
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Kretingos skyriaus 2021 metų veiklos ataskaita 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Kretingos skyriuje 2021 m. pabaigoje buvo 41 narys. 
Nuo 2020 m. narių pasipildė dviem.  

2021 m. šalies bibliotekų ir jų organizacijų veiklą itin ženkliai pakoregavo visuotinis Covid-19 
pandeminis režimas. LBD Kretingos skyrius 2021 m. atsisakė kasmet organizuojamos profesinės 
išvykos į kitas šalies ar užsienio bibliotekas pasidalinti gerąja patirtimi bei kitų aktualių kontaktinių 
renginių. Tačiau sėkmingai buvo organizuojamos nuotolinės veiklos ne tik bibliotekininkams, bet ir 
bibliotekos lankytojams.  

Balandžio 23–30 d. vyko tradicinė XXI-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Nauja 
realybė – naujos formos“. Jos metu vyko virtualus susitikimas su knygų „Brolis, kurio nereikėjo“ ir 
„Keistuoliai“ autore, vaikų literatūros kritike, vaikų skaitymo skatinimo specialiste Gaja Guna Ekle, 
profesionalia šeimų konsultante, gydytoja psichoterapeute, knygų autore Aurima Diliene, „Kūrybinio 
rašymo laboratorijos“ edukacija su kūrybinės veiklos vadybininke Malvina Zimbliene, virtualios 
realybės žaidimo „Pasakų veikėjai atgyja“ pristatymai bei pristatyta fotografijų paroda „Mano 
mylimiausia vaikystės knyga“, kurioje savo vaikystės knygas pristatė Viešosios bibliotekos 
darbuotojai.  

Rugpjūčio 27 d. LBD organizuotame renginyje Dubysos regioniniame parke (Palukščio dvaro 
sodyboje) dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Naujokaitienė, vyresn. 
bibliotekininkė projektinei veiklai ir viešinimui Brigita Barkauskaitė, vyresn. bibliotekininkės 
Simona Gagilaitė, Zofija Mačiuvienė, Laima Paulauskienė, Romutė Girskienė, bibliotekininkė Milda 
Rogačiovienė.  

Rugsėjo 3 d. LBD jaunimo skyrius organizavo Baltijos šalių jaunųjų specialistų suvažiavimą. 
Dalyvavo vyresn. bibliotekininkės Simona Gagilaitė ir Paulina Sutkutė. 

Gruodžio 2 d. vyko LBD konferencija „Biržiškos skaitymai‘21“. Dalyvavo direktoriaus 
pavaduotoja Erika Kazlauskienė, vyresn. metodininkė Lolita Miežienė, Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vedėja Birutė Naujokaitienė, vyresn. bibliotekininkė Rita Vaitkienė, vyresn. bibliotekininkė 
projektinei veiklai ir viešinimui Brigita Barkauskaitė. 

Siekiant ugdyti darbuotojų kompetencijas informacinio raštingumo srityje, vyresn. 
bibliotekininkė Paulina Sutkutė LBD Kretingos skyriaus nariams surengė mokymus „Saugumas 
internete“, kurių esmė – suteikti dalyviams žinių, padėsiančių atskirti melagienas, klaidinančius 
laiškus ir pan. 

2021 m. bibliotekoje net dvi gruodžio dienas vyko kalėdinė mugė „Įkvėpk! Kalėdos!“, kurios 
metu Kretingos miesto ir rajono bendruomenei pristatyta tradicinė akcija „Bibliotekų knygų 
Kalėdos“. Minėta akcija itin populiari kaimiškuosiuose bibliotekos filialuose, jos pagrindu renkamos 
ne tik knygos, tačiau vyksta daug jaukių bendruomeninių renginių. 

2021 m. pabaigoje LBD Kretingos skyrius surengė tradicinę metų užbaigimo šventę bibliotekos 
darbuotojams. Jos metu buvo pagerbti kai kurie darbuotojai, surengtas operos solistų Mindaugo 
Rojaus ir Beatos Ignatavičiūtės koncertas. 

Metų pabaigoje suformuoti LBD Kretingos skyriaus 2022 m. veiklos prioritetai: dalyvauti LBD 
nacionalinėse iniciatyvose bei inicijuoti Kretingos skyriaus narių kultūrinio akiračio didinimą lankant 
Kauno – 2022 m. kultūros sostinės renginius bei Vilniaus kultūros objektus.  
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