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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) su vėlesniais pakeitimais). Kiti
Viešajai bibliotekai aktualūs teisės aktai:
 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-499 „Dėl
bibliotekų fondo apsaugos 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. ĮV442 „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“.
 Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymas Nr. XIII-198 „Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas“ (su
vėlesniais pakeitimais).
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 254 „Dėl
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. ĮV-948
„Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. ĮV-937
„Dėl asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“.
Pagrindinės Kretingos rajono savivaldybės programos, įtakojančios Viešosios bibliotekos
veiklą, yra „Kretingos rajono kultūrinės veiklos programa“, „Etninės kultūros plėtros Kretingos
rajone 2016–2018 m. programa“, „Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programa“,
„Valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo programa“.
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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
biudžetą. 2018 metais Viešajai bibliotekai iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto skirta
668,2 tūkst. Eur. Darbo užmokesčiui ir SODRA įmokoms išleista 546,2 tūkst. Eur, kitoms
išlaidoms (paslaugoms, prekėms) – 106,8 tūkst. Eur, iš jų: periodinių leidinių įsigijimui – 12,8
tūkst. Eur. Per 2018 m. už Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose teikiamas mokamas paslaugas
surinkta 1,7 tūkst. Eur.
2018 m. Viešajai bibliotekai ypatingi tuo, kad skirtas finansavimas naujojo bibliotekos
pastato užbaigimui, pirmojo ir antrojo aukšto baldų, bibliotekinės įrangos ir kito inventoriaus
įsigijimui. Dalį pirkimų vykdė pati Viešoji biblioteka (už 250,0 tūkst. Eur baldams įsigyti) Eur.
Naujosios bibliotekos pastato statyba įvertinta 4,3 mln. Eur.
2018 m. Viešajai bibliotekai finansiniu požiūriu buvo stabilūs. Metus pavyko užbaigti be
įsiskolinimų už komunalines paslaugas. Kadangi visi Viešosios bibliotekos filialai yra
suremontuoti, jų infrastruktūros gerinimui lėšų neprireikė. Visi Viešosios bibliotekos finansiniai
ir žmogiškieji ištekliai buvo panaudoti įsikūrimui naujajame pastate.
Iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dokumentams įsigyti 2018 m. gauta 32,1
tūkst. Eur, t. y., tik 1,6 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m. Už gautas lėšas nupirkta 3680 egz.
dokumentų.
 Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198 „Dėl Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo
tvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) nustatė naują biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo sistemą, pagal kurią kiekvieno darbuotojo atlyginimą sudaro pastovioji ir
kintamoji dalis – jos dydis nustatomas kasmetinio darbuotojo veiklos vertinimo metu. Ši darbo
užmokesčio mokėjimo sistema išlieka aktuali ir 2019 m.
Nuo 2019 m. visiems šalies kultūros srities darbuotojams darbo užmokestis augs 64 Eur.
32 Eur šios sumos skirs Vyriausybė, 32 Eur rajonų ir miestų savivaldybės.
Daug naujovių numatoma apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, Sodros įmokas,
pensijų kaupimą. Naujų finansinių sistemų efektyvumas bus matomas tik po kelių mėnesių
taikymo.
Kretingos rajono savivaldybei pateiktas 2019 m. Viešosios bibliotekos biudžeto projektas
– 879,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir SODRA įmokoms bus panaudota 588,0 tūkst. Eur.
Lyginant su 2018 m., planuojamas biudžetas išaugo daugiau nei 200,0 tūkst. Eur. Tai lėmė
Viešosios bibliotekos persikėlimas į naujas, kur kas didesnes patalpas ir naujų paslaugų pirkimo
būtinybė (rekoperacinės sistemos, liftų priežiūra, patalpų, langų valymas ir kt.).
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:
2018 m. Viešoji biblioteka paramos būdu gavo 2158 fiz. vnt. dokumentų už 8,5 tūkst. Eur.
Viešosios bibliotekos ir filialų kultūriniai, etnokultūriniai, šviečiamieji ir kt. renginiai
finansuojami vykdant projektinę veiklą. 2018 m. Viešoji biblioteka iš Lietuvos kultūros tarybos
gavo 6,7 tūkst. Eur dviem projektams įgyvendinti. Iš Kretingos rajono savivaldybės
administracijos Kultūrinės veiklos programos įgyvendinimui skirta 9,1 tūkst. Eur, Etninės
kultūros plėtros Kretingos rajone 2016–2018 m. programos įgyvendinimui – 0,35 tūkst. Eur, iš
Atvirų jaunimo erdvių veiklos programos – 2,0 tūkst. Eur, iš Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programos – 0,5 tūkst. Eur. Iš Europos Sąjungos atstovybės Lietuvoje gauta 0,7 tūkst. Eur. 2019
m. įvairioms finansavimo priemonėms pateikti 35 projektai ir prašoma daugiau nei 60 tūkst. Eur
finansavimo.
1.1.3. Socialiniai veiksniai. Viešosios bibliotekos paslaugų adresatas yra Kretingos
miesto ir rajono gyventojai. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2019 m.
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pradžioje Kretingos rajone užregistruoti 37763 gyventojai. Lyginant su 2018 m. (37940
gyventojai), gyventojų sumažėjo 177. Kretingos mieste 2019 m. pradžioje gyveno 16840
gyventojai – 429 mažiau nei 2018 m. Matoma, kad gyventojų skaičiaus mažėjimas vis dar yra
intensyvus, kas tiesiogiai siejasi su Viešosios bibliotekos veiklos rodikliais – mažesnis
gyventojų skaičius sąlygoja mažesnius Viešosios bibliotekos veiklos rodiklius.
Dėl itin mažo lankytojų skaičiaus, 2018 m. pabaigoje teko uždaryti Viešosios bibliotekos
Kumpikų filialą.
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. 2019 m. Viešosios bibliotekos lankytojai bus aptarnaujami naujame
pastate, pritaikytame bibliotekos veikloms ir lankytojų poreikiams. Numatyta lankytojams
pasiūlyti naujų paslaugų, veiklų, bus suteikta galimybė laiką leisti patraukliose Viešosios
bibliotekos erdvėse, burtis į formalias ar neformalias bendruomenes pagal interesus ar
pomėgius. Manoma, kad per 2019 m. naujai bus pervertinti vartotojų poreikiai, skaitytojų
lankomumas parodys, kurios paslaugos aktualios, o kurios ne.
Kuriant Viešosios bibliotekos vidaus dizainą, užsakant baldus itin daug dėmesio buvo
skirta jaunų žmonių pageidavimams ir nuomonei. Tikimasi, kad jaunimui sukurta patraukli,
funkcionali erdvė bus sąlyga išaugti Viešojoje bibliotekoje besilankančių jaunų žmonių skaičiui.
Naujajame Viešosios bibliotekos pastate įrengta vaikų edukacijos erdvė. Joje lankytis
galės vaikai nuo kūdikystės (su tėvais) iki 12 m. Šioje erdvėje vaikai galės žaisti stalo,
kompiuterinius žaidimus, skaityti, dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, atvykti į grupines
ekskursijas su klase ir kt. Toliau bus tęsiama knygų klubo „Pelėdžiukai“ veikla.
Viešosios bibliotekos specialistai dalyvaus 2018 m. pabaigoje startavusiame projekte
„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, kuris
yra nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar
nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami. Skaitmeninių įgūdžių
ketinama mokyti projekte užsiregistravusias Kretingos rajono bendruomenes.
1.1.4. Technologiniai veiksniai.
Viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas yra didelis (142 kompiuterizuotos darbo vietos
vartotojams ir darbuotojams), todėl opi problema yra nuolatinis technikos senėjimas ir gedimai.
Savo biudžeto lėšomis Viešoji biblioteka nėra pajėgi užtikrinti kompiuterinio tinklo pastovų
atnaujinimą, todėl labai laukiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengto
projekto pagrindu skiriamos naujos kompiuterinės įrangos. Pastaroji šalies bibliotekas turėjo
pasiekti jau 2017 m., tačiau net 2019 m. pradžioje jos dar tebelaukiama.
2018 m. pabaigoje gauti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“
programavimo, inžinerinis ir kūrybinis paketai, skirti viešųjų interneto prieigų praplėtimui pagal
VIPT atnaujinimo projektą. Šiuos paketus sudaro: kūrybinį – Logitech ir Samsung kameros;
programavimo – dronai ir jų valdymo pultai bei mikrokompiuterių, mikrokontrolerių rinkiniai;
inžinierinio – 3D spausdintuvas. 2019 m. pradžioje bus gauti specialiesiems paketams skirti
kompiuteriai ir planšetės. Metų eigoje paketai bus įdiegti Viešojoje bibliotekoje, darbuotojai
dalyvaus su jais susijusiuose mokymuose, vėliau organizuos įvairias veiklas vartotojams.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka taip pat administruoja valstybinę
bibliotekų kompiuterizavimo programą. 2019 m. pradžioje Viešąją biblioteką pasieks trys nauji
kompiuteriai su programine įranga vartotojų kompiuterių tinklui atnaujinti. Žinoma, naujų
kompiuterių reikėtų kur kas daugiau, kad atsinaujinimą pajustų kiek įmanoma daugiau Viešosios
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bibliotekos ir filialo lankytojų. Dėl senos kompiuterinės įrangos mažėja Viešosios bibliotekos
lankytojų skaičius, nes pažengusių vartotojų poreikių pasenusi technika nepajėgi patenkinti.
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. 2018 m. atnaujinta Viešosios bibliotekos svetainė ir „Kretingos krašto
enciklopedijos“ puslapis.
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.krastogidas.lt). Projekto esmė – kompiuterinio gido forma pateikti interesantams
informaciją apie lankytinus rajono objektus, turistinius maršrutus. Veikla buvo baigta 2016 m.,
tačiau išliko galimybė toliau kelti aktualius Kretingos miesto ir rajono turistinius maršrutus į
Krašto paveldo gidą. Kretingos Viešoji biblioteka 2017–2018 m. pasinaudojo suteikta galimybe
ir papildė informaciją turistams apie Kretingos kraštą. Naujus duomenis planuojama pateikti ir
2019 m.
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. T2152 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 aprašuose.
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 Viešosios bibliotekos
Kretingos mieste, Salantų miesto filialo ir 18 kaimų filialų (Viešosios bibliotekos struktūra –
schemoje Nr. 1).
Viešosios bibliotekos vidaus struktūra, persikėlus į naują pastatą nepasikeitė (schema Nr.
1).
1.2.3. Žmoniškieji ištekliai. 2019 m. Viešojoje bibliotekoje dirba 50 darbuotojų, iš kurių
42 – profesionalūs bibliotekininkai. Su aukštuoju išsilavinimu dirba 24 darbuotojai, su
aukštesniuoju – 21, su viduriniu – 5. Viešojoje bibliotekoje dirba 7 kvalifikuoti specialistai ir 1
techninis darbuotojas. Per 2018 m. kvalifikaciją kėlė 41 darbuotojas.
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. 2018 m. Viešoji biblioteka
iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto gavo 668,2 tūkst. Eur.
2018 m. už mokamas paslaugas surinkta 1,7 tūkst. Eur, tiek pat, kiek ir 2017 m.
Surenkamos lėšos jau kuris laikas nebeauga. Manoma, kad tai lemia vieningas skaitytojo
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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 daugiafunkcius
aparatus. Tikimasi, kad 2019 m. surinktų lėšų skaičius padidės, nes naujajame Viešosios
bibliotekos pastate bus nuomojamos dvi salės (su įranga ir be įrangos), taip pat numatoma
kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės tarybą dėl kitų mokamų paslaugų įkainių tvirtinimo.
Viešosios bibliotekos filialų materialinė bazė yra labai gera – renovuotos visų filialų
patalpos, nupirkti nauji baldai ir kitas būtinas inventorius. Laikui bėgant, atsiras būtinybė atlikti
kosmetinius remontus tuose filialuose, kuriuose renovacijos darbai atlikti pirmiausia.
Viešoji biblioteka iš patalpų Vilniaus g. 8 į J. K. Chodkevičiaus g. 1 B pradėjo kraustytis
2018 m. pabaigoje. Planuojama, kad visi darbuotojai naujose patalpose pradės dirbti nuo 2019
m. sausio pabaigos.
Naujosiose patalpose yra visa reikiama bibliotekinė įranga, baldai ir kitas inventorius,
būtinas kokybiškam ir šiuolaikiškam vartotojų aptarnavimui. Nauji baldai nenupirkti tik
trečiajame aukšte esančioms administracinėms patalpoms. Tikimasi, kad jie bus įsigyti 2019 m.
1.2.6. Informacinių technologijų infrastruktūra. 2019 m. Viešojoje bibliotekoje yra 142
kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų – 95 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, „Personalijų žinyną“. Elektroniniai leidiniai rengiami
profesionaliai ir atsakingai: visi straipsniai redaguojami profesionalios redaktorės.
Elektroninė enciklopedija „Kretingos krašto enciklopedija“ yra daug žmogiškųjų resursų
reikalaujantis Viešosios bibliotekos produktas. Jo tematinė apimtis – didelė, todėl vien
Viešosios bibliotekos darbuotojų pajėgumų rengti straipsnius, neužtenka. 2018 m.,
pasinaudojant projektinėmis lėšomis, buvo nupirkti autoriniai straipsniai Kretingos istorijos,
religinėmis temomis. Planuojama šią praktiką taikyti ir 2019 m.
Pati didžiausia naujiena 2019 m., tai darbas su RFID lankytojų aptarnavimo, savitarnos ir
bibliotekos fondų apsaugos sistema, integruota su LIBIS. Šią sistemą kelios šalies bibliotekos
naudoja, tačiau Viešoji biblioteka bus pirmoji dirbanti RFID sistema su serveriu debesijoje.
Kadangi tai yra pilotinis projektas, galimi tam tikri darbo nesklandumai. Nauja sistema
pareikalavo ne tik specialios įrangos, tačiau ir darbuotojų kompetencijos didinimo. Tikimasi,
kad ji bus patogi Viešosios bibliotekos vartotojams, nes jiems bus pasiūlytos papildomos
paslaugos: savitarnos įrenginiai, knygų grąžinimo dėžė su asmens ir knygų identifikavimu ir kt.
Naujajame Viešosios bibliotekos pastate siekta technologinio modernumo – įrengtas
interaktyvus infoterminalas, kuriame lankytojai ras visą aktualią informaciją, salių užimtumo
registratoriai, interaktyvios lentos. Pagal šiuo metu įdiegtą ir diegiamą informacinę ir
kompiuterinę sistemas, Viešoji biblioteka yra viena moderniausių šalyje.
1.2.7. Vidaus kontrolės sistema. Viešosios bibliotekos personalo veiklos efektyvumas
tikrinamas ataskaitų sistema: kasmet skyrių vedėjai, filialų darbuotojai rengia veiklos
statistines ir tekstines ataskaitas, kurias pateikia vyresn. metodininkei Lolitai Miežienei. Iš
gautų duomenų parengiama Viešosios bibliotekos metų veiklos ataskaita. Ataskaitose
atsispindintys veiklos privalumai ir trūkumai aptariami visuotiniame darbuotojų susirinkime.
2. Viešoji biblioteka savo veikla siekia realizuoti įstaigos viziją, strateginius tikslus.
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.
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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 įgyvendina Kretingos rajono kultūrinės veiklos, Etninės kultūros
plėtros Kretingos rajone, Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programas, kurios
patvirtintos Kretingos rajono savivaldybės strateginiame plane. Taip pat Viešoji biblioteka
įgyvendina Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių
gebėjimų ugdymo programą 1-12 klasių mokiniams. Viešosios bibliotekos filialai 2019 m. yra
parengę ir įgyvendins įvairias skirtingo amžiaus vartotojų grupėms skirtas edukacines
programas. Viešoji biblioteka, planuodama savo veiklą 2019 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 2019 m. Viešosios bibliotekos ir filialų renginių planą atsižvelgiama į tai, kad
2019 m. Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto, Žemaitijos, Lietuvos
šaulių sąjungos, Prezidento Antano Smetonos, Jono Žemaičio – Vytauto, Lietuvos
Nepriklausomybės kovų atminimo, vietovardžių, pasaulio lietuvių ir kt. metais.
Planuojant veiklos rodiklius 2019 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 programa (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:
 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 savitumą, 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;
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 toliau rengiami dokumentai tradiciniams gaminiams, amatams, tradicinėms
paslaugoms bei meistrams sertifikuoti.
3.2. Kretingos rajono kultūrinės veiklos 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 jubiliejines sukaktis;
 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 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.
2019 m. veiklos plano priedai:
1. Lentelė. 2019 metų pagrindiniai veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės.
2. Lentelė. 2019 metų renginių planas.
3. Lentelė. 2019 metų projektai.
Schema Nr. 1 Viešosios bibliotekos struktūra.
Planą parengė direktoriaus pavaduotoja Erika Kazlauskienė.
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1 priedas
2019 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

