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Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos

2017 metų veiklos planas

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) su vėlesniais pakeitimais). Kiti Viešajai bibliotekai
aktualūs teisės aktai:

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. ĮV-670
„Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. kultūros ministro įsakymas
Nr. ĮV-499 „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-265
„Dėl nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 182 patvirtintas
„Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-757
„Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. ĮV-323 „Dėl
bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m gruodžio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-695
„Dėl bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“.

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-
442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių“ (su vėlesniais pakeitimais).

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. ĮV-502
„Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ĮV-320 „Dėl
bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2017 metais išlieka aktuali „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų
programa“ (Žin., 2002, Nr. 92-3943), nes naujas Viešosios bibliotekos pastatas pradėtas statyti
šios programos pagrindu, o jai pasibaigus – statyba dar nebaigta.

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 iš valstybės biudžeto, Kretingos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus įstaigos
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biudžetą. 2016 metais Viešajai bibliotekai iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto skirta 616,9
tūkst. Eur. Darbo užmokesčiui ir SODRA įmokoms išleista 450,0 tūkst. Eur, kt. išlaidoms
(paslaugoms, prekėms) – 166,9 tūkst. Eur, iš jų: periodinių leidinių įsigijimui – 13,5 tūkst. Eur.
Per 2016 m. už Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose teikiamas mokamas paslaugas surinkta 1,75
tūkst. Eur.

2016 m. Viešajai bibliotekai finansiniu požiūriu buvo palankūs. Metus pavyko užbaigti be
įsiskolinimų už komunalines paslaugas, buvo atliktas kapitalinis remontas Laukžemės, S. Įpilties,
Šukės filialuose, pradėtas kapitalinis remontas naujai skirtose Budrių filialo patalpose, nupirkti
nauji baldai bei kitas inventorius. Likę seni baldai pakeisti naujais Jokūbavo ir Baublių filialuose.
Iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dokumentams įsigyti 2016 m. gauta 30,2 tūkst. Eur,
už kuriuos nupirkta 3809 fiz. vnt. knygų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2014 m. liepos 1 d. sistemingai pradėjo didinti
kultūros darbuotojų darbo užmokestį, taip pat šalyje didėjo minimalus darbo užmokestis. 2016 m.
Viešosios bibliotekos darbuotojų atlyginimams Lietuvos Respublikos Vyriausybė papildomai
skyrė 24,7 tūkst. Eur.

Nuo 2017 m. vasario 1 d. numatomi dideli pokyčiai biudžetinių darbuotojų darbo
užmokesčio mokėjimo sistemoje: planuojama biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
sistemą sutvarkyti pagal valstybės tarnautojų  darbo užmokesčio sistemos pavyzdį.

Kretingos rajono savivaldybei pateiktas 2017 m. Viešosios bibliotekos biudžeto projektas –
649,1 tūkst. Eur. (32,2 tūkst. Eur. didesnis nei 2016 m. gautas biudžetas).

Biudžeto lėšos yra pagrindinis Viešosios bibliotekos ir jos filialų finansavimo šaltinis.
Privatūs asmenys, įstaigos, įmonės kartais suteikia finansinę paramą Viešajai bibliotekai ir jos
filialams. Dažniausiai Viešoji biblioteka kaip paramą gauna knygas ir periodinius leidinius: 2016
m. Viešoji biblioteka paramos būdu gavo 1864 fiz. vnt. dokumentų už 5,4 tūkst. Eur. Lyginant su
2015 m., parama neženkliai sumažėjo (2015 m. gauta 1893 fiz. vnt.). Manoma, kad šalies viešųjų
bibliotekų rėmimas knygomis išaugo dėl Lietuvos Respublikos Prezidentės remiamos akcijos
„Knygų Kalėdos“, kurios metu asmenys ir įmonės raginami dovanoti bibliotekoms naujas knygas.
Tikimasi, kad 2017 m. parama  ženkliai nesumažės, nes minėtoji akcija vis populiarėja,
darbuotojai intensyviai ieško įmonių ar asmenų, galinčių paremti biblioteką.

Viena iš opiausių Viešosios bibliotekos problemų išlieka užsitęsusi naujo Viešosios
bibliotekos pastato statyba. 2016 m. iš Valstybės investicijų programos, iš kurios iki šiol statyba
buvo finansuojama, skirta 100,0 tūkst. Eur. Kretingos rajono savivaldybės administracija 2016
m. pastato statybai skyrė 47,15 tūkst. Eur, už skirtas lėšas sutvarkytas naujojo pastato fasadas.
2017 m. iš Valstybės investicijų programos, numatoma Viešajai bibliotekai skirti 250,0 tūkst. Eur.

Viešosios bibliotekos ir filialų kultūriniai, etnokultūriniai, šviečiamieji ir kt. renginiai nėra
finansuojami iš Viešosios bibliotekos biudžeto. Šiai veiklai lėšos gaunamos vykdant projektinę
veiklą. 2016 m. Viešoji biblioteka iš Lietuvos kultūros tarybos gavo 1,0 tūkst. Eur vienam
projektui įgyvendinti. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūrinės veiklos
programos įgyvendinimui skirta 5,2 tūkst. Eur, Etninės kultūros programos įgyvendinimui – 1,1
tūkst. Eur, Atvirų jaunimo erdvių veiklos programos – 1,3 tūkst. Eur. Iš Europos Sąjungos
informacinio biuro Lietuvoje gauta 0,8 tūkst. Eur.

2015 m. Viešoji biblioteka gavo 22,6 tūkst. Eur finansavimą iš nacionalinio projekto
„Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Edukacinis kūrybinių medijų centras bibliotekoje“
įgyvendinimui. Projektas buvo įgyvendinamas 2015 m. (panaudota 16,5 tūkst. Eur) ir 2016 m.
(panaudota 6,1 tūkst. Eur).

1.1.3. Socialiniai veiksniai. Viešosios bibliotekos paslaugų adresatas yra Kretingos miesto
ir rajono gyventojai. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 2017 m. pradžioje
Kretingos rajone užregistruoti 38595 gyventojai. Lyginant su 2016 m. (39152 gyventojai),
gyventojų sumažėjo beveik 600. Kretingos mieste 2017 m. pradžioje gyveno 17786 gyventojai –
629 mažiau nei 2016 m. Matoma, kad gyventojų skaičiaus mažėjimas vis dar yra labai intensyvus,
kas tiesiogiai siejasi su Viešosios bibliotekos veiklos rodikliais – mažesnis gyventojų skaičius
sąlygoja mažesnius Viešosios bibliotekos veiklos rodiklius.
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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,
mokymais, suaugusiųjų asmenų tarpe populiarus dokumentų išdavimas, periodinių leidinių
(laikraščių ir žurnalų) 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 buvę grupiniai kompiuterinio raštingumo mokymai praranda aktualumą ne tik mieste,
bet ir kaime. 2017 m., kaip ir 2016 m., daugiau numatoma vykdyti individualių mokymų,
konsultacijų ne tik kompiuterių ar interneto naudojimo klausimais, bet ir planšetinių kompiuterių,
mobiliųjų telefonų. Taip pat numatomi išvažiuojamieji Viešosios bibliotekos specialistų parengti
ir vedami mokymai filialuose: bus parengtos aktualios mokymų programos (apie interneto
išteklius, kompiuterinę techniką, atskiras programas ir kt.) ir pagal jas mokomi, konsultuojami
filialų lankytojai grupinių mokymų metu.

2016 m. Viešojoje bibliotekoje itin didelis dėmesys skirtas darbui su jaunimu. Nuo spalio
mėnesio pasikeitė vyresn. bibliotekininkė darbui su jaunimu ir šias pareigas pradėjo eiti Brigita
Barkauskaitė, kuri taip pat vadovauja Kretingos nevyriausybinei organizacijai „Apskritas stalas“,
todėl turi daug patirties dirbant su jaunais žmonėmis, analizuojant ir tenkinant jų poreikius.
Viešojoje bibliotekoje jaunimui siūloma išbandyti itin įvairias veiklas: kompiuterinių
technologijų mokymus, dailės, meno užsiėmimus, psichologines paskaitas, jaunimas kviečiamas
lankytis kino vakaruose, pasinaudoti įsigyta profesionalia fotografavimo įranga ir kt. Naujų ir
neišbandytų veiklų numatoma jauniems žmonėms pasiūlyti ir 2017 m. Pagrindinė naujovė –
užsiėmimai, susitikimai ir paskaitos, skirtos jaunoms šeimoms.

2016 m. tęstas projektas „Edukacinis kūrybinių medijų centras bibliotekoje“, spalio mėnesį
visuomenei buvo surengtas baigiamasis projekto renginys ir pristatyti rezultatai, kurie viršijo
lūkesčius. 2017 m. bus siekiama užtikrinti įgyvendinto projekto tvarumą.

2017 m. Viešojoje bibliotekoje pradėjo veikti vaikų erdvė, kurioje Kretingos miesto vaikai
iki 13 m. gali turiningai leisti laisvalaikį: lankyti knygų klubą, žaisti kompiuterinius žaidimus,
dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose ir kt.

1.1.4. Technologiniai veiksniai.
2016 m. gerėjo situacija atnaujinant Viešosios bibliotekos kompiuterinį tinklą. Tam įtakos

turėjo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamas Lietuvos bibliotekų
kompiuterių tinklo atnaujinimo projektas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dėmesys
bibliotekų kompiuterizavimo išlaikymui, Viešosios bibliotekos iš sutaupytų 2015 m. biudžeto
lėšų įsigyti kompiuteriai, įgyvendintas projektas „Bibliotekos pažangai 2“. Viešajai bibliotekai
nupirktas dokumentų naikinimo aparatas, filialams – 8 fotoaparatai.

Viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas yra didelis (152 kompiuterizuotos darbo vietos
vartotojams ir darbuotojams), todėl Viešoji biblioteka savo išgalėmis ir pavienėmis naujų
kompiuterių dotacijomis visiškai atnaujinti pastoviai senstantį kompiuterinį tinklą yra nepajėgi,
todėl džiugina preliminarūs duomenys apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamus 13 mln.
Eur visos Lietuvos bibliotekų kompiuterinio tinklo atnaujinimui. Nauja kompiuterinė technika
Lietuvos bibliotekas turėtų pasiekti jau 2017 m. pabaigoje.

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.

Nuo 2015 m. Viešoji biblioteka partnerio teisėmis dalyvavo Klaipėdos apskrities Ievos
Simonaitytės viešosios bibliotekos skaitmeniniame projekte „Bendradarbiaujančios ir kuriančios
bendruomenės – krašto pažinimui“, kuriant interaktyvų krašto paveldo gidą (www.krasto
gidas.lt). Projekto esmė – kompiuterinio gido forma pateikti interesantams informaciją apie
lankytinus rajono objektus, turistinius maršrutus. Veikla buvo baigta 2016 m., tačiau išliko
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galimybė toliau kelti aktualius Kretingos miesto ir rajono turistinius maršrutus į krašto paveldo
gidą. Kretingos Viešoji biblioteka, esant pakankamiems žmogiškiesiems resursams, planuoja
pasinaudoti suteikta galimybe ir papildyti informaciją turistams apie Kretingos kraštą.
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) (su vėlesniais pakeitimais), kitais teisės aktais, Kretingos
rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus
įsakymais, 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 pareigybių aprašymuose.
Viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimą reglamentuoja „Naudojimosi Kretingos rajono

savivaldybės M. Valančiaus viešąja biblioteka taisyklės“.
Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-302 „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 direktoriaus įsakymais.

