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2012 metų veiklos planas
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. 2012 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) bei prie
jos pasirašyta trišalio bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos, Nacionalin÷s Martyno Mažvydo bibliotekos, Bilo ir Melindos Geitsų fondo
(2007-11-15), kurios pagrindu įgyvendinamas projektas „Bibliotekos pažangai“, „Regionų
kultūros pl÷tros 2008-2012 metų programa“ (Žin., 2008, Nr. 4-134), 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 2011 metais, planuojamos 2012 metų dotacijos
Viešajai bibliotekai yra ženkliai sumažintos. Pagal pateiktą Kretingos rajono savivaldyb÷s
2012 m. biudžeto projektą, Viešajai bibliotekai numatyta iš viso skirti 1257 tūkst. Lt.
Biudžeto l÷šos yra vienintelis Viešosios bibliotekos ir jos filialų finansavimo šaltinis;
privačių asmenų ar organizacijų pinigin÷ parama yra labai reta. Viešoji biblioteka paremiama
knygomis: 2011 m. Viešoji biblioteka paramos būdu gavo 3339 fiz. vnt. dokumentų (už 34,5
tūkst. Lt), o tai sudaro pus÷ visų 2011 m. įgytų naujų knygų skaičiaus (įgyta 6719 fiz. vnt.).
2012 m. darbuotojai planuoja aktyviau vykdyti projektinę veiklą, nei 2011 m. Viešosios
bibliotekos darbuotojai 2012 m. yra parengę 11 projektų papildomam finansavimui gauti.
Projektai pateikti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Kretingos rajono savivaldybei.
Projektin÷s veiklos suaktyv÷jimą nul÷m÷ faktas, jog parengti projektą yra vienintel÷ galimyb÷
gauti l÷šų didesniems renginiams, parodoms, seminarams surengti.
2012 m. planuojama geresn÷ situacija fondų komplektavimų srityje, nes Lietuvos
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Respublikos kultūros ministerija padidino l÷šas bibliotekoms dokumentų įsigijimui. Svarbus
faktorius, leisiantis efektyviau atnaujinti Viešosios bibliotekos ir jos filialų fondą, yra sustojęs
dokumentų kainų augimas. Tikimasi, kad d÷l šių priežasčių 2012 m. Viešosios bibliotekos
fondas bus gausiau papildytas naujais ir aktualiais dokumentais.
2012 m. išlieka opi personalo darbo užmokesčio problema. Kretingos rajono
savivaldyb÷s yra numačiusi Viešosios bibliotekos darbuotojų atlyginimams skirti sumą,
atitinkančią darbuotojų pareiginių atlyginimų koeficientų vidurkius (768 tūkst. Lt). Trūkstant
l÷šų mok÷ti pagal faktiškai patvirtintus atlyginimų koeficientus, 2011 m. lapkričio 30 d.
Viešosios bibliotekos visuotinio susirinkimo metu vienbalsiai nutarta esamų atlyginimų
nemažinti, o 2012 m. l÷šas taupyti kas ketvirtį atitinkamą dienų skaičių neatvykstant į darbą
administracijai leidus.
2011 m. Viešosios bibliotekos penkiuose filialuose buvo įdiegtas LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemis. Pasteb÷ta, kad mokamas skaitytojų bilietas, nors ir kainuojantis
nedaug, galiojantis neribotą laiką, ne visiems yra prieinamas. Šiais metais min÷tasis
posistemis bus įdiegtas dar 6 filialuose, taigi manoma, jog sunki ekonomin÷ situacija taip pat
lems skaitytojų maž÷jimą, nes bilietą ne visi asmenys įsigys.
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
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.
Pastebima, kad d÷l nemokamos interneto prieigos Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose
išaugo lankytojų jaunuolių skaičius.
Negatyvių socialinių veiksnių esama pačiame Viešosios bibliotekos kolektyve: ženkliai
sumaž÷jusios pajamos neigiamai paveik÷ darbuotojų motyvaciją, mažas bibliotekininkų darbo
prestižas trukdo darbuotojams didžiuotis savo profesija, tobul÷ti.
1.1.4. Technologiniai veiksniai. Įgyvendinus projektą „Bibliotekos pažangai“,
kompiuterizuoti visi Viešosios bibliotekos filialai. Toliau bus teikiama nemokama prieiga prie
interneto Viešojoje bibliotekoje ir visuose jos filialuose. 2012 metais, min÷to projekto d÷ka,
bus atnaujinta Viešosios bibliotekos interneto svetain÷ www.kretvb.lt. Šiuos darbus buvo
planuota įgyvendinti 2011 m., bet d÷l laiko stokos, puslapio atnaujinimas bus vykdomas 2012
m.
Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose toliau s÷kmingai diegiama Lietuvos integralios
bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS). 2012 m. su LIBIS Skaitytojų aptarnavimo
posistemiu prad÷s dirbti Baublių, Jokūbavo, Grūšlauk÷s, Kurmaičių, Juodup÷nų ir Laukžem÷s
filialai.
2011 m. itin s÷kmingai vykdyti pavieniai ir organizuoti Viešosios bibliotekos lankytojų
kompiuterinio raštingumo mokymai. Ši veikla bus tęsiama ir 2012 m. Siekiant, kad mokymo
procesas būtų nuoseklus ir efektyvus, Viešojoje bibliotekoje parengta Kretingos rajono
savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių geb÷jimų ugdymo programa
1-12 klasių moksleiviams. Suaugusieji mokomi pagal programą „Išmokime dirbti
kompiuteriu“. 2012 m. informacinio ir kompiuterinio raštingumo mokymus rengs ir filialų
darbuotojai.
Viešosios bibliotekos darbuotojai 2012 m. itin didelį d÷mesį planuoja skirti vartotojų
supažindinimui su Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu, elektronine knygų
rezervavimo, knygų grąžinimo termino pratęsimo paslauga ir kt.
Viešoji biblioteka prenumeruoja duomenų bazes, esančias kompiuterių tinkle ir kituose
serveriuose (pvz. OPAC, INFOLEX PRAKTIKA, Verslo žinios).
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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 pareiginiuose nuostatuose.
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).
Kasdien÷ veikla Viešojoje bibliotekoje ir filialuose organizuojama remiantis Viešosios
bibliotekos direktor÷s įsakymais.
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. 2012 m. pradžioje Viešojoje bibliotekoje dirba 51
darbuotojas, iš kurių 43 – profesionalūs bibliotekininkai. Su aukštuoju išsilavinimu dirba 27
žmon÷s, su aukštesniuoju – 16, su viduriniu – 8. 2011 m. Viešosios bibliotekos kolektyvas
pasipild÷ trimis darbuotojais su aukštuoju išsilavinimu: Vydmantų filialo ved÷ja Romut÷
Girskien÷ baig÷ Klaip÷dos universitetą, į pensija iš÷jusias S. Įpilties ir Šuk÷s darbuotojas
pakeit÷ specialist÷s su aukštuoju filologiniu išsilavinimu. Viešojoje bibliotekoje dirba 5
kvalifikuoti specialistai ir 3 techniniai darbuotojai. Per 2011 metus kvalifikaciją k÷l÷ 38
darbuotojai.
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. Finansiniai
ištekliai naudojami darbuotojų darbo užmokesčiui, spaudinių įsigijimui, ūkin÷ms išlaidoms,
prek÷ms pirkti ir kt. 2011 m. už mokamas paslaugas surinkta 13,6 tūkst. Lt., šiuos pinigus
Viešoji biblioteka taip pat gali panaudoti savo reikm÷ms. Viešoji biblioteka rengia projektus
papildomam finansavimui gauti (2011 metais projektinei veiklai skirta 10,6 tūkst. Lt.). 2012
m. tikimasi, kad bus gautos didesn÷s l÷šos projektinei veiklai, Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija numato skirti didesnę sumą bibliotekoms spaudiniams įsigyti. Kretingos rajono
savivaldyb÷s ekonomin÷ situacija yra prasta, Viešosios bibliotekos 2012 m. biudžetas iš
savivaldyb÷s bus mažesnis nei 2011 m. Bendras Viešosios bibliotekos 2012 m. biudžetas
tikimasi, kad bus didesnis nei 2011 m. (numatomos dvigubai didesn÷s l÷šos iš Kultūros
ministerijos dokumentams įsigyti, pateikta daugiau projektų finansavimui gauti).
Viešosios bibliotekos materialin÷ baz÷ skurdi: kai kuriuose filialuose reikalingas
remontas, būtina pakeisti susid÷v÷jusius baldus, keisti šildymo sistemas ir elektros instaliaciją.
2012 m. situacijos pokyčių nenumatoma.
Viešoji biblioteka yra pilnai aprūpinta kompiuterine ir programine įranga, tačiau
periodiškai ją būtina atnaujinti.
1.2.6. Informacinių technologijų infrastruktūra. 2012 m. Viešojoje bibliotekoje yra
149 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų - 96 skirtos vartotojams (su prieiga prie interneto).
Viešoji biblioteka ir jos filialai yra visiškai kompiuterizuoti, darbuotojai apmokyti dirbti
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kompiuterine įranga ir gali 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. 2012 m. planuojama didelį d÷mesį skirti min÷to leidinio
pildymui ir tobulinimui. Viešoji biblioteka pateik÷ projektą Kretingos rajono savivaldybei d÷l
viešųjų darbų finansavimo. Gavus finansavimą, biblioteka su Darbo birža sudar÷ sutartį d÷l
darbuotojo, kompetentingo informacinių technologijų srityje, įdarbinimo. 2 m÷nesius
Viešojoje bibliotekoje bus kuriama „Kretingos krašto enciklopedijos“ fotogalerija.
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. Iš gautų duomenų
parengiama Viešosios bibliotekos metų veiklos ataskaita. Ataskaitose atsispindintys veiklos
privalumai ir trūkumai 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 savo veikla prisideda prie
Etnin÷s kultūros pl÷tros Kretingos rajone 2010-2012 metų programos, Kretingos rajono 2012
metų kultūrin÷s veiklos programos įgyvendinimo. Viešoji biblioteka įgyvendina Kretingos
rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos Skaitymo skatinimo programą 2012
metams, Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių
geb÷jimų ugdymo programą 1-12 klasių mokiniams. Viešoji biblioteka, planuodama savo
veiklą 2012 metais, vadovaujasi Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios
bibliotekos strateginiame plane 2010-2012 metams suformuotais strateginiais tikslais,
pamin÷tos Kretingos rajono savivaldyb÷s programos ir Viešosios bibliotekos programos 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.
Įgyvendinus Etninę programą, bus:
• sudarytos sąlygos toliau pl÷toti etninę kultūrą, saugoti tarm÷s, papročių ir tradicijų,
paveldo savitumus, gyvosios tradicijos reiškinius rajone;
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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 2012 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 visų amžiaus grupių Viešosios bibliotekos
paslaugų vartotojams, apjungiantys Viešąją biblioteką ir jos filialus;
• ieškoma naujų ir patrauklių formų skaitymui skatinti
• organizuojami skaitymo skatinimo renginiai bei parodos;
• užmegzti ryšiai su leidyklomis, propaguojama naujausia literatūra, rengiami
susitikimai su rašytojais;
• skaitymo skatinimas organizuojamas bendradarbiaujant visoms Kretingos rajono
kultūros ir švietimo įstaigoms.
3.4. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių
geb÷jimų ugdymo programa 1-12 klasių mokiniams (toliau – Informacinių geb÷jimų
ugdymo programa).
Informacinių geb÷jimų ugdymo programos tikslai:
• analizuoti mokyklinio amžiaus Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius
geb÷jimus ir nustatyti žinių spragas;
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pateikti patraukliausią informacinių geb÷jimų ugdymo formą skirtingų amžiaus grupių
ir žinių vartotojams;
• formuoti visą informacinių geb÷jimų kompleksą (informacijos paieška, atranka,
panauda);
• nuo vaikyst÷s ugdyti informaciškai raštingą Viešosios bibliotekos paslaugų vartotoją;
• formuoti teigiamą Viešosios bibliotekos – kaip informaciją kaupiančios ir
skleidžiančios institucijos – įvaizdį.
Įgyvendinant Informacinių geb÷jimų ugdymo programą bus:
• rengiami informacinių geb÷jimų ugdymo užsi÷mimai atskirų amžiaus grupių
mokyklinio amžiaus Viešosios bibliotekos ir filialų lankytojams;
• pateikta mokomoji medžiaga apie informacinius šaltinius, informacijos apdorojimą,
panaudojimą ir t.t.;
• mokoma Viešosios bibliotekos mokyklinio amžiaus vartotojus naudotis visais
Viešosios bibliotekos informacijos šaltiniais;
• bendraujama su Kretingos rajono švietimo įstaigomis.
•