Atsakingi
vykdytojai,
įvykdymo
terminas

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 6200 fiz. vnt.
Dokumentų
dokumentų fondą
komplektavimo
ir tvarkymo
Iš jų:
skyrius, I–IV
knygų
6150 fiz. vnt.
ketv.
elektroninių dokumentų
Nurašytų dokumentų
skaičius

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

50 fiz. vnt.
7000 fiz. vnt.

Iš jų:
knygų

6950 fiz. vnt.

elektroninių dokumentų
Sukurtų įrašų skaičius

50 fiz. vnt.
1500 fiz. vnt.

Fondo dydis

205700 fiz. vnt.

Elektroniniame kataloge
atžymėti nurašytus
dokumentus

7000 fiz. vnt.

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

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

UŽDAVINYS. Gerinti vartotojų aptarnavimą
PRIEMONĖ. Organizuoti ir vykdyti kokybišką vartotojų aptarnavimą
Registruoti ir
Skaitytojų skaičius iš viso 8111
Viešoji
aptarnauti
biblioteka ir
vartotojus

9

Suaugusiųjų skaitytojų
skaičius

5750

Vaikų skaitytojų skaičius

2361

Lankytojų skaičius iš viso

128370

Suaugusiųjų lankytojų
skaičius

78766

Vaikų lankytojų skaičius

49604

Virtualių lankytojų
skaičius

32000

Kompiuterių vartotojų
skaičius

9437

Neregių ir silpnaregių
skaitytojų skaičius

10

Dokumentų išduotis

219758 egz.

Dokumentų išduotis
suaugusiesiems

172325 egz.

Dokumentų išduotis
vaikams

47433 egz.

Dokumentų išduotis į
namus

150127 egz.

Dokumentų išduotis
vietoje (skaityklose)

69631 egz.

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.
Viešoji
biblioteka ir

10

1.2.1.2.

Teikti
bibliografines –
informacines
paslaugas, kurti
informacinębibliografinę bazę

Grožinės literatūros
išduotis

101866 egz.

Šakinės literatūros
išduotis

117892 egz.

Periodinių leidinių
išduotis

101332 egz.

Garsinių dokumentų
išduotis

128 egz.

Gautų informaciniųbibliografinių užklausų
skaičius

7100

Atsakytų informaciniųbibliografinių užklausų
skaičius

7041

Elektroninėmis
priemonėmis gautų
užklausų skaičius

502

Elektroninėmis
priemonėmis gautų ir
atsakytų užklausų skaičius

502

Sukurtų analizinių įrašų
3900
LIBIS Analizinės
bibliografijos posistemyje
skaičius
Redaguotų analizinių įrašų 1300
skaičius
Prisegtų bylų skaičius:
kraštotyros straipsnių;
knygų turinių
Prenumeruojamų ir
propaguojamų duomenų
bazių (DB) skaičius

1200
400
13

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.
Kraštotyros ir
informacijos
skyrius, I–IV
ketv
Kraštotyros ir
informacijos
skyrius, I–IV
ketv.
Kraštotyros ir
informacijos
skyrius, I–IV
ketv.
Kraštotyros ir
informacijos
skyrius, I–IV
ketv.
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Parengtų bibliografinių
rodyklių skaičius

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.

1.4.

4

Kraštotyros ir
informacijos
skyrius, 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
183
Viešoji
bibliotekos veiklą
spaudai skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Parengtų informacinių
215
Viešoji
pranešimų spaudai
biblioteka ir
skaičius
filialai, I–IV
ketv.
Parengtų straipsnių
130
Viešoji
svetainei www.kretvb.lt
biblioteka ir
skaičius
filialai, I–IV
ketv.
Parengtų informacinių
295
Viešoji
pranešimų svetainei
biblioteka, I–IV
www.kretvb.lt skaičius
ketv.
Parengtų straipsnių
70
Rita Vaitkienė,
leidiniui
I–IV ketv.
www.kretingosenciklopedija.lt skaičius
Parengtų straipsnių
30
Rita Vaitkienė,
leidiniui „Kretingos
I–IV ketv.
personalijų žinynas“
skaičius
Parengtų įrašų „Krašto
20
Rita Vaitkienė,
paveldo gidas“ skaičius
Asta
Kuktorovienė I–
IV ketv.
Kitoms interneto
158
Viešoji
svetainėms parengtų
biblioteka ir
straipsnių ir informacinių
filialai, I–IV
pranešimų skaičius
ketv.
Socialiniams tinklams
Facebook 400;
Inga Tirevičiutė,
parengtų straipsnių ir
Instagram 70;
Asta
informacinių pranešimų
Youtube 2
Kuktorovienė I–
skaičius
IV ketv.
Parengtų pranešimų
0
Viešoji
radijui 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
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1.4.1.
1.4.1.1.

