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1. Aplinkos išteklių analizė.
1.1. Išorės aplinkos analizė
1.1.1. Politiniai veiksniai. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji
biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka), vykdydama savo funkcijas, vadovaujasi Europos
Sąjungos teisiniais dokumentais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymais, Kretingos
rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus
įsakymais. Svarbiausias dokumentas, reglamentuojantis Lietuvos bibliotekų veiklą, yra
„Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas“ (Žin., 2004, Nr. 120-4431). Nuo šalies
formuojamos politikos priklauso valstybinių programų, kuriomis vadovaujasi Viešoji
biblioteka, kūrimas ir įgyvendinimas. 2015 m. Viešajai bibliotekai reikšmingos yra „Lietuvos
informacinės visuomenės plėtros strategija“ (Žin., 2005, Nr. 73-2649), išlieka aktuali
„Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programa“ (Žin., 2002, Nr. 923943), nes naujas Viešosios bibliotekos pastatas pradėtas statyti šios programos pagrindu, o jai
pasibaigus – statybos dar nebaigtos.
Pagrindinės Kretingos rajono savivaldybės programos, įtakojančios Viešosios
bibliotekos veiklą, yra „Kretingos rajono kultūrinės veiklos programa“, „Etninės kultūros
plėtros programa“, „Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programa“.
Šiuolaikinės bibliotekos gairės apibrėžtos „UNESCO Viešųjų bibliotekų manifeste
1994“, bibliotekų teikiamos informacijos svarba akcentuojama „IFLA Glazgo deklaracijoje
dėl bibliotekų, informacijos tarybų ir intelektinės laisvės“, „IFLA Interneto manifeste“ ir kt.
1.1.2. Ekonominiai veiksniai. Viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga – jai
finansavimas skiriamas valstybiniu lygmeniu, Kretingos rajono savivaldybės tarybai
patvirtinus iš anksto suplanuotą biudžetą. 2014 metais Viešajai bibliotekai iš Kretingos rajono
savivaldybės biudžeto skirta 1458,5 tūkst. Lt. Darbo užmokesčiui išleista 934,2 tūkst. Lt,
paslaugoms ir prekėms – 248,0 tūkst. Lt, periodinių leidinių įsigijimui – 45,6 tūkst. Lt, o
komunalinėms paslaugoms apmokėti – 133,1 tūkst. Lt. Tačiau skirtų lėšų nepakako išgyventi
metus be skolų: 2015-iesiems liko skola už komunalines paslaugas.
Nepaisant likusios skolos, 2014 m. Viešajai bibliotekai finansiniu požiūriu buvo
palankūs. Metų eigoje iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos privatizavimo fondo
gauta 40,0 tūkst. Lt automobilio įsigijimui. Metų pabaigoje paskirta 100,5 tūkst. Lt Salantų
miesto filialo remontui ir Kalniškių filialo patalpų remontui bei baldams įsigyti.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2014 m. liepos 1 d. nusprendė visiems kultūros ir
meno darbuotojams padidinti darbo užmokestį dviem bazinės algos dydžiais (BMA) - 244 Lt.
Šis įsakymas galiojo nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. imtinai. Oficialiuose
šalies valdžios pareiškimuose minima, kad padidinimas turėtų likti ir 2015 m. Nuo 2015 m.
liepos 1 d. numatoma dar didinti kultūros darbuotojų atlyginimus dviem BMA. Taigi, 2014 m.
yra pirmieji po ilgo laiko tarpo, kada užteko turimų pinigų darbuotojų atlyginimams išmokėti.
Finansiškai stabilūs, pagal matomas tendencijas, turėtų būti ir 2015 m.
Kretingos rajono savivaldybei pateiktas 2015 m. biudžeto projektas – 567,397 tūkst. €.
Biudžeto lėšos yra pagrindinis Viešosios bibliotekos ir jos filialų finansavimo šaltinis.
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Privatūs asmenys, įstaigos, įmonės kartais suteikia finansinę paramą Viešajai bibliotekai ir jos
filialams. Dažniausiai Viešoji biblioteka kaip paramą gauna knygas ir periodinius leidinius:
2014 m. Viešoji biblioteka paramos būdu gavo 1675 fiz. vnt. dokumentų už 28712,12 Lt.
Lyginant su 2013 m., paramos padaugėjo (2013 m. gauta 1350 fiz. vnt.). Manoma, jog įtakos
didėjimui turėjo Lietuvos Respublikos Prezidentės remiama akcija „Knygų Kalėdos“, kurios
metu asmenys ir įmonės raginami dovanoti bibliotekoms naujas knygas. Tikimasi, kad 2015
m. parama dar augs, nes minėtoji akcija vis populiarėja, be to ir darbuotojai intensyviai ieško
įmonių ar asmenų, galinčių paremti biblioteką.
Viena iš opiausių Viešosios bibliotekos problemų išlieka užsitęsusi naujosios bibliotekos
pastato statyba. 2014 m. iš Valstybės investicijų programos, iš kurios iki šiol statyba buvo
finansuojama, lėšų neskirta. Skirstant Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinę paramą,
pirmą kartą per visą finansavimo laikotarpį, į struktūrinę paramą gali pretenduoti kultūros ir
kitos įstaigos, siekiančios sutvarkyti kultūros įstaigų infrastruktūrą, pasirūpinti kultūros
paveldo išsaugojimu. Kretingos rajono savivaldybės administracija pateikė atsakingoms
institucijoms projektą dėl tolimesnės Viešosios bibliotekos statybos finansavimo, tačiau
projektas buvo atmestas kaip netinkamas gauti Europos Sąjungos paramą. Preliminariais
duomenimis, iš Lietuvos Respublikos biudžeto 2015 m. Viešosios bibliotekos statybų
tęstinumui numatyta skirti 145,0 tūkst. €.
Viešosios bibliotekos ir filialų kultūriniai, etnokultūriniai, šviečiamieji ir kt. renginiai
nėra finansuojami iš Viešosios bibliotekos biudžeto. Šiai veiklai lėšos gaunamos vykdant
projektinę veiklą. 2014 m. Viešoji biblioteka negavo finansavimo iš Lietuvos kultūros tarybos.
Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūrinės veiklos ir Etninės kultūros
programų Viešajai bibliotekai skirta 14,1 tūkst. Lt bei 3,0 tūkst. Lt iš Atvirų jaunimo erdvių
veiklos programos. Iš Europos Sąjungos informacinio biuro Lietuvoje gauta 3,0 tūkst. Lt.
2014 m. pabaigoje Lietuvos kultūros taryba skelbė konkursus, etnokultūrinei, skaitymo
skatinimo, literatūros leidybos bei kt. veiklai 2015 m. finansuoti. Viešoji biblioteka
konkursams pateikė keturis skirtingos tematikos projektus. Rezultatai turėtų būti paskelbti
2015 m. kovo mėn. Iš viso iš Lietuvos kultūros tarybos prašoma 10,95 tūkst. €.
2015 m. Viešųjų bibliotekų laukia iššūkis – patiems parengti paraiškas projektui
„Bibliotekos pažangai 2“. Projektai gali būti pateikiami dviems finansavimo grupėms: vieni
projektai finansuojami iki 22,6 tūkst. €., kiti – iki 45,2 tūkst. €. Kretingos viešoji biblioteka
rengia projektą iki 22,6 tūkst. €. Finansuotų projektų sąrašai bus pateikti iki 2015 m. balandžio
vidurio.
Iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti
2014 m. buvo skirta 92,94 tūkst. Lt. Kretingos rajono savivaldybės tarybos patvirtintame
biudžete, dokumentams įsigyti 2014 m. buvo skirta 42,1 tūkst. Lt. Lėšos panaudotos
periodiniams leidiniams prenumeruoti, bei už 600 Lt įsigyta knygų. Tikimasi, jo 2015 m.
ministerijos skiriamos lėšos dokumentams įsigyti sistemingai augs.
1.1.3. Socialiniai veiksniai. Viešosios bibliotekos paslaugų adresatas yra Kretingos
miesto ir rajono gyventojai. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 2015 m.
pradžioje Kretingos rajone užregistruoti 40133 gyventojai. Lyginant su 2014 m. (40147 gyv.),
gyventojų mažėjimas nebėra toks drastiškas. Kretingos mieste 2015 m. pradžioje gyveno
18744 gyventojai. Tikimasi, jog pristojus gyventojų skaičiaus mažėjimui rajone ir mieste,
stabilizuosis ir Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojų skaičius, kuris pastaraisiais metais
turėjo tendenciją mažėti.
Skirtingų amžiaus grupių Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojai naudojasi
skirtingomis paslaugomis: vaikams aktuali popamokinė veikla Viešojoje bibliotekoje ar
filialuose, knygos ir kompiuteriniai žaidimai, jaunuoliai daugiausiai naudojasi nemokama
prieiga prie interneto, suaugusiųjų asmenų tarpe populiarus dokumentų išdavimas, periodikos
skaitymas vietoje. Skiriasi paslaugų populiarumas Kretingos mieste ir kaimiškosiose
teritorijose. Viešosios bibliotekos filialuose populiariausi yra periodiniai leidiniai, Viešojoje
bibliotekoje daugiau išduodama knygų. Viešojoje bibliotekoje prieš porą metų itin populiarūs
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buvę kompiuterinio raštingumo mokymai praranda aktualumą ne tik mieste, bet ir kaime.
Manoma, jog 2015 m. grupinių kompiuterinio raštingumo mokymų bus nedaug, šiek tiek
populiaresni liks individualūs mokymai ir konsultacijos.
Nauja Viešosios bibliotekos paslaugų grupė, susiformavusi 2014 m., - asmenys, norintys
bibliotekoje susimokėti mokesčius už UAB „Lesto“ paslaugas. Minėtųjų metų viduryje
uždarius UAB „Lesto“ klientų aptarnavimo skyrių Kretingoje, įmonės klientai buvo nukreipti
į biblioteką. Pastebėta, kad ateinantys asmenys neturi naudojimosi kompiuteriu, internetu
įgūdžių, nėra išsiaiškinę mokėjimo už paslaugas sistemos, neturi reikiamų duomenų. Pastarieji
faktoriai itin apsunkina bibliotekininkių darbą, neretai sulaukiama nepelnyto pykčio ir
nepasitenkinimo.
2014 m. Viešojoje bibliotekoje toliau vykdyta veikla susijusi su jaunimu, rengtas
projektas Atviros jaunimo erdvės plėtrai. Metų pabaigoje nutarta, jog veiklą su jaunais
asmenimis reikia aktyvinti, todėl, performavus Informacijos ir Periodikos skaityklas, skirta
atskira erdvė jaunimo užimtumui bibliotekoje skatinti. 2015 m. planuojama itin intensyviai
išnaudoti jaunimo erdvės galimybes. Parengti keli didelio biudžeto projektai, siekiant įsigyti
naujausios kompiuterinės technikos ir kitų priemonių, leisiančių jaunimui sukurti
komfortiškas, patrauklias sąlygas laisvalaikiui leisti.
1.1.4. Technologiniai veiksniai.
2014 m. pradėtas vykdyti projektas „Bibliotekos pažangai 2“. Šis projektas skiriasi nuo
savo pirmtako „Bibliotekos pažangai“, kurio pagrindu buvo kompiuterizuotos šalies
bibliotekos. Dabartinis projektas siekia skatinti bibliotekų savarankiškumą, kūrybiškumą,
profesionalumą. Metų eigoje vyko įvairių sričių mokymai, padėję pasirengti projektų rašymui.
2015 m. pradžioje kiekviena viešoji biblioteka skatinama rengti individualius projektus, kurių
pagalba bus modernizuojamos bibliotekos paslaugos. Paraiškos bus teikiamos iki 2015 m.
kovo 2 d. o laimėtojai atrenkami iki 2015 m. balandžio mėnesio. Kretingos viešoji biblioteka
taip pat rengia projekto paraišką „Bibliotekos pažangai 2“. Rengiamu projektu siekiama įkurti
bibliotekoje patrauklią erdvę jaunimui ir suteikti jaunuoliams technines priemones tobulėti
kompiuterinių medijų srityje.