1.2.2. Organizacinė struktūra. Viešoji biblioteka susideda ir centrinės viešosios
bibliotekos Kretingos mieste, Salantų miesto filialo ir 19 kaimų filialų (Viešosios bibliotekos
struktūra – schemoje Nr. 1).

Vadovaujantis naujausiais Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos teisės aktais, 2017
m. planuojama keisti Viešosios bibliotekos struktūrą: stambinti skyrius, naikinti sektorius.

1.2.3. Žmoniškieji ištekliai. 2017 m. Viešojoje bibliotekoje dirba 50 darbuotojų, iš kurių
42 – profesionalūs bibliotekininkai. Su aukštuoju išsilavinimu dirba 23 darbuotojai, su
aukštesniuoju – 20, su viduriniu – 7. Viešojoje bibliotekoje dirba 5 kvalifikuoti specialistai ir 3
techniniai darbuotojai. Per 2016 m. kvalifikaciją kėlė 30 darbuotojų, dalyvavo 24 mokymuose ir
seminaruose.

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. 2016 m. Viešoji biblioteka
iš  Kretingos rajono savivaldybės biudžeto gavo 616,9 tūkst. Eur.

2016 m. už mokamas paslaugas surinkta 1,75 tūkst. Eur, Surenkamos lėšos kasmet mažėja.
Manoma, kad tai lemia vieningas skaitytojo bilietas, kurį reikia įsigyti tik vieną kartą ir jis galioja
neribotą laiką, taip pat vis daugiau aktualumo praranda Viešosios bibliotekos teikiamos mokamos
paslaugos – kopijavimas, spausdinimas, skenavimas, nes vis daugiau lankytojų įsigyja
asmeninius multifunkcinius aparatus.

Viešosios bibliotekos filialų materialinė bazė kasmet gerėja. 2016 m. renovuoti Laukžemės,
S. Įpilties, Šukės filialai, pradėtas ir 2017 m. bus tęsiamas Budrių filialo naujųjų patalpų remontas.
Nupirktos Laukžemės, S. Įpilties, Šukės, Baublių, Jokūbavo filialams lentynos ir kt. inventorius.
2017 m. planuojama baigti Budrių filialo remontą ir pradėti Laivių filialo kapitalinį remontą
(sprendimas dėl remonto bus priimtas Kretingos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus).

Viešosios bibliotekos patalpos Vilniaus g. 8, Kretingoje nėra atnaujinamos, nes nėra
tikslinga investuoti lėšų į seną pastatą – laukiama naujojo pastato Kretingos miesto centre statybos
pabaigos.
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Viešoji biblioteka yra pilnai aprūpinta kompiuterine ir programine įranga, tačiau periodiškai
ją būtina atnaujinti.

1.2.6. Informacinių technologijų infrastruktūra. 2017 m. Viešojoje bibliotekoje yra 152
kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų – 103 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. 2017
m. už minėtųjų leidinių pildymą ir tobulinimą yra atsakinga vyresn. bibliotekininkė Jurgita
Bružienė. 2016 m. planuojama, kad vyresn. bibliotekininkė darbui su jaunimu Brigita
Barkauskaitė nauja informacija pildys „Kretingos krašto enciklopedijos“ skyrius, kurie susiję su
jaunimu. Elektroniniai leidiniai rengiami profesionaliai ir atsakingai: visi straipsniai redaguojami
profesionalios redaktorės.

1.2.7. Vidaus kontrolės sistema. Viešosios bibliotekos personalo veiklos efektyvumas
tikrinamas ataskaitų sistema:  kasmet skyrių, sektorių vedėjai, filialų darbuotojai rengia veiklos
statistines ir tekstines ataskaitas, kurias  pateikia vyresn. metodininkei Lolita Miežienei. 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. Viešoji biblioteka savo veikla prisideda prie Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone
2016-2018 metų ir Kretingos rajono 2017 metų kultūrinės veiklos programų įgyvendinimo.
Viešoji biblioteka įgyvendina Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos
Informacinių gebėjimų ugdymo programą 1-12 klasių mokiniams. Viešoji biblioteka,
planuodama savo veiklą 2017 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 2017 m. Viešosios bibliotekos ir filialų renginių planą atsižvelgiama į tai, jog 2017
m. visuotinai paskelbti Kalbos kultūros metais, Tautinio kostiumo, Piliakalnių ir |Ievos
Simonaitytės metais.

Planuojant veiklos rodiklius 2017 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 2016–2018 metų (toliau – Etninė
programa).

Etninės programos tikslas – sutelkus švietimo, kultūros specialistų, nevyriausybinių bei kitų
organizacijų (tarp jų ir kaimo bendruomenių) pastangas, sudaryti sąlygas etninės kultūros
vertybėms išsaugoti, jų sklaidai, pozityviam jaunosios kartos bei visuomenės požiūriui į etninę
kultūrą ugdyti.

Šiam tikslui pasiekti numatomi uždaviniai:
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 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;
 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);
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 nuo vaikystės ugdyti 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.;

 mokoma Viešosios bibliotekos mokyklinio amžiaus vartotojus naudotis visais Viešosios
bibliotekos informacijos šaltiniais;

 bendraujama su Kretingos rajono švietimo įstaigomis.

2017 m. veiklos plano priedai:
1. lentelė. 2017 metų pagrindiniai veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės.
2. lentelė. 2017 metų renginių planas.
3. lentelė. 2017 metų projektai.
Schema Nr. 1. Viešosios bibliotekos struktūra.

Planą parengė Erika Kazlauskienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai.
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1 priedas

2017 METŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

Tikslo,
uždavi-
nio,
priemo-
nės Nr.

Veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė *

Atsakingi
vykdytojai,
įvykdymo
terminas

1. TIKSLAS. Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, žinių ir  kultūrinius
poreikius

1.1. UŽDAVINYS. Atsižvelgiant į skaitytojų poreikius ir Viešosios bibliotekos materialinę
padėtį, kokybiškai komplektuoti ir tvarkyti dokumentų fondą

1.1.1. PRIEMONĖ. Gerinti dokumentų fondo sudėtį, gerinti dokumentų fondo paieškos
sistemą

1.1.1.1. Tvarkyti
dokumentų fondą

Gautų dokumentų skaičius

Iš jų:
knygų;
elektroninių dokumentų

5800 fiz. vnt.
(-262)

5760 fiz. vnt.
(-260)
40 fiz. vnt. (-7)

Dokumentų
komplektavimo
ir tvarkymo
skyrius, I-IV
ketv.

Nurašytų dokumentų
skaičius

Iš jų:
knygų;

elektroninių dokumentų

8000 fiz. vnt.
(-496)

8000 fiz. vnt.
(-496);
0 fiz. vnt. (0)

Dokumentų
komplektavimo
ir tvarkymo
skyrius, filialai,
I-IV ketv.

Sukurtų įrašų skaičius 1480 fiz. vnt.
(-68)

Dokumentų
komplektavimo
ir tvarkymo
skyrius, filialai,
I-IV ketv.

Rekataloguotų dokumentų
skaičius

0 (2016 m.
baigtas fondo
rekatalogavimas)

Dokumentų
komplektavimo
ir tvarkymo
skyrius, filialai,
I-IV ketv.

Fondo dydis 210900 fiz. vnt.
(+229)

Dokumentų
komplektavimo
ir tvarkymo
skyrius, filialai,
I-IV ketv.

Elektroniniame kataloge
atžymėti nurašytus
dokumentus

8000 fiz. vnt.
(-496)

Dokumentų
komplektavimo
ir tvarkymo
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skyrius, filialai,
I-IV ketv.

1.2. UŽDAVINYS. Gerinti vartotojų aptarnavimą
1.2.1. PRIEMONĖ. Organizuoti ir vykdyti kokybišką vartotojų aptarnavimą
1.2.1.1. Registruoti ir

aptarnauti
vartotojus

Skaitytojų skaičius iš viso 7775 (+58) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Suaugusiųjų skaitytojų
skaičius

5471 (+149) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Vaikų skaitytojų skaičius 2331 (-64) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Lankytojų skaičius iš viso 126790 (-9204) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Suaugusiųjų lankytojų
skaičius

73763 (-4800) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Vaikų lankytojų skaičius 53027 (-4404) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Virtualių lankytojų
skaičius

49780 (-1710) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Vartotojų kompiuteriais
skaičius

17808 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Neregių ir silpnaregių
skaitytojų skaičius

8 (0) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Dokumentų išduotis 238993 egz.
(-3418)

Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Dokumentų išduotis
suaugusiesiems

184386 egz.
(-3029)

Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Dokumentų išduotis
vaikams

54607 egz.
(-389)

Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
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Dokumentų išduotis į
namus

155053 egz.
(-3366)

Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Dokumentų išduotis
vietoje (skaityklose)

83940 egz.
(-6684)

Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Grožinės literatūros
išduotis

106680 egz. Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Šakinės literatūros
išduotis

132319 egz. Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Periodinių leidinių
išduotis

111747 egz.
(+29674)

Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Garsinių dokumentų
išduotis

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

1.2.1.2. Teikti
bibliografines –
informacines
paslaugas, kurti
informacinę-
bibliografinę bazę

Gautų informacinių-
bibliografinių užklausų
skaičius

6389 (-966) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Atsakytų informacinių-
bibliografinių užklausų
skaičius

6335 (-904) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Elektroninėmis
priemonėmis gautų
užklausų skaičius

268 (-25) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Elektroninėmis
priemonėmis gautų ir
atsakytų užklausų skaičius

258 (-34) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Sukurtų analizinių įrašų
LIBIS Analizinės
bibliografijos posistemyje
skaičius

3660 (+97) Kraštotyros-
informacijos
sektorius, I-IV
ketv

Redaguotų analizinių įrašų
skaičius

980 (+228) Kraštotyros-
informacijos
sektorius, I-IV
ketv.

Prisegtų bylų skaičius:
kraštotyros straipsnių; 1200 (+372);

Kraštotyros-
informacijos
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knygų turinių 350 (+149)
sektorius, I-IV
ketv.

Teminių citatų kartotekos
įrašų skaičius

Bus pildoma tik
elektroninėje
formoje.

Kraštotyros-
informacijos
sektorius, I-IV
ketv.

Prenumeruojamų ir
propaguojamų  duomenų
bazių (DB) skaičius

13 Kraštotyros-
informacijos
sektorius, I-IV
ketv.

Parengtų bibliografinių
rodyklių skaičius

2 Kraštotyros-
informacijos
sektorius, I-IV
ketv.

1.3. UŽDAVINYS. Gerinti informacijos apie Viešosios bibliotekos veiklą prieinamumą ir
sklaidą

1.3.1. PRIEMONĖ. Numatyti informacijos apie Viešosios bibliotekos veiklą sklaidos būdus,
prieinamumo didinimą ir juos vykdyti

1.3.1.1. Viešinti Viešosios
bibliotekos veiklą

Parengtų straipsnių
spaudai skaičius

177 (-18) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Parengtų informacinių
pranešimų spaudai
skaičius

113 (-10) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Parengtų straipsnių
svetainei www.kretvb.lt
skaičius

146 (+91) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Parengtų informacinių
pranešimų svetainei
www.kretvb.lt skaičius

150 (+23) Viešoji
biblioteka, I-IV
ketv.

