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I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – LNB) yra visiems vartotojams prieinama 

nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, 

vykdanti bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos 

įgyvendinimą. LNB misija – būti Lietuvos žinių erdve, kuriančia vertę visuomenei. 

 

 

LNB 2016 M. VEIKLOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

VP-01. Prieigos prie informacijos išteklių ir kultūros paveldo gerinimas visiems informacijos 

vartotojams per infrastruktūros gerinimą ir paslaugų plėtrą  

 

Svarbiausi planuoti darbai ir pasiekti rezultatai įgyvendinant šį prioritetą: 

 

1. Realizuota pilna apimtimi e. knygų skolinimo paslauga, integruojant ją į Lietuvos integralią 

bibliotekų informacijos sistemą (toliau ‒ LIBIS). E. knygos prieinamos portale www.ibiblioteka.lt, 

nupirktos ir galioja per 8000 licencijų. Sukurti e. knygų bibliografiniai įrašai susieti su spausdintų 

knygų bibliografiniais įrašais. 2016 metais e. knygas pasiskolino 633 vartotojai, kas sudarė 6,5 proc. 

visų prie portalo per metus prisijungusių lankytojų.  

 

2. ir 3. Siekiant modernizuoti vieningą e. paslaugų portalą www.ibiblioteka.lt, sukuriant elektroninio 

turinio kūrimo galimybes, ir pritaikyti virtualios kultūros paveldo informacinės sistemos (toliau ‒

VEPIS) personalizuotiems vartotojų poreikiams, diegiant naujas e. paslaugas, parengti investiciniai 

projektai „Modernaus turinio išsaugojimas ir sklaida“ ir „Visuomenės poreikius atitinkančios 

virtualios kultūrinės erdvės vystymas“. Tačiau 2016 m. Susisiekimo ministerijai nepatvirtinus 

finansavimo sąlygų aprašo, projektų nebuvo galima pateikti vertinimui. Aprašą patvirtinus, projektai 

bus atitinkamai koreguojami ir teikiami vertinimui. 

 

4. Planuota parengti LIBIS modernizavimo specifikaciją, numatant debesijos infrastruktūros  

sukūrimą, tačiau darbas neįvykdytas 2016 metais negavus finansavimo pagal investicijų projektą  

„Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas“, kurio vienas 

uždavinių buvo ją parengti. Skyrus finansavimą, darbai bus tęsiami.  

 

5. Modernizuota lankytojų aptarnavimo sistema, išnaudojant rekonstruoto LNB pastato 

infrastruktūros pokyčius. Sukurta automatinė lankytojų apskaitos sistema, įgyvendintas informacijos 

ir paslaugų teikimas „vieno langelio principu“ pagrindiniame informacijos ir registracijos punkte. 

Išplėtotos ir maksimaliai pervestos į savitarną techninės paslaugos, atnaujinta programinė įranga ir 

kompiuteriai LNB vartotojams, visame pastate veikia belaidis internetas, vartotojai gali laisvai 

pasirinkti vietą, kur dirbti. RFID technologijų įdiegimas artimiausiu metu pagerins aptarnavimo 

funkcionalumą, išplės savitarnos naudojantis spaudiniais galimybes. 
 

VP-02. Valstybės, verslo ir mokslo institucijų aprūpinimo specializuota informacija tobulinimas 
 

1. Sukurta verslo ir intelektinės nuosavybės centro struktūra ir modelis. Centro struktūra pasirinkta 

bendradarbystės erdvė (angl. HUB). Atliktas tyrimas „Kokybinis verslininkų ir laisvai samdomų 

specialistų tyrimas dėl bibliotekų potencialo kurti erdves verslui ir laisvųjų profesijų atstovams“. 

Remiantis tyrimu, LNB strateginiais tikslais ir situacijos analize, parengtas Bendradarbystės erdvės 

įveiklinimo modelis, pasirenkant atviros valdžios, atvirų/didžiųjų duomenų kryptį. Atskira struktūra 

nebus kuriama, erdvės valdymas integruojamas į LNB veikiančių departamentų funkcijas.  
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2. Atnaujintas valstybės įstaigų aptarnavimo modelis, plečiant aptarnaujamų valstybės institucijų 

skaičių. 2016 metais LNB sudarė 12 bendradarbiavimo susitarimų su valstybės, verslo, mokslo, meno 

ir kitomis organizacijomis ir asociacijomis. Paminėtini svarbūs susitarimai su Lietuvos Respublikos 

Prezidento kanceliarija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos Respublikos 

Užsienio reikalų ministerija, Vilniaus miesto savivaldybe, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Lietuvos 

verslo konfederacija, Asociacija „Ekonomikos žinių forumas“, VšĮ Kūrybinių technologijų akademija 

ir kt.  

 

Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto savivaldybe prasidėjo nuo siekio kartu įvertinti įvairių 

viešosios erdvės dalyvių lūkesčius ir poreikius, kuriems galėtų atliepti moderni biblioteka. 

Organizuota vieša diskusija „Išmani biblioteka: urbi et orbi“, su Vilniaus miesto savivaldybės 

visuomenine komisija „Draugiškas senatvei miestas“ surengta konferencija „Pagyvenusių žmonių 

gyvenimo kokybė Lietuvoje: ar juntama diskriminacija vyresniame amžiuje“. 

 

Informacinė apžvalginė ir analitinė medžiaga yra pagal pareikalavimą teikiama atskiriems Seimo 

nariams, Seimo komitetams (pvz., Europos reikalų komitetui). Oficialią užklausą parengti analitinę 

studiją yra pateikusi Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Greta tikslinės, tekstinės 

analitikos perspektyvi kryptis yra teminės atviro formato analitinės diskusijos, transliuojamos per 

viešųjų bibliotekų tinklą, taip pat edukacinės analitikos produktų kūrimas. Vienas iš 

bendradarbiavimo tarp LNB ir valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, informacinių bei 

analitinę veiklą vykdančių partnerių tikslų yra siekis sukurti informacijos analitikos paslaugų modelį, 

apimantį partnerius ir vartotojus. 

 

 

 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 2016 M. 

 

1. Naujo LNB veiklos modelio įgyvendinimas, siekiant pereiti prie efektyvaus išteklių naudojimo.  

 

Siekdama tapti strategiškai subalansuota organizacija, LNB  pasitvirtino 2017–2020 metų strategines 

veiklos kryptis ir prioritetus. LNB vykdyta struktūrinių padalinių veiklos pridėtinės vertės analizė, 

tęstas struktūros optimizavimas. Sudaryta ir pradėjo dirbti darbo grupė procesų tobulinimui. Daug 

dėmesio skirta darbuotojų kompetencijų tobulinimui, mokymuose bent po kartą dalyvavo 51 proc. 

bibliotekos specialistų. Atnaujinti ir 2016 m. spalio 5 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-759 

patvirtinti LNB nuostatai. Optimizuojant išteklių naudojimą, 2016 m. daugiausia dėmesio skirta 

vartotojų aptarnavimui, atnaujinti paslaugų teikimą reglamentuojantys vidaus dokumentai, 

patvirtintas LNB vartotojų aptarnavimo standartas.   

 

2. LNB mokslinės veiklos vykdymo modelio kūrimas ir įgyvendinimas.  

 

2015 m. struktūrizavus LNB vykdomų taikomųjų tyrimų erdvę, dokumentinio kultūros paveldo 

tyrimų programos formavimui 2016 m. buvo sukurtas Dokumentinio kultūros paveldo tyrimų 

departamentas, apjungęs retų knygų ir rankraščių, judaikos bei išeivijos dokumentinio paveldo 

tyrėjus, Informacijos mokslų departamentui koncentruojantis ties taikomaisiais bibliotekų veiklos ir 

bibliotekininkystės tyrimais bei nacionalinės bibliografinės apskaitos programos vykdymu. 

Informacijos mokslų vystymas ir institucinė plėtra LNB numatytas veiklos prioritetu 2017–2020 

metams.  
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3. LNB rėmėjų ir partnerių telkimas, siekiant sustiprinti bibliotekų vaidmenį 2014–2020 m. 

nacionalinės pažangos programos kultūros prioritetų įgyvendinime.  

 

Aktyvesnis Nacionalinės pažangos programos kultūros prioritetų – kultūrinio ir informacinio 

raštingumo didinimas, mokymosi visą gyvenimą skatinimas, visuomenės įtraukties didinimas ir 

pilietiškumo ugdymas, kūrybiškumo skatinimas – įgyvendinimas 2016 metais prasidėjo atvėrus 

vartotojams rekonstruotą pagrindinį LNB pastatą. Nauja infrastruktūra leido iš esmės suaktyvinti 

edukacines, kūrybines ir kultūrines veiklas. Įveiklinus kūrybiniam, pilietiniam ir kultūriniam 

ugdymui skirtas erdves (konferencijų ir parodų salės bei galerijos, muzikavimo erdvės, kino salė, 

meno erdvės, garso įrašų studija), specializuotas vaikams skirtas erdves bibliotekoje, sukurtos naujos 

paslaugos, besiremiančios partneryste su kultūros ir jos industrijų atstovais. Paskutinį 2016 metų 

ketvirtį bibliotekos edukacinių, kūrybinių, kultūrinių, pilietiškumo ugdymo veiklų partneriais buvo 

daugiau kaip 100 menininkų, menotyrininkų, kūrybinių bei visuomeninių organizacijų, atminties 

institucijų; organizuoti 284 renginiai (dalis jų su tiesioginėmis transliacijomis internetu), pritraukę 

per 28 tūkstančius dalyvių. 