Kasmet vis ryškėjanti problema yra kompiuterinės technikos nusidėvėjimas. Dėl lėšų
stokos atnaujinimas yra tik simbolinis. 2014 m. didžiausias pasiekimas kompiuterinio tinklo
atnaujinimo srityje yra Kartenos filialas, kuriam panaudojus Europinę paramą buvo ne tik
atliktas remontas, pakeisti baldai, bet ir nupirkti 7 nauji kompiuteriai.
Viešoji biblioteka prenumeruoja duomenų bazes, esančias kompiuterių tinkle ir kituose
serveriuose (pvz. OPAC, INFOLEX PRAKTIKA, Verslo žinios).
Kaip ir ankstesniais metais toliau vykdoma Viešosios bibliotekos interneto svetainės
www.kretvb.lt priežiūra bei elektroninės enciklopedijos „Kretingos krašto enciklopedija“
pildymas.
Numatoma 2015 m. naujovė – dalyvavimas partnerio teisėmis Klaipėdos apskrities Ievos
Simonaitytės viešosios bibliotekos skaitmeniniame projekte „Krašto gidas“. Projekto esmė –
kompiuterinio gido forma pateikti interesantams informaciją apie lankytinus rajono objektus,
turistinius maršrutus.
1.2. Vidaus išteklių analizė.
1.2.1. Teisinė bazė. Viešosios bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, „Lietuvos Respublikos
bibliotekų įstatymu“ (Žin., 2004, Nr. 120-4431), kitais teisės aktais, Kretingos rajono
savivaldybės tarybos sprendimais ir potvarkiais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007
m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-152 patvirtintais „Kretingos rajono savivaldybės M.
Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatais“ (su vėlesniais pakeitimais).
Darbo tvarką Viešojoje bibliotekoje apibrėžia „Kretingos rajono savivaldybės M.
Valančiaus viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės“.
Viešosios bibliotekos darbuotojų teisės ir pareigos nustatytos pareiginiuose nuostatuose.
Viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimą reglamentuoja „Naudojimosi Kretingos
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rajono savivaldybės M. Valančiaus viešąja biblioteka taisyklės“.
Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis
Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. Nr. T2-363 sprendimu „Dėl
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų
nustatymo“ (su vėlesniais pakeitimais).
Kasdienė veikla Viešojoje bibliotekoje ir filialuose organizuojama remiantis Viešosios
bibliotekos direktorės įsakymais.
1.2.2. Organizacinė struktūra. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji
biblioteka susideda ir centrinės viešosios bibliotekos Kretingos mieste, Salantų miesto filialo
ir 19 kaimų filialų (Viešosios bibliotekos struktūra – schemoje Nr. 1).
2015 m. pradžioje planuojama pakeisti Viešosios bibliotekos vidaus struktūrą:
Periodikos ir Informacijos skaityklos bus sujungtos ir pavadintos Bendrąja skaitykla,
Bibliografijos-informacijos sektorių numatoma pervadinti Kraštotyros-informacijos
sektoriumi, planuojama įkurti Edukacinį centrą.
1.2.3. Žmoniškieji ištekliai. 2014 m. Viešojoje bibliotekoje dirbo 49 darbuotojai, iš
kurių 41 – profesionalūs bibliotekininkai. Su aukštuoju išsilavinimu dirbo 22 darbuotojai, su
aukštesniuoju – 20, su viduriniu – 7. Viešojoje bibliotekoje dirbo 5 kvalifikuoti specialistai ir
3 techniniai darbuotojai. Per 2014 m. kvalifikaciją kėlė 17 darbuotojų.
1.2.4. Planavimo sistema. Viešosios bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis 3
metų laikotarpiui rengiamu strateginiu veiklos planu bei metiniu veiklos planu.
1.2.5. Finansiniai ištekliai ir materialinė bazė. Viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga
finansuojama iš valstybės ir Kretingos rajono savivaldybės biudžetų. 2014 m. Viešoji
biblioteka iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto gavo 1458,5 tūkst. Lt.
2014 m. už mokamas paslaugas surinkta 8,72 tūkst. Lt. Surenkamos lėšos kasmet
mažėja. Manoma, kad tai lemia vieningas skaitytojo bilietas, kurį reikia įsigyti tik vieną kartą
ir jis galioja neribotai, taip pat vis daugiau aktualumo praranda mokamos Viešosios
bibliotekos paslaugos, tokios kaip kopijavimas, spausdinimas, skenavimas, nes vis daugiau
asmenų multifunkcinius aparatus turi namie.
Viešosios bibliotekos materialinė bazė po truputį gerėja. 2014 m. gauta 100,5 tūkst. Lt
Salantų miesto filialo remontui ir Kalniškių filialo remontui bei baldų atnaujinimui. Tikimasi,
kad 2015 m. iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos pavyks gauti lėšų Salantų m.
filialo baldams nupirkti, nes į naujai suremontuotas patalpas būtų nelogiška keltis su 40 m.
senumo lentynomis ir kitu inventoriumi. Į 2015 m. Viešosios bibliotekos biudžeto projektą
įtrauktos lėšos Erlėnų filialo renovacijai.
Viešoji biblioteka yra pilnai aprūpinta kompiuterine ir programine įranga, tačiau
periodiškai ją būtina atnaujinti.
1.2.6. Informacinių technologijų infrastruktūra. 2014 m. Viešojoje bibliotekoje yra
148 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų - 99 skirtos vartotojams (su prieiga prie interneto).
Viešoji biblioteka ir jos filialai yra visiškai kompiuterizuoti, darbuotojai apmokyti dirbti
kompiuterine įranga ir gali konsultuoti lankytojus kompiuterių ir interneto naudojimo
klausimais.
Viešoji biblioteka nuolat administruoja interneto svetainę www.kretvb.lt, rengia
straipsnius
ir
pildo
elektroninį
leidinį
„Kretingos
krašto
enciklopedija“
www.kretingosenciklopedija.lt. 2014 m. minėtųjų leidinių pildymas ir tobulinimas buvo
intensyvesnis, nes už šiuos leidinius atsakingos dvi darbuotojos: vyr. bibliotekininkė Jolanta
Klietkutė ir vyr. bibliotekininkė Jurgita Bružienė. Tačiau 2015 m. vyr. bibliotekininkės J.
Bružienės pareigas planuojama pakeisti į vyr. bibliotekininkės ryšiams su visuomene, nes
būtent tokios pareigybės poreikis išryškėjo suintensyvėjus darbui su jaunimu ir viešinant
bibliotekos veiklą. Už elektroninę enciklopediją atsakinga liks vyr. bibliotekininkė J.
Klietkutė. Elektroniniai leidiniai rengiami profesionaliai ir atsakingai: visi straipsniai
redaguojami profesionalios redaktorės.
1.2.7. Vidaus kontrolės sistema. Viešosios bibliotekos personalo veiklos efektyvumas
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tikrinamas ataskaitų sistema: kasmet skyrių, sektorių vedėjai, filialų darbuotojai rengia
veiklos statistines ir tekstines ataskaitas, kurias pateikia vyr. metodininkei. Iš gautų duomenų
parengiama Viešosios bibliotekos metų veiklos ataskaita. Ataskaitose atsispindintys veiklos
privalumai ir trūkumai aptariami visuotiniame darbuotojų susirinkime.
2.1. Viešosios bibliotekos misija – Kretingos rajono bendruomenės informacijos, žinių,
mokymosi ir savišvietos centras, siekiantis teikti kokybiškas, laikmečio tendencijas ir
paslaugų vartotojų poreikius atitinkančias paslaugas.
2.2. Strateginiai tikslai:
1. Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, žinių ir kultūrinius poreikius.
2. Vykdyti nuolatinį visų amžiaus grupių skaitymo skatinimą.
3. Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuterių tinklo kokybę, taip užtikrinant nenutrūkstamas
kompiuterizuotas paslaugas vartotojams.
4. Išlaikyti personalo profesionalumą.
5. Gerinti Viešosios bibliotekos, kaip rajono kultūros įstaigos, įvaizdį.
3. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka savo veikla prisideda prie
Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2013-2015 metų programos, Kretingos rajono 2015
metų kultūrinės veiklos programos įgyvendinimo. Viešoji biblioteka įgyvendina Kretingos
rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių gebėjimų ugdymo
programą 1-12 klasių mokiniams. Viešoji biblioteka, planuodama savo veiklą 2015 metams,
vadovaujasi Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos strateginiais
tikslais, kurie ir atspindi Viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklos esmę. Minėtos Kretingos
rajono savivaldybės programos ir Viešosios bibliotekos programos yra pagalbinės priemonės
strateginių tikslų rezultatams pasiekti.
Rengiant 2015 m. Viešosios bibliotekos ir filialų renginių planą atsižvelgiama į tai, jog 2015
m. visuotinai paskelbti Etnografinių regionų, M. K. Oginskio metais.
Planuojant veiklos rodiklius 2015 m. atsižvelgiama į Kretingos rajono demografinius
pokyčius, finansinę situaciją, technologines naujoves, skaitytojų pastabas ir pageidavimus.
Trumpas programų, prie kurių įgyvendinimo savo veikla prisideda Viešoji biblioteka,
apibūdinimas:
3.1. Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2013–2015 metų (toliau – Etninė programa).
Etninės programos tikslas – sutelkus švietimo, kultūros specialistų, nevyriausybinių
bei kitų organizacijų (tarp jų ir kaimo bendruomenių) pastangas, sudaryti sąlygos etninės
kultūros vertybėms išsaugoti, jų sklaidai, pozityviam jaunosios kartos bei visuomenės
požiūriui į etninę kultūrą ugdyti.
Šiam tikslui pasiekti numatomi uždaviniai:
• sudaryti sąlygas etninės kultūros vertybėms kaupti, tyrinėti ir užtikrinti jų ilgalaikį
išsaugojimą;
• sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, gyvųjų tradicijų išsaugojimui bei plėtrai;
• palaikyti kraštiečių, išvykusių į užsienį, etninės kultūros raišką;
• stiprinti kultūros ir švietimo įstaigų materialinę bazę;
• skatinti etninės kultūros sąveiką su kitomis rajono socialinės ir ekonominės raidos
sritimis (turizmu, kaimo plėtra, verslu).
Įgyvendinus Etninę programą, bus:
• sudarytos sąlygos toliau plėtoti etninę kultūrą, saugoti tarmės, papročių ir tradicijų,
paveldo savitumus, gyvosios tradicijos reiškinius rajone;
• sudarytos tinkamos sąlygos sukauptai medžiagai sisteminti bei jos sklaidai vykdyti;
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sudarytos sąlygos perkelti vaizdo ir garso medžiagą į skaitmenines laikmenas;
stiprinama kultūros įstaigų, tiriančių ir kaupiančių etninės kultūros paveldą, vykdančių
jo sklaidą, materialinė techninė bazė;
koordinuojama kultūros, švietimo įstaigų, bendruomenių, tautodailininkų veikla;
ugdomos ir skatinamos bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, puoselėjančios
tradicinės kultūros vertybes;
parengti ir išleisti etninės kultūros populiarinimo leidiniai (CD, DVD, katalogai,
skrajutės ir pan.);
į etninės kultūros vyksmą įtraukti užsienyje gyvenantys kraštiečiai (stovyklose,
šventėse);
toliau pildomas Kretingos rajono tradicinės kultūros paveldo sąvadas;
toliau rengiami dokumentai tradiciniams gaminiams, amatams, tradicinėms
paslaugoms bei meistrams sertifikuoti.

