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MISIJA
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra nacionalinė kultūros ir
informacijos įstaiga, kurios misija – išsaugoti nacionalinį dokumentinį paveldą, teikti prieigą
prie Lietuvos ir pasaulio informacijos ir žinių išteklių.
VEIKLOS KONTEKSTAS
Pagrindiniai veiklą įtakojantys veiksniai, numatomi pokyčiai
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau - Nacionalinė biblioteka)
yra pagrindinė visiems vartotojams prieinama mokslinė Lietuvos Respublikos biblioteka.
Nacionalinės bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir
kitais teisės aktais.
Pastarojo meto informacinių technologijų raida ir taikymas Nacionalinėje bibliotekoje
sudarė palankias sąlygas iš esmės patobulinti darbo procesus ir gerinti veiklos efektyvumą.
Nacionalinės bibliotekos tikslingos pastangos kuriant ir plėtojant šalies informacinę
infrastruktūrą, skaitmeninį turinį ir teikiamas elektronines paslaugas daro teigiamą poveikį
visuomenės informacinio aprūpinimo kokybei, atitinkamai ir šalies ekonominiam, socialiniam
ir kultūriniam gyvenimui. Tą įrodo ir pastarųjų metų Nacionalinės bibliotekos elektroninių
katalogų panaudos ir teikiamų e. paslaugų statistinių rodiklių analizė.
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Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos (toliau - LIBIS)
infrastruktūra, kuri jungia daugiau kaip 80 mokslinių ir viešųjų bibliotekų, bei Lietuvos
specialistų sukurta jos programinė įranga žymiai pagerino ir išplėtė informacijos perteikimo
nuotoliniams Lietuvos ir užsienio vartotojams galimybes. Užtikrinant LIBIS tolimesnę plėtrą
nuo 2009 metų vykdomas projektas “Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir
publikacijos užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose” investicinis projektas. Įgyvendinus šį
projektą viešosios paslaugos ir informacija visuomenei ir verslo subjektams bus teikiama
kokybiškiau ir efektyviau, bus išplėstos informacijos apie bibliotekose saugomus dokumentus
sklaidos galimybės, vykdant elektroninės valdžios koncepcijos siekius. Projekto vykdymo
laikotarpis – 2009 m. birželio 1 d.- 2011 m. lapkričio 30 d. Projekto biudžetas 11,3 mln.litų.
Gavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą 2005-2008 m. sukurta Integrali
virtuali bibliotekų informacinė sistema ir bendras atminties institucijas vienijantis portalas
http://www.epaveldas.lt. Sukurta virtuali sistema sudarė strategines ir metodologines
prielaidas bei technologines sąlygas bibliotekų, muziejų ir archyvų sąveikai, skaitmeninant
šalies kultūros paveldą, užtikrinant jo ilgalaikį išsaugojimą, vartotojams vietoj originalų
pateikiant jų kopijas, bei sudarant vienodas sąlygas nuotoliniams šalies ir užsienio
vartotojams susipažinti su šalies kultūros paveldu saugomu atminties institucijose.
Įgyvendinant Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir
prieigos strategiją, 2010 m. vasario 4 d. Nacionalinė biblioteka gavusi 12,4 mln. litų iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto tęsia kultūros paveldo
skaitmeninto turinio ir elektroninių paslaugų kūrimą plėtodama Virtualią elektroninio paveldo
sistemą.
Nacionalinė biblioteka kartu su Kultūros ministerija įgyvendina Bilo ir Melindos Geitsų bei
Vyriausybės finansuojamą projektą „Bibliotekos pažangai“. Planuojamas finansavimas
2008-2012 metams – apie 50,9 mln.litų. Pagrindinis projekto tikslas – stiprinant ir
panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, ypač
kaimiškose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos grupės, tarp jų ir neįgalieji, žymiai geriau
naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir bendravimui.
Įgyvendinant projektą ne mažiau dėmesio bus skiriama žmonių informacinių gebėjimų
ugdymui, interneto turinio kūrimo bibliotekose skatinimui ir projekto tęstinumo užtikrinimui.
Skirtingos paslaugų gavėjų galimybės naudotis internetu, e. paslaugomis sukuria
skaitmeninę atskirtį. Tačiau, skaitmeninė atskirtis neatsiejama nuo labiausiai pažeidžiamų
asmenų, kurie nelengvai prisitaiko prie šių pokyčių dėl profesinės kvalifikacijos ir įgūdžių
trūkumo, psichologinių bei kitų aplinkybių. Aktyviai naudodamiesi informacinėmis
technologijomis žmonės dažnai turi geresnių darbo perspektyvų, gauna daugiau informacijos,
jų socialiniai ryšiai yra glaudesni. Todėl bibliotekai galima pasiekti didžiausios pažangos tik
kuriant įtraukiąją informacinę, tai yra, informacinę visuomenę visiems. Vienas iš svarbių
bibliotekos uždavinių yra rengti visuomenei funkcionalias e. galimybių sistemas, kurti ir diegti
piliečiams patrauklias priemones, sudarančias sąlygas mažinti socialinės (skaitmeninės)
atskirties mastus Lietuvoje.
Ekonominės krizės pasekoje biudžeto asignavimų mažinimas apsunkina Nacionalinės
bibliotekos pagrindinių funkcijų įgyvendinimą. Dėl išteklių trūkumo iki minimumo
sumažintos lėšos spaudinių įsigijimui. 2008 metais įsigyta spaudinių už 1304 tūkst.litų, 2009
metais už 623 tūkst.litų, 2010 metais už 233 tūkst.litų. Nepakankamas finansavimas pastato
rekonstrukcijai. Biudžeto asignavimų mažinimas lėmė ir vidutinio darbo užmokesčio
mažėjimą nuo 1700 litų 2009 metais iki 1600 litų 2010 metais.
Valstybės ekonomika tiesiogiai veikia ne tik bibliotekos veiklą, bet ir šalies gyventojų
poreikius ir elgseną, taip pat dalyvavimą kultūriniame gyvenime bei kultūros ir informacijos
produktų vartojimą. Objektyviai tai gali turėti lemiamos reikšmės Nacionalinės bibliotekos
veiklos efektyvumui bei rezultatyvumui.

