus (90 m.): ,,Žmogus lieka žmogumi“ (Budrių filialas), „Gilus 

žmogaus p÷dsakas žem÷je“ (Grūšlauk÷s filialas), „Jono Avyžiaus gyvenimas ir kūryba“ (Kalniškių 

filialas), paroda „Anų dienų išmintis mums tebešviečia Jono Avyžiaus kūryboje“ (Kumpikų 

filialas), „Rašysiu, kol būsiu gyvas ir dar blaivaus proto“ (Kurmaičių filialas), „Jono Avyžiaus 

kūrybos kelias“ (S. Įpilties filialas), „Jono Avyžiaus takais“ (Raguviškių filialas); 

• rašytojo Jono Mikelinsko (90 m.): „O laikrodis eina“ (Kalniškių filialas, Kūlup÷nų 

filialas), „Rašytojui Jonui Mikelinskui – 90“ (Kartenos filialas); 

• rašytojo Kazio Sajos (80 m.):,,Prie gimtin÷s slenksčio“ (Budrių filialas), „Tarp žodžio 

praeities ir dabarties“ (Erl÷nų filialas), „Mažos ir didel÷s pjes÷s“ (Grūšlauk÷s filialas), 
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„Pasistengsime tapti tikrais žmon÷mis...“ (Jokūbavo filialas), „Nuo Aukštaitijos lygumų iki 

neramios Baltijos“ (Jokūbavo filialas), „Kaziui Sajai- 80“ (Kalniškių filialas, Laukžem÷s filialas), 

„Viesulo atneštas vaikelis - Kazys Saja“ (Kumpikų filialas), „Turiu ką papasakot“ (Kurmaičių 

filialas), „Pasiaukojimas ateities kartoms, žmogui suteikia stipryb÷s ir džiaugsmo“ (Kurmaičių 

filialas), „Rašytojui Kaziui Sajai – 80“ (Laivių filialas), „Žmogus lieka nemirtingas tiek, kiek save 

išdalija kitiems“ (Raguviškių filialas), „K. Saja kūryba iš skausmo ir meil÷s“ (S. Įpilties filialas); 

• rašytojos M. Ivanauskait÷s – Lazdynų Pel÷dos (140 m.): „Didžiosios Lietuvos moterys“ 

(Raguviškių filialas); 

• kalbininko Antano Salio (110 m.): „Kalbininkui Antanui Saliui - 110m.“ (Salantų filialas); 

• prancūzų literatūros klasiko Aleksandro Diumos (210 m.): ,,Aleksandro Diuma kūrybinis 

palikimas“ (Baublių filialas); 

• poet÷s Juditos Vaičiūnait÷s (75 m.): „Nemigo aitvaro pakartojimai neužmirštuolių 

m÷nesį“ (Rūdaičių filialas); 

• rašytojo Vinco Kr÷v÷s (130 m.): ,,Su V. Kr÷ve į senov÷s lietuvių gyvenimą...“ (Budrių 

filialas), „Rašytojui Vincui Kr÷vei - Mickevičiui - 130 metų“ (Darb÷nų filialas, Vydmantų filialas), 

„Pasauly žmon÷s pripratę matyti tik tai, kas liečia juos pačius...“ (Kurmaičių filialas), „Vincas 

Kr÷v÷ - dramatiško, o kartu ir laimingo likimo rašytojas“ (Kumpikų filialas), „Vincas Kr÷v÷ – 

Mickevičius“ (Kūlup÷nų filialas), „Įvairiapusio talento menininkas – pedagogas, žurnalistas, 

rašytojas, mokslininkas“ (Raguviškių filialas), „Vincas Kr÷v÷ – Mickevičius“ (Kūlup÷nų filialas); 

• rašytojo Hanso Petersono (90 m.): „Rašytojui Hansui Petersonui – 90“ (Kartenos filialas); 

• rašytojos Sofijos Ivanauskait÷s – Pšibiliauskien÷s (145 m.): „145 metai nepamirštamai 

Lietuvių literatūros klasikei Lazdynų Pel÷dai“ (Kūlup÷nų filialas); 

• poet÷s Ramut÷s Girkontait÷s (70 m.): „Poetei Ramutei Girkontaitei – 70“ (Laivių 

filialas); 

• kompozitoriaus Jurgio Gaižausko (90 m.): „Grok, Jurgeli“ (Laukžem÷s filialas); 

• literatūros tyrin÷tojos Vandos Zaborskait÷s (90 m.): „Sukanka 90 metų, kai gim÷ 

literatūros tyrin÷toja Vanda Zaborskait÷ (1922 - 2010)“ (Darb÷nų filialas), ,,Vandai Zaborskaitei – 

90“ (Laukžem÷s filialas); 

• gamtininko, rašytojo Tado Ivanausko (130 m.): „Tadas Ivanauskas – asmenyb÷“ 

(Kurmaičių filialas), „Gamtininkas – Tadas Ivanauskas“ (Kūlup÷nų filialas), „Gamtininkui, 

rašytojui Tadui Ivanauskui – 130“ (Laivių filialas), „Vardan to, kas gyva“ (Rūdaičių filialas). 

 

Meno parodos Viešosios bibliotekos filialuose: 
• J. Lingien÷s rankdarbių paroda ,,Rankų ir širdies šeš÷liai“ (Baublių filialas); 

• J. Lingien÷s karpinių paroda ,,Lietuvą ant delno pasid÷siu...“ (Baublių filialas); 
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• Jurgučio fotografijų paroda ,,Gimtin÷s gamtos grožis“ (Baublių filialas); 

• L. Kasparavičien÷s tapybos darbų paroda (Baublių filialas); 

• fotografijų paroda ,,Bibliotekos kasdienyb÷“ (Budrių filialas); 

• Viktorijos Asnauskait÷s piešinių paroda ,,Mano svajonių g÷l÷s“ (Budrių filialas); 

• Stas÷s Jarutien÷s rankdarbių paroda (Baublių filialas); 

• fotografijų paroda ,,Bibliotekos švent÷s ir šiokiadieniai“ (Budrių filialas); 

• fotografijų paroda ,,Gražiausios kaimo sodybos 2011m.“ (Budrių filialas); 

• rankdarbių paroda ,,Grožis, kuris padeda gyventi“ (Budrių filialas); 

• fotografijų „Sustabdytos akimirkos“ (Darb÷nų filialas); 

• kaukių paroda „Sukūr÷me Užgav÷nių kaukę“ (Darb÷nų filialas); 

• Irenos Budrien÷s meninių fotografijų paroda „T÷višk÷s spalvos“ (Darb÷nų filialas, 

Kartenos filialas); 

• tautodailininko, kraštiečio A. Viluckio darbų fotografijų paroda „Medžius pavertęs 

paukščiais“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• rankdarbių paroda „Prarasto laiko nebūna“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• Rudolfo Gibišo darbų paroda (Jokūbavo filialas); 

• Maryt÷s Jurkien÷s siuvin÷tų paveikslų paroda (Jokūbavo filialas); 

• senų Kal÷dinių ir Naujametinių atvirukų paroda „Laiko dulkes nupūtus“ (Jokūbavo 

filialas); 

• „Namai be knygų - kūnas be sielos“ (Juodup÷nų filialas); 

• Elenos Šlušnyt÷s fotografijų paroda „Islandijos gamta“ (Kartenos filialas); 

• Salantų meno mokyklos dail÷s skyriaus piešinių paroda (Kartenos filialas); 

• fotografijų paroda „Rudenin÷s gamtos dovanos“ (Kartenos filialas); 

• kartenišk÷s Elenos Narvydien÷s rankdarbių paroda „Švelnus prisilietimas" (Kartenos 

filialas); 

• Kretingos meno mokyklos Dail÷s skyriaus keramikos darbų paroda (Kartenos filialas); 

• Nasr÷nų muziejaus audimo mokykl÷l÷s tautinių juostų paroda „Dainuoju Lietuvą, kaip 

džiaugsmą“ (Kūlup÷nų filialas); 

• skarelių paroda „Mamos skarel÷“ (Kūlup÷nų filialas); 

• G. Katkuvien÷s namų dekoro paroda „Moters gyvenimo spalvos" (Rūdaičių filialas); 

• fotografijų paroda „Į Laim÷s žiburį įkopus“ (Rūdaičių filialas). 

Kraštotyros darbų parodos Viešosios bibliotekos filialuose: 

• „Apsižvalgykime po Darb÷nų apylinkę“ (Darb÷nų filialas); 

• „Darb÷nai ir darb÷niškiai“ (Darb÷nų filialas). 
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Kitos parodos Viešosios bibliotekos filialuose: 

• „Žemait÷s kūriniai - amžina legenda“ (Salantų filialas);  

• „Egzodo literatūra: iš÷ję sugrįžti“ (Baublių filialas); 

• „Lietuvos p÷domis“ (Baublių filialas); 

• „Justinui Marcinkevičiui atminti...“ (Baublių filialas); 

• „Nor÷jau atvaizduoti milžinų sielą – senovinę Lietuvą“ (Baublių filialas); 

• „Žiemos švenčių belaukiant“ (Baublių filialas); 

• „Knyga Advento vakarui“ (Baublių filialas); 

• „H. K. Anderseno premija – geriausiems vaikų rašytojams“ (Baublių filialas); 

• ,,Informacijos keliu – į sveiką gyvenimą“ (Budrių filialas); 

•  „Užgav÷n÷s Darb÷nų apylink÷je“ (Darb÷nų filialas); 

• „Interneto gidas“ (Darb÷nų filialas); 

• „Gyvenimas ir raštas - viena poema“ (Erl÷nų filialas); 

• „Gimtojo kaimo praeitis“ (Erl÷nų filialas); 

• „Eil÷raštis - žmogaus sielos atspindys" (Erl÷nų filialas); 

• „Saugus ir draugiškas internetas" (Erl÷nų filialas); 

• „Kūryba mūsų gyvenimas“ (Erl÷nų filialas); 

• „Virtuv÷s paslaptys“ (Erl÷nų filialas); 

• „Europą kuriame visi“ (Erl÷nų filialas); 

• „Žemaičių žem÷je“ (Erl÷nų filialas); 

• „Metai, įrašyti į gyvenimo knygą“ (Erl÷nų filialas); 

• „Gyvenimas, sutalpintas knygose“ (Erl÷nų filialas); 

• „Tauta tvirta tartum pilis“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• „Skaitau ir sveikstu!“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• „Moters paveikslas literatūroje“ (Jokūbavo filialas); 

• „Mano ūkis“ (Kalniškių filialas); 

• „Adventas - laukimo metas“ (Kalniškių filialas); 

• „Gamta dail÷je ir literatūroje“ (Kartenos filialas); 

• „Šaltis čia, kai m÷nuo šviečia, naktimis ant lango piešia.“ (Kumpikų filialas); 

• „Savo krašto pranašai“ (Kumpikų filialas); 

• „Aš žiedą nuskinsiu, vainiką nupinsiu ir galvą motulei gražiai padabinsiu“ (Kumpikų 

filialas); 

• „Vestuvių papročiai“ (Kūlup÷nų filialas); 
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• „Buvo laput÷ kūmut÷“ (Laivių filialas); 

• „Ateik, susipažink, paskaityk...“ (Laukžem÷s filialas); 

• ,,Meilei nei grotos, nei spynos nebaisios“ (Laukžem÷s filialas); 

• „Imkit mane ir skaitykit“ (Raguviškių filialas); 

• „Knygos, gydančios sielą“ (Raguviškių filialas); 

• „Namų puošyba didžiosioms metų švent÷ms“ (Rūdaičių filialas); 

• „Ar to ieškojote? Reikalingiausieji WWW“ (Rūdaičių filialas); 

• „Renkame metų knygą“ (Vydmantų filialas). 

 

Žodiniai renginiai Viešosios bibliotekos filialuose 

 

Žodiniai renginiai valstybin÷ms švent÷ms pamin÷ti:  

• Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai pamin÷ti: „Tegyvuoja Lietuva - laisva ir 

nepriklausoma“ (Erl÷nų filialas); 

• Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimo dienai pamin÷ti: „Čia gyvenu ir kuriu“ (Budrių 

filialas), „Vasario 16-oji-Lietuvos laisv÷s atgavimo diena“ (Jokūbavo filialas); 

• Užgav÷n÷ms: „Blynų skanum÷lis“ (Budrių filialas); 

• Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei: „Esenjoras“ (Rūdaičių filialas); 

• Lietuvos glob÷jo Šv. Kazimiero dienai: „Šv. Kazimieras – Lietuvos glob÷jas“ (Baublių 

filialas); 

• Motinos dienai: „Mamos rankose žydi gerumas“ (Baublių filialas), „Gražiausi žodžiai -

Tau Mama“ (Erl÷nų filialas); 

• Užgav÷n÷ms: „Dek ,More, dek“ (Jokūbavo filialas), „Žiema žiema, b÷k iš kiemo“ 

(Kumpikų filialas); 

• Velykoms: „Pavasario švent÷ - Velykos“ (Erl÷nų filialas); 

• V÷lin÷ms: popiet÷ su Kartenos parapijos klebonu Tadu Šepučiu „V÷linių tradicijos“ 

(Baublių filialas), „Uždekime tyrą v÷linių žvakę“ (Juodup÷nų filialas);  

• Valstyb÷s dienai: „Giesm÷ T÷vynei Lietuvai“ (Vydmantų filialas); 

• Tarptautinei vaikiškos knygos dienai pamin÷ti: „Šarkos pal÷p÷je“ (Darb÷nų filialas); 

• Tarptautinei moterų solidarumo dienai: popiet÷ – susitikimas su literate Nijole 

Rimkiene „Pražydusi poezijos posme" (Rūdaičių filialas). 

 

Žodiniai renginiai žinomų žmonių jubiliejui pamin÷ti Viešosios bibliotekos filialuose: 
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• kunigo, profesoriaus, poeto Maironio (150 m.): popiet÷ su aktore Virginija Kochanskyte 

„Kas tas paslaptis suprastų?“ (Salantų filialas, Juodup÷nų filialas), istorin÷ - literatūrin÷ popiet÷ 

„Maironio šviesa“ su kalbininke Jūrate Sofija Laučiūte, Darb÷nų parapijos klebonu Aivaru 

Pudžiuveliu, pranciškonu broliu Bernardu, Darb÷nų gimnazijos mokiniais bei mokytojais (Darb÷nų 

filialas), popiet÷ „Ypatinga atminimo diena – Maironiui“ (Šuk÷s filialas); 

• rašytojos Lazdynų Pel÷dos (145 m.): popiet÷ „Lazdynų Pel÷dą prisimenant“ (Šuk÷s 

filialas). 

 

Etnokultūros sklaidai skirti renginiai suaugusiesiems Viešosios bibliotekos filialuose: 

• vakaras „Po žvaigžd÷jančiu Baublių dangumi“ (Baublių filialas). 

 

Kraštotyros darbų pristatymo renginiai Viešosios bibliotekos filialuose: 

• vakaras „Ką šneka mūsų akmenys, medžiai, paminklai?“ – kraštotyros darbo „Baublių 

kaimo kultūrinis kraštovaizdis: architektūros, dail÷s, archeologijos ir istorijos paminklai“ 

pristatymas (Baublių filialas); 

• popiet÷ „Darb÷nų apylink÷s architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai“ (Darb÷nų 

filialas); 

• popiet÷ „Darb÷nų filialo istorija“ (Darb÷nų filialas); 

• popiet÷ „Kūlup÷nų vaikų darželio istorija“ (Kūlup÷nų filialas); 

• popiet÷ „Kaimo amatai ir menas“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• popiet÷ „Kaimo amatų ir meno pažinimas“ (Laukžem÷s filialas); 

• popiet÷ „Vestuvių tradicijų išliekamoji vert÷“ – kraštotyros darbo „Senieji ir dabartiniai 

vestuvių papročiai Kūlup÷nuose“ pristatymas (Kūlup÷nų filialas); 

• „Nijol÷ Rimkien÷. Gyvenimo ir kūrybos kelias“ (Vydmantų filialas). 

 

Susitikimai su žinomais žmon÷mis Viešosios bibliotekos filialuose: 

• susitikimas su kuriančiais kraštiečiais - G. Katkuvien÷s patarimai namų puošybos tema ir 

N. Rimkien÷s knygos „Sielos muzika poezijos posme“ pristatymas (Rūdaičių filialas); 

• popiet÷ - susitikimas su poete Nijole Rimkiene „Laisv÷s keliu einu“ (Jokūbavo filialas). 

 

Kiti žodiniai renginiai Viešosios bibliotekos filialuose: 

• popiet÷ „Gyvenimo spalvos“ (Salantų filialas); 

• popiet÷ „Savęs atradimai“ (Salantų filialas); 

• Advento vakaras „Adventinio laiko t÷km÷j“ (Salantų filialas); 
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• popiet÷ „Toj pačioj žvaigžd÷j, toj pačioj vilty...“ (Salantų filialas); 

• popiet÷ „Lietuvių autorių naujausios knygos“ (Salantų filialas); 

• popiet÷ ,,Šluota - 2012“ (Baublių filialas); 

• muzikin÷ – literatūrin÷ popiet÷ „Naktin÷jimai“ (Budrių filialas); 

• Advento popiet÷ „Mano vaikyst÷s Kal÷dos“ (Budrių filialas); 

• Atvelykio popiet÷ su mokytojų - senjorų klubu „Šviesa” „Aš moku – išmokysiu ir tave“ 

(Darb÷nų filialas); 

• Klaip÷dos teritorin÷s darbo biržos Kretingos skyriaus specialistų paskaita „Darbin÷s 

motyvacijos didinimas“ (Darb÷nų filialas); 

• popiet÷ „Viskas, kas pasaulyje gražu, gim÷ iš meil÷s“ (Erl÷nų filialas); 

• Advento popiet÷ „Tavo delnuos gerumo šviesa“ (Erl÷nų filialas); 

• popiet÷ „Sveikas maistas - sveikas žmogus“ (Erl÷nų filialas); 

• popiet÷ „Kur rasti atsakymą į tūkstantį ir vieną klausimą?“ (Erl÷nų filialas); 

• Advento popiet÷ „Išsaugokim tylą ir meilę“ (Jokūbavo filialas); 

• poezijos skaitymo vakaras „Ruduo - gyvenime, poezijoje, kūryboje“ (Jokūbavo filialas); 

• popiet÷ „Lankytinos vietos“ (Juodup÷nų filialas); 

• popiet÷ „Skaitymas ugdo ir tobulina asmenybę“ (Juodup÷nų filialas); 

• diskusija „Myl÷k savo ligą“ (Kūlup÷nų filialas); 

• popiet÷ „Kūrybai diplomo nereikia“ (Laivių filialas); 

• Advento poezijos ir giesmių vakaras „Pasidalinkim kaip duona šiluma širdies“ (Laivių 

filialas); 

• Advento popiet÷ „Kūčių ir Kal÷dų burtai“ (Šuk÷s filialas); 

• „Tik Tau, T÷vyne“ (Šuk÷s filialas); 

• „Mūsų kaimas šiandien“ (Šuk÷s filialas); 

• „Renkame metų knygą“ (Vydmantų filialas); 

• poezijos ir muzikos popiet÷ „Motinos rankos - į saulę keliančios“ (Vydmantų filialas). 

 

Lentel÷ Nr. 26. Renginių lankytojai 2011 m. - 2012 m.  
Biblioteka 2011 2012 m. Skirtumas 

SVB 8007 6982 - 1025 

VB 2356 1589 - 767 

MF 266 322 + 56 

KF 5385 5071 - 314 
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Diagrama Nr.15. Renginių lankytojai 2011 m. – 2012 m. 
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2012 m. Viešosios bibliotekos ir kaimo filialuose sumaž÷jo vartotojų, lankytojų bei 

organizuotų renginių skaičius, tod÷l sumaž÷jo ir renginių lankytojų skaičius. MF vartotojų, 

lankytojų, renginių bei renginių lankytojų skaičius išaugo. Išliko opi patalpų problema: renginiams 

trūksta erdv÷s, jie rengiami toje pačioje erdv÷je, kur aptarnaujami skaitytojai. 

Išliko populiaru didesnius Viešosios bibliotekos ir filialų renginius organizuoti drauge su 

Kretingos rajono kultūros centro skyriais, mokyklomis, darželiais, kaimo bendruomen÷mis ir 

kitomis įstaigomis bei organizacijomis. Tęstas bendradarbiavimas su Kretingos Jurgio Pabr÷žos 

gimnazijos jaunimu – fotografijos būrelio nariais. 

Jaučiamas l÷šų stygius renginių organizavimui. Iš Savivaldyb÷s biudžeto nebuvo skirta l÷šų 

renginių organizavimui, tod÷l, nor÷damos surengti reikšmingesnį renginį ar jų ciklą, darbuotojos 

reng÷ projektus veiklos finansavimui gauti. Problemos – finansuota labai mažai projektų. Iš 

Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų Savivaldybei teiktų projektų buvo finansuoti tik tie, kurių 

tikslai - pamin÷ti filialo jubiliejus arba parengti bei visuomenei pristatyti kraštotyros darbus. Iš 

projektų įgyvendinimui skirtų l÷šų buvo labai sunku pasiekti tikslą bei įgyvendinti uždavinius 

(skirta ženkliai mažiau l÷šų nei buvo prašyta). 

Siekdamos pasisemti naujų id÷jų ir tobul÷ti renginių organizavimo srityje, Viešosios 

bibliotekos Laukžem÷s ir S. Įpilties filialų vyr. bibliotekinink÷s dalyvavo Klaip÷dos apskrities I. 

Simonaityt÷s viešojoje bibliotekoje vykusiame seminare „Vaikams ir jaunimui skirtų renginių 

organizavimo metodika“. 

Vienas iš didžiausių veiklos tikslų – į Viešąją biblioteką pritraukti kuo daugiau jaunimo. 

Siekdama pasisemti naujų id÷jų darbo su jaunimu srityje, Viešosios bibliotekos vyr. bibliotekinink÷ 
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Asta Kupšyt÷ dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos 

organizuotame seminare „Atviras darbas su jaunimu“. Siekiant įgyvendinti tikslą - Viešojoje 

bibliotekoje įsteigti erdvę jaunimui - buvo suorganizuota Kal÷din÷ labdaros mug÷, kurios metu 

buvo prekiaujama Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų parengta produkcija. Už surinktas l÷šas 

bus įsigyta darbui su jaunimu reikalingo inventoriaus. 