3.2. Kretingos rajono kultūrinės veiklos projektų programa (toliau – Kultūros programa).
Kultūros programos tikslas – ugdyti savivaldybės gyventojų bendrąją kultūrą,
puoselėti etnokultūrą, skatinti gyventojų kūrybinę veiklą ir meno įvairovę, plėtoti
informacines paslaugas.
Įgyvendinant šį tikslą būtina:
• paminėti žymias datas ir žinomų žmonių jubiliejus;
• skatinti gyventojų kultūrinį gyvenimą;
• skatinti gyventojų kūrybinę veiklą;
• bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, organizuojant renginius.
Įgyvendinant Kultūros programą bus:
• rašomi kultūrinės veiklos projektai;
• organizuojami renginiai;
• svarbūs Viešosios bibliotekos renginiai apibūdinti spaudoje;
• masinėmis komunikacijos priemonėmis visuomenei skleidžiama informacija apie
vykdomą kultūrinę veiklą;
• bendradarbiaujama su kitomis rajono įstaigomis skatinant bendrąją Kretingos rajono
gyventojų kultūrą.

3.3. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių
gebėjimų ugdymo programa 1-12 klasių mokiniams (toliau – Informacinių gebėjimų
ugdymo programa).
Informacinių gebėjimų ugdymo programos tikslai:
• analizuoti mokyklinio amžiaus Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius
gebėjimus ir nustatyti žinių spragas;
• pateikti patraukliausią informacinių gebėjimų ugdymo formą skirtingų amžiaus grupių
ir žinių vartotojams;
• formuoti visą informacinių gebėjimų kompleksą (informacijos paieška, atranka,
panauda);
• nuo vaikystės ugdyti informaciškai raštingą Viešosios bibliotekos paslaugų vartotoją;
• formuoti teigiamą Viešosios bibliotekos – kaip informaciją kaupiančios ir
skleidžiančios institucijos – įvaizdį.
Įgyvendinant Informacinių gebėjimų ugdymo programą bus:
• rengiami informacinių gebėjimų ugdymo užsiėmimai atskirų amžiaus grupių
mokyklinio amžiaus Viešosios bibliotekos ir filialų lankytojams;
• pateikta mokomoji medžiaga apie informacinius šaltinius, informacijos apdorojimą,
panaudojimą ir t.t.;
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mokoma Viešosios bibliotekos mokyklinio amžiaus vartotojus naudotis visais
Viešosios bibliotekos informacijos šaltiniais;
bendraujama su Kretingos rajono švietimo įstaigomis.

2015 m. veiklos plano priedai:
1. lentelė. 2015 metų pagrindiniai veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės.
2. lentelė. 2015 metų renginių planas.
3. lentelė. 2015 metų projektai.
Schema Nr. 1. Viešosios bibliotekos struktūra.
Planą parengė Erika Kazlauskienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai.
1. 2015 METŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

Tikslo,
uždavinio,
priemonės Nr.
1.
1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

Veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

VertiniAtsakingi
mo
vykdytojai,
kriteriįvykdymo
jaus
terminas
reikšmė
TIKSLAS. Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, žinių ir
kultūrinius poreikius.
UŽDAVINYS. Atsižvelgiant į skaitytojų poreikius ir Viešosios bibliotekos
materialinę padėtį, kokybiškai komplektuoti ir tvarkyti dokumentų fondą.
PRIEMONĖ. Gerinti dokumentų fondo sudėtį, gerinti dokumentų fondo paieškos
sistemą.
Tvarkyti
Gautų dokumentų skaičius
6000 fiz. Dokumentų
komplektavimo
dokumentų fondą
vnt. (200)
ir tvarkymo
skyrius, I-IV
ketv.
Iš jų:
5960 fiz.
knygų
vnt. (200)
elektroninių dokumentų
40 fiz.
vnt. (0)
Nurašytų dokumentų skaičius 8000 fiz. Dokumentų
vnt.
komplektavimo
(+1900)
ir tvarkymo
skyrius, filialai,
Iš jų:
7070 fiz. I-IV ketv.
knygų
vnt. (900)
elektroninių dokumentų
30 fiz.
vnt.
(+10)
Sukurtų įrašų skaičius
1700 fiz. Dokumentų
vnt. (komplektavimo
150)
ir tvarkymo
skyrius, filialai,
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Rekataloguotų dokumentų
skaičius

Fondo dydis

Elektroniniame kataloge
atžymėti nurašytus
dokumentus

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.

I-IV ketv.
Dokumentų
komplektavimo
ir tvarkymo
skyrius, filialai,
I-IV ketv.
215219
Dokumentų
fiz. vnt. (- komplektavimo
14187)
ir tvarkymo
skyrius, filialai,
I-IV ketv.
8000 fiz. Dokumentų
vnt. (komplektavimo
9944)
ir tvarkymo
skyrius, filialai,
I-IV ketv.
1000 fiz.
vnt. (3800)

UŽDAVINYS. Gerinti vartotojų aptarnavimą.
PRIEMONĖ. Organizuoti ir vykdyti kokybišką vartotojų aptarnavimą.
Registruoti ir
Skaitytojų skaičius iš viso
7689
Viešoji
aptarnauti
(+58)
biblioteka ir
vartotojus
filialai, I-IV
ketv.
Suaugusiųjų skaitytojų
5372
Viešoji
skaičius
(+11)
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Vaikų skaitytojų skaičius
2317
Viešoji
(+47)
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Lankytojų skaičius iš viso
129682
Viešoji
(+1824)
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Suaugusiųjų lankytojų
74808
Viešoji
skaičius
(+2495)
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Vaikų lankytojų skaičius
54874
Viešoji
(-671)
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Virtualių lankytojų skaičius
56790 (0) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Kompiuterių vartotojų
24546
Viešoji
skaičius
(-2150)
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Neregių ir silpnaregių
8 (0)
Viešoji
skaitytojų skaičius
biblioteka ir
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1.2.1.2.

Teikti
bibliografines –
informacines
paslaugas, kurti
informacinębibliografinę bazę.

Dokumentų išduotis

254277
egz.
(+2253)

Dokumentų išduotis
suaugusiesiems

197388
egz.
(+1238)

Dokumentų išduotis vaikams

56889
egz.
(+1015)

Dokumentų išduotis į namus

154627
egz.
(+3225)

Dokumentų išduotis vietoje

99650
egz.
(-972)

Grožinės literatūros išduotis

101029
egz.
(+3288)

Šakinės literatūros išduotis

153248
egz.
(-1035)

Periodinių leidinių išduotis

130580
egz.
(-5798)

Garsinių dokumentų išduotis

7 egz.
(+2)

Gautų informaciniųbibliografinių užklausų
skaičius

7552
(+354)

Atsakytų informaciniųbibliografinių užklausų
skaičius

7530
(+342)

Elektroninėmis priemonėmis
gautų užklausų skaičius

91 (-8)

filialai, I-IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
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Elektroninėmis priemonėmis
gautų ir atsakytų užklausų
skaičius

91 (-8)

Sukurtų analizinių įrašų
LIBIS Analizinės
bibliografijos posistemyje
skaičius
Redaguotų analizinių įrašų
skaičius

4490 (0)

Prisegtų bylų skaičius

930 (-20)

Teminių citatų kartotekos
įrašų skaičius

100
(+10).
Bus
elektroninėje
formoje.
17 (-2)

Prenumeruojamų ir
propaguojamų duomenų
bazių (DB) skaičius

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1

2670
(-60)

Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Bibliografijosinformacijos
sektorius, I-IV
ketv.
Bibliografijosinformacijos
sektorius, I-IV
ketv.
Bibliografijosinformacijos
sektorius, I-IV
ketv.
Bibliografijosinformacijos
sektorius, I-IV
ketv.

Bibliografijosinformacijos
sektorius, I-IV
ketv.
Parengtų bibliografinių
0 (-1)
Bibliografijosrodyklių skaičius
informacijos
sektorius, I-IV
ketv.
UŽDAVINYS. Gerinti informacijos apie Viešosios bibliotekos veiklą prieinamumą
ir sklaidą.
PRIEMONĖ. Numatyti informacijos apie Viešosios bibliotekos veiklą sklaidos
būdus, prieinamumo didinimą ir juos vykdyti.
Viešinti Viešosios
Parengtų straipsnių spaudai
189 (-32) Viešoji
bibliotekos veiklą
skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Parengtų informacinių
49 (+4)
Viešoji
pranešimų spaudai skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Parengtų straipsnių svetainei 60 (+18) Viešoji
www.kretvb.lt skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Parengtų informacinių
122 (+2) Viešoji
pranešimų svetainei
biblioteka, I-IV
www.kretvb.lt skaičius
ketv.
Parengtų straipsnių leidiniui
140 (+70) J. Klietkutė,
www.kretingosenciklopedija.
J. Bružienė, I-IV
lt skaičius
ketv.
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Parengtų straipsnių leidiniui
„Kretingos personalijų
žinynas“ skaičius
Kitoms interneto svetainėms
parengtų straipsnių skaičius

1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.

1.4.1.2.

15 (+5)

J. Klietkutė,
J. Bružienė, I-IV
ketv.
4 (-3)
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Parengtų pranešimų radijui
0
Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Parengtų pranešimų
0
Viešoji
televizijai skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
UŽDAVINYS. Siekti kokybiškai tenkinti vartotojų kultūrinius poreikius
PRIEMONĖ. Užtikrinti priemones, padėsiančias tenkinti vartotojų kultūrinius
poreikius
Rengti kultūrinius
Surengtų renginių skaičius iš 818 (+64) Viešoji
renginius
viso
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Surengtų renginių
476 (+20) Viešoji
suaugusiesiems skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Surengtų renginių vaikams
342 (+44) Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Surengtų žodinių renginių
322 (+44) Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Surengtų vaizdinių renginių
496 (+20) Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Vykdyti projektinę Parengtų projektų skaičius
14 (-4)
Viešoji
veiklą, padėsiančią
biblioteka ir
tenkinti rajono
filialai, I-IV
gyventojų
ketv.
kultūrinius
poreikius
(prisidedama prie
Kretingos rajono
savivaldybės
kultūrinės veiklos
programos
įgyvendinimo).
Įgyvendintų projektų skaičius 14 (-4)
Viešoji
biblioteka ir
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1.4.1.3.

1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.

Vykdyti
Kraštotyros fondo dydis
kraštotyrinę ir
etnokultūrinę veiklą
(prisidedama prie
Etninės kultūros
plėtros Kretingos
rajone 2013-2015
metų programos)
Parengtų kraštotyros darbų
skaičius

3001 egz.
(+56)

15 (+3)

filialai, I-IV
ketv.
Bibliografijosinformacijos
sektorius, I-IV
ketv.

Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Papildytų kraštotyros aplankų 178 (+8) Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Įrašų metraščiuose skaičius
18 (-2)
Filialai, I-IV
ketv.
Straipsnių „Personalijų
15 (+5)
J. Klietkutė,
žinynui“ skaičius
J. Bružienė, I-IV
ketv.
Straipsnių „Kretingos krašto 140 (+70) J. Klietkutė,
enciklopedijai“ skaičius
J. Bružienė, I-IV
ketv.
Etnokultūros renginių
185 (+36) Viešoji
skaičius iš viso
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Etnokultūros žodinių
93 (+13) Viešoji
renginių skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Kraštotyros vaizdinių
92 (+23) Viešoji
renginių skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Iš „Kretingos rajono
4000 Lt
Viešoji
savivaldybės etninės kultūros
biblioteka ir
plėtros programos“ gautų
filialai, I-IV
lėšų kiekis
ketv.
UŽDAVINYS. Siekti visapusiškų Viešosios bibliotekos informacijos resursų
panaudojimo
PRIEMONĖ. Sudaryti sąlygas gyventojams įgyti trūkstamus įgūdžius naudotis
visais informaciniais resursais
Užtirtinti visų
Išmokytų gyventojų naudotis 170 (+5) Viešoji
amžiaus grupių
kompiuteriu ir e. paslaugomis
biblioteka ir
bibliotekos
skaičius (grupiniai ir
filialai, I-IV
paslaugų vartotojų
individualūs mokymai)
ketv.
informacinio ir
kompiuterinio
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raštingumo
mokymus,
konsultacijas
(įgyvendinti
Viešosios
bibliotekos
informacinio
raštingumo ugdymo
programą)
Valandų, praleistų mokant
gyventojus naudotis
kompiuteriu ir e.
paslaugomis, skaičius
Lankytojų, kuriems bus
suteikta konsultacijų
kompiuterių ir e. paslaugų
klausimais, skaičius
Valandų, praleistų
konsultuojant kompiuterių
naudotojus, skaičius
Vaikų, dalyvavusių
informacinio raštingumo
programoje, skaičius
1.5.1.2.

Užtikrinti galimybę
išmokti naudotis
Viešosios
bibliotekos
prenumeruojamomis duomenų
bazėmis

Prenumeruojamų duomenų
bazių skaičius

Išmokytų asmenų naudotis
duomenų bazėmis skaičius

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

900
(+519)

Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
2205
Viešoji
(+153)
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
900 (+31) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
323
Viešoji
(+233)
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
17 (-2)
Bibliografijosinformacijos
sektorius, I-IV
ketv.

42 (0)

Bibliografijosinformacijos
sektorius, I-IV
ketv.
TIKSLAS. Vykdyti nuolatinį visų amžiaus grupių skaitytojų skaitymo skatinimą.
UŽDAVINYS. Skatinti skaitymą visuomenėje.
PRIEMONĖ. Numatyti skaitymo skatinimo priemones ir jas įgyvendinti.
Rengti skaitymo
Skaitymo skatinimo renginių 188 (+4) Viešoji
skatinimo renginius skaičius iš viso
biblioteka ir
Viešojoje
filialai, I-IV
bibliotekoje ir
ketv.
filialuose
Skaitymo skatinimo žodinių
107 (+12) Viešoji
renginių skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Skaitymo skatinimo
81 (-8)
Viešoji
vaizdinių renginių skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

14
2.1.1.2.

2.1.1.3.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.

4.1.1.2.

Ruošti metodinę
medžiagą apie
skaitymo naudą

Paruoštos dalomosios
medžiagos skaičius

5
lankstinukai,
skrajutės,
brošiūros

Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius,
Bibliografijosinformacijos
sektorius, I-IV
ketv.
Rengti straipsnius
Paruoštų straipsnių skaičius
5 str.
Skaitytojų
apie skaitymo
aptarnavimo
naudą
skyrius, I-IV
ketv.
TIKSLAS. Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuterių tinklo kokybę, taip
užtikrinant nenutrūkstamas kompiuterizuotas paslaugas vartotojams.
UŽDAVINYS. Gerinti kompiuterinio tinklo būklę.
PRIEMONĖ. Numatyti kompiuterinio tinklo priežiūros ir gerinimo priemones ir jas
vykdyti.
Tobulinti
Kompiuterizuotų darbo vietų 20 (+10) Kęstutis
kompiuterinį tinklą atnaujinimas
Joskaudas, I-IV
ketv.
Įsigytų naujų kompiuterių
5 (+1)
Kęstutis
skaičius
Joskaudas, I-IV
ketv.
Šalinti
Remontuotos kompiuterinės
100 (0)
Kęstutis
kompiuterinio
technikos skaičius
Joskaudas, I-IV
tinklo gedimus
ketv.
Vizitų į filialus, dėl
60 (0)
Kęstutis
kompiuterinės technikos
Joskaudas, I-IV
gedimų, skaičius
ketv.
UŽDAVINYS. Gerinti automatizuotą vartotojų aptarnavimą.
PRIEMONĖ. Numatyti priemones ir jas įgyvendinti, siekiant užtikrinti sklandų
automatizuotą vartotojų aptarnavimą.
Vykdyti nuolatinę
LIBIS pašalintų gedimų
50 (0)
Asta
LIBIS priežiūrą
skaičius
Kuktorovienė, IIV ketv.
Darbui su LIBIS reikalingos
10 (0)
Kęstutis
įrangos pašalintų gedimų
Joskaudas, I-IV
skaičius
ketv.
TIKSLAS. Išlaikyti personalo profesionalumą.
UŽDAVINYS. Vystyti profesinius įgūdžius, skatinti tobulinimąsi.
PRIEMONĖ. Profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas.
Ugdyti personalo
Per metus kvalifikaciją
20 (0)
Viešoji
profesionalumą
pakėlusių darbuotojų skaičius
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
Viešojoje bibliotekoje
3 (-1)
Viešoji
surengtų mokymų, seminarų
biblioteka, I-IV
skaičius
ketv.
Filialams teiktų konsultacijų 100 (0)
Viešoji
bibliotekinės veiklos
biblioteka, I-IV
klausimais kiekis
ketv.
Skatinti
Surengtų kolektyvinių
2 (0)
Viešoji
bibliotekininkų
profesinių išvykų skaičius
biblioteka, I-IV
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4.1.1.3.

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.

5.1.1.2.

5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.

5.2.1.2.

5.3.
5.3.1.
5.3.1.1.

5.3.1.2.

savišvietos poreikį
ketv.
Tirti
Tyrimų skaičius
1 (0)
Administracija,
bibliotekininkų
I-IV ketv.
kompetencijos
spragas
TIKSLAS. Gerinti Viešosios bibliotekos, kaip rajono kultūros įstaigos, įvaizdį.
UŽDAVINYS. Sukurti patrauklų Viešosios bibliotekos įvaizdį.
PRIEMONĖ. Numatyti Viešosios bibliotekos pozityvaus įvaizdžio kūrimo
priemones ir jas įgyvendinti.
Sukurti Viešosios
Informacinių lankstinukų
1 (500
Viešoji
bibliotekos
skaičius
egz.) (0)
biblioteka, I-IV
reprezentacines
ketv.
priemones
Renginių reklaminės
100
J. Beniušienė, Imedžiagos komplektų
plakatų,
IV ketv.
(plakatas, kvietimas,
500
programa) skaičius
kvietimų
Išsiųstų sveikinimų Viešosios 50 (0)
Administracija,
bibliotekos vardu skaičius
IV ketv.
Viešinti Viešosios
Renginių, kuriuose viešinta
5 (0)
Viešoji
bibliotekos veiklą
Viešosios bibliotekos veikla,
biblioteka, I-IV
kitų įstaigų
skaičius
ketv.
renginiuose
Susitikimų, susirinkimų,
3 (0)
Viešoji
kuriuose pasidalinta gerąja
biblioteka, I-IV
patirtimi tarp šalies
ketv.
bibliotekininkų, skaičius
UŽDAVINYS. Kurti Viešosios bibliotekos, kaip patikimos partnerės, įvaizdį
PRIEMONĖ. Plėtoti bendradarbiavimo ryšius su rajono kultūros, švietimo ir kt.
įstaigomis
Užtikrinti esamų
Įstaigų, su kuriomis
~70
Viešoji
bendradarbiavimo
bendradarbiaujama, skaičius (+20)
biblioteka ir
ryšių tęstinumą
filialai, I-IV
ketv.
Oficialiai pasirašytų
10 (-8)
Viešoji
bendradarbiavimo sutarčių
biblioteka, I-IV
skaičius
ketv.
Vykdyti naujų
Naujų veiklos partnerių
5 (0)
Viešoji
bendradarbiavimo
skaičius
biblioteka ir
partnerių paiešką
filialai, I-IV
ketv.
UŽDAVINYS. Didinti Viešosios bibliotekos klientų aptarnavimo kultūrą.
PRIEMONĖ. Rūpintis vartotojų aptarnavimo kultūra.
Kultūringai
Darbuotojų, aptarnaujančių
37 (0)
Viešoji
aptarnauti
vartotojus, skaičius
biblioteka ir
vartotojus
filialai, I-IV
ketv.
Seminarų, mokymų apie
1 (0)
Viešoji
vartotojų aptarnavimo
biblioteka, I-IV
kultūrą, skaičius
ketv.
Reaguoti į vartotojų Vartotojų pageidavimų
10 (0)
Viešoji
pageidavimus
skaičius
biblioteka ir
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filialai, I-IV
ketv.
2. LENTELĖ. 2015 METŲ RENGINIŲ PLANAS

Eil. Nr.

Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems
DATA
PAVADINIMAS

1.

Sausio 2–9 d.

Nuotraukų paroda „Bibliotekininkės tarp mitų ir
realybės“

2.

Sausio 5-12 d.

Dokumentų paroda “Saulę ant savo pečių parnešti
išėjo“, skirta K. Borutos jubiliejui pažymėti.

3.

Sausio 5-23 d.

Padvarių socialinės globos namų gyventojų darbelių
ir paveikslų paroda

4.

Sausio 6-20 d.

Spaudinių paroda „Žiemos raštai“ (rankdarbių
leidiniai)

5.

Sausio 6-20 d.

Spaudinių paroda „Gyvenime ir kūryboje tiesiog
kitoks“, skirta K. Borutos jubiliejui pažymėti

6.

Sausio 7-21 d

Spaudinių paroda „Laisvės laužai dega“

7.

Sausio 12-26 d

Spaudinių paroda „Anykščių šilelio autoriui – 180“

8.

Sausio 12-16 d.

Spaudinių paroda „Laisvės liepsna“ (Sausio 13-oji –
Laisvės gynėjų diena)

9.

Sausio 13-27 d.

Spaudinių paroda „Skausmas pražydęs viltimi“,
skirta Laisvės gynėjų dienai

10.

Sausio 14-28 d.

11.

Sausio 16-30 d.

Spaudinių paroda „Praeities paminėjimas“, skirta
vyskupo, poeto A. Baranausko 180 – osioms
gimimo metinėms paminėti
Spaudinių paroda „Klėtelės duris pravėrus“, skirta

ORGANIZATO
RIUS IR
RENGINIO
VIETA
J. Klietkutė,
Viešoji
biblioteka,
Abonemento
stendas
B. Jonušienė,
Laukžemės
filialas
Padvarių
socialinės globos
namai,
Viešoji
biblioteka,
Abonementas
A. Galdikaitė,
Periodikos
skaitykla
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas
B. Jonušienė,
Laukžemės
filialas
B.
Naujokaitienė,
Viešoji
biblioteka,
Abonemento
stendas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
R. Čepienė,
Raguviškių
filialas
D. Paulikienė,

17
vyskupo, poeto A. Baranausko 180-osioms gimimo
metinėms paminėti
Spaudinių paroda „Prajojo vakaras ant žvaigždžių
pulko“, skirta Antano Miškinio 110-osioms gimimo
metinėms paminėti
Spaudinių paroda „Lietuvoj viskas juokinga,
išskyrus humorą“, skirta Sigito Parulskio 50-osioms
gimimo metinėms paminėti

12.