Nacionalinės bibliotekos strateginis tikslas – kaupti Lietuvos ir su Lietuva susijusį
publikuotą ir rankraštinį kultūros paveldą, užtikrinti ilgalaikį jo saugojimą, aktualinimą ir
sklaidą, bei kurti informacijos vartotojams paslaugas plėtojant vieningą informacijos
infrastruktūrą. Strateginį tikslą planuojame įgyvendinti vykdydami dvi programas:
Visuomenės informacinis aprūpinimas
Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas
Nacionalinės bibliotekos organizavimo ir valdymo bendruosius principus nustato
Nacionalinės bibliotekos nuostatai. Nacionalinės bibliotekos vienasmenis valdymo organas
yra generalinis direktorius. Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus 2010 m. birželio
19 d. įsakymu Nr. B-125 patvirtintą Nacionalinės bibliotekos struktūrą sudaro:
Centrai:
Bibliografijos ir knygotyros centras (70,5 etato), Bibliotekininkystės centras (11
etatų), Dokumentų konservavimo ir restauravimo centras (36,5 etato), Informacijos
centras (42,5 etatai), Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos centras (18
etatų), Vaikų literatūros centras (14,5 etato).
Skyriai:
Administracijos (9 etatai), Buhalterijos (6 etatai), Viešųjų pirkimų (3 etatai),
Katalogavimo (33 etatai), Komplektavimo (28 etatai), Lituanikos (11 etatų), Leidybos
(11 etatų), Meno (6,5 etato), Muzikos (11,5 etato), Raseinių (9,5 etato),
Retrokonversijos (10 etatų), Retų knygų ir rankraščių (11,5 etato), Ryšių su visuomene
(8 etatai), Skaitytojų aptarnavimo (18 etatų), Spaudinių saugojimo (28 etatai),
Rekonstrukcijos priežiūros (4 etatai), Teisės ir personalo (3 etatai), Bendrasis (52
etatai), Vadovybės informacijos (19,5 etato) ir Virtualios bibliotekos kūrimo (15
etatų).
2010 m. bibliotekoje programoms vykdyti patvirtinti 490,5 etatai, iš jų 349,5 –
profesionaliems bibliotekininkams.
Nuolat kintančių visuomenės informacijos ir žinių poreikių tenkinimas yra vienas
svarbiausių Nacionalinės bibliotekos uždavinių. Tinkamą šio uždavinio vykdymą greta
informacijos išteklių lemia ir darbuotojų kompetencija. Siekiant reaguoti į naujas Europos
Sąjungos kultūros politikos tendencijas – sukurti prieigą prie Europos šalių mokslo, kultūros
ir žinių lobynų bei diegti elektronines informacines paslaugas – biblioteka dalyvauja
įgyvendinat nacionalinius ir europinius iš dalies Europos Sąjungos finansuojamus projektus:
šalies kultūros paveldo skaitmeninto turinio duomenų banko sukūrimas ir elektroninių
paslaugų plėtra, TEL (Europos biblioteka), Europos skaitmeninės bibliotekos EUROPEANA
kūrimas. Jie reikalauja papildomų kvalifikacinių gebėjimų: fondoieškos, projektų valdymo,
specialių technologinių žinių. Siekiant sėkmingai tęsti ir inicijuoti naujus projektus,
Nacionalinė biblioteka ieško būdų optimaliai paskirstyti turimus žmogiškuosius išteklius bei
perkvalifikuoti dirbančiuosius kitose srityse. Todėl daugiau dėmesio bus skiriama tokioms
žmogiškųjų išteklių valdymo sritims kaip darbuotojų prisitaikymas, integravimas ir karjeros
planavimas bei pokyčių valdymas.
Vidaus kontrolės sistema Nacionalinėje bibliotekoje sukurta ir palaikoma vykdant
veiklos rizikos valdymą. Nacionalinėje bibliotekoje veikia pakopinė veiklos rezultatų
vertinimo sistema:
• kiekvieną ketvirtį rengiamos bibliotekos veiklos rezultatų vertinimo kriterijų suvestinės;
• metiniai veiklos rodikliai, jų pokyčiai ir analizė pateikiami padalinių metinėse veiklos
ataskaitose;
• pagal pateiktas padalinių veiklos ataskaitas rengiamos metinės suvestinės veiklos programos
ir ataskaitos.