 

Mokamos paslaugos 

Skaitytojo bilietas (elektroninis suaugusiesiems – 5 Lt, moksleiviams, studentams, 

pensininkams, invalidams – 3 Lt). 

Dokumentų kopijavimas (A4 1 psl. – 0,20 Lt, ant abiejų A4 lapo formato pusių – 0,40 Lt, A3 

formato 1 psl. – 0,40 Lt, ant abiejų A3 formato pusių – 0,80 Lt). 

Dokumentų spausdinimas (nespalvoto A4 formato 1 psl. – 0,20 Lt, spalvoto A4 formato 1 

psl. visiškai užpildyto(nuotraukos, paveiksl÷liai) – 2 Lt, ne visiškai užpildyto (tekstas, diagramos, 

grafikai ir pan.) – 1 Lt.) 

Dokumentų skenavimas (A4 formato 1 psl. – 0,50 Lt). 

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą – 3 

Lt. 

2012 m. už mokamas paslaugas surinkta 11600 Lt, t. y. 2000 Lt mažiau nei 2011 m., 

nepaisant to, kad LIBIS SAP 2012 m. įdiegtas dar 2 Viešosios bibliotekos filialuose (iš viso 13 

filialų). Priežastis – ženkliai sumaž÷jęs vartotojų (678 mažiau nei 2011 m.) bei lankytojų (4844 

mažiau nei 2011 m.) skaičius. 

 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

Viešoji biblioteka neturi atstovo ryšiams su visuomene, tod÷l šį darbą atlieka kiti darbuotojai. 

Siekiama palaikyti tarpusavio ryšius su įvairiomis auditorijomis. Bibliotekos įvaizdis formuojamas 

pasitelkiant įvairius komunikacijos kanalus: renginius, darbą su žiniasklaida (spauda, radiju, 

televizija), bendravimą su paslaugų vartotojais, bibliotekos atstovų dalyvavimą svarbiuose 

renginiuose, informacines technologijas. 

 

Straipsniai spaudoje 

2012 m. straipsniai apie Viešojoje bibliotekoje įvykusius renginius ir kitus svarbius įvykius 

buvo rengiami ir teikiami rajoninei spaudai – laikraščiams „Pajūrio naujienos“ ir „Švyturys“ bei 

profesiniam žurnalui „Tarp knygų“. 

2012 m. spaudoje publikuoti 34 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų parengti straipsniai 

(4 mažiau nei 2011 m.): 28 Viešosios bibliotekos darbuotojų ir 6 - filialų darbuotojų. 
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Straipsnius raš÷ Viešosios bibliotekos darbuotojos – vyr. bibliotekinink÷ Asta Kupšyt÷ (20 

straipsnių), Skaitytojų aptarnavimo skyriaus ved÷ja Nijol÷ Raudyt÷ (2 straipsnius), vyr. metodinink÷ 

Skaist÷ Venckut÷ (6 straipsnius), Baublių filialo vyr. bibliotekinink÷ Danguol÷ Gibišien÷ (2 

straipsnius), Kūlup÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷ Rima Galuškinien÷ (1 straipsnį), Raguviškių 

filialo vyr. bibliotekinink÷ Zofija Mačiuvien÷ (1 straipsnį), Grūšlauk÷s filialo vyr. bibliotekinink÷ 

Birut÷ Markaitien÷ (1 straipsnį), Šuk÷s filialo vyr. bibliotekinink÷ Judita Jurgutyt÷ (1 straipsnį). 

2012 m. apie Viešąją biblioteką ir jos filialus ne bibliotekos darbuotojų parašyti 73 

straipsniai (12 mažiau nei 2011 m.). 

 

Leidyba 

2012 m. išleista personalin÷ bibliografijos rodykl÷ „Rimantas Antanas Kviklys: 

biobibliografijos rodykl÷ (1971 – 2012)“. 

 

Informacin÷s technologijos 

Viešojoje bibliotekoje aktyvūs elektroniniai ryšiai su visuomene. Interneto svetain÷je 

www.kretvb.lt buvo nuolat atnaujinama ir publikuojama informacija apie Viešosios bibliotekos ir 

filialų veiklą (teikiamas paslaugas, vyksiančius ir įvykusius renginius, Viešosios bibliotekos 

struktūrą, vykdomus projektus ir kt.). 2012 m. paskelbtos 157 naujienos (35 daugiau nei 2011 m.). 

Kiekvieno m÷nesio pabaigoje vyr. metodinink÷ Skaist÷ Venckut÷ Savivaldyb÷s Kultūros 

skyriui ir Viešosios bibliotekos Informacinių technologijų skyriui siunt÷ ateinantį m÷nesį Viešojoje 

bibliotekoje ir jos filialuose vyksiančių renginių sąrašą, kuris buvo talpinamas Savivaldyb÷s 

internetin÷je svetain÷je www.kretinga.lt bei Viešosios bibliotekos internetin÷je svetain÷je 

www.kretvb.lt. 

2012 m. Viešosios bibliotekos internetin÷je svetain÷je www.kretvb.lt publikuoti 48 Viešosios 

bibliotekos ir Juodup÷nų filialo darbuotojų straipsniai (6 daugiau nei 2011 m.): vyr. bibliotekinink÷s 

Astos Kupšyt÷s (34 straipsniai), Vaikų literatūros sektoriaus ved÷jos Danut÷s Žiobakien÷s (7 

straipsniai), Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷jos Laimos Jonauskait÷s (1 straipsnis), 

vyr. metodinink÷s Skaist÷s Venckut÷s (5 straipsniai), Juodup÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷s 

Viliojatos Gembutien÷s (1 straipsnis). 

Straipsniai apie Viešosios bibliotekos veiklą publikuoti internetin÷se svetain÷se – 

www.kretingiskis.lt bei www.kretingos.info: vyr. bibliotekinink÷s Astos Kupšyt÷s (26 straipsniai), 

vyr. metodinink÷s Skaist÷s Venckut÷s (5 straipsniai). 

6 vyr. bibliotekinink÷s Astos Kupšyt÷s straipsniai apie Viešosios bibliotekos veiklą buvo 

publikuoti Klaip÷dos regiono bibliotekų tinklaraštyje (www.klpbibliotekos.blogspot.com). 
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Viešosios bibliotekos vyr. bibliotekinink÷ Asta Kupšyt÷ periodiškai atnaujino Viešosios 

bibliotekos bei elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ puslapius socialiniame tinkle 

Facebook: pristat÷ 2012 Metų knygos rinkimuose dalyvavusius rašytojus ir jų knygas, skelb÷ 

Viešojoje bibliotekoje naujai gautų knygų nuotraukas bei trumpas anotacijas ir kt. 

2012 m. Viešosios bibliotekos tinklapyje įdiegtas naujas elektroninių paslaugų portalas: 

www.ibiblioteka.lt, kuriame veikia posistem÷ „Klausk bibliotekininko“. 

Ryšių su visuomene renginiai 

Viešojoje bibliotekoje bei filialuose organizuoti literatūriniai vakarai, knygų pristatymai, 

parodų atidarymai, seminarai, akcijos vaikams ir suaugusiesiems. 

 

Radijas ir televizija 

Parengta 12 informacinių pranešimų LRT radijo programai „Klasika“ (8 mažiau nei 2011 

m.). 

 

Publikacijos 

Viešosios bibliotekos internetin÷je svetain÷je pateikiamos Viešosios bibliotekos veiklos 

ataskaitos. 

 

Bendradarbiavimas 

Viešąją biblioteką populiarino bendradarbiavimas su Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos 

rašytojų sąjungos Klaip÷dos skyriumi, Klaip÷dos apskrities viešąja I. Simonaityt÷s biblioteka, 

Kretingos rajono kultūros centru, Kretingos muziejumi, Klaip÷dos universitetu, VĮ Kretingos miškų 

ur÷dija, Kretingos rajono vyskupo Motiejaus Valančiaus draugija, Kretingos rajono pedagogų 

švietimo centru, Kretingos rajono tautodailininkų klubu „Verpst÷“, Kretingos mokyklomis – 

darželiais - „Pasaka“ VPC ir „Žibut÷“, Kretingos rajono vaikų darželiu „Eglut÷“, Kretingos 

lopšeliais – darželiais - „Žilvitis“, „Voverait÷“, „Ąžuoliukas“, Kretingos socialinių paslaugų centru, 

Kretingos meno mokykla, Kretingos vaikų ugdymo centru, Kretingos rajono Marijono Daujoto 

pagrindine mokykla, Kretingos pranciškonų vienuolynu, Klaip÷dos teritorin÷s darbo biržos 

Kretingos skyriumi, Klaip÷dos apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos Kretingos skyriumi, 

Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijoje veikiančiu fotografijos būreliu, Savivaldyb÷s jaunimo 

reikalų departamento vyr. specialiste Diana Garjoniene. 

Viešosios bibliotekos filialai bendradarbiavo su Jokūbavo A. Stulginskio pagrindine 

mokykla ir jos biblioteka, Jokūbavo kaimo bendruomene, Kretingos rajono kultūros centro 

Jokūbavo skyriumi, Kretingos rajono kultūros centro Kalniškių skyriumi, Kretingos rajono kultūros 

centro Laukžem÷s skyriumi, Laukžem÷s kaimo bendruomene, Raguviškių kaimo bendruomene, 
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Žalgirio seniūnija, Kretingos rajono kultūros centro Budrių skyriumi, Budrių kaimo bendruomene, 

Klaip÷dos teritorin÷s darbo biržos Kretingos skyriumi, Kretingos seniūnija, Darb÷nų bendruomene, 

Darb÷nų seniūnija, Darb÷nų gimnazija, Grūšlauk÷s kaimo bendruomene, Kretingos rajono kultūros 

centro Grūšlauk÷s skyriumi, Piliakalnio pagrindine mokykla, Juodup÷nų bendruomen÷s centru 

„Juodup÷nai“, Kūlup÷nų seniūnija, Kretingos rajono kultūros centro Kūlup÷nų skyriumi, Kūlup÷nų 

bendruomen÷s centru „Kūlup÷nai“, Rūdaičių kaimo bendruomene, Rūdaičių pradine mokykla, 

Rūdaičių darželiu, Vydmantų kaimo bendruomen÷s centru „Vydmantai“, Kretingos rajono kultūros 

centro Vydmantų skyriumi, Vydmantų vidurin÷s mokyklos biblioteka, Vydmantų moterų klubu 

„Birut÷“ bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis. Žalgirio seniūnijos bibliotekų darbuotojos 

bendradarbiavo tarpusavyje: organizavo bendrus renginius, dalijosi darbo patirtimi, knygomis ir 

informacija.  

 

Bendradarbiavimas su valdžios atstovais 

Viešosios bibliotekos direktor÷ Birut÷ Karčauskien÷ ir direktor÷s pavaduotoja kultūrinei 

veiklai Erika Kazlauskien÷ lank÷si Savivaldyb÷je: pristat÷ pagrindinius veiklos rodiklius, sprend÷ 

iškilusias problemas, dalyvavo Tarybos pos÷džiuose. 

Nuolat dom÷tasi naujo Viešosios bibliotekos pastato statyba, spręsti klausimai, susiję su 

Viešosios bibliotekos filialų patalpomis, darbuotojų darbo užmokesčiu ir kt. 

Kretingos rajono valdžios atstovai kviesti į Viešosios bibliotekos organizuotus renginius bei 

Viešosios bibliotekos filialų jubiliejus: Kumpikų filialo (60 m.), Budrių filialo (60 m.) ir Darb÷nų 

filialo (75 m.). 

Akcijos „Savivaldos savait÷ bibliotekose“ metu suorganizuotoje diskusijoje jaunimui 

aktualiais klausimais dalyvavo Savivaldyb÷s atstovai: meras Juozas Mažeika, mero pavaduotojas 

Vytautas Ročys, Kultūros skyriaus ved÷ja Reimunda Ruškuvien÷, jaunimo reikalų koordinator÷ - 

vyr. specialist÷ Diana Garjonien÷, Kūno kultūros ir sporto skyriaus ved÷jas Nikolajus Gnedojus. 

Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimo dienos proga surengtoje diskusijoje „Ko mums 

labiausiai trūksta: turto, bendryst÷s ar laim÷s?“ dalyvavo Seimo narys Vaidotas Bacevičius.  

 

Projektai 

2012 m. įgyvendintas Europos dienai skirtas projektas „Mobili Europos dienos švent÷ 

Kretingoje: drauge – mes j÷ga!“, kurio metu organizuoti Europos dienos renginiai Kretingos rajone.  

2012 m. Viešoji biblioteka ir filialai reng÷ projektus veiklos finansavimui gauti ir teik÷ juos 

Savivaldybei, LR kultūros ministerijos Kultūros ir sporto r÷mimo fondui, Europos Komisijos 

atstovybei Lietuvoje.  
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Netradicin÷s darbo formos 

2012 m. Viešojoje bibliotekoje veiklą tęs÷ savanorių būrelis „Bitut÷s“, Vydmantų filiale -

moterų klubas „Birut÷“, Kartenos filiale - knygų myl÷tojų būrelis ,,Pel÷džiukas“, Darb÷nų filiale - 

Jaunųjų bibliotekininkų būrelis, Šuk÷s filiale  - vaikų piešimo būrelis ,,Vaikyst÷“. Ši veikla ne tik 

ugd÷ vaikų meilę knygai, pom÷gį skaityti, kultūrinio gyvenimo poreikį, bet ir į biblioteką pritrauk÷ 

naujų lankytojų, turinčių įvairių pom÷gių, suteik÷ jiems savirealizacijos galimybę. Min÷ta veikla 

taip pat populiarino biblioteką už jos ribų.  

Kaimo filialų darbuotojos rinko informaciją ir apraš÷ kaimų istorijas, įamžino senolių 

pasakojimus. Lankydamos senolių sodybas ir bendraudamos su jais bei jų artimaisiais populiarino 

biblioteką už bibliotekos ribų. 

Viešojoje bibliotekoje ir 6 filialuose (Kalniškių, Kartenos, Kūlup÷nų, Raguviškių, Erl÷nų bei 

Šuk÷s) rengti kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai gyventojams „Išmokime 

dirbti kompiuteriu“, Viešojoje bibliotekoje ir 2 filialuose vyko Informacinių geb÷jimų ugdymo 

pamokos 1 – 5 klasių mokiniams. Mokymai bei Informacinių geb÷jimų ugdymo pamokos į Viešąją 

biblioteką bei filialus populiarino už jų ribų, pritrauk÷ naujų lankytojų.  

 

Kitos priemon÷s 

2012 m. buvo rengiami pranešimai, reprezentuojantys Viešąją biblioteką: 

• Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ ir 

vyr. bibliotekinink÷ Asta Kupšyt÷ pareng÷ ir Kretingos m. Rotuš÷s aikšt÷je vykusioje rajono 

jaunimo nevyriausybinių organizacijų informacin÷je mug÷je pristat÷ informacinį stendą 

„Bibliotekos paslaugos jaunimui“; 

• Viešosios bibliotekos vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷ pareng÷ pranešimą „Etnin÷s kultūros 

sklaidos būdai bibliotekoje“ ir jį pristat÷ Kretingos muziejuje vykusios Savivaldyb÷s Kultūros 

skyriaus organizuotos konferencijos„Tradicin÷ kultūra mina naujus takus“ metu; 

• Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ 

VŠĮ Pranciškonų gimnazijos 8 klas÷s mokiniams sureng÷ seminarą „Elektronin÷s paslaugos 

internetu“; 

• Kumpikų, Budrių ir Darb÷nų filialų jubiliejų proga vyr. bibliotekinink÷s pareng÷ ir 

renginio dalyviams pristat÷ pranešimus, supažindinusius su filialų istorija, juose dirbusiais 

žmon÷mis bei pagrindiniais veiklos aspektais; 

• vyr. bibliotekinink÷ Asta Kupšyt÷ atstovavo Viešajai bibliotekai Tarptautin÷je jaunųjų 

bibliotekininkų akademijoje Latvijoje. 

 

IV. INFORMACINö IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
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LIBIS PĮ diegimas 

2012 m. visi Viešosios bibliotekos filialai dirbo su LIBIS PĮ. UAB „Asseco Lietuva“ 

(buvusi UAB „Sintagma“) 4 kartus per metus atnaujino LIBIS versiją. Metų pabaigoje Viešojoje 

bibliotekoje ir jos filialuose įdiegta 4.18.0 LIBIS versija (2011 m. buvo įdiegta 4.12.6 LIBIS 

versija). 

2012 m. Viešosios bibliotekos S. Įpilties ir Rūdaičių filialuose įdiegtas LIBIS SAP. 13 iš 20 

Viešosios bibliotekos filialų dirbo su LIBIS SAP.  

Informacinių technologijų skyriaus ved÷ja Asta Kuktorovien÷ administravo LIBIS PĮ: šalino 

sutrikimus ir gedimus Viešojoje bibliotekoje ir filialuose, sukūr÷ ir vald÷ sistemos vartotojus, 

suteik÷ teises ir įgaliojimus, pakeit÷ vartotojų duomenis, į LIBIS duomenų bazę įved÷ naujas gatves, 

mokymo įstaigas (geografinius ir mokymosi klasifikatorius). 

Užtikrinant Viešosios bibliotekos duomenų perdavimą ir saugą, buvo atlikti šie darbai: 

• serverio HP Proliant technin÷ priežiūra ir aptarnavimas; 

• IBM Xseries backup serverio technin÷ priežiūra ir aptarnavimas; 

• XenServer 5.5 virtualios mašinos periodinis atnaujinimas ir priežiūra; 

• serverio kretvb.lt FreeBSD sistemos kasdieninis atnaujinimas ir priežiūra; 

• pašto SMTP serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra; 

• Web serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra; 

• Imap periodinis atnaujinimas ir priežiūra; 

• Imap-SSL serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra; 

• Pop3 serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra; 

• FTP serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra; 

• Anti - spam ir antiviruso filtrų adaptacijos pašto serveriui Amavis serviso periodinis 

atnaujinimas ir priežiūra; 

• Anti - spam Amavisd serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra; 

• Clamd serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra; 

• SSH serviso periodinis atnaujinimas ir priežiūra; 

• duomenų baz÷s MySQL 5 periodinis atnaujinimas ir priežiūra; 

• periodinis duomenų atsarginių kopijų perk÷limas į backup serverį; 

• failų sistemos atstatymas po gedimo; 

• diskų masyvo RAID atstatymas sugedus kietiesiems diskams; 

• Webmail pašto periodinis atnaujinimas ir priežiūra. 
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2012 m. Viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge buvo 42297 BĮ. Per 2011 m. jis buvo 

papildytas 2128 BĮ (369 BĮ mažiau nei 2011 metais). 2012 m. BĮ skaičius sumaž÷jo, kadangi gauta 

mažiau knygų. 

Viešosios bibliotekos filialai surekatalogavo 136432 fiz. vnt. dokumentų. Per 2012 m. 

Viešosios bibliotekos filialai surekatalogavo 11111 fiz. vnt. mažiau dokumentų nei 2011 m. (2012 

m. - 12395 fiz. vnt., o 2011 m. – 23506 fiz. vnt.), kadangi daugumos filialų fondai yra baigti 

rekataloguoti. 

Iškilus LIBIS problemoms, sistemos gedimams, konsultuotasi su UAB „Asseco Lietuva“ 

(buvusia UAB „Sintagma“), LIBIS centru. 

Pagrindin÷s darbo su LIBIS PĮ problemos, su kuriomis susidūr÷ Informacinių technologijų 

skyriaus ved÷ja: 

• autoinformavimo problemos (buvo sutrikęs priminimo apie knygų grąžinimo laiką ir 

raginimo grąžinti bibliotekai knygas siuntimas el. paštu); 

• leidinio rezervavimo problemos; 

• leidinio užsakymo problemos; 

• skaitytojų registravimo ir perregistravimo problemos; 

• prisijungimo prie VSDB ir VSDB problemos; 

• skaitytojų registravimo ir perregistravimo posistem÷je „Komplektavimas“ problemos, 

iškilusios po LIBIS naujausios versijos (4.18.0) įdiegimo; 

• nepakankama interneto ryšio greitaveika darbui su LIBIS PĮ Viešosios bibliotekos 

filialuose; 

• senos komunikacijos; 

• pasenusi darbuotojams skirta kompiuterin÷ įranga Viešojoje bibliotekoje;  

• vartotojų, atvykusių iš kitų bibliotekų, registracijos problema, kuri buvo pašalinta įdiegus 

naująją LIBIS versiją. 

Daugiausia darbo su LIBIS PĮ problemų iškilo filialuose. Pagrindin÷ priežastis – l÷ta 

interneto greitaveika: teko ilgai laukti, kol prisijungdavo, o dirbant programa dažnai išsijungdavo, 

strigdavo (kelis kartus per dieną ekrane pasirodydavo lentel÷ „sistemos klaida“). 

Viešąją biblioteką dažnai pasiekdavo informacija, kad ne visi skaitytojai gauna el. laiškus į 

savo el. paštus. Vartotojams buvo sud÷tinga savo el. duomenis peržiūr÷ti LIBIS sistemoje. Dažnai 

jiems nepavykdavo prisijungti su savo slaptažodžiu: programa fiksuodavo pirmin÷s registracijos 

slaptažodį (skaitytojo pavard÷), jeigu, redagavus pavardę ar ją pakeitus, duomenys būdavo išsaugoti 

neteisingai, slaptažodis automatiškai nepasikeisdavo. 

Prad÷jus rekataloguoti dokumentų fondus, nebuvo įdiegtas knygų kainų rašymas rubliais ir 

talonais, o prie dokumentų vert÷s buvo įrašyta dokumento kaina „0,00 Lt“. D÷l šios priežasties 
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Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus darbuotojos negali suformuoti nurašymų 

elektroniniu būdu. Fondo jud÷jimą tenka koreguoti darbuotojoms. Problemą bus galima spręsti tada, 

kai bus nurašytos visos knygos, kurių kaina nebuvo įrašyta. 