 

II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 01: Užtikrinti nacionalinio dokumentinio kultūros paveldo 

kaupimą, saugojimą, aktualinimą ir sklaidą 

 

Strateginis tikslas 2016 metais įgyvendintas vykdant Lietuvos ir su Lietuva susijusio dokumentinio 

kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, aktualinimą ir informacijos apie jį bei užsienio šalių 

dokumentus sklaidą, siekiant prisidėti prie žinių ir informacinės visuomenės kūrimo; skaitmeninto 

kultūros paveldo turinio kūrimą ir sklaidą; visuomenės informacinį aprūpinimą; informacinių 

edukacinių, kultūrinių paslaugų teikimą, kūrybiškumo ir pilietiškumo ugdymo veiklų vykdymą ir 

tobulinimą. 

 

Strateginio tikslo pasiekimas ir nauda visuomenei vertinami pagal šiuos efekto vertinimo kriterijus: 

 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 
Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas 

2016 metų efekto vertinimo 
kriterijaus reikšmė 

Įvykdymo proc. 
Planuota Įvykdyta 

E-01-01 Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio 

fondo surinkimo pilnumas (procentai) 

84,5 83,0 98  

 

Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio fondo (NPDAF) kaupimas privalomojo egzemplioriaus 

pagrindu yra išskirtinė LNB funkcija, įgyvendinant tikslą kaupti, saugoti ir aktualinti nacionalinį 

dokumentinį kultūros paveldą.    

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas 

2016 metų efekto vertinimo 

kriterijaus reikšmė 
Įvykdymo proc. 

Planuota Įvykdyta 

E-01-02 Skaitmenintų kultūros paveldo objektų, 

prieinamų Virtualioje elektroninio paveldo 

informacinėje sistemoje VEPIS, dalis iš visų 

suskaitmenintų kultūros paveldo objektų 

(procentai) 

91,5 95,5 104  
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Per metus į virtualią elektroninio paveldo informacinę sistemą VEPIS ir portalą www.epaveldas.lt 

įkelta 30,3 tūkst. skaitmenintų dokumentų objektų (iš jų 8,5 tūkst. pateikė LNB). Iš viso portale iki 

2016 m. pabaigos patalpinta 331,6 tūkst. objektų (iš jų 232,8 tūkst. objektų pateikė LNB).  

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas 

2016 metų efekto vertinimo 

kriterijaus reikšmė 
Įvykdymo proc. 

Planuota Įvykdyta 

E-01-03 Paslaugų vartotojų pasitenkinimo indeksas, 

(procentai) 

65,0 83,2 128 

 

Vartotojų tyrimai, atlikti 2015 ir 2016 metais, parodė, kad dėl perėjimo prie naujo LNB veiklos 

modelio užbaigus LNB pagrindinio pastato rekonstrukciją, bendras bibliotekos paslaugų vertinimas 

„gerai ir labai gerai“ išaugo 12 procentinių punktų, o pagal Klientų rekomendavimo indekso (angl. 

Net Promoter Score) skaičiavimo metodologiją apskaičiuotas lojalių bibliotekai lankytojų, kurie 

rekomenduotų šią biblioteką kitiems, išaugo nuo 50 proc. 2015 metais iki 72 proc. 2016 metais.  

 

Strateginio tikslo įgyvendinimui skirta programa „Visuomenės informacinis aprūpinimas“, kuri toliau 

aprašoma detaliau.  

 

PROGRAMOS „VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS“ ĮGYVENDINIMAS 

 

1 tikslas. Sudaryti visuomenei galimybes pažinti publikuotą ir rankraštinį Lietuvos bei kitų 

šalių kultūros paveldą. 

 

LNB, iš viešosios informacijos rengėjų gaudama privalomąjį dokumentų egzempliorių, taip pat 

įsigydama aktualiausius dokumentus, kaupia dokumentinį Lietuvos kultūros paveldą ir užsienyje 

publikuotus lituanistinius bei kitus dokumentus. Sukauptų dokumentų bibliografiniai įrašai yra 

talpinami Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (toliau – NBDB), kuris yra valstybinės 

bibliografinės apskaitos apie šalies ir su Lietuva susijusių dokumentų sklaidos pagrindas. LNB 

Lietuvos viešosios informacijos leidėjų produkcijai teikia tarptautinius standartinius identifikatorius 

ir brūkšninius kodus. Spausdintų dokumentų ilgalaikis išsaugojimas užtikrinamas Nacionalinio 

publikuotų dokumentų archyvinio fondo (toliau ‒ NPDAF) spaudos, vaizdo ir garso dokumentų 

archyvuose, vykdant NPDAF fondo leidinių būklės tyrimo programas ir dokumentinio paveldo 

restauravimo veiklas. LNB taip pat kaupia ir saugo užsienyje publikuotus įvairių mokslo sričių 

dokumentus, atitinkančius valstybės informacinius poreikius, prioritetą teikdama humanitarinių ir 

socialinių mokslų sričių išliekamąją vertę turintiems dokumentams. Įgyvendindama šį tikslą, nuo 

2016 metų LNB taip pat vykdo joje saugomų išskirtinę vertę turinčių kultūros vertybių trejų metų 

skaitmeninimo/mikrofilmavimo programą.  

 

Tikslui įgyvendinti numatytas 1 uždavinys: Užtikrinti Lietuvos ir su Lietuva susijusio publikuoto ir 

rankraštinio kultūros paveldo kaupimą ir išsaugojimą bei sudaryti kitų šalies mokslui, švietimui, 

kultūrai ir ūkiui reikalingų dokumentų fondą 

 

Svarbiausi pasiekimai, vykdant šį uždavinį susiję su NBDB vystymu, jame esančių bibliografinių 

įrašų priegos tobulinimu ir sklaida.  

 

2016 m. gruodžio 31 d. NBDB buvo 3 181 031 valstybinės einamosios, nacionalinės retrospek-

tyviosios bei lituanikos bibliografinių įrašų, tarp jų  2 858 093 dokumentų sudedamųjų dalių 

(analizinių) bibliografinių įrašai. 2016 m. sukurta 203 565 bibliografiniai įrašai, tarp jų 175 880 

dokumentų sudedamųjų dalių (straipsnių) bibliografinių įrašų (86 proc.). Įrašus į NBDB teikė ir 65 

Lietuvos bibliotekos (63 viešosios, Aklųjų ir Medicinos bibliotekos). Tobulinant bibliografinių įrašų 
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prieigą, NBDB buvo sukurtos 4 katalogo dalys: Lietuvos knygos lenkų kalba XVI a.; Serija C,  

1912–1913 m. D. 3, Išeivijos periodikos publikacijos; 1905–1917 m. natos; Knygos lietuvių kalba 

1862–1904 m. Autoritetinių įrašų duomenų bazės (toliau – AĮDB) rengimas ir administravimas, 

siekiant geresnės kokybės ir optimalaus valdymo, sutelktas Informacijos mokslų departamento 

Leidybos produkcijos identifikavimo skyriuje.  

 

NDBD pagrindu buvo parengti visi 2016 m. valstybinės bibliografijos leidiniai: „Bibliografijos žinių“ 

dalys „Knygos“, „Serialiniai leidiniai“, „Garso ir vaizdo įrašai, elektroniniai ištekliai“, taip pat 

„Ekspresinformacija apie naujus spaudinius išėjusius Lietuvoje“ bei nacionalinės retrospektyvinės 

bibliografijos leidiniai. Geresniam valstybinės ir nacionalinės bibliografijos leidinių viešinimui LNB 

interneto svetainėje sukurtas poskyris „Valstybinės ir nacionalinės bibliografijos leidiniai“, kur 

pateiktas visų parengtų nacionalinės bibliografijos leidinių sąrašas su nuorodomis į NBDB (jei 

bibliografiniai įrašai sukaupti jame) arba į leidinių elektronines versijas. 

 

Pradėta rengti valstybinės bibliografinės apskaitos pertvarkos programa, kurioje numatytos 

tolimesnės valstybinės ir nacionalinės bibliografijos elektroninės leidybos perspektyvos. 2016 m. 

„Bibliografijos žinių“ dalis „Garso ir vaizdo įrašai, elektroniniai ištekliai“ jau parengti elektroniniu 

formatu su aktyviomis nuorodomis į NBDB.  

 

Tobulinant Lietuvos knygų, muzikos, serialinių leidinių bei kitų tęsiamųjų išteklių standartinės 

numeracijos procesus, 2016 m. LNB svetainėje atnaujintas teminis tinklalapis „Leidėjui“ su 

rubrikomis: Registracija ir aptarnavimas, Prašymų formos, Apie ISBN, ISMN, ISSN, Teisės aktai ir 

norminiai dokumentai, Naudingos nuorodos.  

 

 

2 tikslas. Plėsti parlamentinės bibliotekos funkcijas. 

 

LNB, vykdydama kartu ir parlamentinės bibliotekos funkciją, teikia, tobulina ir plėtoja informacines 

ir bibliografines paslaugas Lietuvos Respublikos Seimo vadovybei, Seimo nariams, jų patarėjams, 

komitetų ir komisijų nariams, kitiems valstybės tarnautojams. LNB plėtoja bendradarbiavimą su 

valstybės, verslo ir mokslo organizacijomis, siekdama aprūpinti valstybės, mokslo ir verslo 

specialistus bei visuomenę sprendimų priėmimui reikalinga specializuota informacija ir didinti savo 

įsitraukimą į strategines valstybės informacijos išteklių valdymo veiklas, struktūras bei projektus. 

