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1. Aplinkos išteklių analiz÷.
1.1. Išor÷s aplinkos analiz÷
1.1.1. Politiniai veiksniai. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji
biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka), vykdydama savo funkcijas, vadovaujasi apolitiškumo
principu, tačiau bendras rajono, šalies ir net Europos Sąjungos politinis kontekstas jai daro
tiesioginę įtaką. Valstybiniu mastu Viešoji biblioteka vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s įstatymais, nutarimais, Kultūros, Finansų ministerijų įsakymais ir kitais teisiniais
dokumentais. Svarbiausias dokumentas, reglamentuojantis Lietuvos bibliotekų veiklą, yra
„Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas“ (Žin., 2004, Nr. 120-4431). Nuo šalies
formuojamos politikos priklauso valstybinių programų, kuriomis vadovaujasi Viešoji
biblioteka, kūrimas ir įgyvendinimas. 2011 m. Viešajai bibliotekai reikšmingos yra „Lietuvos
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros strategija“ (Žin., 2005, Nr. 73-2649),
„Bibliotekų
renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programa“ (Žin., 2002, Nr. 92-3943),
„Regionų kultūros pl÷tros 2008-2012 metų programa“ (Žin., 2008, Nr. 4-134), „Skaitymo
skatinimo programa“ (Žin., 2006, Nr. 132-5006) ir kt.
Viešoji biblioteka, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Kretingos rajono savivaldyb÷s
tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais. Pagrindin÷s
Kretingos rajono savivaldyb÷s programos, įtakojančios Viešosios bibliotekos veiklą, yra
„Kretingos rajono kultūrin÷s veiklos programa“, „Etnin÷s kultūros pl÷tros programa“,
„Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programa“.
Šiuolaikin÷s bibliotekos gair÷s apibr÷žtos „UNESCO Viešųjų bibliotekų manifeste
1994“, bibliotekų teikiamos informacijos svarba akcentuojama „IFLA Glazgo deklaracijoje
d÷l bibliotekų, informacijos tarybų ir intelektin÷s laisv÷s“, „IFLA Interneto manifeste“ ir kt.
1.1.2. Ekonominiai veiksniai. Viešoji biblioteka yra biudžetin÷ įstaiga – jai
finansavimas skiriamas valstybiniu lygmeniu, Kretingos rajono savivaldyb÷s tarybai atliekant
kuratoriaus - kontrolieriaus vaidmenį. Kaip ir 2010 metais, planuojamos 2011 metų dotacijos
Viešajai bibliotekai yra ženkliai sumažintos, tod÷l efektyviai ir kokybiškai atlikti savo
funkcijas bus sunku. Minimalūs finansiniai ištekliai riboja naujų dokumentų įsigijimą, tai
skurdina Viešosios bibliotekos dokumentų fondą, trukdo tenkinti skaitytojų informacinius
poreikius. Sumažintas finansavimas, ribota projektin÷ veikla nulemia sumaž÷jusį renginių,
parodų skaičių. Itin didel÷ problema yra l÷šų trūkumas personalo darbo užmokesčiui. 2010
metais darbuotojai buvo priversti eiti 28 darbo dienas nemokamų atostogų, 7 Viešosios
bibliotekos filialų darbuotojams sumažinti darbo krūviai. 2011 metais atstatyti darbo krūvių ir
dirbti be nemokamų atostogų taip pat bus neįmanoma, nes pagal Kretingos rajono
savivaldyb÷s administracijos parengtą biudžeto projektą matoma, jog reikiamas l÷šų kiekis
darbuotojų atlyginimams nebus skirtas.
1.1.3. Socialiniai veiksniai. Viešosios bibliotekos paslaugų adresatas yra Kretingos
miesto ir rajono gyventojai. Rajone vykstantys socialiniai pokyčiai tiesiogiai veikia Viešosios
bibliotekos veiklą. Kretingos mieste daug÷ja Viešojoje bibliotekoje besilankančių žmonių. Tai
lemia aukštos knygų ir periodinių leidinių kainos, Viešojoje bibliotekoje teikiama nemokama
prieiga prie interneto, kompiuterinio raštingumo kursai ir pan. Tuo tarpu Kretingos rajono
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kaimuose vykstantys socialiniai pokyčiai neigiamai veikia Viešosios bibliotekos filialų veiklą
– pastebimas ženklus gyventojų maž÷jimas kaimo vietov÷se, gyventojų sen÷jimas, uždaromos
atokesn÷se rajono vietose esančios vaikų ugdymo įstaigos, toliau plinta dvasinių vertybių
nuvert÷jimas.
Negatyvių socialinių veiksnių esama ir pačiame Viešosios bibliotekos kolektyve:
ženkliai sumažinti atlyginimai neigiamai paveik÷ darbuotojų motyvaciją, mažas
bibliotekininkų darbo prestižas trukdo darbuotojams didžiuotis savo profesija, tobul÷ti.
1.1.4. Technologiniai veiksniai. Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“,
kompiuterizuoti visi Viešosios bibliotekos filialai. 2011 metais, min÷to projekto d÷ka, bus
atnaujinta Viešosios bibliotekos interneto svetain÷ www.kretvb.lt.
Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose toliau s÷kmingai diegiama Lietuvos integralios
bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS). 2011 m. su LIBIS Skaitytojų aptarnavimo
posistemiu prad÷s dirbti Salantų miesto, Vydmantų, Darb÷nų, Kūlup÷nų ir Kartenos filialai.
S÷kmingai vykdomi pavieniai ir organizuoti Viešosios bibliotekos lankytojų
kompiuterinio raštingumo mokymai. Nemokamos interneto prieigos paslauga tampa vis
populiaresne.
Viešoji biblioteka prenumeruoja duomenų bazes, esančias kompiuterių tinkle ir kituose
serveriuose (pvz. OPAC, INFOLEX PRAKTIKA, Verslo žinios).
1.2. Vidaus išteklių analiz÷.
1.2.1. Teisin÷ baz÷. Viešosios bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautin÷mis sutartimis, „Lietuvos Respublikos
bibliotekų įstatymu“ (Žin., 2004, Nr. 120-4431), kitais teis÷s aktais, Kretingos rajono
savivaldyb÷s tarybos sprendimais ir potvarkiais, Kretingos rajono savivaldyb÷s tarybos 2007
m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-152 patvirtintais „Kretingos rajono savivaldyb÷s M.
Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatais“ (su v÷lesniais pakeitimais).
Darbo tvarką Viešojoje bibliotekoje apibr÷žia „Kretingos rajono savivaldyb÷s M.
Valančiaus viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisykl÷s“.
Viešosios bibliotekos darbuotojų teis÷s ir pareigos nustatytos pareigybių aprašymuose.
Viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimą reglamentuoja „Naudojimosi Kretingos
rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešąja biblioteka taisykl÷s“.
Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis
Kretingos rajono savivaldyb÷s tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. Nr. T2-363 sprendimu „D÷l
Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų
nustatymo“ (su v÷lesniais pakeitimais).
1.2.2. Organizacin÷ struktūra. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji
biblioteka susideda ir centrin÷s viešosios bibliotekos Kretingos mieste, Salantų miesto filialo
ir 19 kaimų filialų (Viešosios bibliotekos struktūra – schemoje Nr. 1).
1.2.3. Žmoniškieji ištekliai. 2011 m. pradžioje Viešojoje bibliotekoje dirba 51
darbuotojas, iš kurių 43 – profesionalūs bibliotekininkai. Su aukštuoju išsilavinimu dirba 24
žmon÷s, su aukštesniuoju – 19, su viduriniu – 8. Viešojoje bibliotekoje dirba 5 kvalifikuoti
specialistai ir 3 techniniai darbuotojai. Per 2010 metus kvalifikaciją k÷l÷ 22 darbuotojai – 20
profesionalių bibliotekininkų ir 2 kvalifikuoti specialistai.
1.2.4. Planavimo sistema. Viešosios bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis 3
metų laikotarpiui rengiamu strateginiu veiklos planu, metiniu veiklos planu.
1.2.5. Finansiniai ištekliai ir materialin÷ baz÷. Viešoji biblioteka yra biudžetin÷ įstaiga
finansuojama iš Lietuvos Respublikos ir Kretingos rajono savivaldyb÷s biudžetų (2010 metų
bendras biudžetas – 1434,9 tūkst. Lt.). Finansiniai ištekliai naudojami darbuotojų darbo
užmokesčiui, spaudinių įsigijimui, ūkin÷ms išlaidoms, prek÷ms pirkti ir kt. Viešoji biblioteka
iš privačių įmonių gauna knygų paramą (2010 metais – 27,7 tūkst. Lt.). Iš teikiamų mokamų
paslaugų Viešoji biblioteka kasmet gauna vis mažesnes pajamas. 2010 m. jų surinkta tik 7,4
tūkst. Lt. Viešoji biblioteka rengia projektus papildomam finansavimui gauti (2010 metais
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projektinei veiklai skirta 16,5 tūkst. Lt.).
Viešosios bibliotekos materialinę bazę sudaro baldai, bibliotekin÷ įranga, bibliotekos
fondo dokumentai, kompiuterin÷ įranga, programin÷ įranga. Viešosios bibliotekos materialin÷
baz÷ skurdi: kai kuriuose filialuose reikalingas remontas, būtina atnaujinti susid÷v÷jusius
baldus, keisti šildymo ir elektros instaliacijos sistemas.
Viešoji biblioteka yra pilnai aprūpinta kompiuterine ir programine įranga.
1.2.6. Informacinių technologijų infrastruktūra. Viešojoje bibliotekoje yra 155
kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų - 99 skirtos vartotojams (su prieiga prie interneto). Viešoji
biblioteka ir jos filialai yra visiškai kompiuterizuoti, darbuotojai apmokyti dirbti kompiuterine
įranga ir konsultuoti lankytojus kompiuterių ir interneto naudojimo klausimais.
Viešoji biblioteka nuolat administruoja interneto svetainę www.kretvb.lt, bei rengia
straipsnius
ir
pildo
elektroninį
leidinį
„Kretingos
krašto
enciklopedija“
www.kretingosenciklopedija.lt.
1.2.7. Vidaus kontrol÷s sistema. Viešosios bibliotekos personalo veiklos efektyvumas
tikrinamas ataskaitų sistema: kasmet skyrių, sektorių ved÷jai, filialų darbuotojai rengia veiklos
statistines ir tekstines ataskaitas, kurias pateikia vyr. metodininkei ir direktor÷s pavaduotojai
kultūrinei veiklai. Iš gautų duomenų parengiama Viešosios bibliotekos metų veiklos ataskaita.
Ataskaitose atsispindintys veiklos pliusai ir minusai aptariami visuotiniame susirinkime.
2.1. Viešosios bibliotekos misija – nenutrūkstantis Kretingos rajono bendruomen÷s
informacinių poreikių tenkinimas, kuriant stiprią, modernią informacinę bazę, diegiant naujas
kompiuterines technologijas, atnaujinant personalo žinias, ugdant bibliotekos lankytojų
informacinę kultūrą.
2.2. Strateginiai tikslai:
1.
Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, kultūrinius poreikius.
2.
Tęsti visų amžiaus grupių asmenų skaitymo skatinimą.
3.
Tęsti Viešosios bibliotekos kompiuterizavimą.
4.
Užtikrinti personalo profesionalumą.
5.
Gerinti Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojų ir darbuotojų darbo sąlygas.
3. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka prisideda įgyvendinant
Etnin÷s kultūros pl÷tros Kretingos rajone 2010-2012 metų programą, Kretingos rajono 2011
metų kultūrin÷s veiklos programą. Viešoji biblioteka įgyvendina Kretingos rajono
savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos skaitymo skatinimo programą 2008-2011
metams. Viešoji biblioteka, planuodama savo veiklą 2011 metams, vadovaujasi Kretingos
rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos strateginiame plane 2010-2012
metams suformuotais strateginiais tikslais, pamin÷tų Kretingos rajono programų ir Viešosios
bibliotekos skaitymo skatinimo programa 2008 -2011 metams yra pagalbin÷s priemon÷s
strateginių tikslų rezultatams pasiekti.
3.1. Etnin÷s kultūros pl÷tros Kretingos rajone 2010-2012 metų programa (toliau – Etnin÷
programa).
Etnin÷s programos tikslas – užtikrinti krašto etnin÷s kultūros vertybių perimamumą,
apsaugą ir populiarinimą, tenkinant visuomen÷s etnokultūrinius poreikius.
Įgyvendinant šį tikslą, būtina:
• sudaryti sąlygas etnin÷s kultūros vertyb÷ms tyrin÷ti ir užtikrinti jų ilgalaikį
išsaugojimą;
• koordinuoti kultūros, švietimo įstaigų, tautodailininkų veiklą etnin÷s kultūros srityje;
• stiprinti kultūros ir švietimo įstaigų materialinę bazę;
• skatinti etnin÷s kultūros sąveiką su kitomis rajono socialin÷s ir ekonomin÷s raidos
sritimis (turizmu, kaimo pl÷tra, verslu); susieti etnin÷s kultūros tyrimo, saugojimo ir
sklaidos programų finansavimą su įvairių fondų, paramos gavimo planavimu ir
naudojimu.
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•
•
•
•
•
•