Viešosios bibliotekos darbuotojos konsultuotos darbo su LIBIS PĮ, LIBIS SAP, LIBIS 

autoinformavimo, elektroninio susirašin÷jimo, paieškos OPAC klausimais. Joms pristatytos darbo 

su LIBIS SAP naujov÷s, elektroninių paslaugų portalas www.ibiblioteka.lt ir jo posistem÷ „Klausk 

bibliotekininko“ bei tarpbibliotekin÷ kopijų užsakymų vykdymo paslauga. 

2012 m. Viešosios bibliotekos internetin÷je svetain÷je esančiame langelyje „Klauskite“ buvo 

įdiegta nauja ženkliai sud÷tingesn÷ elektroninių užklausų siuntimo forma, tod÷l nebegauta 

elektroninių užklausų. 

2012 metų pabaigoje iš viso buvo sukurti 46675 analiziniai įrašai (3723 daugiau nei 2011 m.), 

iš kurių 26117 - kraštotyros (2593 daugiau nei 2011 m.). 

 

Informacinis fondas Viešojoje bibliotekoje 

Bibliografinio – informacinio fondo komplektavimo tematika - enciklopedijos, žinynai, 

žodynai, įvairių mokslo šakų literatūra, skirta studentų ir vyresnių klasių moksleivių mokymosi bei 

suaugusiųjų švietimosi poreikiams tenkinti. 

2012 m. bibliografinio - informacinio fondo dydis - 10247 fiz. vnt. (5460 mažesnis nei 2011 

m.). Per metus gauti 397 dokumentai (987 mažiau nei 2011 m.). Ženklaus sumaž÷jimo priežastis – 

nuo 2012 m. nebeprisumuojami periodiniai leidiniai (2011 m. periodiniai leidiniai sudar÷ 994 fiz. 

vnt. gautų dokumentų). Nurašyta 480 fiz. vnt. dokumentų (34 fiz. vnt. daugiau nei 2011 m.).  

2012 m. LR kultūros ministerija pav÷luotai skyr÷ l÷šų dokumentams įsigyti, tod÷l d÷l mažų 

tiražų sunku įsigyti aukštųjų mokyklų leidyklų leidinių,. 

 

Katalogai ir kartotekos 

2012 m. Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos sektoriuje buvo dirbama su šiais 

katalogais ir kartotekomis: 

• elektroniniu LIBIS katalogu - 3728 įrašai (180 daugiau nei 2011 m.): analizikos bendrieji – 

974 (39 daugiau nei 2011 m.); kraštotyros – 2754 (141 daugiau nei 2011 m.); 

• citatų kartoteka – papildyta 55 kortel÷mis (tiek pat kaip ir 2011 m.); 

• temin÷ eil÷raščių kartoteka – 0 (pildoma el. kataloge Analizikos posistem÷je); 

• prisegta bylų – 734 (86 mažiau nei 2011 m.): knygų turinių – 460 (68 mažiau nei 2011 m.) 

ir kraštotyros straipsnių – 274 (18 mažiau nei 2011 m.); 

• redaguota įrašų – 5083 (451 daugiau nei 2011 m.): analizikos bendrųjų – 239 (431 mažiau 

nei 2011 m.), kraštotyros – 4844 (882 daugiau nei 2011 m.); 
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2012 m. Viešosios bibliotekos filialuose buvo pildomi šie katalogai ir kartotekos: 

• elektroninis LIBIS katalogas: per 2012 m. rekataloguota 12395 fiz. vnt. dokumentų; 

• ab÷c÷linis katalogas – nebepildytas naujomis kortel÷mis; 

• kraštotyros kartoteka – nebepildyta. Kraštotyros įrašų skaičius – 1087 (31 mažiau nei 2011 

m.); 

• citatų kartoteka – papildyta 16 kortelių (21 mažiau nei 2011 m.); 

• temin÷ eil÷raščių kartoteka – papildyta 36 kortel÷mis (20 mažiau nei 2011m.). 

 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

2012 metais Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose gauta mažiau informacinių užklausų 

nei 2011 m. Gautų užklausų skaičius išaugo tik MF. 

Lentel÷ Nr. 27. Informacin÷s užklausos 2011 m. – 2012 m.  
Gauta informacinių užklausų Iš jų elektronin÷mis 

priemon÷mis 
Atsakyta informacinių 
užklausų 

Biblioteka 

2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 

SVB 9071 7763 (-1308) 68  80 (+12) 9036 7710 (-1326) 
VB 6178 5029 (-1149) 44 45 (+1) 6160 5000 (-1160) 
MF 284 342 (+58) 0 0 281 342 (+61) 
KF 2609 2392 (-217) 24 35 (+11) 2595 2368 (-227) 
 

Lentel÷ Nr. 28. Temin÷s, adresin÷s, faktografin÷s ir tikslinamosios užklausos 2011 m. – 
2012 m.  

Temin÷s Adresin÷s Tikslinamosios Faktografin÷s Bibliote
ka 2011 

m 
2012 
m. 

2011 
m. 

2012 m. 2011 
m. 

2012 m. 2011 m. 2012 m. 

SVB 3232 
35,6% 

3240 
(+8) 
41,7% 

4979 
54,9% 

3718 (-1261) 
47,9% 

751 
8,3% 

581 (-170) 
7,5% 

109 
1,2% 

224 
(+115) 
2,9% 

VB 1216  
19,7% 

1327 
(+111) 
26,4% 

4492 
72,7% 

3244 (-1248) 
64,5% 

442 
7,2% 

450 (+8) 
8,9% 

28 
0,4% 

8 (-20) 
0,2% 

MF 271 
95,4 
% 

334 
(+63) 
97,7% 

13 
4,6% 

8 (-5) 
2,3% 

0 0 0 0 

KF 1745 
66,9% 

1579 
(-166) 
66% 

474 
18,2% 

466 (-8) 
19,5% 

309 
11,8% 

131 (-178) 
5,5% 

81 
3,1% 

216 
(+135) 
9% 
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Diagrama Nr. 16. SVB gautų informacinių užklausų skaičius 2011m. – 2012 m.  
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Diagrama Nr. 17. VB gautų informacinių užklausų skaičius 
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Diagrama Nr. 18. MF gautų informacinių užklausų skaičius 
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Diagrama Nr. 19. KF gautų informacinių užklausų skaičius 
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2012 m. Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose gautų informacinių užklausų skaičius 

sumaž÷jo, kadangi sumaž÷jo vartotojų bei lankytojų skaičius. MF gauta daugiau informacinių 

užklausų, nes 2012 m. išaugo pagrindiniai veiklos rodikliai. 

Duomenų baz÷s 

Esančios kompiuterių tinkle duomenų baz÷s – 2: 
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OPAC; 

LPBSB (Lietuvos periodin÷ bibliografin÷ straipsnių baz÷). 

Esančios kituose serveriuose duomenų baz÷s – 18. 

DB: virtualių apsilankymų – 2862 (30 daugiau nei 2011 m.); atsisiųstų įrašų – 276 (83 mažiau nei 

2011 m.); atsisiųstų dokumentų – 517 (47 mažiau nei 2011m.); seansų skaičius – 382 (25 daugiau 

nei 2011 m.).  

INFOLEX PRAKTIKA  

„Oxford Art Online" 

„Oxford Music Online"  

„Oxford Reference Online -Priemium Collection"  

EBSCO 

1. Academic Search Complete 

2. Business Source Complete 

3. ERIC 

4. Green FILE 

5. Health Source - Consumer Edition 

6. Health Source: Nursing/Academic Edition 

7. Library, Information Science & Technology Abstracts 

8. Master FILE Premier 

9. MEDLINE 

10. Regional Business News 

11. Teacher Reference Center 

12. Newspaper Source 

13. European Views of the Americas: 1493 to 1750 

Vartotojų, kuriems suteikta prieiga naudotis namuose DB – 30 (2 daugiau nei 2011 m.). 

 

Kraštotyros veikla 

Viešosios bibliotekos kraštotyros spaudinių fondą 2012 m. sudar÷ 1018 fiz. vnt. dokumentų 

(45 fiz. vnt. daugiau nei 2011 m.). Gauti 45 fiz. vnt. dokumentų (33 fiz. vnt. mažiau nei 2011 m.).  

Kaupiamas 71 kraštotyros aplankas, 2012 m. neparengta naujų kraštotyros aplankų. Per 

2012 m. turimi aplankai papildyti 257 naujomis iškarpomis (101 mažiau nei 2011 m.). Kaupiamas 

fotografijų archyvas. Periodikos fonde kaupiami Kretingos rajono periodiniai leidiniai nuo 1946 

metų.  

Kraštotyros veikla vykdoma šiomis kryptimis: 
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• kraštotyros fondo ir informacijos kaupimas, skaitmeninimas ir sklaida: internetinei 

svetainei www.kretvb.lt teikiama atnaujinta informacija apie naujai parengtus ir papildytus 

kraštotyros segtuvus, kraštotyros darbus, rengiami straipsniai elektroniniam leidiniui „Kretingos 

krašto enciklopedija“, rašomi straipsniai ir teikiami rajoninei bei respublikinei spaudai. Viešoji 

biblioteka populiarinama socialiniame tinkle Facebook; 

• kraštotyros elektroninio katalogo kūrimas LIBIS Analizikos posistemyje: elektroniniame 

LIBIS kataloge sukurti 2754 įrašai (141 daugiau nei 2011 m.), prisegtos 274 bylos (18 mažiau nei 

2011 m.), redaguoti 4825 įrašai (863 daugiau nei 2011 m.); 

• parodų organizavimas: parengtos 4 virtualios kraštotyros parodos („Operos solistei Elenai 

Saulevičiūtei - 85 metai“, „Dailininkei scenografei, Kretingos r. Garb÷s pilietei R. Songailaitei - 

Balčikonienei – 90“, „Poetei Teklei Džervienei - 80 metų“, „Treneriui, Kretingos raj. Garb÷s 

piliečiui Stasiui Ruzgailai – 90“) ir 6 spaudinių parodos („Kalbininkei, baltistei Jūratei Laučiūtei – 

70“, „Miškininkui, Kretingos r. Garb÷s piliečiui Rimantui Antanui Kvikliui – 80“, „Kalbininkui 

Antanui Saliui – 110“, „Poetei, aktorei, pedagogei, Kretingos r. Garb÷s pilietei Marijai Meilei 

Kudarauskaitei – 80“; „Rašytojai Nelei Mazalaitei - 105 metai“, „Gydytojui, prozininkui, 

visuomen÷s ir kultūros veik÷jui Feliksui Janušiui - 145 metai“); 

• kraštotyros fondo ir informacijos kaupimas bei tvarkymas: aprašyta 13 knygų, kuriose 

pateikta informacija apie Kretingos rajoną (tiek pat kaip ir 2011 m.), parengtas 2012 metų kraštiečių 

sukakčių kalendorius; 

• ryšių su Lietuvoje gyvenančiais kraštiečiais palaikymas: palaikomi ryšiai su poete Marija 

Meile Kudarauskaite, medicinos mokslų daktare, gydytoja onkologe Elena Moncevičiūte – 

Eringiene; 

• atsakymas į užklausas: gautos 64 kraštotyros užklausos (11 mažiau nei 2011 m.), iš kurių 

teminių - 48 (11 mažiau nei 2011 m.), adresinių - 6 (5 daugiau nei 2011), tikslinamųjų – 6 (4 

daugiau nei 2011 m.), faktografinių 4 (3 daugiau nei 2011 m.), elektroninių ir telefonu 10 (2 mažiau 

nei 2011). Viešosios bibliotekos kaimo filialuose gautos 98 kraštotyros užklausos (2 daugiau nei 

2011 m.), Salantų miesto filiale – 16 (tiek pat kaip ir 2011 m.); 

• bibliografinių sąrašų rengimas: vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷ pareng÷ bibliografinį 

sąrašą apie kraštietį miškininką, Kretingos rajono Garb÷s pilietį Rimantą Antaną Kviklį; 

• sieninio kraštotyros informacinio stendo pildymas: stendas įsigytas 2012 m. ir prad÷tos 

eksponuoti parodos. Eksponuotos 2 parodos - „Kretingos rajono lankytinos vietos“, „Kretingiškių 

parengti ir išleisti leidiniai“; 

• konsultacijų teikimas kraštotyros darbus rengiančioms Viešosios bibliotekos filialų 

darbuotojoms bei parengtų kraštotyros darbų redagavimas: 2012 m. vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷ 

redagavo Darb÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷s parengtą kraštotyros darbą „Darb÷nų bibliotekos 
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istorija“, vyr. bibliotekinink÷ Asta Kupšyt÷ redagavo Kūlup÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷s 

parengtą kraštotyros darbą „Senieji ir dabartiniai vestuvių papročiai Kūlup÷nuose“; 

• informacijos tikrinimas, redagavimas bei papildymas: Viešosios bibliotekos Bibliografijos 

– informacijos sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ tikslino informaciją sąvadui „Kretingos 

rajonin÷s bibliotekos darbuotojai ir pareigyb÷s (1946-1977 m.)“ ir rinko informaciją Viešosios 

bibliotekos istorijai; 

• projektų rengimas: vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷ pareng÷ kultūrin÷s veiklos projektą 

„Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos filialų bibliotekininkų parengtų 

kraštotyros darbų tekstų redagavimas“; 

• pranešimų rengimas bei pristatymas: vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷ pareng÷ ir 

Savivaldyb÷s Kultūros skyriaus organizuotoje konferencijoje „Tradicin÷ kultūra mina naujus takus“ 

pristat÷ savo parengtą pranešimą „Etnin÷s kultūros sklaidos būdai bibliotekoje“. 

 

Kraštotyros aplankų pildymas Viešosios bibliotekos filialuose 

2012 m. Viešosios bibliotekos filialuose naujomis iškarpomis papildyti šie kraštotyros 

aplankai: 

• „Salantų miesto istorija“, „Orvydų sodyba – muziejus“, „Gaidžio kalnas“, „Salantų 

bažnyčios ir parapijos istorija“, „Salantai ir jo apylink÷s spaudoje“, „Juozo Maksvyčio posmai“, 

„Salantų tautodailininkai“, „Liaudies menas ir tautodail÷“ (Salantų filialas); 

• „Baublių kaimas spaudoje“ (Baublių filialas); 

• „Žymūs Darb÷nų krašto žmon÷s”, „Darb÷nų bažnyčios istorija”, „Darb÷nų apylink÷s 

architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai”, „Išnykusių kaimų istorija atgyja“, renkamos 

kraštiečių literatų eil÷s (Darb÷nų filialas); 

• „Kaimo amatai ir menas“, „Kad išliktų ateičiai“, „Mažoji kaimo architektūra“, „Užgav÷n÷s 

Juodup÷nuose“, „Lankytinos vietos“ (Juodup÷nų filialas); 

• „Kalniškių kaimas spaudoje“ (Kalniškių filialas); 

• „Laivių mikrorajonas spaudoje“ (Laivių filialas); 

• „Laukžem÷ spaudoje“ (Laukžem÷s filialas); 

• „Mūsų kraštas spaudoje“ (S. Įpilties filialas); 

• „Raguviškiai ir aplinkiniai kaimai spaudoje“ (Raguviškių filialas). 

Visų Viešosios bibliotekos filialų darbuotojos pild÷ filialų metraščius. 

2012 m. Viešosios bibliotekos filialuose prad÷ti pildyti šie kraštotyros aplankai: 

• „Kumpikų filialui - 60“ (Kumpikų filialas); 

• žemaičių tarme rašyti straipsniai „Pro gimtosios tarm÷s langą“ (S. Įpilties filialas); 
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• „Vydmantai spaudoje“, „Vydmantų biblioteka spaudoje“ (Vydmantų filialas). 

 
2012 m. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojos pareng÷ 8 kraštotyros darbus: 

• ,,Baublių kaimo kultūrinis kraštovaizdis: architektūros, dail÷s, archeologijos ir istorijos 

paminklai“ (Baublių filialas); 

• „Darb÷nų bibliotekos istorija“ (Darb÷nų filialas); 

• „Kaimo amatai ir menas“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• „Jokūbavo A.Stulginskio mokykla. Istorijos (1919 – 2009) puslapiai“; 

• „Senieji ir dabartiniai vestuvių papročiai Kūlup÷nuose“ (Kūlup÷nų filialas); 

• „Kūlup÷nų darželio istorija“ (Kūlup÷nų filialas); 

• ,,Kaimo amatų ir meno pažinimas“ (Laukžem÷s filialas); 

• „Nijol÷ Rimkien÷. Gyvenimo ir kūrybos kelias“ (Vydmantų filialas). 

2012 m. Viešosios bibliotekos filialuose nauja informacija papildyti kraštotyros darbai: 

• tęsiamas darbas apie Darb÷nų seniūnijoje išnykusį Ežkepių kaimą, užrašomi pasakojimai 

apie ankščiau gyvenusių žmonių buitį, papročius (Darb÷nų filialas). 

 

Viešosios bibliotekos filialų ryšiai su kraštiečiais 

2012 metais Viešosios bibliotekos filialai palaik÷ ryšius su kraštiečiais: 

• Salantų m. filialo darbuotojos palaik÷ ryšius su kraštiečiu kalbininku Pranu Kniūkšta, kuris 

filialui dovanojo savo knygų bei kraštiete poete Marija Meile Kudarauskaite; 

• Darb÷nų filialo vyr. bibliotekinink÷ palaik÷ ryšius su kraštiet÷mis poet÷mis, gyvenančiomis 

Plateliuose - J. Bajoriūne bei R. Mieželiene ir sostin÷je gyvenančia dailininke Zina Martinaitiene; 

• Grūšlauk÷s filialo vyr. bibliotekinink÷ palaik÷ ryšius su kraštiečiais – tautodailininku A. 

Viluckiu, pulkininku P. Rute, profesore E. Moncevičiūt÷ – Eringiene ir gydytoja Vaiva Eringyte; 

•  Jokūbavo filialas palaik÷ ryšius su poete Elena Karnauskaite bei tautodailininke Felicija 

Stramilaite. 

 

Internetas 

2012 m. baig÷si Bilo ir Melindos Geitsų finansuoto projekto „Bibliotekos pažangai“ 

įgyvendinimas. Atlikti baigiamieji darbai.  

2010 m. baigti kompiuterizuoti visi Viešosios bibliotekos filialai. Nuo 2011 m. visi 

Viešosios bibliotekos filialai dirba su LIBIS PĮ. 2012 m. LIBIS SAP įdiegtas S. Įpilties ir Rūdaičių 

filialuose ir su juo dirbo 13 iš 20 Viešosios bibliotekos filialų.  

2012 m. visi Viešosios bibliotekos filialai teik÷ viešosios interneto prieigos paslaugą. 
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2012 m. Viešojoje bibliotekoje viešosios interneto prieigos paslauga naudojosi 9061 

lankytojas (1293 mažiau nei 2011 m.), iš jų - 2502 vaikai (975 mažiau nei 2011 m.). Interneto 

skaitykloje kompiuterizuotų darbo vietų skaičius – 10, Vaikų literatūros sektoriuje – 2, 

Bibliografijos – informacijos sektoriuje – 2, Abonemente -1, Periodikos skaitykloje – 1. 2012 m. 

interneto seansų skaičius – 12240 (1235 daugiau nei 2011 m.). 

2012 m. Viešosios bibliotekos kaimo filialuose Viešosios interneto prieigos lankytojų buvo 

30897 (6325 daugiau nei 2011 m.), iš jų - 23464 vaikų (5347 daugiau nei 2011 m.). Interneto 

skaityklų darbo vietų buvo 75 (1 daugiau nei 2011 m.). Interneto seansų skaičius buvo 28693 (1 

mažiau nei 2011 m.).  

2012 m. Viešosios bibliotekos Salantų miesto filiale Viešosios interneto prieigos lankytojų 

buvo 3368 (232 mažiau nei 2011 m.), iš jų – 2376 vaikai (262 daugiau nei 2011 m.). 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams - 6. Interneto seansų skaičius - 3368 (144 

daugiau nei 2011 m.). 

 

Lentel÷ Nr. 29. Internetas vartotojams 2011m. - 2012 m. 
 

Bibliotekų su prieiga prie 
interneto skaičius 

 
Interneto lankytojų  
skaičius 

 
Interneto skaityklų darbo vietų 
skaičius 

 
Virtualių apsilankymų 

 skaičius 
 

2011 m. 2012 m. skirtum
as 

2011 m 2012 m Skirtu-
mas 

2011 m 2012 m Skirtu-
mas 

2011 
m. 

2012 
m. 

Skirtu-
mas 

21 21 0 38526 43326 +4800 96 97 +1 85791 61960 -23831 

 

2011 m. Viešoji biblioteka teik÷ paraišką dalyvauti internetin÷s svetain÷s atnaujinimo ir 

pritaikymo neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams konkurse ir pateko į laim÷tojų gretas. 2012 m. 

sukurta naujo dizaino Viešosios bibliotekos interneto svetain÷, administruojama TVS Joomla. Dalis 

senosios interneto svetain÷s turinio perkelta į naująją.  

Elektroninis leidinys „Kretingos krašto enciklopedija“ papildytas ženkliai didesniu 

informacijos ir fotografijų kiekiu nei 2011 m. Priežastis – per Klaip÷dos teritorin÷s darbo biržos 

Kretingos skyrių nuotraukų galerijos kūrimo darbams atlikti 2 m÷nesiams buvo įdarbinta 

fotomeninink÷ Jolanta Peleckien÷. 

Viešosios bibliotekos Informacinių technologijų skyriaus ved÷ja administravo 2 internetines 

svetaines - www.kretvb.lt ir www.kretingosenciklopedija.lt. Viešosios bibliotekos internetin÷je 

svetain÷je nuolat viešintos teikiamos paslaugos ir buvo operatyviai pateikiama informacija apie 
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vyksiančius ir įvykusius renginius bei kitus svarbius įvykius. Per 2012 m. paskelbtos 157 naujienos 

(35 daugiau nei 2011 m.).  