 

Valstybės, verslo ir mokslo institucijų aprūpinimo specializuota informacija tobulinimas buvo vienas 

iš 2016 metų LNB prioritetų, prie kurio įgyvendinimo ypač prisidėjo LNB pagrindinio pastato 

rekonstrukcijos užbaigimas ir bibliotekos struktūros pertvarkos, leidusios sukaupti reikiamas 

kompetencijas turinčius darbuotojus Strateginės plėtros departamente ir Komunikacijos ir rinkodaros 

departamente, nustatyti jiems atitinkamus uždavinius ir užtikrinti proaktyvią LNB poziciją 

puoselėjant jos vertybes – Lietuvos kultūrą, švietimą, mokslą, ekonomiką. 2016 metais tradicinę 

parlamentinės bibliotekos funkciją – informacines ir bibliografines paslaugas – ženkliai papildė 

renginiai ir projektai, įvykę sutelkus LNB ir įvairių valstybės, verslo, kultūros, švietimo organizacijų 

išteklius, siekiantys tikslų kurti žiniomis ir kūrybiškumu grįstą konkurencingą valstybę, Lietuvos 

žinių visuomenę, skatinti kūrybinių ir technologinių industrijų vystymą, jų naudojimą neformaliame 

ugdyme. Paminėtina ambicinga kartu su Vilniaus miesto savivaldybe išsikelta Žinių kvartalo vizija – 

atgaivinti Gedimino prospekto vakarinę Vilniaus dalį, pritraukiant į ją daugiau žmonių, verslų ir 

veiklos viešosiose erdvėse.  

 

Tikslui įgyvendinti numatytas 1 uždavinys: Plėtoti sąveiką su Lietuvos Respublikos Seimu, 

Vyriausybe, kitomis valstybės valdžios institucijomis, verslo subjektais ir kitomis organizacijomis, 
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tenkinat jų informacinius poreikius ir įsitraukiant į strategines valstybės informacijos išteklių 

valdymo veiklas ir struktūras bei projektus. 

 

Svarbiausi pasiekimai, vykdant šį uždavinį:  

 

2016 metais LNB sudarė 12 bendradarbiavimo susitarimų, jų tarpe su Lietuvos Respublikos 

Prezidento kanceliarija, siekiant bendradarbiauti Lietuvos valstybės istorijos ir kultūros paveldo 

populiarinimo ir aktualinimo srityje, įgyvendinant kultūrinės edukacijos, pilietiškumo ugdymo ir 

skaitymo skatinimo programas; su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, siekiant 

bendradarbiauti Lietuvos valstybės ir diplomatijos istorijos populiarinimo ir aktualinimo srityje; su 

Lietuvos verslo konfederacija, siekiant bendradarbiauti užtikrinant valstybės informacijos politikos 

įgyvendinimą, skatinant ekonominę ir socialinę Lietuvos pažangą, palaikant socialinę santarvę. 

Sieksime šiam bendradarbiavimui maksimaliai panaudoti LNB sukauptus informacinius išteklius, 

duomenis bei kompetencijas.  

 

Greta tradicinių informacinių ir bibliografinių paslaugų nuo 2015 m. tęsiamas bibliografijų rengimas 

knygoms apie mirusius Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus, kurias leidžia Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signatarų klubas.  

 

 

3 tikslas. Užtikrinti prieigą prie žinių ir informacijos, plėsti bibliotekos paslaugas kuriant žinių 

visuomenę. 

 

LNB organizuoja informacijos paiešką, prieigą prie Lietuvos ir pasaulio informacijos ir žinių išteklių, 

vykdo vartotojų informacinį aprūpinimą, teikia tradicines (informacines ir bibliotekines) bei 

interaktyvias paslaugas, tobulina jų kokybę ir operatyvumą. LNB, būdama bibliotekų srities 

nacionaliniu skaitmeninimo kompetencijos centru, yra atsakinga už Virtualios elektroninio paveldo 

sistemos VEPS bei virtualios kultūros paveldo informacinės sistemos VEPIS, užtikrinančių Lietuvos 

kultūros paveldo objektų ilgalaikį saugojimą, sklaidą ir integravimą į bendrą skaitmeninę Lietuvos ir 

Europos kultūros paveldo erdvę (tame tarpe – ES mastu – per Europos skaitmeninę biblioteką 

Europeana), palaikymą ir plėtrą. Ji užtikrina konsoliduotų skaitmeninimo paslaugų teikimą ir 

atminties institucijų skaitmeninimo veiklų koordinavimą ir stebėseną, dalyvauja nenustatytų autorių 

teisių kūrinių duomenų bazės Lietuvoje kūrime. Siekdama tikslingai plėtoti paslaugas, LNB vykdo 

vartotojų tyrimus bei savo paslaugų rinkodaros ir viešinimo priemones ir programas. 
 

Tikslui įgyvendinti numatyti du uždaviniai. 

 

1 uždavinys: Sudaryti maksimalią prieigą prie LNB fondo, tobulinti nuotolinę prieigą prie Lietuvos 

ir pasaulio informacijos išteklių. 

 

Svarbiausi pasiekimai, vykdant šį uždavinį:  

 

LNB elektroninių katalogų ir autoritetinių įrašų duomenų bazės vystymas. LNB autoritetinių įrašų 

duomenų bazės kūrime, be LNB, dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių, Lietuvos 

technikos ir Kauno apskrities viešoji bibliotekos; ja nemokamai naudojosi 83 bibliotekos, 

dalyvaujančios LIBIS kūrime, mokama prenumerata naudojosi Lietuvos Respublikos Konstitucinio 

teismo biblioteka, Vilniaus šv.  Juozapo kunigų seminarijos biblioteka, AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

ir Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumas, jungiantis 50 mokslo 

institucijų. Siekiant tobulinti duomenų teikėjų sąveiką, parengtas naujas autoritetinių įrašų rengimo 

metodikos projektas. 
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LNB elektroninių katalogų panaudos penkerių metų statistika rodo prieigos prie LNB fondo 

gerėjimą:  

 

Virtualiųjų apsilankymų skaičius: 

 

 
 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius: 

 

 
 

2016 m. buvo antri metai, kai prenumeravome paslaugą EBSCO Discovery Service, kuri leidžia 

vieno langelio principu atlikti paiešką LNB prenumeruojamose užsienio duomenų bazėse ir 

atvirosios prieigos ištekliuose. Iš viso per 2016 m. šios paieškos sistemos pagalba atlikta 4,8 mln. 

paieškų (2015 m. – 1,8 mln.). LNB vartotojams pasiūlyta patogi paslauga – prisiregistravus su 

vienu slaptažodžiu naršyti LNB prenumeruojamas užsienio ir terminuotos prieigos duomenų bazes 

ne bibliotekoje.  

 

Augo naudojimasis elektroninėmis paslaugomis per portalą www.epaveldas.lt (žemiau pateikta 

penkerių metų statistika): 
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Suskaitmenintų objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam suskaitmeninintam objektui, pasiekė 52. 

Prie ženklaus šio skaičiaus išaugimo (planuojama buvo 40) prisidėjo 2016 metų pabaigoje pradėtas 

vykdyti projektas su VšĮ Visorių technologiniu parku „E. paveldo turinio pristatymas naujoms 

vartotojų grupėms“. 

 

Tobulinant nuotolines paslaugas bei didinant informacijos apie bibliotekos veiklą prieinamumą, 

toliau buvo vystoma ir modernizuojama LNB interneto svetainė. Vartotojų tyrimai parodė, kad tai 

yra dažniausiai naudojamas LNB informacijos sklaidos šaltinis, kuriuo naudojasi 68 proc. LNB 

lankytojų. Socialinio tinklo Facebook paskyros sekėjų skaičius pasiekė 8414, vien per 2016 m. IV 

ketvirtį, po rekonstrukcijos atnaujinus vartotojų aptarnavimo modelį, jis pasipildė 3008 naujais 

žmonėmis; tai rodo bibliotekos populiarėjimą tarp Facebook vartotojų ir jos komunikacijos šiame 

socialiniame tinkle sėkmingumą, ypač populiarinant bibliotekoje vykstančius renginius. 

 

Atvėrus biblioteką po rekonstrukcijos, aktyviai pradėti organizuoti bibliotekos ir jos fondų sklaidos 

kultūriniai renginiai vizualiųjų menų ir muzikos temomis: parodos, diskusijos, susitikimai, paskaitos, 

koncertai, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės ir kt. Sukurtos naujos paslaugos, teikiamos naujai 

sukurtose bibliotekos erdvėse garso įrašų studijoje, Meno erdvėje, Muzikavimo erdvėje, Kino salėje, 

Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje, parengtos nuolatinės edukacinės programos („Pinhole 

kūrybinės dirbtuvės“, „Garso įrašų istorija“, „Roko muzikos istorija“, „Susikurk savo personažą“, 

„Monotipija“, „Muzikos instrumentų gamyba“, „Kino muzika“). Įvykdytas projektas, skirtas jaunimo 

pritraukimui – „Muzikos žaidimo ir kūrimo mobilioji aplikacija „Muzikomanija“. Vaikų ir jaunimo 

literatūros departamente įkūrus Kultūrinės edukacijos skyrių, ženkliai suaktyvėjo jauniesiems 

bibliotekos paslaugų vartotojams teikiamos edukacinės paslaugos. Teigiamos įtakos vartotojų 

pritraukimui turėjo ir aktyvus bibliotekos dalyvavimas Bibliotekų metų programoje.  

 

Bendras 2016 m. LNB įvykusių renginių skaičius įspūdingas – 424 renginiai, kuriuose apsilankė 

86,5 tūkst. žmonių (iš jų 47 parodos, su kuriomis susipažino 25,7 tūkst. lankytojų). 
 