Sausio 17-31 d.

13.

Vasario 10-24 d.

14.

Vasario 10-24 d.

Spaudinių paroda „Kompozitoriui, rašytojui,
diplomatui Mykolui Kleopui Oginskiui – 250 metų“

15.

Vasario 12-26 d.

Spaudinių paroda „Su Lietuvos vardu“, skirta
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo
25-mečiui

16.

Vasario 13-27 d.

17.

Vasario 13-27 d.

18.

Kovo 6-13 d.

Spaudinių paroda „Lietuva meninėje fotografijoje“,
skirta Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės
atkūrimo 25-mečiui
Spaudinių paroda „Lietuvos valdovai ir
prezidentai“, skirta Vasario 16-osios ir Lietuvos
prezidento A. Stulginskio 130-osioms gimimo
metinėms paminėti
Spaudinių paroda „Istorijos tiesa- gyvenimo tiesa“,
skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

19.

Kovo 9-23 d.

Spaudinių paroda „Kaimiškam žipone vaikščiojo
išmintis“, skirta Eugenijos Šimkūnaitės 95-osioms
gimimo metinėms paminėti

20.

Kovo 9-21 d.

Spaudinių paroda „25-eri Laisvės pavasariai“, skirta
Kovo 11-ajai paminėti

21.

Kovo 10-24 d.

22.

Kovo 16-31 d.

23.

Kovo 23balandžio 30 d.

Spaudinių paroda „Gal ir visas gyvenimas –
vienintelis, vienas didžiausias mano stebuklas“,
skirta rašytojo J. Marcinkevičiaus 85-osioms
gimimo metinėms paminėti
Spaudinių paroda „Gimtinės takeliais“, skirta
Knygnešio dienai paminėti
Spaudinių paroda „Sodinu ir sėju“

24.

Balandžio13-20
d.

25.

Balandžio 15-22
d.

Spaudinių paroda „Juodieji želmenys“, skirta
lietuvių rašytojo E. Malūko 70-osioms metinėms
paminėti
Spaudinių paroda „Gyvenimo tėkmė lietuviškame
romane“, skirta Edmundo Malūko 70-ajam
jubiliejui paminėti

J. Anužienė,
Darbėnų filialas
E. Kubilienė,
Kumpikų filialas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
A. Galdikaitė,
Periodikos
skaitykla
Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

B. Markaitienė,
Grūšlaukės
filialas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
B.
Naujokaitienė,
Viešoji
biblioteka,
Abonemento
stendas
Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

A. Kliknienė,
Šukės filialas
A. Galdikaitė,
Periodikos
skaitykla
B. Markaitienė,
Grūšlaukės
filialas
L. Kalniuvienė,
Rūdaičių filialas
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26.

Balandžio 24gegužės 8 d.

Nuotraukų paroda „Biblioteka, žmogus, knyga
istorijoje ir šiandienoje“, skirta Nacionalinei
bibliotekų savaitei paminėti

27.

Gegužės 4-25 d.

Spaudinių paroda „Senosios Lietuvos knygos“,
skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

28.

Gegužės 25 –
birželio 9 d.

29.

Birželio 1-15 d.

Spaudinių paroda „Didieji žemaičiai“, skirta
lietuvių literatūros klasikės Julijos BeniuševičiūtėsŽemaitės 170-osioms ir poeto, publicisto Lauryno
Ivinskio 205-osioms sukaktims paminėti
Spaudinių paroda „Vaikystė – tai didelė žemė, iš
kurios mes visi kilę“

30.

Birželio 4-18 d.

Spaudinių paroda „Nesenstantys raštai“, skirta
lietuvių literatūros klasikės Julijos Beniuševičiūtės –
Žemaitės 170-osioms gimimo metinėms paminėti

31.

Birželio 10-30
d.
Birželio 15 –
liepos 15 d.

Spaudinių paroda „Gedulas ir viltis kartu“, skirta
Gedulo ir vilties dienai paminėti
Turistinių, pažintinių leidinių paroda „Keliaujame
po Lietuvą“

33.

Liepos 3-24 d.

34.

Rugpjūčio 3 –
31 d.

Spaudinių paroda „Dirbęs Lietuvai ir Kretingai“,
skirta valstybės dienai ir Kretingos įkūrėjo J.
K.Chodkevičiaus 455-osioms gimimo metinėms
Spaudinių paroda „Derlius mano namuose“

35.

Rugpjūčio 11-25
d.

Spaudinių paroda „Mano tako pėdos“, skirta poetės
M. Kudarauskaitės gimtadieniui

36.

Rugsėjo 1-30 d.

37.

Rugsėjo 21 –
spalio 31 d.
Rugsėjo 24 –
spalio 22 d.

Karpinių paroda „Karpinių stebuklai“, mokytojos
Virginijos Kaunienės atvirukų paroda
Foto nuotraukų paroda „Kuriantys kaimo žmonės“

32.

38.

Spaudinių paroda „Pats sau gydytojas“ (Sveikuolių
ir žolininkų patarimai)

39.

Spalio 1-31 d.

Spaudinių paroda „Kunigaikščių Oginskių giminės
kelias Lietuvoje“, skirta Oginskio metams paminėti
Albumų paroda „Rudens peizažai“

40.

Spalio 29 –
lapkričio 26 d.

41.

Gruodžio 1–31
d.

Spaudinių paroda „Belaukiant Kalėdų!“ (receptų
knygų paroda)

42.

Gruodžio 4–21
d.

Spaudinių paroda „Katekizmo prastais žodžiais...,
skirta lietuvių raštijos pradininkui Martyno
Mažvydo 495-osioms metinėms paminėti

43.

Gruodžio 15 –

Kretingos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
A. Galdikaitė,
Periodikos
skaitykla
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
B. Jonušienė,
Laukžemės
filialas
R. Reikienė,
Laivių filialas

A. Beržanskienė,
Erlėnų filialas
A. Galdikaitė,
Periodikos
skaitykla
Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas
A. Galdikaitė,
Periodikos
skaitykla
R. Čepienė,
Raguviškių
filialas
L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
A. Kliknienė,
Šukės filialas
A. Galdikaitė,
Periodikos
skaitykla
L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
A. Galdikaitė,
Periodikos
skaitykla
A. Galdikaitė,
Periodikos
skaitykla
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
Kretingos
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sausio 7 d.

priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės darbų paroda
„Laukiu Kalėdų“

44.

Gruodžio 26 –
sausio 12 d.

Spaudinių paroda „Novelės, pjesės, romanai“, skirta
dramaturgo, prozininko, scenaristo Vytautas
Rimkevičius 85-osioms metinėms paminėti

45.

I-IV ketv.

Profesionaliojo meno ir tautodailės parodos
(iš viso 6 parodos)

lopšelis-darželis
„Pasaka“,
Viešoji
biblioteka,
Abonementas
V. Macienė,
Kulūpėnų filialas

Viešoji
biblioteka,
Abonementas

Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

46.

Sausio 5-19 d.

Spaudinių paroda „Gimiau ir augu Lietuvoje“,
skirta Lietuvos nepriklausomybės 25-mečiui ir
Regionų metams paminėti

47.

Sausio 19-30 d.

Spaudinių paroda „...ar žinai, kad spalvotame
pasaulyje geriau gyventi“, skirta Almos Karosaitės
70-osioms gimimo metinėms

48.

Vasario 20-27 d.

49.

Vasario 27 kovo 13 d.

50.

Balandžio 1-15
d.

Spaudinių paroda „Gyvenimo platybėse“, skirta
Emilijos Liegutės 85-osioms metinėms paminėti
Spaudinių paroda „Nenusakomas A.Liobytės juoko
skambesys“ skirta dramaturgės, prozininkės
A.Liobytės 100-osioms gimimo metinėms
Spaudinių paroda „H. K. Andersenas - vaikystės
įkaitas“

51.

Balandžio 2-14
d.

52.

Balandžio 2-14
d.

53.

Balandžio 2-14
d.

54.
55.

Balandžio 27 –
gegužės 11 d.
Birželio 8-20 d.

Vaikų piešinių paroda „Nusišypsok, mama....“,
skirta Motinos dienai
Spaudinių paroda „Žemė- žmonijos buveinė“, skirta
Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti

56.

Birželio 19-30 d

Spaudinių paroda „Mažojo Princo šalies paslaptis“,
skirta Antoine de Saint Exupery 110-osioms

Spaudinių paroda „Karalius iš pasakininkų tarpo“,
skirta Hanso Kristiano Andersono 210-osioms
gimimo metinės
Spaudinių paroda „Pasakos šalia mūsų“, skirta
Hanso Kristiano Andersono 210-osioms gimimo
metinės
Spaudinių paroda „Skaisti, be melo ir apgaulės
vaiko siela“, skirta Hanso Kristiano Andersono
210-osioms gimimo metinės

ORGANIZATO
RIUS IR
RENGINIO
VIETA
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
J. Zubernienė,
Budrių filialas
Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas
B. Jonušienė,
Laukžemės
filialas
E. Kubilienė,
Kumpikų filialas
R. Čepienė,
Raguviškių
filialas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
B. Markaitienė,
Grūšlaukės
filialas
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
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metinėms
57.

Spalio 1-15 d.

Tradicinė ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų
rudens gėrybių paroda „Rudens kraitelė“

58.

Spalio 23-30 d.

59.

Spalio 30 –
lapkričio 20 d.
Gruodžio 15 –
sausio 6 d.

Spaudinių paroda „Svogūnėlio pasakos ir kiti
nutikimai“, skirta vaikų rašytojo G. Rodari 95osioms gimimo metinėms
Žibintų paroda iš moliūgų „Oranžiniai namučiai“

60.

Kalėdinių karpinių paroda „Snaigių šokis“

61.

I- IV ketv.

Vaikų piešinių, lankstinių, darbelių, nuotraukų
parodos: 12 parodų.

62.

I- IV ketv.

Autorinės kuriančių vaikų darbų parodos (2)

Vydmantų
filialas
D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas
Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas
R. Reikienė,
Laivių filialas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius

Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

63.

Sausio 13 d.

64.

Sausio 15 d.

65.

Vasario 12 d.

Popietė „Laisvės knygą Lietuva rašo“, skirta Sausio
13-ajai paminėti
Popietė „Su knyga per gyvenimą“, skirta pedagogės
P. Laučienės 110-osioms gimimo metinėms
paminėti
Literatūros popietė „Paženklinti Lietuva“, skirta
Justino Marcinkevičiaus 85-osioms ir Lietuvos
Nepriklausomybės 25 metų sukaktims paminėti.

66.

Vasario 12 d.
16.00 val.

67.

Vasario 13 d.

68.

Vasario 13 d.

69.

Kovo 1 d.

70.

Kovo 10 d.

71.

Kovo 16 d.