2012 m. veiklos plano priedai:
1. lentel÷. 2012-ųjų metų veiksmų planas.
2. lentel÷. Vertinimo kriterijų (rodiklių) suvestin÷.
3. lentel÷. Renginių planas 2012 metams.
4. lentel÷. 2012 metų projektai.
Schema Nr. 1. Viešosios bibliotekos struktūra.
Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos Skaitymo skatinimo
programa 2012 metams.
Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinio
raštingumo ugdymo programa 1-12 klasių mokiniams.
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1. LENTELö. 2012-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.

4. Viešinti
Viešosios

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 suaugusiuosius
vartotojus.
2.2. Registruoti vaikus
vartotojus.
2.3. Aptarnauti suaugusiuosius
lankytojus.
2.4. Aptarnauti vaikus
lankytojus.
2.5. Registruoti ir aptarnauti
kompiuterių vartotojus.
2.6. Aptarnauti neregius ir
silpnaregius vartotojus.
2.7. Teikti knygnešyst÷s
paslaugas.
2.8. Registruoti dokumentų
išduotį.
2.9. Registruoti elektronines
paslaugas.
3.1. Atsakyti į informacinesbibliografines užklausas.
3.2. Kurti analizinius įrašus
LIBIS Analizin÷s
bibliografijos posistemyje.
3.3. Atsisiųsti įrašų.
3.4. Redaguoti analizinius
įrašus.
3.5. Skenuoti dokumentus ir
patalpinti elektroniniame
kataloge.
3.6. Rinkti teminių citatų
kartoteką.
3.7. Prenumeruoti ir
propaguoti duomenų bazes.
3.8. Rengti bibliografines
rodykles.
4.1. Rengti straipsnius spaudai.
4.2. Rengti informacinius

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

I-IV ketv.
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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
kultūrinius
poreikius
(prisidedama
prie Kretingos
rajono
savivaldyb÷s
kultūrin÷s
veiklos

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. Rengti kraštotyros
parodas.
6.1. Rengti žodinius renginius.
6.2. Rengti vaizdinius
renginius.

jos filialai

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.
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programos
įgyvendinimo).
8.Užtikrtinti
visų amžiaus
grupių
bibliotekos
paslaugų
vartotojų
informacinio ir
kompiuterinio
raštingumo
mokymus,
konsultacijas
(įgyvendinti
Viešosios
bibliotekos
informacinio
raštingumo
ugdymo
programą)

8.1. Rengti informacinio
raštingumo užsi÷mimus pagal
Informacinio raštingumo
ugdymo programą (1-12 klasių
mokiniams).
8.2. Rengti suaugusiųjų
kompiuterinio raštingumo
mokymus.
8.3. Konsultuoti individualiai
informacinio ir kompiuterinio
raštingumo klausimais.
8.4. Rengti dalomąją medžiagą
apie informacinį ir
kompiuterinį raštingumą, ją
pateikti vartotojams.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

Tęsti visų amžiaus grupių asmenų skaitymo skatinimą.
9. Skatinti
skaitymą
(įgyvendinti
Viešosios
bibliotekos
Skaitymo
skatinimo
programą 2012
metams)

9.1. Organizuoti skaitymo
skatinimo renginius
suaugusiesiems.
9.2. Organizuoti skaitymo
skatinimo renginius vaikams.
9.3. Reklamuoti skaitymo
naudą.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.

Tęsti Viešosios bibliotekos kompiuterizavimą.
10. Tobulinti
kompiuterinį
tinklą.

10.1. Atnaujinti programinę
įrangą Viešosios bibliotekos ir
filialų kompiuteriuose,
skirtuose vartotojams.

Viešoji
biblioteka ir
filialai

I-IV ketv.

11.
Administruoti
kompiuterinį
tinklą.
12.
Administruoti
Viešosios
bibliotekos
interneto
puslapį
www.kretvb.lt.
13. Diegti
LIBIS
Skaitytojų

11.1. Šalinti kompiuterinio
tinklo gedimus.
11.2. Koordinuoti
kompiuterinio tinklo darbą.
12.1. Su projekto „Bibliotekos
pažangai“ komanda vykdyti
puslapio atnaujinimą.
12.2. Vykdyti nuolatinę
puslapio priežiūrą, naujinimą.

Viešoji
biblioteka ir
filialai

I-IV ketv.

Viešoji
biblioteka

I-IV ketv.

13.1. LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemį įdiegti
Baublių, Jokūbavo,

Viešoji
biblioteka ir
filialai

I-IV ketv.
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aptarnavimo
posistemį

Grūšlauk÷s, Kurmaičių,
Juodup÷nų ir Laukžem÷s
filialuose.
13.2. Šalinti LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemio
įrangos ir programos, įdiegtos
2011 m. (Salantų miesto,
Darb÷nų, Kartenos, Kūlup÷nų,
Vydmantų filialuose),
gedimus.
Užtikrinti personalo profesionalumą.

Viešoji
I-IV ketv.
14.1. Konsultuoti kasdien÷s
biblioteka ir
veiklos klausimais.
filialai
14.2. Konsultuoti LIBIS PĮ
naudojimo klausimais.
14.3. Konsultuoti projekto
„Bibliotekos pažangai“
vykdymo klausimais.
15. Rengti
15.1. Surengti darbuotojams Viešoji
I-IV ketv.
konsultacijas,
bibliotekininkams bendrą
biblioteka
seminarus,
seminarą Viešojoje
mokymus.
bibliotekoje.
15.2. Rengti visuotinius
susirinkimus.
I-IV ketv.
Viešoji
16. Siųsti
16.1. Siųsti darbuotojus į
darbuotojus į
Klaip÷dos apskrities viešojoje biblioteka ir
jos filialai
mokymus,
I. Simonaityt÷s bibliotekos
seminarus,
organizuojamus kursus,
stažuotes,
seminarus, stažuotes.
vykstančius už
16.2. Komandiruoti
Viešosios
darbuotojus į kitų organizacijų
bibliotekos ribų. vykdomus mokymus,
seminarus, konsultacijas.
Gerinti Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojų ir darbuotojų darbo sąlygas
14. Konsultuoti
darbuotojus
bibliotekin÷s
veiklos
klausimais

17. Atlikti
smulkius
patalpų ir
inventoriaus
remonto darbus

17.1. Atlikti smulkius patalpų
remonto darbus.
17.2. Remontuoti inventorių.

Viešoji
biblioteka ir
jos filialai

I-IV ketv.
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2 LENTELö. VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINö
Viešosios
priemon÷s
pavadinimai

ir

bibliotekos Vertinimo kriterijai (rodikliai)
veiksmų

1. Komplektuoti ir tvarkyti
dokumentų fondą.
1.1. Gauti dokumentų.

Gaunamų dokumentų skaičius,
iš jų:
• knygų;
• periodinių leidinių;
• elektroninių dokumentų.

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio) reikšm÷
PASTABA:
skliausteliuose nurodytas
planuojamas rodiklis, o
prieš juos - skirtumas nuo
2011 m. plano.

+3200 (15700 fiz. vnt.)
+1920 (7400 fiz. vnt.)
+1300 (8200 fiz. vnt.)
-20 (100 fiz. vnt.)

1.2. Nurašyti dokumentų.

Nurašytų dokumentų skaičius, +3500 (15500 fiz. vnt.)
+3000 (7000 fiz. vnt.)
iš jų - knygų.

1.3. Sukurti įrašų.

Naujų
bibliografinių
elektroniniame
skaičius.

1.4. Rekataloguoti likusį fondą. Rekataloguotų
skaičius.

dokumentų +650 (2550 įrašai)
įrašų
kataloge

dokumentų -8000 (22000 fiz. vnt.)

1.5. Fiksuoti fondo dydį.

Dokumentų skaičius fonde.

1.6. Iš ab÷c÷linio katalogo
išimti nurašytų spaudinių
korteles.
PASTABA.
Viešojoje
bibliotekoje
dokumentų
duomenys
fiksuojami
elektroniniame kataloge. Pilnai
įvykdžius
dokumentų
rekatalogavimą, katalogai bus
nebenaudojami.
2. Registruoti ir aptarnauti
vartotojus.

Iš ab÷c÷linio ir sisteminio -917 (2915 kortelių)
katalogo
išimtų
kortelių
skaičius.

Registruotų vartotojų skaičius.

-819 (8173 vart.)

2.1. Registruoti suaugusiuosius
vartotojus.

Suaugusiųjų vartotojų skaičius.

-431 (5752 vart.)

2.2. Registruoti vaikus
vartotojus.

Vaikų vartotojų skaičius.

-388 (2421 vart.)

2.3. Aptarnauti suaugusiuosius

Bendras lankytojų skaičius.

-3664 (140411 lank.)

-2680 (258712 fiz. vnt.)
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lankytojus.
Suaugusiųjų lankytojų skaičius. -6588 (76380 lank.)
2.4. Aptarnauti vaikus
lankytojus.

Vaikų lankytojų skaičius.