 

Vartotojų apsilankymų LNB penkerių metų statistika: 
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2 uždavinys: Užtikrinti kuriamos virtualios elektroninio paveldo sistemos turinio atitikimą 

visuomenės poreikiams. 

 

Svarbiausi pasiekimai, vykdant šį uždavinį: 

 

LNB suskaitmeninta ir į saugyklas pateikta 184,1 tūkst. puslapių knygų, periodinių leidinių ir 

rankraštinių dokumentų, atpažinta (ORC) 27,5 tūkst. spausdintų dokumentų puslapių. Skaitmeninimo 

apimtys lyginant su 2015 metais išaugo 17 proc. Per metus į VEPIS ir portalą www.epaveldas.lt įkelta 

65 proc. daugiau skaitmenintų dokumentų objektų nei 2015 metais. Šį skaičių ženkliai padidino 2016 

metais prie VEPS partnerių prisijungę muziejai, sudarę sutartis su Lietuvos dailės muziejumi dėl 

duomenų teikimo į LIMIS. Toliau vykdytos projekto „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas 

į elektroninę erdvę“ tęstinės veiklas – per metus nuo projekto  užbaigimo skaitmeninė „Lietuvių 

literatūros klasikos kolekcija“ buvo papildyta dar 200 kūriniais (iš viso joje jau yra 1 211 kūrinių).  

 

Sėkmingai vyko skaitmeninto Lietuvos kultūros paveldo integravimas į bendrą skaitmeninę Europos 

kultūros paveldo erdvę. Vykdant nacionalinio skaitmeninio turinio agregatoriaus funkcijas, į portalą 

www.europeana.eu 2016 m. perduoti 4,9 tūkst. bibliografinių įrašų (leidinių pavadinimų) iš visų 

Lietuvos bibliotekų. Lyginant su 2015 m. (1,4 tūkst. perduotų bibliografinių įrašų), knygų, periodinių 

leidinių, rankraštinių dokumentų bibliografinių įrašų eksportavimo į www.europena.eu apimtys 

išaugo daugiau nei tris kartus. Bendrą į www.europeana.lt perduotų skaitmenintų Lietuvos kultūros 

paveldo objektų skaičių dar labiau – iki 10,4 tūkst.– 2016 metais padidino prie VEPS partnerių 

prisijungę muziejai.  

 

Analizuojant VEPIS turinio naudojimą, o tuo pačiu ir atitikimą visuomenės poreikiams, pastebėta, 

kad virtualių apsilankymų skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos informacinėse sistemose skaičiaus 

pokytis augo greičiau, nei atsisiunčiamų objektų skaičiaus pokytis, kuris netgi turėjo tendenciją 

mažėti nuo 2014 metų. Tai rodo, kad objektus, prie kurių prieiga laisva ir nemokama, vienu ar kitu 

būdu panaudoja tik pakankamai ribota auditorija, daugiausiai mokslininkai, o kitos visuomenės 

grupės – ar dėl neaktualaus turinio, ar dėl silpnos jo komunikacijos – nesinaudoja, nors prieiga prie 

šių objektų yra gana aktyviai pristatoma ir peržiūrų skaičius nuolat auga. Todėl 2016 metais daugiau 

dėmesio buvo skirta ne tiek skaitmeninto Lietuvos kultūros paveldo prieigos, bet jo turinio 

aktualinimui, pirmiausia stengiantis didinti jo pasiekiamumą, matomumą, naudojimą švietimo 

tikslais. Tai ir aukščiau minėtas projektas „E. paveldo turinio pristatymas naujoms vartotojų 

grupėms“, į kurį įtraukti studentai, ir aktyvus kelių dienų portalo www.e.paveldas.lt pristatymas 

parodoje „Mokykla 2016“, renginiai Ugdymo plėtotės centre Vilniuje, parodoje „Moderni mokykla 

2016“, Kaune, pristatymas „Lietuvių literatūros klasika www.epaveldas.lt svetainėje“ mokyklų 

bibliotekų darbuotojams, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokytojams skirtame 

seminare ir kt. 

 

Vykdant priemones, skirtas organizuoti atsakingų įstaigų mokymus ir visuomenės švietimą apie 

nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą, užtikrinti bendradarbiavimą su ES intelektinės 

nuosavybės tarnyba (EUIPO) bei duomenų teikimą nenustatytų teisių turėtojų duomenų bazei buvo 

suplanuotas ir įgyvendintas regioninių mokymų ciklas. Penkiuose Lietuvos regionuose vykdytuose 

mokymuose dalyvavo apie 140 atstovų iš kultūros, švietimo ir mokslo įstaigų, vykdančių 

skaitmeninimo veiklą ir turinčių savo kolekcijose nenustatytų teisių turėtojų kūrinių. 2016 m. LNB 

organizavo seminarą „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“, kuriame 

pranešimus skaitė kviestiniai ir LNB pranešėjai.  

 

2016 m. LNB svetainėje sukurtas specialusis tinklapis, skirtas nenustatytų teisių turėtojų kūrinių 

veiklos įvairiems aspektams. Tinklapyje pateikiamos aktualios ir naudingos nuorodos į Europos 
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Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius nenustatytų teisių turėtojų kūrinių 

naudojimo sąlygas, Europos Sąjungos Nenustatytų teisių turėtojų duomenų bazę, kita aktuali 

mokymų bei kontaktinė informacija.  

 

 

4 tikslas. Užtikrinti LNB veiklai ir jos valdymui būtiną infrastruktūrą.  

 

Tikslo įgyvendinimui numatytas 1 uždavinys: Sudaryti tinkamas sąlygas LNB specialistų darbui ir 

lankytojų aptarnavimui.  

 

Svarbiausi pasiekimai, vykdant šį uždavinį: 

 

2016 metais užbaigta LNB pagrindinio pastato rekonstrukcija. Rugsėjo 2-4 dienomis įvyko 

oficialus pastato atidarymo renginys ir jo atvėrimas visuomenei. 

 

Iki metų pabaigos buvo sutvarkyta pagrindinių vartotojų ir lankytojų aptarnavimui erdvių 

infrastruktūra, į pagrindinio pastato saugyklas grąžintas bibliotekos fondas. Atnaujintas bibliotekos 

veiklos modelis, bibliotekos darbo laikas geriau pritaikytas vartotojų poreikiams. LNB sukurta darbo 

grupė, kuriai iškeltas uždavinys atlikti analizę ir parengti pasiūlymus dėl visų veiklos, pirmoje eilėje 

vartotojų aptarnavimo, procesų tobulinimo esant naujoms sąlygoms.   

 

Optimizuoti projektų rengimo, tvirtinimo ir priežiūros procesai. Parengtas projektų stebėsenos 

modelis, kuris 2017 m. bus integruotas į „Projektų rengimo, tvirtinimo ir priežiūros tvarkos aprašą“ 

ir LNB veikiančios projektų priežiūros grupės darbo reglamentą. Jo tikslas – padėti projektų 

vadovams efektyviau valdyti projektus. 

 

 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

Programos tikslų įgyvendinimą 2016 metais atspindi programos tikslų ir uždavinių vertinimo 

kriterijai (rezultato ir produkto) bei jų reikšmės. Toliau pateikiama informacija apie šių vertinimo 

kriterijų reikšmių pasiekimą 2016 metais. 

 

Vertinimo 
kriterijaus kodas 

Programos tikslų ir uždavinių 
vertinimo kriterijų pavadinimai 

ir mato vienetai 

2016 metų vertinimo kriterijų 
reikšmės Nepasiektų arba viršytų 

vertinimo kriterijų 
reikšmių priežastys  

Metinis 
planas 

Įvykdyta 
Įvykdymo 
procentas 

1 tikslas. Sudaryti visuomenei galimybes pažinti publikuotą ir rankraštinį Lietuvos bei kitų šalių kultūros paveldą 

R-01-03-01-01 Lietuvos dokumentinio 

paveldo fondo didėjimas, 

(proc.) 

0,9 0,53 59 Vertinimo kriterijaus reikšmė 

neįvykdyta dėl to, kad 2016 

m. leidybos apimtis Lietuvoje 
(remiantis standartinės 

numeracijos statistika) 

lyginant su 2015 m. sumažėjo 
apie 21 proc.  Ateityje šio 

VK numatoma atsisakyti, nes 

jo apimtyje neįvertinama 
fondo kaita, nurašymai. 

R-01-03-01-02 Visų išskirtinę vertę turinčių 

kilnojamųjų kultūros vertybių 

objektų suskaitmeninta/ 

mikrofilmuota dalis (proc.) 

66,0 61,0 92  

1 tikslo 1 uždavinys. Užtikrinti Lietuvos ir su Lietuva susijusio publikuoto ir rankraštinio kultūros paveldo kaupimą ir 

išsaugojimą bei sudaryti kitų šalies mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui reikalingų dokumentų fondą  
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P-01-03-01-01-01 
Gaunamų dokumentų kiekis 

(fiz. vnt.) 
44 000 42 638 97 

 

P-01-03-01-01-02 Valstybinės einamosios ir 

nacionalinės 

retrospektyviosios 

bibliografijos įrašų skaičius 

NBDB (tūkst. vnt.) 

210,00 203,57 97 

 

P-01-03-01-01-03 

Bibliografinių įrašų skaičius 

bibliotekos elektroniniame 

kataloge (tūkst. vnt.) 