Vaistininko Manto Jakimavičiaus paskaita:
„Organizmo valymas: sveikatos specialistų patirtis
ir nuomonės“
Popietė „Aklas pasimatymas su knyga“, skirta
Valentino dienai
Kūrybinė popietė „Meilės žodžiai sklindantys iš
sielos“, skirta Šv. Valentino dienai

Popietė „Šv. Kazimieras - Lietuvos ir jos jaunimo
globėjas“
Literatūrinė-muzikinė popietė „Tauta gyva, kol
gyva jos istorija“, skirta Lietuvos nepriklausomos
valstybės atkūrimo 25-osioms metinėms paminėti
Literatūrinė popietė „Knyga ir knygnešiai“

ORGANIZATO
RIUS IR
RENGINIO
VIETA
L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
Viešoji
biblioteka,
Abonementas
R. Reikienė,
Laivių filialas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas
L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
Z. Viršilienė,
Kartenos filialas
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72.

Kovo-gruodžio
mėn.

Atviros jaunimo erdvės „Savas kampas“ renginiai
(kino peržiūros, edukaciniai užsiėmimai ir kt.) (apie
10 užsiėmimų)

73.

Balandžio 23 d.

Susitikimas su kraštiečiu rašytoju Antanu Algirdu
Kukliu

74.

Gegužės 4 d.

Popietė „Mamai, močiutei, mamytei...“, skirta
Tarptautinei Motinos dienai paminėti

75.

Gegužės 4–16 d.

Europos dienos paminėjimo renginiai (2 renginiai)

76.

Gegužės 14 d.

Popietė „Kurdami jaučiamės laimingi“, skirta
kuriantiems poeziją, prozą

77.

Gegužės 16 d.
18.00 val.

Šventinis renginys „Laukžemės filialui – 70“

78.
79.

Birželio 3 d. 15
val.
Liepos 6 d.

Literatūros valandėlė - garsinis skaitymas
„Prie užvertos langinės“
Poezijos ir muzikos valandėlė „Lietuvai skamba
gražiausia giesmė“ (Lietuvos himno giedojimas)

80.

Rugpjūčio 28 d.

Seniūnijos literatų susitikimas „Išgirsk mane
eilėraščio posme“

81.

Rugsėjo 10 d.

Literatūros popietė „Užaugę Žemaičių žemėj“
(Žemaitijos rašytojų kūrinių skaitymai)

82.

Rugsėjo 25 d.

Susitikimas su žolininke, Žolinčių akademijos
vadove Danute Kunčiene

83.

Spalio 25 d.

84.

Lapkričio 11 d.

Poezijos ir muzikos popietė „Rudens lape aš tavo
vardą parašysiu“
Šventinis renginys „Grūšlaukės filialui-65“

85.

Lapkričio 27 d.
14.30 val.
Lapkričio mėn.

86.

Popietė „Man gera savame kaime“
Kretingos krašto literatų vakaras

J. Bružienė
Viešoji
biblioteka,
Edukacinis
centras,
Atvira jaunimo
erdvė „Savas
kampas“
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
V. Macienė,
Kūlupėnų filialas
Viešoji
biblioteka,
Abonementas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
B. Jonušienė,
A. Mikutienė,
Laukžemės
bendruomenės
salė
A. Beržanskienė,
Erlėnų filialas
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
Viešoji
biblioteka,
Periodikos
skaitykla
L. Kalniuvienė,
Rūdaičių filialas
B. Markaitienė,
Grūšlaukės
filialas
E. Kubilienė,
Kumpikų filialas
Viešoji

22

87.

Gruodžio 1 d.

88.

Gruodžio 28 d

Adventinis vakaras „Nuplėšė vėjas paskutinį lapą“,
skirtas Motinos Teresės 105-osioms metinėms
paminėti
Popietė „Nueinančių metų melodijos“

biblioteka,
Abonementas,
Kretingos
muziejus
L. Kalniuvienė,
Rūdaičių filialas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas

Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

89.

Vasario 12 d.

Teminė valandėlė „Gimto krašto margumynai“,
skirta Regionų metams

90.

Kovo 6 d.

91.

Kovo 27 d.14
val.

Viktorina „Mums priklauso šita Žemė“, skirta Kovo
11-ajai
Informacinė – edukacinė pamokėlė „Kas ieško - tas
randa“

92.

Balandžio 2 d.

93.

Balandžio 3 d.,
14 val.
Balandžio 27 d.

94.

Teatralizuotas susipažinimas su knyga ir biblioteka
„Aš jau skaitau“
Popietė „Velykų rytą stebuklingą, margi margučiai
rieda“
Naujausių knygų pristatymas „Vaikiškų knygų
pasaulyje“, skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei

95.

Gegužės 5 d.
15.00 val.

Bibliotekos bičiulių šventė „Visi ateiname iš
vaikystės“. Renginys vaikams, tėveliams, seneliams

96.

Birželio 1 d.

Šventė „Šypsokis, vaikyste“, skirta Tarptautinei
vaikų gynimo dienai

97.

Birželio 1 d.

98.

Liepos 3 d.

Popietė „Mūsų didelis mažas pasaulis“, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo dienai
Viktorina „Mano kraštas“

99.

Spalio 22 d.

Viktorina „Ką žinau apie Lietuvą“, skirta
Konstitucijos dienai paminėti

100.

Gruodžio 11 d.

Popietė „Keliaukime į Tandadriką - į išsipildžiusių
troškimų planetą“, skirta Vytautės Žilinskaitės 85-

ORGANIZATO
RIUS IR
RENGINIO
VIETA
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
B. Jonušienė,
Laukžemės
filialas
L. Kalniuvienė,
Rūdaičių filialas
E. Kubilienė,
Kumpikų filialas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius
R. Čepienė,
Raguviškių
filialas
R. Reikienė,
Laivių filialas
Z. Mačiuvienė,
L.Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
B. Markaitienė,
Grūšlaukės
filialas
A. Kliknienė,
Šukės filialas

23

101.

Gruodžio 15 d.

osioms gimimo metinėms paminėti
Teminė valandėlė „Gerumo angelo laukimas“

102.

Gruodžio 15 d.

Kalėdinių atvirukų piešimas „Sukurkime stebuklą“

103.

I-IV ketv.

Įvairūs vaikų užsiėmimai: kūrybinė veikla,
knygelių ligoninė (5 užsiėmimai)

104.

Penktadieniais
14-15 val.

Jaunųjų bibliotekininkų būrelio „Pelėdžiukai“
užsiėmimai (5 užsiėmimai)

R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
B. Jonušienė,
Laukžemės
filialas
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

105.

Sausio 19 d. vasario 18 d.

Metų knygos rinkimai (knygų, nominuotų Metų
knygos rinkimuose, vaizdinis pristatymas per
televizorių)

106.

Vasario 19-21 d.

107.

Kovo 20-31 d.

108.

Balandžio 1-15
d.

109.

Balandžio 2-30
d.
Gegužės 8-22 d.

Spaudinių paroda „Detektyvų biuras“
(Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje
dalyvaujančių detektyvų rašytojų knygų
pristatymas)
Paroda „Poezija – žodžiai nudažyti jausmais“,
skirta Pasaulinei poezijos dienai
Spaudinių paroda „Mažiau žodžių - daugiau
prasmės“, skirta rašytojo E. Malūko 70 – osioms
gimimo metinėms
Spaudinių paroda „Velykos – mums džiaugsmas,
viltis ir paguoda“
Spaudinių paroda „Informacijos keliu – į sveiką
gyvenimą...“
Spaudinių paroda „Siūlome paskaityti - tikrai
patiks“

110.
111.

Gegužės 18-29
d.

112.

Birželio 1-30 d.

Paroda „Rašytojai Julijai Žymantienei – Žemaitei –
170 metų“

113.

Spalio 1-22 d.

Knygų paroda „Knyga rudens vakarui“

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams

ORGANIZATO
RIUS IR
RENGINIO
VIETA
B. Naujokaitienė,
Viešoji
biblioteka,
Abonementas
B. Naujokaitienė,
Viešoji
biblioteka,
Abonementas
R. Reikienė,
Laivių filialas
R. Čepienė,
Raguviškių
filialas
Z. Viršilienė,
Kartenos filialas
J. Zubernienė,
Budrių filialas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
V. Taujenienė,
Viešoji
biblioteka,
Abonementas
Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

24
114.

Sausio 19-30d.

Dailės darbų paroda „Vėjo vaikas“, skirta vaikų
poetės Almos Karosaitės 70-mečiui (2-4 kl.
moksleiviai)

115.

Sausio 20 –
vasario 14 d.

Spaudinių paroda “Metų knyga – 2014- tau”

116.

Vasario 12–26 d.

Knygų skirtukų paroda „Jonui Liniauskui – 60“ (34 kl. moksleiviai)

117.

Kovo 2-31 d.

118.

Balandžio 3-24
d.

Spaudinių paroda „Dainuoju Lietuvą kaip
džiaugsmą...“, skirta tautos poeto Justino
Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms
paminėti
Projektas-renginys „Šilas nubunda“, skirtas poeto
Antano Baranausko 60-osioms gimimo metinėms
paminėti (6 kl. moksleiviai)

119.

Balandžio 28 –
gegužės 19 d.

Spaudinių paroda „Labas, ką skaitai“, skirta
Nacionalinei bibliotekų savaitei

120.

Rugsėjo 14-30 d.

Fotoparoda „Plaukiu Knygų jūra“

121.

Rugsėjo 14-30 d.

Knygučių apie gamtą paroda „Kas miške, kas šile?“

122.

Gruodžio 7-31 d.

Spaudinių paroda „Kelionė į laimės planetą“, skirta
Vytautei Žilinskaitei

D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius,
Kretingos
Marijos
Tiškevičiūtės
pradinė mokykla
Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius
A. Kliknienė,
Šukės filialas

D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius,
Kretingos
M. Daujoto
pagrindinė
mokykla
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

123.

Sausio 16 d.

124.

Vasario 20 d.

Popietė „Kalnai kelmuoti, pakalnės...“ skirta
vyskupo, poeto Antano Baranausko 180-osioms
gimimo metinėms paminėti
Diskusija apie detektyvines knygas

ORGANIZATO
RIUS IR
RENGINIO
VIETA
A. Kliknienė,
Šukės filialas
J. Bružienė,
Viešoji
biblioteka,
Edukacinis
centras

25
125.

Kovo 10 d.

126.

Kovo 10 d.
16 val.

127.

Kovo 11 d.

Atvelykio šventė „Pavasaris išpynė Velykų šviesų
taką“
.

128.

Balandžio 27 d.

Literatūrinė popietė „Gyvenimas, žmogus ir
knygos“ su rašytoja Loreta Stonkute
(Nacionalinei bibliotekų savaitei)

129.

Balandžio 29 d.

Literatūros popietė paaugliams ir suaugusiesiems
„Knygų pasaulyje“, skirta Nacionalinei bibliotekų
savaitei

130.

Balandžio mėn.

131.

Gegužės 5 d.

XV-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės
„Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“
renginiai (3 renginiai)
Popietė „Kalba moko kalbos“, skirta Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti

132.
133.

Liepos 9 d. 14
val.
Liepos 10 d.

134.

Rugsėjo 11 d.

135.

Rugsėjo 17 d.

136.

Gruodžio 18 d.
15 val.

Konferencija „Biblioteka – informacijai, savišvietai
ir savirealizacijai“

137.

IV ketv.