1.4.1.2.

1.4.1.3.

PRIEMONĖ. Užtikrinti priemones, padėsiančias tenkinti vartotojų kultūrinius poreikius
Rengti kultūrinius
Surengtų renginių skaičius 1189
Viešoji
renginius
iš viso
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Surengtų renginių
681
Viešoji
suaugusiesiems skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Surengtų renginių
508
Viešoji
vaikams skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Surengtų žodinių renginių 689
Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Surengtų vaizdinių
500
Viešoji
renginių skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Vykdyti projektinę Parengtų projektų skaičius 39
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
39
Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Vykdyti
Kraštotyros fondo dydis
3170 egz.
Kraštotyros ir
kraštotyrinę ir
informacijos
etnokultūrinę veiklą
skyrius, I–IV
(įgyvendinama
ketv.
Etninės kultūros
plėtros Kretingos
rajone 2019-2021
metų programa)
Parengtų kraštotyros
5
Viešoji
darbų skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Papildytų kraštotyros
295
Viešoji
aplankų skaičius
biblioteka ir
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1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.

Įrašų metraščiuose
skaičius
Straipsnių „Personalijų
žinynui“ skaičius
Straipsnių „Kretingos
krašto enciklopedijai“
skaičius
Etnokultūros renginių
skaičius iš viso

20

Etnokultūros žodinių
renginių skaičius

147

Etnokultūros vaizdinių
renginių skaičius

89

30
70
236

filialai, I–IV
ketv.
Filialai, I–IV
ketv.
Rita Vaitkienė,
I–IV ketv.
Rita Vaitkienė,
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.

Iš „Kretingos rajono
600 Eur
savivaldybės etninės
kultūros plėtros
programos“ skirtų lėšų
kiekis
UŽDAVINYS. Siekti visapusiškų Viešosios bibliotekos informacijos resursų
panaudojimo
PRIEMONĖ. Sudaryti sąlygas gyventojams įgyti trūkstamus įgūdžius naudotis visais
informaciniais resursais
Užtikrinti visų
Išmokytų gyventojų
180
Viešoji
amžiaus grupių
naudotis kompiuteriu ir e.
biblioteka ir
bibliotekos
paslaugomis skaičius
filialai, I–IV
paslaugų vartotojų
(grupiniai ir individualūs
ketv.
informacinio ir
mokymai)
kompiuterinio
raštingumo
mokymus,
konsultacijas
(įgyvendinti
Viešosios
bibliotekos
informacinio
raštingumo ugdymo
programą)
Valandų, praleistų mokant 95
Viešoji
gyventojus naudotis
biblioteka ir
kompiuteriu ir e.
filialai, I–IV
paslaugomis, skaičius
ketv.
Lankytojų, kuriems bus
1761
Viešoji
suteikta konsultacijų
biblioteka ir

14
kompiuterių ir e. paslaugų
klausimais, skaičius
Valandų, praleistų
konsultuojant kompiuterių
naudotojus, skaičius

1.5.1.2.

Užtikrinti galimybę
išmokti naudotis
Viešosios
bibliotekos
prenumeruojamomis duomenų
bazėmis

675

Vaikų, dalyvavusių
informacinio raštingumo
programoje, skaičius

90

Prenumeruojamų
duomenų bazių skaičius

13

Išmokytų asmenų naudotis 30
duomenų bazėmis skaičius

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

3.
3.1.

filialai, I–IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Kraštotyrosinformacijos
skyrius, I–IV
ketv.

Kraštotyrosinformacijos
skyrius, 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
334
Viešoji
skatinimo renginius renginių skaičius iš viso
biblioteka ir
Viešojoje
filialai, I–IV
bibliotekoje ir
ketv.
filialuose
Skaitymo skatinimo
233
Viešoji
žodinių renginių skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Skaitymo skatinimo
101
Viešoji
vaizdinių renginių
biblioteka ir
skaičius
filialai, I–IV
ketv.
Ruošti metodinę
Paruoštos dalomosios
100 lankstinukų;
Skaitytojų
medžiagą apie
medžiagos skaičius
100 skrajučių.
aptarnavimo
skaitymo naudą
skyrius,
Kraštotyros ir
informacijos
skyrius, I–IV
ketv.
Rengti straipsnius
Paruoštų straipsnių
10 str.
Skaitytojų
apie skaitymo
skaičius
aptarnavimo
naudą
skyrius, I–IV
ketv.
TIKSLAS. Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuterių tinklo kokybę, taip užtikrinant
nenutrūkstamas kompiuterizuotas paslaugas vartotojams
UŽDAVINYS. Gerinti kompiuterinio tinklo būklę

15
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.
4.1.1.3.

5.

PRIEMONĖ. Numatyti kompiuterinio tinklo priežiūros ir gerinimo priemones ir jas
vykdyti
Tobulinti
Kompiuterizuotų darbo
100
Kęstutis
kompiuterinį tinklą vietų atnaujinimas
Joskaudas, I–IV
ketv.
Įgytų naujų kompiuterių
40
Kęstutis
skaičius
Joskaudas, I–IV
ketv.
Įgytų planšetinių
0
kompiuterių skaičius
Šalinti
Remontuotos
100
Kęstutis
kompiuterinio
kompiuterinės technikos
Joskaudas, I–IV
tinklo gedimus
skaičius
ketv.
Vizitų į filialus dėl
60
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
Asta
LIBIS priežiūrą
skaičius
Kuktorovienė, I–
IV ketv.
Darbui su LIBIS
10
Kęstutis
reikalingos įrangos
Joskaudas, I–IV
pašalintų gedimų skaičius
ketv.
Organizuoti LIBIS PĮ
2 kartus per metus Asta
naujinimo darbus debesyje
Kuktorovienė, I–
IV ketv.
Atnaujintose darbo vietose 23
Asta
pritaikyti darbą LIBIS
Kuktorovienė, I–
debesyje
IV ketv.
TIKSLAS. Užtikrinti personalo profesionalumą
UŽDAVINYS. Vystyti profesinius įgūdžius, skatinti tobulinimąsi
PRIEMONĖ. Profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas
Ugdyti personalo
Per metus kvalifikaciją
46
Viešoji
profesionalumą
pakėlusių darbuotojų
biblioteka ir
skaičius
filialai, I–IV
ketv.
Viešojoje bibliotekoje
3
Viešoji
surengtų mokymų,
biblioteka, I–IV
seminarų skaičius
ketv.
Filialams teiktų
100
Viešoji
konsultacijų bibliotekinės
biblioteka, I–IV
veiklos klausimais kiekis
ketv.
Skatinti
Surengtų kolektyvinių
2
Viešoji
bibliotekininkų
profesinių išvykų skaičius
biblioteka, I–IV
savišvietos poreikį
ketv.
Tirti
Tyrimų skaičius
1
Administracija
bibliotekininkų
I–IV ketv.
tobulinimosi
poreikį
TIKSLAS. Gerinti Viešosios bibliotekos, kaip rajono kultūros įstaigos, įvaizdį

16
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.

UŽDAVINYS. Sukurti patrauklų Viešosios bibliotekos įvaizdį
PRIEMONĖ. Numatyti Viešosios bibliotekos pozityvaus įvaizdžio kūrimo priemones ir
jas įgyvendinti
Sukurti Viešosios
Informacinių lankstinukų
1 (300 vnt.)
Viešoji
bibliotekos
skaičius
biblioteka, I–IV
reprezentacines
ketv.
priemones
Renginių reklaminės
100 plakatų,
Jonita
medžiagos komplektų
500 kvietimų
Beniušienė, Inga
(plakatas, kvietimas,
Tirevičiutė, I–IV
programa) skaičius
ketv.
Kitų reklaminių ir
50 stalinių
Inga Tirevičiutė,
reprezentacinių priemonių kalendorių,
I–IV ketv.
skaičius
500 kišeninių
kalendorių.
500 pieštukų su
logotipu,
300 rašiklių su
logotipu,
300 skirtukų,
500 atšvaitų,
400 bloknotų.
Išsiųstų sveikinimų
50
Administracija,
Viešosios bibliotekos
Inga Tirevičiutė,
vardu skaičius
I– IV ketv.
Viešinti Viešosios
Renginių, kuriuose
5
Viešoji
bibliotekos veiklą
viešinta Viešosios
biblioteka, I–IV
kitų įstaigų
bibliotekos veikla,
ketv.
renginiuose
skaičius
Susitikimų, susirinkimų,
3
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
~75
Viešoji
bendradarbiavimo
bendradarbiaujama,
biblioteka ir
ryšių tęstinumą
skaičius
filialai, I–IV
ketv.
Oficialiai pasirašytų
2
Viešoji
bendradarbiavimo sutarčių
biblioteka, I–IV
skaičius
ketv.
Vykdyti naujų
Naujų veiklos partnerių
2
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,
38
Viešoji
aptarnauti
aptarnaujančių vartotojus,
biblioteka ir
vartotojus
skaičius

17

5.3.1.2.

Seminarų, mokymų apie
vartotojų aptarnavimo
kultūrą, skaičius
Reaguoti į vartotojų Vartotojų pageidavimų
pageidavimus
skaičius

1
20

filialai, I–IV
ketv.
Viešoji
biblioteka, I–IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
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2 priedas
2019 METŲ RENGINIŲ PLANAS
Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems
Eil.
Nr.
1.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA
Viešoji biblioteka,
Parodų galerija
Erlėnų filialas, Birutė
Jonušienė

Sausio 2–31 d.

Andriaus Miežio tapybos darbų paroda

2.

Sausio 2–30 d.

Spaudinių paroda „Kur benuvestų likimas,
Lietuva visada buvo, yra ir liks tikraisiais
namais“, skirta Pasaulio lietuvių metams

3.

Sausio 2–18 d.

Spaudinių paroda „Mets tur daug dienų...“,
Budrių filialas, Jolanta
skirta kunigo, poeto Kristijono Donelaičio 305- Zubernienė
osioms gimimo metinėms

4.

Sausio 2 d.–kovo
28 d.

Spaudinių paroda „Gyvenimo ir kūrybos
prasmė“, skirta rašytojų, menininkų,
kompozitorių, įžymių žmonių jubiliejinėms
sukaktims

Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė

5.

Sausio 2 d. –
gruodžio 30 d.

Profesionaliojo meno ir tautodailės parodos (6)

6.

Vasario 12–19 d.

Spaudinių paroda „Vardan tos...“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimui

Viešoji biblioteka,
Parodų galerija,
ekspozicinės lentynos ir
kt.
Darbėnų filialas, Danutė
Paulikienė, Jurgita
Anužienė

7.

Vasario 20 d.–kovo
20 d.