50,0 34,8 69 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

neįvykdyta dėl to, kad nuo 
2015 m. optimizuojant LNB 

struktūrą ir keičiant 

funkcijas, padaliniuose 
mažinamas kataloguojančių 

darbuotojų skaičius. 

P-01-03-01-01-04 Restauruotų dokumentų 

skaičius (sutartiniai lapai, vnt.) 
53 000 42 085 79 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

neįvykdyta dalį darbuotojų 
perkėlus fondo, iškelto iš 

grąžinamos Šv.Jurgio 

bažnyčios, sutvarkymui  

2 tikslas. Plėsti parlamentinės bibliotekos funkcijas. 

R-01-03-02-01 Informacinio aprūpinimo 

užtikrinimas, procentais nuo 

gautų užklausų (proc.) 

100,0 100,0 100 
 

2 tikslo 1 uždavinys. Plėtoti sąveiką su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, kitomis valstybės valdžios 

institucijomis, verslo subjektais ir kitomis organizacijomis, tenkinat jų informacinius poreikius ir įsitraukiant į 

strategines valstybės informacijos išteklių valdymo veiklas ir struktūras bei projektus. 

P-01-03-02-01-01 
Parengtų spaudos apžvalgų 

skaičius (vnt.) 
210 212 101  

P-01-03-02-01-02 
Įvykdytų bibliografinių 

užklausų skaičius (vnt.) 
190 180 95  

P-01-03-02-01-03 

Renginių, organizuotų su 

valstybės, verslo ir mokslo 

institucijomis, prisidedančių 

prie valstybės informacijos 

išteklių valdymo ir jų sklaidos 

veiklų, skaičius (vnt.) 

10 12 120 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 
viršyta, suaktyvinus 

tarpsektorinį bendradarbia-

vimą per naujai užmegztas 
partnerystes.  

3 tikslas. Užtikrinti prieigą prie žinių ir informacijos, plėsti bibliotekos paslaugas kuriant žinių visuomenę 

R-01 01-03-01 

Virtualiųjų apsilankymų 

kataloguose skaičiaus augimas 

(proc.) 

7,0 

 

13,0 

 

186 

 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

viršyta dėl ženklaus vartotojų 

skaičiaus išaugimo po 
rekonstrukcijos ir aktyviai 

vykdyto VEPS turinio 

naudojimo skatinimo. 

R-01-03-03-02 

Suskaitmenintų objektų 

peržiūrų skaičius per 

ataskaitinį laikotarpį, 

tenkantis vienam 

suskaitmenintam objektui 

(vnt.) 

40 52 128 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

viršyta dėl to, kad pirmą 

kartą įvedamas jis buvo 
atsargiai planuojamas, 

neįvertinta galima VEPS 

turinio naudojimo skatinimo 
priemonių įtaka. 

R-01-03-03-03 

Iš prenumeruojamų duomenų 

bazių atsisiųstų turinio vienetų 

skaičius, tenkantis vienam 

registruotam vartotojui per 

ataskaitinį laikotarpį (vnt.) 

3,5 3,46 99  

R-01-03-03-04 

Naudotojų atsisiųstų 

suskaitmenintų kultūros 

paveldo objektų skaičiaus 

pokytis (proc.) 
27 18 67 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

nepasiekta dėl to, kad 
siekiama reikšmė buvo 

pervertinta pirmą kartą 

planuojant, ir VEPS turinio 
naudojimo skatinimo 

priemonės vis dėlto daugiau 

turėjo įtakos objektų 
peržiūrai portale, o ne jų 

atsisiuntimų skaičiui. 

3 tikslo 1 uždavinys. Sudaryti maksimalią prieigą prie LNB fondo, tobulinti nuotolinę prieigą prie Lietuvos ir pasaulio 

informacijos išteklių. 
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P-01-03-03-01-01 

Virtualiųjų apsilankymų 

kataloguose skaičius (tūkst. 

vnt.) 

428,0 748,7 175 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

viršyta dėl ženklaus vartotojų 

skaičiaus išaugimo po 

rekonstrukcijos ir aktyviai 

vykdyto VEPS turinio 
naudojimo skatinimo. 

P-01-03-03-01-02 
Fizinių apsilankymų skaičius 

(tūkst. vnt.) 
130,0 151,4 116 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

viršyta po rekonstrukcijos 
pagerėjus vartotojų 

aptarnavimo sąlygoms ir 

atnaujinus vartotojų 
aptarnavimo modelį. 

P-01-03-03-01-03 
Dokumentų išduotis (tūkst. 

vnt.) 
1200,0 731,80 61 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

neįvykdyta, nes dalis 

skaityklų buvo atidarytos 
lankytojams tik pačioje metų 

pabaigoje, taip pat išduotis 

neaugo proporcingai 
lankytojų skaičiaus augimui, 

nes daug lankytojų pritraukė 

labai intensyvi renginių 
veikla. 

P-01-03-03-01-04 

Įvykdytų vartotojų 

informacinių užklausų 

skaičius (vnt.) 

37 000 28 584 77 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

neįvykdyta dėl tų pačių 
aplinkybių kaip ir P-01-03-

03-01-03, be to, patobulinus 

lankytojų informavimo 
sistemą bibliotekoje po 

rekonstrukcijos dalis 

informacinių užklausų 
nebeaktualios. 

P-01-03-03-01-05 
Naujai diegiamų e. paslaugų 

skaičius (vnt.) 
9 15 167 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

viršyta, nes rengiant du 
investicinius e. paslaugų 

modernizavimo projektus 

atsirado galimybė projektuoti 
didesnį e. paslaugų kiekį. 

3 tikslo 2 uždavinys. Užtikrinti kuriamos virtualios elektroninio paveldo sistemos turinio atitikimą visuomenės 

poreikiams. 

P-01-03-03-02-01  Skaitmenintų ir į saugyklas 

pateiktų kultūros paveldo 

objektų puslapių skaičius 

(tūkst. vnt.) 

180,0 184,1 102  

P-01-03-03-02-02 Apsilankymų skaitmeninto 

kultūros paveldo sklaidos 

informacinėse sistemose 

(portaluose) skaičiaus pokytis 

(proc.) 

3,0 37,0 1 233 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

viršyta, kadangi 2016 m. 
aktyviai vykdytos VEPS 

turinio naudojimo skatinimo 

priemonės; taip pat šis VK 
naudojamas pirmą kartą, 

todėl atitinkamai jį 

suprognozuoti buvo 
sudėtinga. 

P-01-03-03-02-03 Į Europeana portalą pateiktų 

objektų skaičius (vnt.) 
5000 4911 98  

P-01-03-03-02-04 Europeana portale prieinamų 

skaitmenintų kultūros paveldo 

objektų iš Lietuvos atminties 

institucijų skaičiaus pokytis, 

(proc.) 

12,0 22,0 183 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 
viršyta, nes pokytis 

skaičiuojamas lyginant su 

2015 m., kada prioritetas 
buvo periodikos 

skaitmeninimas, kai labai 

daug periodinio leidinio 
puslapių skaitmeninama, o 

objektas (pavadinimas) 

skaičiuojamas vienas; 2016 
m. skaitmeninant leidinius, 

esant sulyginamai darbo 

apimčiai suskaitmenintų 
objektų (pavadinimų) 

skaičius skyrėsi ženkliai.   

4 tikslas. Užtikrinti LNB veiklai ir jos valdymui būtiną infrastruktūrą. 

R-01-03-04-01 
Rekonstrukcijos projekto 

įgyvendinimo apimtis (proc.) 
100 100 100  

R-01-03-04-02 Per ataskaitinį laikotarpį 50 51 102  
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įstaigos darbuotojų, bent kartą 

tobulinusių kvalifikaciją, dalis 

nuo viso darbuotojų skaičiaus 

(proc.) 

4 tikslo 1 uždavinys. Sudaryti tinkamas sąlygas LNB specialistų darbui ir lankytojų aptarnavimui.. 

P-01-03-04-01-01 
Statybos-montavimo darbų 

atlikimo apimtis (proc.)  
8,1 8,1 100  

P-01-03-04-01-02 Inicijuotų veiklos tobulinimo 

ir naujų paslaugų projektų 

paraiškų skaičius (vnt.) 

25 27 108  

 

 

 

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 
 

Lentelėje pateikiama informacija apie programai įgyvendinti ataskaitiniais metais patvirtintus ir 

panaudotus asignavimus (nurodyti per biudžetinius metus patikslinti asignavimai). 

 
Asignavimai Patvirtinti 

(patikslinti) 

asignavimai, tūkst. 

eurų 

Panaudoti 

asignavimai, 

tūkst. eurų 

Asignavimų 

panaudojimo 

procentas 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 11982,2 11974,2 99,9 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:    

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 11982,2 11974,2 99,9 

Iš jo: 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

11870,6 11870,6 100 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 

   

1.3 tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 

įmokos 

111,6 103,6 92,83 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė 

parama projektams įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 
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STRATEGINIS TIKSLAS 02. Sudaryti sąlygas informacinių paslaugų plėtrai LIBIS 

bibliotekose bei ugdyti bibliotekų darbuotojų kompetencijas.  

 

Strateginis tikslas 2016 m. buvo įgyvendinamas palaikant ir plečiant LIBIS bibliotekų integralios 

informacijos sistemos infrastruktūrą bei LIBIS bibliotekų tinklą; tiriant LIBIS bibliotekų darbuotojų 

kompetencijų ugdymo poreikius, vykdant kompetencijų ugdymo organizavimą ir koordinavimą; 

skatinant ir organizuojant LIBIS bibliotekų veiklos rezultatų sklaidą, jų integraciją į nacionalinius ir 

tarptautinius bibliotekininkystės profesinių kompetencijų tobulinimo ir bibliotekų informacinių 

paslaugų visuomenei plėtros procesus, siekiant inovacijų plėtros bibliotekininkystėje. 2016 metais 

pradėtas vykdyti strateginis projektas „Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

sistemos modelio sukūrimas“, kurio tikslas kuo efektyviau tenkinti žinių visuomenės poreikius, 

identifikuojant ir užtikrinant tam reikiamas bibliotekininkų kompetencijas.   

