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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 programa“, „Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programa“, „Valstybinių švenčių ir
atmintinų dienų 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. 2019 metais Viešajai bibliotekai iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto skirta 745,9
tūkst. Eur. Darbo užmokesčiui ir SODRA įmokoms išleista 591,5 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms
(paslaugoms, prekėms) – 139,2 tūkst. Eur, iš jų: periodinių leidinių įsigijimui – 12,7 tūkst. Eur.
Per 2019 m. už Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose teikiamas mokamas paslaugas surinkta 7,7
tūkst. Eur, o tai yra net 6,0 tūkst. Eur daugiau nei ankstesniais metais. Šiam pokyčiui įtakos
labiausiai turėjo naujos paslaugos: patalpų nuoma ir mokami edukaciniai užsiėmimai
suaugusiesiems.
2019 m. Viešajai bibliotekai ypatingi tuo, kad veikla vykdyta naujajame pastate. Kur kas
didesnės erdvės lėmė ir didesnes pastato išlaikymo išlaidas. 2019 metais Kretingos rajono
savivaldybės administracija skyrė 30,0 tūkst. Eur. trūkstamiems baldams įsigyti.
2019 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 prireikė minimaliai (Darbėnų filiale įrengta
turėklų sistema).
Iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dokumentams įsigyti 2019 m. gauta 32,1
tūkst. Eur, t. y. tiek pat, kiek ir 2018 m. Nedidėjanti finansavimo suma ir vis brangstančios knygos
lemia nepakankamą fondo komplektavimą ir vartotojų poreikių tenkinimą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė antrus metus bando spręsti mažų kultūros darbuotojų
atlyginimų problemą. 2019 m. atlyginimas augo 64 Eur: 32 Eur šios sumos skyrė Vyriausybė, 32
Eur Kretingos rajono savivaldybė. 2020 m. numatoma atlyginimus padidinti 10 proc.: 7 proc.
skirs Vyriausybė, o 3 proc. bus prašoma prisidėti savivaldybių. Pokyčiai yra džiuginantys, tačiau
efektas pasiekiamas mažas: kultūros darbuotojai ir toliau išlieka mažiausiai šalyje uždirbantys
asmenys.
Kretingos rajono savivaldybei pateiktas 2020 m. Viešosios bibliotekos biudžeto projektas –
835,8 tūkst. Eur. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2020 m. dokumentams įsigyti skyrė
36960 Eur.
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: 2019
m. Viešoji biblioteka paramos būdu gavo 2279 fiz. vnt. dokumentų už 9,9 tūkst. Eur.
Viešosios bibliotekos ir filialų kultūriniai, etnokultūriniai, šviečiamieji ir kt. renginiai
finansuojami vykdant projektinę veiklą. 2019 m. Viešoji biblioteka iš Lietuvos kultūros tarybos
gavo 10,7 tūkst. Eur trims projektams įgyvendinti. Iš Kretingos rajono savivaldybės
administracijos Kultūrinės veiklos programos įgyvendinimui skirta 11,8 tūkst. Eur, Etninės
kultūros plėtros Kretingos rajone programos įgyvendinimui – 1,2 tūkst. Eur, iš Atvirų jaunimo
erdvių veiklos programos – 2,0 tūkst. Eur, iš Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos – 2,0
tūkst. Eur. Iš Europos Sąjungos atstovybės Lietuvoje gauta 1,1 tūkst. Eur. 2020 m. įvairioms
finansavimo priemonėms pateikti 27 projektai ir prašoma daugiau nei 103 tūkst. Eur finansavimo.
Patvirtintos 2 Kultūros paso programos, kurių vertė vienam vaikui yra 7 Eur.
1.1.3. Socialiniai veiksniai. Viešosios bibliotekos paslaugų adresatas yra Kretingos miesto
ir rajono gyventojai. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2020 m. pradžioje
Kretingos rajone užregistruoti 37427 gyventojai. Lyginant su 2019 m. (37763 gyventojai),
gyventojų sumažėjo 336. Kretingos mieste 2020 m. pradžioje gyveno 16580 gyventojų – 260
mažiau nei 2019 m. (16840 gyventojų). Matoma, kad gyventojų skaičiaus mažėjimas vis dar yra
intensyvus, kas itin įtakoja Viešosios bibliotekos filialų rodiklių mažėjimą. Viešosios bibliotekos
rodikliai Kretingos mieste 2019 m. ženkliai padidėjo ir 2020 m. planuojami didesni, nes veikla
vykdoma naujame, patraukliame pastate, organizuota daug novatoriškų ir aktualių renginių
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bendruomenei. Naujas ir erdvus pastatas leidžia aptarnauti gausesnę bendruomenės dalį, tenkinti
įvairesnius kretingiškių informacinius ir kultūrinius poreikius.
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 2019 m. metais
suintensyvėjo kompiuterinio raštingumo mokymai. Tai lėmė įsitraukimas į nacionalinio projekto
„Prisijungusi Lietuva“ veiklas. Numatoma, kad ir 2020 m. šių mokymų intensyvumas išliks.
Viešosios bibliotekos filialuose 2019 m. kompiuterinio raštingumo mokymų skaičius buvo
mažas. Manoma, kad situaciją lėmė pasenusi kompiuterinė technika ir ribotos darbuotojų
kompetencijos. 2020 m. suintensyvės Viešosios bibliotekos kompiuterinio tinklo atnaujinimas
„Prisijungusi Lietuva“ projekto pagrindu. Tai sudarys sąlygas vartotojus mokyti su pažangia
technika. Planuojama Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų kompetencijas ugdyti pasitelkiant
Viešosios bibliotekos specialistus, projekto „Prisijungusi Lietuva“ parengta metodine medžiaga.
Esant specifinės tematikos, gilesnių žinių reikalaujančių mokymų poreikiui, į Viešosios
bibliotekos filialus vyks Viešosios bibliotekos specialistai.
Kuriant Viešosios bibliotekos vidaus dizainą, užsakant baldus itin daug dėmesio buvo skirta
jaunų žmonių pageidavimams ir nuomonei. Tai padėjo sukurti patrauklias jaunimui erdves ir
sutelkti juos bendrai veiklai. Matoma, kad kryptingas darbas su jaunimu yra reikalingas ir
naudingas ne tik jauniems asmenims, bet ir Viešosios bibliotekos ateičiai ugdomi ateities
paslaugų vartotojai.
Naujajame Viešosios bibliotekos pastate įrengta vaikų edukacijos erdvė, kurią pamėgo ne
tik pavieniai lankytojai, tačiau ir ugdymo įstaigos, tėvai su įvairaus amžiaus vaikais. Šioje erdvėje
kelis kartus per savaitę organizuojamos vaikus lavinančios veiklos, įgyvendinami edukaciniai
projektai, užtikrinamas saugus ir turiningas laisvalaikis.
Jaunimo ir vaikų edukacijos erdvėse vykstančios veiklos puikiai atliepia jaunosios kartos
poreikius. Tai rodo gausus lankytojų skaičius ir pozityvūs atsiliepimai. 2020 m. planuojama
pradėtas veiklas plėtoti, pasiūlyti vis naujų raiškos, kūrybiškumo skatinimo formų.
1.1.4. Technologiniai veiksniai.
Viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas yra didelis (144 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. Pirmieji paketai Viešąją biblioteką
pasiekė 2019 m. pabaigoje, tačiau esminis atnaujinimas turėtų vykti 2020 m.
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. Viešosios bibliotekos darbuotojai tikėjosi, kad projekto rengėjai
pasirūpins mokymais, kaip naudotis technika, tačiau jie nebuvo ir nebus organizuojami. Du
Viešosios bibliotekos specialistai 2019 m. vyko į mokamus robotikos rinkinių naudojimo
mokymus. Įgytų žinių pakako pradėti robotikos mokymus Viešojoje bibliotekoje, kurie ypač
populiarūs tarp berniukų, vaikinų ir jų tėvų. 2020 m. planuojama savarankiškai bei
konsultuojantis su specialistais iš Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos
išmokti patiems ir mokyti lankytojus naudotis likusia technika.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka taip pat administruoja valstybinę
bibliotekų kompiuterizavimo programą. 2019 m. Viešąją biblioteką pasiekė trys nauji
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kompiuteriai su programine įranga vartotojų kompiuterių tinklui atnaujinti. Žinoma, naujų
kompiuterių reikėtų kur kas daugiau, kad atsinaujinimą pajustų kiek įmanoma daugiau Viešosios
bibliotekos ir filialo lankytojų. Dėl senos kompiuterinės įrangos mažėja Viešosios bibliotekos
lankytojų, besinaudojančių kompiuteriais, 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, „Kretingos personalijų žinyno“ informacijos atnaujinimas.
2020 m. naujovė – dokumentų skaitmeninimas. Pasitarus su Klaipėdos apskrities Ievos
Simonaitytės viešosios bibliotekos specialistais, kurie kuruoja skaitmeninimo veiklas regione,
nutarta skaitmeninti turimus Kretingos rajoninio laikraščio rinkinius. Viešosios bibliotekos
turimos kompiuterinės technikos pajėgumo skaitmeninimo procesui neužtenka – teks ieškoti lėšų
naujai įrangai įsigyti.
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 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). Biblioteka turi 5 skyrius: Skaitytojų aptarnavimo, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo,
Kraštotyros ir informacijos, Informacinių technologijų ir viešinimo, Ūkio.
1.2.3. Žmoniškieji ištekliai. 2019 m. pabaigoje Viešojoje bibliotekoje dirbo 48 darbuotojų,
iš kurių 41 – profesionalūs bibliotekininkai. Su aukštuoju išsilavinimu dirba 26 darbuotojai, su
aukštesniuoju – 18, su viduriniu – 4. Viešojoje bibliotekoje dirba 7 kvalifikuoti specialistai. Per
2019 m. kvalifikaciją kėlė 44 darbuotojai. 2020 m. personalo sudėtyje numatomi pokyčiai, nes
viena darbuotoja grįžo, o kita planuoja grįžti iš motinystės atostogų, vyresn. bibliotekininkė
projektinei veiklai ir viešinimui Inga Tirevičiutė išeina iš darbo, todėl bus priimtas kitas
specialistas.
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. 2019 m. Viešoji biblioteka
iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto gavo 745,9 tūkst. Eur.
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2019 m. už mokamas paslaugas surinkta 7,7 tūkst. Eur – 6,0 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m.
Ženklų augimą lėmė apmokestinta Viešosios bibliotekos konferencijų salės ir susitikimų erdvės
nuoma. Taip pat pradėtos vykdyti mokamos edukacijos suaugusiesiems. Tikimasi, kad ir 2020 m.
surinktos lėšos didės, nes Viešosios bibliotekos patalpų nuoma tampa vis populiaresnė ne tik tarp
miestiečių, bet ir svečių, norinčių Kretingoje organizuoti įvairaus pobūdžio renginius.
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 pirmiausiai.
Nuo 2019 m. pradžios visi Viešosios bibliotekos darbuotojai pradėjo dirbti naujame pastate
adresu J. K. Chodkevičiaus 1B, Kretinga. Naujosiose patalpose yra visa reikiama bibliotekinė
įranga, baldai ir kitas inventorius, būtinas kokybiškam ir šiuolaikiškam vartotojų aptarnavimui.
2019 m. nupirkti baldai trečiajam pastato aukštui – jų trūko iki pilno pastato interjero užbaigimo.
1.2.6. Informacinių technologijų infrastruktūra. 2020 m. Viešojoje bibliotekoje yra 144
kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų – 93 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 leidinius „Kretingos krašto enciklopedija“ www.kretingosenciklopedija.lt ir
„Personalijų žinynas“. Elektroniniai leidiniai rengiami profesionaliai ir atsakingai: visus
straipsnius redaguoja profesionali redaktorė.
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. 2018-2019 m., pasinaudojant
projektinėmis lėšomis, buvo nupirkti autoriniai straipsniai Kretingos istorijos, religinėmis,
etnokultūros temomis. Planuojama šią praktiką taikyti ir 2020 m.
2020 m. pradedamas istoriniu ir kultūriniu aspektu vertingų dokumentų skaitmeninimas.
2019 m. didžioji dalis fondo parengta darbui naudojant RFID sistemą. Numatyta 2020 m.
vasario mėnesį pradėti vartotojų aptarnavimą šia sistema. RFID 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.
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 pateikti veiklos privalumai
ir trūkumai aptariami visuotiniame darbuotojų susirinkime. 2018 m. pasikeitus darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkai, pradėtas darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių užduočių tvirtinimas,
siekiant prie atlyginimo pastoviosios dalies gauti metinę kintamąją dalį. 2020 m. bus tretieji šios
praktikos taikymo metai. Kintamosios pareiginės algos dalies maksimumas priklauso nuo
Kretingos rajono savivaldybės biudžeto galimybių.
2. Viešoji biblioteka savo veikla siekia realizuoti įstaigos viziją, strateginius tikslus.
2.1. Viešosios bibliotekos misija – užtikrinti vietos bendruomenės poreikius atitinkančią
prieigą prie informacijos, žinių ir kultūros išteklių bei sudaryti galimybes naudoti informaciją
socialinei, kultūrinei ir ekonominei Kretingos rajono pažangai.
2.2. Strateginiai tikslai:
2.2.1. Didinti Bibliotekos paslaugų prieinamumą, įvairovę ir kokybę.
2.2.2. Ugdyti skaitančias ir kūrybiškas asmenybes.
2.2.3. Prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant informacinį ir kompiuterinį
raštingumą, nuolatinį mokymąsi.
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2.2.4. Gerinti Bibliotekos įvaizdį, pasitelkiant aukštą Bibliotekos organizacinę kultūrą,
darbuotojų profesionalumą.
3. Viešoji biblioteka savo veikla prisideda prie Kretingos rajono kultūrinės veiklos, Etninės
kultūros plėtros Kretingos rajone, Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programų
įgyvendinimo. Viešoji biblioteka įgyvendina Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešosios bibliotekos Informacinių gebėjimų ugdymo programą 1-12 klasių mokiniams.
Viešosios bibliotekos filialai 2020 m. yra parengę ir įgyvendins įvairias skirtingo amžiaus
vartotojų grupėms skirtas edukacines programas. Viešoji biblioteka, planuodama 2020 metų
veiklą, 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 2020 m. Viešosios bibliotekos ir filialų renginių planą, atsižvelgiama į tai, kad
2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais yra paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų
istorijos, Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio, UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje,
Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų ir kt. metais.
Planuojant veiklos rodiklius 2020 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;
 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).
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;
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 skatinti gyventojų kultūrinį gyvenimą;
 skatinti gyventojų kūrybinę veiklą;
 bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, organizuojant renginius.
Įgyvendinant Kultūros programą bus:
 rengiami 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);
 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 mokyklinio amžiaus
grupių 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.
2020 m. veiklos plano priedai:
1. Lentelė. 2020 metų pagrindiniai veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės.
2. Lentelė. 2020 metų renginių planas.
3. Lentelė. 2020 metų projektai.
Schema Nr. 1 Viešosios bibliotekos struktūra.
Planą parengė direktoriaus pavaduotoja Erika Kazlauskienė.
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1 priedas
2020 METŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS
Tikslo,
uždavinio,
priemonės Nr.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.