Įgyvendinus Etninę programą, bus:
sudarytos sąlygos toliau pl÷toti etninę kultūrą, saugoti tarm÷s, papročių ir tradicijų,
paveldo savitumus, gyvosios tradicijos reiškinius rajone;
koordinuojama kultūros, švietimo įstaigų, tautodailininkų veikla;
sudarytos tinkamos sąlygos lauko tyrimams atlikti, sukauptai medžiagai sisteminti bei
vykdyti jos sklaidą;
sudarytos sąlygos perkelti garso ir vaizdo medžiagą į skaitmenines laikmenas;
stiprinama kultūros įstaigų, tiriančių ir kaupiančių etnin÷s kultūros paveldą, vykdančių
jo sklaidą, materialin÷ technin÷ baz÷;
parengtas Kretingos rajono tradicin÷s kultūros vertybių sąvadas;
sertifikuojami tradiciniai gaminiai, amatai, tradicin÷s paslaugos bei meistrai.

3.2. Kretingos rajono kultūrin÷s veiklos programa (toliau – Kultūros programa).
Kultūros programos tikslas – ugdyti savivaldyb÷s gyventojų bendrąją kultūrą,
puosel÷ti etnokultūrą, skatinti gyventojų kūrybinę veiklą ir meno įvairovę, pl÷toti
informacines paslaugas.
Įgyvendinant šį tikslą būtina:
• pamin÷ti žymias datas ir žinomų žmonių jubiliejus;
• skatinti gyventojų kultūrinį gyvenimą;
• skatinti gyventojų kūrybinę veiklą;
• bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, organizuojant renginius.
Įgyvendinant Kultūros programą bus:
• rašomi kultūrin÷s veiklos projektai;
• organizuojami renginiai;
• svarbūs Viešosios bibliotekos renginiai apibūdinti spaudoje;
• masin÷mis komunikacijos priemon÷mis visuomenei skleidžiama informacija apie
vykdomą kultūrinę veiklą;
• bendradarbiaujama su kitomis rajono įstaigomis skatinant bendrąją Kretingos rajono
gyventojų kultūrą.
3.3. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos skaitymo
skatinimo programa 2008 – 2011 metams (toliau – Skaitymo skatinimo programa).
Skaitymo skatinimo programos tikslai:
• skatinti Kretingos rajono gyventojų norą skaityti;
• ugdyti Kretingos rajono gyventojų skaitymo įgūdžius;
• ypatingą d÷mesį kreipti į vaikų skaitymo skatinimą;
• kuo daugiau žmonių sudominti biblioteka, suteikti visiems visuomen÷s nariams
vienodas sąlygas skaityti, mokytis ir tobul÷ti.
Įgyvendinant Skaitymo skatinimo programą bus:
• rengiami skaitymo skatinimo projektai vaikams ir suaugusiems;
• organizuojami skaitymo skatinimo renginiai bei parodos;
• užmegzti ryšiai su leidyklomis, propaguojama naujausia literatūra, rengiami
susitikimai su profesionalais;
• skaitymo skatinimas organizuojamas bendradarbiaujant visoms Kretingos rajono
kultūros ir švietimo įstaigoms.
2011 m. veiklos plano priedai:
1. lentel÷. 2011-ųjų metų veiksmų planas.
2. lentel÷. Vertinimo kriterijų (rodiklių) suvestin÷.
3. lentel÷. Renginių planas 2011 metams.
4. lentel÷. 2011 metų projektai.
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Schema Nr. 1. Viešosios bibliotekos struktūra.
1. LENTELö. 2011-ŲJŲ METŲ VEIKSMŲ PLANAS.
Priemon÷s
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, kultūrinius poreikius.
1. Komplektuoti
ir tvarkyti
dokumentų
fondą.

2. Registruoti ir
aptarnauti
vartotojus.

3. Teikti
bibliografines –
informacines
paslaugas, kurti
informacinębibliografinę
bazę.

1.1. Gauti dokumentų.
1.2. Nurašyti dokumentų.
1.3. Sukurti įrašų.
1.4. Rekataloguoti likusį
fondą.
1.5. Fiksuoti fondo dydį.
1.6. Iš ab÷c÷linio katalogo
išimti nurašytų spaudinių
korteles.
2.1. Registruoti suaugusius
vartotojus.
2.2. Registruoti vaikus
vartotojus.
2.3. Aptarnauti suaugusius
lankytojus.
2.4. Aptarnauti vaikus
lankytojus.
2.5. Registruoti ir aptarnauti
kompiuterių vartotojus.
2.6.Vykdyti kompiuterinio
raštingumo mokymus.
2.7. Aptarnauti neregius ir
silpnaregius vartotojus.
2.8. Teikti knygnešyst÷s
paslaugas.
2.9. Registruoti dokumentų
išduotį.
2.10. Registruoti elektronines
paslaugas.
2.11. Konsultuoti vartotojus
bibliotekin÷s ir kompiuterin÷s
veiklos klausimais.
3.1. Atsakyti į informacinesbibliografines užklausas.
3.2. Kurti analizinius įrašus
LIBIS Analitikos posistemyje.
3.3. Atsisiųsti įrašų
3.4. Redaguoti analizinius
įrašus.
3.5. Skenuoti dokumentus ir
patalpinti elektroniniame
kataloge.
3.6. Rinkti teminių citatų
kartoteką.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.
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4. Viešinti
Viešosios
bibliotekos
veiklą

5. Vykdyti
kraštotyrinę ir
etnokultūrinę
veiklą
(prisidedama
prie Etnin÷s
kultūros pl÷tros
Kretingos
rajone 20102012 metų
programos) .

6. Žodiniais ir
vaizdiniais
renginiais
tenkinti
vartotojų
kultūrinius
poreikius.
7. Vykdyti
projektinę
veiklą,
pad÷siančią
tenkinti rajono
gyventojų

3.7. Prenumeruoti ir
propaguoti duomenų bazes.
3.8. Rengti bibliografines
rodykles.
4.1. Rengti straipsnius spaudai.
4.2. Rengti informacinius
pranešimus spaudai.
4.3. Administruoti svetainę
www.kretvb.lt.
4.4. Rengti straipsnius
svetain÷ms www.kretvb.lt,
www.kretingosenciklopedija.lt.
4.5. Rengti straipsnius ir
informacinius pranešimus
kitoms interneto svetain÷ms.
4.6. Rengti informacinius
pranešimus radijui.
4.7. Rengti informacinius
pranešimus televizijai.
5.1. Kaupti ir tvarkyti
kraštotyros dokumentų fondą.
5.2. Rengti kraštotyros darbus.
5.3. Nauja informacija pildyti
jau parengtus darbus.
5.4. Kaupti spaudinius,
susijusius su etnine kultūra.
5.5. Rengti ir pildyti
kraštotyros aplankus.
5.6. Pildyti „Personalijų
žinyną“
5.7. Pildyti metraščius.
5.8. Kaupti etnokultūrinę
medžiagą (dainas, žaidimus,
kalendorinių švenčių papročius
ir pan.).
5.9. Parengti kraštotyros
kampelius.
5.10. Rengti kraštotyrą
populiarinančias parodas.
6.1. Rengti žodinius renginius.
6.2. Rengti vaizdinius
renginius.

7.1. Rengti projektus.
7.2. Įgyvendinti projektus.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.
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kultūrinius
poreikius
(prisidedama
prie Kretingos
rajono
savivaldyb÷s
kultūrin÷s
veiklos
programos
įgyvendinimo).
Tęsti visų amžiaus grupių asmenų skaitymo skatinimą.
8. Skatinti
skaitymą

I-IV ketv.
Viešoji
8.1. Organizuoti skaitymo
biblioteka ir
skatinimo renginius
jos filialai
suaugusiesiems.
8.2. Organizuoti skaitymo
skatinimo renginius vaikams.
8.3. Reklamuoti skaitymo
naudą.
Tęsti Viešosios bibliotekos kompiuterizavimą.

9. Atnaujinti
kompiuterinę
įrangą

9.1. Atnaujinti kompiuterinę
įrangą Kūlup÷nų, Darb÷nų,
Juodup÷nų, Raguviškių
filialuose.
9.2. Atnaujinti tinklą
Kūlup÷nų, Darb÷nų,
Juodup÷nų, Raguviškių,
Vydmantų filialuose.

10.
Administruoti
kompiuterinį
tinklą.

Viešoji
I-IV ketv.
10.1. Šalinti kompiuterinio
biblioteka
tinklo gedimus.
10.2. Koordinuoti
kompiuterinio tinklo darbą.
Užtikrinti personalo profesionalumą.