Parengtų straipsnių
leidiniui
www.kretingosencikloped
ija.lt skaičius

70 (-20) J. Bružienė, I-IV
ketv.

Parengtų straipsnių
leidiniui „Kretingos
personalijų žinynas“
skaičius

10 J. Bružienė, I-IV
ketv.

Parengtų įrašų „Krašto
paveldo gidas“ skaičius

30 (+30) J. Bružienė, A.
Kuktorovienė I-
IV ketv.

Kitoms interneto
svetainėms parengtų
straipsnių ir informacinių
pranešimų skaičius

63 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Parengtų pranešimų
radijui skaičius

0 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.
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Parengtų pranešimų
televizijai skaičius

0 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

1.4. UŽDAVINYS. Siekti kokybiškai tenkinti vartotojų kultūrinius poreikius
1.4.1. PRIEMONĖ. Užtikrinti priemones, padėsiančias tenkinti vartotojų kultūrinius poreikius
1.4.1.1. Rengti kultūrinius

renginius
Surengtų renginių skaičius
iš viso

1056 (-107) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Surengtų renginių
suaugusiesiems skaičius

598 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Surengtų renginių
vaikams skaičius

458 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Surengtų žodinių renginių
skaičius

531 (-123) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Surengtų vaizdinių
renginių skaičius

525 (+16) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

1.4.1.2. Vykdyti projektinę
veiklą, padėsiančią
tenkinti rajono
gyventojų
kultūrinius
poreikius
(prisidedama prie
Kretingos rajono
savivaldybės
kultūrinės veiklos
programos
įgyvendinimo)

Parengtų projektų skaičius 28 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Įgyvendintų projektų
skaičius

28 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

1.4.1.3. Vykdyti
kraštotyrinę ir
etnokultūrinę veiklą
(prisidedama prie
Etninės kultūros
plėtros Kretingos
rajone 2016-2018
metų programos)

Kraštotyros fondo dydis 3128 egz. Kraštotyros-
informacijos
sektorius, I-IV
ketv.

Parengtų kraštotyros
darbų skaičius

7 Viešoji
biblioteka ir
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filialai, I-IV
ketv.

Papildytų kraštotyros
aplankų skaičius

837 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Įrašų metraščiuose
skaičius

20 Filialai, I-IV
ketv.

Straipsnių „Personalijų
žinynui“ skaičius

10 J. Bružienė, I-IV
ketv.

Straipsnių „Kretingos
krašto enciklopedijai“
skaičius

70 J. Bružienė, I-IV
ketv.

Etnokultūros renginių
skaičius iš viso

178 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Etnokultūros žodinių
renginių skaičius

86 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Kraštotyros vaizdinių
renginių skaičius

92 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Iš „Kretingos rajono
savivaldybės etninės
kultūros plėtros
programos“ skirtų lėšų
kiekis

1250 Eur Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

1.5. UŽDAVINYS. Siekti visapusiškų Viešosios bibliotekos informacijos resursų
panaudojimo

1.5.1. PRIEMONĖ. Sudaryti sąlygas gyventojams įgyti trūkstamus įgūdžius naudotis visais
informaciniais resursais

1.5.1.1. Užtikrinti visų
amžiaus grupių
bibliotekos
paslaugų vartotojų
informacinio ir
kompiuterinio
raštingumo
mokymus,
konsultacijas
(įgyvendinti
Viešosios
bibliotekos
informacinio
raštingumo ugdymo
programą)

Išmokytų gyventojų
naudotis kompiuteriu ir e.
paslaugomis skaičius
(grupiniai ir individualūs
mokymai)

213 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Valandų, praleistų mokant
gyventojus naudotis

254 Viešoji
biblioteka ir
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kompiuteriu ir e.
paslaugomis, skaičius

filialai, I-IV
ketv.

Lankytojų, kuriems bus
suteikta konsultacijų
kompiuterių ir e. paslaugų
klausimais, skaičius

740 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Valandų, praleistų
konsultuojant kompiuterių
naudotojus, skaičius

1333 (+43) Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Vaikų, dalyvavusių
informacinio raštingumo
programoje, skaičius

90 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

1.5.1.2. Užtikrinti galimybę
išmokti naudotis
Viešosios
bibliotekos
prenumeruojamo-
mis duomenų
bazėmis

Prenumeruojamų
duomenų bazių skaičius

13 Kraštotyros-
informacijos
sektorius, I-IV
ketv.

Išmokytų asmenų naudotis
duomenų bazėmis skaičius

42 Kraštotyros-
informacijos
sektorius, I-IV
ketv.

2. TIKSLAS. Vykdyti nuolatinį visų amžiaus grupių skaitytojų skaitymo skatinimą
2.1. UŽDAVINYS. Skatinti skaitymą visuomenėje
2.1.1. PRIEMONĖ. Numatyti skaitymo skatinimo priemones ir jas įgyvendinti
2.1.1.1. Rengti skaitymo

skatinimo renginius
Viešojoje
bibliotekoje ir
filialuose

Skaitymo skatinimo
renginių skaičius iš viso

244 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Skaitymo skatinimo
žodinių renginių skaičius

144 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Skaitymo skatinimo
vaizdinių renginių
skaičius

100 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

2.1.1.2. Ruošti metodinę
medžiagą apie
skaitymo naudą

Paruoštos dalomosios
medžiagos skaičius

5 lankstinukai,
skrajutės,
brošiūros

Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius,
Kraštotyros-
informacijos
sektorius, I-IV
ketv.

2.1.1.3. Rengti straipsnius
apie skaitymo
naudą

Paruoštų straipsnių
skaičius

10 str. Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius, I-IV
ketv.
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3. TIKSLAS. Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuterių tinklo kokybę,  taip užtikrinant
nenutrūkstamas kompiuterizuotas paslaugas vartotojams

3.1. UŽDAVINYS. Gerinti kompiuterinio tinklo būklę
3.1.1. PRIEMONĖ. Numatyti kompiuterinio tinklo priežiūros ir gerinimo priemones ir jas

vykdyti
3.1.1.1. Tobulinti

kompiuterinį tinklą
Kompiuterizuotų darbo
vietų atnaujinimas

40 Kęstutis
Joskaudas, I-IV
ketv.

Įgytų naujų kompiuterių
skaičius

Įgytų planšetinių
kompiuterių skaičius

5

0

Kęstutis
Joskaudas, I-IV
ketv.

3.1.1.2. Šalinti
kompiuterinio
tinklo gedimus

Remontuotos
kompiuterinės technikos
skaičius

100 Kęstutis
Joskaudas, I-IV
ketv.

Vizitų į filialus dėl
kompiuterinės technikos
gedimų skaičius

60 Kęstutis
Joskaudas, I-IV
ketv.

3.2. UŽDAVINYS. Gerinti automatizuotą vartotojų aptarnavimą
3.2.1. PRIEMONĖ. Numatyti priemones ir jas įgyvendinti, siekiant užtikrinti sklandų

automatizuotą vartotojų aptarnavimą
3.2.1.1. Vykdyti nuolatinę

LIBIS priežiūrą
LIBIS pašalintų gedimų
skaičius

50 Asta
Kuktorovienė, I-
IV ketv.

Darbui su LIBIS
reikalingos įrangos
pašalintų gedimų skaičius

10 Kęstutis
Joskaudas, I-IV
ketv.

4. TIKSLAS. Išlaikyti personalo profesionalumą
4.1. UŽDAVINYS. Vystyti profesinius įgūdžius, skatinti tobulinimąsi
4.1.1. PRIEMONĖ. Profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas
4.1.1.1. Ugdyti personalo

profesionalumą
Per metus kvalifikaciją
pakėlusių darbuotojų
skaičius

47 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Viešojoje bibliotekoje
surengtų mokymų,
seminarų skaičius

3 Viešoji
biblioteka, I-IV
ketv.

Filialams teiktų
konsultacijų bibliotekinės
veiklos klausimais kiekis

100 Viešoji
biblioteka, I-IV
ketv.

4.1.1.2. Skatinti
bibliotekininkų
savišvietos poreikį

Surengtų kolektyvinių
profesinių išvykų skaičius

2 Viešoji
biblioteka, I-IV
ketv.

4.1.1.3. Tirti
bibliotekininkų
kompetencijos
spragas

Tyrimų skaičius 1 Administracija
I-IV ketv.

5. TIKSLAS. Gerinti Viešosios bibliotekos, kaip rajono kultūros įstaigos, įvaizdį
5.1. UŽDAVINYS. Sukurti patrauklų Viešosios bibliotekos įvaizdį
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5.1.1. PRIEMONĖ. Numatyti Viešosios bibliotekos pozityvaus įvaizdžio kūrimo priemones ir
jas įgyvendinti

5.1.1.1. Sukurti Viešosios
bibliotekos
reprezentacines
priemones

Informacinių lankstinukų
skaičius

1 (200 egz.) Viešoji
biblioteka, I-IV
ketv.

Renginių reklaminės
medžiagos komplektų
(plakatas, kvietimas,
programa) skaičius

100 plakatų, 500
kvietimų

J. Beniušienė, I-
IV ketv.

Išsiųstų sveikinimų
Viešosios bibliotekos
vardu skaičius

50 Administracija,
IV ketv.

5.1.1.2. Viešinti Viešosios
bibliotekos veiklą
kitų įstaigų
renginiuose

Renginių, kuriuose
viešinta Viešosios
bibliotekos veikla,
skaičius

5 Viešoji
biblioteka, I-IV
ketv.

Susitikimų, susirinkimų,
kuriuose pasidalinta gerąja
patirtimi tarp šalies
bibliotekininkų, skaičius

3 Viešoji
biblioteka, I-IV
ketv.

5.2. UŽDAVINYS. Kurti Viešosios bibliotekos, kaip patikimos partnerės, įvaizdį
5.2.1. PRIEMONĖ. Plėtoti bendradarbiavimo ryšius su rajono kultūros, švietimo ir kt.

įstaigomis
5.2.1.1. Užtikrinti esamų

bendradarbiavimo
ryšių tęstinumą

Įstaigų, su kuriomis
bendradarbiaujama,
skaičius

~75 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Oficialiai pasirašytų
bendradarbiavimo sutarčių
skaičius

5 Viešoji
biblioteka, I-IV
ketv.

5.2.1.2. Vykdyti naujų
bendradarbiavimo
partnerių paiešką

Naujų veiklos partnerių
skaičius

4 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

5.3. UŽDAVINYS. Didinti Viešosios bibliotekos klientų aptarnavimo kultūrą
5.3.1. PRIEMONĖ. Rūpintis vartotojų aptarnavimo kultūra
5.3.1.1. Kultūringai

aptarnauti
vartotojus

Darbuotojų,
aptarnaujančių vartotojus,
skaičius

37 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

Seminarų, mokymų apie
vartotojų aptarnavimo
kultūrą, skaičius

1 Viešoji
biblioteka, I-IV
ketv.

5.3.1.2. Reaguoti į vartotojų
pageidavimus

Vartotojų pageidavimų
skaičius

10 Viešoji
biblioteka ir
filialai, I-IV
ketv.

*Skliaustuose nurodomas skirtumas nuo 2016 m. realiai įvykdyto rodiklio.
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2 priedas

2017 METŲ RENGINIŲ PLANAS

Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems

Eil.
Nr.