Spaudinių paroda „Didelis iki žvaigždžių
išaugęs lietuviškas žodis“, skirta Tarptautinei
gimtosios kalbos dienai

8.

Balandžio 11–29 d.

9.

Gegužės 2–30 d.

Spaudinių paroda „Ryški laimės žiburio
šviesa“ skirta rašytojo Jono Biliūno 140osioms gimimo metinėms
Laimutės Kasparavičienės darbų paroda „Tai
mums padovanojo mūsų gamta”

Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė
Baublių filialas, Zofija
Mačiuvienė
Raguviškių filialas,
Gvidmantė Kutkė

10. Gegužės 2–31 d.

Spaudinių paroda „Šerloko Holmso „tėvas“,
skirta anglų rašytojo Artūro Konano Doilio
160-osioms gimimo metinėms

Darbėnų filialas, Danutė
Paulikienė, Jurgita
Anužienė

11. Birželio 10–27 d.

Spaudinių paroda „Tremties istorijos
atspindžiai“, skirta Gedulo ir vilties dienai

12. Birželio 10–21 d.

Spaudinių paroda „Sudie, sudie, Tėvyne
numylėta“, skirta Gedulo ir Vilties dienai

Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė
Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

19
13. Rugpjūčio 20–
rugsėjo 9 d.

Spaudinių paroda „Nemirtingojo Fausto
autorius“, skirta vokiečių poeto ir rašytojo
Johano Volfgango Getės 270-osioms gimimo
metinėms

Vydmantų filialas,
Romutė Girskienė

14. Rugpjūčio 23–
spalio 3 d.

Spaudinių paroda „Ištikimas eilėraščiui ir savo
kartai “, skirta poeto Alfonso Maldonio 90osioms gimimo metinėms
Knygų paroda „Mūsų sveikata ir grožis“, skirta
medicinos temos knygų populiarinimui

Laivių filialas, Ramutė
Reikienė

16. Spalio 1–31 d.

Fotografijų paroda „Akimirkos iš bibliotekos
gyvenimo“, skirta Kalniškių filialo 65-erių
metų sukakčiai

Kalniškių filialas, Zina
Metrikienė

17. Lapkričio 1–30 d.

Spaudinių ir nuotraukų paroda „ Aš diemedžiu Juodupėnų filialas,
žydėsiu...“ skirta poetės Salomėjos Nėries 115- Viliojata Gembutienė
osioms gimimo metinėms

18. Lapkričio 4–30 d.

Paroda „Bibliotekos žingsniai: kaita ir
pastovumas“, skirta Jokūbavo filialo 60-ies
metų sukakčiai

Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė

19. Lapkričio 7–29 d.

Fotografijų paroda „Nepamirštamos
akimirkos“, skirta Šukės filialo 65-erių metų
jubiliejui

Šukės filialas, Asta
Kliknienė

20. Lapkričio
25–
gruodžio 25 d.
21. Gruodžio 2–20 d.

Kalėdinės šeimų fotosesijos nuotraukų paroda

Parodų galerija, Inga
Tirevičiutė
Kūlupėnų filialas, Vilija
Macienė

15. Rugsėjo 2– 7 d.

Spaudinių paroda „Išsiduosi balsu“, skirta
lietuvių rašytojos, dramaturgės Vandos
Juknaitės 70-ųjų metų sukakčiai

Laukžemės filialas,
Dovilė Rimkuvienė

Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams
Eil.
DATA
Nr.
1. Vasario 1–
gruodžio 30 d.
2. Vasario 1–
gruodžio 30 d.
3. Kovo 25–31 d.

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA
Vaikų piešinių, spaudinių, kūrybos darbelių,
Vaikų literatūros
fotonuotraukų parodos (12)
centras, Danutė
Žiobakienė,
Rasa Grigaitienė
Autorinės kuriančių vaikų kūrybos darbų parodos Vaikų literatūros
(2)
centras, Danutė
Žiobakienė
Spaudinių paroda „Vaikystės cukriniai
Kūlupėnų filialas, Vilija
avinėliai“, skirta lietuvių rašytojo Petro
Macienė
Cvirkos110-osioms gimimo metinėms

20
4.

Balandžio 4–29 d.

Spaudinių paroda „Knyga be vaikų negyventų“, Salantų miesto
filialas, Jūratė
skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai
Maciuvienė, Angelė
Kripienė

5. Balandžio 11–
gegužės 30 d.

Spaudinių paroda „Jonuko vargai“, skirta
rašytojo Jono Biliūno 140 – osioms gimimo
metinėms

Laivių filialas, Ramutė
Reikienė

6. Gegužės 1–30 d.

Piešinių paroda „Raguviškių kraštas vaikų
akimis“

Raguviškių filialas,
Gvidmantė Kutkė

7. Gegužės 1–31 d.

Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo
skyriaus vaikų piešinių paroda „Mano
šeimynėlė“

Darbėnų filialas,
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė

8. Gegužės 2–31 d.

Piešinių paroda „Mes iš knygų“, skirta Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai

S. Įpilties filialas, Edita
Kubilienė

9. Gegužės 4–30 d.

Spaudinių paroda „Popieriaus istorija“, skirta
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Erlėnų filialas, Birutė
Jonušienė

10. Birželio 3–28 d.

Nuotraukų paroda „O laimė yra... vaikystė“,
skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Budrių filialas, Jolanta
Zubernienė

11. Birželio 14 d.

Piešinių ant asfalto konkursas „Aš kuriu
pasaulį“ skirta Tarptautinei vaikų gynimo
dienai

Šukės filialas, Asta
Kliknienė

12. Liepos 2–14 d.

Spaudinių paroda „Valstybė – tai tu“, skirta
Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai

Erlėnų filialas, Birutė
Jonušienė

13. Rugpjūčio 9–30 d.

Spaudinių paroda „Pamelos Trevers pašėlusi
auklė“, skirta anglų vaikų rašytojos Pamelos
Trevers 120-osioms gimimo metinėms
Nuotraukų paroda-konkursas „Vasara, knyga ir
aš“

Baublių filialas, Zofija
Mačiuvienė

15. Spalio 1–11 d.

Spaudinių paroda „Gyvūnėliai šalia mūsų“,
skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai

Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

16. Spalio 1–29 d.

Spaudinių paroda „Knygose ir gyvūnai kalba“,
skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai

Dovilė Rimkuvienė,
Laukžemės filialas

17. Spalio 7–30 d.

Spaudinių paroda „Knygų herojai – gyvūnai“,
skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai

18. Gruodžio 2–22 d.

Kūrybinių darbų paroda „Ant kalėdinės
eglutės...“

Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė
Kalniškių filialas, Zina
Metrikienė

14. Rugsėjo 1–31 d.

Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė
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Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems
Eil.
Nr.
1.

Sausio 16 d.–
gegužės 1 d.

Turnyro „Auksinis protas“ 11 sezono žaidimai
(15)

2.

Vasario 1 d.–
gruodžio 31 d.

Filmų vakarai jaunimui (4)

3.

Vasario 1 d.–
gruodžio 31 d.

Fotografavimo ir fotografijų apdorojimo
mokymai

4.

Vasario 1 d.–
gruodžio 31 d.

Atviros jaunimo erdvės „Savas kampas“
lyderių „kavageris“ (12)

5.

Vasario 1 d.–
gruodžio 31 d.
Vasario 1 d.–
gruodžio 31 d.

Atviros jaunimo erdvės „Savas kampas“
lyderių ekskursijos į jaunimo erdves (2)
Jaunimo diskusijos su žymiais asmenimis (2)

7.

Vasario 1 d.–
gruodžio 31 d.

Jaunimo susitikimai, pokalbiai, diskusijos su
psichologais (12)

8.
9.

Vasario 1 d.–
gruodžio 31 d.
Vasario 15 d.

Išvykstamieji užsiėmimai atviros jaunimo
erdvės „Savas kampas“ lyderiams (2)
Prisiminimų popietė „Jie ginklu apgynė
Lietuvos nepriklausomybę“, skirta Lietuvos
nepriklausomybės kovų atminimo metams

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA
Konferencijų salė,
Birutė Naujokaitienė,
Inga Tirevičiutė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Brigita BarkauskaitėTamašauskė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Brigita BarkauskaitėTamašauskė
Darbėnų filialas,
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė

10.

Vasario 21 d.

Popietė „Aš kalbu lietuviškai“, skirta
Gimtosios kalbos dienai paminėti

Raguviškių filialas,
Gvidmantė Kutkė

11.

Kovo 8 d.

Edvardo Tadeušo Stalmoko tapybos darbų
parodos atidarymas

Šukės filialas, Asta
Kliknienė

12.

Kovo 8 d.

13.

Kovo 15 d.
13 val.

Edukacinis užsiėmimas-atvirukų darymas „Su
meile sau“, skirtas Tarptautinei moters dienai
Popietė „Įkvėpti spalvų grožio“, susitikimas su
Salantų ir aplinkinių kaimų dailininkais, meno
mylėtojais

14.

Kovo 15 d. 15 val.

Popietė „Uždraustais keliais keliavusios
knygos“, skirta Knygnešio dienai

Baublių filialas, Zofija
Mačiuvienė
Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė
S. Įpilties filialas, Edita
Kubilienė

15.

Balandžio 1 d.–
gegužės 31 d.

Olfaktorinių pojūčių terapijos užsiėmimai (4)

6.

DATA

PAVADINIMAS

Susitikimų erdvė,
Birutė Naujokaitienė

22
16.

Balandžio 2 d.–
spalio 30 d.

17.

Balandžio 25 d.–
lapkričio 20 d.

18.

Balandžio 29 d.–
lapkričio 20 d.

19.

Balandžio 2 d.–
spalio 15 d.

20.

Gegužės 1 d.–
rugsėjo 30 d.

21.

Gegužės 1 d.–
rugsėjo 30 d.

22.

Gegužės 3 d.

23.