 

Strateginio tikslo pasiekimas ir nauda visuomenei vertinami pagal šį efekto vertinimo kriterijų: 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas 

2016 metų efekto vertinimo 

kriterijaus reikšmė 
Įvykdymo proc. 

Planuota Įvykdyta 

E-02-01 LIBIS bibliotekų darbuotojų, tobulinančių 

kvalifikaciją mokymuose, pasitenkinimo lygis 

(procentai) 

76,0 92,0 121 

 

 

LNB veikla bibliotekų darbuotojų kompetencijos ugdymo srityse didžiąja dalimi vykdyta 

įgyvendinant projektus, užtikrinančius šios veiklos finansavimą. Skaičiuojant pasitenkinimo lygio 

vidurkį labiausiai įtakojo aukštos kokybės ir didelės apimties projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir 

projekto „Bibliotekų specialistų mokymai“, penkti metai finansuojamo Lietuvos kultūros tarybos, 

mokymų dalyvių apklausų rezultatai. 

 

Organizuota ir įvykdyta 50 (priemonių skaičius 35 proc. didesnis nei 2015 m.) kvalifikacijos 

tobulinimo priemonių įvairiose bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų didinimo srityse; 2016 metais 

akcentuotos vadybinės kompetencijos. Mokymų dalyvių vertinimų vidurkis rodo, kad kompetencijų 

ugdymo organizavimas atitinka LIBIS bibliotekų darbuotojų kompetencijų ugdymo poreikius.  

 

Strateginio tikslo įgyvendinimui skirta programa „Infrastruktūros kūrimas, plėtra ir kompetencijų 

ugdymas LIBIS bibliotekose“, kuri toliau aprašoma detaliau. 

 

 

PROGRAMOS „INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS, PLĖTRA IR KOMPETENCIJŲ 

UGDYMAS LIBIS BIBLIOTEKOSE“ ĮGYVENDINIMAS 

 

 

1 tikslas. Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką spartinant integraciją į 

tarptautinius bibliotekininkystės procesus.  
 

LNB kuria ir įgyvendina savo mokslinės ir metodinės veiklos modelį, plėtodama mokslo tiriamąją ir 

metodinę veiklą bibliotekų veiklos pokyčių stebėjimo ir analizės, Lietuvos bei užsienio šalių 

bibliotekų teorijos ir praktikos studijavimo ir sklaidos, bibliotekininkystės, bibliografijos ir 

knygotyros mokslų tiriamosios veiklos, kultūrinės plėtros projektų, naujų kultūros tyrimų žinių 

sklaidos, bibliotekų veiklos standartizavimo, norminių dokumentų rengimo, bibliotekų ir kitų 

atminties institucijų sąveikos, nacionalinio kultūros paveldo sklaidos, darbuotojų kompetencijos 
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ugdymo srityse. LNB siekia bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo sistemos modelio gerinimo, 

bendradarbiaudama su apskričių bibliotekomis, bibliotekų asociacijomis ir aukštojo mokslo 

institucijomis.   

  

LNB dalyvauja nacionalinių, regioninių ir tarptautinių profesinių tarybų, susivienijimų ir organizacijų 

veikloje, bendradarbiauja su užsienio valstybių ambasadomis ir kitomis diplomatinėmis tarnybomis 

įvairiose kultūros, informacijos ir dokumentų mainų srityse.  

 

LNB renka ir analizuoja bibliotekų ir spaudos statistiką, tiria ir sprendžia LIBIS bibliotekų veiklos 

teorines ir praktines problemas, teikia joms metodinę pagalbą, vykdo LIBIS bibliotekų veiklos 

rezultatų sklaidą ir atstovavimą per viešus renginius, komunikacijos kampanijas ir leidybinę veiklą.  

 

Tikslo įgyvendinimui numatyti 2 uždaviniai. 

 

1 uždavinys: Stiprinti LIBIS bibliotekų pajėgumus plėtoti Lietuvos bibliotekininystės teoriją ir 

praktiką, skatinti ir organizuoti bibliotekų veiklos rezultatų sklaidą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.  

 

Svarbiausi pasiekimai, vykdant šį uždavinį: 

 

Pagrindiniai tyrimai, vykdyti bibliotekų vadybos srityje: „Viešųjų bibliotekų vartotojų skaitmeninis 

raštingumas“ (bus baigtas 2017 m.); „Bibliotekininkystės mokslinių tyrimų raida Lietuvoje 1990–

2015 metais“; „Viešųjų bibliotekų veikla aktualinant kultūros paveldą“; „Savivaldybių viešosios 

bibliotekos: profesionalizacijos būklė SVB sistemose ir jų struktūriniuose dariniuose“; 

„Komunikacijos ir informacijos krypties terminologijos tyrimas“ (parengtas šešiakalbio aiškinamojo 

bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros terminų žodyno vardynas, kuriame 3994 lietuviškų 

terminų lizdų ir 130 terminų su nuorodomis). Parengti tyrimo „Viešųjų bibliotekų tiriamoji veikla 

2010–2015 metais“ koncepcija ir dokumentų projektai.  

 

Standartizuojant Lietuvos bibliotekų veiklą, daug dėmesio skirta Lietuvos bibliotekų statistikos 

kaupimui, apdorojimui ir sklaidai. Vykdant Lietuvos statistikos departamento (toliau – LSD) ir LNB 

susitarimą „Dėl oficialiosios statistikos organizavimo, kokybės užtikrinimo ir sklaidos“, parengta ir 

LSD Metodinės komisijos aprobuota Lietuvos bibliotekų statistinio tyrimo metodika, sudarytas ir 

patvirtintas Bibliotekų statistikos rodiklių medis. Vadovaujantis standartu LST ISO 2789:2013 

„Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika“ parengtas metinės bibliotekų 

statistinės ataskaitos projektas ir pateiktas svarstyti Lietuvos bibliotekų tarybai. Ruošiantis šio 

standarto įgyvendinimui, rengiami nauji apskaitos dokumentai. Taip pat parengta bei aprobuota 

Lietuvos spaudos statistikos tyrimo metodika, sudarytas ir patvirtintas Spaudos statistikos rodiklių 

medis. Nuo 2017 m. bibliotekų ir spaudos statistikos duomenys bus suvedami į oficialiosios 

statistikos portalą. 

 

Vykdant bibliotekų veiklos rezultatų sklaidą, paminėtini LNB organizuoti ir vykę renginiai 

bibliotekininkams – projekto „Bibliotekos pažangai 2“ patirties dalijimosi seminaras, tarptautinės 

konferencijos: baigiamoji projekto „Bibliotekos pažangai 2“ konferencija, Bibliotekų metų 

baigiamoji konferencija „Bibliotekos socialiniams pokyčiams 2016: skaitau-mokausi-kuriu“.   

 

Sistemingai studijuota užsienio šalių bibliotekininkystės teorija, analizuota bei skleista Lietuvos 

bibliotekų patirtis. 2016 m. LNB svetainėje pradėtas kurti teminis tinklalapis „Bibliotekininkui“ su 

rubrikomis: Bibliotekų statistika (Bibliotekų statistiniai duomenys, Bibliotekų statistinių ataskaitų 

teikimo tvarka), Konsultacijos (DUK apie fondus, vartotojų aptarnavimą, statistiką, paskelbtas LNB 

11 temų konsultantų sąrašas), Norminiai dokumentai (LR teisės aktai, IFLA ir kitų tarptautinių 

organizacijų gairės; Lietuvos ir tarptautiniai standartai), Profesinė literatūra (šioje rubrikoje ypatingai 

http://www.lnb.lt/paslaugos/bibliotekoms/konsultacijos
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aktuali užsienio patirties lietuvių kalba sklaida), Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai. Virtualių 

apsilankymų analizė patvirtino tokios medžiagos skelbimo aktualumą.  

 

Tęsta narystė ir veikla šiose tarptautinėse organizacijose: 

 Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija IFLA. LNB yra šios 

organizacijos Nacionalinių bibliotekų ir Bibliografijos sekcijų narė. IFLA Vadybos ir 

rinkodaros nuolatinio komiteto nariu yra bibliotekos generalinis direktorius prof. Renaldas 

Gudauskas, Komplektavimo ir kolekcijų plėtros nuolatinio komiteto nare yra Informacijos 

išteklių departamento direktorė Jolita Steponaitienė, UNIMARC nuolatinio komiteto nare yra 

Informacijos mokslų departamento direktorė dr. Nijolė Bliūdžiuvienė. Bibliotekos atstovai 

dalyvavo 2016 m. rugpjūtį JAV vykusioje 82-oje IFLA generalinėje konferencijoje ir 

asamblėjoje „Ryšiai. Bendradarbiavimas. Bendruomenė“.  

 Pasaulio nacionalinių bibliotekų direktorių konferencija CDNL. Generalinis direktorius 

prof. Renaldas Gudauskas dalyvavo 2016 m. rugpjūtį vykusiame CDNL metiniame posėdyje 

tema  „Nacionalinės bibliotekos skaitmeninėje rinkoje“, kuriame pristatytos nacionalinių 

bibliotekų sektoriaus naujienos ir aptartos šiuolaikinės bibliotekų valdymo aktualijos – 

bendradarbiavimas su valstybės institucijomis, tarptautinio ir tarpkultūrinio supratimo 

skatinimas ir kt.  