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR
RENGINIO VIETA

1. Sausio 4 -
31 d.

Dalios Račkauskaitės fotografijos paroda
„Mona paukštės 2“.

B. Naujokaitienė,
abonementas

2. Sausio -
gruodžio
mėn.

Jaunimo parodų ciklas „Jaunųjų genijų karta“
(12).

B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

3. Sausio 9 -
31 d.

Spaudinių ir dokumentų paroda „Tarp laisvų –
laisva“, skirta Lietuvos Laisvės gynimo dienai.

B. Naujokaitienė,
abonementas

4. Sausio 20 -
vasario 17
d.

Spaudinių paroda „Amžiais šaknimis mažosios
Lietuvos žemėje“, skirta rašytojos I.
Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms.

Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

5. Sausio 23
d. - vasario
23 d.

Spaudinių paroda „...O buvo taip“, skirta Ievos
Simonaitytės 120-osios gimimo metinėms
paminėti.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

6. Vasario 12
- 23 d.

Interaktyvi paroda „Stiprybė, dvasia ir viltis“,
skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai.

B. Naujokaitienė,
abonementas

7. Vasario 13
d. - kovo
30 d.

Spaudinių paroda „Lietuvos istorijos žingsniai:
nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienoms paminėti.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

8. Vasario 14
- 28 d.

Spaudinių paroda „Per pasaulį keliauja
žmogus“, skirta Bernardo Brazdžionio  110-
osioms metinėms paminėti.

J. Zubernienė,
Budrių filialas

9. Kovo 1 -
30 d.

Spaudinių paroda „Seno dvaro metraštininkė“,
skirta 140-osioms rašytojos Marijos
Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gimimo
metinėms paminėti.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

10. Kovo 1 -
31 d.

Spaudinių paroda „Lietuva pasaulio
žemėlapyje“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai.

B. Naujokaitienė,
abonementas

11. Kovo 6 -
15 d.

Spaudinių paroda „Marija Pečkauskaitė-
Šatrijos Ragana – tauraus žmogaus ugdytoja“,
skirta lietuvių rašytojos 140-osioms metinėms.

B. Markaitienė,
Grūšlaukės filialas

12. Kovo 8 -
17 d.

Spaudinių paroda „Jau vakaruose užgeso
saulėlydžiai“, skirta Marijos Pečkauskaitės-
Šatrijos Raganos 140-osioms metinėms
paminėti.

J. Zubernienė,
Budrių filialas

13. Kovo 14 d.
- balandžio
14 d.

Spaudinių paroda „Nesibaigianti minčių pynė
apie gimtąjį žodį, knygos ir spaudos reikšmę“,
skirta Knygnešio dienai paminėti.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas
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14. Gegužės 1
- 31 d.

Spaudinių paroda „Žodžio artojas“, skirta
lietuvių rašytojo Jono Avyžiaus 95-osioms
gimimo metinėms paminėti.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

15. Gegužės 2
- 16 d.

Spaudinių paroda „Gydanti gamtos galia“. L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas

16. Birželio 14
- 17 d.

Spaudinių paroda „Ten, kur baigiasi žemė“,
skirta Gedulo ir Vilties dienai paminėti.

V. Maciuvienė,
Kūlupėnų filialas

17. Rugsėjo 8
- 23 d.

Spaudinių paroda „Po vasaros dangum“, skirta
Vytauto Bubnio 85-osioms metinėms paminėti.

J. Zubernienė,
Budrių filialas

18. Rugsėjo 11
d. - spalio
20 d.

Spaudinių paroda „Knygas rašau širdimi“, skirta
rašytojo Vytauto Bubnio 85-osioms gimimo
metinėms paminėti.

R. Reikienė,
Laivių filialas

19. Rugsėjo 18
- 30 d.

Spaudinių paroda „Seserų kūrybos šviesos ir
šešėliai“, skirta rašytojoms Marijai
Ivanauskaitei-Lastauskienei ir Sofijai
Ivanauskaitei-Pšibiliauskienei paminėti.

R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų filialas

20. Lapkričio
1 - 30 d.

Fotosesijos „Mes – šeima. Mums gera drauge“
paroda (projektas „Bibliotekos erdvė – šeimos
ugdymuisi, kūrybai ir savišvietai“).

I. Tirevičiutė,
abonementas

21. Lapkričio
2 - 22 d.

Spaudinių paroda „ Išnyksiu kaip dūmas,
neblaškomas vėjo“, skirta lietuvių literatūros
klasiko, poeto, kunigo J. Mačiulio-Maironio
155-osioms gimimo metinėms paminėti.

B. Jonušienė,
Laukžemės filialas

22. Lapkričio
2 - 29 d.

Spaudinių paroda „Išliksiu aš gyvas...“, skirta
Maironio 155-osioms gimimo metinėms
paminėti.

Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

23. Gruodžio 1
- 29 d.

Dailininkės Sigutės Ach darbų paroda „Vaikų
kambarys“.

B. Naujokaitienė,
abonementas

24. Spalio 13 -
30 d.

Spaudinių paroda „Vinco Krėvės likimo
keliais“, skirta Vinco Krėvės 135-osioms
gimimo metinėms paminėti.

A. Beržanskienė,
Erlėnų filialas

25. Gruodžio
12 - 31 d.

Kretingos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio
ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės darbų
paroda „Laukiu Kalėdų“.

Kretingos lopšelis-
darželis „Pasaka“,
Viešoji biblioteka,
abonementas

26. I-IV ketv. Profesionaliojo meno ir tautodailės parodos (4). Viešoji biblioteka,
abonementas

Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams

Eil.
Nr.

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR
RENGINIO VIETA

1. 1
.
I-IV ketv. Vaikų piešinių, lankstinių, darbelių,

fotonuotraukų parodos (12).
D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius

2. 2
.
I-IV ketv. Autorinės kuriančių vaikų darbų parodos (2). D. Žiobakienė,

Vaikų literatūros
sektorius
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3. Sausio 4 -
27 d.

Spaudinių paroda „Apie pašėlusius vaikus,
pašėlusiems vaikams“, skirta vaikų rašytojo
V. Račicko 65-osioms gimimo metinėms
paminėti.

Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

4. Balandžio
1 - 30 d.

Spaudinių paroda „Lietuvos tautinis kostiumas“,
skirta Tautinio kostiumo metams, Nacionalinei
bibliotekų savaitei.

Z. Viršilienė,
Kartenos filialas

5. Balandžio
3 -14 d.

Spaudinių paroda „Biblioteka – tavo žinios ir
išmintis“, skirta Tarptautinei vaikų knygos
dienai.

B. Markaitienė,
Grūšlaukės filialas

6. Balandžio
24 d. -
gegužės 25
d.

Vaikų piešinių paroda „Mano svajonių
biblioteka“, skirta Nacionalinei bibliotekų
savaitei.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

7. Gegužės 3
- 30 d.

Vaikų piešinių paroda „Sužydėjo visos gėlės
Tau vienai“, skirta Motinos dienai paminėti.

B. Jonušienė,
Laukžemės filialas

8. Gegužės
16 - 30 d.

Spaudinių paroda „Rašytojas. Ir mažiems, ir
dideliems...“, skirta Jono Avyžiaus 95-osioms
metinėms paminėti.

J. Zubernienė,
Budrių filialas

9. Gegužės
22 d. -
birželio 23
d.

Spaudinių paroda „Čia rimtai vaikai“, skirta
lietuvių rašytojo, kino ir teatro režisieriaus,
muzikanto Vytauto V. Landsbergio 55-osioms
gimimo metinėms paminėti.

V. Macienė,
Kūlupėnų filialas

10. Gegužės
25 d. -
birželio 15
d.

Spaudinių paroda ,,Obuolyje pasislėpusios
slieko pasakos“, skirta V. Lansbergio 55-osioms
metinėms paminėti.

R. Žilinskienė,
Kurmaičių filialas

11. Birželio 2
- 15 d.

Piešinių paroda „Mano tėvelis buvo kalvelis. O
tavo?“, skirta Tėvo dienai paminėti.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

12. Rugsėjo 22
d. - spalio
6 d.

Vaikų sukurtų knygelių paroda. Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

13. Spalio 1 -
30 d.

Piešinių paroda „Eina rudenėlis takeliu“. L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas

14. Spalio 16
d. -
lapkričio
20 d.

Spaudinių paroda „Kviečia Pepė ir jos draugai“,
skirta vaikų rašytojos Astridos Lindgren 110-
osioms gimimo metinėms paminėti

R. Girskiemė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų filialas

15. Lapkričio
3 -28 d.

Spaudinių paroda „Kiekvienoje knygoje po
džiugeną“, skirta vaikų rašytojos A. Lindgren
110- osioms gimimo metinėms paminėti.

Z. Mačiuvienė, Baublių
filialas

16. Lapkričio
29 d. -
gruodžio
13 d.

Spaudinių paroda „Pravėrus pasakų skrynią...“,
skirta Wilhelm Hauff  215-osioms gimimo
metinėms paminėti.

J. Zubernienė,
Budrių filialas

17. Gruodžio 1
- 30 d.

Spaudinių paroda „ Lietuvos gamtos Tėvas“,
skirta gamtininko Tado Ivanausko 135-osioms
gimimo metinėms paminėti.

V. Gembutienė,
Juodupėnų filialas
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Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai ir edukaciniai užsiėmimai suaugusiesiems

Eil.
Nr.

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR
RENGINIO VIETA

1. Sausio -
gruodžio
mėn.

Individualūs darbo su planšetiniais
kompiuteriais ir išmaniaisiais telefonais
mokymai (15).

B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

2. Sausio -
gruodžio
mėn.

Filmų peržiūrų vakarai jaunimui (10). B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

3. Sausio -
gruodžio
mėn.

Fotografavimo ir fotografijų apdorojimo
mokymai  „Atsinaujink Facebook‘e profilio
nuotrauką“ (8).

B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

4. Sausio 17
d. -
balandžio
25 d.

Turnyro „Auksinis protas“ 7 sezono žaidimai
(15).

B. Naujokaitienė,
I. Tirevičiutė,
kavinė „Vienkiemis“
(Padvarių k., Kretingos
raj.)

5. Sausio 23
d. 12 val.

Literatūrinė popietė „Ji buvo Simonaitytė“,
skirta rašytojos I. Simonaitytės 120-osioms
metinėms paminėti.

V. Gembutienė,
Juodupėnų filialas

6. Vasario 2
d. 14 val.

Literatūrinė popietė „Poezijos pilnatis“, skirta
Bernardo Brazdžionio 110-osioms gimimo
metinėms paminėti.

D. Mickutė,
S. Įpilties filialas

7. Vasario 3
d.

Popietė „Lyg pušis vidur lauko“, skirta rašytojos
I. Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms
paminėti.

Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

8. Vasario 10
d. 15 val.

Marijos Bučkienės knygos „Tėviškės atmintis“
pristatymas.

B. Naujokaitienė,
abonementas

9. Vasario 16
d. 13 val.

Poezijos ir muzikos valanda „Aš myliu
Lietuvą“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
dienai paminėti.