1.2.1.2.

Veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi
vykdytojai,
įvykdymo
terminas

TIKSLAS. Didinti Viešosios bibliotekos paslaugų prieinamumą, įvairovę ir kokybę.
UŽDAVINYS. Atlikti vartotojų poreikių tyrimus.
PRIEMONĖ. Tirti esamų vartotojų poreikius, atlikti nesilankančių Viešojoje bibliotekoje
asmenų apklausą, išgryninant priežastis ir lūkesčius.
Atlikti esamų
Tyrimų skaičius
1
Skaitytojų
vartotojų poreikių
aptarnavimo
tyrimą
skyrius, vyresn.
metodininkas,
Viešosios
bibliotekos
filialai, I–IV
ketv.
Parengtų paslaugų
4
Vyresn.
gerinimo rekomendacijų
metodininkas, I–
skaičius
IV ketv.
Atlikti
Apklausų skaičius
1
Vyresn.
nesilankančių
metodininkas,
Viešojoje
Viešosios
bibliotekoje
bibliotekos
asmenų apklausą
filialai, I–IV
ketv.
Nustatytų nesilankymo
4
Vyresn.
priežasčių skaičius
metodininkas, I–
IV ketv.
Potencialių vartotojų
3
Vyresn.
pritraukimo
metodininkas, I–
rekomendacijų skaičius
IV ketv.
UŽDAVINYS. Kurti naujas paslaugas ir tobulinti esamas.
PRIEMONĖ. Aktualių, vartotojų poreikius atitinkančių, naujų paslaugų kūrimas.
Sukurti naujas
Naujų paslaugų skaičius
2
Viešoji
paslaugas
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Naujų paslaugų vartotojų
1000
Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Patobulinti esamas Paslaugų skaičius
2
Viešoji
paslaugas
biblioteka ir
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filialai, I–IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.

1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.

Besinaudojančių
2000
patobulintomis
paslaugomis vartotojų
skaičius
UŽDAVINYS. Įgyvendinti efektyvų viešinimą
PRIEMONĖ. Numatyti informacijos apie Viešosios bibliotekos veiklą sklaidos būdus,
prieinamumo didinimą ir juos vykdyti
Viešinti Viešosios
Parengtų straipsnių
66
Viešoji
bibliotekos veiklą
spaudai skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Parengtų informacinių
39
Viešoji
pranešimų spaudai
biblioteka ir
skaičius
filialai, I–IV
ketv.
Parengtų straipsnių ir
419
Viešoji
informacinių pranešimų
biblioteka ir
svetainei www.kretvb.lt
filialai, I–IV
skaičius
ketv.
Kitoms interneto
169
Viešoji
svetainėms parengtų
biblioteka ir
straipsnių ir informacinių
filialai, I–IV
pranešimų skaičius
ketv.
Socialiniams tinklams
Facebook 400;
Viešoji
parengtų straipsnių ir
Instagram 70;
biblioteka ir
informacinių pranešimų
Youtube 2
filialai, I–IV
skaičius
ketv.
Parengtų plakatų ir
20 plakatų;
Viešoji
dalomosios informacijos
12 po 100 vnt.
biblioteka ir
priemonių skaičius
filialai, I–IV
ketv.
Išsiųstų asmeninių
500
Viešoji
kvietimų skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Pagamintų reprezentacinių 4 rūšių, 2000 vnt. Viešoji
priemonių skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Veiklą pristatančių
2
Viešoji
pranešimų, skaitytų
biblioteka, I–IV
viešuose renginiuose,
ketv.
skaičius
UŽDAVINYS. Vykdyti skaitmeninimą.
PRIEMONĖ. Užtikrinti skaitmeninę prieigą prie vertingos informacijos.
Atrinkti
Atrinktų dokumentų
2000
Kraštotyros ir
skaitmeninio
vaizdų skaičius
informacijos
turinio kriterijus
skyrius, I–IV
atitinkančius
ketv.
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dokumentus ir juos
skaitmeninti
Suskaitmenintų
dokumentų vaizdų
skaičius
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.

1.5.1.2.

2000

UŽDAVINYS. Išnaudoti infrastruktūrą paslaugų prieinamumui gerinti.
PRIEMONĖ. Infrastruktūros potencialo išnaudojimas paslaugų kokybės gerinimui ir
plėtrai.
Užtikrinti visų
Aplinkos švaros ir
4
Viešoji
amžiaus grupių
inventoriaus patikrų
biblioteka ir
bibliotekos
skaičius
filialai, I–IV
paslaugų
ketv.
vartotojams
komfortišką
skaitymo, darbo,
poilsio aplinką
Viešojoje
bibliotekoje ir
filialuose

Prižiūrėti, tobulinti
ir reklamuoti
nuomojamas
patalpas

Patrauklių ir vis naujose
vietose esančių skaitymo
ir poilsio zonų įkūrimo
skaičius
Pastatų techninių defektų
šalinimo skaičius

4

Patalpų techninio,
estetinio atnaujinimo
skaičius

2
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Nuomos paslaugų skaičius 50
1.5.1.3.

1.5.1.4.

1.6.
1.6.1.

Kraštotyros ir
informacijos
skyrius, I–IV
ketv.

Rengti
interesantams
ekskursijas,
pristatant Viešosios
bibliotekos pastato
erdves ir galimybes
Veiklai panaudoti
Viešosios
bibliotekos ir filialų
lauko erdves

Ekskursijų skaičius

12

Įkurtų veiklos erdvių
lauke skaičius

2

Lauke surengtų renginių
skaičius

10

UŽDAVINYS. Ugdyti personalo kompetencijas.
PRIEMONĖ. Profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas.

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

Viešoji
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
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1.6.1.1.

1.6.1.2.
1.6.1.3.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

Ugdyti personalo
profesionalumą

Per metus kvalifikaciją
pakėlusių darbuotojų
skaičius

40

Viešojoje bibliotekoje
surengtų mokymų,
seminarų skaičius
Filialams teiktų
konsultacijų bibliotekinės
veiklos klausimais
skaičius
Surengtų kolektyvinių
profesinių išvykų skaičius

5
10

Skatinti
1
bibliotekininkų
savišvietos poreikį
Tirti
Tyrimų skaičius
1
bibliotekininkų
profesinių žinių ir
įgūdžių spragas
TIKSLAS. Ugdyti skaitančias ir kūrybiškas asmenybes.
UŽDAVINYS. Skatinti visų amžiaus grupių gyventojų skaitymą.
PRIEMONĖ. Gerinti dokumentų fondo sudėtį ir paieškos sistemą.
Komplektuoti ir
Gautų dokumentų skaičius 6300 fiz. vnt.
tvarkyti dokumentų
fondą
Iš jų:
knygų
6260 fiz. vnt.
elektroninių dokumentų
Nurašytų dokumentų
skaičius

40 fiz. vnt.
5000 fiz. vnt.

Iš jų:
knygų

4980 fiz. vnt.

elektroninių dokumentų
Sukurtų įrašų skaičius

20 fiz. vnt.
1500 fiz. vnt.

Fondo dydis

204067 fiz. vnt.

Elektroniniame kataloge
atžymėti nurašytus
dokumentus

5000 fiz. vnt.

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

Dokumentų
komplektavimo
ir tvarkymo
skyrius, 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.
Dokumentų
komplektavimo
ir tvarkymo
skyrius, filialai,
I–IV ketv.
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2.1.2.
2.1.3.1.