11. Konsultuoti
darbuotojus
bibliotekin÷s
veiklos
klausimais

11.1. Konsultuoti kasdien÷s
veiklos klausimais.
11.2. Konsultuoti LIBIS PĮ
naudojimo klausimais.
11.3. Konsultuoti projekto
„Bibliotekos pažangai“
vykdymo klausimais.
12.1. Surengti darbuotojams bibliotekininkams bendrą
seminarą Viešojoje
bibliotekoje.
12.2. Rengti visuotinius
susirinkimus.
13.1. Siųsti darbuotojus į
Lietuvos kultūros darbuotojų
tobulinimosi centro

12. Rengti
konsultacijas,
seminarus,
mokymus.

13. Siųsti
darbuotojus į
mokymus,

Viešoji
biblioteka

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.
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seminarus,
vykstančius už
Viešosios
bibliotekos ribų.

organizuojamus kursus.
13.2. Siųsti darbuotojus į
projekto „Bibliotekos
pažangai“ rengiamus
mokymus.
13.3. Leisti darbuotojams
dalyvauti projekto
„Bibliotekos pažangai“
nuotoliniuose mokymuose.
13.4. Komandiruoti
darbuotojus į kitų organizacijų
vykdomus mokymus,
seminarus, konsultacijas.
Gerinti Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojų ir darbuotojų darbo sąlygas

14. Atlikti
smulkius
patalpų ir
inventoriaus
remonto darbus

14.1. Atlikti smulkius patalpų
remonto darbus.
14.2. Remontuoti inventorių.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

2 LENTELö. VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINö
Viešosios
bibliotekos Vertinimo kriterijai (rodikliai)
priemon÷s
ir
veiksmų
pavadinimai
1. Komplektuoti ir tvarkyti
dokumentų fondą.
Gaunamų dokumentų skaičius,
1.1. Gauti dokumentų.
iš jų:
• knygų;
• periodinių leidinių;
• elektroninių dokumentų.

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio) reikšm÷

+1325 (12500 fiz. vnt.)
+874 (5480 fiz. vnt.)
+333 (6900 fiz. vnt.)
+29 (120 fiz. vnt.)

1.2. Nurašyti dokumentų.

Nurašytų dokumentų skaičius, -1066 (12000 fiz. vnt.)
+254 (4000 fiz. vnt.)
iš jų - knygų.

1.3. Sukurti įrašų.

Naujų
bibliografinių
elektroniniame
skaičius.

1.4. Rekataloguoti likusį fondą. Rekataloguotų
skaičius.

dokumentų +106 (1900 įrašai)
įrašų
kataloge

dokumentų +4653 (30000 fiz. vnt.)

+500 (261392 fiz. vnt.)

1.5. Fiksuoti fondo dydį.

Dokumentų skaičius fonde.

1.6. Iš ab÷c÷linio katalogo
išimti nurašytų spaudinių
korteles.

Iš ab÷c÷linio ir sisteminio 1998 kortel÷s
katalogo
išimtų
kortelių
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PASTABA.
Viešojoje skaičius.
bibliotekoje
dokumentų
duomenys
fiksuojami
elektroniniame kataloge. Pilnai
įvykdžius
dokumentų
rekatalogavimą, katalogai bus
nebenaudojami.
Registruotų vartotojų skaičius.
2. Registruoti ir aptarnauti
vartotojus.

+71 (8992)

2.1. Registruoti suaugusiuosius
vartotojus.

Suaugusiųjų vartotojų skaičius.

+34 (6183)

2.2. Registruoti vaikus
vartotojus.

Vaikų vartotojų skaičius.

+37 (2809)

2.3. Aptarnauti suaugusiuosius
lankytojus.

Bendras lankytojų skaičius.

+3611 (144075)

Suaugusiųjų lankytojų skaičius. +4016 (82968)
-485 (61027)

2.4. Aptarnauti vaikus
lankytojus.

Vaikų lankytojų skaičius.

2.5. Registruoti ir aptarnauti
kompiuterių vartotojus.

Kompiuterių vartotojų skaičius. 31745

2.6.Vykdyti kompiuterinio
raštingumo mokymus.

Kompiuterinio
raštingumo 249 val.
mokymams skirtas valandų
skaičius.

2.7. Aptarnauti neregius ir
silpnaregius vartotojus.

Aptarnautų
neregių
ir 1
silpnaregių vartotojų skaičius.

2.8. Teikti knygnešyst÷s
paslaugas.

Knygnešyst÷s
besinaudojančių
skaičius.

2.9. Registruoti dokumentų
išduotį.

Bendras spaudinių išduoties +14746 (298459 fiz. vnt.)
skaičius.

paslaugomis 249
vartotojų

Spaudinių išduoties skaičius +16649 (230149 fiz. vnt.)
suaugusiesiems.
Spaudinių išduoties skaičius -1903 (70213 fiz. vnt.)
vaikams.
Spaudinių išduoties skaičius į +6224 (182763 fiz. vnt.)
namus skaičius.
Spaudinių
skaičius.

išduoties

vietoje +9178 (116352 fiz. vnt.)
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Grožin÷s literatūros išduoties 115822 fiz. vnt.
skaičius.
Šakin÷s literatūros išduoties 135793 fiz. vnt.
skaičius.
Periodinių leidinių išduoties 161095 fiz. vnt.
skaičius.
Virtualių dokumentų išduoties 250 fiz. vnt.
skaičius.
Garsinių dokumentų išduoties 82 fiz. vnt.
skaičius.

2.10. Registruoti elektronines
paslaugas.

Seansų skaičius.

+1317 (33846)

Atsisiųstų dokumentų skaičius.

+67 (700)

Atsiųstų įrašų skaičius.

+27 (23850)

Virtualių apsilankymų skaičius. +8090 (91000)
2.11. Konsultuoti vartotojus Vartotojams teiktų konsultacijų 2580
bibliotekin÷s ir kompiuterin÷s skaičius.
veiklos klausimais.
Konsultacijų
trukm÷ 969 val.
kompiuterių
naudojimo
klausimais.
Kompiuterinio
mokymų trukm÷.

raštingumo 250 val.

Gautų užklausų skaičius:
3. Teikti bibliografines –
informacines paslaugas, kurti
informacinę-bibliografinę bazę. iš jų - gautų elektronin÷mis
priemon÷mis.
Atsakytų užklausų skaičius:
3.1. Atsakyti į informacinesiš
jų
elektronin÷mis
bibliografines užklausas.
priemon÷mis.

3.2. Kurti analizinius įrašus
LIBIS Analitikos posistemyje.

Sukurtų
skaičius.

analizinių

3.3. Atsisiųsti įrašų.

Atsisiųstų įrašų skaičius .

3.4. Redaguoti analizinius
įrašus.

Redaguotų
skaičius.

analizinių

+696 (9412)
+23 (50)
+685 (9373)
+18 (50)

įrašų +99 (3600)

+27 (23850)

įrašų +120 (4400)
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3.5. Skenuoti dokumentus ir
patalpinti elektroniniame
kataloge.

Skenuotų
dokumentų
ir +20 (650)
patalpintų
elektroniniame
kataloge skaičius.

3.6. Rinkti teminių citatų
kartoteką.

Teminių citatų skaičius.

3.7. Prenumeruoti ir propaguoti Prenumeruojamų
bazių skaičius.
duomenų bazes.

+10 (100)

duomenų 18 (tiek pat, kaip ir 2010
m.).

Vartotojų, kuriems bus suteikta 30
prieiga prie duomenų bazių,
skaičius.
3.8. Rengti bibliografines Bibliografinių
skaičius.
rodykles.
4.
Viešinti
Viešosios
bibliotekos veiklą

rodyklių 0

4.1. Rengti straipsnius spaudai.

Straipsnių skaičius.

64 str. („Tarp knygų“,
„Pajūrio
naujienos“,
„Švyturys“).

4.2. Rengti informacinius
pranešimus spaudai.

Informacinių
skaičius.

4.3. Administruoti svetainę
www.kretvb.lt.

Išlaikyti svetain÷s naujumą ir Nuolatinis
aktualumą.
informacija
šalinimas.

4.4. Rengti straipsnius
svetain÷ms www.kretvb.lt,
www.kretingosenciklopedija.lt.

Straipsnių skaičius svetain÷je +10 (50)
www.kretvb.lt.

pranešimų 76 („Pajūrio naujienos“,
„Švyturys“).
pildymas
ir trikdžių

Straipsnių skaičius svetainei +1 (130)
www.kretingosenciklopedija.lt.

4.5. Rengti straipsnius ir
informacinius pranešimus
kitoms interneto svetain÷ms.

Straipsnių ir informacinių +10 (40 www.kretinga.lt,
pranešimų kitoms svetain÷ms www.bibliotekos.lt,
skaičius.
www.skaityk.lt).

4.6. Rengti informacinius
pranešimus radijui.

Informacinių pranešimų radijui +8 (20 pranešimų Radijas
skaičius.
9, LRT, Klasika).

4.7. Rengti informacinius Informacinių
televizijai skaičius
pranešimus televizijai.
5. Vykdyti kraštotyrinę ir
etnokultūrinę
veiklą

pranešimų 10 pranešimų Balticum
TV.
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(prisidedama prie Etnin÷s
kultūros pl÷tros Kretingos
rajone
2010-2012
metų
programos) .
Sukurtų naujų įrašų skaičius.
5.1. Kaupti ir tvarkyti
kraštotyros dokumentų fondą.
Redaguotų įrašų skaičius.

+39 (2500)
+25 (4000)

Prisegtų skenuotų kraštotyros +9 (350)
straipsnių bylų skaičius.
Parengtų iškarpų skaičius.

+9 (310)

5.2. Rengti kraštotyros darbus.

Kraštotyros darbų skaičius.

20

5.3. Nauja informacija pildyti
jau parengtus darbus.

Pildomų darbų skaičius.

70

5.4. Kaupti spaudinius,
susijusius su etnine kultūra.

Spaudinių skaičius.

45 (filialuose, bendra
Viešosios
bibliotekos
informacija nežinoma).

5.5. Rengti ir pildyti
kraštotyros aplankus.

Pildomų aplankų skaičius.

104

5.6. Pildyti „Personalijų
žinyną“.

Straipsnių skaičius.

+3 (20)

5.7. Pildyti metraščius.

Įrašų metraščiuose skaičius.
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5.8. Kaupti etnokultūrinę
medžiagą (dainas, žaidimus,
kalendorinių švenčių papročius
ir pan.).

Sukauptos medžiagos kiekis ir Neapibr÷žtas kiekis.
vert÷.

5.9. Parengti kraštotyros
kampelių.

Parengtų kraštotyros kampelių 9
skaičius.