2.5. Registruoti ir aptarnauti
kompiuterių vartotojus.

Kompiuterių vartotojų skaičius. -13204 (18541 vart.)

2.6. Aptarnauti neregius ir
silpnaregius vartotojus.

Aptarnautų
neregių
ir +8 (9 vart.)
silpnaregių vartotojų skaičius.

2.7. Teikti knygnešyst÷s
paslaugas.

Knygnešyst÷s
paslaugomis -18 (231 vart.)
besinaudojančių
vartotojų
skaičius.
Dokumentų išduotis
7699 fiz. vnt.

2.8. Registruoti dokumentų
išduotį.

Bendras spaudinių išduoties -26460 (271999 fiz. vnt.)
skaičius.

+2924 (64331 lank.)

Spaudinių išduoties skaičius -27102 (203047 fiz. vnt.)
suaugusiesiems.
Spaudinių išduoties skaičius -1264 (68952 fiz. vnt.)
vaikams.
Spaudinių išduoties skaičius į -20102 (162661 fiz. vnt.)
namus skaičius.
Spaudinių
skaičius.

išduoties

vietoje -7014 (109338 fiz. vnt.)

Grožin÷s literatūros išduoties -10219 (105603 fiz. vnt)
skaičius.
Šakin÷s literatūros išduoties +30603 (166396 fiz. vnt.)
skaičius.
Periodinių leidinių išduoties -10504 (150591 fiz. vnt.)
skaičius.

Garsinių dokumentų išduoties +48 (130 fiz. vnt.)
skaičius.

2.9. Registruoti elektronines
paslaugas.

Seansų skaičius.

+10321 (44167 seansai)

Seansų trukm÷.

39116 val.
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Atsisiųstų dokumentų skaičius.

-12 (688 dok.)

Atsiųstų įrašų skaičius.

-12773 (11077 įrašai)

Virtualių apsilankymų skaičius. -5209
apsilankymas)

(85791

-366 (9046 užklausos)
3. Teikti bibliografines –
Gautų užklausų skaičius:
informacines paslaugas, kurti
informacinę-bibliografinę bazę. iš jų - gautų elektronin÷mis +64 (114 užklausų)
priemon÷mis.
3.1. Atsakyti į informacinesbibliografines užklausas.

-365 (9008 užklausos)
Atsakytų užklausų skaičius:
iš
jų
elektronin÷mis +61 (111 užklausų )
priemon÷mis.

3.2. Kurti analizinius įrašus
Sukurtų
LIBIS Analizin÷s bibliografijos skaičius.
posistemyje.

įrašų = (3600 įrašų)

analizinių

-12750 (11100 įrašų)

3.3. Atsisiųsti įrašų.

Atsisiųstų įrašų skaičius .

3.4. Redaguoti analizinius
įrašus.

Redaguotų
skaičius.

3.5. Skenuoti dokumentus ir
patalpinti elektroniniame
kataloge.

Skenuotų
dokumentų
ir +200 (850 įrašų)
patalpintų
elektroniniame
kataloge skaičius.

3.6. Rinkti teminių citatų
kartoteką.

Teminių citatų skaičius.

analizinių

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

įrašų +300 (4700 įrašų)

-45 (55 cit.)

duomenų 18 (tiek pat, kaip ir 2011
m.).

Vartotojų, kuriems bus suteikta -2 (28 asmenys)
prieiga prie duomenų bazių,
skaičius.
3.8. Rengti bibliografines Bibliografinių
skaičius.
rodykles.
4.
Viešinti
Viešosios
bibliotekos veiklą
4.1. Rengti straipsnius spaudai.

Straipsnių skaičius.

rodyklių 1 rod.

+58 (122 str. („Tarp
knygų“,
„Pajūrio
naujienos“, „Švyturys“)).
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4.2. Rengti informacinius
pranešimus spaudai.

Informacinių
skaičius.

pranešimų -32
(47
(„Pajūrio
naujienos“, „Švyturys“)).

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 +72 (122 str.)
www.kretvb.lt.

ir

pildymas
trikdžių

Straipsnių skaičius svetainei -30 (100 str.)
www.kretingosenciklopedija.lt.

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

(42
Straipsnių ir informacinių +2
pranešimų kitoms svetain÷ms www.kretinga.lt,
skaičius.
www.bibliotekos.lt,
www.skaityk.lt).

4.6. Rengti informacinius
pranešimus radijui.

Informacinių pranešimų radijui -8 (12 pranešimų Radijas
skaičius.
9, LRT, Klasika).

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

str.

-8 (2 pranešimai Balticum
TV).

+150 (2650 įraš.)
= (4000 įraš.)

Prisegtų skenuotų kraštotyros -50 (300 įraš.)
straipsnių bylų skaičius.
Parengtų iškarpų skaičius.

+50 (360 įraš.)

5.2. Rengti kraštotyros darbus.

Kraštotyros darbų skaičius.

+1 (21 darb.)

5.3. Nauja informacija pildyti
jau parengtus darbus.

Pildomų darbų skaičius.

-4 (66 darb.)

5.4. Kaupti spaudinius,
susijusius su etnine kultūra.

Spaudinių skaičius.

Nuolatos pildyti naujais
leidiniais pagal galimybes.
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5.5. Rengti ir pildyti
kraštotyros aplankus.

Pildomų aplankų skaičius.

5.6. Pildyti „Personalijų
žinyną“.

Straipsnių
skaičius.

5.7. Pildyti metraščius.

Įrašų metraščiuose skaičius.

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

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

ir

atnaujinimų = (20 straipsnių)

5.9.
Rengti
kraštotyrą Parodų skaičius.
populiarinančias parodas ir
žodinius renginius
Žodinių renginių skaičius.
6. Žodiniais ir vaizdiniais Bendras renginių skaičius.
renginiais tenkinti vartotojų
kultūrinius
poreikius
(žr.
priedas Nr. 3).

6.1. Rengti žodinius renginius.

+4 (21 įrašas)

+49 (80 parodų)
+25 (76 renginiai)
+135 (771 renginys)

Bendras
žodinių
renginių +64 (289 renginiai)
skaičius.
Žodinių
renginių +30 (128 renginiai)
suaugusiesiems skaičius.
Žodinių
skaičius.

6.2.Rengti
renginius.

-5 (199 aplankai)

renginių

vaikams +34 (161 renginys)

vaizdinius Bendras vaizdinių
skaičius.

renginių +71 (482 renginiai)

Vaizdinių renginių
suaugusiesiems.

skaičius +19 (308 renginiai)

Vaizdinių
vaikams.

skaičius +52 (174 renginiai)

renginių

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.
Parengtų projektų skaičius.
priedas Nr. 4).
7.2. Įgyvendinti projektus.
Įgyvendintų projektų skaičius.
8.Užtikrtinti visų amžiaus

+2 (11 projektų)
+2 (11 projektų)
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grupių bibliotekos paslaugų
vartotojų
informacinio
ir
kompiuterinio
raštingumo
mokymus,
konsultacijas
(įgyvendinti
Viešosios
bibliotekos
Informacinio
raštingumo ugdymo programą)
8.1. Rengti informacinio
raštingumo užsi÷mimus pagal
Informacinio raštingumo
ugdymo programą (1-12 klasių
mokiniams).
8.2. Rengti suaugusiųjų
kompiuterinio raštingumo
mokymus.

Mokymų skaičius

66 mokymai

Valandų, skirtų mokymams, 177 val.
skaičius
Dalyvių skaičius

359 dalyviai

8.3. Konsultuoti individualiai
informacinio ir kompiuterinio
raštingumo klausimais.

Konsultacijoms skirtų valandų 937 val.
skaičius

8.4. Rengti dalomąją medžiagą
apie
informacinį
ir
kompiuterinį raštingumą, ją
pateikti vartotojams.
9. Skatinti skaitymą.
9.1. Organizuoti skaitymo
skatinimo renginius
suaugusiesiems.
9.2. Organizuoti skaitymo
skatinimo renginius vaikams.

Medžiagos turinys, kiekis ir Nuolat
ruošiama
ir
paplitimas
platinama
aktuali
medžiaga.

9.3. Reklamuoti skaitymo
naudą.
10. Tobulinti kompiuterinį
tinklą.
10.1. Atnaujinti programinę
įrangą Viešosios bibliotekos ir
filialų kompiuteriuose,
skirtuose vartotojams

Akcentuoti skaitymo svarbą.

Skaitymo skatinimo renginių 185 renginiai
skaičius.
Skaitymo skatinimo renginių +63 (73 renginiai)
suaugusiesiems skaičius.
Skaitymo skatinimo renginių +73 (112 renginių)
vaikams skaičius.

Nuolat

Kompiuterių,
kuriuose 96 kompiuteriai
atnaujinta programin÷ įranga,
skaičius.

11. Administruoti kompiuterinį
tinklą.
11.1. Šalinti kompiuterinio
Gedimų skaičius.
~ 100 gedimų
tinklo gedimus.
11.2.Koordinuoti
Iškvietimų į filialus d÷l ~ 60 iškvietimų
kompiuterinio tinklo darbą.
kompiuterinio tinklo gedimų ar
veiklos trikdžių skaičius.
12. Administruoti Viešosios
Planuojamas
virtualių +348

(60000
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bibliotekos interneto puslapį
www.kretvb.lt.

12.1. Su projekto „Bibliotekos
pažangai“ komanda vykdyti
puslapio atnaujinimą.

12.2. Vykdyti nuolatinę
puslapio priežiūrą, naujinimą

13. Diegti LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemį.
13.1. LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemį įdiegti
Baublių, Jokūbavo,
Grūšlauk÷s, Kurmaičių,
Juodup÷nų ir Laukžem÷s
filialuose.
13.2. Šalinti LIBIS Skaitytojų
aptarnavimo posistemio
įrangos ir programos, įdiegtos
2011 m. (Salantų miesto,
Darb÷nų, Kartenos, Kūlup÷nų,
Vydmantų filialuose), gedimus.
14. Konsultuoti darbuotojus
bibliotekin÷s veiklos
klausimais.
14.1. Konsultuoti kasdien÷s
veiklos klausimais.

apsilankymų skaičius.

apsilankymų)

Teiktų naujienų skaičius.

+8 (130 naujienų)

Visiškas
atnaujinimas
duomenų perk÷limas

ir Įvykdyta per 2012 m.

Iš viso
skaičius.

atliktų

veiksmų +95 (1800 veiksmai)

Filialų, kuriuose bus įdiegta 6 filialai
LIBIS SAP, skaičius.

Gedimų
šalinimo Nuolat pagal poreikį.
periodiškumas ir skaičius.

Konsultacijų dažnis.

Nuolat

14.2. Konsultuoti LIBIS PĮ
naudojimo klausimais.

Konsultacijų dažnis ir kiekis.