PRIEMONĖ. Organizuoti ir vykdyti kokybišką vartotojų aptarnavimą.
Registruoti ir
Skaitytojų skaičius iš viso 8520
Viešoji
aptarnauti
biblioteka ir
vartotojus
filialai, I–IV
ketv.
Suaugusiųjų skaitytojų
5811
Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Vaikų skaitytojų skaičius
2709
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Lankytojų skaičius iš viso 199092
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Suaugusiųjų lankytojų
110002
Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Vaikų lankytojų skaičius
89090
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Virtualių lankytojų
45000
Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Kompiuterių vartotojų
14760
Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Neregių ir silpnaregių
13
Viešoji
skaitytojų skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Dokumentų išduotis
235035 egz.
Viešoji
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Dokumentų išduotis
185160 egz.
Viešoji
suaugusiesiems
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Dokumentų išduotis
49875 egz.
Viešoji
vaikams
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Dokumentų išduotis į
160913 egz.
Viešoji
namus
biblioteka ir
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2.1.3.
2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.3.4.

filialai, I–IV
ketv.
Dokumentų išduotis
74122 egz.
Viešoji
vietoje (skaityklose)
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Grožinės literatūros
107526 egz.
Viešoji
išduotis
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Šakinės literatūros
127509 egz.
Viešoji
išduotis
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Periodinių leidinių
107885 egz.
Viešoji
išduotis
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Garsinių dokumentų
139 egz.
Viešoji
išduotis
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
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
200 skrajučių
Skaitytojų
medžiagą apie
medžiagos skaičius
aptarnavimo
skaitymo naudą
skyrius,
Kraštotyros ir
informacijos
skyrius, I–IV
ketv.
Rengti straipsnius
Paruoštų straipsnių
10
Skaitytojų
apie skaitymo
skaičius
aptarnavimo
naudą
skyrius, I–IV
ketv.
Rengti ir
Projektų skaičius
10
Viešoji
įgyvendinti
biblioteka ir
skaitymo skatinimo
filialai, I–IV
projektus
ketv.

14
2.1.3.5.

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.

Dalyvauti
valstybinėje
„Skaitymo
skatinimo
programoje“

Akcijos „Vasara su
knyga“ dalyvių skaičius

200

Viešoji
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.

Skaitymo skatinimo
15
Viešoji
renginiuose, rengiamuose
biblioteka ir
akcijos „Vasara su knyga“
filialai, I–IV
dalyvavusių darbuotojų
ketv.
skaičius
UŽDAVINYS. Skatinti Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojų kūrybiškumą.
PRIEMONĖ. Užtikrinti priemones, padėsiančias tenkinti vartotojų kultūrinius poreikius
ir skatinančias kūrybiškumą.
Rengti kultūrinius
Surengtų renginių skaičius 1383
Viešoji
renginius
iš viso
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Surengtų renginių
756
Viešoji
suaugusiesiems skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Surengtų renginių
627
Viešoji
vaikams skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Surengtų žodinių renginių 819
Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Surengtų vaizdinių
564
Viešoji
renginių skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Vykdyti projektinę Parengtų projektų skaičius 25
Viešoji
veiklą, padėsiančią
biblioteka ir
skatinti rajono
filialai, I–IV
gyventojų
ketv.
kūrybiškumą
(įgyvendinama
Kretingos rajono
savivaldybės
Kultūrinės veiklos
programa)
Įgyvendintų projektų
25
Viešoji
skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
UŽDAVINYS. Kurti skaitymui patrauklią ir kūrybiškumą skatinančią aplinką.
PRIEMONĖ. Pastatų ir aplinkos infrastruktūrą pritaikyti skaitymo ir kūrybinių veiklų
vykdymui.
Skaityklų, skaitymo Naujai įkurtų skaityklų ir
4
Viešoji
zonų sukūrimas
skaitymo zonų skaičius
biblioteka ir

15

2.3.1.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

3.1.1.2.

filialai, I–IV
ketv.
Kūrybinių zonų
Naujai įkurtų kūrybinių
4
Viešoji
sukūrimas
zonų skaičius
biblioteka, I–IV
ketv.
TIKSLAS. Prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant informacinį ir kompiuterinį
raštingumą, nuolatinį mokymąsi.
UŽDAVINYS. Rengti kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymus.
PRIEMONĖ. Sudaryti sąlygas gyventojams įgyti trūkstamus įgūdžius naudotis
kompiuteriniais ir informaciniais resursais.
Užtikrinti visų
Gyventojų, išmokusių
136
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 175
Viešoji
gyventojus naudotis
biblioteka ir
kompiuteriu ir e.
filialai, I–IV
paslaugomis, skaičius
ketv.
Lankytojų, kuriems bus
2025
Viešoji
suteikta konsultacijų
biblioteka ir
kompiuterių ir e. paslaugų
filialai, I–IV
klausimais, skaičius
ketv.
Valandų, praleistų
956
Viešoji
konsultuojant kompiuterių
biblioteka ir
naudotojus, skaičius
filialai, I–IV
ketv.
Vaikų, dalyvavusių
100
Viešoji
informacinio raštingumo
biblioteka ir
programoje, skaičius
filialai, I–IV
ketv.
Užtikrinti galimybę Prenumeruojamų
15
Kraštotyrosišmokti naudotis
duomenų bazių skaičius
informacijos
Viešosios
skyrius, I–IV
bibliotekos
ketv.
prenumeruojamomis duomenų
bazėmis
Asmenų, išmokusių
35
Kraštotyrosnaudotis duomenų
informacijos
bazėmis, skaičius
skyrius, I–IV
ketv.
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3.1.2
3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.3.
3.1.3.1.

PRIEMONĖ. Užtikrinti kompiuterinio tinklo kokybę ir nenutrūkstamas kompiuterizuotas
paslaugas vartotojams.
Tobulinti
Kompiuterizuotų darbo
86
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
20
Kęstutis
kompiuterinio
kompiuterinės technikos
Joskaudas, I–IV
tinklo gedimus
skaičius
ketv.
Vizitų į filialus dėl
20
Kęstutis
kompiuterinės technikos
Joskaudas, I–IV
gedimų skaičius
ketv.
PRIEMONĖ. Ugdyti vartotojų informacinį raštingumą.
Teikti
Gautų informacinių8140
bibliografinesbibliografinių užklausų
informacines
skaičius
paslaugas, kurti
informacinębibliografinę bazę
Atsakytų informacinių8055
bibliografinių užklausų
skaičius
Elektroninėmis
priemonėmis gautų
užklausų skaičius

703

Elektroninėmis
priemonėmis gautų ir
atsakytų užklausų skaičius

703

Sukurtų analizinių įrašų
4400
LIBIS Analizinės
bibliografijos posistemyje
skaičius
Redaguotų analizinių įrašų 1400
skaičius
Prisegtų bylų skaičius:
kraštotyros straipsnių;
knygų turinių
Prenumeruojamų ir
propaguojamų duomenų
bazių (DB) skaičius

1200
400
15

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
rodiklių skaičius

3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.

3.2.1.2.

5

Kraštotyros ir
informacijos
skyrius, I–IV
ketv.
UŽDAVINYS. Užtikrinti galimybę nuolatiniam mokymuisi, kaupiant kokybišką ir įvairų
dokumentų fondą.
PRIEMONĖ. Užtikrinti šakinės literatūros fondo atnaujinimą.
Tvarkyti šakinės
Fondo dydis
134573
Dokumentų
literatūros fondą ir
komplektavimo
jį atnaujinti
ir tvarkymo
aktualiais leidiniais
skyrius, I–IV
ketv.
Gaunamų leidinių skaičius 1830
Dokumentų
komplektavimo
ir tvarkymo
skyrius, I–IV
ketv.
Vykdyti
Kraštotyros fondo dydis
3223
Kraštotyros ir
kraštotyrinę ir
informacijos
etnokultūrinę veiklą
skyrius, I–IV
(įgyvendinama
ketv.
Etninės kultūros
plėtros Kretingos
rajone 2019-2021
metų programa)
Parengtų kraštotyros
3
Viešoji
darbų skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Papildytų kraštotyros
235
Viešoji
aplankų skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Įrašų metraščiuose
19
Filialai, I–IV
skaičius
ketv.
Straipsnių „Personalijų
0
Rita Vaitkienė,
žinynui“ skaičius
I–IV ketv.
Straipsnių „Kretingos
30
Rita Vaitkienė,
krašto enciklopedijai“
I–IV ketv.
skaičius
Etnokultūros renginių
189
Viešoji
skaičius iš viso
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Etnokultūros žodinių
114
Viešoji
renginių skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
Etnokultūros vaizdinių
75
Viešoji
renginių skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
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3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.2.2

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.

4.1.2.
4.1.2.1.

4.2.
4.2.1.

Iš „Kretingos rajono
600 Eur
Viešoji
savivaldybės etninės
biblioteka ir
kultūros plėtros
filialai, I–IV
programos“ skirtų lėšų
ketv.
kiekis
UŽDAVINYS. Rengti edukacinius ir švietimo projektus.
PRIEMONĖ. Užtikrinti edukacinį ir švietimo tikslą turinčių veiklų iniciavimą ir vykdymą.
Rengti edukacinių
Projektų skaičius
9
Viešoji
veiklų ir švietimo
biblioteka ir
projektus
filialai, I–IV
ketv.
Dalyvauti
Veiklų skaičius
1
Viešoji
Kretingos rajono
biblioteka, I–IV
savivaldybės
ketv.
administracijos
Suaugusiųjų
neformaliojo
švietimo
programoje
Dalyvauti Kultūros Paraiškų skaičius
3
Viešoji
paso programoje
biblioteka, I–IV
ketv.
Dalyvių skaičius
300
Viešoji
biblioteka, I–IV
ketv.
TIKSLAS. Gerinti Viešosios bibliotekos įvaizdį, pasitelkiant aukštą Viešosios bibliotekos
organizacinę kultūrą, darbuotojų profesionalumą.
UŽDAVINYS. Ugdyti klientų aptarnavimo kultūrą.
PRIEMONĖ. Užtikrinti sąlygas darbuotojams mokytis aptarnavimo etikos.
Rengti mokymus
Mokymų skaičius
2
Viešoji
Viešojoje
biblioteka, I–IV
bibliotekoje
ketv.
Dalyvauti kitų
Mokymų skaičius
1
Viešoji
įstaigų
biblioteka ir
organizuojamuose
filialai, I–IV
klientų aptarnavimo
ketv.
kultūros
mokymuose
PRIEMONĖ. Reaguoti į klientų skundus, pagyrimus, pageidavimus.
Analizuoti klientų
Analizuotinų situacijų
2
Viešoji
skundus, padėkas,
skaičius
biblioteka ir
pageidavimus ir
filialai, I–IV
pagal juos
ketv.
koreguoti elgseną
Elgsenos korekcijos
2
Viešoji
rekomendacijų skaičius
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
UŽDAVINYS. Atstovauti Viešosios bibliotekos interesus šalies ir tarptautiniu lygmeniu,
dalintis gerąja patirtimi, viešinti veiklas.
PRIEMONĖ. Organizuoti ir dalyvauti kitų įstaigų organizuojamuose veiklos pristatymo ir
patirties sklaidos renginiuose.

19
4.2.1.1.

Organizuoti veiklos
pristatymo
renginius

Renginių skaičius

2

4.2.1.2.

Dalyvauti kitų
įstaigų, tame tarpe
ir užsienio,
organizuojamuose
renginiuose

Renginių skaičius

2

Tarptautinių renginių
skaičius

1

4.2.1.3.
4.2.2.
4.2.2.1.

4.2.3.
4.2.3.1.

4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.