A. Beržanskienė,
Erlėnų filialas

10. Vasario 17
d.

Literatūrinė popietė „Regiu aš Lietuvą iš tolo...“,
skirta poeto Kazio Bradūno 100-osioms ir poeto
Bernardo Brazdžionio 110-osioms metinėms
paminėti.

B. Markaitienė,
Grūšlaukės filialas

11. Vasario
mėn.

Susitikimas-pokalbis su aktoriumi Giedriumi
Savicku.

B. Naujokaitienė,
Kretingos rajono
jaunimo nevyriausybinių
organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“,
abonementas

12. Kovo 7 d.
13 val.

Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai „Rašau
žodį patį gražiausią“, skirti Kalbos metams
paminėti.

R. Reikienė,
Laivių filialas

13. Kovo 10 d. Popietė „Mūsų Nepriklausomybė“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti.

R. Čepienė,
Raguviškių filialas
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14. Balandžio
5 d. 16 val.

Teminė popietė „Klaipėdos krašto moterų
rūbai“, skirta Tautinio kostiumo metams
paminėti.

R. Girskiemė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų filialas

15. Balandžio
6 d. 15 val.

Edukacinis užsiėmimas „Arbata – ir skanu ir
sveika“, susitikimas su žolininke Andžela
Dvarioniene.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

16. Balandžio
12 d. 11
val.

Edukaciniai užsiėmimai, dekoracijų gamyba iš
modelino „Šypsosi žemė žiedais“.

D. Mickutė,
S. Įpilties filialas

17. Balandžio
28 d.

Mamų ir vaikų fotosesija. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

18. Balandžio
28 d.

Poezijos, muzikos ir dainos vakaras „Baltu
vieškeliu einu...“.

B. Jonušienė,
Laukžemės filialas

19. Gegužės 2
- 12 d.

Europos dienos paminėjimo renginiai (3
renginiai).

B. Naujokaitienė,
abonementas

20. Gegužės
11 d.

Senjorų popietė „Pašnekesiai prie arbatos
puoduko“.

J. Zubernienė,
Budrių filialas

21. Gegužės -
birželio
mėn.

Projekto „Mobili biblioteka į Jūsų sodybas“
pristatymai Kretingos rajono bendruomenėse
(6).

I. Tirevičiutė,
Viešosios bibliotekos
filialai

22. Birželio 7
d. 16 val.

Poeto, brolio pranciškono Bernardo Belicko
kūrybos vakaras.

B. Naujokaitienė,
abonementas

23. Birželio 14
d.

Popietė su Darbėnų seniūnijos tremtiniais „Kur
tas dulkėtas traukinys ...“, skirta Gedulo ir
Vilties dienai paminėti.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

24. Birželio 30
d.

Kraštotyros darbo „Darbėnų Šv. apaštalų Petro
ir Pauliaus bažnyčios metraštis“ pristatymas.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

25. Rugpjūčio
25 d. 17
val.

Poetės, Kretingos rajono Garbės pilietės Marijos
Meilės Kudarauskaitės jubiliejinis kūrybos
vakaras „Kai žodžių sielos ima švist...“.

B. Naujokaitienė,
abonementas

26. Rugpjūčio
mėn.

Gražiausios sodybos konkursas (projektas
„Mobili biblioteka į Jūsų sodybas“).

I. Tirevičiutė,
abonementas

27. Rugsėjo 21
d. 16 val.

Teminė popietė „Gimtojo krašto istorijos“,
skirta Piliakalnių metams paminėti.

R. Girskiemė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų filialas

28. Rugsėjo
mėn.

Fotografavimo pagrindų mokymai. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

29. Rugsėjo -
spalio
mėn.

Karjeros užsiėmimai gimnazinių klasių
moksleiviams.

B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

30. Rugsėjo -
gruodžio
mėn.

Turnyro „Auksinis protas“ 8 sezono žaidimai
(11).

B. Naujokaitienė,
I. Tirevičiutė,
abonementas

31. Rugsėjo 2
d.

Prisiminimų vakaras „Ilgesys“, skirtas 110-
osioms prozininkės, spaudos bendradarbės
Nelės Mazalaitės gimimo metinėms paminėti.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

32. Rugsėjo 21
d.

Konferencija „Lietuvių kalba – šalies dvasinės
kultūros dalis“.

I. Tirevičiutė,
abonementas
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33. Rugsėjo
mėn.

Tėvystės ugdymo paskaitos (4) (projektas
„Bibliotekos erdvė – šeimos ugdymuisi, kūrybai
ir savišvietai“).

I. Tirevičiutė,
Edukacijos centras

34. Spalio
mėn.

Edukaciniai užsiėmimai šeimoms (2) (projektas
„Bibliotekos erdvė – šeimos ugdymuisi, kūrybai
ir savišvietai“).

I. Tirevičiutė,
Edukacijos centras

35. Spalio
mėn.

Savigynos mokymai. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

36. Spalio 13
d. 14 val.

Popietė senjorams „Kas gera prisiminkime, kas
bloga tegu išblės“, skirta Pagyvenusių žmonių
metams paminėti.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

37. Spalio 19
d.

Fotosesija šeimoms „Mes – šeima. Mums gera
drauge“.

I. Tirevičiutė,
Edukacijos centras

38. Spalio 28
d.

Šventinis renginys „Su knyga per gyvenimą“,
skirtas Budrių filialo 65-erių metų veiklos
minėjimui.

J. Zubernienė,
Budrių filialas

39. Lapkričio
mėn.

Gitaros grojimo mokymai. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

40. Lapkričio
11 d.

Popietė „Kūrėjai šalia mūsų“, skirta Lietuvių
kalbos kultūros metams paminėti.

Z. Metrikienė,
Kalniškių filialas

41. Lapkričio
21 d. 15
val.

Skaitomosios ir dainuojamosios poezijos
renginys „Ir skambėkit, eilės, dainos mus
gražiausios“.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

42. Gruodžio
15 d.

Kalėdinė fotosesija. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams

Eil.
Nr.

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR
RENGINIO VIETA

1. I-IV ketv. Įvairūs vaikų užsiėmimai, kūrybinė veikla. D. Žiobakienė,
R. Grigaitienė,
Vaikų literatūros
sektorius,
Edukacijos centras

2. Sausio 16
d.

Literatūrinė valandėlė „Menu mįslę keturgyslę“,
skirta Lietuvių kalbos kultūros metams
paminėti.

L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas

3. Sausio –
gegužės
mėn.

Projekto „Pažinimo kelias“ edukaciniai
užsiėmimai (10).

B. Naujokaitienė,
B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

4. Sausio –
gruodžio
mėn.

XBOX žaidimų turnyrai (8). B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

5. Sausio –
gruodžio
mėn.

Jaunimo lyderių „Kavageris“ (12). B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

6. Sausio –
gruodžio
mėn.

Jaunimo lyderių ekskursijos į jaunimo erdves
(2).

B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras
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7. Sausio –
gruodžio
mėn.

Diskusijos su įžymiais asmenimis (2). B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

8. Sausio 13
d.

Apyrankių pynimo mokymai „Lietuviškų
atributų malūnėlis“.

B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

9. Sausio 17
d.

Kaklo papuošalų gamybos mokymai. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

10. Sausio 24
d.

Marškinėlių puošybos užsiėmimai. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

11. Vasario –
gegužės
mėn.

Protų mūšiai, naudojant planšetinius
kompiuterius, 1-2 gimnazijos klasių
moksleiviams (6).

B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

12. Vasario 8
d.

Kaligrafijos mokymai. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

13. Vasario 10
d.

Renginys jaunimui „Filmų naktis bibliotekoje“. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

14. Kovo 2 d. Puodelių puošybos užsiėmimas. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

15. Kovo 6 d. Popietė – viktorina „Aš ir mano gimtoji kalba“,
skirta Lietuvių kalbos dienoms paminėti.

Z. Metrikienė,
Kalniškių filialas

16. Kovo 9 d. Protmūšis „Šimtas kalbos mįslių“ su Darbėnų
gimnazijos šeštokais, skirtas Lietuvių kalbos
dienoms paminėti.

D. Paulikienė,
J. Anužienė ir Darbėnų
gimnazijos šeštokai,
Darbėnų filialas

17. Balandžio
mėn.

Renginys jaunimui „Pižamų vakaras
merginoms“.

B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

18. Balandžio
6 d.

Popietė „Knyga – vaikystės uostas“, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai.

B. Markaitienė,
Grūšlaukės filialas

19. Balandžio
25 d. 11
val.

Garsiniai skaitymai „Senom pasakom grįžę į
praeitį“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

20. Gegužės 5
d.

Gatvės muzikos dienos minėjimas. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

21. Gegužės
12 d. 15
val.

Bibliotekos bičiulių šventė „Puslapių šnaresy“. D. Žiobakienė,
abonementas

22. Gegužės
mėn.

Kūno dažymo su CHNA dažais mokymai. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

23. Gegužės
mėn.

Gėlių lankelių dirbtuvės. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

24. Birželio
mėn.

Kepurių dažymo užsiėmimai. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

25. Birželio 1
d.

Edukacinė popietė „Akmenuko užkalbėjimas“,
skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai
paminėti.

B. Jonušienė,
Laukžemės filialas

26. Birželio 1
d.

Žaidimų ir pramogų popietė vaikams „Vaikystės
vaivorykštė“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo
dienai paminėti.

J. Zubernienė,
Budrių filialas

27. Liepos
mėn.

Atviros jaunimo erdvės „Savas kampas“ sienos
atnaujinimo dirbtuvės.

B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras
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28. Liepos 14
d.

Kūrybinis užsiėmimas „Medžiaginė Onutė –
draugaukime“, knygos „Cypliukas“ pristatymas,
dalyvauja lėlių kūrėja M. Rogačiovienė.

Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

29. Rugpjūčio
17 d.

Kūrybinis užsiėmimas „Kasos vis kitaip“,
dalyvauja plaukų stilistė.

Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

30. Rugpjūčio
12 d.

Tarptautinės jaunimo dienos festivalis. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

31. Spalio 10
d. 13 val.

Teminė valandėlė „Ką kalneliai pasakoja“,
skirta Piliakalnių metams paminėti.

R. Girskiemė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų filialas

32. Spalio 31
d.

Naktis bibliotekoje „Juodojo maro klinika“. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

33. Spalio
mėn.

Animacijos kūrimo mokymai (projektas
„Naujausios technologijos Z kartai“) (4).

I. Tirevičiutė,
abonementas

34. Gruodžio 1
d.

Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinės dirbtuvės“. B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems

Eil.
Nr.

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR
RENGINIO VIETA

1. Sausio 4 d.
- vasario
15 d.

Spaudinių paroda „Renkame Metų knygą -
2016“.

R. Girskiemė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų filialas

2. Vasario 1-
27 d.

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

B. Naujokaitienė,
abonementas

3. Vasario 10
d. - kovo
10 d.

Spaudinių paroda „Gimtoji kalba – kaip
motina, kaip saulė“, skirta Lietuvių kalbos
kultūros metams paminėti.

Z. Viršilienė,
Kartenos filialas

4. Vasario 17
d. - kovo
10 d.

Spaudinių paroda „Gimtųjų žodžių apkabinti“,
skirta Lietuvių kalbos dienoms paminėti.