Projekto „Sportas-grožis-sveikata“ paskaitos:
„Fizinio aktyvumo įtaka proto sveikatai“,
„Taisyklinga laikysena“, „Charizmatiška
moteris“, „Ką gali moters balsas“, „Emocinė
higiena dinamiško tempo ir streso sąlygose –
geros savijautos pagrindas“
Projekto „Kūrybiniai pėdsakai mene“
užsiėmimai: Ebru tapyba, knygrišyba, žvakių
gamyba, Kalėdinės dirbtuvės (6)
Projekto „Sportas-grožis-sveikata“ praktiniai
užsiėmimai: Pilateso treniruotės pagrindai,
Šokio terapija, užsiėmimai „Makiažas be
amžiaus ribų“, „Veido mankšta“,
„Aromaterapijos ir sveikos gyvensenos
dirbtuvės“, „Juoko joga“
Projekto „Kultūros loftas“ edukaciniai
užsiėmimai: paveikslų tapyba, būgnų mušimas,
gėlių lipdymo, dekoravimo, garso ir kvapų
terapijos užsiėmimai (11)
Lauko kino seansai Salantų miesto, Darbėnų,
Kartenos, Žalgirio, Vydmantų seniūnijose (5)

Susitikimų erdvė, Inga
Tirevičiutė

Susitikimų erdvė,
Salantų filialas,
Kūlupėnų filialas, Inga
Tirevičiutė
Susitikimų erdvė, Inga
Tirevičiutė

Susitikimų erdvė, Inga
Tirevičiutė

Interaktyvios fotosesijos Salantų miesto,
Darbėnų, Kartenos, Žalgirio, Vydmantų
seniūnijose (5)
Poezijos ir muzikos popietė „Gražiausi žodžiai
mamai“, skirta Motinos dienai

Kretingos rajonas,
Birutė. Naujokaitienė,
Kęstutis Joskaudas
Kretingos rajonas,
Birutė Naujokaitienė,
Kęstutis Joskaudas
Erlėnų filialas, Birutė
Jonušienė

Gegužės 3 d. 17
val.

Popietė „Mamos šypsnis“, skirta Motinos
dienai

Dovilė Rimkuvienė,
Laukžemės filialas

24.

Gegužės 6–10 d.

Europos dienos paminėjimo renginiai (3)

25.

Birželio mėn.

26.

Liepos 17 d.

Renginys visuomenei „Vasara kvepianti baltoji
vakarienė“
Popietė „Lietuviais esame mes gimę“, skirta
Pasaulio lietuvių metams

Konferencijų salė,
Susitikimų erdvė, Inga
Tirevičiutė
Viešoji biblioteka, Inga
Tirevičiutė
Darbėnų filialas,
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė

27.

Rugpjūčio 9 d.

Popietė-viktorina „Nepriklausomos Lietuvos
pirmasis Prezidentas “, skirta valstybės ir
visuomenės veikėjo Antano Smetonos 145osioms gimimo metinėms

Juodupėnų filialas,
Viliojata Gembutienė

28.

Rugpjūčio 12 d.

Tarptautinės jaunimo dienos minėjimas

29.

Rugsėjo 3–27 d.

Tėvystės ugdymo programa „Inovatyvi šeima“
(4 paskaitos)

Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Konferencijų salė,
Susitikimų erdvė, Inga
Tirevičiutė

23
30.

Rugsėjo 3–
gruodžio 10 d.

Turnyro „Auksinis protas“ 12 sezono žaidimai
(15)

Konferencijų salė,
Birutė Naujokaitienė,
I. Tirevičiutė
Konferencijų salė, Inga
Tirevičiutė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė
Kūlupėnų filialas, Vilija
Macienė

31.

Rugsėjo 5 d.

32.

Rugsėjo–spalio
mėn.

Konferencija „Kūrybiškumo lavinimo metodai
ir patirtys“
Savigynos mokymai (5)

33.

Rugsėjo 19 d.
15 val.

Prisiminimų popietė „Spinduliavęs dvasiniu
pakilimu“, skirta Juozo Tumo-Vaižganto
metams

34.

Rugsėjo 20 d.
15 val.

Popietė „Skaitome Vaižgantą“. Knygos
„Nebylys“ aptarimas. Video spektaklio
peržiūra

35.

Rugsėjo 25 d.

Popietė „Mylėdamas Lietuvą – myliu
Laisvę...“, skirta kunigo, rašytojo Juozo TumoVaižganto metams

Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

36.

Rugsėjo 27 d.–
lapkričio 15 d.

Edukacinių užsiėmimų programa šeimoms
(projektas „Inovatyvi šeima“) (2)

37.

Spalio–lapkričio
mėn.

Gitaros pamokos (5)

38.

Spalio 4 d.

Vakaronė „Širdyje mes jauni“, skirta
Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai

Konferencijų salė,
Susitikimų erdvė, Inga
Tirevičiutė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Budrių filialas, Jolanta
Zubernienė

39.

Spalio 26 d. 14 val.

Šventinis renginys „Šlama puslapiai knygų
tyloj...“, skirtas Laivių filialo veiklos jubiliejui

Laivių filialas, Ramutė
Reikienė

40.

Lapkričio 7 d. 14
val.

Šventinis renginys „Kad žodis tartum sparnas
suplazdėtų...“, skirtas bibliotekos veiklos 75erių metų ir dainuojamosios poezijos 10-čiui

41.

Lapkričio 15 d.

Skaitomosios ir dainuojamosios poezijos
popietė „Iš Tavo lūpų į mano širdį...“

Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė
Juodupėnų filialas,
Viliojata Gembutienė

42.

Lapkričio 15 d.

Kalėdinė šeimų fotosesija

43.

Lapkričio 15 d.

Jubiliejinė šventė „Knyga jungia“, skirta
Jokūbavo filialo 60-ečiui

44.

Lapkričio 28 d. 16
val.

Poezijos ir muzikos šventė „Skambantys
žodžiai Žemaičių žemėj“, skirta paminėti
kraštietės poetės Nijolės Rimkienės 85-erių
metų jubiliejų

Vydmantų filialas,
Romutė Girskienė,
Milda Rogačiovienė

45.

Gruodžio mėn.

Tradicinės Kalėdinės dirbtuvės (4)

Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita

Jaunimo edukacijos
erdvė, Inga Tirevičiutė
Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė

24

46.

Gruodžio mėn.

Kraštotyros darbo „Darbėnai – vakar ir
šiandien“ pristatymas

47.

Gruodžio 6 d.

Kalėdinė fotosesija

BarkauskaitėTamašauskė
Darbėnų filialas,
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė

Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

1.

Vasario 1 d.–
gruodžio 30 d.

Įvairūs užsiėmimai vaikams, kūrybinė,
edukacinė veikla, ekskursijos (10)

2.

Vasario 1 d.–
gruodžio 31 d.

Maisto gamybos užsiėmimų vakarai vaikams (5)

3.

Vasario 1 d.–
gruodžio 31 d.

X-BOX žaidimų turnyrai (2)

4.

Vasario 1 d.–
gruodžio 31 d.

Virtualios realybės žaidimų turnyrai (2)

5.

Vasario 1 d.–
gruodžio 31 d.

Stalo žaidimų turnyrai (2)

6.

Vasario 1 d.–
gruodžio 31 d.

Kūrybinės naktys bibliotekoje (2)

7.

Vasario 15 d.

Tradicinis protmūšis, skirtas Vasario 16-ajai

8.

Kovo 1 d.–
gruodžio 31 d.

Komandiniai mokymai (6)

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Vaikų literatūros
centras, Vaikų
edukacijos erdvė,
Danutė Žiobakienė,
Rasa Grigaitienė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Birutė Naujokaitienė,
VšĮ Pranciškonų
gimnazija
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė

25
9.

Kovo 27 d.

Inscenizacija „Voro vestuvės“, skirta Teatro
dienai

Darbėnų filialas,
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė

10.

Kovo 27 d.

Popietė „Nemuno šalies pasakos“, skirta lietuvių
rašytojo Petro Cvirkos 110-osioms metinėms

Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

11.

Kovo 28 d.

Viktorina „Mes mylim savo gimtą kalbą“, skirta
Žemaitijos metams

Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė

12.

Balandžio 3 d.

13.

Balandžio 18 d. 13
val.

Edukacinis užsiėmimas priešmokyklinukams
„Pasakos veikėjas iš kišenės“
Literatūrinė popietė „Augu skaitydamas“

Baublių filialas, Zofija
Mačiuvienė
S. Įpilties filialas,
Edita Kubilienė

14.

Balandžio 30 d.–
birželio 30 d.

15.

Balandžio mėn.

Animacijos kūrimo dirbtuvių organizavimas
Salantų miesto, Darbėnų, Kartenos, Žalgirio,
Vydmantų seniūnijose (5)
Kūrybinės dirbtuvės, skirtos Motinos dienai

16.

Gegužės 6 d.
11 val.

Popietė vaikams „Žodis – ne žvirblis...“, skirta
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

17.

Gegužės 9 d. 14
val.

Edukacinė popietė „Aš pats pasidariau
pieštukinę“. Pynimas iš laikraščių

Birutė Naujokaitienė,
Viešosios bibliotekos
filialai
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Salantų miesto
filialas,
Jūratė Maciuvienė,
Angelė Kripienė
Kūlupėnų filialas,
Vilija Macienė

18.

Gegužės 17 d.
15 val.

Bibliotekos bičiulių šventė „Atverkime vartus
knygai“

20.

Gegužės mėn.

Kūrybinės dirbtuvės, skirtos Tėvo dienai

21.

Birželio 1 d.

22.

Birželio 3 d.

Piešinių ant asfalto popietė „Labas vasarėle“,
skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Erlėnų filialas, Birutė
Jonušienė

23.

Liepos 4 d.

Popietė-bibliomūšis „Aš žinau. O tu?“, skirta
Žemaitijos metams paminėti

Baublių, Jokūbavo ir
Raguviškių filialai,
Zofija Mačiuvienė,
Laima Paulauskienė,
Gvidmantė Kutkė

19.

Vaikų edukacijos
erdvė, Danutė
Žiobakienė
Gegužės 28 d. 10 Edukacinis užsiėmimas ikimokyklinio amžiaus Vydmantų
filialas,
val.
vaikams „Gintaro inkliūzai“
Milda Rogačiovienė
Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Žaidimų ir pramogų šventė vaikams bei jaunimui Budrių filialas, Jolanta
„Spalvotos svajos“, skirta Tarptautinei vaikų
Zubernienė
gynimo dienai

26
24.

Rugpjūčio 14 d.

Popietė „Atidarykime lietuvių mitologinių
pasakų skrynelę“

Juodupėnų filialas,
Viliojata Gembutienė

25.

Rugsėjo 1 d.

26.

Rugsėjo 11 d. 15
val.

Pabėgimo kambario „Pabėgimo pogrindis –
laisvės kovos“ atidarymas
Edukacinių užsiėmimų popietė „Spalvom
medžių lapai prašneka“

Viešoji biblioteka,
Inga Tirevičiutė
Laukžemės filialas,
Dovilė Rimkuvienė

27.

Gruodžio 4 d. 15
val.

Eglutės įžiebimas „Kalėdiniai džiaugsmai
bibliotekoje“, skirtas akcijai „Knygų Kalėdos“

Laivių filialas,
Ramutė Reikienė

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Abonementas,
Informacijos
terminalas, Birutė
Naujokaitienė
Raguviškių filialas,
Gvidmantė Kutkė

1.

Vasario 1–27 d.

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

2.

Kovo 1–28 d.

Spaudinių paroda „Petro Cvirkos palikimas
mums“, skirtas 110-osioms rašytojo P. Cvirkos
gimimo metinėms

3.