Pagal poreikį

14.3. Konsultuoti projekto
„Bibliotekos pažangai“
vykdymo klausimais.
15.
Rengti
konsultacijas,
seminarus, mokymus.
15.1. Surengti darbuotojams bibliotekininkams bendrą
seminarą Viešojoje
bibliotekoje.
15.2.
Rengti
visuotinius
susirinkimus.
16. Siųsti darbuotojus į
mokymus,
seminarus,
vykstančius
už
Viešosios
bibliotekos ribų.

Konsultacijų dažnis ir kiekis.

Pagal poreikį

Seminarų skaičius.
Dalyvių skaičius.

+1 (2 seminarai)
47 dalyviai

Susirinkimų skaičius.
Dalyvių skaičius.

-3 (6 susirinkimai)
51 dalyvis
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16.1. Siųsti darbuotojus į
Klaip÷dos apskrities I.
Simonaityt÷s viešosios
bibliotekos organizuojamus
kursus, seminarus, stažuotes.

Kursų skaičius.
Dalyvių skaičius.

Pagal poreikį
Pagal poreikį

16.2.Komandiruoti darbuotojus Mokymų, seminarų ir pan. Pagal poreikį
į kitų organizacijų vykdomus skaičius.
Pagal poreikį
mokymus,
seminarus, Dalyvių skaičius.
konsultacijas.
17. Atlikti smulkius patalpų ir
inventoriaus remonto darbus.
17.1. Atlikti smulkius patalpų
Atliktų darbų dažnis ir kiekis.
Nuolat pagal poreikį
remonto darbus.
17.2. Remontuoti inventorių.
Atliekamo remonto dažnis ir Nuolat pagal poreikį
kiekis.
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3. LENTELö. RENGINIŲ PLANAS 2012 METAMS.

Vaizdiniai kultūrin÷s veiklos renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

1.
2.

DATA

Sausio
6 d. – 31 d.
Sausio 13 d. –
31 d.

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Genovait÷s Žukauskien÷s angelų kolekcijos ir
Viešoji biblioteka
rankdarbių paroda
Abonementas
Sausio 13-osios aukoms atminti ,,...ir pražydo
Vyr. bibliotekinink÷ J.
g÷l÷s raudonai ant sniego‘‘
Zubernien÷, Budrių
filialas
Paroda skirta lietuvių rašytojo R. Šavelio 70Vyr. bibliotekinink÷ R.
osioms gimimo metin÷ms pamin÷ti“ Gyvenimas, Žilinskien÷, Kurmaičių
į kurį trumpam užsukame“
filialas
Paroda ,,R.Šaveliui-70”
Vyr. bibliotekinink÷ B.
Jonušien÷, Laukžem÷s
filialas
Pilietin÷ akcija „Atmintis gyva, nes liudija“
Viešoji biblioteka
Abonementas

3.

Sausio 9 d. –
vasario 9 d.

4.

Sausio 9 d.

5.

Sausio 13 d.
8.00 val.

6.

Sausio 23 d.

Ieva Simonaityt÷ – Mažosios Lietuvos
metraštinink÷. (115-osioms metin÷ms pamin÷ti).

7.

Sausio 23 d. –
vasario 23 d.

Ievai Simonaitytei – 115 metų ,,...o buvo taip‘‘.

8.

Sausio 23 d.

9.

Sausio
23 d. – 31 d.

„Ji buvo Simonaityt÷“/ Sukanka 115 metų, kai
gim÷ lietuvių rašytoja Ieva Simonaityt÷ (18971978)
Ievos Simonaityt÷s spaudinių paroda, skirta 115
– osioms autor÷s gimimo metin÷ms pamin÷ti

10.

Vasario 6 d.

Paroda „Paglostęs v÷ją ir pagavęs saul÷s juoką...
(A. Zurbos 70 m. pamin÷ti)“.

11.

Vasario 12 d.

12.

Vasario 13 d. 20 d.

13.

Vasario 14 d. –
kovo 14 d.

Paroda „Egzodo literatūra: iš÷ję sugrįžti. (B.
Brazdžionio 105 m. ir K. Bradūno 95 m.
pamin÷ti)“
Spaudinių paroda „Myl÷si Lietuvą iš tolo..“,
skirta poeto B. Brazdžionio 105 – osioms
metin÷ms
Bernardui Brazdžioniui – 105 m. ,,Per pasaulį
keliauja žmogus‘‘.

14.

Vasario 15 d.

Paroda „Vasario 16-oji - Lietuvos valstyb÷s
atkūrimo diena“

15.

Vasario 15 d.

Paroda Vasario 16-ajai ,,Mūsų tautos istorija ir
žmon÷s“

Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Budrių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Jurgutyt÷, Šuk÷s
filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷ B.
Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Budrių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷
A. Beržanskien÷,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Erl÷nų filialas
Vasario
Kretingos rajono specialiųjų poreikių vaikų
VB ir Švietimo
21 d. 12 val.
meno darbų paroda „Kuriu ne tik sau“
skyriaus
vyr.specialist÷
L. Lengvinien÷
Kovo 1 d.
Paroda „Lietuvių rašytojai Marijai
Ved÷ja R. Girskien÷,
Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai – 135 m.“
vyr. bibliotekinink÷ E.
Zagorskien÷,
Vydmantų filialas
Kovo 4 d.
Paroda „Bibliotekininkyst÷s profesoriaus L.
Vyr. bibliotekinink÷ L.
Vladimirovo 100-jų metų pamin÷jimui „Jis buvo Kalniuvien÷, Rūdaičių
bibliotekininkas. Levas Vladimirovas 1912 –
filialas
1999“
Kovo 5 d.
Paroda „Kovo 11-oji - didelio kelio
Ved÷ja J. Maciuvien÷,
pradžia“(Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimo
vyr. bibliotekinink÷ A.
dienai)
Kripien÷, Salantų
miesto filialas
Kovo 5 d. – 25
Paroda „T÷vyn÷ mano – Lietuva „skirta Kovo
Vyr. bibliotekinink÷ L.
d.
11-ai“
Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
Kovo 7 d. -16 d. Parodų ciklas „Didžios Lietuvos moterys“, skirta Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Marijos Pečkauskait÷s 135- osioms metin÷ms
Mačiuvien÷,
Raguviškių filialas
Kovo 15 d.
I. Budrien÷s fotografijų paroda „Gimtin÷s
Vyr. bibliotekinink÷
spalvos“
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
Kovo 23 d. –
Nuotraukų paroda ,,Gražiausios mūsų kaimo
Vyr. bibliotekinink÷ J.
balandžio 30 d.
sodybos‘‘.
Zubernien÷, Budrių
filialas
Balandžio 2 d.
Antanas Vienuolis – lyg skaidrus ir svarus lašas
Vyr. bibliotekinink÷
lietuvių literatūroje.
D. Mickut÷, Kumpikų
filialas
Balandžio 5 d.
Vyr. bibliotekinink÷
Paroda „Užuožerių Antanukas“ (A. Vienuolio
D. Gibišien÷,
130-osioms metin÷ms pamin÷ti).
Baublių filialas
Balandžio 6 d.
Paroda „Rašytojui Antanui Vienuoliui –
Vyr. bibliotekinink÷ R.
Žukauskui – 130 m.“
Reikien÷, Laivių
filialas
Balandžio m÷n.
Kretingos J. Pabr÷žos gimnazijos fotografijos
Viešoji biblioteka,
būrelio narių fotomeno paroda.
Kretingos J. Pabr÷žos
gimnazija,
Abonementas
Geguž÷s 6 d.
Paroda „O, laikrodis eina... Jonui Mikelinskui Vyr. bibliotekinink÷s
90“ (g.1922)
V. Macien÷, R.
Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas
Geguž÷s 16 d.
Paroda „Jono Avyžiaus gyvenimas ir kūryba“
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
(90-osioms gimimo metin÷ms)
Metrikien÷, Kalniškių
filialas
Geguž÷s 16 d.
Paroda Jonui Avyžiui – 90 m. ,,Žmogus lieka
Vyr. bibliotekinink÷ J.
žmogumi‘‘.
Zubernien÷, Budrių
filialas
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31.

Birželio 14 d.

Spaudinių paroda „Lietuviai amžino įšalo
žem÷je“, skirta Didžiųjų tr÷mimų dienos
pamin÷jimui.

32.

Birželio 22 d.

Paroda „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu. (K.
Sajos 80 metin÷ms pamin÷ti)“

33.

Birželio 27 d.

34.

Liepos 4 d.

„Prie gimtin÷s slenksčio“/ Sukanka 80 metų, kai
gim÷ lietuvių rašytojas, Kovo 11-osios Akto
signataras Kazys Saja (g.1932)
Spaudinių paroda „Lietuvos karalius Mindaugas
ir jo epocha“

35.

Liepos 20 d

Paroda „Aleksandro Diuma kūrybinis palikimas
(A. Diuma 210 metin÷ms pamin÷ti)“

36.

Rugpjūčio 10 d.

Paroda „Smiltel÷ - laiko karalien÷“ (M.
Kudarauskait÷s 80-osioms metin÷ms pamin÷ti).

37.

Rugpjūčio 14 d.
– rugs÷jo 14 d.

Meilei Kudarauskaitei – 80 m. ,,Ar vingri kalbos
gaida‘‘.

38.

Rugs÷jo 5 d. –
lapkričio 29 d.

Nuotraukų paroda skirta Budrių filialo 60-čiui
,,Švent÷s ir kasdienyb÷‘‘

39.

Rugs÷jo 7 d.

Paroda „Gimęs po laiminga žvaigžde“ (V.
Bubnio 80-osioms metin÷ms pamin÷ti).

40.

Rugs÷jo 20 d.

Knygų paroda ,,Paveikslų kelyje“ (Reginai
Songailaitei-Balčikonienei – 90)

41.

Spalio 18 d.

42.

Spalio 19 d.

Paroda „Nor÷jau atvaizduoti milžinų sielą –
senovinę Lietuvą... „ (V. Kr÷v÷s – Mickevičiaus
130-osioms metin÷ms pamin÷ti).
Paroda „Rašytojui Vincui Kr÷vei-Mickevičiui130 m. (1882-1954)“

43.

Lapkričio 2 d.

Paroda „Lietuvos praeiga Maironio raštuose“. (J.
Mačiulio – Maironio 150 metin÷ms pamin÷ti

44.

Gruodžio 14 d.

Kretingos rajono pedagogų kal÷dinių meno
darbų paroda „Pasaka šarmota rymo“

45.

I-IV ketv.

Profesionaliojo meno ir tautodail÷s parodos
(iš viso 8 parodos) .

Viešoji biblioteka ir
Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių
sąjungos Kretingos
skyrius,
Abonementas,
L. Jonauskait÷,
N. Raudyt÷
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
Viešoji biblioteka,
Abonementas,
L. Jonauskait÷,
V. Taujenien÷
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Budrių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Budrių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Viršilien÷, Kartenos
filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Mokykla – VPC
„Pasaka“,
Viešoji biblioteka,
Abomenentas
Viešoji biblioteka,
Abonementas
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Vaizdiniai kultūrin÷s veiklos renginiai vaikams
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

46.