5.10.
Rengti
kraštotyrą Parodų skaičius.
populiarinančias parodas ir
Žodinių renginių skaičius.
žodinius renginius
6. Žodiniais ir vaizdiniais Bendras renginių skaičius.
renginiais tenkinti vartotojų
kultūrinius
poreikius
(žr.
priedas Nr. 3).

31
51
-54 (634)
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6.1. Rengti žodinius renginius.

Bendras
žodinių
renginių -40 (225)
skaičius.
Žodinių
renginių 98
suaugusiesiems skaičius.
Žodinių
skaičius.

6.2.Rengti
renginius.

renginių

vaizdinius Bendras vaizdinių
skaičius .
Vaizdinių renginių
suaugusiesiems.

vaikams 127

renginių -14 (411)

skaičius 289
122

Vaizdinių
vaikams.
7. Vykdyti projektinę veiklą,
pad÷siančią tenkinti rajono
gyventojų kultūrinius poreikius
(prisidedama prie Kretingos
rajono
kultūrin÷s
veiklos
programos įgyvendinimo).
7.1. Rengti projektus (žr.
priedas Nr. 4).
7.2. Įgyvendinti projektus.
8. Skatinti skaitymą.
8.1. Organizuoti skaitymo
skatinimo renginius
suaugusiesiems.
8.2. Organizuoti skaitymo
skatinimo renginius vaikams.
8.3. Reklamuoti skaitymo
naudą.
9. Atnaujinti kompiuterinę
įrangą.
9.1. Atnaujinti kompiuterinę
įrangą Kūlup÷nų, Darb÷nų,
Juodup÷nų, Raguviškių
filialuose.
9.2. Atnaujinti tinklą
Kūlup÷nų, Darb÷nų,
Juodup÷nų, Raguviškių,
Vydmantų filialuose.
10. Administruoti kompiuterinį
tinklą.
10.1. Šalinti kompiuterinio
tinklo gedimus.
10.2.Koordinuoti
kompiuterinio tinklo darbą.

renginių

skaičius

Parengtų projektų skaičius.

9

Įgyvendintų projektų skaičius.

9

Skaitymo skatinimo renginių 10
suaugusiesiems skaičius.
Skaitymo skatinimo renginių 39
vaikams skaičius.
Akcentuoti skaitymo svarbą.

Nuolat

Gautos naujos kompiuterin÷s 11 kompiuterių
įrangos skaičius.

Atnaujintų
kompiuterinių 5
tinklų skaičius.

Gedimų skaičius.

~ 100

Iškvietimų į filialus d÷l ~ 60
kompiuterinio tinklo gedimų ar

14
veiklos trikdžių skaičius.
11. Konsultuoti darbuotojus
bibliotekin÷s veiklos
klausimais.
11.1. Konsultuoti kasdien÷s
veiklos klausimais.

Konsultacijų dažnis.

Nuolat

11.2. Konsultuoti LIBIS PĮ
naudojimo klausimais.

Konsultacijų dažnis ir kiekis.

Pagal poreikį

11.3. Konsultuoti projekto
„Bibliotekos pažangai“
vykdymo klausimais.
12.
Rengti
konsultacijas,
seminarus, mokymus.
12.1. Surengti darbuotojams bibliotekininkams bendrą
seminarą Viešojoje
bibliotekoje.
12.2.
Rengti
visuotinius
susirinkimus.
13. Siųsti darbuotojus į
mokymus,
seminarus,
vykstančius
už
Viešosios
bibliotekos ribų.
13.1. Siųsti darbuotojus į
Lietuvos kultūros darbuotojų
tobulinimosi centro
organizuojamus kursus.

Konsultacijų dažnis ir kiekis.

Pagal poreikį

Seminarų skaičius.
Dalyvių skaičius.

1
47

Susirinkimų skaičius.
Dalyvių skaičius.

9
51

Kursų skaičius.
Dalyvių skaičius.

7
7

13.2. Siųsti darbuotojus į
projekto „Bibliotekos
pažangai“ rengiamus
mokymus.

Mokymų skaičius.
Dalyvių skaičius.

10
~ 30

13.3. Leisti darbuotojams
dalyvauti projekto „Bibliotekos
pažangai“ nuotoliniuose
mokymuose.
13.4.Komandiruoti darbuotojus
į kitų organizacijų vykdomus
mokymus,
seminarus,
konsultacijas.
14. Atlikti smulkius patalpų ir
inventoriaus remonto darbus.
14.1. Atlikti smulkius patalpų
remonto darbus.
14.2. Remontuoti inventorių.

Mokymų skaičius.
Dalyvių skaičius.

2
4

Mokymų, seminarų ir pan. Šie duomenys sužinomi
tik metų eigoje.
skaičius.
Dalyvių skaičius.

Atliktų darbų dažnis ir kiekis.

Nuolat pagal poreikį

Atliekamo remonto dažnis ir Nuolat pagal poreikį
kiekis.

3. LENTELö. RENGINIŲ PLANAS 2011 METAMS.

15

Vaizdiniai renginiai suaugusiesiems
Eil
Nr.
1.

Data

Pavadinimas

Sausio 3 d.

Projekto „Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų
mažoji architektūra“ nuotraukų ekspozicija.

2.

Sausio 7 d.

3.

Sausio 7 d.

Paroda Antano Venclovos 105-osioms
mirimo metin÷ms „Jaunyst÷s atradimas“.
Paroda „Išaušo laisv÷s rytas“.

4.

Sausio 10 d.

Paroda, skirta Laisv÷s gyn÷jų 20 - mečiui
pamin÷ti “Atmintis sužvarbusiai nakčiai“.

5.

Sausio 10 d.

6.

Sausio 13 d.
8.00-8.10
val.
Sausio 13 d.

Spaudinių ir nuotraukų paroda, skirta Sausio
13 d. pamin÷ti, „Prisiminkim skaudžią naktį,
joje mes visi - žuvę, išlikę, buvę toli, bet
kartu širdimi“.
Visuotin÷ pilietin÷ iniciatyva „Atmintis gyva,
nes liudija“.

7.

Sausio 14 d.

Paroda „Jurgis Ambraziejus Pabr÷ža –vienas
iškiliausių žemaičių“.

8.

Sausio 15 d.

9.

Sausio 20 d.

10.

Vasario 1 d.

11.

Vasario 2 d.

12.

Vasario 12 d.

13.

Vasario 14 d.

14.

Vasario 14 d.

15.

Vasario 15 d.

Virtuali paroda, skirta 240 metų sukakčiai,
kai gim÷ Jurgis Ambraziejus Pabr÷ža, poetas,
religin÷s literatūros reng÷jas, botanikas
[1771-1849], pamin÷ti.
Spaudinių paroda „Kraštiečiui, literatūros
mokslininkui Rimvydui Pranui Šilbajoriui 85 metai“.
Paroda B. Sruogos 115 metin÷ms pamin÷ti
„B. Sruogos kūrybos verpetai ir užuov÷jos“.
Virtuali dokumentų paroda „Kraštiečiui
Kaziui Olšauskui -100 metų“.
Literatūrin÷ paroda „Lietuva – linų žyd÷jimas
be krašto“, skirta Lietuvos valstyb÷s
atkūrimo dienai.
Paroda Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai
„Tautos istorija ir žmon÷s“.
Paroda “Gimtin÷s spalvos“ Salantų meno
mokyklos 2008m. diplomantų darbų paroda,
skirta M. Valančiaus 210 gimimo metinių
proga.
Vasario 16-osios Lietuvos valstyb÷s atkūrimo
dienos min÷jimas.

Paroda laisv÷s gyn÷jų dienai „Jaunimas
kovoje už laisvę“.

Renginio
organizatorius
Kūlup÷nų filialo
vyr.
bibliotekinink÷s
Budrių filialo vyr.
bibliotekinink÷
S. Įpilties filialo
vyr.
bibliotekinink÷
Kurmaičių filialo
vyr.
bibliotekinink÷
N. Raudyt÷,
L. Miežien÷,
L. Jonauskait÷

Darb÷nų filialo
vyr.
bibliotekinink÷
Kalniškių filialo
vyr.
bibliotekinink÷
L. Miežien÷

L. Miežien÷,
L. Jonauskait÷
Baublių filialo vyr.
bibliotekinink÷
KU student÷ R.
Vibryt÷
Grūšlauk÷s filialo
vyr.
bibliotekinink÷
Salantų m. filialo
darbuotojos.
Kūlup÷nų filialo
vyr.
bibliotekinink÷s
L. Jonauskait÷,
N. Raudyt÷,
partneriai -

16

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

Pranciškonų
gimnazija
Vasario 24 d. Paroda vyskupo Motiejaus Valančiaus 210Erl÷nų filialo vyr.
metų jubiliejui ,,Skleidęs šviesą ir tiesą“.
bibliotekinink÷
Vasario 25 d. Paroda vyskupo M. Valančiaus - 210 Salantų m. filialo
metin÷ms „Neužmirštama asmenyb÷“.
darbuotojos
L. Miežien÷,
Vasario 28 d. Spaudinių ir nuotraukų parodos, skirtos
KU student÷ R.
Žemaičių vyskupo, rašytojo Motiejaus
Valančiaus 210 – osioms gimimo metin÷ms Vibryt÷
(1801.02.28(16)-1875.05.29(17)),
atidarymas.
Kovo 1 d.
Rankdarbių paroda „Rankos darbinink÷s –
Baublių filialo vyr.
akys baisinink÷s“.
bibliotekinink÷
Budrių filialo vyr.
Kovo 3 d.
Paroda Sofijos Kymantait÷s – Čiurlionien÷s
bibliotekinink÷
155 m. metin÷ms „Kelion÷ po Lietuvą su
pikčiuku“.
Grūšlauk÷s filialo
Kovo 7 d.
Spaudinių paroda „Žvilgsnis į istoriją per
vyr.
save“, skirta Lietuvos Nepriklausomyb÷s
bibliotekinink÷
atkūrimo dienai.
Kovo 7 d.
Literatūros istorikui, kritikui, publicistui
V. Taujenien÷
Jonui Šliūpui - 150 metų“.
Kovo 8 d.
Paroda „Niekas negali nugal÷ti tautos,
S. Įpilties filialo
einančios į laisvę“.
vyr.
bibliotekinink÷
Kovo 9 d.
Paroda Lietuvos Nepriklausomyb÷s atkūrimo Salantų m.filialo
dienai „Neškime Lietuvą savo širdyje“.
darbuotojos
Kovo 9 d.
Paroda „Šilko piešiniai“. Šilko klubo moterų Kūlup÷nų filialo
darbai.
vyr.
bibliotekinink÷s
Kovo 14 d.
Paroda knygnešio dienai ir J. Bielinio 165 Baublių filialo vyr.
metin÷ms pamin÷ti „Knygnešių gadyn÷s bibliotekinink÷
žiburys“.
Kovo 14 d.
Paroda „Atverstos knygos šviesa“
Laukžem÷s filialo
(J.Bieliniui-165).
vyr.
bibliotekinink÷
Kovo 15 d.
Rašytojos G. Petkevičait÷s – Bit÷s jubiliejui
Rūdaičių filialo
pamin÷ti „Iš gyvenimo verpetų“.
vyr.
bibliotekinink÷
Kovo 18 d.
Paroda Žem÷s dienai „Gamtos prieglobstyje“. Darb÷nų filialo
vyr.
bibliotekinink÷
Kovo 18 d.
Spaudinių paroda „Išgirskime gamtos kalbą“, Grūšlauk÷s filialo
vyr.
skirta Žem÷s dienai.
bibliotekinink÷
Balandžio 1
Paroda
M. Martinaičio 75 metin÷ms Baublių filialo vyr.
d.
pamin÷ti ,,Aš – dabartinis ir jis – iš bibliotekinink÷
vaikyst÷s“.
Balandžio 1 „Lietuvių poetui Marcelijui Martinaičiui -75 R. Kuizinien÷
d.
metai“.
L. Miežien÷,
Balandžio 3
Dokumentų ir nuotraukų parodos
N. Raudyt÷,
d.
„Pranciškonui, spaudos darbuotojui
Augustinui Dirvelei- 100 metų“ pristatymas. partneriai -
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34.