Kovo 1–29 d.

Knygų paroda „Ir knyga gydo sielą“

4.

Balandžio 1–29 d.

Spaudinių paroda „Reikia knygos, šildančios
dvasią“

Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė
Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

5.

Balandžio 15 d.

6.

Balandžio 15–30 d.

Spaudinių paroda „Gyvenimas privalo būti
kuriamas“, skirta J. Tumo–Vaižganto 150osioms gimimo metinėms
Spaudinių paroda „Knyga gali prakalbinti ir
gydyti“

Ekspoziciniai
stendai, Birutė
Naujokaitienė
Budrių filialas, Jolanta
Zubernienė

7.

Gegužės 2–30 d.

Spaudinių paroda „Sveikata visiems XXI
amžiuje“

Juodupėnų filialas,
Viliojata Gembutienė

8.

Gegužės 6–30 d.

Spaudinių paroda „Žvilgsnis į Europos šalis“,
skirta Europos dienai

Šukės filialas, Asta
Kliknienė

9.

Gegužės 6 d.

Dokumentų paroda „Išeiviai iš Kretingos“, skirta
Pasaulio lietuvių metams

10.

Liepos 1–19 d.

Prancūzų rašytojos Žorž Sand knygų paroda,
skirta rašytojos 210-osioms gimimo metinėms

Ekspoziciniai
stendai, Birutė
Naujokaitienė
Kalniškių filialas,
Zina Metrikienė

27
11.

Liepos 1–31 d.

Literatūrinė paroda „Vasaros simfonija“, skirta
Alfonso Nyka–Nyliūno 100-ioms gimimo
metinėms

S. Įpilties filialas,
Edita Kubilienė

12.

Spalio 1–30 d.

Spaudinių paroda „Mano žvaigždės iki šiol
Laukžemės filialas,
negęsta“, skirta Eduardo Mieželaičio 100-osioms Dovilė Rimkuvienė
gimimo metinėms

13.

Lapkričio 4–28 d.

Spaudinių paroda „Nepamirštamas Vaižgantas“,
skirta J. Tumo–Vaižganto metams

Erlėnų filialas, Birutė
Jonušienė

14.

Lapkričio 11–28 d.

Spaudinių paroda „Negesk žiburėli“, skirta
Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms

Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė

15.

Gruodžio 16–31 d.

Dovanotų knygų paroda „Dovanų Kalėdos“, Laivių filialas,
skirta akcijai „Knygų Kalėdos“
Ramutė Reikienė

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė

1.

Balandžio 1–15 d.

Spaudinių paroda „H. K. Anderseno premijos
laureatai“, skirta Tarptautinei vaikų knygos
dienai

2.

Balandžio 2–29 d.

Spaudinių paroda „Knygos skraidina svajones“,
skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Baublių filialas, Zofija
Mačiuvienė

3.

Balandžio 11 d.

4.

Liepos 1–29 d.

Vaikų kūrybos darbų paroda „Aš – ne Brisius“,
skirta rašytojo J. Biliūno 140-osioms gimimo
metinėms
Vaikiškų knygelių paroda „Aš vejuos vasarą“

Vaikų literatūros
centras, Danutė
Žiobakienė
Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

5.

Rugpjūčio 1–30 d.

Vaikų piešinių paroda „Knygų personažai
atgyja“

6.

Rugsėjo 2–30 d.

Literatūrinė paroda „Žygiuok, rudenėlį, per
žemę“, skirta Mokslo ir žinių dienai

Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė
S. Įpilties filialas,
Edita Kubilienė

7.

Rugsėjo 2–20 d.

Spaudinių paroda „Į knygų pasaulį“, skirta
Mokslo ir žinių dienai

Šukės filialas, Asta
Kliknienė

8.

Rugsėjo 4 d.

Spaudinių paroda „Pati tikriausia tiesa:
gyvenimas skanus kaip vyšnių uogienė“, skirta
rašytojos J. Baltrukonytės 50-ies metų
jubiliejui

Vaikų literatūros
centras, Rasa
Grigaitienė

28
9.

Rugsėjo 25 d.

10.

Gruodžio 3–30 d.

Spaudinių paroda “Į nuotykius drauge su
Rebeka Una”, skirta rašytojos Rebekos Unos
40-ies metų jubiliejui
Knygų paroda „Žiemos pasaka“

Vaikų literatūros
centras, Rasa
Grigaitienė
Erlėnų filialas, Birutė
Jonušienė

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Budrių filialas, Jolanta
Zubernienė

1.

Sausio 11 d.

Popietė „Metų laikai pagal K. Donelaitį“, skirta
K. Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms

2.

Vasario 4 d.–kovo
29 d.

Virtualūs poezijos kūrinių aptarimai, diskusijos
(4)

3.

Vasario 21 d. 15
val.

Garsinis skaitymas „Skaitau gimtojo krašto
tarme“, skirtas Gimtosios kalbos dienai

4.

Kovo mėn.

Poezijos šventė „Rašuom žemaitėška“, skirta
Žemaitijos metams

Darbėnų filialas,
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė

5.

Kovo 8 d.

Literatūrinis vakaras „Gimtasis žodis skraistėn
įsisupęs“, skirtas Žemaitijos metams

Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė

6.

Kovo 14 d. 15 val.

Popietė „Kaip žydėjimas vyšnios“, susitikimas
su knygų autore Adele Daukantaite, Plungės
literatų klubo „Vingiorykštė“ nare. Knygų
„Skambutis sielai“ ir „Žibuoklės pavasario
laukia“ pristatymas

Kūlupėnų filialas,
Vilija Macienė

7.

Kovo 19 d. 14 val.

Poezijos skaitymai „Sau pačiai ir kitiems“,
Virginijos Jonkienės, Adelės Semėnavičienės ir
Aldonos Anužienės kūryba, skirta pasaulinei
poezijos dienai

Salantų miesto
filialas,
Jūratė Maciuvienė,
Angelė Kripienė

8.

Kovo 28 d.

Susitikimas su teatro aktoriumi (projektas
„Muzikinis teatras – durys į pasakų šalį“)

9.

Balandžio 4–29 d.

Teatro užsiėmimai (projektas „Muzikinis
teatras – durys į pasakų šalį“) (4).

10.

Balandžio 5 d.

„Popietė „Ant gyvenimo tako“, skirta kraštiečio,
poeto, prozininko Petro Rutės 85-osioms
metinėms

Vaikų edukacijos
erdvė, Inga
Tirevičiutė
Vaikų edukacijos
erdvė, Inga
Tirevičiutė
Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

11.

Balandžio 15 d.–
birželio 29 d.

Skaitymo su šunimi užsiėmimai vaikams (4)

Viešosios bibliotekos
internetinės svetainės,
FB profilis, Birutė
Naujokaitienė
Laivių filialas,
Ramutė Reikienė

Vaikų edukacijos
erdvė, Inga
Tirevičiutė

29
12.

Balandžio 23–26 d.

Akcija „Gyvenkime su knyga“, skirta
Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei

Šukės filialas, Asta
Kliknienė

13.

Balandžio 23–27 d.

XIX-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų
savaitės renginiai (4)

14.

Balandžio 25 d.

Susitikimas su muzikos atlikėju (projektas
„Muzikinis teatras – durys į pasakų šalį“)

15.

Balandžio 26 d.

16.

Gegužės 5–25 d.

Konferencija „Juozas Tumas-Vaižgantas:
laiškai ateičiai“, skirta J. Tumo-Vaižganto 150osioms gimimo metinėms
Muzikos užsiėmimai (projektas „Muzikinis
teatras – durys į pasakų šalį“)

Abonementas,
Konferencijų salė,
Susitikimų erdvė,
Birutė Naujokaitienė
Vaikų edukacijos
erdvė, Inga
Tirevičiutė
Konferencijų salė,
Birutė Naujokaitienė

17.

Birželio 6 d.

Skaitymų vakaras „Nekasdieniški egzodo
kūrybos liudijimai“, skirti Pasaulio lietuvių
metams

18.

Birželio 26 d. 15 val.

Literatūrinė valandėlė „Ties atversta knyga“,
skirta Juozo Tumo-Vaižganto metams

19.

Rugpjūčio 9 d.

20.

Rugpjūčio 23 d.

Žurnalistės, rašytojos feljetonistės Liūnės
Janušytės atminimo vakaras „Ant ko ir
pasirašau...“
Filmo peržiūra „Kaimynai“, skirta Juozo
Paukštelio 120-osioms metinėms

21.

Rugsėjo 26 d.

Kretingos krašto kūrėjų vakaras

22.

Spalio 11 d.

23.

Spalio 17 d.

24.

Spalio 23 d. 16 val.

Literatūrinė popietė „Grįžkite dar gyvais
žmonėmis...“, skirta kunigo, rašytojo Vaižganto
150-osioms gimimo metinėms
Literatūrinis-muzikinis atminimo vakaras
„Vaižganto tekstas – kaip klasikinė muzika“,
skirtas J. Tumo–Vaižganto 150-osioms gimimo
metinėms
Garsinio skaitymo popietė „Žodžio galia ir
grožis“

25.

Lapkričio 12 d.

J. Tumo-Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“ ištraukų
garsinis skaitymas, skirtas J. Tumo–Vaižganto
metams

Erlėnų filialas, Birutė
Jonušienė

26.

Gruodžio 12 d.

Literatūrinė popietė „Knyga, kurios negaliu
pamiršti“, skirta Knygų Kalėdoms

Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė

27.

Gruodžio 13 d.

Tradicinis padėkos vakaras skaitytojams „Balto
angelo belaukiant“

Konferencijų salė,
Birutė Naujokaitienė

Vaikų edukacijos
erdvė, Inga
Tirevičiutė
Konferencijų salė
arba Viešosios
bibliotekos lauko
erdvės, Birutė
Naujokaitienė
Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė
Susitikimų erdvė,
Birutė Naujokaitienė
Kurmaičių filialas,
Rimanta Žilinskienė
Konferencijų salė,
Birutė Naujokaitienė
Baublių filialas, Zofija
Mačiuvienė
Konferencijų salė,
Birutė Naujokaitienė
Laukžemės filialas,
Dovilė Rimkuvienė
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28.

Gruodžio 20 d.

Adventinė padėkos popietė ,,Žvaigždžių taku
ateina atgimimas...“

Kurmaičių filialas,
Rimanta Žilinskienė

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams
Eil.
Nr.
1.

DATA

PAVADINIMAS

3.

Vasario 4 d.–
gruodžio 20 d.,
kartą per savaitę 13
val.
Vasario 4 d. –
gruodžio 20 d.,
kiekvieną antradienį
14 val.
Vasario 7 d. 10 val.

4.

Vasario 21 d. 10 val.

Lietuvių kalbos diena „Kur gyvena kalba“ (2
kl. moksleiviams)

5.