I-IV ketv.

47.

I-IV ketv.

Vaikų piešinių, lankstinių, darbelių, foto
nuotraukų parodos: 12 parodų
Autorin÷s kuriančių vaikų darbų parodos

48.

Sausio 2 d. –
vasario 1 d.

Paroda Vytautui Račickui ,,Mano vaikyst÷s
ledai "

49.

Sausio 3 d.

Paroda „Šlepet÷s, Zuika ir kiti“ V. Račicko 60osioms gimimo metin÷ms pamin÷ti.

50.

Sausio 9 d.

Paroda „Pažink savo gimtąją šalį Lietuvą“

51.

Sausio 18 -31 d.

Paroda „Pūkuotuko pasaulis“ A. Milno 130
gimimo metin÷ms pamin÷ti.

52.

Vasario 5 d. –
kovo 5 d.

53.

Vasario 13 d.

Č. Dikenso 200 –ųjų metinių jubiliejui paroda
“N÷ra prasm÷s prisiminti praeities, jei ji neturi
įtakos dabarčiai“
Vaikų piešinių paroda „Piešiu T÷vynei Lietuvai“

54.

Kovo 2 d.

Piešinių paroda ,,Lietuva – pro vaikyst÷s langą“

55.

Balandžio 4 d. –
9 d.

Vaikų velykinių piešinių paroda ,,Velykų
margučiai“

56.

Balandžio 24 d

Paroda „Žiedai ir žodžiai mielai mamytei“

57.

Geguž÷s 7 d. 14 d.

Spaudinių paroda „Europa – mūsų žemynas“,
skirta Europos dienai pamin÷ti.

58.

Geguž÷s 15 d. 28 d.

Paroda „Jono Avyžiaus takais“ skirta rašytojo
90-mečiui

59.

Geguž÷s 25 d.

60.

Geguž÷s 25 d.

Paroda „V.V. Landsbergio kūryba – tai
kiekviename iš mūsų gyvenantis vaikas(50 m.
jubiliejui pamin÷ti)“
Paroda „Arklys Dominykas, Pelyt÷ Zita,
Obuolys - Vytauto V. Lansbergio herojai.
Rašytojui sukanka 50 metų“

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
D.Žiobakien÷ ,Vaikų
literatūros sektorius
D.Žiobakien÷ ,Vaikų
literatūros sektorius
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Budrių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Ved÷ja R. Girskien÷,
vyr. bibliotekinink÷ E.
Zagorskien÷,
Vydmantų filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
R. Žilinskien÷,
Kurmaičių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
A. Beržanskien÷,
Erl÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Jurgutyt÷, Šuk÷s
filialas
Vyr. bibliotekinink÷
V. Gembutien÷,
Juodup÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷ B.
Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Mačiuvien÷,
Raguviškių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷s
V. Macien÷, R.
Galuškinien÷,
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61.

Geguž÷s 31 d.

Paroda „Mažas žmogus, didelis pasaulis“, Vaikų
gynimo dienai pamin÷ti.

62.

Birželio 1 d.

Paroda „Mano vaikyst÷s diena“

63.

Rugpjūčio 1 d. –
30 d.

Piešinių paroda „Vasar÷l÷s spalvos“

64.

Rugpjūčio 1 d.

Paroda „Lietuviškas litas – 90 metų palikimas iš
mūsų prot÷vių“

65.

Spalio 3 d.

Paroda mokytojų dienai „Žingsnis į paslaptingą
žinių pasaulį

66.

Spalio 3 d.

Paroda „D÷koju, Tau mokytojau“

67.

Lapkričio 2 d. –
gruodžio 3 d.

Paroda Astridai Lindgren – 105 m. „Į nuotykių
šalį su Kaliu Bliumkvistu ir Rasmusu...“.

68.

Lapkričio 4 d.

Paroda „Susipažink: Emilis, Karlsonas, Pep÷ ir
kiti... „

69.

Lapkričio 4 d.

Paroda „Švedų vaikų rašytojai Astridai Lindgren
-105 (1907-2002)“.

70.

Lapkričio 12 d.

Paroda Šiaur÷s šalių savaitei „Šiaur÷s šalių
pasakos“

71.

Lapkričio 22 d.

Paroda „Buvo laput÷ kūmut÷“

72.

Gruodžio 4 d. –
31 d.

Piešinių paroda „Kur pažvelgsi visur balta“

73.

Gruodžio 20 d.

Kal÷dinių atvirukų parod÷l÷
„Gražiausia dovana“

Kūlup÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷ L.
Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Mickut÷, Kumpikų
filialas
Ved÷ja J. Maciuvien÷,
vyr. bibliotekinink÷ A.
Kripien÷, Salantų
miesto filialas
Vyr. bibliotekinink÷
V. Zubyt÷, S. Įpilties
filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Budrių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷ L.
Kalniuvien÷, Rūdaičių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷ R.
Reikien÷, Laivių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷ L.
Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
Vyr. bibliotekinink÷s
V. Macien÷, R.
Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas

Žodiniai kultūrin÷s veiklos renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

74.

Sausio 6 d.

75.

Sausio 13 d.

Genovait÷s Žukauskien÷s angelų kolekcijos ir
rankdarbių parodos pristatymas
Popiet÷, skirta Laisv÷s gyn÷jų dienai pamin÷ti
,,Jie gyvena mūsų atmintyje“

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO VIETA
Viešoji biblioteka,
Abonementas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Kretingos
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76.

Sausio 13 d.

Renginys sausio 13 d. įvykiams pamin÷ti
,,Širdyje įrašyta atmintis“

77.

Vasario 8 d.
15 val.

Akcijos „Savivaldos savait÷ bibliotekose“
renginys jaunimui

78.

Vasario 15 d.
16 val.

79.

Vasario 15 d.

80.

Kovo 4 d.

81.

Kovo 8 d.
14 val.

82.

Kovo 9 d.

83.

Kovo 11 d.
16 val.

84.

Balandžio 12 d.

85.

Balandžio 27 d.
17 val.

86.

Geguž÷s 5 d.

87.

Geguž÷s 5 d.

kultūros centro Budrių
filialo ved÷ja J.
Lukauskien÷,
Kretingos kultūros
centro Budrių filialas
Vyr. bibliotekinink÷ B.
Jonušien÷, Laukžem÷s
filialas
Viešoji biblioteka,
Abonementas
D. Garjoniene,
N. Raudyt÷
Viešoji biblioteka,
Abonementas

Susitikimas su rašytoju, politiku Vytautu Čepu
(Klaip÷da), skirtas Lietuvos valstyb÷s atkūrimo
dienai (Vasario 16– ajai) pamin÷ti
Popiet÷ „Laisv÷s vardu“, skirta Vasario 16 – ajai Vyr. bibliotekinink÷ B.
pamin÷ti
Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas
Vyr. bibliotekinink÷
Renginys „Šv. Kazimieras – Lietuvos glob÷jas“
D. Gibišien÷, Baublių
bendruomen÷s centras,
Baublių filialas
Literatūrin÷ ir muzikos popiet÷ moterims
Vyr. bibliotekinink÷
„Viskas, kas pasaulyje gražu, gim÷ iš meil÷s“
A. Beržanskien÷,
Erl÷nų filialas
Popiet÷ tarptautinei moters dienai ir kovo 11-ai Vyr. bibliotekinink÷ L.
pamin÷ti. Susitikimas su literate N. Rimkiene ir Kalniuvien÷, Rūdaičių
skaitove R. Girskien÷ „Pražydusi poezijos
filialas
posme“
Popiet÷ „Į laisvę Baltijos keliu“, skirta Kovo
Vyr. bibliotekinink÷ L.
11-ajai
Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
Popiet÷ „Pats moku – ir tave išmokysiu“
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas,
Senjorų klubas
„Šviesa“
Kretingos rajone gyvenančių ir kuriančių bei
Viešoji biblioteka,
kraštiečių - rašytojų, poetų, literatų,
Abonementas
kompozitorių - tradicinis kūrybos vakaras.
„Kretingos poezijos ir dainų pavasaris“
Šventin÷ popiet÷ „Motinos – mūsų didel÷ saul÷“ Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Kretingos
kultūros centro Budrių
filialo ved÷ja J.
Lukauskien÷, meno
vadovas K. Sova,
Kretingos kultūros
centro Budrių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
Popiet÷ „Mamos rankose žydi gerumas“
D. Gibišien÷,
Baublių filialas

25
88.

Geguž÷s 15 d.

Renginys „Gražiausia šeima – skaitanti šeima“

89.

Geguž÷s 25 d.

Popiet÷ „Kalbanti muzika su V.V. Landsbergiu“

90.

Birželio 2 d.

Švent÷ – vakaron÷ ,,Sugrįžkime į t÷višk÷s
žydintį sodą“

91.

Birželio 14 d

Popiet÷ „Tas dulk÷tas traukinys“

92.

Liepos 6 d.

Muzikos ir poezijos valand÷l÷ „Giesm÷ T÷vynei
Lietuvai“

93.

Rugpjūčio 15 d.

Literatūrin÷ popiet÷ „Gyvenimas su plunksna ir
knyga“ (Meilei Kudarauskaitei – 80)

94.

Rugs÷jo 27 d.

Popiet÷ „Savęs atradimai“(Salantų krašto
mezg÷jų, pyn÷jų, aud÷jų darbų pristatymai)

95.

Spalio 19 d.

96.

Lapkričio 2 d.
15 val.

97.

Lapkričio 2 d.

98.

Lapkričio 15 d.

Poezijos ir romansų popiet÷ „Išsisupus plačiai
vakarų vilnimis“ (Maironio 150-osioms gimimo
metin÷ms pamin÷ti
Poezijos popiet÷ skirta Jonui Mačiuliui –
Maironiui
150 gimimo metin÷s (1862-1932) „Taip niekas
tavęs nemyl÷s“
Popiet÷ „Lietuva brangi“, skirta poeto,
literatūros klasiko Jono-Mačiulio Maironio 150
– osioms gimimo metin÷ms pamin÷ti
Literatūrin÷ popiet÷ „Ruduo, poezija ir
muzika“(Salantų krašto kuriančių,
muzikuojančių, rašančių menininkų susitikimas)

99.

Lapkričio 20 d.

100. Lapkričio 23 d.

101.

Gruodžio 24 d.