Balandžio 16
d.

35.

Balandžio 18
d.
Balandžio 28
d.

36.

37.
38.

Balandžio 29
d.
Geguž÷s 3 d.

39.

Geguž÷s 3 d.

40.

Geguž÷s 5 d.

41.

Geguž÷s 7 d.

42.

Geguž÷s 8 d.

43.

Geguž÷s 10 d.

44.

Geguž÷s 16 d.

45.

Geguž÷ 26 d.

46.

Geguž÷s 27 d.

47.

Geguž÷s 30 d.

48.

Birželio 1 d.

49.

Birželio 1 d.

50.

Birželio 2 d.

51.
52.

Birželio 5 d.
Birželio 6 d.

Pranciškonų
vienuolynas.
Tautodailinink÷s A. Jogminien÷s velykinių
Jokūbavo filialo
margučių ir puokščių paroda.
vyr.
bibliotekinink÷
Rankdarbių paroda „Darbščios rankos pasaulį Vydmantų filialo
dabina“.
darbuotojos
Erl÷nų filialo vyr.
Paroda Motinos dienai „Ant tavo rankų
bibliotekinink÷
supasi gerumas“.
Paroda Motinos dienai „Ant tavo rankų Salantų m. filialo
supasi gerumas“.
darbuotojos
Kalniškių filialo
Knygų paroda „G÷l÷s puošia mūsų
vyr.
gyvenimą“.
bibliotekinink÷
Paroda Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
Laukžem÷s filialo
dienai.
vyr.
bibliotekinink÷
Paroda ,,Augalai grožiui ir sveikatai“.
Baublių filialo vyr.
bibliotekinink÷
Juodup÷nų filialo
Paroda Spaudos atgavimo kalbos ir knygos
vyr.
dienai.
bibliotekinink÷
Šuk÷s filialo vyr.
Spaudinių paroda 75- osioms rašytojo,
bibliotekinink÷
publicisto Juozo Apučio gimimo metin÷ms
pamin÷ti „Dulk÷tais novelių vieškeliais“.
Paroda, skirta Antrojo pasaulinio karo aukų
Kurmaičių filialo
atminimo dienai pamin÷ti.
vyr.
bibliotekinink÷
„Lietuvių filosofui, pedagogui Stasiui
V. Taujenien÷
Šalkauskui - 125 metai“.
L. Miežien÷,
Dokumentin÷s medžiagos „Inžinieriui,
N. Raudyt÷
kraštotyrininkui Ignui Jablonskiui - 100
metų“ paroda ir min÷jimas.
Paroda „Gyvenimo spalvos“
Salantų m. filialo
(A. Kažyt÷s, R. Jablonskien÷s darbai).
darbuotojos
Paroda „ Prisiminkime Vytautą Mačernį”.
Kartenos filialo
vyr.
bibliotekinink÷
Paroda „Jokūbavas ir jo žmon÷s istorijos Jokūbavo filialo
vingiuose“.
vyr.
bibliotekinink÷
Paroda “Tremties keliais”.
Kartenos filialo
vyr.
bibliotekinink÷
Poeto Vytauto Mačernio jubiliejui pamin÷ti Rūdaičių filialo
,,Praeinančiam pasaulyje praeisiu...“.
vyr.
bibliotekinink÷
„Poetui Vytautui Mačerniui- 90 metų“.
R. Kuizinien÷
Virtuali paroda „Skulptoriui, kraštiečiui
L. Miežien÷
Antanui Mončiui -90 metų“
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53.

54.

55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.

69.

70.

71.

72.

Birželio 6 d.

Jokūbavo filialo
vyr.
bibliotekinink÷
Birželio 13 d. Literatūros paroda „Skausmas, pražydęs
Grūšlauk÷s filialo
viltimi“, skirta Gedulo ir vilties dienai.
vyr.
bibliotekinink÷
Birželio 14 d. Kraštotyrin÷s parodos „Kretingos tremtinių L. Miežien÷
14.00 val.
literatų kūryba“ pristatymas.
Birželio 14 d. Paroda Tremtinių dienai „Išvaryti, bausti, Salantų m. filialo
ištremti...“.
darbuotojos
L. Miežien÷,
Birželio 17 d. Virtuali paroda „Kraštiečiui generolui,
L. Jonauskait÷
gydytojui, archeologui, politikos ir
visuomen÷s veik÷jui Vladui NagiuiNagevičiui - 130 metų“.
Birželio 23 d. Paroda Antano Vaičiulaičio 105 metin÷ms
Budrių filialo vyr.
,,Vidurnaktis prie Šeimenos‘‘
bibliotekinink÷
Liepos 4 d.
Spaudinių paroda Lietuvos valstyb÷s dienai
Baublių filialo vyr.
pamin÷ti ,,Lietuvos kelias iki šiandienos“.
bibliotekinink÷
Liepos 20 d.
Spaudinių paroda „Marijonui Daujotui – 120 L. Miežien÷,
metų“.
L. Jonauskait÷
L. Miežien÷,
Liepos 28 d.
Virtuali paroda „Spaudos bendradarbiui,
religin÷s literatūros reng÷jui Antanui Pranui L. Jonauskait÷,
N. Raudyt÷
Bizauskui - 150 metų“.
Rugpjūčio 6 Virtuali dokumentų paroda „Čempionas
L. Miežien÷,
d.
Piotras Silkinas“.
L. Jonauskait÷
Rugpjūčio 12 Paroda „365 m. Lietuvą globoja Šv.
Baublių filialo vyr.
d.
Kazimieras“.
bibliotekinink÷
Darb÷nų filialo
Rugpjūčio 23 Paroda „ Skausmingi istorijos puslapiai“vyr.
d.
Juodojo kaspino dienai pamin÷ti.
bibliotekinink÷
L. Miežien÷,
Rugs÷jo 12 d. Virtuali dokumentin÷ paroda „Kretingos
L. Jonauskait÷
miesto įkūr÷jo Jono Karolio Chodkevičiaus
390 –osios mirties metin÷s“
Rugs÷jo 12 d. Paroda „Europos Sąjungos aktualijos“.
Salantų m. filialo
darbuotojos
Rugs÷jo 15 d. Paroda Agatos Kristi 120 metin÷ms „Į
Budrių filialo vyr.
detektyvų pasaulį kartu su Agata Kristi“.
bibliotekinink÷
Rugs÷jo 23 d. Kraštotyrin÷s dokumentų parodos „Žydai
L. Miežien÷,
16.30 val.
Kretingoje“ pristatymas.
partneris J. Kanarskas
Spalio 3 d.
Nuotraukų paroda „Knyga ir...“.
Raguviškių filialo
vyr.
bibliotekinink÷
Spalio m÷n.
Spaudinių ir nuotraukų paroda „Pranciškono L. Jonauskait÷,
Jeronimo Pečkaičio bitininkavimo mokykla L. Miežien÷,
Kretingoje“, skirta įkūrimo 90 – mečiui partneriai Pranciškonų
(1921 m.) .
vienuolynas
Spalio 20 d.
Proginis stendas „Žmogus ir valstyb÷“, skirta Grūšlauk÷s filialo
Konstitucijos dienai.
vyr.
bibliotekinink÷
Spalio 27 d.
Paroda „Poetei, dramaturgei
Laivių filialo vyr.
Paroda poeto Vytauto Mačernio 90 metin÷ms
„Po ūkanotu nežinios dangum“.
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Ramutei Skučaitei – 80 metų“.

73.

81.

Virtuali dokumentų paroda „Pirmojo vaikų
darželio įkūr÷jai Marijai Tiškevičiūtei – 100
metų“.
Lapkričio 3 „Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui -85
d.
metai“.
Lapkričio 14
Paroda J. Ivanauskait÷s 50 metin÷ms
d.
pamin÷ti „Gyvenimą kiekvienas mato sava
spalva“.
Lapkričio 15
Paroda „Vasario 16-osios akto signatarui,
d.
daktarui Jonui Basanavičiui – 160“.
Lapkričio 23
Dokumentin÷ paroda „Tautodailininkui
d.
Anicetui Puškoriui -100 metų“.
Lapkričio 23 „Gydytojui, istorikui, 1918m Vasario 16d.
osios akto signatarui. Jonui Basanavičiui 160 metų“.
Lapkričio 29
Paroda Juozo Grušo 110 metin÷ms „Židinio
d.
žarijos neužges“.
Lapkričio 29 „Rašytojui Antanui Šk÷mai - 100 metų“,
d.
„Rašytojui Juozui Grušui - 110 metų“,
„Prozininkui, dramaturgui, Pranui
Dovydaičiui -125 metai“.
Gruodžio 1 d. Paroda „Kūčių ir Kal÷dų belaukiant“.

82.

Gruodžio 1 d.

83.

Gruodžio 1 d.

84.

Gruodžio 1 d.

85.

Gruodžio 3 d.

86.

Gruodžio 5 d.

87.

Gruodžio 12
d.

88.

Gruodžio 20
d.

89.

Gruodžio 23
d.

74.
75.

76.
77.
78.

79.
80.