Rengti pranešimus Pranešimų skaičius
3
apie vykdomą
veiklą
PRIEMONĖ. Plėtoti tarptautinę partnerystę ir ryšius.
Megzti ir plėtoti
Esamų užsienio partnerių 2
profesinius ryšius
skaičius
su užsienio
partneriais
Naujų užsienio partnerių
2
skaičius

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

Viešoji
biblioteka, I–IV
ketv.
PRIEMONĖ. Atstovauti Viešosios bibliotekos interesus valstybiniu ir savivaldybės
lygmeniu.
Kilusias problemas, Dalyvavimo šalies mastu
1
Viešoji
nesklandumus,
iškeltų problemų
biblioteka, I–IV
pasiekimus
nagrinėjimo ir sprendimo
ketv.
pristatyti
renginiuose skaičius
atsakingoms
institucijoms pagal
jų kompetenciją ir
ginti Viešosios
bibliotekos bei
bibliotekininkų
bendruomenės
interesą
Komentuotų, koreguotų
2
Viešoji
šalies mastu svarbių
biblioteka, I–IV
tiesinių aktų skaičius
ketv.
Lankytų Kretingos rajono 4
Viešoji
savivaldybės
biblioteka, I–IV
administracijos
ketv.
pasitarimų, posėdžių
skaičius
UŽDAVINYS. Pristatyti personalui įstaigos vertybių sistemą ir skatinti jos laikytis.
PRIEMONĖ. Suformuoti personalo elgsenos viziją ir ją pristatyti.
Organizuoti
Renginių skaičius
1
Viešoji
įstaigos vertybių
biblioteka, I–IV
pristatymą,
ketv.
nustatant asmenines

20
užduotis ir
atsakomybes
Dalyvių skaičius

4.3.2.
4.3.2.1.

4.3.2.2.

40

Viešoji
biblioteka ir
filialai, I–IV
ketv.
PRIEMONĖ. Vykdyti įstaigos vertybių sistemos laikymosi monitoringą.
Analizuoti klientų
Analizuotinų situacijų
2
Viešoji
skundus, padėkas,
skaičius
biblioteka, I–IV
pageidavimus ir
ketv.
pagal juos
koreguoti elgseną
Elgsenos korekcijos
2
Viešoji
rekomendacijų skaičius
biblioteka, I–IV
ketv.
Stebėti personalo
Pastabų skaičius
5
Viešoji
elgseną kasdienėse
biblioteka, I–IV
situacijose su
ketv.
klientais, koreguoti
ydingą elgseną
Padėkų skaičius
5
Viešoji
biblioteka, I–IV
ketv.
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2 priedas
2019 METŲ RENGINIŲ PLANAS

Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems
Eil.
Nr.

DATA

1.

Sausio 6 d. – 31
d.

V. Dilgino tapybos darbų paroda

2.

Sausio 2 d. –
gruodžio 30 d.

Profesionaliojo meno ir tautodailės parodos
(10) (D. Basčio, J. Sinkevič, R. Pienės, G.
Survilos ir kt.)

3.

Vasario 20 d. –
kovo 20 d.

Dokumentų paroda „Žodį lietuvišką
sergėkim...“, skirta Tarptautinei gimtosios
kalbos dienai

4.

Kovo 2 d. –
kovo 29 d.

Dailininko Sauliaus Vaupšto tapybos darbų
paroda „Prie jūros“, skirta Tautodailės metams

Romutė Girskienė,
Milda
Rogačiovienė,
Vydmantų filialas

5.

Kovo 2 d. –
kovo 30 d.
Balandžio 6 d. –
29 d.

Jolantos Klietkutės nuotraukų paroda
„Cukruoti“
Bibliotekininkės Jolantos Grigalauskienės
kryželiu siuvinėtų paveikslų paroda „Adatos
magija“

Gegužės 4 d. –
gegužės 30 d.
Gegužės 7 d. –
29 d.

Gintauto Andriekaus ir Albino Nausėdos
kūrybinių darbų paroda „Kūrybos pynė“
Dokumentų paroda „Atversta knyga – tai
atsivėrusi žmogaus dvasia“, skirta Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Birželio 1 d. –
19 d.

Spaudinių paroda „Kaimo žmonių gyvenimai“,
skirta klasikės, prozininkės Julijos
Beniuševičiūtės – Žemaitės 175-osioms gimimo
metinėms

Inga Mažeikienė,
Baublių filialas
Jolanta
Grigalauskienė,
Laukžemės
filialas
Zina Metrikienė,
Kalniškių filialas
Jūratė
Maciuvienė,
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas
Vilija Macienė,
Kūlupėnų filialas

6.

7.
8.

9.

PAVADINIMAS

ORGANIZATOR
IUS IR
RENGINIO
VIETA
Viešoji
biblioteka, Parodų
galerija
Viešoji
biblioteka,
Parodų galerija,
ekspozicinės
lentynos ir kt.
Jūratė
Maciuvienė,
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas
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10.

Birželio 1 d. –
rugpjūčio 29 d.

11.

Rugpjūčio 3 d. –
rugpjūčio 28 d.

12.

Spalio 1 d. – 31
d.

13.

Spalio 1 d. – 29
d.

Turistinių, pažintinių leidinių paroda „Atrask
UNESCO Pasaulio paveldo objektus
Lietuvoje“, skirta UNESCO Pasaulio paveldo
Lietuvoje metams
Rolandos Šimanskienės fotografijų paroda
„(Ne)paprastai“

Laima
Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
Inga Mažeikienė,
Baublių filialas

Paroda apie dailininko Vlado Žiliaus kūrybą

Viešoji
biblioteka, Parodų
galerija
Fotografo Edmundo Lukmino nuotraukų paroda Jolanta
„Paukščiu virš Laukžemės“
Grigalauskienė,
Laukžemės
filialas
Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams

Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

1.

Kovo 2 d. – 30
d.

Laukžemės vaikų kvilingo technika atliktų
kūrybos darbų paroda „Kvilingo paslapčių
pakerėti“

2.

Balandžio 4 d. –
30 d.

Vaikų kūrybos darbų paroda „Pasakos veikėjas
iš kišenės“

3.

Balandžio 20 d.
– gegužės 22 d.
Balandžio 20 d.
– gegužės 29 d.

Nuotraukų paroda „AŠ ir mano MAMA“

5.

Gegužės 2 d. –
gegužės 20 d.

Spaudinių paroda „Kalba gimtoji lūposna
įdėta“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai

6.

Rugpjūčio 3 d. –
28 d.

Vaikų tapybos darbų paroda (projektas „Per
knygą į pasaulį“)

7.

Spalio 19 d. – 30
d.

Spaudinių paroda „Fantazijos gramatika “,
skirta literatūrinių pasakų kūrėjo Gianni
Rodari 100-osioms gimimo metinėms

8.

Gruodžio 1 d. –
gruodžio 30 d.

Spaudinių ir nuotraukų paroda „Vaikų pasaulis
arčiau širdies“, skirta lietuvių rašytojos
Vytautės Žilinskaitė 90-osioms gimimo
metinėms

4.

Dokumentų paroda „Tavo vardą tariu
pakuždom...“, skirta Mamos dienai

ORGANIZATOR
IUS IR
RENGINIO
VIETA
Jolanta
Grigalauskienė,
Laukžemės
filialas
Zofija
Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Inga Mažeikienė,
Baublių filialas
Jūratė
Maciuvienė,
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas
Birutė
Markaitienė,
Grūšlaukės
filialas
Zofija
Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Vilija Macienė,
Kūlupėnų filialas
Viliojata
Gembutienė,
Juodupėnų filialas
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Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

Paskaita „Klaidingos nuostatos apie priešingą
lytį ir bendravimo paslaptys“. Lektorė Jurgita
Dainauskaitė-Šileikienė
Turnyro „Auksinis protas“ 11 sezono žaidimai
(15)

ORGANIZATOR
IUS IR
RENGINIO
VIETA
Brigita
Barkauskaitė,
Konferencijų salė
Birutė
Naujokaitienė,
Konferencijų salė
Edita Kubilienė,
S. Įpilties filialas

1.

Sausio 9 d. 18
val.

2.

Sausio 16 d. –
gegužės 1 d.

3.

Vasario 5 d. 14
val.

4.

Vasario 12 d.

5.

Vasario 13 d.

Popietė „Gyvenimo receptai“ , skirta Eugenijos
Šimkūnaitės metams paminėti. Vaistažolių
augintojos Giedrės Bružienės knygos „Ir ateis
ta diena. Pasakojimai apie žoleles“ pristatymas

6.

Vasario 20 d. 14
val.

7.

Kovo 6 d.

8.

Kovo 7 d. 13
val.

9.

Kovo 18 d. 18
val.

10.

Kovo 20 d.

11.

Kovo 23 d.

Popietė senjorams „Su šypsena einu į gyvenimo Jūratė
rudenį“
Maciuvienė,
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas
Kūrybinės dirbtuvės „Dovana ir laikas sau“,
Inga Mažeikienė,
skirtos Tarptautinei moters dienai
Baublių filialas
Nacionalinė viktorina
Birutė
Naujokaitienė,
Konferencijų salė
Psichologės Jūratės Bortkevičienės paskaita
Brigita
„Nei bėk, nei rėk. Kaip padėti vaikui valdyti
Barkauskaitė,
pyktį?“
Konferencijų salė
Popietė „Gyvenimas – kaip jūra banguota“,
Birutė
skirta kraštietės, liaudies tapytojos Barboros
Markaitienė,
Jankauskaitės 105-osioms gimimo metinėms
Grūšlaukės
filialas
Popietė „Gražus poezijos pasaulis“, skirta
Gvidmantė
Pasaulinei poezijos dienai
Kutkė,
Raguviškių
filialas

12.

Balandžio 20 d.
14 val.

13.

Gegužės 6 d. –
10 d.

Literatūrinė popietė „Žemaitės literatūros
mokykla“, skirta Julijos BeniuševičiūtėsŽemaitės 175-osioms gimimo metinėms
Filmo „Interneto valytojai“ peržiūra

Brigita
Barkauskaitė,
Konferencijų salė
D. Paulikienė,
J. Anužienė,
Darbėnų filialas

Diskusija jaunimui „Knygų skaitymo pasaulis ir Jūratė
pažinimo galaktika“, skirta Nacionalinei
Maciuvienė,
bibliotekų savaitei
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas
Europos dienos paminėjimo renginiai (3)
Viešoji biblioteka

24
14.

Gegužės 14 d.

Seminaras, kūrybinės dirbtuvės „Kūrybiškumo
ugdymo instrumentai ir metodai taikant
„Design thinking“ įrankį“
Seminaras, kūrybinės dirbtuvės „Naujųjų
technologijų taikymas kultūroje ir mene“
Popietė su Ieva Garjoniene, tautodailininke,
tautinio kostiumo tradicijų puoselėtoja, skirta
Tautodailės metams
Seminaras „Kaip žmogaus kūrybiškumas keičia
pasaulį“
Inovacijų mugė – technologijų ir inovacijų
demonstracijos bei įtraukimas į kūrybines
dirbtuves
Literatūrinė-muzikinė popietė „Ir liūdnos buvo
godos vakarykštės“, skirta rašytojos J. Žemaitės
175-osioms gimimo metinėms
Renginys visuomenei „Vasara kvepianti baltoji
vakarienė“
Užimtumo ir inovacijų mugė „Sėkmingas
startas“, skirta Klaipėdos regiono vaikams

15.

Gegužės 21 d.

16.

Gegužės 22 d.

17.

Gegužės 28 d.

18.

Birželio 4 d.

19.

Birželio 4 d.

20.

Birželio 12 d.

21.

Liepos –
rugpjūčio mėn.

22.

Rugpjūčio mėn.

23.

Rugpjūčio mėn.

24.

Rugpjūčio –
rugsėjo mėn.

Lauko kino seansai (4)

25.

Rugpjūčio 21 d.

26.

Rugsėjo 3 d. –
gruodžio 10 d.

Dainuojamosios poezijos festivalis (projektas
„Pažink Kretingą“)
Turnyro „Auksinis protas“ 12 sezono žaidimai
(15)

27.

Spalio 1 d.

28.

Spalio mėn.

29.

Spalio 27 d.

30.

Lapkričio mėn.

Dainuojamosios poezijos popietė „Rudens
simfonija“
Kretingos knygų mugė‘20

31.

Gruodžio mėn.