2012 m. Viešosios bibliotekos elektroniniai leidiniai - „Kretingos personalijų žinynas“ bei 

„Kretingos krašto enciklopedija“ – papildyti naujais straipsniais, redaguota anksčiau pateikta 

informacija. Per 2012 m. „Kretingos personalijų žinynas“ papildytas 1 straipsniu, „Kretingos krašto 

enciklopedija“ - 180 straipsnių.  

Viešosios bibliotekos vyr. bibliotekinink÷ Asta Kupšyt÷ administravo 2011 m. sukurtus 

Viešosios bibliotekos ir elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ puslapius 

socialiniame tinkle Facebook. 2012 m. abu puslapiai buvo periodiškai atnaujinami. Viešosios 

bibliotekos Facebook puslapyje pristatyti 2012 Metų knygos rinkimuose dalyvavę rašytojai ir jų 

knygos, skelbtos naujai gautų knygų nuotraukos bei anotacijos. 

2012 m. Viešosios bibliotekos internetin÷je svetain÷je įdiegtas vieningas viešųjų bibliotekų 

interaktyvių elektroninių paslaugų portalas www.ibiblioteka.lt, kuriame veikia posistem÷ „Klausk 

bibliotekininko“. 

2012 m. virtualių apsilankymų skaičius - 42380 (17272 mažiau nei 2011 m.). 

 

Lentel÷ Nr. 30.Virtualių lankytojų bibliotekos interneto svetain÷je 2011 m. - 2012 m. 
statistika 

 
TOP 100 
skaitiklio 
rodmenys 

Google 
Analitics 
skaitiklio 
rodmenys 

Virtualių 
lankytojų per 
metus 

Virtualių 
lankytojų per 
(kalendorinę) 
dieną 

2011-12-31 409481 - 59652 163,4 
2012-12-31 445001 6860 42380 116,1 

 

2012 m. virtualių apsilankymų skaičius elektroninio leidinio „Kretingos krašto 

enciklopedija“ tinklapyje www.kretingosenciklopedija.lt – 12817 (7583 daugiau nei 2011 m.). 2011 

m. Informacinių technologijų skyriaus ataskaitoje buvo pateiktas neteisingas apsilankymų skaičius 

(pateiktas 19624, o tur÷jo būti 5234). 2012 m. Kretingos krašto enciklopedijos lankytojų skaičius 

išaugo 144,88 %, unikalių lankytojų (apsilankiusių vieną kartą iš tam tikro IP adreso) - 131 %, 

puslapių parodymų skaičius – 158,35 %. Naujų lankytojų skaičius išaugo 69,67 %, apsilankiusių 

svetain÷je ne vieną kartą – 30,33 % (pateikti Google Analitics skaitiklio rodmenys). 

2012 m. el. katalogo per WWW virtualių apsilankymų skaičius sumaž÷jo 12: 2012 m. – 

3901 (2011 m.– 3913). Virtualių apsilankymų skaičius, lyginant su 2011 m., sumaž÷jo neženkliai. 

Lentel÷ Nr. 31. Bibliotekos elektroninio katalogo lankytojų per WWW 2011 m. –2012 
m. statistika 

Metai 
Virtualių 
apsilankymų 
skaičius 

Seansų 
skaičius 

Paieškų 
skaičius 

Atsisiųstųjų 
įrašų skaičius 

Atsisiųstųjų 
dokumentų 
skaičius 

Seansų trukm÷ 



 68 

2011 3913 4133 18371 4052 124 1299h 19 min 
2012 3901 4098 18874 5244 152 1267h 54 min. 
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2012 m. pagrindiniai interneto tiek÷jai: Viešojoje bibliotekoje – AB „TEO“ interneto 

paslauga, filialuose – AB „TEO“ interneto paslauga, Lietuvos radijo ir televizijos interneto centras 

(LRTC), L. Prušinsko I. Į. „Kompiuterinis langas“, „Balticum TV“, „Infrostruktūra“. 

2012 m. projektas „Bibliotekos pažangai“ atnaujino programinę įrangą visuose iš projekto 

„Bibliotekos pažangai“ kompiuterizuotuose 7 iš projekto VIPT 2 kompiuterizuotuose filialuose. 

 

V. METODINö VEIKLA 

2012 m. pagrindin÷s metodin÷s veiklos kryptys buvo: 

• ugdyti bibliotekininkų profesionalumą. Mažai l÷šų buvo skirta darbuotojų kvalifikacijos 

k÷limui. 2012 m. projektas „Bibliotekos pažangai“ suorganizavo tik 1 kvalifikacijos k÷limo 

seminarą (2011 m. – 11 seminarų bei mokymų). Darbuotojų profesin÷s kvalifikacijos k÷limu 

daugiausiai rūpinosi Klaip÷dos apskrities viešoji Ievos Simonaityt÷s biblioteka (toliau – I. 

Simonaityt÷s biblioteka) – jos darbuotojai buvo atvykę į Viešąją biblioteką pasidalinti profesine 

patirtimi, pristat÷ pranešimus aktualiomis temomis, noriai teik÷ konsultacijas dominančiais 

klausimais, kviet÷ į jų organizuotus seminarus. Dalis Viešosios bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją 

k÷l÷ dalyvaudami Europos komisijos atstovyb÷s Lietuvoje, Lietuvos bibliotekininkų draugijos 

(toliau – LBD), Lietuvos nacionalin÷s Martyno Mažvydo bibliotekos, Jaunimo reikalų 

departamento prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos organizuotuose seminaruose bei 

mokymuose. 

2012 m. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai dalyvavo Europos komisijos atstovyb÷s 

Lietuvoje organizuotame koordinaciniame susitikime, skirtame Europos informacijos tinklui 

Lietuvoje, I. Simonaityt÷s bibliotekos organizuotuose seminaruose - „Rankraštinis paveldas: 

teorinis – praktinis seminaras“, „Biblioterapija ir specialiųjų poreikių skaitytojų aptarnavimas“, 

„Komandinis darbas kaip priemon÷ darbo proceso gerinimui ir tobulinimui“, „Vaikams ir jaunimui 

skirtų renginių organizavimo metodika“, „Bibliotekos informaciniai ištekliai“, „Bibliotekų veiklos 

tyrimo ir vertinimo metodai“, I. Simonaityt÷s bibliotekos organizuotame išpl÷stiniame regiono 

bibliotekų tarybos pos÷dyje, projekto „Bibliotekos pažangai“ rengtame mokomajame seminare 

„Viešųjų bibliotekų poveikio vertinimo stiprinimas“, Kūlup÷nų Motiejaus Valančiaus pagrindin÷s 

mokyklos organizuotoje konferencijoje „Sveikas vaikas – investicija į ateitį“, LBD organizuotoje 

konferencijoje „Asociacijos s÷km÷s formul÷s“, LBD organizuotoje IFLA bibliotekų asociacijų 

stiprinimo programos („Building strong library associations“) baigiamojoje konferencijoje, 

Lietuvos nacionalin÷s Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotuose mokymuose - 

„Komplektavimo ir katalogavimo ypatumai: metodiniai, programiniai, ir organizaciniai 

sprendimai“, „Elektroninių išteklių ir skaitmeninių objektų katalogavimas“, „www.biblioteka.lt: e-

paslaugų užsakymų aptarnavimas“, Lietuvos nacionalin÷s Martyno Mažvydo bibliotekos 
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organizuotame seminare „Efektyvus vadovavimas“, Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s Jono Lankučio 

viešosios bibliotekos organizuotame seminare „Bibliotekų organizuojamų renginių specifika ir 

įvairov÷“, LBD, Ukrainos bibliotekų modernizavimo programos „Bibliomist“ atstovų bei 

valstybin÷s „Kultūros informacijos sistemos“ agentūros organizuotuose Tarptautin÷s jaunųjų 

bibliotekininkų akademijos mokymuose, Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s apsaugos ir 

darbo ministerijos rengtame seminare „Atviras darbas su jaunimu“, Viešosios bibliotekos 

organizuotame seminare „Atstovavimas bibliotekoms“ bei naujovių iš Helsinkyje vykusios IFLA 

konferencijos pristatyme, Savivaldyb÷s Kultūros skyriaus organizuotoje etnokultūros konferencijoje 

„Tradicin÷ kultūra mina naujus takus“; 

• organizuoti susirinkimus, pasitarimus bei seminarus. Viešojoje bibliotekoje filialų 

darbuotojams buvo rengiami pasitarimai. Jų metu apžvelgta veikla, pristatyti pagrindiniai veiklos 

rodikliai, pateiktos pastabos iš metinių veiklos ataskaitų ir planų, aptarti veiklos pokyčiai, su 

projektų rengimu bei finansavimu, Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydžiu, Kultūros dienos 

pamin÷jimu, Europos dienos pamin÷jimu, internetin÷s svetain÷s atnaujinimu susiję klausimai, 

pristatyti Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų parengti projektai 2012 m. veiklos finansavimui 

gauti bei informuota kiek l÷šų buvo skirta jų įgyvendinimui, supažindinta su Viešosios bibliotekos 

finansine situacija, veiklos naujov÷mis (socialiniame tinkle Facebook sukurtais puslapiais, 

internetin÷je svetain÷je įdiegtu internetiniu portalu www.ibiblioteka.lt ir kt.), LIBIS SAP diegimo 

eiga ir problemomis, darbo sauga, LBD veiklos planais, išrinkta LBD Kretingos skyriaus 

pirminink÷, pavaduotoja bei finansinink÷, svarstyta atskiros LBD asociacijos steigimo galimyb÷, 

svarstytas pasiūlymas dalyvauti projekte „Cycling for libraries 2012“, informuota apie planuojamus 

mokymus, seminarus bei renginius, skelbiamus konkursus, pristatyti projekto „Bibliotekos 

pažangai“ komandos atliktų tyrimų rezultatai, dalintasi nemokamų kompiuterinio raštingumo ir 

interneto išteklių mokymų gyventojams rengimo patirtimi, seminarų, konferencijų ir mokymų metu 

gauta informacija, supažindinta su naujai parengtais, papildytais bei gautais įsakymais ir kitais 

svarbiais dokumentais, pagerbti Kultūros dienos nominantai bei asmeninius ir darbo jubiliejus 

atšventę darbuotojai, spręsti su erdv÷s jaunimui kūrimu susiję klausimai, aptarti einamieji 

klausimai. 

2012 m. Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su kalbininke, humanitarinių mokslų 

daktare Jūrate Sofija Laučiūte, seminaras „Atstovavimas bibliotekoms“ (praneš÷ja - I. Simonaityt÷s 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekinink÷ Kristina Kundrotien÷), naujovių iš 

Helsinkyje vykusios IFLA konferencijos pristatymas (praneš÷ja - Klaip÷dos apskrities viešosios I. 

Simonaityt÷s bibliotekos Bibliotekinių procesų automatizavimo skyriaus ved÷ja Airida 

Samavičien÷), Europos paveldo dienų 2012 m. „GENIUS LOCI. VIETOS DVASIA“ Kretingos 

rajone renginys – konferencija „Kunigas, žolinčius, pamokslininkas Jurgis Ambrozijus Pabr÷ža 
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(1771–1849)“ (ved÷jai – Savivaldyb÷s Kultūros skyriaus paminklotvarkininkas Algirdas 

Mulvinskas ir Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos moksleiv÷ Eidvil÷ Jonikait÷, praneš÷jai - 

žolinink÷ Danut÷ Kunčien÷, brolis pranciškonas Evaldas Darulis OFM, Kretingos Jurgio Pabr÷žos 

gimnazijos mokytojos Ramun÷ Masiokien÷ ir Aurelija Orlovien÷, Kretingos Jurgio Pabr÷žos 

gimnazijos moksleiv÷s Rūta Urbonait÷ ir Samanta Meškyt÷). 

Bandyta suaktyvinti LBD veiklą: dalyvauta seminaruose ir jų metu gauta informacija 

išsamiai pristatyta Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams, išrinkta LBD Kretingos skyriaus 

pirminink÷, pavaduotoja bei finansinink÷. Iš LBD sekretor÷s gauta informacija nuolat dalintasi su 

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojais; 

• teikti konsultacijas. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojams teiktos konsultacijos darbo 

su LBIS PĮ bei LIBIS SAP klausimais, naudojimosi bendru ryšio klientu - Microsoft Lync 

klausimais, projektų bei jų ataskaitų rengimo, veiklos planų bei tekstinių ataskaitų rengimo, 

statistinių ataskaitų pildymo, kraštotyros darbų rengimo klausimais, nuolat dalintasi informacija 

apie projekto „Bibliotekos pažangai“ ir LBD veiklą, rengtas akcijas ir skelbtus konkursus, dalintasi 

naujienlaikraščiais ir kita svarbia informacija; 

• rengti metodines išvykas. 2012 m. aplankyta 20 Viešosios bibliotekos filialų. Surengtos 7 

metodin÷s išvykos (2 mažiau negu 2011 m.), per kurias aprašyti 35 apsilankymai (1 mažiau nei 

2011 m.). Tikslas – susipažinti su esama situacija, patikrinti ir įvertinti veiklą, patikrinti inventorių, 

profilaktiškai patikrinti kompiuterinę bei programinę įrangą, sutaisyti neveikiančius kompiuterius, 

įvertinti patalpų būklę, spręsti ūkines problemas, nuvežti naujai gautas knygas bei informacinius 

plakatus, įdiegti LIBIS SAP, atnaujinti LIBIS PĮ, teikti metodines konsultacijas dokumentų 

pildymo, rekatalogavimo, dokumentų fondo tvarkymo bei dokumentų nurašymo klausimais. Išvykų 

metu patikrinti dienoraščiai, knygų nurašymo aktai, išduoties vietoje registracijos, kompiuterių 

naudotojų registracijos ir kiti dokumentai, skaitytojų registracijos formuliarai ir skaitytojų – 

skolininkų formuliarai, dom÷tasi kraštotyros veikla, informacine veikla, renginių organizavimu. 

Apsilankymų metu aprašyta ir įvertinta filialų darbuotojų veikla. Metodin÷se išvykose dalyvavo 

Viešosios bibliotekos direktor÷ Birut÷ Karčauskien÷, direktor÷s pavaduotoja kultūrinei veiklai Erika 

Kazlauskien÷, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus ved÷ja Zolina Andrijauskien÷, 

buhalter÷ Regina Bertašien÷, vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷, vyr. metodinink÷ Skaist÷ Venckut÷, 

Ūkio skyriaus ved÷ja Valentina Kurlinkien÷, kompiuterinio tinklo inžinierius Kęstutis Joskaudas; 

• pildyti statistines veiklos ataskaitas, užpildyti Viešosios bibliotekos ir jos filialų 

statistinių ataskaitų elektroninę formą, parengti  tekstinę veiklos ataskaitą. Viešosios 

bibliotekos ir filialų statistinių ataskaitų formoje pateikti duomenis buvo suvesti į www.lnb.lt 

tinklapyje esantį LIBIS bibliotekų statistikos modulį. 
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Buvo analizuojamos Viešosios bibliotekos skyrių, sektorių bei filialų pateiktos veiklos 

ataskaitos. Gauta informacija susisteminta, apibendrinta ir pateikta tekstin÷je veiklos ataskaitoje; 

• teikti ataskaitas projekto „Bibliotekos pažangai“ komandai apie Viešojoje 

bibliotekoje ir filialuose mokytus bei konsultuotus Viešosios interneto prieigos lankytojus. Kas 

m÷nesį projekto „Bibliotekos pažangai“ komandai teiktos ataskaitos apie Viešojoje bibliotekoje ir 

jos filialuose konsultuotus bei mokytus Viešosios interneto prieigos lankytojus; 

• informuoti Kretingos rajono savivaldybę apie planuojamus renginius Viešojoje 

bibliotekoje ir jos filialuose. Iki kiekvieno m÷nesio pabaigos buvo sudaromas ir Kretingos rajono 

savivaldyb÷s Kultūros skyriui siunčiamas ateinantį m÷nesį Viešojoje bibliotekoje ir filialuose 

vyksiančių renginių sąrašas; 

• teikti informacinius pranešimus žiniasklaidos atstovams. Rajoninių laikraščių 

„Švyturys“ ir „Pajūrio naujienos“ žiniasklaidos atstovams buvo teikiami informaciniai pranešimai 

apie Viešojoje bibliotekoje organizuotus nemokamus kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių 

mokymus gyventojams; 

• teikti pagalbą projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo komandai. Vykdyta 

savivaldyb÷s konsultanto veikla: kolektyvas informuotas apie vyksiančias akcijas bei konkursus, 

baigiamuosius projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo darbus ir kitus svarbius įvykius, 

teiktos ataskaitos apie nemokamus kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymus 

baigusius bei naudojimosi kompiuterine ir programine įranga klausimais konsultuotus rajono 

gyventojus; 

• informuoti kolektyvo narius apie LBD veiklą. Su kolektyvo nariais nuolat dalintasi iš 

LBD sekretor÷s gauta informacija, išsamiai pristatyta seminarų metu gauta informacija. 

 

VI. DARBUOTOJŲ PROFESINöS KVALIFIKACIJOS KöLIMAS 

 

 

Lentel÷ Nr. 32. Darbuotojų profesin÷s kvalifikacijos k÷limas 2012 m. 
Eil. 
Nr. 

Seminaras/mokymai Dalyviai Organizatorius 

1. Koordinacinis susitikimas, skirtas 
Europos informacijos tinklui 
Lietuvoje 

Viešosios bibliotekos 
Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus ved÷ja Nijol÷ 
Raudyt÷ 

Europos komisijos 
atstovyb÷ Lietuvoje 

2. Teorinis – praktinis seminaras 
„Rankraštinis paveldas: teorinis – 
praktinis seminaras“ 

Viešosios bibliotekos vyr. 
bibliotekinink÷ Asta 
Kupšyt÷ ir vyr. bibliograf÷ 
Lolita Miežien÷ 

I. Simonaityt÷s biblioteka 

3. Mokomasis seminaras „Viešųjų Viešosios bibliotekos vyr. Projektas „Bibliotekos 
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bibliotekų poveikio vertinimo 
stiprinimas“ 

metodinink÷ Skaist÷ 
Venckut÷ 

pažangai“. Vieta - I. 
Simonaityt÷s biblioteka 

4. Pasitarimas TBA klausimais Viešosios bibliotekos 
Bibliografijos – 
informacijos sektoriaus 
ved÷ja Laima Jonauskait÷ 

I. Simonaityt÷s biblioteka 

5. Konferencija „Sveikas vaikas – 
investicija į ateitį“ 

Viešosios bibliotekos 
Kūlup÷nų filialo vyr. 
bibliotekinink÷s – Rima 
Galuškinien÷ ir Vilija 
Macien÷ 

Kūlup÷nų Motiejaus 
Valančiaus pagrindin÷ 
mokykla 

6. Seminaras „Biblioterapija ir 
specialiųjų poreikių skaitytojų 
aptarnavimas“ 

Viešosios bibliotekos 
direktor÷s pavaduotoja 
kultūrinei veiklai Erika 
Kazlauskien÷ ir vyr. 
metodinink÷ Skaist÷ 
Venckut÷ 

I. Simonaityt÷s biblioteka 

7. Konferencija „Asociacijos s÷km÷s 
formul÷s“ 

Viešosios bibliotekos 
direktor÷s pavaduotoja 
kultūrinei veiklai Erika 
Kazlauskien÷ 

LBD 

8. Seminaras „Komandinis darbas 
kaip priemon÷ darbo proceso 
gerinimui ir tobulinimui“ 

Viešosios bibliotekos 
direktor÷ Birut÷ 
Karčauskien÷ ir vyr. 
metodinink÷ Skaist÷ 
Venckut÷ 

I. Simonaityt÷s biblioteka 

9. Seminaras „Vaikams ir jaunimui 
skirtų renginių organizavimo 
metodika“ 

Viešosios bibliotekos 
Laukžem÷s filialo vyr. 
bibliotekinink÷ Birut÷ 
Jonušien÷ ir S. Įpilties 
filialo vyr. bibliotekinink÷ 
Vaida Zubyt÷ 

I. Simonaityt÷s biblioteka 

10. Mokymai „Komplektavimo ir 
katalogavimo ypatumai: 
metodiniai, programiniai, ir 
organizaciniai sprendimai“ 

Viešosios bibliotekos 
Dokumentų komplektavimo 
ir tvarkymo skyriaus ved÷ja 
Zolina Andrijauskien÷ 

Lietuvos nacionalin÷ 
Martyno Mažvydo 
biblioteka. Vieta - I. 
Simonaityt÷s biblioteka 

11. Mokymai tema „Elektroninių 
išteklių ir skaitmeninių objektų 
katalogavimas“ 

Viešosios bibliotekos vyr. 
bibliotekininke Virgina 
Kalendrien÷ 

Lietuvos nacionalin÷ 
Martyno Mažvydo 
biblioteka. Vieta - I. 
Simonaityt÷s biblioteka 

12. Seminaras „Bibliotekų 
organizuojamų renginių specifika 
ir įvairov÷“ 

Viešosios bibliotekos 
direktor÷ Birut÷ 
Karčauskien÷, Skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus ved÷ja 
Nijol÷ Raudyt÷, direktor÷s 
pavaduotoja kultūrinei 
veiklai Erika Kazlauskien÷, 
Informacinių technologijų 
skyriaus ved÷ja Asta 
Kuktorovien÷, Raguviškių 
filialo vyr. bibliotekinink÷ 

Klaip÷dos rajono 
savivaldyb÷s Jono 
Lankučio viešoji 
biblioteka 
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Zofija Mačiuvien÷, 
Kumpikų filialo vyr. 
bibliotekinink÷ Dovil÷ 
Mickut÷, Baublių filialo vyr. 
bibliotekinink÷ Danguol÷ 
Gibišien÷, Kūlup÷nų filialo 
vyr. bibliotekinink÷ Rima 
Galuškinien÷, Kūlup÷nų 
filialo vyr. bibliotekinink÷ 
Vilija Macien÷ 