 Europos mokslinių bibliotekų asociacija LIBER. LNB dalyvauja Paveldo kolekcijų ir 

apsaugos komiteto bei Rankraštininkų grupės veikloje. 2016 m. birželį generalinis direktorius 

prof. dr. Renaldas Gudauskas dalyvavo 45-ojoje  LIBER metinėje konferencijoje „Bibliotekos 

atveria kelius žinioms“ , kurios tema buvo skirta bibliotekų vaidmeniui skatinant atvirą 

mokslą ir kuriant naują požiūrį į akademines bendruomenes.  

 Europos nacionalinių bibliotekų direktorių konferencija CENL. 2016 m. gegužę 

generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas dalyvavo 30-oje kasmetinėje Europos 

nacionalinių bibliotekų vadovų konferencijoje, kur aptarti CENL prioritetai: bibliotekų 

matomumas ir poveikis, jų įtaka visuomenei, saugomų kolekcijų priežiūra ir valdymas, 

žmogiškasis kapitalas, mokymosi galimybės bei Europos nacionalinių bibliotekų tvarumas ir 

finansavimo galimybės. Ypač daug dėmesio skirta bibliotekų vaidmeniui besikeičiančioje 

visuomenėje, spausdintos knygos reikšmei ir jos alternatyvoms, naujoms paslaugoms ir jų 

poreikio įvertinimui.  

 Europos biblioteka TEL ir Europos skaitmeninė biblioteka Europeana.  

 Baltijos regiono valstybių bibliotekų asociacija „Bibliotheca Baltica“. 2016 m. balandžio 

mėn. vykusiame valdybos posėdyje „Bibliotheca Baltica“ prezidento prof. dr. Renaldo 

Gudausko kadencija buvo pratęsta iki 2018 metų.  

 UNESCO Tarpvyriausybinės programos „Informacija visiems“ (Information for All 

programme, IFAP) taryboje Lietuvą atstovauja LNB generalinis direktorius prof. dr. Renaldas 

Gudauskas. Atstovo dalyvavimą IFAP programos renginiuose koordinuoja LR užsienio 

reikalų ministerija ir Nuolatinė atstovybė prie UNESCO.  

 2016 m. LNB tapo Europos bibliotekų, informacijos ir dokumentacijos asociacijų biuro 

EBLIDA asocijuotąja nare. EBLIDA veikia įvairiausiose mokslo, kultūros ir švietimo srityse: 

nuo autorių teisių reguliavimo iki atviros prieigos prie žinių ir informacijos suteikimo. 

 Tarptautinės ISSN, ISBN ir ISMN agentūros.  

 Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija IBBY.  

 Tarptautinė teisės bibliotekų asociacija IALL.  

 Tarptautinė skaitymo tyrimų asociacijoje IRA.  

 Tarptautinė muzikinių bibliotekų asociacija IAML.  

 Bendradarbiavimo su nacionalinių bibliotekų srityje aktyviausi ryšiai buvo tarp tradicinių 

LiLaEst‘o partnerių – 2016 m. liepos mėn. Estijoje vyko Baltijos šalių nacionalinių bibliotekų 

http://www.lnb.lt/paslaugos/bibliotekoms/nenustatytu-teisiu-turetoju-kuriniai
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seminaras „LiLaEst 2016“. Šiame kas dvejus metus rengiamame seminare dalyvauja apie 40 

specialistų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 

 

2 uždavinys: Stiprinti LIBIS bibliotekų darbuotojų kompetencijas.  

 

Svarbiausi pasiekimai, vykdant šį uždavinį: 

 

LIBIS bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo priemonėse, vykdytose per LNB projektus ir 

atskirų jos padalinių, dalyvavo 1 572 LIBIS bibliotekų darbuotojai. Daugiausia mokymų LNB, viena 

ar su partneriais, vykdė per šiuos projektus: „Bibliotekos pažangai 2“, „Bibliotekų specialistų 

mokymai“. Mokymus ir kitas kvalifikacijos tobulinimo priemones bibliotekų darbuotojams taip pat 

vykdė Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas, rengęs seminarus ir metodinės dienos renginius 

mokyklų bibliotekininkams, Paslaugų departamentas, Informacinių sistemų aptarnavimo ir 

Informacinių technologijų priežiūros skyriai. Pradėtas pasirengimas organizuoti LNB nuotolinius 

interaktyvius mokymus. 

 

2016 metais su Vytauto Didžiojo, Vilniaus Gedimino technikos, Mykolo Romerio, Kauno 

technologijos universitetais, Apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų 

asociacijomis pradėtas vykdyti projektas „Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo sistemos modelio sukūrimas“. Modelis kuriamas atsižvelgiant į duomenis, gautus projekto 

metu atlikus Lietuvos ir užsienio šalių teisės aktų ir dokumentų, LNB surinktų statistinių duomenų 

analizę, įvertinus viešųjų bibliotekų padėties Lietuvos darbo rinkoje situaciją. Kuriant modelį idėjas 

siūlo ir teikia rekomendacijas LNB ir projekto partnerių atstovai, išorės ekspertai. 

 

2 tikslas. Tobulinti infrastruktūrinę terpę, leidžiančią LIBIS bibliotekoms efektyviai teikti 

prieigos, paieškos ir informacijos gavimo galimybes vartotojams. 
 

LNB palaiko ir atnaujina LIBIS infrastruktūrą, apimančią techninę, sisteminę ir duomenų bazių 

valdymo sistemos įrangą. Planuojamas LIBIS sistemos funkcionalumo perkėlimas į debesiją 2016 

metais neįgyvendintas dėl neskirto finansavimo pagal investicijų projektą „Lietuvos Respublikos 

bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas“. 2017 metais LIBIS atnaujinimo 

darbams skirta 200 tūkst. eurų, bus atnaujinta LNB infrastruktūra ir į ją perkelta dvidešimties 

bibliotekų katalogai. Infrastruktūros plėtra ir techninės bei sisteminės programinės įrangos įsigijimas 

ir diegimas užtikrins į centralizuotą tinklą naujai įsijungusių viešųjų bibliotekų ir jų filialų darbo 

stabilumą (kurio neįtakotų internetinio ryšio kokybė), patikimą duomenų archyvavimą ir elektroninių 

katalogų funkcionavimą. Parengtas ir laukia finansavimo investicinis projektas. „Modernaus turinio 

išsaugojimas ir sklaida“, kuriuo siekiama įgyvendinti elektroninių katalogų atitikimą ateities 

technologijoms, prisilaikant Semantinio interneto gairių, perkelti teikiamas elektronines paslaugas į 

aukštesnį lygį, turėti galimybę keistis elektroniniais dokumentais su LR institucijomis, užtikrinti 

elektroninės informacijos ir kibernetinėje erdvėje teikiamų paslaugų konfidencialumą, vientisumą ir 

prieinamumą, elektroninių ryšių tinklų, informacinės sistemos apsaugą nuo incidentų ir kibernetinių 

atakų, asmens duomenų ir privatumo apsaugą.  

 

Tikslo įgyvendinimui numatyti du uždaviniai. 

 
1 uždavinys: Užtikrinti integralią LIBIS bibliotekų veiklą kuriant LIBIS elektroninius katalogus 

 

Svarbiausi pasiekimai, vykdant šį uždavinį: 

 

Lietuvos bibliotekų suvestinis katalogas per metus papildytas 215,8 tūkst. bibliografinių įrašų, gautų 

iš 77 Lietuvos bibliotekų (73,1 tūkst. pateikė LNB). Iki 2016 m. pabaigos šiame kataloge patalpinta 

1,76 mln. pavadinimų dokumentų 5,45 mln. bibliografinių įrašų.  
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Iš suvestinio katalogo vartotojai per šiuos metus nuskaitė 505,3 tūkst. bibliografinių įrašų, o 

bibliotekos į savo elektroninius katalogus nukopijavo 187,5 tūkst. įrašų.   

 

Pagal LNB narystės Europos bibliotekoje programą buvo vykdyta sutartis dėl Suvestinio katalogo ir 

kitų LNB katalogų įrašų pateikimo Europos bibliotekos portale. 2016 m. į Europos biblioteka 

nutraukė agregavimo paslaugas bibliotekoms, ir įrašai į Europos biblioteką nustoti teikti. 

 
2 uždavinys: Modernizuoti ir palaikyti LIBIS infrastruktūrą, siekiant užtikrinti skaitmeninių 
paslaugų plėtrą ir infrastruktūros kibernetinį saugumą. 
 

Svarbiausi pasiekimai, vykdant šį uždavinį: 

 

2016 metais perkeliant vartotojų aptarnavimą ir LNB darbuotojų darbo vietas į rekonstruotą pastatą, 

prioritetu buvo LNB IT infrastruktūros atnaujinimas. Buvo vykdomi telekomunikacijų ir tinklo 

įrangos sutarties darbai, kurių metu buvo įdiegta visiškai nauja bevielio ryšio veikiančio bibliotekoje 

sistema (77 bevielio ryšio prieigos taškai, Cisco Systems bevielio ryšio kontroleris). Serverinėse 

įdiegti komutatoriai ir tinklo autentifikacijos sistema Cisco Identity Service Engine. Visame pastate 

įdiegtas funkcionuojanti aktyvinis tinklas. 2016 m. LNB įsigijo 331 kompiuterį, daugiausia už 

rekonstrukcijos lėšas. Atnaujinta telekomunikacijų sistema, sumontuotos naujos ugniasienės, įsigyti 

du nauji serveriai. Įdiegta virtualių darbo vietų infrastruktūra skaitytojų darbo vietoms. Skaitytojų 

darbo vietose pradėta naudoti vartotojų registracijos ir statistikos sistema (VRSS). 