Kalėdų mugė „Įkvėpk! Kalėdos!“

Pėsčiųjų žygis (projektas „Žmogaus ir gamtos
kultūros liudijimai – XIX a. iššūkis“)
Diskusijų forumas apie turizmo galimybes ir
iššūkius

Popietė „Prisiminimai prie puodelio arbatos“
skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai
Šventinis renginys „Laukžemės filialui – 75!“

Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai jaunimui

Viešoji biblioteka
Viešoji biblioteka
Laima
Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
Viešoji biblioteka
Viešoji biblioteka
Zinaida
Viršilienė,
Kartenos filialas
Viešoji biblioteka
Birutė
Naujokaitienė,
Konferencijų salė
Birutė
Naujokaitienė
Birutė
Naujokaitienė,
Konferencijų salė
Birutė
Naujokaitienė,
Kęstutis Joskaud
as, Kretingos
rajonas
Viešoji biblioteka
Birutė
Naujokaitienė,
Konferencijų salė
Asta Kliknienė,
Šukės filialas
Jolanta
Grigalauskienė,
Laukžemės
filialas
Zina Metrikienė,
Kalniškių filialas
Birutė
Naujokaitienė,
Konferencijų salė
Viešoji biblioteka
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Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATOR
IUS IR
RENGINIO
VIETA
Sausio 17 d. 18
Natūralių
kvepalų
gamybos
dirbtuvės Brigita
val.
merginoms ir moterims. Lektorė Aina Barkauskaitė,
Norgilaitė
Jaunimo
edukacijos erdvė
Kovo – gruodžio Komandos formavimo užsiėmimai (4)
Brigita
mėn.
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Kovo mėn.
Socialinio tinklo „Instagram“ valdymo
Brigita
mokymai
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Balandžio mėn. Gėlių puokščių dirbtuvės Motinos dienai
Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Balandžio mėn. Kūrybinės dirbtuvės „Velykų kiaušiniai“
Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Balandžio mėn. Nuotraukų redagavimo programos
Brigita
„Lightroom“ ir „Photoshop“ praktiniai
Barkauskaitė,
mokymai (4)
Jaunimo
edukacijos erdvė
Gegužės mėn.
Kūrybinės dirbtuvės „Rankų darbo dovana
Brigita
tėčiui“
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Gegužės mėn.
Socialinio tinklo „Tiktok“ valdymo mokymai
Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Birželio mėn.
Vasaros stovykla jaunimui „Išlikimas“
Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Birželio mėn.
Kūrybinės dirbtuvės netradicinėje erdvėje (2)
Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Birželio mėn.
Funkcinės treniruotės merginoms
Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Rugpjūčio 12 d. Tarptautinės jaunimo dienos minėjimas
Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
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13.

Rugsėjo-spalio
mėn.

Susitikimai su nuomonės formuotojais (4)

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė
Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

14.

Rugsėjo mėn.

Sveikos gyvensenos mokymai

15.

Rugsėjo mėn.

Jaunimo erdvės gimtadienio šventė

16.

Spalio mėn.

Kūrybiškumo laboratorija

17.

Lapkričio mėn.

Pyragų dienos minėjimas

18.

Lapkričio mėn.

Praktiniai fotografavimo mokymai

19.

Lapkričio mėn.

Grafinio dizaino mokymai

20.

Gruodžio mėn.

Kalėdinės dirbtuvės (4)

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

21.

Gruodžio 6 d.

Kalėdinė fotosesija

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

22.

Sausio –
gruodžio mėn.

Maisto gamybos vakarai (3)

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

23.

Sausio –
gruodžio mėn.

Kino filmų mėgėjų vakarai (4)

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

24.

Sausio –
gruodžio mėn.

Vaizdo medžiagos kūrimo mokymai

Brigita
Barkauskaitė,
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Jaunimo
edukacijos erdvė
25.

Sausio –
gruodžio mėn.

XBOX žaidimų turnyrai (2)

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

26.

Sausio-gruodžio
mėn.

Virtualios realybės žaidimų turnyrai (2)

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

27.

Sausio –
gruodžio mėn.

Stalo žaidimų turnyrai (4)

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

28.

Sausio –
gruodžio mėn.

Jaunimo lyderių „kavageris“ (12)

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

29.

Sausio –
gruodžio mėn.

Jaunimo lyderių ekskursijos į jaunimo erdves
(2)

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

30.

Sausio –
gruodžio mėn.

Protų mūšiai jaunimui apie lytiškumą ir šeimos
santykius (2)

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

31.

Sausio –
gruodžio mėn.

Susitikimai su karjeros specialistais (2)

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

32.

Sausio –
gruodžio mėn.

Kūrybinės naktys bibliotekoje (2)

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

33.

Sausio –
gruodžio mėn.

Erdvės švarinimo dienos (9)

Brigita
Barkauskaitė,
Jaunimo
edukacijos erdvė

Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams

28
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

1.

Sausio 22 d. –
gruodžio 16 d.

Kūrybinės dirbtuvės (15)

2.

Sausio 28 d. –
gruodžio 15 d.

Gudručių kampelio užsiėmimai (15)

3.

Vasario 1 d. –
lapkričio 30 d.
(vieną šeštadienį
per mėnesį)
Vasario 3 d. –
gruodžio 17 d.

Mažųjų šeštadieniai „Kas namelyje gyvena“
(10)

4.

5.

Vasario 11 d. –
14 d.

6.

Vasario 13 d.

7.

Vasario 14 d.

8.

Kovo 1 d. –
gruodžio 31 d.
Kovo 9 d. 11
val.

9.

10. Kovo 20 d. 12
val.

11. Kovo 25 d.

12. Kovo 27 d.
13. Birželio 5 d.
14. Balandžio 18 d.

ORGANIZATORI
US IR RENGINIO
VIETA
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė

Edukacinis užsiėmimas „Lituanicos skrydis“ Zofija Mačiuvienė,
(10) (Kultūros pasas)
Vaikų edukacijos
erdvė
Saugaus interneto savaitė „Aš ir tu internete“ Zofija Mačiuvienė,
(3)
Paulina Sutkutė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Kūrybinė valanda „Grūšlaukės krašto istorijos Birutė Markaitienė,
pėdsakais“, skirta Mokyklų bendruomenių
Grūšlaukės filialas
metams
Tradicinis protmūšis, skirtas Vasario 16-ajai
Birutė
Naujokaitienė,
VšĮ Pranciškonų
gimnazija
Robotikos užsiėmimai vaikams
Paulina Sutkutė,
Susitikimų erdvė
Rytmetis vaikams „Žodžių bomba“, skirtas
Jūratė Maciuvienė,
Lietuvių kalbos dienai
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas
Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių
Birutė
dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas Naujokaitienė,
„Šiandieną širdį pasivaikščioti išleisiu“
VšĮ „Meno
skliautas“,
Konferencijų salė
Skaitmeninės savaitės protmūšis „Išmanioji
Zofija Mačiuvienė,
viktorina“
Paulina Sutkutė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Rytmetis „Žaidžiame teatrą“ su Darbėnų
Danutė Paulikienė,
gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus
Jurgita Anužienė,
vaikais, skirtas Teatro diena
Darbėnų filialas
Kūrybinės dirbtuvės „Žinia pasauliui“ Zofija Mačiuvienė,
(projektas „Per knygą į pasaulį“)
Vaikų edukacijos
erdvė
Popietė „Lietuvos paminklai“, skirta
Gvidmantė Kutkė,
Tarptautinei paminklų ir paminklinių vietovių Raguviškių filialas
apsaugos dienai
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15. Gegužės 12 d.
16. Birželio 19 d.

Teminė valandėlė „Biblioteka seniau ir
dabar“, skirta Vydmantų filialo 70-mečiui
Bibliomūšis „Ar įveiksi knygų iššūkį?“

17. Birželio 22 d. –
liepos 3 d.

Kūrybinių dirbtuvių ciklas „Uostai“ (6)
(projektas „Per knygą į pasaulį“)

18. Liepos mėn.

Iliustracijų kūrimo užsiėmimai su
dailininkėmis Aušra Kiudulaite ir Lina
Dūdaite (4)

19. Liepos mėn.

Erdvinių knygų kūrimo užsiėmimas su
dailininke Elena Selena

20. Rugpjūčio 10 d.
– 21 d.

Kūrybinių dirbtuvių ciklas „Uostai“ (6)
(projektas „Per knygą į pasaulį“)

21. Rugsėjo 15 d.

Literatūrinis rytmetis
„Debesų piemenėliai“

22. Spalio 1 d.

Kūrybinės dirbtuvės, skirtos dailininko Vlado
Žiliaus kūrybai

23. Spalio 1 d. – 2
d.

Šypsenos diena su ikimokyklinukais: knygos
„Šypsena varlytei“ pristatymas (2)

24. Spalio 6 d.

Pažintinė valanda tarptautinei gyvūnų globos
dienai „Mes atsakingi už juos“

25. Spalio 19 d. –
23 d.

Literatūrinis rytmetis priešmokyklinukams
„Ypatingoji Mamūlė Mū“, pažintis su J.
Wieslander knygomis (2)
Kalėdų kūrybinės dirbtuvės

26. Gruodžio 4 d.

Romutė Girskienė,
Vydmantų filialas
Inga Mažeikienė,
Baublių filialas
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Birutė
Naujokaitienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Birutė
Naujokaitienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė

ikimokyklinukams Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Birutė
Naujokaitienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

1.

Sausio 20 d. –
vasario 28 d.

Spaudinių paroda E. Šimkūnaitės 100-osioms
gimimo metinėms „Lietuvių žolių karalienė“

2.

vasario 10 d. –
vasario 24 d.

Knygų paroda „Susitikimai ir likimai“, skirta
rašytojo Algio Kuklio 70-ajai metų sukakčiai

ORGANIZATORI
US IR RENGINIO
VIETA
Rolanda
Kuizinienė,
Abonementas
Zina Metrikienė,
Kalniškių filialas

30
3.

Kovo 3 d. – 31
d.

Spaudinių paroda „Mūsų gyvenimas kaip
teatras, o teatras – kaip gyvenimas“, skirta
Tarptautinei Teatro dienai
Spaudinių paroda „Nedaug prašau, tik
atminties“, skirta J. Marcinkevičiaus 90mečiui
Spaudinių paroda „Populiariausios knygos“,
skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei

4.

Kovo 3 d. – 30
d.

5.

Balandžio 1 d. –
30 d.

6.

Balandžio 20 d.
– 30 d.

Mažų knygelių paroda

7.

Balandžio 1 d. –
gegužės 14 d.

Fotografijos albumų paroda „Senoji
fotografija“

8.

Liepos 1 d. – 30
d.

Knygų paroda „Paimk knygą – atrasi pasaulį“

9.

Liepos 1 d. – 31
d.

Spaudinių paroda apie pozityvų mąstymą
„Mūsų mintys – mūsų gyvenimas“

10. Rugpjūčio 1 d. –
rugsėjo 11 d.

Spaudinių paroda „Pasižvalgykime po
Lietuvą“

11. Rugsėjo 4 d. –
rugsėjo 18 d.

Spaudinių paroda „Po lengvu poezijos šydu“,
skirta poeto Pauliaus Širvio 100-osioms
gimimo metinėms
„Uždraustų “ׅknygų savaitė

12. Rugsėjo 28 d. –
spalio 4 d.
13. Rugsėjo 14 d. –
spalio 16 d.
14. Spalio 19 d. –
lapkričio 30 d.
15. Lapkričio 2 d. –
lapkričio 27 d.
16. Gruodžio 1 d. –
31 d.