Kovo mėn.

Garsinio skaitymo valanda „Pavasario
skaitiniai“, iš skaitymo skatinimo programos
„Skaitymo kalendorius“ su Darbėnų gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikais (3
renginiai)

Darbėnų filialas,
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė

6.

Kovo 15 d.

Gudonytės filmo „Dvynukės“ peržiūra, skirta E.
Kestnerio 120-iosioms gimimo metinėms

Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė

7.

Kovo 15 d.

Skaitymo valanda „Mano vaikystės eilėraštis“,
skirta Knygnešio dienai

Erlėnų filialas, Birutė
Jonušienė

8.

Balandžio 2 d.

Pokalbių popietė „Kas geriau... filmas ar
knyga?“, skirta Knygnešio dienai

Budrių filialas, Jolanta
Zubernienė

9.

Balandžio 5 d. 10
val.

Vaikų knygos šventė „Ir knygos išskleis bures“
(3–4 kl. moksleiviams)

10.

Balandžio 5 d.

11.

Balandžio 23 d. 11
val.

Popietė „Knygos skraidina svajones“, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai
Garsiniai skaitymai vaikams „Mikutis
gamtininkas“, skirta Nacionalinei bibliotekų
savaitei ir Juozo Tumo-Vaižganto metams

Vaikų edukacijos
erdvė, Danutė
Žiobakienė
Baublių filialas, Zofija
Mačiuvienė
Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė

2.

Kūrybinė laboratorija (25)

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Vaikų edukacijos
centras, Danutė
Žiobakienė

Vaikų knygų klubo „Pelėdžiukai“ užsiėmimai
(25)

Vaikų edukacijos
centras, Danutė
Žiobakienė

Susitikimas su rašytoja Jurga Vile ir dailininke
Lina Itagaki, komiksų knygos „Sibiro haiku“
autorėmis

Vaikų edukacijos
erdvė, Birutė
Naujokaitienė,
Danutė Žiobakienė
Vaikų edukacijos
centras, Danutė
Žiobakienė
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12.

Gegužės 13 d.

Seminaras moksleiviams „Lietuvių išeivijos
literatūrinis paveldas“, skirtas Pasaulio lietuvių
metams
Popietė „Žemaitukų žaidimai“, skirta Vaikų
gynimo dienai ir Žemaitijos metams

Konferencijų salė,
Birutė Naujokaitienė

13.

Gegužės 30 d. 15
val.

14.

Birželio 3 d.–
rugpjūčio 30 d.
Rugsėjo 19 d.

Vasaros skaitymo skatinimo programa „Ir
šypsos knygų veidukai“ (1–4 kl. moksleiviams)
(12 renginių).
Garsiniai skaitymai „Mikutis gamtininkas“

Vaikų edukacijos
erdvė, Danutė
Žiobakienė
Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

15.
16.

Rugsėjo 27 d.

Knygos „Didysis žodžių fabrikas“ pristatymas

17.

Spalio 1–31 d.

Fotografijų paroda „Tautiniai drabužiai mūsų
šeimų nuotraukose“, skirta Žemaitijos metams

Baublių filialas, Zofija
Mačiuvienė
Darbėnų filialas,
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė

18.

Spalio 1 d.–
gruodžio 20 d.

Šešėlių teatro užsiėmimai „Paslaptingųjų knygų
diena“ (1–4 kl. moksleiviams) (12)

Kūlupėnų filialas,
Vilija Macienė

Vaikų edukacijos
erdvė, Danutė
Žiobakienė

Vaizdiniai etnokultūros renginiai suaugusiesiems
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

1.

Sausio 15–31 d.

Audronos Galdikienės rankdarbių paroda
„Pabiros“

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Kalniškių filialas,
Zina Metrikienė

2.

Vasario 4–27 d.

Šukiškių dekoruotų puodelių paroda
„Palietimas“

Šukės filialas, Asta
Kliknienė

3.

Kovo 4–28 d.

Spaudinių paroda „Ką mena mūsų kaimai“,
skirta Vietovardžių metams

Laukžemės filialas,
Dovilė Rimkuvienė

4.

Balandžio 22 d.

Parodiniai stendai,
Birutė Naujokaitienė

5.

Gegužės mėn.

Spaudinių paroda „Humoro filosofija“ (nuo
1946 m. leistuose rajoniniuose laikraščiuose
publikuotų pieštų iliustracijų, karikatūrų
paroda)
Popietė-paskaita „Vietovardžiai – kūlgrinda į
praeitį“, skirta Vietovardžių metams

6.

Gegužės 2 d.–
birželio 27 d.

Spaudinių paroda „Salantų krašto ir aplinkinių
kaimų senieji vietovardžiai“, skirta Vietovardžių
metams

Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė

Darbėnų filialas,
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė
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7.

Gegužės 17–birželio
18 d.

Tautodailininko Vytauto Jaugėlos medžio
dirbinių paroda „Veidai žemaitiški“, skirta
Žemaitijos metams

Vydmantų filialas,
Romutė Girskienė

8.

Birželio 3–28 d.

Dokumentų paroda „Susipažinkime su
karteniškiu tautodailininku Žydrūnu Einars“,
skirta 55-ųjų metų jubiliejui

Kartenos filialas,
Zinaida Viršilienė

9.

Birželio 4–29 d.

Spaudinių ir dokumentų paroda „Erlėnų ir
aplinkinių kaimų istorija ir paveldas“, skirta
Vietovardžių metams

Erlėnų filialas Birutė
Jonušienė

10.

Liepos 1–30 d.

Dianos Žukauskaitės kryželiu siuvinėtų
paveikslų paroda

Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė

11.

Rugsėjo 3–30 d.

Spaudinių ir nuotraukų paroda „Lietuvių liaudies
menas ir jo simbolika“

Juodupėnų filialas,
Viliojata Gembutienė

12.

Lapkričio 25–
gruodžio 10 d.

Kraštotyros medžiagos paroda „Suaugęs su
ąžuolu“, skirta kraštiečio, skulptoriaus,
tautodailininko Adolfo Viluckio 80-mečiui

Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

13.

Gruodžio 2–31d.

Spaudinių paroda „Mano tėviškės žiema“

S. Įpilties filialas,
Edita Kubilienė

14.

Gruodžio 16–31 d.

Naujametinių atvirukų paroda „Su Naujaisiais
metais“ (1968–1980m.)

Budrių filialas, Jolanta
Zubernienė

Vaizdiniai etnokultūros renginiai vaikams
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

1.

Balandžio 1–30 d.

Spaudinių paroda „40 pavasario paukščių“

2.

Balandžio 1–30 d.

Spaudinių paroda „ Senieji Velykų papročiai ir
sėkmę pritraukiantys ženklai ...“

Juodupėnų filialas,
Viliojata Gembutienė

3.

Balandžio 3–28 d.

Margučių paroda “Margučiai jau budina žemę“

Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė

4.

Balandžio 16–29 d.

Vaikų pagamintų velykinių puošmenų iš įvairių
medžiagų paroda „Pražydo šakelė margučiais
margais“

Vydmantų filialas,
Milda Rogačiovienė

5.

Balandžio 18–29 d.

Kūrybinių darbų parodėlė „Rieda margi
margučiai“

Kalniškių filialas,
Zina Metrikienė
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6.

Balandžio 26 d.

Vaikų Velykėlės su Darbėnų gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikais

Darbėnų filialas,
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė

7.

Liepos 1 d.

Spaudinių paroda „Nuo žiedadulkės iki medaus“

Erlėnų filialas, Birutė
Jonušienė

8.

Rugpjūčio 1–30 d.

Spaudinių paroda „Senolių išmintis tautosakoje“

Juodupėnų filialas
Viliojata Gembutienė,

9.

Lapkričio mėn.

Popietė „Mes – Žemaite“, skirta Žemaitijos
metams

Darbėnų filialas,
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė

10.

Lapkričio 18 d.–
gruodžio 30 d.

Spaudinių paroda „Oi žiema žiemuže“, skirta
žiemos šventėms

11.

Gruodžio 1–30 d.

Karpinių paroda „Baltu snaigių takeliu“

Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė
Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė

12.

Gruodžio 5–30 d.

Kalėdinių puokščių paroda „Žiema puokštėje“

Šukės filialas, Asta
Kliknienė

Žodiniai etnokultūros renginiai suaugusiems
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

1.

Vasario 8 d. 15 val.

Popietė „Kaimelis prie Kūlupio“, skirta
Vietovardžių metams

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Kūlupėnų filialas,
Vilija Macienė

2.

Vasario 12 d.

Edukacinis užsiėmimas „Siuvinėjimas kryželiu
pradedantiesiems“

Šukės filialas, Asta
Kliknienė

3.

Vasario 19 d.

Popietė „Žiemą dūmais mes paleisim“, skirta
Užgavėnėms

Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė

4.

Kovo 3 d.

Kazimiero šventė „Meilė artimui ir klusnumas
Dievui – šv. Kazimiero kelias“.

Baublių filialas, Zofija
Mačiuvienė

5.

Kovo 20 d.

Edukacinis užsiėmimas „Žemaitija – paslapčių
žemė“, skirtas Žemaitijos metams

Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

6.

Balandžio 5 d. 15
val.

Edukacinis užsiėmimas „Rišiu surišiu verbą
margiausią“

Vydmantų filialas,
Romutė Girskienė,
Milda Rogačiovienė

7.

Balandžio 11 d.

Velykinė popietė „Šv. Velykų papročiai ir
tradicijos“

Raguviškių filialas,
Gvidmantė Kutkė
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8.

Balandžio 11 d. 14
val.

Edukacinė popietė „Veltinė dėžutė kiaušiniams
ir ne tik“

Kūlupėnų filialas,
Vilija Macienė

9.

Balandžio 12 d. 14
val.

Edukacinis renginys „Kaip gyveno Žemaitijos
senoliai“, skirta Žemaitijos metams

10.

Gegužės 2 d.–
birželio 27 d.

Spaudinių paroda „Salantų krašto ir aplinkinių
kaimų senieji vietovardžiai“, skirta Vietovardžių
metams.

11.

Rugsėjo 10 d. 14 val. Viktorina „Ką žinau apie išnykusius kaimus S.
Įpilties krašte?“, skirta Vietovardžių metams

Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė
Salantų miesto
filialas, Jūratė
Maciuvienė, Angelė
Kripienė
S. Įpilties filialas,
Edita Kubilienė

12.

Rugsėjo 26 d. 16.30
val.

Popietė „Nepamiršti ir savi žemaičių papročiai“,
skirta Žemaitijos metams

Laukžemės filialas,
Dovilė Rimkuvienė

13.

Rugsėjo 27 d.

Edukacinis užsiėmimas „Rankdarbiai – dovana
šeimai ir sau pačiam“

Erlėnų filialas, Birutė
Jonušienė

14.

