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VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS 220-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS M. VALANČIAUS VIEŠOJOJE 

BIBLIOTEKOJE PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Vyskupo Motiejaus Valančiaus (toliau – M. Valančius) 220-ųjų gimimo metinių 

minėjimo Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje (toliau – M. 

Valančiaus viešoji biblioteka) programos (toliau – programa) paskirtis – įprasminti vyskupo M. 

Valančiaus atminimą bei jo 220-ųjų gimimo metinių minėjimą Kretingos rajone. 

2. Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2021 m. vasario–gruodžio mėn. 

3. Programos vykdytojas – M. Valančiaus viešoji biblioteka. 

4. Programa siekiama pažymėti M. Valančiaus reikšmingą indėlį į Lietuvos mokslo raidą, 

švietimo ir dvasinės kultūros puoselėjimą bei jo palikimą dabarties ir ateities kartoms. M. Valančius 

– viena svarbiausių XIX a. vidurio Lietuvos religinio, kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo 

asmenybių: Žemaičių vyskupas, švietėjas, blaivybės sąjūdžio pradininkas ir puoselėtojas, 

knygnešystės organizatorius, Tautos žadintojas, istorikas, politikas, rašytojas, savo veikla ir kūryba 

padėjęs pamatus tautinei savimonei ugdyti. 

5. Įgyvendinant programos tikslą ir uždavinius bus prisidedama prie Kretingos rajono 

Kultūrinės veiklos, Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų 

minėjimo, Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programų įgyvendinimo, M. 

Valančiaus viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo. 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
  

6. Programos tikslas – visapusiškai įprasminti ir aktualizuoti vyskupo M. Valančiaus 

kultūrinį, literatūrinį, švietėjišką palikimą. 

7. Programos uždaviniai: 

7.1. sukurti bendrą vizualizaciją M. Valančiaus 220-ųjų gimimo metinių minėjimo renginių 

viešinimui; 

7.2. vykdyti M. Valančiaus 220-ųjų gimimo metinių minėjimo renginių viešinimo veiklą per 

Lietuvos nacionalinę radiją ir televiziją, profesinę, regioninę ir rajoninę spaudą, M. Valančiaus 

viešosios bibliotekos sklaidos kanalus; 

7.3. organizuoti mokslinę konferenciją, skirtą M. Valančiaus 220-osioms gimimo metinėms 

paminėti ir vyskupo M. Valančiaus kūrybinio palikimo, įtakos Lietuvos socialiniam, visuomeniniam 

gyvenimui, istorinių faktų aktualizavimui; 

7.4. organizuoti kultūrines, pažintines, edukacines ir įamžinimo veiklas, pasitelkiant 

tradicines ir modernias renginių formas; 

7.5. atrasti priemonių patraukliai pristatyti ir formuoti pozityvų požiūrį į M. Valančiaus 

asmenybę modernėjančios visuomenės kontekste. 

 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 
  

8. Numatomos šios programos įgyvendinimo priemonės: 



8.1. inicijuoti modernius sprendimus M. Valančiaus 220-ųjų gimimo metinių minėjimo 

veikloms vykdyti; 

8.2. sukurti bendrą vizualizaciją M. Valančiaus 220-ųjų gimimo metinių minėjimo renginių 

viešinimui; 

8.3. savalaikiai numatyti viešinimo veiklas; 

8.4. analizuoti ir skleisti Kraštotyros ir informacijos skyriaus saugomą kraštotyrinę, 

informacinę medžiagą, ją pritaikyti parodoms, kultūriniams, švietėjiškiems renginiams, viktorinoms 

ir pan.; 

8.5. parengti menines priemones, veiklas, skirtas M. Valančiaus 220-ųjų gimimo metinėms 

paminėti, pasitelkiant profesionalių menininkų patirtį ir kompetencijas; 

8.6. parengti mokslinę konferenciją, skirtą M. Valančiaus 220-osioms gimimo metinėms 

paminėti, pasitelkiant mokslo, istorijos, literatūros atstovų žinias; 

8.7. rengti ir įgyvendinti kitas veiklas, skirtas pažymėti M. Valančiaus reikšmingą indėlį į 

Lietuvos mokslo raidą, švietimo ir dvasinės kultūros puoselėjimą; 

8.8. aktualizuoti M. Valančiaus vardo suteikimo Kretingos bibliotekai faktą. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI 

  
9. Šios programos vertinimo kriterijai: 

9.1. parengtų renginių, projektų, priemonių, skirtų M. Valančiaus 220-ųjų gimimo metų 

paminėjimui, skaičius; 

9.2. publikuotų straipsnių, informacinių pranešimų, rodytų reportažų, skaičius; 

9.3. kultūros prieinamumo padidėjimas: įsitraukusių į kultūrines veiklas, pažintines, 

edukacines ir įamžinimo veiklas, dalyvaujančių renginiuose, skaičius. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
10. Programa ir įgyvendinama pagal veiksmų planą, kuriame nurodomos numatytos 

priemonės uždaviniams įgyvendinti, atsakingi vykdytojai bei įgyvendinimo laikas. 

11. Programos įgyvendinimą koordinuoja Skaitytojų aptarnavimo skyrius. 

12. Pasibaigus metams kartu su metine veiklos ataskaita Skaitytojų aptarnavimo skyrius 

parengia M. Valančiaus viešosios bibliotekos administracijai  informaciją apie programos 

įgyvendinimą. 

 

                  ___________________________________________ 