Lapkričio
m÷n.

bibliotekinink÷
L. Miežien÷,
L. Jonauskait÷
V. Taujenien÷
Baublių filialo vyr.
bibliotekinink÷
Vydmantų filialo
darbuotojos
L. Miežien÷
R. Kuizinien÷

Budrių filialo vyr.
bibliotekinink÷
V. Taujenien÷

Jokūbavo filialo
vyr.
bibliotekinink÷
Kūlup÷nų filialo
Kūlup÷niškių rankdarbių paroda „Sukurta iš
vyr.
širdies“.
bibliotekinink÷s
Literatūrin÷ paroda „Advento laikotarpis“.
Kūlup÷nų filialo
Papročiai, valgiai, puošyba laukiant Kal÷dų.
vyr.
bibliotekinink÷s
Spaudinių paroda „Nuo Advento iki
Šuk÷s filialo vyr.
Kal÷dų“.
bibliotekinink÷
Tautodailininko E. Stalmoko tapybos paroda. Jokūbavo filialo
vyr.
bibliotekinink÷
Fotografijų paroda „Metų laikai Laiviuose“.
Laivių filialo vyr.
bibliotekinink÷
Juodup÷nų filialo
Paroda „Rusų poetui Nikolajui Nekrasovui
vyr.
190 m.“.
bibliotekinink÷
Rašytojo P. Dirg÷los jubiliejui pamin÷ti Rūdaičių filialo
vyr.
„Likime, keliauk sau“.
bibliotekinink÷
Darb÷nų filialo
Paroda „Sukanka 60 m., kai gim÷ Povilas
vyr.
Dirg÷la (1941-2004)“.
bibliotekinink÷
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Gyventojų kūrybinę veiklą skatinantys renginiai:
Meno parodos, susitikimai su menininkais suaugusiesiems
Eil
nr.

Data

Pavadinimas

1.

Sausio 4-31 d.

2.

Vasario m÷n. 8
d.

3.

Kovo 8 d.

Artūro Užgalio (Klaip÷da) fotografijų
paroda.
Aurelijaus Šiukšterio fotografijos paroda.
Pristatyme dalyvauja Kretingos J. Pabr÷žos
gimnazijos moksleiviai, fotografų būrelis
(vad. Dalia Šidlauskien÷).
Ramun÷s Grikšait÷s grafikos/tapybos
paroda ir susitikimas su autore.

4.

II-IV ketv.

5.

7.

Balandžio
m÷n.
I -_II sav.
Geguž÷srugpjūčio
m÷n.
Rugs÷jo m÷n.

8.

Spalio m÷n.

9.

Lapkričio m÷n.

6.

10. Gruodžio m÷n.

Renginio partneriai.
Atsakingas asmuo
N. Raudyt÷
N. Raudyt÷,
partneriai Kretingos J. Pabr÷žos
gimnazija
N. Raudyt÷

Derinama su
Kretingos sav.
jaunimo koordinatore
D. Garjoniene
Foto menininko Ado Sendrausko (Palanga) N. Raudyt÷
fotografijų paroda ir naujos knygos
„Palanga: dail÷s įžvalgos“ pristatymas.
Kretingos tautodailininkų klubo „Verpst÷“ N. Raudyt÷
narių meno paroda.
Kretingos jaunimo kūrybinių darbų paroda
ir pristatymas.

Kretingos menininkų klubo „PINX“
paroda.
Sigito Kancevyčiaus (Taurag÷) fotografijų
paroda ir poezijos vakaras.
Tautodailinink÷s Virginijos Laučien÷s
siuvin÷tų v÷liavų ir herbų paroda.
Kretingos rajono pedagogų kal÷din÷ meno
darbų paroda – konkursas „Pasaka šarmota
rymo“.

N. Raudyt÷
N. Raudyt÷
N. Raudyt÷
Tradicinis renginys.
Kretingos PŠC, m/d
VPC „Pasaka“

Vaizdiniai renginiai vaikams
Eil
nr.

Data
1.

I-IV ketv.

2.

I –IV ketv.

3.

Sausio 10 d.

4.

Sausio 12 d.

5.

Vasario 8 d.

6.

Vasario 10 d.

Pavadinimas

Atsakingas asmuo,
renginio partneriai
Vaikų piešinių, lankstinių, darbelių, foto Danut÷ Žiobakien÷
nuotraukų parodos. Iš viso: 12 parodų.
Vaikų piešinių parodos 1-4 kl.
d/m „Pasaka“ VPC,
m/d „Žibut÷“.
Vaikų piešinių parod÷l÷ „Vaikai piešia Kurmaičių filialo vyr.
laisvę“.
bibliotekinink÷
Paroda Džeko Londono 135 metin÷ms ,,Į Budrių filialo vyr.
nuotykių šalį kartu su Džeku Londonu“.
bibliotekinink÷
Poet÷s Z.Gaižauskait÷s jubiliejui pamin÷ti Rūdaičių filialo vyr.
,,Iš didel÷s širdies į mažą“.
bibliotekinink÷
Vaikų piešinių paroda „T÷vyn÷ Lietuva“.
Erl÷nų
filialo
vyr.
bibliotekinink÷
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7.

Vasario 10 d.

Paroda ,,Vaikai ir žv÷reliai“.

8.

Vasario 14 d.

9.

Vasario 14 d.

10.

Vasario 23 d.

„Aš jus kviečiu“, vaikų poetei
Gaižauskaitei - 60, 1-2 kl.
Vaikų piešinių paroda „Gimtin÷ – tai mes!“ Danut÷ Žiobakien÷
(vasario 16 – ajai). 2-4 kl.
„Gamtos pasaką seku“ 4-5 kl. Rašytojui, Danut÷ Žiobakien÷
gamtininkui Gediminui Isokui- 80.

11. Kovo 1 d.

12. Kovo 9 d.
13. Kovo 14 d.
14. Kovo 18 d.
15. Kovo 27 d.
16. Balandžio 1 d.
17. Balandžio 1 d.
18. Balandžio 1 d.
19. Balandžio 27 d.
20. Balandžio 28 d.
21. Geguž÷s 10 d.
22.

Geguž÷s 20 d.

23. Birželio 1 d.
24. Birželio 1 d.
25. Birželio 15 d.
26. Liepos 1 d.
27. Liepos 11 d.
28. Rugpjūčio 22 d.
29. Rugs÷jo 15 d.

Laukžem÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷
Zitai Danut÷ Žiobakien÷

Siuvin÷tų darbelių paroda „Grožio karalyst÷“ Danut÷
Žiobakien÷,
1 – 4 kl.
mokytoja - metodinink÷
N. Meškauskien÷ (d/m
„Pasaka“ VPC)
Vaikų piešinių paroda ,,Mano trispalv÷‘‘.
Budrių filialo vyr.
bibliotekinink÷
Paroda „Nešu, nešu knygą“
Salantų
m.
filialo
(Knygnešio dienai).
darbuotojos
Vaikų knygos dienai skirta paroda „Svečiai
Darb÷nų filialo vyr.
iš didžiojo pasakininko šalies“.
bibliotekinink÷
Vaikų darbelių paroda Motinos dienai Baublių filialo vyr.
„G÷l÷s mamytei... “.
bibliotekinink÷
Paroda „Gražiausių pasakų pasaulyje“.
Kartenos filialo vyr.
bibliotekinink÷
Literatūrin÷ paroda, skirta vaikų knygos
dienai „Rašantys vaikui“.
Skaitomiausių knygų paroda „Šauniems
vaikams – šaunios knygos“.
Vaikų darbelių paroda „Mano svajonių
biblioteka“.
Paroda „Margutis - gamtos prabudimo
simbolis“.
Vaikų piešinių paroda „Susipažinkit – tai
mano šeima“.
Vaikų rašytojai „Annie M. G. Shmidt – 100“
4-5 kl.
Paroda „Oi gražios mūsų dienel÷s,
sparnuotos lyg drugiai...“.
Įdomiausių vaikų nuotraukų paroda „Mano
vaikas“.
Rusų rašytojui „Aleksandrui Volkovui –
120“ 5-6 kl.
Bibliografijos paroda vaikams „Biblioteka –
informacijos ir pažinimo centras“.
Knygų paroda vaikams „Interneto gidas“.

Kūlup÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷s
Laivių
filialo
vyr.
bibliotekinink÷
Kalniškių filialo vyr.
bibliotekinink÷
Salantų
m.
filialo
darbuotojos
Vydmantų
filialo
darbuotojos
Danut÷ Žiobakien÷
Kartenos filialo vyr.
bibliotekinink÷
Kūlup÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷s
Danut÷ Žiobakien÷

Grūšlauk÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷
Grūšlauk÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷
Vaikiškų knygų paroda „Mūsų mažieji
Kalniškių filialo vyr.
draugai“.
bibliotekinink÷
Romanų apie ind÷nus kūr÷jai “Liselotte Danut÷ Žiobakien÷
Welskopf-Henrich -110“ 6-8 kl.
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30. Rugs÷jo 26 d.

Pasakų knygų apie miško žv÷ris paroda Vydmantų
filialo
„Seku seku pasaką, vilks prarijo ašaką“.
darbuotojos
Foto paroda „Augu su knyga“ 1-8 kl.
Danut÷ Žiobakien÷

31. Rugs÷jo 28 d.
32. Spalio 3 d.

Paroda „Ramut÷ Skučait÷: vis dar
neišklausyta“.
Paroda „Eil÷raščių takeliu“, R. Skučait÷s 80mečiui.
Rudens g÷rybių paroda „Vasar÷l÷ pamojavo,
ruden÷lis atkeliavo“.
Nuotraukų ir piešinių paroda gyvūnų globos
dienai pamin÷ti „Mano gyvūn÷lis, štai koks
jis“.
„Aš – eil÷raščių knyga“, vaikų rašytojai
Ramutei Skučaitei – 80. 1-4 kl.

Jokūbavo filialo
bibliotekinink÷
Raguviškių filialo
bibliotekinink÷
Laivių
filialo
bibliotekinink÷
Baublių filialo
bibliotekinink÷

Paroda Ramut÷s Skučait÷s 80 metin÷ms.
,,Spalvos ir skaičiukai“.
Ikimokyklinukų rudens g÷rybių parod÷l÷
„Ruden÷li, labas!“.

Budrių filialo
bibliotekinink÷
Darb÷nų filialo
bibliotekinink÷

39. Gruodžio 5 d.

Paroda „Voltui Disn÷jui-110“.

40. Gruodžio 12 d.

Rašytojui “Česlovui Navakauskui – 60“
3-4 kl.

Laukžem÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷
Danut÷ Žiobakien÷

41. Gruodžio 12 d.

Vaikų darbų paroda „Snaigių lietus“.

33. Spalio 3 d.
34. Spalio 5 d.
35. Spalio 10 d.

36. Spalio 27 d.
37. Spalio 27 d.
38. Spalio 27 d.

42. Gruodžio 1 - 15 d.

vyr.
vyr.
vyr.

Danut÷ Žiobakien÷
vyr.
vyr.

Salantų
m.
filialo
darbuotojos
Kal÷dinių darbelių, piešinių parodos „Kal÷dų Danut÷ Žiobakien÷,
žvaigždel÷“ 1-4 kl.
d/m „Pasaka“ VPC,
VUC,
m/d „Žibut÷“.
Žodiniai renginiai suaugusiesiems

Eil
nr.

vyr.

Data

Pavadinimas

Atsakingas asmuo,
renginio partneriai

1.

Sausio 13 d.

2.