Susitikimai su rašytojais, poetais (5 susitikimai,
knygų pristatymai)

Muzikinė-literatūrinė valandėlė „Dainuoju
Lietuvą“, skirta J. Marcinkevičiui
Pokalbis „Svečiuose nauja knyga“

Popietė „Mano širdžiai mielas rašytojas“
Kino popietė „Susitikimas su pasakomis“ skirta
susipažinti su H. K Anderseno ekranizuota kūryba
Popietė „Perskaitau knygelę - išaugo lapelis“, skirta
šauniausių vasaros skaitytojų apdovanojimui
Literatūrinė popietė „Ir mintis po minties veja
mintį“..., skirta P Širviui atminti

L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
B. Jonušienė,
Laukžemės
filialas
R. Reikienė,
Laivių
bendruomenės
salė
Z. Viršilienė,
Kartenos filialas

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
Viešoji
biblioteka,
Abonementas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
E. Kubilienė,
Kumpikų filialas
R. Čepienė,
Raguviškių
filialas
R. Reikienė,
Laivių filialas
B. Markaitienė,
Grūšlaukės
filialas
Viešoji
biblioteka,
Abonementas
Viešoji
biblioteka,
Abonementas

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

138.

Sausio-vasario
mėn.

Metų knygos rinkimai „Knygos paslaptis“

139.

Sausio 22 d.

Literatūrinė valandėlė „Kas mažas neišdykęs“,

ORGANIZATO
RIUS IR
RENGINIO
VIETA
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius
Z. Metrikienė,

26
skirta poetės A. Karosaitės kūrybai
Metų knygos rinkimų baigiamasis renginys
“Kelionės pilnos nuotykių ir kvepiančios
čiobreliais”
Popietė „Mažais žingsneliais į knygos pasaulį“

140.

Vasario 6 d.

141.

Vasario 22 d.

142.

Kovo 23 d.

143.

Kovo 27 d.

144.

Balandžio 2 d.

145.

Balandžio 2 d.

146.

Balandžio 2 d.

147.

Balandžio 3 d.

148.

Balandžio 14 d.

149.

Balandžio 17 d.

150.

Balandžio 23 d.

151.

Balandžio 25 d.
11 val.

152.

Balandžio 28 d.

153.

Gegužės 7 d.

Viktorina „Kas gudresnis ir greitesnis“

154.

Rugpjūčio 6 d.
14 val.
Rugpjūčio 17 d.
13 val.

Eilėraščių skaitymas ,,Soduos nuo šakų žvaliai,
dairos kriaušės, obuoliai“
Garsinis skaitymas „Vasara su pasaka“

Rugsėjo 28 d.

Pažintinė valandėlė pradinukams „Ne medis, bet su

155.

156.

Garsinio skaitymo valandėlės „Kai žemelė
atsibudo“ su Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyriaus grupių vaikučiais (3 val.)
Eilėraščio šventė – popietė „Moki žodį – žinai
kelią“, skirta poetės Almos Karosaitės 70-mečiui
(1-2 kl. moksleiviai)

Popietė „Knygos šviečia ir šildo“, kurios metu vyks
geriausių skaitytojų apdovanojimai
Popietė „Augame su knyga. Svečiuose pas batuotą
katiną“, skirta Tarptautinės vaikiškos knygos dienai
minėti
Šventė „Į knygų pasaulį“, skirta Tarptautinei
vaikiškos knygos dienai
Popietė „Knygelės – mūsų draugės“
Garsinė skaitymo valandėlė vaikams „Svečiuose
pas Raganą Lilę“
Popietė „Biblioteka – knygų namai“, skirta 1 - 2
klasių mokiniams
Popietė „Knyga – išminties lobis“, skirta
Nacionalinei bibliotekų savaitei
Vaikų knygos šventė „Knygose visas pasaulis“ (2-3
kl. moksleiviai, svečiuose rašytojas Jonas
Liniauskas)
Garsinis pasakų skaitymas „Kartą seniai, seniai...“,
skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei

Kalniškių filialas
Z. Mačiulienė,
Baublių filialas
V. Petrutienė,
S. Įpilties filialas
D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius,
Kretingos
Marijono
Daujoto
pagrindinė
mokykla
Z. Metrikienė,
Kalniškių filialas
J. Zubernienė,
Budrių filialas
Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas
V.Petrutienė,
S. Įpilties filialas
A. Kliknienė,
Šukės filialas
V. Macienė,
Kūlupėnų filialas
R. Čepienė,
Raguviškių
filialas
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
Z. Viršilienė,
Kartenos filialas
A. Bončkienė,
Kartenos
dugiafunkcio
centro biblioteka
E. Kubilienė,
Kumpikų filialas
B. Jonušienė,
Laukžemės
filialas
R. Girskienė,

27
lapais“

157.

Spalio 9 d.

M. Tveno knygos „Tomo Sojerio nuotykiai“
skaitymai 4-5 kl. vaikams

158.

Spalio 20 d.

Popietė „Paslaptis- knygoje, knyga- paslaptis“

159.

Lapkričio 27 d.

Knygų apie pašėlusius pramuštgalvius pristatymas
(rašytojui Markui Tvenui – 180) (5-6 kl.
moksleiviai)

160.

IV ketv.

Susitikimai su vaikų rašytojomis – Lina Žutaute,
Jurga Baltrukonyte

E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
R. Žilinskienė,
Kurmaičių
filialas
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius,
Kretingos M.
Daujoto
pagrindinė
mokykla,
Kretingos S.
Daukanto
pagrindinė
mokykla,
Kretingos VšĮ
Pranciškonų
gimnazija
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius

Vaizdiniai etnokultūros renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

161.

Sausio 5 -26 d.

Spaudinių paroda „Sausio 1 d. sukanka 95 metai,
kai Kretingoje gimė kunigas, pranciškonas,
provincijolas Pranciškus Barius (Barisas) (Tėvas
Placidas Barius OFM)“

162.

Sausio 19-30 d.

Spaudinių paroda „Sausio 20 d. sukanka 130 metų,
kai Pakutuvėnų kaime, Kartenos valsčiuje,
Kretingos apskrityje gimė pirmasis Kretingos
fotografas, menininės fotografijos paviljono
„Birutė“ įkūrėjas Ignas Stropus (1885-1959)“

ORGANIZATO
RIUS IR
RENGINIO
VIETA
Bibliografijosinformacijos
sektorius
(Kraštotyrosinformacijos
sektorius),
spaudinių paroda
etnokultūros
stende
Bibliografijosinformacijos
sektorius
(Kraštotyrosinformacijos
sektorius),
spaudinių paroda
Abonemento

28

163.

Sausio 26 –
vasario 12 d.

164.

Vasario 13-27 d.

165.

Vasario 26 –
kovo16 d.

166.

Kovo 16–31 d.

167.

Kovo 26 –
balandžio 16 d.

168.

Gegužės 2-30 d.

169.

Gegužės 4-30 d.

170.

Gegužės 4-30 d.

171.

Gegužės 11-29
d.
Gegužės 11-29

172.

stende
Bibliografijosinformacijos
sektorius
(Kraštotyrosinformacijos
sektorius),
spaudinių paroda
Abonemente
Spaudinių paroda „Vasario 15 d. 65 metai, kai gimė
Bibliografijosrašytojas Algis Kuklys (1950 m.)“
informacijos
sektorius
(Kraštotyrosinformacijos
sektorius),
virtuali paroda
Spaudinių paroda „Vasario 26 d. sukanka 130 metų, Bibliografijosinformacijos
kai gimė valstybės veikėjas, Vasario 16-osios Akto
sektorius
signataras, Lietuvos prezidentas Aleksandras
(KraštotyrosStulginskis (1885-1969)“
informacijos
sektorius),
spaudinių paroda
Abonemente
Tautodailininkės Stasės Gideikienės verbų paroda
L. Paulauskienė,
„Verba skelbia pavasarį“
Jokūbavo filialas
BibliografijosSpaudinių paroda „Žemaitijos etnografinis regionas
informacijos
– Kretinga“
sektorius
(Kraštotyrosinformacijos
sektorius),
spaudinių paroda
etnokultūros
stende
Foto nuotraukų paroda „Kartena ir jos istorija“,
Z. Viršilienė,
skirta Etnografinių regionų metams paminėti
Kartenos filialas
Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgaliųjų
J. Maciuvienė,
darbų paroda „Iš širdies į širdį“
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
BibliografijosSpaudinių paroda „Gegužės 26 d. sukanka 490
informacijos
metų, kai gimė LDK valstybės veikėjas Jonas
sektorius
Jeronimas Chodkevičius (apie 1525-1579)“
(Kraštotyrosinformacijos
sektorius),
spaudinių paroda
Abonemente
Spaudinių paroda „Mūsų Žemaitija“, skirta
Z. Metrikienė,
Etnografinių regionų metams
Kalniškių filialas
Spaudinių paroda „Žemaitijos regiono ženklai“
V. Petrutienė,
Spaudinių paroda „Vasario 12 d. sukanka 60 metų,
kai gimė lietuvių poetas Jonas Liniauskas (1955
m.)“

29

173.

d.
Birželio 15-30 d.

174.

Birželio 15-30 d.

175.

Liepos 27 –
rugpjūčio 17 d.

176.

Rugsėjo 14-30 d.

Spaudinių paroda „Rugsėjo 17 d. sukanka 85 metai,
kai gimė matematikas, mokslininkas Vytautas
Liutikas (1930-1997)“

177.

Rugsėjo 28 –
spalio 19 d.

178.

Spalio 5-26 d.

Spaudinių paroda „Rugsėjo 30 d. sukanka 130
metų, kai Rudžių kaime, Sintautų valsčiuje, Šakių
apskrityje, gimė kunigas, pranciškonas, tretininkų
organizatorius, spaudos leidėjas, bitininkų draugijos
įkūrėjas, vienmetės bitininkavimo mokyklos
įkūrėjas Kretingoje Jonas Pečkaitis (Tėvas
Jeronimas Pečkaitis, OFM) (1885-1925)“
Rankdarbių paroda „Rankdarbių puokštėje
įkomponuotos moters svajonės“

179.

Spalio 20-30 d.

Spaudinių paroda „Lietuvio sodyba ir jo gyvenimo
būdas“

180.

Spalio 26 –
lapkričio 16 d.

Spaudinių paroda „Spalio 28 d. sukanka 85 metai,
kai Žeimių kaime, Salantų valsčiuje, Kretingos
apskrityje, gimė poetė, memuaristė Rozalija
Preibytė-Valiūnienė“

181.

Lapkričio 16-30
d.

Spaudinių paroda „Sukanka 180 metų, kai gimė
kultūros ir meno mecenatas, Palangos kurorto

Spaudinių paroda „Sukanka 150 metų, kai Raseinių
apskrityje gimė Kretingos ir grafų Tiškevičių
fotografė, fotožurnalistikos pradininkė Paulina
Mongirdaitė (1865-1916)“

V. Barzdžiuvienės keramikos darbų paroda
„Prakalbintas molis“
Spaudinių paroda „Rugpjūčio 7 d. sukanka 80
metų, kai Kretingoje gimė tautodailininkė,
Kretingos rajono Garbės pilietė Kristina Laimutė
Grigaitienė“

S. Įpilties filialas
Bibliografijosinformacijos
sektorius
(Kraštotyrosinformacijos
sektorius),
spaudinių paroda
Abonemente
Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas
Bibliografijosinformacijos
sektorius
(Kraštotyrosinformacijos
sektorius),
virtuali paroda
Bibliografijosinformacijos
sektorius
(Kraštotyrosinformacijos
sektorius),
spaudinių paroda
etnokultūros
stende
Bibliografijosinformacijos
sektorius
(Kraštotyrosinformacijos
sektorius),
virtuali paroda
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
V. Gembutienė,
Juodupėnų
filialas
Bibliografijosinformacijos
sektorius
(Kraštotyrosinformacijos
sektorius),
virtuali paroda
Bibliografijosinformacijos
sektorius
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įkūrėjas, Kretingos dvaro savininkas, Kretingos
ligoninės (lazareto) statytojas Juozapas Tiškevičius
(1835-1891)“

182.