Priežiūros ir vertinimo metu vykdoma veiklos rezultatų analizė, įvertinamas pasiektų
rezultatų efektyvumas.
2011-2013 m. veiklos prioritetinės kryptys:
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos duomenimis, 2010
m. pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę terpę lygis Lietuvoje siekė 78
procentus. Viešųjų bibliotekų saugomos informacijos paieška įvertinta kaip viena iš geriausiai
išvystytų elektroninių viešųjų paslaugų1. Todėl viena iš pagrindinių Nacionalinės bibliotekos
veiklos krypčių yra plėsti interaktyvias paslaugas. Tai sudarytų galimybę suteikti e. paslaugas
bibliotekos vartotojams bei kaupti, apdoroti ir apskaityti gautas užklausas. Įgyvendinant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. veiklos prioritetą “Modernus valstybės valdymas
siekiant naujos paslaugų kokybės“, svarbiausi Nacionalinės bibliotekos uždaviniai yra e.
paslaugų plėtra, informacijos ir turinio prieinamumo gerinimas ir vartotojų
informacinio raštingumo ugdymas.
Svarbiausia Nacionalinės bibliotekos problema e. paslaugų plėtros sąlygomis –
užtikrinti sinergiją tarp informacinių technologijų apdorojamų duomenų bei informacijos ir
kūrybinių bei inovacinių organizacijos darbuotojų gebėjimų. Bibliotekos darbuotojų
nuolatinis mokymasis ir žinių vadyba bus svarbiausiu komponentu kuriant aukštesnę pridėtinę
vertę organizacijos veikloje. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas vaidina esminį vaidmenį
kuriant modernios bibliotekos, tenkinančios visuomenės poreikius, modelį. Todėl ypatingas
dėmesys bus skiriamas besimokančios organizacijos sistemos suformavimui, vykdomi
bibliotekos struktūriniai ir funkciniai pokyčiai. Tai sudarys prielaidas efektyviam žmogiškųjų
išteklių panaudojimui bei naujos organizacinės kompetencijos atsiradimui.
2011-2013 m. veiklos iššūkiai:
•Finansuojamų Europos Sąjungos ir kitų šaltinių projektų vykdymo laikotarpiu sukurta
infrastruktūra ilgalaikėje perspektyvoje bus naudojama naujoms informacinėms
paslaugoms plėtoti bei sustiprins Nacionalinės bibliotekos kaip paslaugų teikėjos Lietuvos
bibliotekų sistemai vaidmenį.
•Pagrindinio Nacionalinės bibliotekos pastato rekonstrukcija leis perspektyvoje užtikrinti
tinkamą ir kryptingą bibliotekos funkcijų vykdymą, bus sudarytos optimalios sąlygos
fondų saugojimui ir informacinių paslaugų teikimui, racionaliau panaudoti žmogiškieji
ištekliai.
•Nacionalinės bibliotekos valdymo struktūros modernizavimas, optimalių žinių vadybos
metodų diegimas leis sukurti veiksmingą besimokančią organizaciją.
•Išsamiai sukomplektuotas Nacionalinės bibliotekos dokumentų fondas ir gerai išplėtota
informacinių technologijų ir komunikacijų infrastruktūra padės vykdyti ir įgyvendinti
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos projektus.
•Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009-2013 metų programos ir
bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas sudarys prielaidas
įdarbinti daugiau jaunų specialistų, skatinant darbuotojų kūrybiškumą, novatoriškumą bei
iniciatyvą, siekti geresnės darbo kokybės ir didesnio bibliotekos konkurencingumo.