Spalio 18 d.

Renginys „Grūšlaukės krašto vietovės
išskirtinumas ir tradicijos“, skirta Vietovardžių
metams

Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

15.

Spalio 30 d.

Popietė „Tik Vėlinių alsavime mintis liepsna
sujungs...“

Juodupėnų filialas,
Viliojata Gembutienė

16.

Lapkričio 2 d.

Poezijos valanda „Pabūkim tyloje, pagerbkim
maldoje“, skirta Vėlinėms

Kalniškių filialas,
Zina Metrikienė

17.

Lapkričio 15 d.

Literatūrinis-muzikinis vakaras „Samogitia:
eilės ir muzika“, skirtas Žemaitijos metams

Susitikimų erdvė,
Birutė Naujokaitienė

18.

Gruodžio 1 d.

Adventinė popietė „Jaukumą reikia užauginti“

19.

Gruodžio 12 d. 14
val.

Edukacinė popietė „Džiaugsmas į namus“, skirta
žiemos šventėms

Baublių filialas, Zofija
Mačiuvienė
Kūlupėnų filialas,
Vilija Macienė

20.

Gruodžio 13 d.

Advento popietė „Laukimo tyloje sustoja
laikas“, skirta Knygų Kalėdoms

Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

Žodiniai etnokultūros renginiai vaikams
Eil.
Nr.
1.

DATA
Vasario 14 d. 14 val.

PAVADINIMAS
Edukacinė popietė – lėlių iš skiaučių rišimas
„Žemaitė“, skirta Žemaitijos metams

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Kūlupėnų filialas,
Vilija Macienė
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2.

Vasario 27 d.

Edukacinis užsiėmimas „Užgavėnių šėlsmas.
Kaukių darymas“

Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

3.

Kovo mėn.

Kūrybinės dirbtuvės, skirtos Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai

4.

Kovo 6 d. 11 val.

Popietė vaikams „Pagarba vietos tarmei“, skirta
Vietovardžių metams

5.

Kovo 20 d. 10 val.

Viktorina vaikams „Žemaitija: klausiam,
atsakom, sužinom“, skirta Žemaitijos metams

Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Salantų miesto
filialas,
Jūratė Maciuvienė,
Angelė Kripienė
Vydmantų filialas,
Romutė Girskienė,
Milda Rogačiovienė

6.

Balandžio 11 d.

7.

Balandžio 12 d.,
gegužės 9 d. 10 val.

Velykinė edukacija „Tradicinis margutis –
kiaušinių marginimas vašku“
Edukacinių pamokėlių ciklas „Augu žemaičių
žemėj“ (3–4 kl. moksleiviams)

8.

Balandžio 15 d.

Paskaita „Pabėgimo pogrindis – laisvės kovos“

9.

Balandžio 19 d.

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Margučių
marginimas vašku“

10.

Balandžio 19 d. 14
val.

Edukacinis užsiėmimas „Gražiausias margutis“

S. Įpilties filialas,
Edita Kubilienė

11.

Balandžio 21 d.

Edukacinis užsiėmimas „Nusidažyk margutį
pats“

Jokūbavo filialas,
Laima Paulauskienė

12.

Balandžio mėn.

Kūrybinės dirbtuvės, skirtos pasiruošimui
Velykoms

13.

Balandžio 23 d.

Žaidimų popietė „Rid rid rid margi margučiai“

Jaunimo edukacijos
erdvė, Brigita
BarkauskaitėTamašauskė
Erlėnų filialas, Birutė
Jonušienė

14.

Balandžio 26 d.

Popietė „Žalioj pievelėj rieda margučiai“, skirta
Atvelykiui

Laivių filialas,
Ramutė Reikienė

15 val.

Baublių filialas, Zofija
Mačiuvienė
Vaikų edukacijos
erdvė, Danutė
Žiobakienė
Konferencijų salė,
Inga Tirevičiutė
Šukės filialas, Asta
Kliknienė

15.

Gegužės 7 d. 15 val.

Žaidimų popietė „Ką žaisdavo mūsų tėveliai“,
skirta Žemaitijos metams

Laukžemės filialas,
Dovilė Rimkuvienė

16.

Gegužės 13 d. 10
val.

Protų mūšis „Kretingos krašto vietovardžių
kilmė“ (4 kl. moksleiviams)

17.

Birželio 1–30 d.

Edukacinių užsiėmimų ciklas vaikams „Aš –
žemaitis“ (6 užsiėmimai)

Vaikų edukacijos
erdvė, Danutė
Žiobakienė,
Laima Jonauskaitė
Vaikų edukacijos
erdvė, Birutė
Naujokaitienė
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18.

Birželio 20 d.

Pažintinė popietė vaikams „Aplinkinių kaimų
vietovardžiai“, skirta Vietovardžių metams

Kalniškių filialas,
Zina Metrikienė

19.

Rugpjūčio 2 d.

Pažintinė popietė „Vietų vardais į mus kalba pati
žemė“, skirta Vietovardžių metams

Kartenos filialas,
Zinaida Viršilienė

20.

Rugpjūčio 5–9 d.

Edukacinių renginių savaitė vaikams ir jaunimui
„Saulutė teka kiekvienam“

Budrių filialas, Jolanta
Zubernienė

21.

Rugsėjo 26 d.

Popietė priešmokyklinukams „Obelėlė išaugino
gausią obuolių šeimyną“
Rugsėjo 26 d. 14 val. Popietė „Žemaičiai pasakoriai“, skirta Žemaitijos
metams

Baublių filialas, Zofija
Mačiuvienė
Kūlupėnų filialas,
Vilija Macienė

23.

Lapkričio 8 d. 12
val.

Teminė valandėlė vaikams „Žemaitijos krašto
vietovardžių įvairovė“, skirta Žemaitijos metams

Vydmantų filialas,
Romutė Girskienė

24.

Lapkričio 15 d. 14
val.

Literatūrinis protmūšis „Mus jungia žemaitiška
dvasia“ (4–6 kl. moksleiviams)

25.

Gruodžio 10, 12 d.

Edukacinė popietė „Šiaudinukai grįžta į namus“
(šiaudinių žaisliukų gamyba)

Vaikų edukacijos
erdvė, Danutė
Žiobakienė
Raguviškių filialas,
Gvidmantė Kutkė

26.

Gruodžio 10–19 d.

Edukaciniai užsiėmimai „Baltas angelas –
Kalėdų simbolis“, popierinių Kalėdinių
dekoracijų kūrimas

Juodupėnų filialas,
Viliojata Gembutienė

27.

Gruodžio 12 d.

Edukacinis užsiėmimas „Kalėdų Senelio
dirbtuvės“

Grūšlaukės filialas,
Birutė Markaitienė

22.
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3 priedas
2019 METŲ PROJEKTAI
Eil.
Nr.
1.

2.

Projekto pavadinimas
„Para Kultūroje“

„Juozo Tumo-Vaižganto tekstas – kaip klasikinė
muzika“

Prašoma
suma
3000,00

Projektas pateiktas

10828,00

Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei

900,00
2665,00

3.

„Audiovizualinių menų populiarinimo programa
Kretingos rajone“

2290,00
5630,00

4.

„Poezijos kvapų alchemija“

785,00
3120,00

5.

„Samogitia: nežinoma ar pažinta“

1120,00

6.

„Knygos invazija‘19“

1785,00

7.

„Egzodo kūrybos liudijimai“

750,00

8.

„Vaikystė knygų lydima“

960,00

9.

„Kultūros loftas“

780,00
3900,00

10.

„Pabėgimo pogrindis – laisvės kovos“

720,00
3600,00

11.

„Sportas-grožis-sveikata“

900,00
4500,00

12.

„Inovatyvi šeima“

950,00

Kretingos rajono
savivaldybei

Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei
Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei
Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei
Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei
Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei
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13.

„Kūrybiniai pėdsakai mene“

1200,00

14.

„Muzikinis teatras – durys į pasakų šalį“

900,00

15.

„Skaitymas su šunimi“

700,00

16.

„Vasara kvepianti baltoji vakarienė“

900,00

17.

Atvira erdvė jaunimui „Savas kampas“

2000,00

18.

„Europos dienos minėjimas Kretingoje“

700,00

19.

„Taislius augyminis – žolinčių paslaptys“

120,00

20.

„Elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“
tekstų kūrimas, redagavimas ir priežiūra“

350,00

21.

„Istorijos detektyvai“ (Baublių filialas)

870,00

22.

280,00

23.

„Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvybės sergėtojas“
(Darbėnų filialas)
„Darbėnai vakar ir šiandien“ (Darbėnų filialas)

500,00

24.

„Aš mylių kraštą, kuriame gimiau“ (Erlėnų filialas)

250,00

25.

200,00

27.

„Grūšlaukės krašto vietovės išskirtinumai ir tradicijos“
(Grūšlaukės filialas)
„Bibliotekos žingsniai: kaita ir pastovumas“ (Jokūbavo
filialas)
„Iš tavo lūpų į mano širdį...“ (Juodupėnų filialas)

290,00

28.

„Metų ratui apsisukus“ (Kalniškių filialas)

250,00

29.

„Kūryboje suradę gyvenimo prasmę“ (Kartenos
filialas)
„Išgirdau – neužmiršau, pamačiau – įsiminiau,
padariau – išmokau“ (Kurmaičių filialas)
„Šlama puslapiai knygų tyloj...“ (Laivių filialas)

300,00

26.

30.
31.
32.

290,00

230,00
220,00

33.

„Žemaičių kalba nuo seno tarp mūsų gyveno“
(Rūdaičių filialas)
„Mūsų bibliotekos pulsas“ (Salantų m. filialas)

230,00
600,00

34.

„65 metai draugystės su knyga“ (Šukės filialas)

350,00

35.

„Su meile Žemaitijai“ (Vydmantų filialas)

490,00

Iš viso

61503,00

Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Europos Sąjungos
atstovybės Lietuvoje
biuras
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
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei

39
SUDERINTA:
Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Dalia Činkienė

Abonementas
Dokumentų
komplektavimo ir
tvarkymo skyrius
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Informacinių
technologijų ir
viešinimo skyrius

Vaikų
literatūros centras

Vaikų edukacijos
erdvė

Jaunimo
edukacijos erdvė

Periodikos skaitykla

Kraštotyros ir
informacijos
skyrius

Medijų centras

Kraštotyros ir
informacijos
skaitykla
Administracija
Miesto

Salantų

Baublių

Budrių

Darbėnų

Erlėnų

Filialai
Grūšlaukės

Ūkio skyrius
Jokūbavo

Juodupėnų

Kalniškių

Kartenos
Kaimo
Kūlupėnų

Kurmaičių

Laivių

Laukžemės

Raguviškių

Rūdaičių

S. Įpilties

Šukės

Vydmantų