Vasario 13 d.

Kraštiečių literatų popiet÷ „Laisv÷s
troškimas nebus nugal÷tas“.
Popiet÷ „Lietuvą širdim jaučiu“.

3.

Vasario 14 d.
15 val.

Darb÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷
Grūšlauk÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷
Kūlup÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷s

4.

Vasario 15 d.

5.

Vasario 28 d.

6.

Kovo 8 d.

Popiet÷ „Skaitau apie meilę“ ir
„Nepamirškit , kad esat žemaičiai“. Prano
Žvinklio poezijos žemaitiškai skaitymas.
Žodinis renginys Lietuvos Valstyb÷s
atkūrimo dienai ,,Iš amžių glūdumos“.
Poetin÷ - muzikin÷ kompozicija „ Nuo
piemenuko iki ganytojo“, skirta vyskupo,
rašytojo M. Valančiaus 110 – osioms
gimimo metin÷ms pamin÷ti.
Ramun÷s Grikšait÷s grafikos/dail÷s paroda

Šuk÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷
N. Raudyt÷,
Kretingos kultūros
centras
N. Raudyt÷
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7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Kovo 8 d.

ir susitikimas su autore.
Popiet÷ „Dek, More, dek“.

Jokūbavo filialo vyr.
bibliotekinink÷
Kovo 8 d.
Popiet÷ ,,Skaitymas sielai ar prestižui?“.
Juodup÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷
Kovo 8 d.
Žemaičių
tarm÷s
populiarinimui Rūdaičių filialo vyr.
„Žemaičių poezijos pavasaris“.
bibliotekinink÷
II-IV ketv.
Renginiai jaunimui.
Derinama su Kretingos
raj. sav. jaunimo
reikalų koordinatore
Diana Garjoniene
N. Raudyt÷
II-III ketv.
Adas Sendrauskas. Naujos knygos
„Palanga: dail÷s įžvalgos“ pristatymas.
2011 m. kovo 9 Poet÷s, kraštiet÷s Elenos Karnauskait÷s
N. Raudyt÷,
d. 17.00 val.
kūrybos vakaras.
KU student÷
Kovo m÷n.
Jaunimui – susitikimas – pokalbis su
N. Raudyt÷
jaunimo rašytoja Rita Latv÷naite.
Kovo 24 d.
Audriaus Šikšniaus (Šilut÷) knygų
N. Raudyt÷
pristatymas.
N. Raudyt÷,
II. ketv.
Marijos Bučkien÷s poezijos knygos
Kretingos Pedagogų
pristatymas.
švietimo centras
N. Raudyt÷,
Balandžio m÷n. Kretingos rajono savivaldyb÷s M.
Klaip÷dos apskrities I.
Valančiaus viešosios bibliotekos dienos
Simonaityt÷s viešoji
Klaip÷dos I. Simonaityt÷s viešojoje
biblioteka
bibliotekoje.
Kūlup÷nų filialo vyr.
Balandžio 15
Verba Žemaitijoje. Dekoratyvinių verbų
d. 15 val.
gamyba. Svečiuojasi Kūlup÷nų Motiejaus bibliotekinink÷s
Valančiaus pagrindin÷s mokyklos
technologijų mokytoja.

18. Balandžio 15
d.
19. Balandžio m÷n.
26-29 d.

Popiet÷ senjorams „Mažuos miesteliuos
žmon÷s dideli“.
Nacionalin÷ Lietuvos bibliotekų savait÷
Kretingos rajono literatų almanacho
pristatymas.
20. Balandžio m÷n. „Kretingos poezijos ir dainų pavasaris
28 d. 17.00 val. 2011“.
21. Balandžio 29
,,Kur mama – ten namai“ – popiet÷
d.
motinos dienai.
22. Geguž÷s 13 d.
Tarptautinei šeimos dienai pamin÷ti skirta
popiet÷.
„Gražiausia šeima – skaitanti šeima“.
23. Geguž÷s 15 d.
„Sielos ir žodžio harmonija“
(D. Stankuvien÷s kūrybos vakaras).
24. Geguž÷s m÷n.
Profesoriaus Delmus E. Williams (JAV,
I-III sav.
Ohajo v., Akronos universitetas)
paskaitos.
25. Geguž÷s m÷n.
Tarptautinis poezijos pavasaris
23-25 d.
(VB ir kaimo filiale).

Salantų m. filialo
darbuotojos
N. Raudyt÷

N. Raudyt÷
Baublių filialo vyr.
bibliotekinink÷
Juodup÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷
Salantų m. filialo
darbuotojos
N. Raudyt÷

N. Raudyt÷,
partneriai
Lietuvos rašytojų
sąjunga
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26. Birželio
11 d.
27. Birželio 14 d.
15.00 val.
28. Birželio 14 d.

29. Birželio 14 d.

30. Birželio 14 d.

31. Birželio 16 d.
32. Birželio 20 d.
33. Liepos 6 d.
34. Liepos 15 d.

„Bibliotekos pažangai“ programa miesto
šventei
„Mano biblioteka – pati šauniausia!“.
Didžiųjų tr÷mimų diena. Poezijos popiet÷
su tremtiniais. Veiks kraštotyros paroda.
Popiet÷ „Vaikyst÷ tremtyje...“.

Projekto „Jokūbavas ir jo žmon÷s istorijos
vingiuose“ surinktos medžiagos ir parodos
pristatymas.
Tremtinių dienai skirta literatūrin÷
kompozicija „Vienas Dievas žinojo mūs
dalią...“.
Kraštotyros darbo „Niekas neužmiršta,
niekas nepamiršta“ pristatymas.
Pokalbis suaugusiesiems „ Augink tiesų
medį“.
Temin÷ popiet÷ „Giesm÷ Lietuvai“.

Pašnekesys su namų šeiminink÷mis
„Žolynų arbatas vartoju – problemų
neturiu:.
35. Liepos 20 d.
Susitikimas su menininke - kūr÷ja
Veronika Sendrauskaite.
36. Liepos 26 d. 15 ,,Duonelei rugys jau pareina“ – namin÷s
val.
duonos kep÷jų, gyvenančių Baubliuose,
susitikimo vakaras.
37. Rugpjūčio 12
„Džiūsta žolel÷s sveikatai ir laimei...“ –
d. 15 val.
popiet÷ liaudies medicinai.
38. Rugs÷jo 23 d.
Holokausto diena. Eugenijaus Bunkos
17.00 val.
knygos „Kita legendų kalba“ pristatymas.
Kraštotyros paroda.
39. Rugs÷jo 30 d.
Literatūros ir muzikos vakaras
„Pasitinkant rudenį“.
40. Spalio m÷n.
Sigito Kancevyčiaus (Taurag÷) fotografijų
paroda ir poezijos vakaras.
41. Spalio 2 d. 12
,,Kol atmintis gyva“ – popiet÷ - ekskursija
val.
po Baublių kaimo žymias etnokultūros
palikimo vietas.
42. Spalio 14 d.
Kultūrinis renginys „60 Juodup÷nų
bibliotekos gyvavimo metų“.
43. Spalio 14 d.
44. Lapkričio 17 d.
45. Lapkričio 23
46. Gruodžio m÷n.

S. Venckut÷,
N. Raudyt÷
N. Raudyt÷
Žalgirio seniūnijoje
veikiančių filialų vyr.
bibliotekinink÷s
Jokūbavo filialo vyr.
bibliotekinink÷
Salantų m. filialo
darbuotojos
Darb÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷
Laukžem÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷
Vydmantų filialo
darbuotojos
Šuk÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷
Juodup÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷
Baublių filialo vyr.
bibliotekinink÷
Baublių filialo vyr.
bibliotekinink÷
N. Raudyt÷

Vydmantų filialo
darbuotojos
N. Raudyt÷
Baublių filialo vyr.
bibliotekinink÷
Juodup÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷

Rudeninis sambūris „Ateina diena –atneša S. Įpilties filialo vyr.
darbą“.
bibliotekinink÷
Popiet÷ „Žemaitiškos šnekos“.
Kalniškių filialo vyr.
bibliotekinink÷
Min÷jimas „Tautodailininkui Anicetui
N. Raudyt÷
Puškoriui -100 metų“.
Kretingos rajono pedagogų kal÷din÷ meno Tradicinis renginys
darbų paroda – konkursas „Pasaka
organizuojamas kartu
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šarmota rymo“.

47. Gruodžio m÷n.
48. Gruodžio 12 d.
17 val.
49. Gruodžio 15 d.
50. Gruodžio 16 d.
18 val.

51. Gruodžio 20 d.

Popiet÷ „Languos šalna ir v÷l išraš÷ šiltą
žodį“.
Adventin÷ popiet÷ „Su tik÷jimu ir
viltimi“.
Pokalbis „Adventinių popiečių
pašnekesiai“.
Adventinis vakaras. „Pasibūkim kartu“.
Projekto „Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų
vaišių kultūros paveldas“ pristatymas.
Popiet÷ „Esame vieni d÷l kitų“.

su Kretingos Pedagogų
švietimo centru ,
mokykla- darželiu
VPC „Pasaka“
Kumpikų filialo vyr.
bibliotekinink÷
Erl÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷
Salantų m. filialo
darbuotojos
Kūlup÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷s

Grūšlauk÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷

Žodiniai renginiai vaikams
Eil
nr.

Data

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Pavadinimas

Sausio 18 d.

Skaitymo valand÷l÷s priešmokyklinio
ugdymo įstaigos grup÷se:
“Balta žiemuž÷s pasaka”.
Sausio 27 d.
Literatūrin÷ valand÷l÷ vaikams „Seku pasaką
be galo“.
Vasario 1 d.
Akcija - viktorina „Gustavo saugaus
15.00 val.
interneto žygis per bibliotekas“.
Vasario 8 d.
Akcija - viktorina „Gustavo saugaus
15.00 val.
interneto žygis per bibliotekas“.
Vasario 15 d.
Akcija - viktorina „Gustavo saugaus
15.00 val.
interneto žygis per bibliotekas“.
Vasario 22 d.
Akcija - viktorina „Gustavo saugaus
15.00 val.
interneto žygis per bibliotekas“.
Vasario 18, 24, Literatūriniai M.Valančiaus skaitymai 4-5 kl.
25 d.
Vasario 25 d. „Valončiaus
žemait÷ški
muoksla...“,
žemaičių tarmei ir M. Valančiaus 210 m.
15 val.
jubiliejui pamin÷ti skirta popiet÷ vaikams.
Vasario 25 d. Popiet÷ skirta Motiejui Valančiui „Vaikų
15 val.
knygel÷s skaitymai“

10. Vasario 25 d.
11. Vasario 28 d.

Garsiniai skaitymai iš M. Valančiaus
knygel÷s ,,Mik÷ Melag÷lis“.
Garsinis M. Valančiaus apsakymų „Geroji
Onut÷“ ir „Guvus Venc÷“ skaitymas.
(Rašytojo M. Valančiaus 210 metin÷ms

Atsakingas asmuo,
renginio
partneriai
Darb÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷
Kalniškių filialo vyr.
bibliotekinink÷
Danut÷ Žiobakien÷,
Skaist÷ Venckut÷
Danut÷ Žiobakien÷,
Skaist÷ Venckut÷
Danut÷ Žiobakien÷,
Skaist÷ Venckut÷
Danut÷ Žiobakien÷,
Skaist÷ Venckut÷
Danut÷ Žiobakien÷

Baublių filialo
bibliotekinink÷

vyr.