Spaudinių paroda „Moteris – legenda“,
detektyvų rašytojos A. Kristi 130-osioms
gimimo metinėms
Spaudinių paroda „Moteris – tai ašis, apie
kurią sukasi civilizacija“ /E. Zola/
Spaudinių paroda „Sąmoningas
provokatorius“, skirta lietuvių rašytojo R.
Gavelio 70-ioms gimimo metinėms
Spaudinių paroda apie Kalėdas „Prisilieskime
prie Kalėdų paslapties...“

Laimutė
Kalniuvienė,
Rūdaičių filialas
Rolanda
Kuizinienė,
Abonementas
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė,
Darbėnų filialas
Rolanda
Kuizinienė,
Abonementas
Rolanda
Kuizinienė,
Abonementas
Jūratė Maciuvienė,
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas
Rolanda
Kuizinienė,
Abonementas
Rolanda
Kuizinienė,
Abonementas
Inga Mažeikienė,
Baublių filialas
Paulina Sutkutė,
Bibliotekos Fojė
Rolanda
Kuizinienė,
Abonementas
Rolanda
Kuizinienė,
Abonementas
Gvidmantė Kutkė,
Raguviškių filialas
Rolanda
Kuizinienė,
Abonementas

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORI
US IR RENGINIO
VIETA

31
1.

Sausio 21 d. –
vasario 21 d.

2.

Vasario 21 d. –
kovo 10 d.

3.

Kovo 10 d. – 30
d.

4.

Balandžio 1 d. –
balandžio 17 d.

5.

Gegužės 28 d. –
birželio 30 d.

6.

Birželio 1 d. –
30 d.

7.

Rugpjūčio 4 d. –
30 d.

8.

Spalio 11 d. – 30
d.

9.

Spalio 19 d. –
lapkričio 6 d.

10. Gruodžio 1 d. –
31 d.
11. Gruodžio 13 d. –
30 d.

Vaikų knygų, dalyvaujančių Metų knygos
rinkimuose, paroda „Susipažinkime – aš Metų
knyga“
Knygų paroda „Stebuklingas mano
gyvenimas“, skirta rašytojos Emilijos
Liegutės 90-mečiui
Knygų paroda „Laukinės kriaušės
šnabždesys“ , skirta poeto Justino
Marcinkevičiaus 90-mečiui
Spaudinių paroda „Skaityti, negalima
sustoti!“, skirta Tarptautinei vaikų knygos
dienai
Knygų paroda „Kada tave aplankys Gilė“,
skirta literatūrinių pasakų vaikams kūrėjo
Vytauto Petkevičiaus 90-mečiui
Spaudinių paroda „Princas ir rožė“, skirta
prancūzų rašytojo Antuano de Sent Egziuperi
120-osioms gimimo metinėms
Spaudinių paroda „Rytas už vakarą
protingesnis“, skirta rašytojo Gendručio
Morkūno 60-mečiui
Spaudinių paroda „Mamūlė Mū bibliotekoje“,
skirta vaikų knygų kūrėjo Tomo Wieslanderio
80-mečiui
Knygų paroda „Tai bent! Džipas
televizoriuje?!“, skirta Dž. Rodario 100osioms gimimo metinėms
Knygų paroda „O gruodis sninga
knygomis...“, skirta vaikų skaitymo
skatinimui ir Knygų Kalėdų akcijai
Knygų paroda „Radinių namelio paslaptys“,
skirta rašytojos Vytautės Žilinskaitės 90mečiui

Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Danutė Žiobakienė,
Vaikų literatūros
centras
Danutė Žiobakienė,
Vaikų literatūros
centras
Inga Mažeikienė,
Baublių filialas
Danutė Žiobakienė,
Vaikų literatūros
centras
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė,
Darbėnų filialas
Danutė Žiobakienė,
Vaikų literatūros
centras
Danutė Žiobakienė,
Vaikų literatūros
centras
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Jūratė Maciuvienė,
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas
Danutė Žiobakienė,
Vaikų literatūros
centras

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

DATA
Sausio 1 d. –
gruodžio 31 d.
Vasario 10 d. –
21 d.
Vasario 20 d.
Vasario 21 d.
16.30 val.

PAVADINIMAS
Knygų klubo „9 puslapis“ susitikimai (12)
Akcija „Aklas pasimatymas su knyga“
Nobelio premijos laureato Henriko
Seknevičiaus novelės „Jūros švyturio sargas“
pristatymas
Protų mūšis „1000 kalbos klaustukų“, skirtas
Lietuvių kalbos dienoms

ORGANIZATORI
US IR RENGINIO
VIETA
Paulina Sutkutė,
Susitikimų erdvė
Paulina Sutkutė,
Bibliotekos fojė
Birutė
Naujokaitienė,
Konferencijų salė
Birutė
Naujokaitienė,
Konferencijų salė
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5.

Vasario 29 d.

Knygos „Palieski angelo sparnu“
pristatymas

Birutė
Naujokaitienė,
Konferencijų salė

6.

Kovo 19 d. 15
val.

Jūratė Maciuvienė,
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas

7.

Balandžio 27 d.
– 30 d.

Poezijos popietė „Jausmų džiazas“, Ingos
Reifonės, Virginijos Jonkienės, Anelės
Silickienės, Elenos Stanienės kūrybos
skaitymai, skirta Poezijos dienai
XX Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės
renginiai (4)

8.

Balandžio 28 d.

9.

Balandžio 28 d.

10. Gegužės 28 d.
11. Birželio 1 d. –
30 d.
12. Liepos mėn.
13. Rugpjūčio mėn.

14. Rugsėjo mėn.

15. Rugsėjo mėn.
16. Lapkričio 8 d.
17. Gruodžio mėn.
18. Sausio 2 d. –
gruodžio 20 d.

Birutė
Naujokaitienė,
Abonementas,
Konferencijų salė,
Susitikimų erdvė
Literatūrinis vakaras „Tu mane sušildai, tu
Laima
mane glaudi“, skirtas Motinos dienai
Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
Literatūrinis vidudienis „ Biblioteka –
Laimutė
atvertos durys“, skirta Bibliotekų savaitei
Kalniuvienė,
Rūdaičių filialas
„Elektroninių knygų užsakymo galimybės“,
Viliojata
individualūs mokymai skaitytojams
Gembutienė,
Juodupėnų filialas
Akcija „Knygų meniu“
Paulina Sutkutė,
Bibliotekos fojė
SLEMO vakarai (2)
Viešoji biblioteka
B. Naujokaitienė
Skaitytojų sueiga „Detektyvų suvilioti“
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė,
Darbėnų filialas
Tarptautinė konferencija ir šventinis renginys, Erika Kazlauskienė
skirtas Kretingos bibliotekos 85-osioms
Birutė
veiklos metinėms
Naujokaitienė
Konferencijų salė
Kretingos krašto kūrėjų vakaras
Birutė
Naujokaitienė,
Konferencijų salė
Literatūrinė valanda „Poezijos skonis“
Inga Mažeikienė
Baublių filialas
Tradicinis padėkos vakaras skaitytojams
Birutė
„Balto angelo belaukiant“
Naujokaitienė,
Konferencijų salė
Susitikimai su rašytojais, visuomenės
Birutė
veikėjais (5 susitikimai, knygų pristatymai)
Naujokaitienė,
Abonementas
Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams

Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORI
US IR RENGINIO
VIETA
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1.

Sausio 29 d. –
gruodžio 11 d.
(kiekvieną
penktadienį 14
val.)
Vasario 3 d. –
gruodžio 15 d.

Vaikų knygų klubo „Pelėdžiukai“ užsiėmimai
(28)

Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė

Edukacinis užsiėmimas „Pirštų lėlių teatras“
(10) (Kultūros pasas)

3.

Vasario 3 d. –
gruodžio 7 d.

Vaikų metų knygos rinkimai „Strykt pastrykt
su knyga“ (4)

4.

Kovo 6 d.

5.

Kovo 16 d. – 19
d.

6.

Balandžio 2 d.

Literatūrinė popietė „Grybų karas“, skirta
poeto Justino Marcinkevičiaus 90-osioms
gimimo metinėms
Rytmetis „Grybų karas“, skirtas rašytojo J.
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms
(3)
Susitikimas su vaikų rašytoja Igne Zarambaite
(projektas „Per knygą į pasaulį“)

Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Jolanta Zubernienė,
Budrių filialas

7.

Balandžio 3 d.

8.

Balandžio 15 d. –
birželio 29 d.
Balandžio 21 d. –
22 d.

2.

9.

10. Balandžio 23 d. –
24 d.
11. Gegužės 11 d. –
15 d.
12. Birželio 3 d.
13. Birželio 18 d.
14. Rugpjūčio 20 d.
15. Gruodžio 1 d. –
gruodžio 23 d.

Garsiniai skaitymai „Kartu su Anderseno
pasakom“, skirti Tarptautinei vaikų knygos
dienai ir Hanso Kristiano Anderseno 215osioms gimimo metinėms
Skaitymo su šunimi užsiėmimai (4)

Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Birutė Jonušienė,
Erlėnų filialas

Paulina Sutkutė,
Viešoji biblioteka
Literatūrinis protmūšis „Knygomanija –
Zofija Mačiuvienė,
2020“, skirtas Bibliotekų savaitei
Vaikų edukacijos
erdvė
Diskusija „Knygų teismas“, skirta bibliotekų
Zofija Mačiuvienė,
savaitei (2)
Vaikų edukacijos
erdvė
Rytmetis priešmokyklinukams „Vaikams ir
Zofija Mačiuvienė,
vabalams“ (4)
Vaikų edukacijos
erdvė
Garsinis skaitymas „Viskas apie tėčius“,
Laima
skirtas Tėvo dienai
Paulauskienė,
Jokūbavo filialas
Garsinio skaitymo popietė „Kai ateina laimė – Gvidmantė Kutkė,
pasiūlyk jai kėdę“, skirta M. Pressler
Raguviškių filialas
80-sioms gimimo metinėms
Galvosūkių vakaras „Hario Poterio iššūkis:
Paulina Sutkutė,
Kvidičo detektyvas“
Viešoji biblioteka
Edukacinė veikla „Misija: gelbėkim
Inga Mažeikien,
Kalėdas!“
Baublių filialas

Vaizdiniai etnokultūros renginiai suaugusiems
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

ORGANIZATORI
US IR RENGINIO
VIETA
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1.
2.
3.
4.

Sausio 2 d. –
sausio 30 d.

Birutės Markaitienės karpytų užuolaidėlių
paroda „Palikimas“, skirta Tautodailės
metams
Vasario 3 d. – 29 Tautodailininko, Kretingos rajono Garbės
d.
piliečio A. Viluckio Užgavėnių kaukių paroda
Vasario 3 d. –
Fotografo Karolio Bakūno nuotraukų paroda
vasario 28 d
„Mona Žemaitėjė“
Kovo 2 d. – 30
Fotoklubo „Žybt“ nuotraukų paroda
d.
„Žemaitijos piliakalniai“

5.

Kovo 9 d. – 30
d.

6.

Kovo 10 d. – 30
d.

7.

Balandžio 1 d. –
balandžio 29 d.

8.

liepos 1 d. –
liepos 31 d.
9. Spalio 1 d. –
spalio 29 d.
10. Gruodžio 3 d. –
Gruodžio 31 d.
11. Gruodžio 7 d. –
23 d.