Jubiliejinis renginys „Jau 60 metų kartu su
skaitytoju“
Literatūros ir muzikos vakaras „Gyvenimo
kelias žodžiu padabintas“ (kraštotyros darbo
„Nijol÷ Rimkien÷. Gyvenimo ir kūrybos kelias“
pristatymas.
Popiet÷ „Ramyb÷ sielai – džiaugsmas širdžiai“

Vyr. bibliotekinink÷
V. Gembutien÷,
Juodup÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Kretingos
kultūros centro Budrių
filialo ved÷ja J.
Lukauskien÷, meno
vadovas K. Sova,
Kretingos kultūros
centro Budrių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
Ved÷ja R. Girskien÷,
vyr. bibliotekinink÷ E.
Zagorskien÷,
Vydmantų filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Viršilien÷, Kartenos
filialas
Ved÷ja J. Maciuvien÷,
vyr. bibliotekinink÷ A.
Kripien÷, Salantų
miesto filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Metrikien÷, Kalniškių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷s
V. Macien÷, R.
Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Jurgutyt÷, Šuk÷s
filialas
Ved÷ja J. Maciuvien÷,
vyr. bibliotekinink÷ A.
Kripien÷, Salantų
miesto filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Budrių
filialas
Ved÷ja R. Girskien÷,
vyr. bibliotekinink÷ E.
Zagorskien÷,
Vydmantų filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
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Baublių filialas
Žodiniai kultūrin÷s veiklos renginiai vaikams
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

102.

I-IV ketv.

103.

Sausio 20 d.

Jaunųjų bibliotekininkų būrelis „Bitut÷s“įvairūs vaikų užsi÷mimai: kūrybin÷ veikla,
knygelių ligonin÷, fondų tvarkymas
Popiet÷ su „Zuikučių“ grupe bibliotekoje
„Raidel÷ + raidel÷s = žodelis“

104.

Balandžio 2 d.
15 val.

Metų knygos aptarimas su vaikais
„Ką m÷gsta skaityti vaikai?
Kod÷l ši knyga tapo metų knyga?“

105.

Geguž÷s 4 d.
15 val.

106.

Geguž÷s 6 d.

Daugiausiai skaitančių ir dažnai besilankančių
vaikų, t÷vų, senelių tradicinis renginys
„Bibliotekos bičiulių švent÷“
Literatūrin÷ valand÷l÷
„Lietuviškos knygos kelias“

107.

Geguž÷s 6 d.

Jaunimo centro vaidybos studija
„Treps÷“(spektakliai vaikams)(Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai)

108.

Geguž÷s 16 d.

Jonui Avyžiui – 90 m. Skaitome J. Avyžiaus
kūrybą. „Aštuonetas iš Treps÷s namų“.

109.

Geguž÷s 23 d.

Garsiniai skaitymai, skirti vaikų rašytojo V.V.
Landsbergio 50-mečiui“

110.

Birželio 1 d.

Žaidimų popiet÷ „Kaip linksma su draugais“

111.

Birželio 1 d.
15val.

Švent÷ „Šis pasaulis priklauso vaikams“, skirta
Tarptautinei vaikų dienai

112.

Birželio 1 d.
15 val.

Popiet÷ „Aukime, kurkime, svajokime“, skirta
Tarptautinei vaikų dienai

113.

Liepos 30 d. –
rugpjūčio 5 d.

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Saulut÷ teka
kiekvienam“

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
Vyr. bibliotekinink÷
R. Žilinskien÷,
Kurmaičių filialas
Vyr. bibliotekinink÷s
V. Macien÷, R.
Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas
Viešoji biblioteka,
Vaikų lit. sektorius
Vyr. bibliotekinink÷
A. Beržanskien÷,
Erl÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Viršilien÷, Kartenos
filialas, Kartenos
bendruomen÷s
pirminink÷ J.
Kikalien÷
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Budrių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷ L.
Kalniuvien÷, Rūdaičių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Metrikien÷, Kalniškių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Mačiuvien÷,
Raguviškių filialas,
Kretingos kultūros
centro Raguviškių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷ L.
Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Kretingos
kultūros centro Budrių
filialo ved÷ja J.
Lukauskien÷, meno
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114.

Spalio 4 d.

Renginys „Draugų niekada nebūna per daug“,
skirtas pasaulin÷s gyvūnijos dienai pamin÷ti

115.

Spalio 10 d.

Popiet÷ „Pasakos prie žvakių“

116.

Spalio 31 d.

5-7 kl. garsinio skaitymos konkursas „Mano
gimtin÷“, skirtas Maironio 150-osioms gimimo
metin÷ms pamin÷ti.

vadovas K. Sova,
Kretingos kultūros
centro Budrių filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Kretingos
kultūros centro Budrių
filialo ved÷ja J.
Lukauskien÷, meno
vadovas K. Sova,
Kretingos kultūros
centro Budrių filialas
Ved÷ja J. Maciuvien÷,
vyr. bibliotekinink÷ A.
Kripien÷, Salantų
miesto filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷;
Darb÷nų filialas

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

117.

Kovo 7 d.

Knygų paroda „Lietuvos vardas knygose“

118.

Kovo 8 d.

Spaudinių paroda „Lietuvių rašytojai Marijai
Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai - 135 metai“

119.

Kovo 9 d.

Paroda „Knygos istorija“, L. Vladimirovo 100osioms metin÷ms pamin÷ti

120. Kovo 12 – 30 d.

Paroda „Eil÷raštis – žmogaus sielos atspindys“

121.

Balandžio 7 d.

Spaudinių paroda „Lietuvių rašytojui Antanui
Vienuoliui Žukauskui - 130 metų“

122.

Birželio 27 d.

Spaudinių paroda „Lietuvių rašytojui, Kovo 11osios Akto signatarui Kaziui Sajai - 80 metų“

123.

Spalio 1– 16 d.

Paroda „Kančioj ir abejon÷se gimstanti tiesa“,
skirta V. Kr÷v÷s 130-ioms metin÷ms

124.

Lapkričio 2 d.

Spaudinių paroda „Lietuvių literatūros klasikui,
poetui, kunigui, Kauno kunigų seminarijos
rektoriui Jonui Mačiuliui - Maironiui 150 metų“

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Metrikien÷, Kalniškių
filialas
Viešoji biblioteka,
Abonementas,
V. Taujenien÷,
R. Kuizinien÷
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
A. Beržanskien÷,
Erl÷nų filialas
Viešoji biblioteka,
Abonementas,
V. Taujenien÷,
R. Kuizinien÷
Viešoji biblioteka,
Abonementas,
V. Taujenien÷,
R. Kuizinien÷
Vyr. bibliotekinink÷ L.
Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
Viešoji biblioteka,
Abonementas,
V. Taujenien÷,
R. Kuizinien÷

28
125.

Lapkričio 2 d. –
gruodžio 3 d

126. Lapkričio 12 d.gruodžio 3 d.

Knygų paroda apie sveikatą „Informacijos keliu
- į sveiką gyvenimą...“
Spaudinių paroda „Skaitau ir sveikstu“

Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Budrių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷ B.
Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams
127.

Sausio 16 d.

Literatūrin÷ paroda „Iš didel÷s vaikyst÷s“, vaikų
rašytojui – Vytautui Račickui - 60

128.

Vasario 4 – 20
d.

Vyt÷s Nemun÷lio knygų iliustracijų paroda

129.

Vasario 8 d.

Literatūrin÷ paroda „Rašytojui A.Zurbai – 70“

130.

Kovo 29 d.

H. K. Anderseno premija – geriausiems vaikų
rašytojams.

131.

Balandžio 16 d.

Paroda „Girių paukšteliai, margi čiulbuon÷liai“
(pasakos apie paukščius)

132.

Geguž÷s 16 d.

Literatūrin÷ paroda „Toks nuostabus pasaulis“.
Rašytojui J. Avyžiui – 90

133.

Geguž÷s 25 d.

134.

Birželio 1 d.

Literatūrin÷ paroda “Pasakos ir gyvenimas“
Rašytojui V. V. Landsbergiui - 50
Paroda „Mano vasaros skaitymai“

135.

Birželio 4 d. –
liepos 20 d

Pasakų knygų paroda „Atv÷rus pasakų
skrynią...“

136.

Spalio 30 d.

137.

Spalio 8– 29 d.

Literatūrin÷ paroda „Rašytojai K. Paterson –
80“
Akcija „Diena su knyga“

Danut÷ Žiobakien÷ ,
Vaikų literatūros
sektorius
Vyr. bibliotekinink÷ L.
Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
D. Žiobakien÷, Vaikų
literatūros sektorius
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Ved÷ja R. Girskien÷,
vyr. bibliotekinink÷ E.
Zagorskien÷,
Vydmantų filialas
D. Žiobakien÷ , Vaikų
literatūros sektorius
D. Žiobakien÷ , Vaikų
literatūros sektorius
Vyr. bibliotekinink÷ L.
Kalniuvien÷, Rūdaičių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Budrių
filialas
D. Žiobakien÷, Vaikų
literatūros sektorius
Vyr. bibliotekinink÷ B.
Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

138.

Sausio 17 d.

Temin÷ valand÷l÷ „Gražiausios 2011 metų
lietuvių autorių knygos“

139.

Vasario 14 d.

Literatūriniai skaitymai „Šaukiu aš tautą“ (B.

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Ved÷ja R. Girskien÷,
vyr. bibliotekinink÷ E.
Zagorskien÷,
Vydmantų filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.

29
Brazdžionio 105-osioms gimimo metin÷ms ir
Valstyb÷s atkūrimo dienai pamin÷ti)
Susitikimas su knygų jaunimui autore, rašytoja
Rita Latv÷naite

140.

Kovo 15 d.
16 val.

141.

Kovo 22 d.

Renginys „Skaitymas plečia žmogaus veiklos
galimybes“

142.

Balandžio 15 d.

Susitikimas su poete Daiva Lukauskiene

143.

Balandžio 20 d.
14 val.

Susitikimas su Plung÷s literatų klubo
„Vingorykšt÷“ nar÷mis, kaimo rašytojomis.

144.

Balandžio
23 - 30 d.

Nacionalin÷s bibliotekų savait÷s renginiai

145.

Balandžio 27 d.
15 val.

Diskusija „Knyga - ne svečias, knyga draugas“

146.

Balandžio 27 d.
16 val.

Susitikimas su poete, kraštiete Elena
Karnauskaite

147.

Spalio 10 d.

Pažintin÷ popiet÷ „Lietuvių autorių naujausios
knygos“

148.

Spalio lapkričio m÷n.

Poezijos valanda su Maironio poezija
(skirta poeto gimimo 150 – mečiui)

149.

Lapkričio 2 d.

Renginys „Maironio šviesa Sankt Peterburge“
(Iš J. Laučiūt÷s knygos „Peterburgas Lietuvos
mokslo ir kultūros istorijoje“).

Metrikien÷, Kalniškių
filialas
Viešoji biblioteka,
Abonementas,
N. Raudyt÷
Vyr. bibliotekinink÷
V. Gembutien÷,
Juodup÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷s
V. Macien÷, R.
Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas
Viešoji biblioteka,
Abonementas,
N. Raudyt÷ ir kt.
Vyr. bibliotekinink÷
A. Beržanskien÷,
Erl÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷
L.Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
Ved÷ja J. Maciuvien÷,
vyr. bibliotekinink÷ A.
Kripien÷, Salantų
miesto filialas
Viešoji biblioteka,
KU teatro katedros
studentai,
Abonementas,
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

150.