Z. Metrikienė,
Kalniškių filialas

5. Kovo 1 -
30 d.

Spaudinių paroda ,,Knyga – tai pasaulis
pasiekiamas ranka“.

E. Kubilienė,
Kumpikų filialas

6. Kovo 6 -
20 d.

Spaudinių paroda „Ji gyveno taip, kaip mokė
kitus“, skirta rašytojai Marijai Pečkauskaitei -
Šatrijos Raganai paminėti.

L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas

7. Kovo 8 -
25 d.

Spaudinių paroda „Moterų enciklopedija“,
skirta Tarptautiniai moterų dienai paminėti.

V. Macienė,
Kūlupėnų filialas

8. Balandžio
1 - 30 d.

Nuotraukų paroda „Įžvelgiu knygą“, skirta
Bibliotekų savaitei paminėti.

L. Kalniuvienė,
Rūdaičių filialas

9. Balandžio
3 - 28 d.

Spaudinių paroda,, Poezijos kelyje“. B. Markaitienė,
Grūšlaukės filialas

10. Balandžio
24 d. -
gegužės 24
d.

Akcija - paroda „Dovanoju knygą savo
bibliotekai“, skirta Nacionalinei bibliotekų
savaitei paminėti.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas
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11. Gegužės 1
- 30 d.

Spaudinių paroda „O aš nuskynus tulpių
puokštę, skubu pasveikinti Mamos“, skirta
Motinos dienai paminėti.

Z. Viršilienė,
Kartenos filialas

12. Gegužės 2
- 20 d.

Spaudinių paroda „Ką skaitėme 1950 m. -
1960 m.“.

J. Zubernienė,
Budrių filialas

13. Gegužės 8
- 30 d.

Spaudinių paroda „Knygos sielos grožiui ir
kūno sveikatai“.

A. Kliknienė,
Šukės filialas

14. Birželio 2
- 30 d.

Spaudinių paroda „Negyjančios tremties
žaizdos“, skirta Gedulo ir Vilties dienai
paminėti.

V. Gembutienė,
Juodupėnų filialas

15. Rugsėjo 1
- 30 d.

Spaudinių paroda „Sveikata - išmintingųjų
honoraras“.

V. Gembutienė,
Juodupėnų filialas

16. Rugsėjo 4
- 29 d.

Spaudinių paroda „Už nevarstomų durų
besislepiantis – Kazys Saja“, skirta 85-osioms
K. Sajos gimimo metinėms paminėti.

A. Mickutė,
S. Įpilties filialas

17. Spalio 2 -
30 d.

Spaudinių paroda „Geriausių detektyvų top
20“.

A. Čepienė,
B. Raguviškių filialas

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams

1. Sausio 3 -
27 d.

Spaudinių paroda ,,Jo knygos gimsta iš širdies“,
skirta lietuvių rašytojo V. Račicko 65-osioms
gimimo metinėms paminėti.

R. Žilinskienė,
Kurmaičių filialas

2. Nuo
vasario 8
d.

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų piešinių
paroda „Meškiukas Rudnosiukas“, skirta
rašytojo B. Brazdžionio 110-osioms gimimo
metinėms paminėti.

D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius

3. Vasario 13
- 30 d.

Spaudinių paroda „Mėgstami Lietuvių vaikų
knygų autoriai“.

V. Macienė,
Kūlupėnų filialas

4. Kovo 2 -
29 d.

Spaudinių paroda „Jų gyvenimas nušviestas
knygos šviesa“, skirta Knygnešio dienai
paminėti.

Z. Viršilienė,
Kartenos filialas

5. Kovo 6 -
20 d.

Knygų  paroda „Vilkolakiuko Dolfo nuotykiai“. R. Girskiemė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų filialas

6. Kovo 15 -
29 d.

Spaudinių paroda „Tešviečia uždrausta raidė“,
skirta Knygnešio dienai paminėti.

Z. Metrikienė,
Kalniškių filialas

7. Gegužės 1
- 30 d.

Spaudinių paroda „Mamos ir tėčio vaikystės
knyga“.

V. Gembutienė,
Juodupėnų filialas

8. Nuo
gegužės 2
d.

Spaudinių paroda „Žodžių salos“, 3-4 kl., skirta
rašytojos N. Kepenienės  60-mečiui paminėti.

D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius
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9. Birželio 26
d. - liepos
26 d.

Spaudinių paroda „Kazio Sajos kūriniai
vaikams“, skirta Kazio Sajos 85-mečiui.

A. Beržanskienė,
Erlėnų filialas

10. Rugpjūčio
1 - 30 d.

Piešinių paroda „Vasaros vaivorykštė“. A. Kliknienė,
Šukės filialas

11. Rugsėjo 4
- 29 d.

Spaudinių paroda „Rašytoja iš neįtikėtinos
fantazijų salos – Astrid Lindgren“, skirta A.
Lindgren 110-osioms gimimo metinėms
paminėti.

D. Mickutė,
S. Įpilties filialas

12. Nuo
rugsėjo 13
d.

Spaudinių paroda „Su varna Barbora“, 3-4 kl.,
skirta rašytojo S. Poškos 60-mečiui paminėti.

D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius

13. Spalio 2 d.
- lapkričio
2 d.

Spaudinių paroda „Skaitydamas apkeliausi visą
pasaulį“.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

14. Spalio 4 -
25 d.

Spaudinių paroda „Pravėrus pasakų skrynią...“. J. Zubernienė,
Budrių filialas

15. Lapkričio
1 - 24 d.

Spaudinių paroda „Astridos Lindgren istorijų
verpetuose“, skirta A. Lindgren 110 – osioms
gimimo metinėms paminėti.

R. Čepienė,
Raguviškių filialas

16. Lapkričio
4 - 22 d.

Spaudinių paroda „Matyti galima tik širdimi“,
skirta švedų vaikų ir jaunimo literatūros
rašytojos  A. Lindgren  110-osioms gimimo
metinėms paminėti.

B. Jonušienė,
Laukžemės filialas

17. Lapkričio
4 - 20 d.

Spaudinių paroda „Astrida Lindgren ir jos
knygos“, skirta vaikų rašytojos Astridos
Lindgren 110-osioms gimimo metinėms
paminėti.

R. Reikienė,
Laivių filialas

18. Nuo
lapkričio
14 d.

3-5 klasių mokinių kūrybos paroda „Mes išdykę
pramuštgalviai“, skirta rašytojos A. Lindgren –
110-osioms gimimo metinėms paminėti.

D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius,
N. Meškauskienė,
Kretingos M. Daujoto
progimnazijos mokytoja

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems

Eil.
Nr.

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR
RENGINIO VIETA

1. Sausio 20
d. 14 val.

Garsiniai skaitymai I. Simonaitytės
„Pikčiurnienė“, skirta rašytojos Ievos
Simonaitytės metams paminėti.

L. Kalniuvienė,
Rūdaičių filialas

2. Vasario 23
d. 16 val.

Literatūros valandėlė „Susitikimas su kraštiečiu
rašytoju Algiu Kukliu“.

R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų filialas

3. Vasario 27
d. 15 val.

Literatūrinė popietė „Klaipėdos krašto rašytoja
Ieva Simonaitytė“, skirta rašytojos Ievos
Simonaitytės metams paminėti.

Z. Metrikienė,
Kalniškių filialas
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4. Kovo mėn. Biblioterapijos paskaita ir praktinis užsiėmimas
senjorams.

B. Naujokaitienė,
abonementas

5. Kovo -
balandžio
mėn.

Poetinės terapijos užsiėmimai senjorams (2). B. Naujokaitienė,
abonementas

6. Kovo 8 d. Literatūrinė popietė „Atėjusi iš dvaro
paslapties...“, skirta Marijos Pečkauskaitės-
Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms
paminėti.

B. Markaitienė,
Grūšlaukės filialas

7. Balandžio
5 d.

Paskaita apie skaitymo ugdymo svarbą
ankstyvajame ugdymosi amžiuje ir projekto
„Keliaujantys pasakų lagaminai“ pristatymas
Kretingos rajono ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo specialistams.

B. Naujokaitienė,
abonementas

8. Balandžio
24 - 28 d.

XVII-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų
savaitės renginiai (4).

B. Naujokaitienė,
abonementas

9. Gegužės 5
d. 14 val.

Literatūrinė, valanda  „Kalboje - tautos širdies
plakimas“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai paminėti.

A. Beržanskienė,
Erlėnų filialas

10. Birželio
mėn.

Garsinių trumposios prozos skaitymų programa
Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventėje.

B. Naujokaitienė,
abonementas

11. Rugpjūčio
1 - 30 d.

Spaudinių paroda ,,Mokykimės kartu su įdomia
knyga“.

E. Kubilienė,
Kumpikų filialas

12. Rugsėjo
mėn.

Kretingos krašto kūrėjų vakaras. B. Naujokaitienė,
abonementas

13. Spalio
mėn.

Ievos Simonaitytės atminimo vakaras „Nebaigta
knyga“, skirtas rašytojos I. Simonaitytės
metams paminėti.

B. Naujokaitienė,
abonementas

14. Spalio 4 d. Literatūrinė popietė „Mėgaujamės skaitymu“. A. Kliknienė,
Šukės filialas

15. Lapkričio
3 d. 15 val.

Popietė „Knygos – tai tylus ir patikimas
draugas“, skirta 2017 metų populiariausių
knygų rinkimams.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

16. Lapkričio
15 d. 12
val.

Susitikimas su poete K. Egliniene „Aš dalinuosi
su jumis kūryba savo“.

V. Gembutienė,
Juodupėnų filialas

17. Lapkričio
18 d.

Literatūrinė popietė „Žodžio tėviškė“ su
Darbėnų krašto literatais.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

18. Gruodžio
14 d.

Tradicinis padėkos vakaras „Balto angelo
belaukiant“.

B. Naujokaitienė
abonementas

19. Gruodžio
1-30 d.

Knygų paroda „Dovana kojinėje“. Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

20. I-IV ketv. Susitikimai su rašytojais, poetais (3 susitikimai,
knygų pristatymai).

B. Naujokaitienė,
abonementas

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams

Eil.
Nr.

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR
RENGINIO VIETA
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1. Sausio 6 d. Knygos „Mano vaikystės ledai“ skaitymas,
skirtas Vytauto Račicko 65-osioms metinėms
paminėti.

J. Zubernienė,
Budrių filialas

2. Sausio 23
d. 15 val.

Garsiniai skaitymai „Pati mačiau, pati girdėjau,
pati buvau jų tarpe“, skirti 120-osioms Ievos
Simonaitytės metinėms paminėti.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

3. Vasario 24
d. 10 val.,
kovo 3 d.
10 val.

Edukacinė pamokėlė „Linksmažodžiai
išdykauja“, skirta Lietuvių kalbos dienoms
paminėti.

D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius

4. Kovo 9 d.
12 val.

Orientacinės varžybos mokiniams „XIX a.
knygnešiai“, skirtos Lietuvių kalbos dienoms
paminėti.

B. Barkauskaitė,
Edukacijos centras

5. Balandžio
- rugpjūčio
mėn.

Teatralizuoti projekto „Keliaujantys pasakų
lagaminai“ pristatymai Kretingos miesto
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigose, Kretingos socialinių paslaugų centre
(6)

B. Naujokaitienė,
Kretingos miesto
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
įstaigos

6. Balandžio
3 d. 14.30
val.

Literatūrinė-muzikinė popietė „Knyga tarsi
motina, meilės pilna: atgimsta pasaka ir skamba
eilės“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai
paminėti.