 

Vykdytos organizacinės ir techninės priemones, užtikrinančios LIBIS kompiuterinės infrastruktūros 

funkcionalumą ekstremaliose situacijose – kompiuterinės įrangos darbo nenutrūkstamumo dingus 

pagrindiniam elektros energijos šaltiniui testavimas ir infrastruktūrinės dalies testavimas 

ekstremaliomis sąlygomis. 

 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 
 

Programos tikslų įgyvendinimą 2016 metais atspindi programos tikslų ir uždavinių vertinimo 

kriterijai (rezultato ir produkto) bei jų reikšmės. Toliau pateikiama informacija apie šių vertinimo 

kriterijų reikšmių pasiekimą 2016 metais. 

 

Vertinimo 
kriterijaus kodas 

Programos tikslų ir uždavinių 
vertinimo kriterijų pavadinimai ir 

mato vienetai 

2016 metų vertinimo kriterijų 
reikšmės 

Nepasiektų arba viršytų 
vertinimo kriterijų 
reikšmių priežastys  

Metinis 
planas 

Įvykdyta 

Įvyk-
dymo 

procen-
tas 

1 tikslas. Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką spartinant integraciją į tarptautinius 

bibliotekininkystės procesus 

R-02-02-01-01 Bibliotekininkystės, bibliografijos 

ir knygotyros mokslo tiriamųjų 

darbų pateikimas visuomenei 

publikuojant jų rezultatus 

(publikuotų darbų skaičius) (vnt.) 

11 11 100  

1 tikslo 1 uždavinys. Stiprinti LIBIS bibliotekų pajėgumus plėtoti Lietuvos bibliotekininystės teoriją ir praktiką, skatinti 

ir organizuoti bibliotekų veiklos rezultatų sklaidą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. 

P-02-02-01-01-01 Vykdytų tyrimų temų skaičius 

(vnt.) 11 10 91  
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P-02-02-01-01-02 Parengtų metodinių priemonių 

skaičius (vnt.) 8 8 100  

P-02-02-01-01-03 Publikuotų leidinių pavadinimų 

skaičius (vnt.) 
18 17 94  

1 tikslo 2 uždavinys. Stiprinti LIBIS bibliotekų darbuotojų kompetencijas. 

P-02-02-01-02-01  LIBIS bibliotekų darbuotojų-

mokymų dalyvių skaičius (asm.)  
1000 1572 157 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

viršyta, atsiradus galimybei 

organizuoti daugiau nei 
planuota mokymų ir atliepti 

bibliotekų darbuotojų 

poreikius. 

P-02-02-01-02-02 Organizuotų seminarų, mokymų 

ir kvalifikacijos tobulinimo 

priemonių skaičius (vnt.) 
35 50 143 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 
viršyta, atsiradus galimybei 

organizuoti daugiau nei 

planuota mokymų ir atliepti 
bibliotekų darbuotojų poreikius 

2 tikslas. Tobulinti infrastruktūrinę terpę, leidžiančią LIBIS bibliotekoms efektyviai teikti prieigos, paieškos ir 

informacijos gavimo galimybes vartotojams 

R-02-02-02-01 
Vartotojų užsakymų internetu 

augimas (proc.) 
10,0 8,0 80 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 
nepasiekta, neįvertinus, kad 

skaičiuojami tik visiškai naujų 

vartotojų užsakymai lyginant su 
praėjusiais metais; 2015 m. 

buvo šis VK buvo viršytas dėl 

tuo metu vykdyto portalo 
www.ibiblioteka.lt 

funkcionalumo didinimo ir 

informacijos apie tuo metu 
atsiradusias naujas galimybes 

sklaidos.  

2 tikslo 1 uždavinys. Užtikrinti integralią LIBIS bibliotekų veiklą kuriant LIBIS elektroninius katalogus 

P-02-02-02-01-01 

Bibliografinių įrašų, pateikiamų į 

suvestinį katalogą, skaičius (tūkst. 

vnt.) 

90,0 81,17 90  

P-02-02-02-01-02 

Bibliografinių įrašų, integruotų į 

Europos biblioteką, skaičius 

(tūkst. vnt.) 

90,0 0 0 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

formaliai neįvykdyta Europos 

bibliotekai nutraukus 

agregavimo paslaugas 

bibliotekoms. 

2 tikslo 2 uždavinys. Modernizuoti ir palaikyti LIBIS infrastruktūrą, siekiant užtikrinti skaitmeninių paslaugų plėtrą ir 

infrastruktūros kibernetinį saugumą. 

P-02-02-02-02-01  Sukurtų ir įdiegtų naujų 

programinės įrangos versijų 

skaičius (vnt.) 

4 6 150 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 
viršyta, kadangi dvi 

papildomos versijos atsirado 

dėl poreikio po rekonstrukcijos 
keičiant skaityklų darbo 

modelį: 1) įsigyti šifro lipdžių 

spausdintuvus ir jų 
spausdinimui pritaikyti LIBIS 

programinę įrangą; 2) 

planuojant RFID technologijų 
diegimą, testinėje duomenų 

bazėje įsidiegti SIP2 protokolą. 

P-02-02-02-02-02 Atnaujintų kompiuterinių darbo 

vietų skaičius LIBIS bibliotekose, 

(vnt.) 

 

100 

 

240 

 

240 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 
viršyta, kadangi LNB SVP 

rengtas 2015 m. pabaigoje, dar 

nepatvirtinus bibliotekų 
kompiuterizacijai 2016 m. 

skiriamų lėšų, ir liko 

neįvertintas galimas 
finansavimo padidėjimas.   
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PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 
 

Lentelėje pateikiama informacija apie programai įgyvendinti ataskaitiniais metais patvirtintus ir 

panaudotus asignavimus (nurodyti per biudžetinius metus patikslinti asignavimai). 

 
Asignavimai Patvirtinti 

(patikslinti) 

asignavimai, 

tūkst. eurų 

Panaudoti 

asignavimai, 

tūkst. eurų 

Asignavimų panaudojimo 

procentas 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 868,0 868,0 100 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:    

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 868,0 868,0 100 

Iš jo: 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

844,0 844,0 100 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 

   

1.3 tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 24,0 24,0 100 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė 

parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai 

gautos lėšos) 

   

 

 

III. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 

 

2017 m. veiklos prioritetai: 

 

VP-01. LIBIS bibliotekų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, plėtojant prieigą prie 

informacijos išteklių ir kultūros paveldo (prisidedama prie kultūros ministro 2017 m. I veiklos 

prioriteto įgyvendinimo). 

 

Numatyti svarbiausi 2017 metų darbai: išplėsti LIBIS skaitytojo pažymėjimo funkcionalumą, 

integruojant į jį naujai sukurtas paslaugas vartotojams; įgyvendinti technines galimybes dokumentų 

elektronine forma privalomojo egzemplioriaus pateikimui, saugojimui ir apsaugai. 

 

Svarbiausių prioriteto darbų, susijusių su LIBIS sistemos modernizavimu, įvykdymas sukurtų 

prielaidas pagerinti technologines informacijos prieigos sąlygas visoms LIBIS bibliotekoms, sudaryti 

technines galimybes gauti ir saugoti dokumentų elektronine forma privalomąjį egzempliorių, 

užtikrinti aukštą elektroninių bibliotekų paslaugų kokybę, taip pat elektroninių ryšių tinklų bei 

informacinės sistemos kibernetinį saugumą. 

 

Dar vienas darbas, susijęs su paslaugų prieinamumo kuo įvairesnėms vartotojų grupėms didinimu, 

yra parengti ir pradėti vykdyti programą „Biblioteka integracijai“, numatančią edukacines priemones 

imigrantams, grįžtantiems emigrantams, mokymo programas bibliotekininkams, dirbantiems su 

šiomis grupėmis.  
 

VP-02. Valstybės, verslo ir mokslo institucijų aprūpinimas specializuota informacija 

(prisidedama prie kultūros ministro 2017 m. IV veiklos prioriteto įgyvendinimo). 

 

Numatyti svarbiausi 2017 metų darbai: atlikti valstybės įstaigų poreikių tyrimus, remiantis atnaujintu 

valstybės įstaigų aptarnavimo modeliu; sukurti informacijos analitikos paslaugų modelį, apimantį 

partnerius ir vartotojus; sukurti aprūpinimo specializuota informacija paslaugas valstybės, verslo ir  

mokslo institucijų darbuotojams.  
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Šio prioriteto įgyvendinimas įgalins toliau stiprinti parlamentinės bibliotekos funkciją, kartu su 

valstybės institucijomis vykdyti priemones, gerinančias visuomenės prieigą prie informacijos ir žinių, 

tame tarpe per viešųjų elektroninių paslaugų prieinamumo didinimą. Esminiams pokyčiams 

parlamentinės bibliotekos veikloje prielaidas sudaro kuriamas naujas informacijos analitikos 

paslaugų modelis, kuris apims tiek partnerystės būtinos analitiniams įrankiams ir metodikoms kurti 

bei tyrimams vykdyti plėtojimą, tiek potencialių informacijos analitikos paslaugų vartotojų bazės 

formavimą.  

 

 

 

 

Generalinis direktorius    Renaldas Gudauskas 

 

 