Vasario 9 d.
14 val.

151.

Kovo 14 d.
14 val.

152.

Kovo 29 d.

Informacinių geb÷jimų ugdymo pamokos užsi÷mimai 1-5 klasių mokiniams „Kelion÷ po
Informacijos šalį“ (pagal parengtą mokymų
programą)
Informacinių geb÷jimų ugdymo pamokos užsi÷mimai 1-5 klasių mokiniams „Kelion÷ po
Informacijos šalį“ (pagal parengtą mokymų
programą)
Meninio skaitymo švent÷ pirmokams „Skaitymo
džiaugsmo skrynia“, dalyvauja poet÷ Alma

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
D. Žiobakien÷ ,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
Kretingos d/m
„Pasaka“ VPC ir

30
Karosait÷.

Vaikų lieratūros
sektorius,
D. Žiobakien÷
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
B. Jonušien÷,
Laukžem÷s filialas
Vyr. bibliotekinink÷
R. Žilinskien÷,
Kurmaičių filialas
Vaikų literatūros
sektorius ,
D. Žiobakien÷

153.

Balandžio 2 d.

Popiet÷ Vaikų knygos dienai pamin÷ti „Kas
knygoje gyvena?“

154.

Balandžio 2 d.

,,Aš knygų pasaulyje“ ( garsinis skaitymas 1-4
kl. mok.)

155.

Balandžio 3 d.

Teatralizuotas knygučių skaitymas “Mano
pirmieji universitetai“

156.

Balandžio 6 d.

Vaikų knygos švent÷ „Kur kuždasi knygos“

157. Balandžio 19 d.
14 val.

Informacinių geb÷jimų ugdymo pamokos užsi÷mimai 1-5 klasių mokiniams „Kelion÷ po
Informacijos šalį“ (pagal parengtą mokymų
programą)
Popiet÷ „Mano mylimiausios knygosrekomenduoju tau“(Tarptautinei vaikų knygos
dienai pamin÷ti)

158.

Balandžio 20 d.

159.

Balandžio 30
d.15 val.

Pokalbis „Kur rasti atsakymą į tūkstantį ir vieną
klausimą“

160.

Geguž÷s 17 d.
14 val.

161.

Birželiorugpjūčio m÷n.
kiekvieną
antradienį.
Liepos 3 d.

Informacinių geb÷jimų ugdymo pamokos užsi÷mimai 1-5 klasių mokiniams „Kelion÷ po
Informacijos šalį“ (pagal parengtą mokymų
programą)
Garsiniai skaitymai “Skaitiniai po medžiais“

162.

163.
Rugs÷jo 5 d.
Spalio 3 d.
Lapkričio 5 d.
Gruodžio 18 d.

Garsinio skaitymo valand÷l÷ „B÷ga mūsų
vasar÷l÷“
Garsinio skaitymo valand÷l÷s su ikimokyklinio
ugdymo skyriaus vaikais:
“Atsisveikinu su vasara“;
„Mano augintinis“;
Žaidžiame su Pepe;
„Žiemuž÷s skara“.

164.

Rugs÷jo 6 d.

,,Iš po rugs÷jo kepur÷s‘‘ (vaikiškos poezijos
popiet÷ apie rudenį)

165.

Rugs÷jo 19 d.
14 val.

Informacinių geb÷jimų ugdymo pamokos užsi÷mimai 1-5 klasių mokiniams „Kelion÷ po
Informacijos šalį“ (pagal parengtą mokymų

D. Žiobakien÷ ,
Vaikų literatūros
sektorius
Ved÷ja J. Maciuvien÷,
vyr. bibliotekinink÷ A.
Kripien÷, Salantų
miesto filialas
Vyr. bibliotekinink÷
A. Beržanskien÷,
Erl÷nų filialas
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius
Vyr. bibliotekinink÷ L.
Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Metrikien÷, Kalniškių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas

Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Budrių
filialas
D. Žiobakien÷ ,
Vaikų literatūros
sektorius
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166.

Spalio 18 d.
14 val.

167.

Lapkričio 6 d.

168.

Lapkričio 22 d.
14 val.

169.

Lapkričio –
gruodžio m÷n.

programą)
Informacinių geb÷jimų ugdymo pamokos užsi÷mimai 1-5 klasių mokiniams „Kelion÷ po
Informacijos šalį“ (pagal parengtą mokymų
programą)
Popiet÷ „Nuostabusis A. Lindgren knygų
pasaulis“, skirta rašytojos A. Lindgren 105osioms metin÷ms pamin÷ti
Informacinių geb÷jimų ugdymo pamokos užsi÷mimai 1-5 klasių mokiniams „Kelion÷ po
Informacijos šalį“ (pagal parengtą mokymų
programą)
Akcijos „Metų knygos rinkimai“ renginiai ir
knygų pristatymai

D. Žiobakien÷ ,
Vaikų literatūros
sektorius
Vyr. bibliotekinink÷ B.
Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas
D. Žiobakien÷ ,
Vaikų literatūros
sektorius
D. Žiobakien÷,
Vaikų literatūros
sektorius

Vaizdiniai etnokultūros renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

DATA

170.

Vasario 1 d.

171.

Kovo 1 d.

172.

Kovo 2 d.

173.

Kovo12 – 27 d.

174.

Balandžio 2 -18
d.

175.

Balandžio 5 –
30 d.

176.

Balandžio 10 23 d.

177.

Balandžio 17 d.

178.

Geguž÷s 14 d.

179.

Liepos 21 d.

PAVADINIMAS

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Spaudinių paroda „Kalbininkei, baltistei Jūratei
Bibliografijos –
Laučiūtei – 70“
informacijos sekt.,
Abonementas
Vyr. bibliotekinink÷
Rankdarbių paroda „Darbščių rankų sušildyti“
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
Rankdarbių paroda „Akys pamatys – rankos
D. Gibišien÷,
padarys“
Baublių filialas
Fotonuotraukų paroda „Medžius pavertęs
Vyr. bibliotekinink÷ B.
paukščiais“ (A. Viluckio darbai)
Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas
Tautodailinink÷s Aldonos Jogminien÷s
Vyr. bibliotekinink÷ L.
velykinių darbų paroda
Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
Paroda „Velykų rytą lelija pražydo...“
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Budrių
filialas
Paroda „Virtuv÷s paslaptys“
Vyr. bibliotekinink÷
A. Beržanskien÷,
Erl÷nų filialas
Virtuali paroda „Operos solistai Elenai
Bibliografijos –
Saulevičiūtei - 85 metai“
informacijos sekt.,
L. Miežien÷
www.kretvb.lt
Dokumentin÷ paroda „Miškininkui, Kretingos r.
Viešoji biblioteka,
Garb÷s piliečiui R. A. Kvikliui - 80
Abonementas,
L. Miežien÷, N.
Raudyt÷
Spaudinių paroda „Kalbininkui Antanui Saliui
Viešoji biblioteka,
– 110“
Abonementas,
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180. Rugpjūčio 14 d.

Spaudinių paroda „Poetei, aktorei, pedagogei,
Kretingos r. Garb÷s pilietei M. M.
Kudarauskaitei – 80“;

181. Rugpjūčio 18 d.

Virtuali paroda „Pranciškonui, menininkui,
skulptoriui V. K. Orvidui – 60“;

182.

Rugs÷jo 2 d.

Spaudinių paroda „Rašytojai Nelei Mazalaitei 105 metai“

183.

Rugs÷jo 20 d.

Virtuali paroda „Dailininkei scenografei,
Kretingos r. Garb÷s pilietei R. SongailaiteiBalčikonienei – 90“

184.

Rugs÷jo 30 d.

Paroda „Sustabdytos akimirkos“

185.

Spalio 2 d.

Fotografijų paroda „Mano kaimo kryžiai ir
koplytstulpiai“

186.

Spalio 17 d.

Virtuali paroda „Poetei Teklei Džervienei - 80
metų“

187.

Spalio 22 d.

Spaudinių paroda „Gydytojui, prozininkui,
visuomen÷s ir kultūros veik÷jui Feliksui
Janušiui - 145 metai“

188.

Gruodžio 2 d.

Paroda „Darbščių rankų sušildytas žiemos
vakaras“

189.

Gruodžio 22 d.

Virtuali paroda „Treneriui, Kretingos r. Garb÷s
piliečiui Stasiui Ruzgailai – 90“

L. Miežien÷
Viešoji biblioteka,
Abonementas,
L. Miežien÷, V.
Taujenien÷
Bibliografijos –
informacijos sekt.,
L. Miežien÷
www.kretvb.lt
Bibliografijos –
informacijos sekt.,
Abonementas,
L. Miežien÷ ,
R. Kuizinien÷
Bibliografijos –
informacijos sekt.,
L. Miežien÷
www.kretvb.lt
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Metrikien÷, Kalniškių
filialas
Bibliografijos –
informacijos sekt.,
L. Miežien÷
www.kretvb.lt
Viešoji biblioteka,
Abonementas,
L. Miežien÷,
N. Raudyt÷
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Bibliografijos –
informacijos sekt.,
L. Miežien÷
www.kretvb.lt

Vaizdiniai etnokultūros renginiai vaikams
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

190.

Sausio 6 d.

Salantų meno mokyklos dail÷s skyriaus mokinių
darbų paroda

191.

Vasario 7 d.

Paroda „Užgav÷nių kauk÷s“

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Viršilien÷, Kartenos
filialas, mokytoja V.
Taujanskien÷
Darželis „Žilvitis“,
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192.

Vasario 20 d. –
kovo 5 d.

Paroda - konkursas “ Užgav÷nių kaukių
paradas“

193.

Balandžio geguž÷s m÷n.
Balandžio 4 d.

Piešinių etnokultūrine tematika paroda

194.

Paroda „Margučių dažymas ir papročiai“

195.

Balandžio 18 d.
14 val.

Paroda „Velykų margučių ir puokščių“

196.

Dail÷s darbų etnokultūrine tematika paroda

197.

Rugs÷jo –
lapkričio m÷n.
Gruodžio m÷n.

198.

Gruodžio 4 d.

Kal÷din÷ vaikų menin÷s kūrybos darbų paroda
„Per sniegą nub÷gs avelių bryd÷...“
Vaikų darbelių paroda „Rankdarbiai eglutei
papuošti“

Vaikų lit. sektorius
Vyr. bibliotekinink÷ L.
Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
Darželis „Žilvitis“,
Vaikų lit. sektorius
Vyr. bibliotekinink÷
V. Gembutien÷,
Juodup÷nų filialas,
meninink÷ kūr÷ja V.
Sendrauskait÷
Vyr. bibliotekinink÷
A. Beržanskien÷,
Erl÷nų filialas
Darželis „,Žilvitis“,
Vaikų lit. sektorius
Darželis „Žilvitis“,
Vaikų lit. sektorius
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas

Žodiniai etnokultūros renginiai suaugusiesiems
Eil. Nr.