Dokumentų paroda „Kretingos krašto
tautodailė ir tradiciniai amatai“, skirta
Tautodailės metams
Ikonografijos paroda „Kretingos miesto
atspindžiai, 1990-2020“
Tautodailininkės Stasės Gideikienės verbų
paroda „Ne aš mušu – verba muša“, skirta
Tautodailės metams
Tautodailininko Augustino Žalgirio medžio
drožinių paroda, skirta Tautodailės metams
Spaudinių paroda „Senieji lietuvių amatai“,
skirta Tautodailės metams
Riešinių paroda „Riešinės kalba protėvių
raštais“, skirta Tautodailės metams
Dokumentų paroda „Kūčių ir Kalėdų apeigos
Žemaitijoje“

Birutė Jonušienė,
Erlėnų filialas
Viešoji biblioteka
Birutė Markaitienė,
Grūšlaukės filialas
Jolanta
Grigalauskienė,
Laukžemės filialas
Romutė Girskienė,
Vydmantų filialas
Birutė
Naujokaitienė,
Viešoji biblioteka
Inga Mažeikienė,
Baublių filialas
Zina Metrikienė,
Kalniškių filialas
Asta Kliknienė,
Šukės filialas
Ramutė Reikienė,
Laivių filialas
Jūratė Maciuvienė,
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas

Vaizdiniai etnokultūros renginiai vaikams
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

1.

Vasario 3 d. –
vasario 20 d.

2.

Vasario 4 d. –
vasario 26 d.
Balandžio mėn.

Nuotraukų paroda „Užgavėnės: kaukės ir
tradicijos Grūšlaukėje“, skirta Tautodailės
metams
Dokumentų ir kaukių paroda „Užgavėnių
personažai“
Paroda „Margučio istorija“

Rugsėjo 23 d. –
spalio 16 d.

Vaikų kūrybos darbų paroda „Margaspalviai
raštai“, skirta Tautodailės metams

3.

4.

Žodiniai etnokultūros renginiai suaugusiems

ORGANIZATORI
US IR RENGINIO
VIETA
Birutė Markaitienė,
Grūšlaukės filialas
Birutė Jonušienė,
Erlėnų filialas
Danutė Paulikienė,
Jurgota Anužienė,
Darbėnų filialas
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
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Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

1.

Vasario 18 d. 15
val.

Garsiniai skaitymai „Žemaitiško žodžio
paglostymas“, skirti Lietuvių kalbos dienai

2.

Kovo mėn.

3.

Kovo mėn.

4.

Kovo 10 d.

Susitikimas su Darbėnų krašto medžio
meistrais, skirtas Tautodailės metams, iš
renginių ciklo „Nuo amato iki meno“
Susitikimas su tautodailininke Stase
Gideikiene, jos rištų verbų parodos
pristatymas, skirtas Tautodailės metams
Ikonografijos parodos „Kretingos miesto
atspindžiai, 1990-2020“ atidarymas

5.

Kovo 26 d.

Renginys „Senieji amatai ir menai kaime“,
skirtas Tautodailės metams

6.

Balandžio 10 d.

7.

Balandžio 20 d.

8.

Birželio 1 d. –
rugpjūčio 20 d.
Birželio mėn.

Edukacinis užsiėmimas „Tradiciniai
margučiai: raštai, spalvos, technika“
Edukacinis užsiėmimas „Gintaro kelias“,
skirtas Tautodailės metams
Interaktyvus maršrutas „Pažink Kretingą“

9.

10. Birželio 15 d.

11. Rugpjūčio 21 d.
– rugpjūčio 28
d.
12. Spalio 21 d.
13. Lapkričio 3 d.

ORGANIZATORI
US IR RENGINIO
VIETA
Jūratė Maciuvienė,
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė,
Darbėnų filialas
Jolanta
Grigalauskienė,
Laukžemės filialas
Birutė
Naujokaitienė,
Viešoji biblioteka
Viliojata
Gembutienė,
Juodupėnų filialas
Birutė Markaitienė,
Grūšlaukės filialas
Milda Rogačiovienė

Vydmantų filialas
Viešoji biblioteka

Renginys visai šeimai „Kuo kvepia mūsų
namai?“, skirtas Eugenijos Šimkūnaitės
metams
Kartenos tautodailininkų kūrybos darbų
parodos „Mus vienija bendros mintys ir
darbai“, skirtos Tautodailės metams,
pristatymas
Išaustų juostų paroda „Mano austa juosta“,
skirta Tautodailės metams

Birutė
Naujokaitienė,
Viešoji biblioteka
Zinaida Viršilienė,
Kartenos filialas

Kūrybinės dirbtuvės „Vilnos kelionė iki
siūlų“
Edukacinis užsiėmimas „Vilna gydo, puošia,
šildo“, skirtas Tautodailės metams

Birutė Jonušienė,
Erlėnų filialas

Inga Mažeikienė
Baublių filialas

Milda Rogačiovienė,
Vydmantų filialas

Žodiniai etnokultūros renginiai vaikams
Eil.
Nr.

DATA

1.

Vasario 27 d.

2.

Balandžio 8 d.

PAVADINIMAS
Edukacinės dirbtuvės „Užgavėnių šėlsmas.
Kaukių darymas“
Edukacinis užsiėmimas „Saulutė ritas – jau
greit Velykos“

ORGANIZATORI
US IR RENGINIO
VIETA
Birutė Markaitienė,
Grūšlaukės filialas
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
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3.

Balandžio 16 d.
14 h.

Edukacinis užsiėmimas „Margučių paradas“, E. Kubilienė, S.
Įpilties filialas
skirta Atvelykiui

4.

Birželio mėn.

5.

Birželio 5 d.

6.

Birželio 13 d.

7.

Rugpjūčio 14 d.

Rytmetis „Pinsim sesės vainikus“ su Darbėnų
gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus
vaikais, iš edukacinės programos „Lietuviškų
švenčių ratas sukasi“
Edukacinis užsiėmimas „Taip gimsta
skulptūros“ (išvyka pas medžio drožėją V.
Vaičiūną), skirtas Tautodailės metams
Kūrybinės dirbtuvės šeimoms: senajai
architektūrai būdingais senoviniais raštais
dekoruojami mediniai padėklai
Kūrybinė popietė „Audžia staklelės“

8.

Rugpjūčio 24 d.
15 val.
Rugsėjo 23 d.

9.

Popietė „Gandrai kelia sparnus“, skirta Šv.
Baltramiejaus dienai
Edukacinis užsiėmimas „Baltų raštai“, skirtas
Tautodailės metams

10. Lapkričio mėn.

Kūrybinė edukacija „Šiaudinukų rišimas“

11. Gruodžio 20 d.

Kalėdinė šventė „Kalėdų paslaptys“

Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė,
Darbėnų filialas
Romutė Girskienė,
Vydmantų filialas
B. Naujokaitienė,
Viešoji biblioteka
Birutė Jonušienė,
Erlėnų filialas
Ramutė Reikienė,
Laivių filialas
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Jolanta
Grigalauskienė,
Laukžemės filialas
Jolanta Zubernienė,
Budrių filialas

Vaizdiniai atmintinų datų ir reikšmingų sukakčių minėjimo renginiai suaugusiems
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

1.

Sausio 13 d. 10 – Interaktyvi paroda „Atmintis gyva...“, skirta
19 val.
Sausio 13-ajai

2.

Vasario 2 d. –
vasario 26 d.

3.

Dokumentų paroda „Prasmingi kūrybos
metai“, skirta rašytojo Juozo Šikšnelio 70osioms gimimo metinėms
Kovo 9 d. – 14 d. Spaudinių paroda „Mes – Lietuva“, skirta
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

4.

Balandžio 1 d. –
balandžio 30 d.

Spaudinių ir nuotraukų paroda „Lietuvos
Steigiamajam Seimui – 100 metų“

5.

Gegužės 4 d. –
28 d.

Dokumentų paroda „Aštuoni svarbiausi
Steigiamojo Seimo šimtmečio faktai“

6.

Birželio 4 d. –
birželio 29 d.
Liepos 1 d. –
liepos 13 d.

Spaudinių paroda „Su Lietuva širdyje“,
skirta Gedulo ir vilties dienai
Spaudinių paroda „Šalis ta Lietuva
vadinas...“, skirta Valstybės dienai

7.

ORGANIZATORIU
S IR RENGINIO
VIETA
Birutė
Naujokaitienė,
Viešoji biblioteka
Romutė Girskienė
Vydmantų filialas
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė,
Darbėnų filialas
Viliojata
Gembutienė,
Juodupėnų filialas
Jolanta
Grigalauskienė,
Laukžemės filialas
Zinaida Viršilienė,
Kartenos filialas
Birutė Markaitienė,
Grūšlaukės filialas
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8.

Liepos 3 d. – 30
d.

Dokumentų paroda „Lietuvos valstybė
knygų lentynoje“, skirta Valstybės dienai

9.

Liepos 3 d. –
liepos 30 d.

Dokumentų paroda „Žvilgsnis į istorines
Lietuvos vietas“, skirta Valstybės dienai

10. Rugsėjo 10 d. –
gruodžio 10 d.

Dokumentų paroda „Septynių dešimtmečių
kelias“, skirta Vydmantų filialo 70-ies metų
veiklos jubiliejui

Jūratė Maciuvienė,
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas
Birutė Jonušienė,
Erlėnų filialas
Romutė Girskienė,
Vydmantų filialas

Vaizdiniai atmintinų datų ir reikšmingų sukakčių minėjimo renginiai vaikams
Eil.
Nr.
1.

Kovo 2 d. – 31 d. Piešinių paroda „Mano Lietuva“, skirta
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30čiui

ORGANIZATORIU
S IR RENGINIO
VIETA
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė,
Darbėnų filialas

2.

Balandžio 1 d. –
7 d.

Romutė Girskienė,
Vydmantų filialas

3.

Gegužės 4 d. –
15 d.
Birželio 10 d. –
29 d.

4.

DATA

5.

Liepos 1 d. – 30
d.

6.

Liepos 1 d. – 30
d.

PAVADINIMAS

Spaudinių paroda „Hanso Kristijano
Anderseno pasakų šalis“, skirta rašytojo
215-osioms gimimo metines
Spaudinių paroda „Europa: tautų draugystė
be sienų“, skirta Europos dienai
Spaudinių paroda „Kelionė pas mažąjį
princą“, skirta rašytojo, lakūno Antuano de
Sent-Egziupery 120-osioms gimimo
metinėms
Spaudinių paroda „Mūšis, pakeitęs Europos
istoriją“, skirta Žalgirio mūšio dienai

Birutė Markaitienė,
Grūšlaukės filialas
Milda Rogačiovienė,

Vydmantų filialas

Jolanta
Grigalauskienė,
Laukžemės filialas
Dokumentų paroda „Viskas iš gamtos ir apie Jūratė Maciuvienė,
gamtą“, skirta gydytojos, žolininkės
Angelė Kripienė,
Eugenijos Šimkūnaitės metams
Salantų m. filialas

Žodiniai atmintinų datų ir reikšmingų sukakčių minėjimo renginiai
suaugusiems
Eil.
Nr.

DATA

1.

Sausio 13 d.

2.

Balandžio 1 d. –
gruodžio 1 d.

3.

Birželio mėn.

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIU
S IR RENGINIO
VIETA
Dokumentinio filmo „1991 m. sausio 13-oji“ Laima Paulauskienė,
peržiūra
Jokūbavo filialas
Edukacinių užsiėmimų ciklas „Rankos,
Jūratė Maciuvienė,
mokančios prakalbinti molį“ (projektinis
Angelė Kripienė,
renginys Salantų miesto, Erlėnų ir Laivių
Salantų m. filialas
filialuose), skirtas Tautodailės metams
Skaitytojų sueiga „Rašytojo plunksna –
Danutė Paulikienė,
tiltas į tremtį“, skirta Gedulo ir vilties dienai Jurgita Anužienė,
Darbėnų filialas
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4.

Birželio 29 d.

5.

Rugsėjo mėn.

6.

Rugsėjo 17 d.

7.

Spalio 15 d.

8.

Spalio 23 d.