Gruodžio 15-31
d.

Spaudinių paroda „Sukanka 80 metų, kai atidarytas
centrinio valstybės knygyno skyrius - įkurta viešoji
biblioteka „Bibliotekos metuose kalba išmintis“

(Kraštotyrosinformacijos
sektorius),
spaudinių paroda
etnokultūros
stende
Bibliografijosinformacijos
sektorius
(Kraštotyrosinformacijos
sektorius)
Spaudinių paroda
Abonemento
stende

Vaizdiniai etnokultūros renginiai vaikams
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

183.

Vasario 9-23 d.

Užgavėnių kaukių gamybos ypatumai su
tautodailininke L. Kasparavičiene

184.

Balandžio 1-14
d.

Vaikų margučių parodėlė „Dangus margučių
raštuose“, skirta Šv. Velykoms

185.

Balandžio 3-17
d.
Balandžio 10-24
d.

Vaikų piešinių paroda „Margutis ant medžio šakos“

187.

Birželio 19-30 d.

Paroda vaikų darbų „Mažas molio gabalėlis –
didelė širdelė“

188.

Molio darbelių paroda „Molinės fantazijos“

190.

Birželio 22 –
liepos 13 d.
Rugpjūčio 24 –
rugsėjo 7 d.
Gruodžio 1-31 d.

191.

Gruodžio 1-31 d.

Kūrybinių darbų paroda „Tautiniai drabužiai vaikų
piešiniuose“

186.

189.

Vaikų piešinių paroda „Vaikų Velykėlės
Žemaitijoje“

Spaudinių paroda „Duonelės kelias“
Spaudinių paroda „Kalėdų motyvai knygų
puslapiuose“

ORGANIZATO
RIUS IR
RENGINIO
VIETA
R. Čepienė,
Raguviškių
filialas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
J. Zubernienė,
Budrių filialas
R. Žilinskienė,
Kurmaičių
filialas
Baublių,
Raguviškių,
Jokūbavo filialų
bibliotekininkės,
Raguviškių
filiale
Z Mačiuvienė,
Baublių filialas
Z. Metrikienė,
Kalniškių filialas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius
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192.

Gruodžio 1-31 d.

Kalėdinė vaikų meninės kūrybos darbų paroda
„H. K. Andersenas kviečia į Sniego Karalienės
šalį“ (danų rašytojui H. K. Andersenui – 210)

D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius

Žodiniai etnokultūros renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

193.

Kovo 20 d.

Teminė popietė „Taip gamino mūsų močiutės“,
skirta Regionų metams

194.

Balandžio 3 d.

195.

Balandžio 17 d.

196.

Balandžio 17 d.

Kiaušinių marginimas su tautodailininke Felicija
Stramilaite „Nuo tradicijos iki meno“
Susitikimas su Jotvingių kryžiaus ordino riteriu
Leopoldu Edvardu Rimgaila „Jotvingiai – istorijos
vingiuose“
Vilnos vėlimas „Prisiminkime senuosius amatus“
su Antanina Skurdauskienė

197.

Balandžiobirželio mėn.

Renginių ciklo “Žemaičių maistas: šventei,
kasdienai ir sveikatai“ įgyvendinimas: paskaitos,
edukaciniai užsiėmimai (3 renginiai)

198.

Spalio 30 d.

Renginys „Senieji ir dabartiniai lietuvių liaudies
vestuvių papročiai“

199.

Lapkričio 29 d.

Adventinė popietė „Leliumoj“

200.

Gruodžio 12 d.

Adventinė popietė „Baltom pėdom praeis diena“

201.

Gruodžio 12 d.

Adventinė vakaronė „Baltas žiemos ilgesys“

202.

Gruodžio 14 d.

203.

Gruodžio 14 d.

204.

Gruodžio 21 d.

Kalėdinių vainikų gaminimo užsiėmimai
„Papuoškim namus“
Kalėdinių vainikų gaminimo užsiėmimai „Šiluma ir
jaukumas mano rankomis“
Popietė „Valanda – žemaitiškiems Advento
valgiams“, skirta Etnografinių regionų metams

ORGANIZATO
RIUS IR
RENGINIO
VIETA
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas
V. Macienė,
Kūlupėnų
filialas
B. Naujokaitienė,
Viešoji
biblioteka,
Abonementas
V. Gembutienė,
Juodupėnų
filialas
Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas
V. Petrutienė,
S. Įpilties filialas
R. Čepienė,
Raguviškių
filialas
L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
R. Reikienė,
Laivių filialas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas

Žodiniai etnokultūros renginiai vaikams
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATO
RIUS IR
RENGINIO
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205.
206.

Vasario 3 d. 15
val.
Kovo 2 d. –
gruodžio 1 d.

Popietė „Žemaičių posakiai“

207.

Kovo 19 d.

Edukacinės pamokėlės „Drabužėlių istorijos“
(Žemaičių aprangos tradicijos, istorija) (5
užsiėmimai)
Popietė „Šv. Juozapas. Pempės diena“

208.

Balandžio 10 d.

Atvelykio šventė „Rieda margučiai“

209.

Balandžio 12 d.

Popietė „Kiaušinių marginimo istorija.
Kiaušinių puošyba Žemaitijos regione“

210.

Balandžio 13 d.

Teminė valandėlė ikimokyklinio amžiaus vaikams
„Velykų bobutės pasakėlės“

211.

Balandžio 14 d.

Literatūrinė popietė „Augo kieme ąžuolėlis“

212.

Gegužės 25 d.

Viktorina „Tautos papročiai“

213.

Birželio 18 d.

214.

Liepos 14 d.

Popietė „Žemaitokų žaidėma“, skirta Etnografinių
regionų metams paminėti
Literatūros paroda „Mano tėvų jaunystė“

215.

Spalio 2 d.

Teminė valandėlė „Paskaitykim žemaitiškai“

216.

Spalio 8 d.

217.

Spalio 13 d.

Viktorina „Ar žinai Kartenos miestelio istoriją?“,
skirta Etnografinių regionų metams paminėti
Viktorina „Kelionė po Lietuvos regionus“

218.

Spalio 23 d.

Smulkiosios tautosakos popietė „Iš močiučių
skrynių“, skirta etnografinių regionų metams

219.

Gruodžio 1 d.

Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdų belaukiant“

220.

Gruodžio 17
d.
Gruodžio 18 d.

Garsinis skaitymas „Susitikime prie Kalėdų eglutės
su knyga“
Adventinė šventė „Kalėdoms arėjant“

221.

VIETA
E. Kubilienė,
Kumpikų filialas
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius
J. Zubernienė,
Budrių filialas
Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas
V. Macienė,
Kūlupėnų filialas
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
L. Paulauskienė,
Jokūbavo
filialas,
Jokūbavo A.
Stulginskio
pagrindinė
mokyklos
bibliotekininkė
S. Jurkuvienė
L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
Z. Metrikienė,
Kalniškių filialas
B. Jonušienė,
Laukžemės
filialas
R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų
filialas
Z. Viršilienė,
Kartenos filialas
V. Petrutienė,
S. Įpilties filialas
J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų miesto
filialas
D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas
R. Reikienė,
Laivių filialas
R. Čepienė,
Raguviškių
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222.

Gruodžio 18 d.

Garsinis skaitymas „Tą Kalėdų vakarą
paslaptingą...“

223.

Gruodžio 12 d..
14 val.
Gruodžio 30 d.

Pokalbių valandėlė „ Kalėdos pildo norus“

224.

Teatralizuota kalėdinė šventė vaikams „Tu ateiki
pas mane... Kalėda“

filialas
B. Markaitienė,
Grūšlaukės
filialas
A. Beržanskienė,
Erlėnų filialas
R. Žilinskienė,
Bendruomenė
„Kurmaičiai“,
Kretingos
kultūros centro
Kurmaičių
skyrius.

4. LENTELĖ. 2015 METŲ PROJEKTAI.
Eil.
Nr.
1.

2.

Projekto pavadinimas

Prašoma
suma
Renginių ciklas „Žemaičių maistas: šventei, kasdienai 434,78 EUR
ir sveikatai“, skirtas Etnografinių regionų metams.
Projektas „Biblioteka – informacijai, savišvietai ir
savirealizacijai“, skirtas Kretingos rajono savivaldybės
M. Valančiaus viešosios bibliotekos 80 metų veiklos
jubiliejui paminėti.
„Mobilios galimybės atnaujinant Kretingos krašto
enciklopediją“

1159,42 EUR

4.

Skaitymo skatinimo iniciatyvos „Skaityk, rašyk, kurk –
moderniai“

290,00 EUR

5.

Edukacinės pamokėlės „Drabužėlių istorijos“

86,96 EUR

6.

Edukacinių renginių ciklas „Su knyga į kūrybą ir
pažinimo pasaulį“

463,77 EUR

7.

Projektas istorinė-kultūrinė studija „Jotvingiai
Žemaitijoje“ (Darbėnų filialas)

86,95 EUR

8.

Projektas „Grūšlaukės filialui – 65“ (Grūšlaukės
filialas)

202,89 EUR

9.

Projektas „Laukžemės filialui – 70“ (Laukžemės
filialas)

185,50 EUR

3.

434,80 EUR

10. Kraštotyros darbas „Kūrybiški kaimo žmonės“

116,00 EUR

11. Renginių ciklas „Žemaičių maistas: šventei, kasdienai

2318,84 EUR

Projektas
pateiktas
Kretingos
rajono
savivaldybei
Kretingos
rajono
savivaldybei
Kretingos
rajono
savivaldybei
Kretingos
rajono
savivaldybei
Kretingos
rajono
savivaldybei
Kretingos
rajono
savivaldybei
Kretingos
rajono
savivaldybei
Kretingos
rajono
savivaldybei
Kretingos
rajono
savivaldybei
Kretingos
rajono
savivaldybei
Lietuvos
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ir sveikatai“, skirtas Etnografinių regionų metams.
12. „Mobilios galimybės atnaujinant Kretingos krašto
enciklopediją“
9. Skaitymo skatinimo iniciatyvos „Skaityk, rašyk, kurk –
moderniai“
Projektas istorinė-kultūrinė studija „Jotvingiai
Žemaitijoje“ (Darbėnų filialas)
Iš viso

2641,33 EUR
2641,33 EUR
2314,06 EUR
13376,63 EUR

kultūros tarybai
Lietuvos
kultūros tarybai
Lietuvos
kultūros tarybai
Lietuvos
kultūros tarybai
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Schema Nr.1. Viešosios bibliotekos struktūra.
Administracija

Dokumentų
komplektavimo ir
tvarkymo skyrius

Abonementas

Skaitytojų
aptarnavimo skyrius

Bibliografijosinformacijos
sektorius

Interneto
centras

Fonoteka

Vaikų
literatūros
sektorius

Informacijos
skaitykla

Informacinių
technologijų skyrius

Periodikos
skaitykla

Salantų

Filialai

Miesto

Ūkio skyrius

Kaimo

Baublių

Budrių

Darbėnų

Erlėnų

Grūšlaukės

Jokūbavo

Juodupėnų

Kalniškių

Kartenos

Kūlupėnų

Kumpikų

Kurmaičių

Laivių

Laukžemės

Raguviškių

Rūdaičių

S. Įpilties

Vydmantų

Šukės