Kūlup÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷s,
Kūlup÷nų Motiejaus
Valančiaus pagrindin÷s
mokyklos moksleiviai
Laukžem÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷
Kartenos filialo vyr.
bibliotekinink÷
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pamin÷ti.).
12. Kovo 4 d.

13. Kovo 4 d.
14. Kovo 8 d.
15. Kovo 16 d.
16. Kovo 18 d.
14.00 val.

17. Kovo 30 d.

Popiet÷ „Užgav÷nių kaukių savitumas
Žemaitijos regione“( vaikai bus
supažindinami su Užgav÷nių papročiais,
kaukių darymas, parengiama paroda).

Kūlup÷nų filialo vyr.
bibliotekinink÷s

„Mes, geri žemaičiai, važiuosim i mugę“.

S. Įpilties filialo vyr.
bibliotekinink÷
Užgav÷n÷s vaikams „Dek, More, dek“.
Jokūbavo filialo vyr.
bibliotekinink÷
,,Lyg stebuklą šią dieną mes turime...‘‘. Budrių filialo vyr.
Knygnešių dienai pamin÷ti.
bibliotekinink÷
Informacinių geb÷jimų ugdymo 1 pamoka – Danut÷ Žiobakien÷
užsi÷mimas 1-5 kl. mokiniams „Kelion÷ po
Informacijos šalį“ (pagal parengtą mokymų
programą.).
Temin÷ valand÷l÷, skirta Vaikų knygos Vydmantų
filialo
dienai „Pasakų skrynelę atv÷rus“.
darbuotojos

18. Balandžio m÷n.

Konkursas vaikams „Svajonių biblioteka“.

19.

Meninio skaitymo projektas pirmokams D. Žiobakien÷,
„Ateik, kur šnabžda šimtas paslapčių“ d/m“Pasaka“VPC
mokytoja-metodinink÷
(deklamuojame Z. Gaižauskait÷s poeziją).
N. Meškauskien÷
Viktorina „ Margas pasakų pasaulis“, skirta Juodup÷nų filialo vyr.
Tarptautinei vaikiškos knygos dienai bibliotekinink÷
pamin÷ti .
Vaikų knygos dienai skirta popiet÷ “Tavo Kurmaičių filialo vyr.
gyvenimo kuprin÷n įd÷siu pasakų stebuklą“. bibliotekinink÷
Tarptautinei vaikų knygos dienai skirta Rūdaičių filialo vyr.
popiet÷ ,,Kokias knygutes skaitai, kokias bibliotekinink÷
pasakas žinai?“.

Balandžio 1 d.

20. Balandžio 1 d.

21. Balandžio 1 d.
22. Balandžio 2 d.

23. Balandžio 4 d.

Raguviškių filialo vyr.
bibliotekinink÷

Popiet÷ „Skaitau pasakas su mama“.

Kartenos filialo
bibliotekinink÷
D. Žiobakien÷,
skaitytojo N. Raudyt÷

24. Balandžio 15 d. Vaikų knygos švent÷.
Akcija „Padovanok vaikui
bilietą“.
25. Balandžio 21 d. Literatūros popiet÷ „Knyga - geriausias
vaikų draugas“ (Tarptautinei vaikų knygos
dienai).
26. Balandžio 22 d. Informacinių geb÷jimų ugdymo 2 pamoka14.00 val.
užsi÷mimas 1-5 kl. mokiniams „Kelion÷ po
Informacijos šalį“(pagal parengtą mokymų
programą).
27. Balandžio 22 d. Velykų papročiai, tradicijos „Kad namai
alsuotų Velykomis“.

Salantų
m.
darbuotojos

vyr.

filialo

Danut÷ Žiobakien÷

Budrių filialo
bibliotekinink÷

vyr.
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28. Balandžio 24 d.

Meninio skaitymo konkursas „Ant tavo
rankų supasi gerumas“.

Darb÷nų filialo
bibliotekinink÷

29. Balandžio 27 d.

Pažintin÷ valand÷l÷ „Baltos lankos, juodos
avys“, skirta Bibliotekų savaitei.
Žodinis renginys vaikams kalbos ir knygos
dienai pamin÷ti „Gyvenu su knyga“.

Vydmantų
filialo
darbuotojos
Šuk÷s
filialo
vyr.
bibliotekinink÷

30. Geguž÷s 7 d.

pamin÷ti Rūdaičių filialo
bibliotekinink÷

vyr.

31. Geguž÷s 9 d.

Viktorina
Europos
,,Žaidžiame Europą“.

32. Geguž÷s 13 d.
14.00 val.

Informacinių geb÷jimų ugdymo 3 pamoka- Danut÷ Žiobakien÷
užsi÷mimas 1-5 kl. mokiniams „Kelion÷ po
Informacijos šalį“(pagal parengtą mokymų
programą).
„Bibliotekos bičiulių“ švent÷.
Danut÷ Žiobakien÷

33. Geguž÷s 13 d.

dienai

vyr.

34. Geguž÷s 19 d.

Garsinio skaitymo valand÷l÷ „Gamta
rašytojų kūryboje“.

35. Geguž÷s 27 d.

Popiet÷ vaikams “Jūrat÷ ir Kastytis“.

36. Birželio 1 d.
37. Birželio 1 d.

Kalniškių filialo vyr.
bibliotekinink÷

Jokūbavo filialo vyr.
bibliotekinink÷
Popiet÷ „Kaukučių girait÷je“.
S. Įpilties filialo vyr.
bibliotekinink÷
Popiet÷ „Vaikyst÷s spalvos“, skirta vaikų Kurmaičių filialo vyr.
gynimo dienai.
bibliotekinink÷
Darb÷nų filialo
bibliotekinink÷

vyr.

38. Birželio 1 d.

Vaikų gynimo diena „Atiduokim Žem÷s
rutulį vaikams“.

39. Birželio 1 d.

Tarptautinei vaikų gynimo dienai pamin÷ti Juodup÷nų filialo vyr.
skirta viktorina “Skaityk, skaityk, skaityk...“. bibliotekinink÷

40. Birželio 7 d.

Pirmok÷lių dienos bibliotekoje(supažindinti
su biblioteka ir knygut÷mis).

Grūšlauk÷s filialo vyr.
bibliotekinink÷

41. Birželio 10 d.

Žymiausios Nyderlandų vaikų rašytojos
Annie M. G. Schmidt knygelių pristatymas
(rašytojai - 100 m.).

Vaikų lit. sektorius

42. Liepos 7 d.

Literatūrin÷ valand÷l÷ „Vasara, knyga ir aš“.

Kalniškių filialo vyr.
bibliotekinink÷

43. Liepos 12 d.

filialo
Viktorina „Vienas juokas atsakyti, jeigu Laivių
bibliotekinink÷
moki tu skaityti“.

44. Rugs÷jo 16 d.
14.00 val.

Informacinių geb÷jimų ugdymo 4 pamoka – Danut÷ Žiobakien÷
užsi÷mimas 1-5 kl. mokiniams „Kelion÷ po
Informacijos šalį“(pagal parengtą mokymų
programą).

45. Rugs÷jo 16 d.

Literatūros popiet÷ „Svečiuose pasaka“.

Salantų
m.
darbuotojos

vyr.

filialo
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46. Spalio 7 d.
47.

48.
49.
50.

Viktorina „Knygų paslaptys“.

Salantų
m.
filialo
darbuotojos
Spalio 21 d.
Informacinių geb÷jimų ugdymo 5 pamoka – Danut÷ Žiobakien÷
14.00 val.
užsi÷mimas 1-5 kl. mokiniams „Kelion÷ po
Informacijos šalį“(pagal parengtą mokymų
programą).
Gruodžio m÷n.
Kūrybin÷ popiet÷ vaikams „Nepirk Kal÷dų“. Raguviškių filialo vyr.
bibliotekinink÷
Gruodžio 14 d. Popiet÷ „Sukurkime šventę“. Šventinių Kūlup÷nų filialo vyr.
14 val.
atvirukų ir eglut÷s žaisliukų gamyba.
bibliotekinink÷s
Gruodžio 30 d. Popiet÷ vaikams „Kal÷dų senelio išdaigos“.
Erl÷nų
filialo
vyr.
13 val.
bibliotekinink÷
4. LENTELö. 2011 METŲ PROJEKTAI.

Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas

Projekto vert÷

„Per žodžio gyvastį ir dvasią“
(Lietuvos rašytojų, poetų ir
Kretingos
rajono
literatų
kūrybos sklaida).
„Kretingos
krašto
enciklopedija“
(elektroninio
leidinio tekstų redagavimas ir
priežiūra).
„Nuo piemenuko iki ganytojo“
(Vyskupo, rašytojo Motiejaus
Valančiaus 210-ųjų gimimo
metinių min÷jimas).
„Niekas neužmiršta, niekas
nepamiršta“
(kraštotyros
darbas).
„Jokūbavas ir jo žmon÷s
istorijos vingiuose“.
„60 Juodup÷nų bibliotekos
gyvavimo metų“.
„Kartenos bibliotekai – 70“.

3205 Lt

8.

„Kūlup÷nų ir aplinkinių kaimų
vaišių kultūros paveldas“.

890 Lt

Vasario – spalio
m÷nesiais

9.

„Pasitinkant rudenį“.

500 Lt

Rugpjūčio –
spalio m÷nesiais

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Įgyvendinimo
laikotarpis
Kovo – gruodžio
m÷nesiais

Vykdytojas
Viešoji biblioteka
(N. Raudyt÷)

3200 Lt

Vasario –
gruodžio
m÷nesiais

Viešoji biblioteka
(N. Raudyt÷)

1300 Lt

Sausio – vasario
m÷nesiais

Viešoji biblioteka
(N. Raudyt÷)

700 Lt

Sausio – birželio
m÷nesiais

Darb÷nų filialas
(D. Paulikien÷)

770 Lt

Sausio – birželio
m÷nesiais
Rugpjūčio –
spalio m÷nesiais
Spalio m÷nesį

Jokūbavo filialas
(L. Paulauskien÷)
Juodup÷nų filialas
(V. Gembutien÷)
Kartenos filialas
(Z. Viršilien÷)
Kūlup÷nų filialas
(V. Macien÷,
R. Galuškinien÷)
Vydmantų filialas
(R. Girskien÷)

722 Lt
678 Lt
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