13. IFLA bibliotekų asociacijų 
stiprinimo programos („Building 
strong library associations“) 
baigiamoji konferencija 

Viešosios bibliotekos vyr. 
metodinink÷ Skaist÷ 
Venckut÷ 

LBD 

15. Išpl÷stinis Regiono bibliotekų 
tarybos pos÷dis 

Viešosios bibliotekos 
direktor÷ Birut÷ 
Karčauskien÷ 

I. Simonaityt÷s biblioteka 

16. Tarptautin÷s jaunųjų 
bibliotekininkų akademijos 
mokymai 

Viešosios bibliotekos vyr. 
bibliotekinink÷ Asta 
Kupšyt÷ 

Ukrainos bibliotekų 
modernizavimo 
programos „Bibliomist“ 
atstovai, valstybin÷ 
„Kultūros informacijos 
sistemos“ agentūra, LBD 

17. Seminaras „Efektyvus 
vadovavimas“ 

Viešosios bibliotekos 
direktor÷ Birut÷ 
Karčauskien÷ 

Lietuvos nacionalin÷ 
Martyno Mažvydo 
biblioteka, LR kultūros 
ministerija 

18. Seminaras „Bibliotekos 
informaciniai ištekliai“ 

Viešosios bibliotekos 
Dokumentų komplektavimo 
ir tvarkymo skyriaus ved÷ja 
Zolina Andrijauskien÷ ir 
Bibliografijos – 
informacijos sektoriaus 
ved÷ja Laima Jonauskait÷ 

I. Simonaityt÷s biblioteka 

19. Seminaras „Bibliotekų veiklos 
tyrimo ir vertinimo metodai“ 

Viešosios bibliotekos 
Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus ved÷ja Nijol÷ 
Raudyt÷ ir vyr. metodinink÷ 
Skaist÷ Venckut÷ 

I. Simonaityt÷s biblioteka 

20. Seminaras „Šiuolaikin÷ viešoji 
biblioteka: naujovių ir tradicijų 
derm÷“ 

Viešosios bibliotekos ir 
filialų darbuotojai 

Biržų rajono savivaldyb÷s 
Jurgio Bielinio viešoji 
biblioteka 

21. Mokymai „www.biblioteka.lt: e-
paslaugų užsakymų aptarnavimas“ 

Viešosios bibliotekos 
Bibliografijos – 
informacijos sektoriaus 
ved÷ja Laima Jonauskait÷ 

Organizatorius - Lietuvos 
nacionalin÷ Martyno 
Mažvydo biblioteka. 
Vieta - I. Simonaityt÷s 
biblioteka  

22. Seminaras „Atviras darbas su 
jaunimu“ 

Viešosios bibliotekos vyr. 
bibliotekinink÷ Asta 
Kupšyt÷ 

Jaunimo reikalų 
departamentas prie 
Socialin÷s apsaugos ir 
darbo ministerijos 



 76 

23. Susitikimas su kalbininke, 
humanitarinių mokslų daktare 
Jūrate Sofija Laučiūte 

Viešosios bibliotekos ir 
filialų darbuotojai 

Viešoji biblioteka 

24. Etnokultūros konferencija 
„Tradicin÷ kultūra mina naujus 
takus" 

Viešosios bibliotekos ir 
filialų darbuotojai 

Organizatorius – 
Savivaldyb÷s Kultūros 
skyrius. Vieta - Kretingos 
muziejus 

25. Seminaras „Atstovavimas 
bibliotekoms“  

Viešosios bibliotekos ir 
filialų darbuotojai 

Viešoji biblioteka 

26. Naujovių iš Helsinkyje vykusios 
IFLA konferencijos pristatymas 
(įspūdžiais pasidalinti atvyko 
konferencijoje dalyvavusi I. 
Simonaityt÷s bibliotekos 
Bibliotekinių procesų 
automatizavimo skyriaus ved÷ja 
Airida Samavičien÷) 

Viešosios bibliotekos ir 
filialų darbuotojai 

Viešoji biblioteka 

 
2012 m. baigtas įgyvendinti projektas „Bibliotekos pažangai“: komanda suorganizavo 

mokomąjį seminarą - „Viešųjų bibliotekų poveikio vertinimo stiprinimas“. Daugiausia 

kvalifikacijos k÷limo mokymų Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams suorganizavo I. 

Simonaityt÷s biblioteka. Kiti organizatoriai - Europos komisijos atstovyb÷ Lietuvoje, LBD, 

Lietuvos nacionalin÷ Martyno Mažvydo biblioteka, Kūlup÷nų Motiejaus Valančiaus pagrindin÷ 

mokykla, Ukrainos bibliotekų modernizavimo programos „Bibliomist“ atstovai, valstybin÷ 

„Kultūros informacijos sistemos“ agentūra, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialin÷s apsaugos 

ir darbo ministerijos. 

 

VII. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 

 

2012 m. veiklos finansavimui gauti buvo parengta 13 projektų (2 daugiau nei 2011 m.). Jų 

įgyvendinimui reikalinga buvo 24832 Lt, skirta - 17600 Lt: 9100 Lt - iš Savivaldyb÷s, 4000 Lt - iš 

Europos Komisijos atstovyb÷s Lietuvoje, 4500 Lt - iš LR kultūros ministerijos Kultūros r÷mimo 

fondo. 
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Lentel÷ Nr. 33. Viešosios bibliotekos parengti projektai 2012 m. finansavimui gauti 
Eil. 
Nr 

Projektas Prašoma suma Skirta suma 

1. Skaitymo skatinimo projektas „Per žodžio 

gyvastį ir dvasią“ 

3200 Lt – iš 

Savivaldyb÷s 

1500 Lt - Savivaldyb÷ 

2. Elektroninio leidinio „Kretingos krašto 

enciklopedija“ tekstų redagavimas ir 

priežiūra 

3250 Lt – iš 

Savivaldyb÷s 

1200 Lt - Savivaldyb÷ 

3. Leidinio „Rimantas Antanas Kviklys: 

biobibliografijos rodykl÷” leidyba 

3220 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

3000 Lt - Savivaldyb÷ 

4. Europos dienos šventei Kretingos rajone 

pamin÷ti „Mobili Europos dienos švent÷ 

Kretingoje: Drauge – mes j÷ga!“ 

4000 Lt – iš 

Europos Komisijos 

atstovyb÷s 

Lietuvoje 

4000 Lt - Europos Komisijos 

atstovyb÷ Lietuvoje 

5. Skaitymo skatinimo projektas „Per žodžio 

gyvastį ir dvasią“ 

6600 Lt – iš LR 

kultūros 

ministerijos 

Kultūros r÷mimo 

fondo 

4500 Lt - LR kultūros 

ministerijos Kultūros 

r÷mimo fondas 

 Iš viso 20270 Lt 14200 Lt 

 

Lentel÷ Nr. 34. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų parengti projektai 2012 m. 
finansavimui gauti 
Eil. 

Nr. 

Projektas Reng÷jas Prašoma suma Skirta suma 

1. ,,Baublių kaimo 

kultūrinis kraštovaizdis: 

architektūros, dail÷s, 

archeologijos ir istorijos 

paminklai“ 

Baublių filialas 480 Lt – iš 

Savivaldyb÷s 

400 Lt - 

Savivaldyb÷ 

2. ,,Kaimo amatų ir meno 

pažinimas“ 

Laukžem÷s filialas 500 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

400 Lt - 

Savivaldyb÷ 
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3. „Senieji ir dabartiniai 

vestuvių papročiai 

Kūlup÷nuose“ 

Kūlup÷nų filialas 640 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

400 Lt - 

Savivaldyb÷ 

4. „60 Kumpikų bibliotekos 

gyvavimo metų“ 

Kumpikų filialas 670 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

500 Lt - 

Savivaldyb÷ 

5. „Kaimo amatai ir menas“ Grūšlauk÷s filialas 600 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

400 Lt - 

Savivaldyb÷ 

6. „Nijol÷ Rimkien÷. 

Gyvenimo ir kūrybos 

kelias“ 

Vydmantų filialas 366 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

300 Lt - 

Savivaldyb÷ 

7. „Jau 60 metų kartu su 

skaitytojais“ 

Budrių filialas 606 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

500 Lt - 

Savivaldyb÷ 

8. ,,Darb÷nų filialui – 75“ Darb÷nų filialas 700 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

500 Lt - 

Savivaldyb÷ 

 Iš viso  4562 Lt 3400 Lt 

 

2012 m. pabaigoje Viešojoje bibliotekoje ir filialuose buvo parašyta 14 projektų 2013 m. 

veiklos finansavimui gauti. Projektų įgyvendinimui paprašyta 17312 Lt: 10312 Lt iš Savivaldyb÷s, 

7000 Lt LR kultūros ministerijos Kultūros ir sporto r÷mimo fondo. Nutarta finansuoti 12 projektų. 

Jų įgyvendinimui planuojama skirti 11600 Lt: 6600 Lt iš Savivaldyb÷s, 5000 Lt iš LR kultūros 

ministerijos Kultūros ir sporto r÷mimo fondo.  

Lentele Nr. 35. 2012 m. Viešojoje bibliotekoje parengti projektai 2013 m. finansavimui 
gauti 
Eil. 

Nr. 

Projektas Prašoma suma Skirta suma 

1. Konferencija „Gimtoji kalba kaip duona 

kasdienin÷”, skirta kraštiečio, 

kalbininko, filologijos mokslų daktaro  

Prano Kniūkštos 80 metų jubiliejui 

pamin÷ti 

1200 Lt – iš 

Savivaldyb÷s 

1200 Lt - Savivaldyb÷ 
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2. „Kretingos poezijos ir dainų pavasaris“, 

skirtas poet÷s, rajono Garb÷s piliet÷s 

Bron÷s Liniauskien÷s 90 metų jubiliejui 

800 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

700 Lt - Savivaldyb÷ 

3. Renginių ciklas vaikams „Ir išplauks 

žodžių upeliai“, skirtas Tarmių metams 

pamin÷ti 

1900 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

1900 Lt - Savivaldyb÷ 

4. „Kretingos apylinkių šnektos“ (Tarmių 

metams pamin÷ti) 

7000 Lt – iš LR 

kultūros ministerijos 

Kultūros ir sporto 

r÷mimo fondo 

5000 Lt - LR kultūros 

ministerijos Kultūros ir 

sporto r÷mimo fondas 

5. „Kretingos rajono savivaldyb÷s M. 

Valančiaus viešosios bibliotekos filialų 

bibliotekininkų parengtų kraštotyros 

darbų tekstų redagavimas“ 

1200 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

Neskirtas finansavimas 

 Iš viso 12100 Lt 8800 Lt 

 

Lentel÷ Nr.36. Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų 2012 m. pabaigoje parengti 
projektai 2013 m. finansavimui gauti 
Eil. 

Nr. 

Projektas Reng÷jas Prašoma suma Skirta suma 

1. „Rokoukimies i korkem 

žemaitiška“ 

Salantų filialas 460 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

300 Lt - 

Savivaldyb÷ 

2. „Erl÷nų filialui - 65“ Erl÷nų filialas 750 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

500 Lt - 

Savivaldyb÷ 

3. „Darbščių rankų ir žodžio 

meistrai“ 

Grūšlauk÷s filialas 640 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

300 Lt - 

Savivaldyb÷ 

4. „Juodup÷nų ir aplinkinių 

kaimų amatai ir menas“ 

Juodup÷nų filialas 687 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

300 Lt - 

Savivaldyb÷ 

5. „Kuriantys Kartenos krašto 

žmon÷s“ 

Kartenos filialas 590 Lt – iš 

Savivaldyb÷s 

300 Lt - 

Savivaldyb÷ 

6. „Kūlup÷nų filialui - 60“ Kūlup÷nų filialas 620 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

500 Lt - 

Savivaldyb÷ 

7. ,,Darbščių rankų meistrai“ Laukžem÷s filialas 500 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

300 Lt - 

Savivaldyb÷ 
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8. „Istorija – ateičiai. 

Dimitravo dvaras. 

Koncentracijos stovykla“ 

Rūdaičių filialas 540 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

Neskirtas 

finansavimas 

9. „Žodis žemaitiškas eil÷m 

suskambo“ 

Vydmantų filialas 425 Lt - iš 

Savivaldyb÷s 

300 Lt - 

Savivaldyb÷ 

 Iš viso  5212 Lt 2800 Lt 

 

VIII. PERSONALAS 

Darbuotojai 

2012 m. Viešojoje bibliotekoje dirbo 51 darbuotojas, iš kurių 43 – profesionalūs 

bibliotekininkai.  

Su aukštuoju (skaičiais ir proc.): 

SVB - 24 (56 %); 

VB - 11 (58 %); 

Salantų m. – ; 

kaimo filialuose - 13 (59 %). 

 

Su aukštesniuoju (skaičiais ir proc.): 

SVB - 15 (35 %); 

VB - 8 ( 42 %); 

Salantų m. - 1 (50%); 

kaimų filialuose - 6 (27%). 

 

Kitų (skaičiais ir proc.): 

SVB - 4 (9 %); 

VB – ; 

Salantų m. - 1 (50%); 

kaimų filialų - 3 (14 %). 

 

2012 m. aukštąjį, aukštesnįjį bei kitą išsilavinimą įgijusių bibliotekininkų skaičius nesikeit÷. 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 
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Lentel÷ Nr. 37. Vartotojų, lankytojų bei išduoties skaičius 1 bibliotekininkui 2011 m. – 
2012 m. 

Vartotojų skaičius 

vienam bibliotekininkui 

Lankytojų skaičius 

vienam bibliotekininkui 

Išduotis vienam 

bibliotekininkui 

Biblioteka 

2011 

m. 

2012 

m. 

skirtumas 2011 

m. 

2012 

m. 

skirtumas 2011 m. 2012 m. skirtumas 

SVB 193 177 -16 3218 3106 -112 6417 6162 -255 

VB 189 186 -3 2490 2408 -82 5487 5157 -330 

MF 248 221 -27 4361 4643 +282 6520 7345 +825 

KF 191 165 -26 3743 3568 -175 7210 6922 -288 

 

2012 m. SVB, VB ir KF vartotojų, lankytojų ir išduoties skaičius vienam bibliotekininkui 

sumaž÷jo. Tą įtakojo pagrindinių veiklos rodiklių sumaž÷jimas ataskaitiniais metais. MF vartotojų 

skaičius vienam bibliotekininkui maž÷jo, nes sumaž÷jo vartotojų skaičius, o lankytojų bei išduoties 

skaičius 1 bibliotekininkui išaugo. 

 

IX. MATERIALINö BAZö 

 

Techninis aprūpinimas 

Lentel÷ Nr. 38. Kompiuterių (iš jų vartotojams ir darbuotojams) ir multifunkcinių 
įrenginių skaičius 2011 m.– 2012 m. 

Iš jų: Iš viso kompiuterių 

Vartotojams Darbuotojams 

Kopijavimo aparatų Biblioteka 

2011 m. 2012 m. 2011 

m. 

2012 

m. 

2011m. 2012m. 2011 m. 2012 m. 

SVB 149 148 (-1) 96 97 

(+1) 

53 51 (-2) 23 24 (+1) 

VB 42 42 16 16 26 

 

26 1 1 

MF 8 8 6 6 2 2 1 1 

KF 99 98 (-1) 74 75 

(+1) 

25 23 (-2) 21 22 (+1) 
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Diagrama Nr. 20.Vartotojams skirti kompiuteriai 2011 m. – 2012 m.  
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2012 m. vartotojams skirtų kompiuterių skaičius išaugo 1. Baigus renovuoti Viešosios 

bibliotekos Raguviškių filialą, pajungtas vartotojams skirtas kompiuteris, kuris laikinam saugojimui 

buvo išvežtas į Viešąją biblioteką. 

 

Diagrama Nr. 21. Darbuotojams skirti kompiuteriai 2011 m. – 2012 m.  

  

2012 m. darbuotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius KF sumaž÷jo 2 

(Juodup÷nų ir Kartenos filialuose). 
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X. FINANSAVIMAS 

 

Lentel÷ Nr. 39. L÷šų gavimas 2011 m. – 2012 m. 
 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Iš viso gauta 1461,7 tūkst. Lt 1497,5 tūkst. Lt + 35,8 tūkst. Lt 

Iš biudžeto (steig÷jo, 

valstyb÷s) l÷šos 

1403 tūkst. Lt 1433,9 tūkst. Lt + 30,9 tūkst. Lt 

Savininko l÷šos 

knygoms įsigyti 

15,7 tūkst. Lt 0 - 15,7 tūkst. Lt 

Savininko l÷šos 

periodikos 

prenumeratai 

45,6 tūkst. Lt 45,6 tūkst. Lt - 

Už mokamas 

paslaugas 

13,6 tūkst. Lt 11,6 tūkst. Lt - 2 tūkst. Lt 

Fizinių, juridinių 

asmenų parama 

34,5 tūkst. Lt 26,5 tūkst. Lt - 8 tūkst. Lt 

Programų, projektų 

(grantų) l÷šos 

10,6 tūkst. Lt 25,5 tūkst. Lt +14,9 tūkst. Lt 

 

Lentel÷ Nr. 40. Išlaidos 2011 m. - 2012 m. 
 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

Iš viso išleista 1461,7 tūkst. Lt 1497,5 tūkst. Lt + 35,8 tūkst. Lt 

Darbo užmokesčiui 864,9 tūkst. Lt 852,3 tūkst. Lt - 12,6 tūkst. Lt 

Komplektavimui 

(dokumentams įsigyti) 

151,3 tūkst. Lt 161 tūkst. Lt + 9,7 tūkst. Lt 

Knygoms 104,4 tūkst. Lt 114,9 tūkst. Lt + 10,5 tūkst. Lt 

Periodikos 

prenumeratai 

45,6 tūkst. Lt 45,6 tūkst. Lt - 

Elektroniniams 

dokumentams 

1,3 tūkst. Lt 0,5 tūkst. Lt - 0,8 tūkst. Lt 

Automatizacijai: 

kompiuterinei 

programinei įrangai, 

0 0 - 
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jos palaikymui 

Kitos išlaidos 445,5 tūkst. Lt 484,2 tūkst. Lt + 38,7 tūkst. Lt 

 

2012 metais Viešosios bibliotekos finansin÷ situacija pager÷jo: gauta 35,8 tūkst. Lt daugiau 

l÷šų nei 2011 m. Gauta 30,9 tūkst. Lt daugiau iš biudžeto. Iš Savivaldyb÷s negauta l÷šų knygoms 

įsigyti, periodikos prenumeratai skirta tiek pat, kiek ir 2011 m. (45,6 tūkst. Lt). LR kultūros 

ministerija dokumentams įsigyti skyr÷ dvigubai daugiau l÷šų nei 2011 m. (2011 metais – 44 116 Lt, 

2012 metais – 88 900 Lt). 2012 m. už mokamas paslaugas surinkta 2 tūkst. Lt mažiau nei 2011 m.,  

gauta 8000 Lt mažiau fizinių bei juridinių asmenų paramos. Programų, projektų (grantų) l÷šų gauta 

14,9 tūkst. Lt daugiau (duomenys n÷ra tikslūs, kadangi 2011 m. nebuvo prisumuotos Europos 

Komisijos atstovyb÷s Lietuvoje skirtos l÷šos – 4000 Lt). 2012 m. darbo užmokesčiui gauta 12,6 

tūkst. Lt mažiau, d÷l trūkstamo mokos fondo Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai 

administracijai teik÷ prašymus leisti neatvykti į darbą po 12 darbo dienų. 

 

XI. DARBAS SU VAIKAIS 

(Viešosios bibliotekos ir filialų 2012 m. darbas su vaikais (iki 14 m. imtinai) 

Vartotojai 

Lentel÷ Nr. 41. Vartotojai 2011 m. – 2012 m.  
Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 2447 2168 -279 

VB 1068 944 -124 

MF 162 166 +4 

KF 1217 1058 -159 

 
Diagrama Nr.22. Vartotojų skaičiaus kitimas 2011 m. - 2012 m. 
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Apsilankymai 

 
Lentel÷ Nr.42. Apsilankymų skaičius 2011 m. - 2012 m. 
 

Biblioteka 

 

2011 m. 

 

2012 m. 

 

Skirtumas 

SVB 62582 59038 -3544 

VB 16366 13429 -2937 

MF 3401 4039 +638 

KF 42815 41570 -1245 

 

Diagrama Nr.23. Apsilankymų skaičius 2011 m. - 2012 m. 
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Lankomumas  

 
Lentel÷ Nr. 43. Lankomumas 2011 m. - 2012 m. 

Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 26 27 +1 

VB 15 14 -1 

MF 21 24 +3 

KF 35 39 +4 
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Diagrama Nr. 24. Lankomumas 2011 m. – 2012 m. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Lankomumas 2011 m. - 2012 m.

2011

2012

2011 26 15 21 35

2012 27 14 24 39

SVB VB MF KF

 

Išduotis 

Lentel÷ Nr. 44. Dokumentų išduotis 2011 m. - 2012m. 
Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 69836 65561 -4275 

 VB 23101 19415 -3686 

 MF 2377 2862 +485 

 KF 44358 43284 -1074 

 
Diagrama Nr. 25. Dokumentų išduotis 2011 m. - 2012 m. 
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Lentel÷ Nr. 45. Grožin÷s literatūros išduotis 2011 m. - 2012 m. 
2011 m. 2012 m. Skirtumas Biblioteka 

fiz.vnt. proc. fiz.vnt. proc. fiz.vnt. proc. 

SVB 49015 70 44553 68 -4462 -2 

 VB 17540 76 14944 77 -2596 +1 

 MF 1640 69 1830 64 +190 -5 

 KF 29835 67 27779 64 -2056 -3 

 

Diagrama Nr. 26.Grožin÷s literatūros išduotis 2011 m. - 2012 m. 
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Lentel÷ Nr.46. Šakin÷s literatūros išduotis 2011 m.- 2012 m. 
2011 m. 2012 m. Skirtumas Biblioteka 

fiz.vnt. proc. fiz.vnt. proc. fiz.vnt. Proc. 

SVB 20821 30 21008 32 +187 +2 

 VB 5561 24 4471 23 -1090 -1 

 MF 737 31 1032 36 +295 +5 

 KF 14523 33 15505 36 +982 +3 
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Diagrama Nr. 27. Šakin÷s literatūros išduotis 2011 m. - 2012 m. 
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Lentel÷ Nr. 47. Periodinių leidinių išduotis 2011 m. - 2012 m. 
2011 m. 2012 m. Skirtumas Biblioteka 

fiz.vnt. proc. fiz.vnt. proc. fiz.vnt. proc. 