Tautodailininko Vytauto Jaugėlos parodos
„Medžio kalba“ pristatymas, skirtas
Tautodailės metams
Atvira diskusija „Lietuvos istorijos
forumas“
Šventinė popietė „Septynių dešimtmečių
kelias“, skirta Vydmantų filialo veiklos 70ečiui
Konferencija „Žinomas, bet nepažintas
gyvenimas“, skirta Vilniaus Gaono ir
Lietuvos žydų istorijos metams
Šventinis renginys „Biblioteka metų
vingiuose“, skirta Grūšlaukės filialo veiklos
70 metų paminėjimui

Birutė Jonušienė,
Erlėnų filialas
Birutė
Naujokaitienė,
Viešoji biblioteka
Romutė Girskienė,
Vydmantų filialas
Danutė Paulikienė,
Jurgita Anužienė,
Darbėnų filialas
Birutė Markaitienė,
Grūšlaukės filialas

Žodiniai atmintinų datų ir reikšmingų sukakčių minėjimo renginiai vaikams
Eil.
Nr.

DATA

PAVADINIMAS

1.

Vasario 27 d.

Popietė „Kalbėkime kalba Valančiaus,
Daukanto, Daukšos ir Donelaičio...“, skirta
Lietuvių kalbos dienoms
Lietuvių kalbos dienų varžytuvės „Ar mokį
žodį? Ar žinai kelią?“ (2)

2.

Vasario 27 d. –
28 d.

3.

Kovo 10 d.

Protmūšis „Geltona, žalia, raudona“, skirta
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

4.

Balandžio mėn.

5.

Gegužės 4 d. –
29 d.

Kūrybinė edukacija „Knygos draugas –
skirtukas“, skirta Tarptautinei vaikų knygos
dienai
Renginių ciklas „Mediniai stebuklai“,
skirtas Tautodailės metams

6.

Gegužės 6 d.

7.

Birželio 1 d. –
liepos 30 d.

8.

Liepos 3 d.

Pažintinė valanda „Girios medeliai“, skirta
E. Šimkūnaitės 100-osioms gimimo
metinėms
Renginių ciklas „Šimkūnaitės stovykla“,
skirta Eugenijos Šimkūnaitės metams
Viktorina „Ką žinai ir ko nežinai apie
Lietuvą“, skirta Valstybės dienai

ORGANIZATORIU
S IR RENGINIO
VIETA
Birutė Markaitienė,
Grūšlaukės filialas
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Jolanta
Grigalauskienė,
Laukžemės filialas
Jūratė Maciuvienė,
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas
Zofija Mačiuvienė,
Vaikų edukacijos
erdvė
Jūratė Maciuvienė,
Angelė Kripienė,
Salantų m. filialas
Inga Mažeikienė
Baublių filialas,
Laima Paulauskienė
Jokūbavo filialas,
Gvidmantė Kutkė
Raguviškių filialas,
Jolanta Zubernienė
Budrių filialas
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9.

Rugsėjo 4 d.

Popietė „Tautodailė Žemaitijoje“, skirta
Tautodailės metams
Edukacinis užsiėmimas „Žolelių pasaka“,
skirtas Eugenijos Šimkūnaitės metams

10. Rugsėjo 28 d.

Gvidmantė Kutkė,
Raguviškių filialas
Milda Rogačiovienė
Vydmantų filialas

Vaizdiniai kraštotyros renginiai suaugusiesiems
Eil.
Nr.

DATA

1.

Sausio 1 d. – 19
d.
Sausio 29 d. –
vasario 28 d.

2.

3.

Vasario 12 d. –
kovo 16 d.

4.

Kovo 26 d.

5.

Kovo 17 d. –
balandžio 14 d.

6.

Balandžio 15 d.
– gegužės 18 d.

7.

Gegužės 19 d. –
birželio 15 d.

8.

Birželio 4 d.
liepos 16 d.

9.

Birželio 16 d. –
liepos 8 d.

10.

Liepos 9 d. –
rugpjūčio 4 d.

11.

Rugpjūčio 5 d. –
rugsėjo 8 d.

PAVADINIMAS

Dokumentų paroda „Sausio 13-oji – Laisvės
gynėjų diena“
Dokumentų paroda „Sukanka 460 metų
(1560 m.), kai gimė Jonas Karolis
Chodkevičius, Vilniaus vaivada ir Lietuvos
didysis etmonas, Kretingos miesto,
bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjas“
Dokumentų paroda „Vasario 15 d. sukanka
70 metų, kai Kretingoje gimė prozininkas,
publicistas, dailininkas Antanas Algirdas
Kuklys (Algis Kuklys) (g. 1950)“
Virtuali paroda „1935 m. – atidarytas
centrinio valstybės knygyno skyrius (įkurta
Kretingos viešoji biblioteka)“
Dokumentų paroda „Kovo 18 d. sukanka
105 metai, kai Grūšlaukėje, Kretingos
rajone, gimė liaudies tapytoja Barbora
Jankauskaitė (1915–2000)“
Dokumentų paroda „Kretingos krašto
atstovai Lietuvos Steigiamajame Seime“,
skirta Lietuvos Steigiamojo Seimo 100mečiui
Dokumentų paroda „Gegužės 22 d. sukanka
90 metų, kai gimė tautodailininkė Leokadija
Kaukėnienė (1930 m.)“
Dokumentų paroda „Birželio 12 d. sukanka
70 metų, kai gimė tautodailininkė, tapytoja
Elena Kniūkštaitė (1950 m)“
Dokumentų paroda „Birželio 17 d. sukanka
140 metų, kai Kretingoje gimė gydytojas,
archeologas, generolas, Vytauto Didžiojo
karo muziejaus įkūrėjas Vladas Nagevičius
(1880–1954)“
Dokumentų paroda „Liepos 11 d. sukanka
155 metai, kai Beroune, Čekijoje, gimė
muzikas, pedagogas, Salantų palivarko
valdytojas Eduardas Jozefas Mašekas
(1865–1927)“
Dokumentų paroda „Rugpjūčio 7 d. sukanka
85 metai, kai gimė tautodailininkė,

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Laima Jonauskaitė,
Fojė stendai
Laima Jonauskaitė,
Kraštotyros skaitykla

Laima Jonauskaitė,
Fojė stendai
Laima Jonauskaitė,
Virtuali paroda
Laima Jonauskaitė,
Fojė stendai
Laima Jonauskaitė,
Fojė stendai
Laima Jonauskaitė,
Fojė stendai
Laima Jonauskaitė,
Kraštotyros skaitykla
Laima Jonauskaitė,
Fojė stendai

Laima Jonauskaitė,
Fojė stendai

Laima Jonauskaitė,
Fojė stendai
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12.

Rugpjūčio 26 d.
– rugsėjo 28 d.

13.

Rugsėjo 10 d. –
spalio 7 d.

14.

Rugsėjo 29 d. –
spalio 19 d.

15.

Spalio 8 d. –
lapkričio 11 d.

16.

Spalio 20 d. –
lapkričio 20 d.

17.

Lapkričio 12 d.
– gruodžio 9 d.

18.

Gruodžio 10 d.
– sausio 8 d.

Kretingos rajono Garbės pilietė Laimutė
Kristina Grigaitienė (1935 m.)“
Dokumentų paroda „Rugpjūčio 17 d.
sukanka 90 metų, kai Kretingoje gimė
fizikos ir matematikos mokslų daktaras,
profesorius, pedagogas, visuomenės ir
politikos veikėjas Vytautas Liutikas (1930–
1997)“
Dokumentų paroda „Pradžia. Ateities
link...“, skirta Kretingos rajono savivaldybės
M. Valančiaus viešosios bibliotekos 85-erių
veiklos metų sukakčiai
Dokumentų paroda „Rugsėjo 30 d. sukanka
135 metai, kai Rudžių kaime, Sintautų
valsčiuje, Šakių apskrityje, gimė kunigas,
pranciškonas, spaudos leidėjas, bitininkų
draugijos įkūrėjas, vienmetės bitininkavimo
mokyklos įkūrėjas Kretingoje Jonas
Pečkaitis (Tėvas Jeronimas Pečkaitis, OFM)
(1885–1925)“
Dokumentų paroda „Bernardinų kunigui,
Kretingos konvento vikarui, J. Pabrėžos
žemaitiškos rašybos pasekėjui Simfronijui
Žabakevičiui – 220“
Dokumentų paroda „Sukanka 70 metų, kai
gimė tautodailininkas, skulptorius Steponas
Žiubrys (1950–2002)“
Dokumentų paroda „Sukanka 190 metų, kai
gimė liaudies menininkas, skulptorius
Antanas Klanius-Klanevičius (1830–1920)“
Dokumentų paroda „Sukanka 160 metų, kai
gimė liaudies menininkus, drožėjas,
knygnešys Juozapas Paulauskas (1860–
1945)“

Laima Jonauskaitė,
Kraštotyros skaitykla

Laima Jonauskaitė,
Fojė stendai
Laima Jonauskaitė,
Kraštotyros skaitykla

Laima Jonauskaitė,
Fojė stendai
Laima Jonauskaitė,
Kraštotyros skaitykla
Laima Jonauskaitė,
Fojė stendai
Laima Jonauskaitė,
Fojė stendai
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3 priedas
2020 METŲ PROJEKTAI
Eil.
Nr.
1.

Projekto pavadinimas
„Biblioteka = stipri bendruomenė“

Prašoma
suma
1550,00

2.

„Kinas už miesto“

2220,00

3.

„Knygos invazija‘20“

2050,00

4.

„Pasakų veikėjai atgyja“

10780,00

5.

„Žmonių ir gamtos kultūrų liudijimai – XXI a.
iššūkis“

10660,00

6.

„Skaitymas su šunimi“

1000,00

7.

„Biblioteka be sienų“

4200,00

8.

„Per knygą į pasaulį“

5150,00

9.

„Inovacijų mugė“

10700,00

Projektas pateiktas
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei ir
Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei ir
Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei ir
Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei ir
Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei ir
Lietuvos kultūros
tarybai
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10.

„Pažink Kretingą“

11200,00

11.

„Vasara kvepianti baltoji vakarienė“

5000,00

12.

Atvira erdvė jaunimui „Savas kampas“

2000,00

13.

„Europos dienos minėjimas Kretingoje“

700,00

14.

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

350,00

15.

„XIX a. neformali lituanistinė mokykla“

350,00

16.

Tarptautinis patirties dalijimosi forumas
„Šiuolaikinė biblioteka: galimybės
bendruomenei“

5000,00

17.

„Kūrybinės lauko erdvės sukūrimas ir
įveiklinimas bibliotekoje“

14000,00

18.

Konferencija „Žinomas, bet nepažintas
gyvenimas“

3640,00

19.

Renginių ciklas „Stabtelėjimai“

1050,00

20.

Renginių ciklas „Tautos kūrybos turtai“

2250,00

21.

Edukacinė vaikų vasaros skaitymo skatinimo
programa „Meno eksperimentai – čia ir dabar“
Renginių ciklas „Negaliu tylėt…“

675,00

22.
23.

950,00

24.

Edukacinių užsiėmimų ciklas „Rankos,
mokančios prakalbinti molį“
Vasaros vaikų stovykla „Skaityk, atrask, kurk“

400,00

25.

Renginių ciklas „Paženklinti kūryba“

330,00

26.

Atvira erdvė jaunimui bibliotekoje „Savas
kampas“
Iš viso

2000,00

SUDERINTA:
Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Dalia Činkienė

790,00

98995,00 Eur

Kretingos rajono
savivaldybei ir
Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Europos Sąjungos
atstovybės
Lietuvoje biuras
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei ir
Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei ir
Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei ir
Lietuvos kultūros
tarybai
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
Kretingos rajono
savivaldybei
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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