Z. Viršilienė,
Kartenos filialas

7. Balandžio
4 d.

Vaikų knygų mugė, skirta Tarptautinei vaikų
knygų dienai paminėti.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

8. Gegužės 5
d.

Popietė „Paklausyki, vaikeli, kaip skamba
žodeliai“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai paminėti.

Z. Metrikienė,
Kalniškių filialas

9. Birželio 1
d. 13 val.

Literatūros valandėlių ciklo „Leisk vasarą su
knyga“ pradžia. Pasakų ir eilėraščių skaitymai
lauke.

R. Girskiemė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų filialas

10. Birželio 1
d. 15 val.

Popietė „Sparnuota vaikystės diena“,
skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai
paminėti.

V. Macienė,
Kūlupėnų filialas

11. Birželio 5
d.

Literatūrinė valandėlė „Su knyga - nebūsi
vienišas“.

V. Gembutienė,
Juodupėnų filialas

12. Birželio
15, 22 d.

Vasaros skaitymai „Miško pasakos“. B. Markaitienė,
Grūšlaukės filialas

13. Rugsėjo 8
d. 15 val.

Edukacine viktorina „Surask mane lentynoje“. A. Beržanskienė,
Erlėnų filialas

14. Rugsėjo 15
d.

Vasaros skaitymų dalyvių apdovanojimas,
D. Kandrotienės knygos „Spintos istorijos“
pristatymas.

Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

15. Spalio 4 d.
15 val.

Garsinis skaitymas „Skaitome apie gyvūnus“,
skirtas Gyvūnų globos dienai paminėti.

R. Reikienė,
Laivių filialas

Vaizdiniai etnokultūros renginiai suaugusiesiems

Eil.
Nr.

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR
RENGINIO VIETA
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1. Sausio 5 -
20 d.

Spaudinių paroda „Kalbininkei, baltistei,
humanitarinių mokslų daktarei Jūratei Sofijai
Laučiūtei – 75“.

E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
Etnokultūros stende

2. Nuo sausio
10 d.

Virtuali paroda „Lietuvių kalbininkui,
tekstologui Alfonsui Kalniui – 110“.

L. Jonauskaitė

3. Sausio 23
d. - vasario
12 d.

Spaudinių paroda „Pedagogui, tautodailininkui,
skulptoriui Feliksui Lukauskui – 85“.

E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
Etnokultūros stende

4. Vasario 14
d. - kovo
14 d.

Spaudinių paroda „Pedagogui, Kretingos rajono
Garbės piliečiui Jurgiui Maceliui – 110“.

E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
Etnokultūros stende

5. Kovo 15 d.
- balandžio
12 d.

Spaudinių paroda „LDK didžiajam etmonui,
Vilniaus vaivadai, Kretingos savininkui,
bažnyčios ir vienuolyno rėmėjui Jonui Povilui
Kazimierui Sapiegai – 380“.

E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
Etnokultūros stende

6. Balandžio
3 - 20 d.

Paroda „Grūšlaukės moterų rankdarbiai.
Riešinės“.

B. Markaitienė,
Grūšlaukės filialas

7. Balandžio
13 d. -
gegužės 10
d.

Spaudinių paroda „Dainininkei, liaudies artistei
Elenai Saulevičiūtei-Zabulėnienei – 90“.

E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
Etnokultūros stende

8. Gegužės 2
- 31 d.

Spaudinių paroda „Mišučių dvaro atmintis:
Vladas Mongirdas“.

J. Bružienė,
E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
abonemente

9. Gegužės
11 d. -
birželio 12
d.

Spaudinių paroda „Miškininkui, Kretingos
rajono Garbės piliečiui, Kretingos miškų
urėdijos Šventosios girininkijos girininkui
Antanui Rimantui Kvikliui – 85“.

E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
Etnokultūros stende

10. Gegužės
15 - 29 d.

Iš parodų ciklo „Kretinga – Mažesniųjų brolių
ordino Lietuvos pranciškonų šv. Kazimiero
provincijos lopšys“: spaudinių paroda
vienuoliui pranciškonui, mokslininkui,
Kretingos rajono Garbės piliečiui Jurgiui
Pabrėžai (tėvas Ambrozijus Pabrėža OFM).

J. Bružienė,
E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
abonemente

11. Gegužės
29 d. -
birželio 12
d.

Iš parodų ciklo „Kretinga – Mažesniųjų brolių
ordino Lietuvos pranciškonų šv. Kazimiero
provincijos lopšys“: spaudinių paroda
Nepriklausomos Lietuvos broliams
pranciškonams Antanui Bizauskui (tėvas
Pranciškus Bizauskas OFM), Jonui Pečkaičiui
(tėvas Jeronimas Pečkaitis OFM), Antanui
Dirvelei (tėvas Augustinas Dirvelė OFM).

J. Bružienė,
E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
abonemente

12. Birželio 12
- 26 d.

Iš parodų ciklo „Kretinga – Mažesniųjų brolių
ordino Lietuvos pranciškonų šv. Kazimiero
provincijos lopšys“: spaudinių paroda broliams
pranciškonams, poetams Kazimierui Andriekui
(tėvas Leonardas Andriekus OFM), Sauliui
Belickui (brolis Bernardas Belickas OFM).

J. Bružienė,
E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
abonemente

13. Birželio 13
d. - liepos
19 d.

Spaudinių paroda „Žemaitijos tautinio kostiumo
ypatumai – Žemaitiu tautėnē drabužē“.

E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
Etnokultūros stende
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14. Birželio 22
- 30 d.

Spaudinių paroda „Trumpiausios nakties
paslaptis“, skirta Joninėms.

B. Jonušienė,
Laukžemės filialas

15. Birželio 26
d. - liepos 7
d.

Iš parodų ciklo „Kretinga – Mažesniųjų brolių
ordino Lietuvos pranciškonų šv. Kazimiero
provincijos lopšys“: spaudinių paroda atkurtos
Lietuvos Šv. Kazimiero mažesniųjų brolių
provincijos broliams pranciškonams Jonui
Numgaudžiui (tėvas Gediminas Numgaudis
OFM), Astijui Kungiui OFM, Sigitui Jurčiui
(tėvas Benediktas Jurčys OFM), vyskupui
Genadijui Linui Vodopjanovui OFM.

J. Bružienė
E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
abonemente

16. Liepos 4 -
31 d.

Foto nuotraukų paroda. „Lietuvos regionų
tautiniai kostiumai“, skirtas Tautinio kostiumo
metams paminėti.

J. Zubernienė,
Budrių filialas

17. Liepos 3 -
31 d.

Paroda „Piliakalniai Kretingos krašte“, skirta
Piliakalnių metams ir Valstybės dienai
paminėti.

L. Jonauskaitė,
B. Naujokaitienė,
abonemente

18. Liepos 20
d. -
rugpjūčio
16 d.

Spaudinių paroda „Lietuvių kalbininkui,
eksperimentinės fonetikos pradininkui Antanui
Saliui – 115“.

E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
Etnokultūros stende

19. Rugpjūčio
10 - 30 d.

Spaudinių paroda „Poetei, aktorei, pedagogei,
Kretingos rajono Garbės pilietei Marijai Meilei
Kudarauskaitei – 85“.

J. Bružienė
E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
abonemente

20. Rugpjūčio
17 d. -
rugsėjo 19
d.

Spaudinių paroda „Liaudies menininkui,
skulptoriui, pranciškonui Kazimierui Viliui
Orvidui – 65“.

E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
Etnokultūros stende

21. Nuo
rugpjūčio
30 d.

Virtuali paroda „Prozininkei Nelei Mazalaitei –
110“.

L. Jonauskaitė

22. Rugsėjo 19
- 24 d.

Spaudinių paroda, skirta Baltų vienybės dienai
paminėti.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

23. Rugsėjo 20
d. - spalio
16 d.

Spaudinių paroda „Dailininkei scenografei,
Kretingos rajono Garbės pilietei Reginai
Songailaitei-Balčikonienei – 95“.

E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
Etnokultūros stende

24. Nuo spalio
2 d.

Virtuali paroda „Lituanistui, etnografui,
žodynininkui, leidėjui Aleksandrui Teodorui
Kuršaičiui – 160“.

L. Jonauskaitė

25. Spalio 3 -
31 d.

Rankdarbių paroda „Išmegztos akys“. Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

26. Spalio 17
d.-
lapkričio 8
d.

Spaudinių „Poetei, prozininkei Teklei
Džervienei – 85“.

E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
Etnokultūros stende

27. Spalio 26
d. -
lapkričio
26 d.

Spaudinių paroda „Kardo“ rinktinės kovotojų
atminimui.
Sukanka 100 metų, kai gimė:

J. Bružienė
E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
abonemente
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 Petras Gadeikis, LLA Žemaičių apygardos
Kardo rinktinės Taruragio (Salantų) kuopos
vadas (Erlėnų kaime) (1917-1947)

 Adolfas Kontrimas, Vietinės rinktinės
karys, LLA Žemaičių apygardos Kardo
rinktinės partizanas, politinis kalinys ir
tremtinys, Lietuvos šaulių sąjungos Garbės
šaulys, Lietuvos kariuomenės kūrėjas
savanoris, atsargos leitenantas, Lietuvos
kariuomenės kūrėjų savanorių medalio
kavalierius (Knėžų kaime, dab. Kumpikų)
(1917-2006)

 Kazimieras Martinkus-Saga,  vienas iš LLA
Žemaičių apygardos Kardo rinktinės
įkūrėjų, štabo viršininkas Vaineikių kaime
(1917-1950)

 Juozas Paulauskas-Bočius-Dalius,
Vaineikių girininkijos eigulys, LLA
Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas
(nuo 1950 m.) (Vaineikių kaime) (1917-
1950).

28. Lapkričio
9 d. -
gruodžio
19 d.

Spaudinių paroda „Gydytojui, varpininkui,
literatui, vertėjui, visuomenės veikėjui, pirmojo
lietuviško vaidinimo dalyviui, Kretingos rajono
Garbės piliečiui, Kretingos ligoninės steigėjui
Feliksui Janušiui – 150“.

E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
Etnokultūros stende

29. Nuo
gruodžio
20 d.

Spaudinių paroda „Medikui, visuomenės ir
valstybės veikėjui, Kretingos rajono Garbės
piliečiui Antanui Vinkui – 75“.

E. Čižauskaitė,
L. Jonauskaitė,
Etnokultūros stende

Vaizdiniai etnokultūros renginiai vaikams

Eil.
Nr.

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR
RENGINIO VIETA

1. Vasario 1 -
28 d.

Kaukių  paroda “Siautulingosios Užgavėnių
kaukės“, skirta Užgavėnėms paminėti.

L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas

2. Vasario 6 -
28 d.

Spaudinių paroda „Žėima žėima biek ėš kėimą“,
skirta Užgavėnių papročiams prisiminti.