SVB 23081 33 23529 36 +448 +3 

 VB 1427 6 1512 8 +85 +2 

 MF 1041 44 1267 44 +226 - 

 KF 20613 47 20750 48 +137 +1 

 
Diagrama Nr. 28.Periodinių leidinių išduotis 2011 m. - 2012 m. 
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Lentel÷ Nr. 48. Dokumentų išduotis į namus ir vietoje 2011 m. - 2012 m. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skaitomumas 

 
Lentel÷ Nr. 49. Skaitomumas 2011 m. - 2012 m. 

Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 29 30 +1 

 VB 22 21 -1 

 MF 15 17 +2 

 KF 36 41 +5 

 
Diagrama Nr. 29. Skaitomumas 2011 m. – 2012 m. 
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Išduotis į namus Išduotis vietoje Biblioteka 

2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 

SVB 44462 

 

42805 

(-1657) 

25374 

 

22756 

(-2618) 

VB 18068 

 

16785 

(-1283) 

5033 2630 

(-2403) 

MF 1694 
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(+239) 

683 
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(+246) 

KF 24700 

 

24087 

(-613) 

19658 19197 

(-461) 



 90 

Renginiai  

 

Lentel÷ Nr. 50. Renginiai 2011 m. - 2012 m. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Diagrama Nr. 30. Renginių skaičiaus kitimas 2011 m.- 2012 m 
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Lentel÷ Nr.51. Žodiniai renginiai vaikams 2011 m. – 2012 m.  
Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 172 163 -9 

VB 18 15 -3 

MF 9 12 +3 

KF 145 136 -9 

 

Lentel÷ Nr. 52. Vaizdiniai renginiai vaikams 2011 m. – 2012 m.  
Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 171 174 +3 

VB 23 24 +1 

MF 8 9 +1 

KF 140 141 +1 

Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 343 337 -6 

 VB 41 39 -2 

 MF 17 21 +4 

 KF 285 277 -8 
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Lentel÷ Nr.53 Renginių lankytojai 2011 m. – 2012 m. 
Biblioteka 2011 m. 2012 m. Skirtumas 

SVB 3639 3095 -544 

VB 671 500 -171 

MF 143 197 +54 

KF 2825 2398 -427 

 

2012 m. vartotojų, apsilankymų, išduoties, renginių bei renginių lankytojų skaičius maž÷jo 

VB ir KF, MF - išaugo. Priežastys – sensta kaimo gyventojai (auga mirtingumas, maž÷ja 

gimstamumas), auga emigracija, uždaromos kaimo mokyklos, 2 KF darbuotojos d÷l ligos nedirbo 

daugiau nei po 2 m÷n. (tuo metu skaitytojai nebuvo aptarnaujami), d÷l nepakankamo mokos fondo 

kiekvienas darbuotojas administracijai teik÷ prašymus leisti neatvykti į darbą po 3 darbo dienas 

kiekvieną ketvirtį (filialuose, kuriuose dirbo po 1 darbuotoją, tomis dienomis skaitytojai nebuvo 

aptarnaujami). 

Nuo 2009 m. Savivaldyb÷ skiria mažai l÷šų projektų finansavimui, tod÷l sunku organizuoti 

renginius, kuriais būtų galima sudominti bibliotekos lankytojus – vaikus. 

 

Renginiai vaikams 2012 m. 

 

Parodos Viešojoje bibliotekoje, skirtos žinomų žmonių jubiliejams pamin÷ti: 

• spaudinių paroda „Iš didel÷s vaikyst÷s“, skirta vaikų rašytojo Vytauto Račicko 60 m. 

jubiliejui pamin÷ti; 

• skirtukų paroda „Į pasakų šalies pievą“, skirta rašytojo Vytauto V. Landsbergio 50 m. 

jubiliejui pamin÷ti; 

• spaudinių paroda „Ne šiaip sau raganos“, skirta vaikų rašytojo Algimanto Zurbos 70 m. 

jubiliejui pamin÷ti. 

 

Meno parodos Viešojoje bibliotekoje: 

• Kretingos m/d „Pasaka“ VPC ketvirtok÷s Mel÷s Valkiūnait÷s dail÷s darbelių paroda „Mano 

svajon÷“; 

• Kretingos lopšelio - darželio „Žilvitis“ aukl÷tinių ir jų t÷velių sukurtų Užgav÷nių kaukių 

paroda; 

• piešinių paroda „Žiemą paukšteliams pad÷si - vasarą jų giesmelę gird÷si“; 

• Kretingos lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ jaunesniųjų vaikų grup÷s Nr. 5 „Viščiukai“ ir 

jų aukl÷tojos darbelių iš moliūgų paroda „Rudeniniai viščiukai“; 
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• saviraiškos festivalio „Kuriu ne tik sau“ mokinių kūrybinių darbų paroda; 

• Kretingos ugdymo centro Dienos veiklos tarnybos vaikų kūrybos darbelių paroda „Turiu 

savo pasaką“; 

• Kretingos ugdymo centro Dienos veiklos tarnybos vaikų darbelių paroda „Keliaukime 

drauge į vasarą“; 

• Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikų piešinių paroda „Kitą kartą“; 

• Kretingos miesto lopšelių - darželių vaikų sukurtų  knygelių paroda „Draugyst÷s knyga“, 

skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai pamin÷ti. Vaikų kūryboje atskleidžiama draugyst÷s ir 

bendravimo tema, raginanti išsaugoti draugystę ir draugus; 

• vaikų piešinių paroda „Iš patarlių aruodo“; 

• Kretingos mokyklos – darželio „Pasaka“ VPC ugdytinių kūrybinių darbų parodos - „Linijų 

kalba“ ir „Rudens lapų šokis“; 

• Mokyklos – darželio „Žibut÷“ „Pel÷džiukų“ grup÷s vaikų ir jų t÷velių fotografijų paroda 

„Aš – gamtos vaikas“; 

• Kretingos mokyklos – darželio „Pasaka“ VPC rankdarbių būrelio„Bitut÷“ siuvin÷tų 

paveikslų ir atvirukų paroda; 

• Kretingos mokyklos–darželio „Pasaka“ VPC mokinių, mokytojos Nijol÷s Meškauskien÷s 

vadovaujamo rankdarbių būrelio narių paroda „Dekupažo keliu“; 

• vaikų darbelių – aitvarų paroda „Vaikyst÷s laiškas“; 

• Kretingos rajono ikimokyklinių įstaigų ugdytinių ir jų aukl÷tojos iš gamtinių medžiagų 

sukurtų puokščių, dekoracijų bei koliažų paroda „Rudens mozaika“; 

• Darb÷nų ikimokyklinukų kūrybinių darbų paroda „Kas tenai pušyne daros?“; 

• Kretingos lopšelio - darželio „Žilvitis“ „Bitučių“ grup÷s vaikų ir t÷velių piešinių paroda 

„Mano miestas - Kretinga“; 

• Kretingos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dail÷s 

darbų paroda „Laukiu Kal÷dų“; 

• mokytojos Dovil÷s Jonkuvien÷s vadovaujamo keramikos būrelio narių darbelių paroda 

„Švenčių belaukiant“. 

 

Parodos Viešosios bibliotekos filialuose 2012 m. 

 

Valstybin÷ms švent÷ms pamin÷ti: 

• Laisv÷s gyn÷jų dienai: ,,Jie gyvena mūsų atmintyje“ (Budrių filialas); 

• Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai: „Piešiu T÷vynei – Lietuvai“ (Baublių filialas); 
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• Velykoms: „Rid rid rid margučiai“ (Salantų filialas), „Margas, margas saul÷s kamuol÷lis“ 

(Kurmaičių filialas), ,,Velykų margučiai“ (Šuk÷s filialas); 

• Tarptautinei vaikiškos knygos dienai: „Tautosaka - kalbai turtinti“ (Kartenos filialas), 

„Toj paslaptingoj pasakų šaly“ (Rūdaičių filialas), „Vaikiškos knygel÷s - pirmoji pažintis“ (S. 

Įpilties filialas), „Pasitinkame Tarptautinę vaikų dieną“ (S. Įpilties filialas); 

• Motinos dienai: „Sveikinu Mamytę“ (Salantų filialas), „Mano vaikelis“ (Kūlup÷nų 

filialas), „Visos g÷l÷s Mamai“ (Raguviškių filialas); 

• Pasaulinei Žem÷s dienai: „Jau saulel÷ v÷l atkopdama budino svietą“ (Laivių filialas); 

• Mokytojų dienai: „Žvilgsnis į prasmingą žinių pasaulį“ (Salantų m. filialas), „Tau, 

Mokytojau mielas“ (Juodup÷nų filialas), „D÷koju Tau, Mokytojau“ (S. Įpilties filialas); 

• Kal÷doms: „Kal÷diniai varpeliai vaikučius jau prie eglut÷s kviečia“ (Kumpikų filialas), 

„Kal÷dos pamojuoja stebuklinga lazdele ir štai viskas pagraž÷ja....“ (Kumpikų filialas), Aš nupiešiu 

Kal÷das!“ (Rūdaičių filialas), „Kal÷dos eina per žemę“ (S. Įpilties filialas). 

 

Parodos nusipelniusių žmonių jubiliejams pamin÷ti: 

• rašytojo, prozininko Vytauto Račicko (60 m.): „Šlepet÷s, Zuika ir kiti“ (Baublių filialas), 

„Mano vaikyst÷s ledai“ (Budrių filialas), „Vytauto Račicko knygų šalyje“ (Kalniškių filialas), 

„Vytautui Račickui – 60“ (Kurmaičių filialas), „Zuika padūk÷lis ir šokoladin÷ šlepet÷“ (Rūdaičių 

filialas), „Vaikų rašytojui Vytautui Račickui – 60“ (Laivių filialas), „Geras bičiulis - lyg angelas 

žem÷je“ (Laukžem÷s filialas), „Vytautas Račickas - rašytojas, rašantis tik vaikams“ (S. Įpilties 

filialas); 

• anglų rašytojo Aleno Aleksanderio Milno (130 m.): „Pūkuotuko pasaulis“ (Baublių 

filialas); 

• rašytojos Nijol÷s Kepenien÷s (55 m.): „Ar matei džiovintą debes÷lį?“ (Baublių filialas); 

• anglų rašytojo Čarlzo Džono Hafemo Dikenso (200 m.): „Didieji lūkesčiai“ (Budrių 

filialas), „Nuostabus Č. Dikenso knygų pasaulis“ (Grūšlauk÷s filialas), „N÷ra prasm÷s prisiminti 

praeities, jei ji neturi įtakos dabarčiai“ (Kurmaičių filialas); 

• švedų rašytojos Astridos Lindgren (105 m.): „Į nuotykių šalį su Kaliu Blinkvistu ir 

Rasmusu...“ (Budrių filialas), „Vaikų rašytojai Astridai Lindgren – 105 metai“ (Vydmantų filialas), 

„Astridai Lindgren - 105m.“ (Salantų m. filialas, Juodup÷nų filialas), „Ją skaito viso pasaulio 

vaikai“ (Grūšlauk÷s filialas), „Rašytojai Astridai Lindgren – 105“ (Kartenos filialas), 

„Draugaukime su Astrid Lindgren knygų herojais“ (Kalniškių filialas), „Astrida Lindgren - 

neįkainojamos fantazijos rašytoja“ (Kumpikų filialas), „Atversta mano vaikyst÷s knyga“ 

(Kurmaičių filialas), „Aš augu pasakų karalyst÷je“ (Kurmaičių filialas), „Pep÷s Ilgakojin÷s autorei 

Astridai Lindgren - 105“ (Kūlup÷nų filialas), „Švedų rašytojai Astridai Lindgren – 105 m.“ (Laivių 
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filialas), ,,A. Lindgren - rašytoja, pasiaukojusi vaikams“ (Laukžem÷s filialas), „Esu vaikiškiausias 

žmogus pasaulyje“ (Raguviškių filialas), „Nuostabus A. Lindgren kūrybos pasaulis“ (S. Įpilties 

filialas); 

• prozininko, poeto, dramaturgo Bernardo Brazdžionio (105 m.): „Kelion÷ po Vyt÷s 

Nemun÷lio kūrin÷lius“ (Jokūbavo filialas), „T÷vų nameliai brangūs“ (Jokūbavo filialas); 

• rašytojo, dramaturgo Vlado Dautarto (85 m.): „Esu iš vaikyst÷s“ (Raguviškių filialas); 

• rašytojo Algimanto Zurbos (70 m.) „Rašantis jaunimui“ (Kūlup÷nų filialas),  

• poeto Vytauto V. Landsbergio (50 m.): „Arklys Dominykas, Pelyt÷ Zita, Obuolys - 

Vytauto V. Lansbergio herojai“ (Kūlup÷nų filialas); 

• rašytojo Vilhelmo Haufo (210 m.): „Prav÷rus pasakų skrynią“ (Budrių filialas). 

 
Meno parodos:  

• piešinių paroda „Piešiu t÷vynei – Lietuvai“ (Baublių filialas); 

• piešinių paroda „Mano vaikyst÷s spalvos“ (Baublių filialas); 

• D. Tadarait÷s piešinių paroda „Mano pasaulis – piešiniuose“ (Baublių filialas); 

• piešinių paroda „Juos sutikau pasakose“ (Baublių filialas); 

• piešinių paroda „Mano trispalv÷“ (Budrių filialas); 

• V. Asnauskait÷s piešinių paroda „Vasaros g÷l÷s“ (Budrių filialas); 

• Darb÷nų gimnazijos 5 klas÷s mokin÷s O. Dobrovolskyt÷s darbų paroda „Laisvalaikio 

akimirkos“ (Darb÷nų filialas); 

• ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikų paroda „Rudens diena mūsų kieme“, skirta Darb÷nų 

filialo jubiliejui pamin÷ti (Darb÷nų filialas); 

• piešinių paroda „Lietuva - pro vaikyst÷s langą“ (Erl÷nų filialas); 

• piešinių paroda ,,Mano ruden÷lis“ (Erl÷nų filialas); 

• piešinių paroda „Rudens spalvos“ (Jokūbavo filialas); 

• Eduardo Želvio piešinių paroda „Mano pirmieji piešiniai“ (Jokūbavo filialas); 

• piešinių paroda „Pavasaris“ (Kalniškių filialas); 

• „Spindi šerkšno ašar÷l÷“ (Kurmaičių filialas); 

• Kal÷dinių atvirukų paroda „Gražiausia dovana“ (Kūlup÷nų filialas); 

• piešinių paroda „Pavasaris“ (Kūlup÷nų filialas); 

• vaikų Užgav÷nių kaukių paroda (Kūlup÷nų filialas); 

• piešinių paroda „Ateik pavasar÷li“ (Kūlup÷nų filialas); 

• piešinių paroda „Ir aš turiu šuniuką“ (Laivių filialas); 

• piešinių paroda „Užgav÷nių kauk÷“ (Laukžem÷s filialas); 
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• piešinių paroda „Žiema pro mano langą“ (Raguviškių filialas); 

• „Jau šypsosi vasara“ (Raguviškių filialas); 

• „Piešiu savo bičiulį“ (Rūdaičių filialas); 

• vaikų darbelių „Labas, d÷de Ruden÷li, kas gi tavo pintin÷l÷j?“ (S. Įpilties filialas); 

• darbelių paroda „Maži darbeliai sušildo širdelę“ (Salantų m. filialas). 

 

Spaudinių parodos: 

• „Vaikiškoms knygoms H. K. Anderseno premija“ (Baublių filialas); 

• „Augame su pasaka“ (Budrių filialas); 

• „Atv÷rus pasakų skrynią...“ (Budrių filialas); 

• „Knygut÷ lyg saul÷s spindul÷lis džiugina“ (Kumpikų filialas); 

• „Mokykim÷s kartu su knygute“ (Kumpikų filialas); 

• „Lietuvos poetai vaikams“ (Laivių filialas); 

• „Mįsl÷s, patarl÷s, pasakos – mūsų senolių išmintis“ (Raguviškių filialas); 

• „Toj stebuklingoj pasakų šaly“ (Rūdaičių filialas); 

• „Mano vasaros skaitymai“ (Rūdaičių filialas); 

• „Animacijos pasaulis knygel÷se“ (S. Įpilties filialas); 

• „Mano m÷gstamiausia vaikyst÷s knyga“ (Šuk÷s filialas); 

• „Girių paukšteliai, margi čiulbuon÷liai“ (Vydmantų filialas). 

 

Žodiniai renginiai Viešojoje bibliotekoje 2012 m. 

 

Projektų įgyvendinimo renginiai: 

• įgyvendinant Europos komisijos atstovyb÷s Lietuvoje finansuotą projektą „2012 – ieji – 

Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai” suorganizuoti renginiai vaikams: 

vaikų, jaunimo ir senjorų meno akcija „Draugyst÷s mozaika“, madų švent÷ „Stebuklinga daili 

suknel÷“ ir kt.; 

• Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų projekto„Ateik, kur šnibžda šimtas paslapčių“ 

įgyvendinimo metu suorganizuota mokinių meninio skaitymo švent÷ „Skaitymo džiaugsmo 

skrynia“ su poete Alma Karosaite. 

 

Tradiciniai renginiai: 
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• vyko šeštoji tradicin÷ jaunųjų bibliotekos bičiulių švent÷ „Mano vaikyst÷s skaitymai”, 

kurios metu už meilę knygai, aktyvų lankymąsi bibliotekoje, savanorišką veiklą įteikti diplomai 

vaikams, šeimoms bei mokytojams; 

• Nacionalin÷s Lietuvos bibliotekų savait÷s metu suorganizuota etnokultūros popiet÷ 

vaikams „Liaudies išmintis kalba mano senelių lūpomis“, kurios metu dalyviai skait÷ patarles ir 

įamžino jas piešiniuose. 

 

Žinomų žmonių jubiliejų pamin÷jimo renginiai Viešojoje bibliotekoje: 

• literatūrinis rytmetys rašytojo Algimanto Zurbos 70 m. jubiliejui pamin÷ti – susitikimas 

su raganaite Džilda; 

• literatūrinis rytmetys rašytojos Katherine Paterson 80 m. jubiliejui pamin÷ti – susitikimas 

su knygos „Smarkuol÷ Gil÷ Hopkins“ heroje Gile. 

 

Skaitymo skatinimo renginiai Viešojoje bibliotekoje: 

• Š. Pero pasakos „Raudonkepurait÷“ garsinis skaitymas su Kretingos rajono vaikų darželio 

„Eglut÷“ „Meškučių“ grup÷s ugdytiniais (3–6 m.) ir pedagog÷mis. 

 

Kiti žodiniai renginiai vaikams Viešojoje bibliotekoje: 

• piešinių konkurso priešgaisrine tema laim÷tojų apdovanojimas. Konkursui buvo pateikti 36 

Kretingos rajono mokyklų mokinių kūrybiniai darbai; 

• Vaikų knygos švent÷ „Kur kuždasi knygos“, skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai 
pamin÷ti. 
 

Informacinių geb÷jimų ugdymo pamokos: 

• lank÷si Kretingos l/d „Ąžuoliukas“ ikimokyklinukų grup÷s „Kiškučiai“ aukl÷tiniai. Knygų 

herojai - zuikutis ir žvirbliukas - juos supažindino su Viešąja biblioteka ir jos fondu, knygų 

išd÷stymo lentynose tvarka, mok÷ informacijos paieškos galimybių; 

• vyko informacinių geb÷jimų ugdymo pamoka 4 - 5 klasių mokiniams „Pagrindiniai ir 

papildomieji knygos tekstai“; 

• lank÷si Kretingos rajono vaikų darželio „Eglut÷“ „Meškučių“ grup÷s aukl÷tiniai ir 

pedagog÷s - Virginija Jakien÷ bei Aušra Žemaitien÷. Vaikai supažindinti su biblioteka ir jos skyriais 

bei sektoriais, Vaikų literatūros sektoriaus fondu. Apsilankymo metu aukl÷tojos skait÷ ir 

inscenizavo Š. Pero pasaką „Raudonkepurait÷“; 

• lank÷si Kretingos lopšelio – darželio „Eglut÷“ „Voveriukų“ bei „Kiškučių“ grupių 

ugdytiniai. Apsilankymo metu vaikai supažindinti su biblioteka ir jos teikiamomis paslaugomis 
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vaikams, knygų paieškos galimyb÷mis. Mažieji lankytojai patys kūr÷ knygeles, kurias pavadino 

„Draugyst÷s knyga“; 

• lank÷si Kretingos lopšelio – darželio „Žilvitis“ „Ežiukų“ grup÷s ugdytiniai. Vaikai 

supažindinti su biblioteka ir jos skyriais bei sektoriais, knygų paieškos galimyb÷mis; 

• lank÷si VŠĮ Pranciškonų gimnazijos septintos klas÷s mokiniai. Jie supažindinti su 

bibliotekos skyriais bei sektoriais, pristatytos teikiamos paslaugos; 

• lank÷si m/d „Pasaka“ VPC trečiokai su mokytoja Nijole Meškauskiene. Vaikai 

supažindinti su knygos struktūra, patys kūr÷ knygos viršelį, sužinojo, kokia informacija pateikiama 

antraštiniame knygos puslapyje, ką reiškia autoriaus teis÷s ženklas ir kam reikalinga knygai 

nugar÷l÷. 