DATA

PAVADINIMAS

199.

Vasario 14 d.

Popiet÷ „Senolių gyvenimo išminties lobynas“

200.

Geguž÷s 14 d.

Knygos „Rimantas Antanas Kviklys:
biobibliografijos rodykl÷“ pristatymas

201.

Rugpjūčio arba
rugs÷jo m÷n.

202.

Spalio m÷n.

Poet÷s, aktor÷s, pedagog÷s, Kretingos r. Garb÷s
piliet÷s M. M. Kudarauskait÷s kūrybos vakaras,
skirtas gimimo 80 metų jubiliejui.
Viktorina jaunimui „Ar žinai savo miesto
istoriją“

203.

Spalio 15 d.

Filialo 75 m. jubiliejaus pamin÷jimo renginys

204.

Lapkričio 16 d.

Vakaras, projekto pristatymas „Baublių kultūros
paveldo takais“

205.

Gruodžio 6 d.

Literatūrin÷ popiet÷ „Toj pačioj žvaigžd÷j, toj
pačioj vilty...“(Kal÷dų papročiai, burtai, valgiai,

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Viešoji biblioteka,
Abonementas,
N. Raudyt÷
Viešoji biblioteka,
Abonementas,
N. Raudyt÷
Viešoji biblioteka ir
Kretingos rajono
mokyklos.
Abonementas,
N. Raudyt÷,
L. Miežien÷
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Ved÷ja J. Maciuvien÷,
vyr. bibliotekinink÷ A.
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kal÷din÷s giesm÷s)
206.

Gruodžio 12 d.

Kraštotyros darbo „Kaimo amatai ir menas“
pristatymas

207.

Gruodžio 13 d.

Renginys „Mano vaikyst÷s Kal÷dos“

208.

Gruodžio 14 d.
16 val.

Adventin÷ vakaron÷ „Išsaugokim tylą ir meilę“

209.

Gruodžio 14 d.
17 val.

Advento vakaras: „Pasibuvimas“ : projekto
„Senosios ir dabartin÷s vestuvių tradicijos
Kūlup÷nuose“ pristatymas vietos bendruomenei.

210.

Gruodžio 14 d.
18 val.

Adventin÷ vakaron÷ „Baltas žiemos ilgesys“

211.

Gruodžio 18 d.

Kal÷din÷ popiet÷ „Spindi šerkšno ašar÷l÷s“

212.

Gruodžio 19 d.
13 val.

Adventin÷ popiet÷ „Tavo delnuose gerumo
šviesa“

213.

Gruodžio 20 d.

Adventinis poezijos ir muzikos vakaras

214.

Gruodžio 21 d.

Kraštotyros darbo pristatymas ,,Amatai ir meno
pažinimas”

Kripien÷, Salantų
miesto filialas
Vyr. bibliotekinink÷ B.
Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Kretingos
kultūros centro Budrių
filialo ved÷ja J.
Lukauskien÷, meno
vadovas K. Sova,
Kretingos kultūros
centro Budrių filialas
Vyr. bibliotekinink÷ L.
Paulauskien÷,
Jokūbavo filialas
Vyr. bibliotekinink÷s
V. Macien÷, R.
Galuškinien÷,
Kūlup÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Mačiuvien÷,
Raguviškių filialas,
Kretingos kultūros
centro Raguviškių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷ R.
Žilinskien÷, Kurmaičių
filialas, Kretingos
kultūros centro
Kurmaičių filialo
meno vadovas D.
Žilinskas
Vyr. bibliotekinink÷
A. Beržanskien÷,
Erl÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷ R.
Reikien÷, Laivių
filialas, bendruomen÷s
sal÷
Vyr. bibliotekinink÷ B.
Jonušien÷, Laukžem÷s
filialas

Žodiniai etnokultūros renginiai vaikams
Eil. Nr.

215.

DATA

PAVADINIMAS

Vasario 24 d.

Popiet÷ žemaičių kalbai ir M. Valančiui atminti
„Motiejaus Valančiaus pamokyti“

ORGANIZATORIUS
IR RENGINIO
VIETA
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
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216.

Vasario 24 d.

Popiet÷ „Skaitome žemaitiškai“

217.

Vasario 28 d.

218.

Balandžio m÷n.

219.

Balandžio 10 d.

Etnokultūrinis renginys, skirtas rašytojo,
vyskupo M. Valančiaus 211 – osioms gimimo
metin÷ms pamin÷ti „Guvusis Vinc÷ ir jo
draugai“
Etnokultūrin÷ popiet÷ vaikams „Liaudies
išmintis kalba mano senelių lūpomis.“
Margučių ridenimo konkursas „Juk Velykos tai
ne Kūčios, atsargus būk su margučiais“

220.

Balandžio 10 d.

Popiet÷ vaikams „Gražiausio margučio
rinkimai“

221.

Birželio 1 d.

Popiet÷ Vaikų gynimo dienai „Žemaitukų
žaidimai“

222.

Birželio 8 d.

Literatūrin÷ popiet÷ „Močiut÷s rankdarbių
skrynioje“

223.
224.

Rugs÷jo –
lapkričio m÷n.
Rugs÷jo 13 d.

Menin÷s kūrybos renginių ciklas „Pasakų
skrynią atv÷rus“
Viktorina „Ar pažįsti savo gimtinę‘(viktorina
apie savo gimtąjį kaimą, miestą, Salantų
apylinkes)

225.

Spalio 29 d.

Renginys „Mįsl÷s, patarl÷s, pasakos – mūsų
senolių išmintis sugulusi į knygos lapus“

226.

Lapkričio 2 d.

Ekskursija „Kur prot÷viai ilsis“

227.

Lapkričio 22 d.

Literatūrin÷ valand÷l÷ „Skaitau žemaitiškai“

228.

Gruodžio 7 d.

Popiet÷ „Advento vainikas – kelias į laukimą“

229.

Gruodžio 10 d.

Renginys „Kūčių stalas: padengimas, sus÷dimas
prie stalo“

230.

Gruodžio 13 d.
16 val.

Adventin÷ švent÷ vaikams „Kai ateis Kal÷dos“

231.

Gruodžio 14 d.

Popiet÷: „Kūrybos džiaugsmai“. Kal÷diniai
karpiniai

232.

Gruodžio 14 d

Popiet÷ „Kal÷dos vaikų akimis“

Vyr. bibliotekinink÷ L.
Kalniuvien÷, Rūdaičių
filialas
Mokykla- darželis
„Pasaka“ VPC,
Vaikų lit. sektorius
Darželis „Žilvitis“,
Vaikų lit. sektorius
Vyr. bibliotekinink÷ R.
Reikien÷, Laivių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷ B.
Jonušien÷, Laukžem÷s
filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Viršilien÷, Kartenos
filialas
Darželis „Žilvitis“,
Vaikų lit. sektorius
Ved÷ja J. Maciuvien÷,
vyr. bibliotekinink÷ A.
Kripien÷, Salantų
miesto filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Zubernien÷, Budrių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Metrikien÷, Kalniškių
filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
V. Gembutien÷,
Juodup÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷ Z.
Mačiuvien÷,
Raguviškių filialas
Vyr. bibliotekinink÷ B.
Markaitien÷,
Grūšlauk÷s filialas,
Grūšlauk÷s pagrindin÷
mokykla
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Jurgutyt÷, Šuk÷s
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233.

Gruodžio 21 d.

Popiet÷ „Kūčių ir Kal÷dų paslaptys“

234.

Gruodžio 21 d.

Renginys „Didysis Kal÷dų stebuklas“

235.

Gruodžio 27 d.

Adventin÷ popiet÷ „Kūčių ir Kal÷dų burtai“

filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Gibišien÷,
Baublių filialas
Vyr. bibliotekinink÷
D. Paulikien÷,
Darb÷nų filialas
Vyr. bibliotekinink÷ J.
Jurgutyt÷, Šuk÷s
filialas, Kretingos
kultūros centro Šuk÷s
filialas
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4. LENTELö. 2012 METŲ PROJEKTAI.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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).
„Rimantas Antanas Kviklys
:biobibliografin÷
rodykl÷“
(leidinio leidyba).
,,Baublių kaimo kultūrinis
kraštovaizdis:
architektūros,
dail÷s, archeologijos ir istorijos
paminklai“
(kraštotyros
darbas)
„Jau 60 metų kartu su
skaitytojais“
(kraštotyros
darbas, jubiliejinis renginys)
„Darb÷nų filialui – 75“
(kraštotyros darbas, jubiliejinis
renginys)
„Kaimo amatai ir menas“
(kraštotyros darbas)

9800 Lt

,,Kaimo amatų ir meno
pažinimas“
(kraštotyros
darbas)
„Senieji ir dabartiniai vestuvių
papročiai
Kūlup÷nuose“
(kraštotyros darbas)
„60 Kumpikų bibliotekos
gyvavimo metų“ (kraštotyros
darbas, jubiliejinis renginys)
„Nijol÷ Rimkien÷. Gyvenimo
ir kūrybos kelias“ (Skaitymo
skatinimo projektas)

600 Lt

Įgyvendinimo
laikotarpis
Kovo – gruodžio
m÷nesiais

Vykdytojas
Viešoji biblioteka
(N. Raudyt÷)

3704 Lt

Vasario –
gruodžio
m÷nesiais

Viešoji biblioteka
(N. Raudyt÷)

3450 Lt

Sausio –
geguž÷s
m÷nesiais
Liepos –
gruodžio
m÷nesiais

Viešoji biblioteka
(N. Raudyt÷)

758 Lt

Liepos – spalio
m÷nesiais

Budrių filialas (J.
Zubernien÷)

892 Lt

Vasario - spalio
m÷nesiais

Darb÷nų filialas
(D. Paulikien÷)

700 Lt

Sausio –
gruodžio
m÷nesiais
Sausio –
gruodžio
m÷nesiais
Vasario - spalio
m÷nesiais

Grūšlauk÷s filialas
(B. Markaitien÷)

600 Lt

790 Lt

902 Lt

490 Lt

Balandžio gruodžio
m÷nesiais
Balandžio lapkričio
m÷nesiais

Baublių filialas
(D. Gibišien÷)

Laukžem÷s filialas
(B. Jonušien÷)
Kūlup÷nų filialas
(V. Macien÷)
Kumpikų filialas
(D. Mickut÷)
Vydmantų filialas
(R. Girskien÷)

38
Schema Nr.1. Viešosios bibliotekos struktūra.
Administracija

Dokumentų
komplektavimo ir
tvarkymo skyrius

Abonementas

Skaitytojų
aptarnavimo skyrius

Bibliografijosinformacijos
sektorius

Interneto
centras

Fonoteka

Vaikų
literatūros
sektorius
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