B. Jonušienė,
Laukžemės filialas

3. Vasario 28
d. - kovo
20 d.

Užgavėnių kaukių paroda „Jei dar kas nežino –
eisiu šiandien kepti blynų“, skirta Užgavėnių
papročiams prisiminti.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

4. Kovo 1 -
30 d.

Karpinių ir margučių paroda ,,Žolės pumpurėlį
pietys palytėjo - žaliais vieškelėliais Velykos
atėjo“, skirta Velykų šventei paminėti.

V. Gembutienė,
Juodupėnų filialas

5. Balandžio
1 - 31 d.

Piešinių paroda „Kaip rengėsi mūsų senoliai“,
skirta Tautinio kostiumo metams paminėti.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

6. Balandžio
3 - 28 d.

Darbelių paroda “Velykų margumynai“, skirta
Velykų šventei paminėti.

L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas

7. Balandžio
3 - 28 d.

Spaudinių paroda „Balandis sušuko: Velykos
atėjo“, skirta Velykų šventei paminėti.

D. Mickutė,
S. Įpilties filialas
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8. Balandžio
10 - 17 d.

Verbų paroda „Ne aš mušu, verba muša“, skirta
Velykų šventei paminėti.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

9. Balandžio
10 - 21 d.

Velykinių margučių paroda „Pražydęs
pavasaris“, skirta Velykų šventei paminėti.

A. Kliknienė,
Šukės filialas

10. Balandžio
10 - 21 d.

Vaikų piešinių paroda „Velykų margutis“, skirta
Velykų šventei paminėti.

Z. Metrikienė,
Kalniškių filialas

11. Lapkričio
6 - 27 d.

Kretingos meno mokyklos mokinių keramikos
darbų paroda.

R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų filialas

12. Lapkričio
20 -
gruodžio
20 d.

Spaudinių paroda „Saulės ratu, Mėnulio taku.
Advento kalendorius“.

B. Markaitienė,
Grūšlaukės filialas

13. Nuo
gruodžio
12 d.

Kalėdinė vaikų meninės kūrybos darbų paroda
„Ledo gėlės“, 3-6 kl.

D. Žiobakienė,
Vaikų literatūros
sektorius

Žodiniai etnokultūros renginiai suaugusiems

Eil.
Nr.

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR
RENGINIO VIETA

1. Kovo 2 d. Edukacinis užsiėmimas „Viskas namų
jaukumui“.

A. Kliknienė,
Šukės filialas

2. Gegužės
19 d.

Kraštotyros darbo „Mišučių dvaro atmintis:
Vladas Mongirdas“ pristatymas.

B. Naujokaitienė,
abonementas

3. Gegužės
30 d.

Edukacinė popietė su žolininke  „Sveikata
pažydusios pievos“.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

4. Rugpjūčio
11 d. 15
val.

Fotografijų parodos „Gyvenimui žmogų augina
knyga“ pristatymas. Kartenos literačių: Dalijos
Kiliesienės ir Elenos Žeimienės kūrybos
skaitymai.

Z. Viršilienė,
Kartenos filialas

5. Rugsėjo 15
d. 14 val.

Edukaciniai užsiėmimai, tapyba su smėliu
„Pažadinkim tautinę juostą“, skirti Tautinio
kostiumo metams paminėti.

D. Mickutė,
S. Įpilties filialas

6. Rugsėjo 15
d. 14 val.

Arbatvakaris su kaimo auksarankėmis
„Darbščios rankelės“.

B. Jonušienė,
Laukžemės filialas

7. Spalio 27
d. 15 val.

Popietė „Vėlinių žvakutę uždegus“, skirta
Vėlinėms paminėti.

R. Reikienė,
Laivių filialas

8. Lapkričio
3 d.

Popietė „Su krintančio lapo dvasia“, skirta
Vėlinėms paminėti.

Z. Metrikienė,
Kalniškių filialas

9. Lapkričio
6 d. 15 val.

Susitikimas su kraštiečiu tautodailininku
Virgilijumi Vaičiūnu.

R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų filialas

10. Lapkričio
26 d.

Adventinė popietė ,,Papuoškime širdies namus“. Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas
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11. Gruodžio
18 d. 14
val.

Popietė „Kalėdų tradicijos“, skirta Kalėdų
papročiams prisiminti.

V. Macienė,
Kūlupėnų filialas

12. Gruodžio
19 d. 12
val.

Popietė „Adventas – laukimas, kad širdyje
kažkas užgimtų“, skirta Advento laikotarpiui
paminėti.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

13. Gruodžio
20 d.

Adventinė popietė „Jaukus žiemos vakaras su
knyga, arbata ir meduoliu“, skirta Advento
laikotarpiui paminėti.

L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas

14. Gruodžio
21 d. 14
val.

Popietė „Nušviesk man kelią Advento
žvaigždele“, skirta Advento laikotarpiui
paminėti, Knygų Kalėdoms.

A. Beržanskienė,
Erlėnų filialas

Žodiniai etnokultūros renginiai vaikams

Eil.
Nr.

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR
RENGINIO VIETA

1. Vasario 15
d. 14.30
val.

Edukacinė pamoka „Gimtųjų žodžių apkabintas,
aš gyvas kalboje“, skirta Lietuvių kalbos
kultūros metams paminėti.

Z. Viršilienė,
Kartenos filialas

2. Vasario 20
d.

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Užgavėnių
papročiai, tradicijos...“, skirta Užgavėnių
šventei paminėti.

J. Zubernienė,
Budrių filialas

3. Kovo 10 d. Liaudiškų žaidimų popietė vaikams, skirta
Lietuvių kalbos dienoms paminėti.

A. Kliknienė,
Šukės filialas

4. Kovo 16 d.
14 val.

Viktorina „Savos kalbos kryžkelėje“, skirta
Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti.

D. Mickutė,
S. Įpilties filialas

5. Kovo 16 d.
14 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Margučių spalvos,
marginimo būdai“, skirta Šv. Velykų šventei
paminėti.

V. Gembutienė,
Juodupėnų filialas

6. Balandžio
7 d.

Kūrybinės dirbtuvės „Verbos šakelė“, Šv.
Velykų šventei paminėti.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

7. Balandžio
10 d. 12
val.

Popietė „Atgimsta žemė“, skirta Šv. Velykų
šventei.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

8. Birželio 7
d.

Edukacinės vaikų vasaros skaitymų programos
pradžios šventė – žaidimų popietė „Siūlai, siūlai,
susivykit...”.

Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

9. Birželio 15
d. 14 val.

Tautosakos popietė „Ak, vija pinavija...“. R. Reikienė,
Laivių filialas

10. Birželio 28
d.

Garsiniai skaitymai „Rūdaičių piliakalniai
padavimuose“, skirta Piliakalnių metams
paminėti.

L. Kalniuvienė,
Rūdaičių filialas

11. Liepos 28
d. 10 val.

Žaidimų popietė „Senieji žemaitiški vaikų
žaidimai“.

V. Gembutienė,
Juodupėnų filialas

12. Rugsėjo 26
d.

Edukacinis užsiėmimas „Mezga baba
pirštinėlę“, skirtas Tautiniams metams paminėti
(bendras užsiėmimas su suaugusiaisiais).

R. Žilinskienė,
Kurmaičių filialas
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13. Lapkričio
14 d. 13
val.

Teminė valandėlė „Tautinio kostiumo grožis“,
skirta Tautinio kostiumo metams paminėti.

R. Girskienė,
E. Zagorskienė,
Vydmantų filialas

14. Gruodžio
4-6 d. 14
val.

Edukaciniai užsiėmimai „Kai eglės sidabrą
barsto“, skirta bibliotekos puošimui Šv. Kalėdų
proga.

J. Maciuvienė,
A. Kripienė,
Salantų m. filialas

15. Gruodžio 9
d.

Adventinė popietė vaikams „Laukia didelis ir
mažas“, skirta Adventiniam laikotarpiui
paminėti.

Z. Mačiuvienė,
Baublių filialas

16. Gruodžio 9
d.

Popietė „Pasaulis laukia Šv. Kalėdų“, skirta
Adventiniam laikotarpiui paminėti.

D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

17. Gruodžio
14 d.

Adventinė popietė „Atverkime Kalėdinių eilių ir
pasakų skrynią“, skirta Adventiniam
laikotarpiui paminėti.

L. Paulauskienė,
Jokūbavo filialas

18. Gruodžio
21 d. 15
val.

Edukacinis užsiėmimas „Šventinės
puošmenos“, skirta Knygų Kalėdoms.

A. Beržanskienė,
Erlėnų filialas
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3 priedas

2017 METŲ PROJEKTAI

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas Prašoma
suma

Projektas pateiktas

1. Projektas „Branda, gyvenimas ir mintys poezijoje“ 3700 Eur:

740 Eur

2960 Eur

Kretingos rajono
savivaldybei
Lietuvos kultūros
tarybai

2. Skaitymo skatinimo projektas „Keliaujantys pasakų
lagaminai“

4500 Eur:

900 Eur

3600 Eur

Kretingos rajono
savivaldybei
Lietuvos kultūros
tarybai

3. Projektas „Mobili biblioteka į Jūsų sodybas“ 3840 Eur:

640 Eur

3200 Eur

Kretingos rajono
savivaldybei
Lietuvos kultūros
tarybai

4. Projektas „Meno terapija ir edukacija moterims
2017 m.“

4100 Eur:

800 Eur

3300 Eur

Kretingos rajono
savivaldybei
Lietuvos kultūros
tarybai

5. Projektas „Knygos invazija“ 1400 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

6. Projektas „Pažinimo kelias“ 400 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

7. Projektas „Piliakalniai Kretingos krašte“ 160 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

8. Projektas „Mišučių dvaro atmintis: Vladas
Mongirdas“

600 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

9. Projektas „Bibliotekos erdvė – šeimos ugdymuisi,
kūrybai ir savišvietai“

850 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

10. Konferencija „Lietuvių kalba – šalies dvasinės
kultūros dalis“

700 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

11. Projektas „Naujausios technologijos Z kartai“ 900 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

12. Vaikų knygų klubas „Pelėdžiukai“ 800 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

13. Projektas „Lietuvos valstybingumo gynėjų –
partizanų – veiklos ženklai Kretingos rajone“

380 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

14. „Elektroninio leidinio „Kretingos krašto
enciklopedija“ tekstų redagavimas ir priežiūra“

350 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

15. Projektas „Ir skambėkit, eilės, dainos mūs
gražiausios“ (Salantų m. filialas)

640 Eur Kretingos rajono
savivaldybei
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16. Projektas „Siūlai siūlai, susivykit...“ (Baublių
filialas)

415 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

17. Projektas „Su knyga per gyvenimą“ (Budrių filialas) 390 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

18. Projektas „Metų pynei ilgėjant” (Darbėnų filialas) 300 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

19. Projektas Žemaitiškų tradicijų atgarsis Grūšlaukės
krašto kultūrinėje edukacijoje“ (Grūšlaukės filialas)

200 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

20. Projektas „Gyvenimui žmogų augina knyga“
(Kartenos filialas)

240 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

21. Projektas „Kumpikų bibliotekai – 65“ (Kumpikų
filialas)

200 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

22. Projektas „Baltu vieškeliu einu...“ (Laukžemės
filialas)

150 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

23. Projektas „Paukščiais pakylantys žodžiai lietuviški“
(Vydmantų filialas)

200 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

24. Projektas „Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus
bažnyčios metraštis“

400 Eur Kretingos rajono
savivaldybei

Iš viso: 25815,00
EUR
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