 

Žodiniai renginiai Viešosios bibliotekos filialuose 

 

Valstybin÷ms švent÷ms pamin÷ti: 

• Laisv÷s gyn÷jų dienai: „Kad gal÷tume šiandien gyventi...“ (Budrių filialas), viktorina 

„Tavo vardas – Lietuva“ (Erl÷nų filialas), ,,Nepamirštama diena“ (Laukžem÷s filialas); 

• Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai: „Tegyvuoja Lietuva - laisva ir nepriklausoma“ 

(Erl÷nų filialas); 

• Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimo dienai: „T÷vynę mylintys vaikai – jos ateities 

žiedai“ (Juodup÷nų filialas); 

• Kal÷doms: „Ant Kal÷dų eglut÷s supsis mano pakabutis“ (Baublių filialas), „Uždekime 

džiaugsmo žvakutes“ (Budrių filialas), „Išgirsk slapčiausią Šv. Kal÷dų paslaptį“ (Erl÷nų filialas), 

„Šv. Kal÷dų belaukiant“ (Juodup÷nų filialas), „Gražiausia dovana“ (Kūlup÷nų filialas), „Snaig÷ - 

Kal÷dų simbolis“ (Laivių filialas), ,,Kal÷dos vaikų akimis“ (Šuk÷s filialas); 

• Velykoms: „Zuikučiai po pievą ridena margutį“ (Budrių filialas), „Pavasario švent÷ - 

Velykos“ (Erl÷nų filialas), „Margučių dažymas ir Velykų papročiai“ (Juodup÷nų filialas), „Rieda 

margutis, pavasarį nešdamas“ (Vydmantų filialas); 

• Knygnešio dienai: „Ką mes žinome apie knygnešius?“ (Kalniškių filialas), „Knygnešyst÷s 

gadynę prisimenant“ (S. Įpilties filialas); 

• Tarptautinei moterų solidarumo dienai: popiet÷ – susitikimas su literate Nijole 

Rimkiene „Pražydusi poezijos posme“ (Rūdaičių filialas); 

• Motinos dienai: „Tavo širdies šiluma“ (Kūlup÷nų filialas), „Motinos meil÷ kasdiena 

nauja“ (Jokūbavo filialas); 

• Tarptautin÷s vaikiškos knygos dienai: „Mano mylimiausios knygos - rekomenduoju tau“ 

(Salantų m. filialas), ,,Atverk duris į knygų karalystę“ (Baublių filialas), „Puoli skaityti – vilioja 
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nežinia. Broliai ir ses÷s imkite mane...“ (Budrių filialas), „Knyga - išminties lobis“ (Raguviškių 

filialas), „Iš kur atkeliauja knyga?“ (Rūdaičių filialas); 

• Tarptautinei vaikų gynimo dienai: „Pažinkime gimtąjį kraštą“ (Erl÷nų filialas), 

„Vaikyst÷ - nepakartojamas žmogaus gyvenimo etapas“ (Šuk÷s filialas). 

 

Žinomų žmonių jubiliejams pamin÷ti: 

• rašytojo, prozininko Vytauto Račicko (60 m.): „Vytauto Račicko knygų pasaulyje“ 

(Jokūbavo filialas); 

• poet÷s Marijos Meil÷s Kudarauskait÷s (80 m.): „O širdies parodyt negaliu“ (Erl÷nų 

filialas); 

• poeto Maironio (150 m.): ,,Gražus, taurus, poetas ir žmogus“ (Erl÷nų filialas); 

• poeto, prozininko, dramaturgo Bernardo Brazdžionio (105 m.): „Su Meškiuku 

Rudnosiuku“ (Raguviškių filialas); 

• rašytojos Astridos Lindgren (105 m.): „Mano žavioji Pep÷ Ilgakojin÷...“ (Budrių filialas). 

 

Skaitymo skatinimo renginiai: 

• „Mano mylimiausios knygos – rekomenduoju tau“ (Salantų m. filialas); 

• „Pirmoji ABC“ (Salantų m. filialas); 

• „Skaitymo prasm÷“ (Juodup÷nų filialas); 

• „Prakalbinsiu knygelę margą“ – geriausių skaitytojų apdovanojimai“ (Kalniškių filialas). 

 

Garsinių skaitymų popiet÷s: 

• „Geri pasak÷čios pamokymai“ (Salantų m. filialas); 

• „Pasakos prie žvakių“ (Salantų m. filialas); 

• „Eime pavasario žiūr÷ti“ (Budrių filialas); 

• „Iš po rugs÷jo kepur÷s“ (Budrių filialas); 

• „Atsisveikinu su vasara“ (Darb÷nų filialas); 

• „Mano augintinis“ (Darb÷nų filialas); 

• „Žiemuž÷s skara“ (Darb÷nų filialas); 

• „Žaidžiame su Pepe“ (Darb÷nų filialas); 

• „Skaitykime knygute kartu“ (Erl÷nų filialas); 

• „B÷ga mūsų vasar÷l÷“ (Kalniškių filialas); 

• „Ruden÷lis eina“ (Kalniškių filialas); 

• „Mano pirmieji universitetai“ (Kurmaičių filialas); 
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• „Skaitome žemaitiškai“ (Rūdaičių filialas); 

• „Tau, Žiemuže mylima, mūsų pasaka balta“ (S. Įpilties filialas). 

 

Literatūrin÷s valand÷l÷s: 

• „Mano mylimiausi rašytojai“ (Salantų m. filialas); 

• „Pirmoji ABC“ (Salantų m. filialas); 

• „Adventinio laiko t÷km÷j“ (Salantų m. filialas); 

• „Tu ir aš – kartu mes galia“ (Baublių filialas); 

• „Ar matei džiovintą debes÷lį?“ (Baublių filialas); 

• „Motiejaus Valančiaus pamokyti“ (Baublių filialas); 

• „Aš esu bibliotekos draugas“ (Budrių filialas); 

• „Lietuviškos knygos kelias“ (Erl÷nų filialas); 

• „Skaitykime, m÷gaukim÷s, diskutuokime“ (Erl÷nų filialas); 

• „Ištiesk knygai ranką“ (Erl÷nų filialas); 

• „Nuostabus pasakų pasaulis“ (Erl÷nų filialas); 

• „Interneto gidas“ (Erl÷nų filialas); 

• „Draugauk su knyga ir niekad neliūd÷si“ (Erl÷nų filialas); 

• „Skaitykime knygą kartu“ (Erl÷nų filialas); 

• „Ten, kur aš užaugau“ (Erl÷nų filialas); 

• „Narkotikai. Tai mada, ar..?“ (Erl÷nų filialas); 

• „Diena su knyga“ (Grūšlauk÷s filialas); 

• „Renkame 2011 metų knygą“ (Jokūbavo filialas); 

• „Skaitau žemaitiškai“ (Kalniškių filialas); 

• „Padavimai ir legendos aplink mus“ (Kumpikų filialas); 

• „Kiškių sukilimas“ (Kumpikų filialas); 

• „Kal÷dų angelas švelniai glaudžia mus“ (Kumpikų filialas); 

• „Raidel÷ + raidel÷ = žodelis“ (Kurmaičių filialas); 

• „Sieksnis keliauja mokslo lobynais“ (Kurmaičių filialas); 

• „Mano pirmoji knyga“ (Kurmaičių filialas); 

• „Biblioteka – knygų namai“ (Kūlup÷nų filialas); 

• „J. Marcinkevičiaus skaitymai mažiesiems“ (Laivių filialas); 

• „Šaltis per žemę eina“ (Laivių filialas); 

• „Svečiuose pas Batuotą katiną“ (Laivių filialas); 

• „Knyga – išminties lobis“ (Raguviškių filialas); 
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• „Vaiduokliai knygų lentynoje“ (Raguviškių filialas); 

• „Vaikiškos knygel÷s - pirmoji pažintis“ (S. Įpilties filialas); 

• „Knygel÷s - mūsų mylimiausios“ (S. Įpilties filialas); 

• ,,Knyga – viena didžiausių gyvenimo brangenybių“ (Šuk÷s filialas); 

• „Knygų šalies paslaptys“ (Vydmantų filialas); 

• „Renkame metų knygą“ (Vydmantų filialas). 

 

Informacinių geb÷jimų ugdymo pamok÷l÷s: 

• informacinių geb÷jimų ugdymo pamok÷l÷ 1 – 5 klasių mokiniams (Kartenos filialas); 

• „Ne medis, bet su lapais“ (Vydmantų filialas); 

• „Internetas– tavo pagalbininkas“ (Vydmantų filialas). 

 

Etnokultūros sklaidai skirti renginiai: 

• „Valančiaus pamokyti“ (Baublių filialas); 

• „Laukimo pakviesti“ (Baublių filialas); 

• ,,Žib÷k, spind÷k ir džiugink“ (Baublių filialas); 

• Užgav÷nių kaukių ruošimas šventei su vaikais (Kūlup÷nų filialas). 

 

Kiti žodiniai renginiai: 

• viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą?“ (Salantų m. filialas); 

• viktorina „Knygų paslaptys“ (Salantų m. filialas); 

• popiet÷ „Vaikyst÷s draugas Mik÷ Pūkuotukas“ (Baublių filialas); 

• popiet÷ „Atverk duris į knygų karalystę“ (Baublių filialas); 

• popiet÷ „Atgal – į priekį“ (Baublių filialas); 

• švent÷ „Karlsonas, Pep÷ ir kiti“ (Baublių filialas); 

• popiet÷ „Laukimo pakviesti“ (Baublių filialas); 

• vakaras „Žib÷k, spind÷k ir džiugink“ (Baublių filialas); 

• „Kur prot÷viai ilsis“ (Baublių filialas); 

• popiet÷ „Aštuonetas iš Treps÷s namų“ (Budrių filialas); 

• filmuko „Atlantida“ peržiūra ir aptarimas (Budrių filialas); 

• vaikų vasaros stovyklos „Saulut÷ teka kiekvienam“ atidarymas (Budrių filialas); 

• vaikų vasaros stovykla: išvyka į kaimo turizmo sodybą, susitikimas su policijos 

pareigūnais, nardymo instruktoriumi ir greitojo reagavimo tarnybos ,,Aras“ pareigūnais (Budrių 

filialas); 
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• vaikų vasaros stovykla: sporto varžybos (Budrių filialas); 

• vaikų vasaros stovykla: išvyka į pajūrio regioninį parką (Budrių filialas); 

• vaikų vasaros stovykla: išvyka į Baublių gyvenvietę su dviračiais (Budrių filialas); 

• popiet÷ „Biblioteka - knygų namai“ (Jokūbavo filialas); 

• Advento poezijos ir giesmių popiet÷ „Žvakių šviesoje“ (Kalniškių filialas); 

• žaidimų popiet÷ „Kaip linksma su draugais“ (Kalniškių filialas); 

• popiet÷ „Biblioteka – knygų namai“ (Kūlup÷nų filialas); 

• animacinių filmukų peržiūros „Senoji animacija“ (Kūlup÷nų filialas); 

• žaidimų vakaron÷ „Būti kartu smagu“ (Raguviškių filialas); 

• Atvelykio popiet÷ „Margučiai rieda“ (Raguviškių filialas); 

• kūrybin÷ vasaros stovykl÷l÷ „Aš vejuosi vasarą“ (Raguviškių filialas); 

• konkursas „Pepiškiausia kojin÷“ (Raguviškių filialas); 

• Advento „Laikyk gerumą širdyje...“ (Rūdaičių filialas); 

• žaidimų vakaron÷ vaikams „Būti kartu smagu“ (Raguviškių filialas). 
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IŠVADOS 

Pasiekimai 2012 m.: 

• Viešosios bibliotekos naujo pastato statybai skirta ir išleista 400 tūkst. Lt; 

• LR kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyr÷ dvigubai daugiau l÷šų nei (2011 metais 

– 44 116 Lt, 2012 metais – 88 900 Lt); 

• finansin÷ situacija pager÷jo: 2012 m. gauta 35,8 tūkst. Lt daugiau nei 2011 m. (2011 m. – 

1461,7 tūkst. Lt, 2012 m. – 1497,5 tūkst. Lt). Gauta 30,9 tūkst. Lt daugiau biudžeto l÷šų, periodikos 

prenumeratai skirta tiek pat, kiek 2011 m. (45,6 tūkst. Lt). Kitoms išlaidoms skirta 38700 Lt 

daugiau. Programų, projektų (grantų) l÷šų skirta 14,9 tūkst. Lt daugiau; 

• r÷m÷jų d÷ka, Viešosios bibliotekos Jokūbavo filiale užsakyti periodiniai leidiniai - 

„Kultūros barai“, „Žalioji Lietuva“, „Mūsų girios“. „Aplinka“, „Rasos“, „Tremtinys“, „Laimiukas“, 

„40+“, „Vakaro žvaigždel÷“. Viešosios bibliotekos Grūšlauk÷s filialui gydytoja Vaiva Eringyt÷ 

dovanojo žurnalo „Panel÷“ prenumeratą. 

• Viešosios bibliotekos ir jos filialų paslaugomis naudojosi 7601 registruotas vartotojas, iš jų 

- 2168 vaikai. Sulaukta 133539 lankytojų, iš jų – 59038 vaikai. Per metus išduota 264951 fiz. vnt. 

dokumentų, iš jų – 65561 vaikams; 

• Išaugo Viešosios interneto prieigos lankytojų skaičius Viešosios bibliotekos kaimo 

filialuose (6325 daugiau nei 2011 m.); 

• Viešosios bibliotekos Salantų miesto filiale išaugo pagrindiniai veiklos rodikliai; 

• su LIBIS PĮ dirbo visi Viešosios bibliotekos filialai; 

• LIBIS SAP įdiegtas Viešosios bibliotekos S. Įpilties ir Rūdaičių filialuose. 2012 m. 13 iš 

20 Viešosios bibliotekos filialų dirbo su LIBIS SAP; 

• buvo tęsiamas Bilo ir Melindos Geitsų fondo finansuoto projekto „Bibliotekos pažangai“ 

įgyvendinimas: atlikti baigiamieji darbai; 

• laim÷tas projekto „Bibliotekos pažangai“ konkursas „Bibliotekų interneto svetainių 

pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“: sukurta naujo dizaino bibliotekos interneto 

svetain÷, administruojama TVS Joomla. Įsisavintas darbas su naująja TVS. 2012 m. dalis senosios 

internetin÷s svetain÷s turinio buvo perkelta į naująją interneto svetainę; 

•  iš projekto „Bibliotekos pažangai“ Viešosios bibliotekos ir filialų kompiuteriuose buvo 

atnaujinta programin÷ įranga: įdiegta Windows7, Office 2010, LYNC ir kt.; 

• administruotos dvi interneto svetain÷s - www.kretvb.lt ir www.kretingosenciklopedija.lt; 

• elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ turinys papildytas 180 straipsnių; 

• pamin÷tos Viešosios bibliotekos filialų gyvavimo sukaktys: Kumpikų filialo (60 m.), 

Budrių filialo (60 m.), Darb÷nų filialo (75 m.); 
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• išleistas ir visuomenei pristatytas leidinys „Rimantas Antanas Kviklys: miškininkas, 

visuomen÷s veik÷jas, publicistas, literatas : personalin÷ bibliografijos rodykl÷ (1971-2012 m.)“; 

• Viešoji biblioteka ir Raguviškių filialas teik÷ paraišką projekto „Metų knygos rinkimai 

2012“, kurio tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus dom÷tis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų 

visuomen÷je skaitymo prestižą, finansavimui gauti ir pateko į laim÷tojų gretas; 

• Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai kvalifikaciją k÷l÷ dalyvaudami mokymuose bei 

seminaruose: Europos komisijos atstovyb÷s Lietuvoje organizuotame koordinaciniame susitikime, 

skirtame Europos informacijos tinklui Lietuvoje, seminaruose - „Rankraštinis paveldas: teorinis – 

praktinis seminaras“, „Viešųjų bibliotekų poveikio vertinimo stiprinimas“, „Biblioterapija ir 

specialiųjų poreikių skaitytojų aptarnavimas“, „Komandinis darbas kaip priemon÷ darbo proceso 

gerinimui ir tobulinimui“, „Vaikams ir jaunimui skirtų renginių organizavimo metodika“, 

„Bibliotekų organizuojamų renginių specifika ir įvairov÷“, „Efektyvus vadovavimas“, „Bibliotekos 

informaciniai ištekliai“, „Bibliotekų veiklos tyrimo ir vertinimo metodai“, „Šiuolaikin÷ viešoji 

biblioteka: naujovių ir tradicijų derm÷“, „Atviras darbas su jaunimu“, pasitarime TBA klausimais, 

konferencijose - „Sveikas vaikas – investicija į ateitį“, „Asociacijos s÷km÷s formul÷s“, „Tradicin÷ 

kultūra mina naujus takus“, mokymuose - „Komplektavimo ir katalogavimo ypatumai: metodiniai, 

programiniai, ir organizaciniai sprendimai“, „Elektroninių išteklių ir skaitmenintų objektų 

katalogavimas“, „www.biblioteka.lt: e-paslaugų užsakymų aptarnavimas“, IFLA bibliotekų 

asociacijų stiprinimo programos („Building strong library associations“) baigiamojoje 

konferencijoje, išpl÷stiniame Regiono bibliotekų tarybos pos÷dyje, International Research and 

Exchanges Board (IREX) „Bibliomist“ projekto Tarptautin÷s jaunųjų bibliotekininkų akademijos 

mokymuose; 

• Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su kalbininke, humanitarinių mokslų daktare Jūrate 

Sofija Laučiūte, 

• Viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Atstovavimas bibliotekoms“. Pranešimą pristat÷ I. 

Simonaityt÷s bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyr. bibliotekinink÷ Kristina Kundrotien÷; 

• Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su I. Simonaityt÷s bibliotekos Bibliotekinių 

procesų automatizavimo skyriaus ved÷ja Airida Samavičiene, kuri pasidalino įspūdžiais iš 

kasmetin÷s IFLA konferencijos, vykusios 2012 m. rugpjūčio 11 -1 8 dienomis Helsinkyje; 

• 2012 m. nemokami kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai gyventojams 

prad÷ti organizuoti 6 Viešosios bibliotekos filialuose: Kalniškių, Kartenos, Kūlup÷nų, Raguviškių, 

Erl÷nų ir Šuk÷s; 

• 2012 m. Viešojoje bibliotekoje ir 6 filialuose vykusius nemokamus kompiuterinio 

raštingumo ir interneto išteklių mokymus „Išmokime dirbti kompiuteriu“ baig÷ ir pažym÷jimus 

gavo 136 Kretingos rajono gyventojai; 
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• Viešojoje bibliotekoje buvo rengiamos informacinių geb÷jimų ugdymo pamokos, kurias 

lank÷ 156 vaikai; 

• Viešosios bibliotekos Vydmantų filiale organizuotos temin÷s valand÷l÷s, skirtos 

informacinių geb÷jimų ugdymui: „Ne medis, bet su lapais“, „Internetas – tavo pagalbininkas“, 

„Sveiki, aš – biblioteka“, „Kelion÷ po knygų šalį“; 

• Viešoji biblioteka ir Kurmaičių filialas teik÷ individualias konsultacijas kompiuterių 

vartotojams: 2012 m. individualiai mokyta 14 gyventojų. Konsultacijoms skirtos 22 val. D÷stytos 

temos: „Kompiuteris“, „Interneto ištekliai“, „Elektronin÷ bankininkyst÷“, „Duomenų baz÷s“, 

„Darbas su Microsoft Word programa“, „Youtube“, „Skype“; 

• 2012 m. SVB per 1308 val. konsultuoti 3880 vartotojai: VB per 593 val. - 2844 vartotojai, 

KF per 655 val. - 953 vartotojai, MF filiale per 60 val. - 80 vartotojų; 

• 2012 m. SVB per 599 val. naudojimosi kompiuterine bei programine įranga klausimais 

konsultuotas 2441 lankytojas: VB per 126 val. - 1701 lankytojas, MF per 51 val.  - 70 lankytojų, KF 

per 422 val.  - 670 lankytojų; 

• 2012 m. VB Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ ir vyr. 

bibliotekinink÷ Rima Martinkien÷ 15 suaugusiųjų gyventojų individualiai mok÷ pagal programą 

„Mano interneto kelrodis“; 

• 2012 m. VB Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ 

individualiai mok÷ 14 mokinių grupę temomis: „Paieška bibliotekos e-kataloge“, „Reikšminių 

žodžių naudojimas paieškoje“, „Mano sritis - mano informacija“, „Knygos užsakymas internetu“, 

„Bibliotekos paslaugos internetu“; 

• Viešoji biblioteka ir filialai gavo finansavimą 13 projektų įgyvendinimui: 9100 Lt iš 

Savivaldyb÷s, 4000 Lt iš Europos Komisijos atstovyb÷s Lietuvoje ir 4500 Lt iš LR kultūros 

ministerijos Kultūros ir sporto r÷mimo fondo. 2012 m. finansavimas skirtas šių projektų 

įgyvendinimui: skaitymo skatinimo projekto „Per žodžio gyvastį ir dvasią“ įgyvendinimui – iš 

Savivaldyb÷s (1500 Lt) ir LR kultūros ministerijos Kultūros ir sporto r÷mimo fondo (4500 Lt), 

elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ tekstų redagavimui ir priežiūrai - iš 

Savivaldyb÷s (1200 Lt), leidinio „Rimantas Antanas Kviklys: biobibliografijos rodykl÷” leidybai - 

iš Savivaldyb÷s (3000 Lt), Europos dienos šventei Kretingos rajone pamin÷ti „Mobili Europos 

dienos švent÷ Kretingoje: Drauge – mes j÷ga!“ – iš Europos Komisijos atstovyb÷s Lietuvoje (4000 

Lt), kraštotyros darbams - ,,Baublių kaimo kultūrinis kraštovaizdis: architektūros, dail÷s, 

archeologijos ir istorijos paminklai“, ,,Kaimo amatų ir meno pažinimas“, „Senieji ir dabartiniai 

vestuvių papročiai Kūlup÷nuose“, „Kaimo amatai ir menas“ - parengti (po 400 Lt – iš 

Savivaldyb÷s), kraštotyros darbui „Nijol÷ Rimkien÷. Gyvenimo ir kūrybos kelias“ parengti – iš 
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Savivaldyb÷s (300 Lt), Viešosios bibliotekos filialų jubiliejams - Kumpikų filialo (60 m.), Budrių 

filialo (60 m.) ir Darb÷nų filialo (75 m.) – pamin÷ti (po 500 Lt – iš Savivaldyb÷s); 

• planuojama skirti finansavimą 12 projektų įgyvendinimui 2013 m. (iš viso 11600 Lt): 

konferencijai „Gimtoji kalba kaip duona kasdienin÷”, skirtai kraštiečio, kalbininko, filologijos 

mokslų daktaro Prano Kniūkštos 80 metų jubiliejui pamin÷ti – iš Savivaldyb÷s (1200 Lt), poet÷s, 

rajono Garb÷s piliet÷s Bron÷s Liniauskien÷s 90 metų jubiliejui pamin÷ti „Kretingos poezijos ir 

dainų pavasaris“ – iš Savivaldyb÷s (700 Lt), Tarmių metų pamin÷jimui skirtam renginių ciklui 

vaikams „Ir išplauks žodžių upeliai“ – iš Savivaldyb÷s (1900 Lt), Tarmių metams pamin÷ti 

„Kretingos apylinkių šnektos“ – iš LR kultūros ministerijos Kultūros ir sporto r÷mimo fondo (5000 

Lt), Tarmių metams pamin÷ti skirtai literatūrinei popietei „Rokoukimies i korkem žemaitiška“ – iš 

Savivaldyb÷s (300 Lt), kraštotyros darbams - „Darbščių rankų ir žodžio meistrai“, „Juodup÷nų ir 

aplinkinių kaimų amatai ir menas“, „Kuriantys Kartenos krašto žmon÷s“, darbui ,,Darbščių rankų 

meistrai“ – parengti (po 300 Lt – iš Savivaldyb÷s), Viešosios bibliotekos filialų jubiliejams – Erl÷nų 

filialo (65 m.), Kūlup÷nų filialo (60 m.) – pamin÷ti (po 500 Lt – iš Savivaldyb÷s), Tarmių metams 

pamin÷ti skirtai literatūrinei popietei „Žodis žemaitiškas eil÷m suskambo“ - iš Savivaldyb÷s (300 

Lt); 

• Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ 

VŠĮ Pranciškonų gimnazijos 8 klas÷s mokiniams sureng÷ seminarą ir pristat÷ pranešimą 

„Elektronin÷s paslaugos internetu“; 

• Viešosios bibliotekos internetin÷je svetain÷je įdiegtas naujas Bibliotekos elektroninių 

paslaugų portalas www.ibiblioteka.lt su posisteme „Klausk bibliotekininko“. Prad÷ta teikti 

tarpbibliotekin÷ kopijų užsakymų vykdymo paslauga; 

• nuolat renkama nauja informacija ir pildomi elektroniniai leidiniai - „Kretingos krašto 

enciklopedija“ bei „Kretingos personalijų žinynas“; 

• internetin÷je svetain÷je www.kretvb.lt nuolat skelbiamos naujienos: per 2012 m. paskelbtos 

157 naujienos (35 daugiau nei 2011 m.); 

• nauja informacija buvo nuolat papildomi Viešosios bibliotekos bei elektroninio leidinio 

„Kretingos krašto enciklopedija“ puslapiai socialiniame tinkle Facebook; 

• parengtas bibliografinis sąrašas „Kretingos rajono savivaldyb÷s viešoji biblioteka spaudoje: 

2012 metai“ ir patalpintas Viešosios bibliotekos internetin÷je svetain÷je; 

• nuolat pildoma „Kretingos krašto enciklopedija“. Sukurta 180 svetain÷s puslapių (17 

daugiau nei 2011 m.); 

• nuo 2012 m. kas ketvirtį prad÷tas pildyti sieninis kraštotyros informacinis stendas. 

Eksponuotos parodos: „Kretingos rajono lankytinos vietos“, „Kretingiškių parengti ir išleisti 

leidiniai“; 
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• Viešoji biblioteka teik÷ paraišką Europos komisijos atstovybei Lietuvoje projekto „Mobili 

Europos dienos švent÷ Kretingoje: Drauge – mes j÷ga!” įgyvendinimui ir pateko į laim÷tojų gretas. 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose suorganizuoti Europos komisijos atstovyb÷s Lietuvoje finansuoti 

„2012-ųjų – Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų“ pamin÷jimo renginiai: 

vaikų meno akcija „Draugyst÷s mozaika“, kartų madų švent÷ „Stebuklinga daili suknel÷“, 

teatralizuotas pasirodymas „Taip kalbasi mūs kartos“ Kretingos miesto Rotuš÷s aikšt÷je, „Kartų 

solidarumo“ autobuso kelion÷ po Kretingos rajoną (Vydmantus, Salantus, Kūlup÷nus ir Karteną), 

kurios metu kiekvieno miestelio ir kaimo centrin÷je aikšt÷je vyko Europos dienos pamin÷jimui 

skirti teatralizuoti vaidinimai; 

• Viešojoje bibliotekoje surengtas Europos paveldo dienų 2012 m. „GENIUS LOCI. 

VIETOS DVASIA“ Kretingos rajone renginys – konferencija „Kunigas, žolinčius, pamokslininkas 

Jurgis Ambrozijus Pabr÷ža (1771–1849)“; 

• Viešojoje bibliotekoje lank÷si profesoriai Malgorzata Fedorowicz – Kruszewska ir Tadeusz 

Kruszewski iš Torun÷s N. Koperniko universiteto Informacijos ir knygotyros instituto (Lenkija); 

• Viešojoje bibliotekoje lank÷si Aukštaitijos viešųjų bibliotekų - Panev÷žio rajono 

savivaldyb÷s, Pasvalio rajono savivaldyb÷s Mariaus Katiliškio, Pakruojo rajono savivaldyb÷s Juozo 

Paukštelio, Biržų rajono savivaldyb÷s Jurgio Bielinio, Anykščių rajono savivaldyb÷s Liudvikos ir 

Stanislovo Didžiulių, Rokiškio rajono savivaldyb÷s Juozo Keliuočio – direktoriai; 

• Viešojoje bibliotekoje aktyviai veiklą tęs÷ savanorių būrelis „Bitut÷s“, suburta 16 paauglių 

– savanorių; 

• Darb÷nų filiale veik÷ jaunųjų bibliotekininkų būrelis; 

• Vydmantų filiale veiklą tęs÷ moterų klubas „Birut÷“; 

• Kartenos filiale veik÷ knygų myl÷tojų būrelis „Pel÷džiukas“; 

• Šuk÷s filiale veik÷ vaikų piešimo būrelis „Vaikyst÷“; 

• 2012 m. Viešosios bibliotekos kaimo filialų darbuotojos pareng÷ 8 kraštotyros darbus: 

„Baublių kaimo kultūrinis kraštovaizdis: architektūros, dail÷s, archeologijos ir istorijos paminklai“, 

„Darb÷nų filialo istorija“, „Kaimo amatai ir menas“, „Kūlup÷nų darželio istorija“, „Senieji ir 

dabartiniai vestuvių papročiai Kūlup÷nuose“, „Kaimo amatų ir meno pažinimas“, „Kaimas 

šiandien“, „Jokūbavo A. Stulginskio mokykla. Istorijos (1919 - 2009) puslapiai“, „Nijol÷ Rimkien÷. 

Gyvenimo ir kūrybos kelias“; 

• Kretingos miesto Rotuš÷s aikšt÷je vykusioje Informacin÷je jaunimo mug÷je Bibliografijos 

– informacijos sektoriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ bei vyr. bibliotekinink÷ Asta Kupšyt÷ pristat÷ 

Viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas jaunimui; 
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• Kretingos rajono savivaldyb÷s Kultūros skyriaus organizuotoje konferencijoje „Tradicin÷ 

kultūra mina naujus takus“ vyr. bibliograf÷ Lolita Miežien÷ pristat÷ savo parengtą pranešimą 

„Etnin÷s kultūros sklaidos būdai bibliotekoje“; 

• Kultūros dienos suvenyrais „Angelas“ apdovanotos Viešosios bibliotekos darbuotojos - 

Bibliografijos – informacijos skyriaus ved÷ja Laima Jonauskait÷ (už bibliografinio – informacinio 

darbo vykdymą Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje) ir Juodup÷nų 

filialo vyr. bibliotekinink÷ Viliojata Gembutien÷ (už aktyvią bibliotekinę veiklą); 

• Du atrankos etapus pra÷jo ir Ventspilyje vykusioje Tarptautin÷je jaunųjų bibliotekininkų 

akademijoje Viešajai bibliotekai atstovavo vyr. bibliotekinink÷ Asta Kupšyt÷; 

• Viešojoje bibliotekoje bei filialuose vyko projekto „Bibliotekos pažangai“ komandos 

organizuotos tiesiogin÷s transliacijos internetu: „Savivaldos savait÷ bibliotekose“ (virtualus 

Lietuvos gyventojų bendravimas su vietos valdžia), „Virtualūs susitikimai“ su žurnalistu, rašytoju ir 

keliautoju Algimantu Čekuoliu, Nacionalin÷s kultūros ir meno premijos laureatu Marcelijumi 

Martinaičiu, kino, televizijos ir teatro aktoriumi, diplomatu Juozu Budraičiu, „E.PAMOKA“ bei 

Tarptautinei moterų sveikatos gerinimo dienai pamin÷ti skirta tiesiogin÷ transliacija internetu – 

diskusija „Infekcinių ligų gr÷sm÷s moterų sveikatai“; 

• Viešoji biblioteka dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ skelbtuose konkursuose – 

„Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“, „Inovacijų bibliotekos“, 

„Mano krašto portretai“. Enciklopedijoje www.grazitumano.lt kretingiškiai įamžino kraštą 

garsinančius ir praturtinančius žmones – miškininką, literatą, publicistą, Rimantą Antaną Kviklį, 

Kretingos Marijono Daujoto vidurin÷s mokyklos etikos vyr. mokytoją, rašytoją Mariją Bučkienę bei 

Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoją, metodininkę, Jaunųjų 

fotomenininkų būrelio vadovę Janiną Dalią Šidlauskienę. Straipsnis „Įprasminta gyvenimui“ apie 

mokytoją Janiną Dalią Šidlauskienę pateko į konkurso finalą; 

• Viešoji biblioteka dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuotoje iniciatyvoje 

„Savivaldos savait÷ bibliotekose“: vyko renginys – diskusija su Savivaldyb÷s atstovais jaunimui 

aktualiais klausimais; 

• Viešosios bibliotekos ir filialų lankytojai tur÷jo galimybę pirmieji Lietuvoje išvysti 

dokumentinį – vaidybinį filmą apie žmones, kurių gyvenimus pakeit÷ bibliotekos: vyko projekto 

„Bibliotekos pažangai“ organizuota filmo „1000 galimybių“ tiesiogin÷ vaizdo transliacija internetu; 

• Viešoji biblioteka dalyvavo inovatyviausių paslaugų bibliotekose rinkimuose; 

• Viešosios bibliotekos direktor÷ Birut÷ Karčauskien÷ ir vyr. metodinink÷ Skaist÷ Venckut÷ 

drauge su kitais Lietuvos viešųjų bibliotekų atstovais dalyvavo Vilniuje vykusiame baigiamajame 

nuo 2008 m. įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai“ renginyje – „Besikeičianti biblioteka“; 
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• Viešojoje bibliotekoje vyko ir didelio gyventojų populiarumo sulauk÷ Europos Komisijos 

atstovyb÷s Lietuvoje inicijuoti 4 protų kovų turnyrai - „Europrotai“; 

• Viešoji biblioteka ir filialai drauge su kitomis Lietuvos viešosiomis bibliotekomis 

Nacionalin÷s Lietuvos bibliotekų savait÷s pamin÷jimo proga suorganizavo bendrą renginį - 

„Biblioteka: spausk Patinka!“, kurio metu buvo skaitoma poeto Maironio kūryba. Viešojoje 

bibliotekoje vyko poezijos valanda „Maironį skaitome ir klausome drauge“, o vaikams surengta 

etnokultūros popiet÷ „Liaudies išmintis kalba mano senelių lūpomis“; 

• Viešojoje bibliotekoje eksponuota darbuotojų menin÷s kūrybos paroda „Užmiršus neramių 

dienų rikiuotę“; 

• Viešojoje bibliotekoje surengta Kal÷din÷ labdaros mug÷, kurioje buvo galima įsigyti 

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų paruoštos produkcijos. Už ją gautos l÷šos bus skirtos 

atviros jaunimo erdv÷s inventoriui įsigyti; 

• 34 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų parengti straipsniai apie svarbius įvykius bei 

renginius publikuoti regionin÷je spaudoje – laikraščiuose „Pajūrio naujienos“, „Švyturys“ ir 

profesiniame leidinyje „Tarp knygų“, 48 - internetin÷je svetain÷je www.kretvb.lt, 31 - internetin÷se 

svetain÷se (www.kretingiskis.lt bei www.kretingos.info), 6 - Klaip÷dos regiono bibliotekų 

tinklaraštyje www.klpbibliotekos.blogspot.com; 

• bendradarbiauta su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, organizuoti bendri renginiai; 

• Kretingos miesto ir Šv. Antano atlaidų švent÷s „Graži tu mano...“ poezijos ir muzikos 

vakaro metu drauge su aktoriais Virginija Kochanskyte , Petru Venslovu, dainininke Rita Preikšaite, 

bei pianiste Rūta Blaškyte Viešojoje bibliotekoje pamin÷tas kunigo, profesoriaus, vieno iš 

garsiausių lietuvių poetų - Maironio 150 m. jubiliejus; 

• Viešosios bibliotekos Salantų miesto ir Juodup÷nų filialuose su aktore Virginija 

Kochanskyte renginiu „Dedikacija Maironiui: kas tas paslaptis suprastų?“ pamin÷tas kunigo, 

profesoriaus, vieno iš garsiausių lietuvių poetų - Maironio 150 m. jubiliejus; 

• Viešojoje bibliotekoje vyko tradicinis Kretingos rajone gyvenančių ir kuriančių, kraštiečių 

– rašytojų, poetų, literatų, kompozitorių kūrybos vakaras „Kretingos poezijos ir dainų pavasaris - 

2012“; 

• Viešojoje bibliotekoje vyko tradicin÷ Bibliotekos Bičiulių švent÷ „Mano vaikyst÷s 

skaitymai”; 

• Viešojoje bibliotekoje pristatyta pedagogo, žurnalisto Rimanto Greičiaus knyga „Man 

nereikia likimo kito“; 

• Viešojoje bibliotekoje vykusios muzikin÷s - literatūrin÷s popiet÷s „Spalvų, garsų ir žodžių 

žaismas“ metu Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos fotografijos būrelio nariai pristat÷ savo 

kūrybą; 
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• Viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos Politinių kalinių ir Tremtinių sąjungos Kretingos 

filialo suorganizuotas tremties istorijos tyrin÷jimo, susipažinimo ir bendravimo su savo krašto 

tremtiniais poezijos ir muzikos vakaras „Atmintis, įveikusi užmarštį“; 

• Viešojoje bibliotekoje vyko Kal÷dinis poezijos ir muzikos vakaras „Žvaigžd÷, danguos 

užgimus, nušvito iš aukštybių“ su Klaip÷dos dramos teatro aktore Nijole Sabulyte; 

• eksponuotos 4 Viešosios bibliotekos vyr. bibliograf÷s Lolitos Miežien÷s parengtos 

virtualios parodos: „Operos solistei Elenai Saulevičiūtei - 85 metai“, „Dailininkei scenografei, 

Kretingos r. Garb÷s pilietei R. Songailaitei - Balčikonienei – 90“, „Poetei Teklei Džervienei - 80 

metų“, „Treneriui, Kretingos raj. Garb÷s piliečiui Stasiui Ruzgailai – 90“; 

• Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai dalyvavo Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s Jono 

Lankučio viešosios bibliotekos organizuotame tradiciniame XI –ajame Žemaitijos bibliotekininkų 

sporto sąskrydyje „INDöNIADA“; 

• bendradarbiauta su kraštiečiais - poete Meile Kudarauskaite, medicinos mokslų daktare, 

gydytoja onkologe Elena Moncevičiūte - Eringiene, gydytoja Vaiva Eringyte, kultūros veik÷ju, 

kalbininku Pranu Kniūkšta, poete, J. Bajoriūne, poete R. Mieželiene, dailininke Zina Martinaitiene, 

tautodailininku A. Viluckiu, pulkininku P. Rute, poete Elena Karnauskaite bei tautodailininke 

Felicija Stramilaite. 

 

Trūkumai ir problemos: 

• Viešosios bibliotekos naujo pastato statybai skiriamas labai mažas finansavimas: statybos 

darbai vyksta labai l÷tai. 2012 m. naujo pastato statybai skirti 400 tūkst. Lt (450 tūkst. Lt mažiau nei 

2011 m.); 

• Viešosios bibliotekos filialų renovacijai neskirta l÷šų; 

• Viešosios bibliotekos Darb÷nų filiale įvykusios lietvamzdžio avarijos metu sugadinti 626 

fiz. vnt. knygų. Patalpų remonto metu skaitytojams teikta tik dokumentų išduoties paslauga, tod÷l 

filiale sumaž÷jo pagrindiniai veiklos rodikliai; 

• mokos fondo l÷šų skirta tik pagal Vyriausyb÷s nustatytus koeficientų vidurkius; 

• 2012 m. d÷l nepakankamo mokos fondo darbuotojai administracijai teik÷ prašymus leisti 

neatvykti į darbą po 12 darbo dienų (po3 darbo dienas kiekvieną ketvirtį); 

• neskirta l÷šų Viešosios bibliotekos filialų inventoriui (k÷d÷ms, stalams, lentynoms ir kt.) 

įsigyti; 

• 2012 m. gauta mažiau knygų nei 2011 m.: Savivaldyb÷ neskyr÷ l÷šų knygoms įsigyti, 

r÷m÷jai skyr÷ ženkliai mažiau paramos nei 2011 m.; 

• gauta 8000 Lt mažiau fizinių bei juridinių asmenų pramos; 
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• elektroniniams dokumentams įsigyti skirta 800 Lt mažiau; 

• uždelstas l÷šų gavimas iš Kultūros ministerijos. Dokumentams įsigyti reikalinga sutartis su 

Kultūros ministerija pasirašoma tik kovo arba balandžio m÷nesį, tod÷l ne visada sp÷jama nupirkti 

reikalingų knygų: dauguma tiražų jau būna parduoti, tod÷l Viešojoje bibliotekoje išliko studentams 

reikalingos mokomosios literatūros spragos; 

• skurdus filialų fondas: d÷l l÷šų stygiaus Viešosios bibliotekos filialams mokslin÷s 

literatūros beveik neužsakoma, nes leidiniai labai brangūs, stengiamasi užpildyti paklausiausias 

grožin÷s ir vaikiškos literatūros spragas; 

• sumaž÷jo pagrindiniai veiklos rodikliai Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose; 

• už mokamas paslaugas surinkta 2 tūkst. Lt mažiau nei 2011 m.; 

• ankštos Viešosios bibliotekos patalpos – n÷ra vietos renginiams: renginiai vyksta 

Abonemente, kur aptarnaujami skaitytojai, mokymai vyksta Interneto skaitykloje ir jų metu 

lankytojai neaptarnaujami; 

• prasta kai kurių Viešosios bibliotekos filialų patalpų būkl÷; 

• neskirta l÷šų darbuotojų kompiuterinei bei programinei įrangai atnaujinti; 

• mažai l÷šų skirta projektų įgyvendinimui: sunku pasiekti projekto tikslą, kai skiriama 

ženkliai mažiau l÷šų nei buvo prašyta; 

• Viešoji biblioteka ir jos filialai suorganizavo 52 renginiais mažiau nei 2011 m. (2012 m. – 

741, 2011 m. – 793). Viešoji biblioteka ir filialai suorganizavo 30 parodų mažiau nei 2011 m. (2012 

m. – 450, 2011 m. – 480); 

• sumaž÷jo renginių lankytojų skaičius Viešojoje bibliotekoje ir filialuose 1025 (2012 m. – 

6982, 2011 m. – 8007); 

• d÷l Viešosios bibliotekos tinklapyje esančiame langelyje „Klauskite“ įdiegtos ženkliai 

sud÷tingesn÷s elektroninių užklausų siuntimo formos nebegauta elektroninių užklausų; 

• l÷ta interneto greitaveika Viešosios bibliotekos filialuose: darbuotojoms teko ilgai laukti, 

kol prisijung÷ prie LIBIS PĮ, programa strigo, iškilo daug trukdžių; 

• Viešojoje bibliotekoje ir Salantų miesto filiale sumaž÷jo Viešosios interneto prieigos 

lankytojų skaičius: VB 1293 lankytojais mažiau nei 2011 m., MF 232 lankytojais mažiau nei 2011 

m.; 

• augo gyventojų emigracija; 

• senstantys kaimai: augo mirtingumas ir maž÷jo gimstamumas; 

• nebuvo skirta l÷šų kraštotyros darbų redagavimui; 

• sunku išspręsti problemas su skaitytojais – skolininkais: didel÷ problema išliko skaitytojų - 

skolininkų gyvenamosios vietos pasikeitimas bei emigracija; 
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• Viešojoje bibliotekoje n÷ra atskiros klas÷s nemokamiems kompiuterinio raštingumo ir 

interneto išteklių mokymams gyventojams rengti: mokymai vyksta Interneto skaitykloje, tod÷l tuo 

laiku lankytojai negali naudotis Viešąja interneto prieiga; 

• gyventojų kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai – papildoma ir 

neatlygintina bibliotekininkų veikla; 

• skiriasi Višosios bibliotekos filialuose esančiuose kompiuteriuose esanti programin÷ 

įranga, tod÷l neišvengta sunkumų rengiant kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymus 

gyventojams; 

• daugumoje Viešosios bibliotekos filialų dirba po vieną darbuotoją ir nepilną darbo dieną, 

tod÷l iškilo sunkumų rengiant nemokamus kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymus 

gyventojams: neįmanoma tuo pačiu metu mokyti gyventojus ir aptarnauti lankytojus; 

• nepakankama fondų apsauga; 

• projekto „Bibliotekos pažangai“ akcijos nesulauk÷ populiarumo; 

• trūksta žinių apie virtualių parodų rengimo metodiką; 

• d÷l nepakankamo finansavimo ne visuose Viešosios bibliotekos filialuose įdiegtas LIBIS 

SAP; 

• Viešosios bibliotekos filialuose, kuriuose įdiegtas LIBIS SAP, sumaž÷jo vartotojų skaičius: 

kai kurios šeimos įsigijo tik 1 skaitytojo bilietą, dalis skaitytojų atsisak÷ įsigyti skaitytojo bilietą; 

• did÷janti kompiuterių ir interneto įtaka vaikams bei paaugliams: juos vis sunkiau sudominti 

knyga ir skaitymu. 