1

Informacinės technologijos Lietuvoje.- Vilnius, 2010.

NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS VEIKLOS STRATEGIJA
STRATEGINIS TIKSLAS
Kaupti Lietuvos ir su Lietuva susijusį publikuotą ir rankraštinį kultūros
paveldą, užtikrinti ilgalaikį jo saugojimą, aktualinimą ir sklaidą, bei kurti
informacijos vartotojams paslaugas plėtojant vieningą informacijos
infrastruktūrą

1 programa

2 programa

Visuomenės informacinis
aprūpinimas

Lietuvos Respublikos
bibliotekų integralios
informacijos sistemos
LIBIS kūrimas

Asignavimai, iš viso
21956,0 tūkst. Lt.

Asignavimai, iš viso
1018,0 tūkst. Lt.

Iš jų DU:
8829,0 tūkst. Lt

Iš jų DU:
453,0 tūkst. Lt.

ASIGNAVIMAI PROGRAMOMS
2011 metai (tūkst.litų)
1018,0 tūkst.Lt 4%

21956,0 tūkst. Lt 96%

1 programa

2 programa

1 lentelė. 2010 –2013-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst. litų)
Numatomi 2011-ųjų metų
asignavimai

2010-ųjų metų asignavimai
Eil.
Nr.

iš jų
išlaidoms

Programos
pavadinimas
iš viso

1. Visuomenės
informacinis
aprūpinimas

15911

iš viso

Numatomi 2012-ųjų metų
asignavimai

iš jų

iš jų

išlaidoms

iš jų
turtui
darbo įsigyti
užmokesčiui

iš viso
iš viso

išlaidoms

iš jų
iš jų
turtui
iš
turtui
darbo įsigyti viso iš
darbo įsigyti
užmoviso užmokesčiui
kesčiui

12411

8729

3500

21956

12936

8829

9020

718

453

300

1018

718

453

300

615

600

100

15

17544

13729

9282

3815

22974

13654

9282

9320

iš jų valdymo
išlaidos
2. Lietuvos
1018
Respublikos
bibliotekų
integralios
informacijos
sistemos LIBIS
kūrimas
iš jų valdymo
išlaidos
3. Specialioji
paslaugų
teikimo
programa
iš jų valdymo
išlaidos
Iš viso asignavimų
programoms
iš jų valdymo
išlaidos
Valdymo išlaidų
dalis, procentais

STRATEGINIAI TIKSLAI IR EFEKTO KRITERIJAI
Kodas
01

Institucijos strateginio tikslo pavadinimas
Kaupti Lietuvos ir su Lietuva susijusį publikuotą ir rankraštinį kultūros
paveldą, užtikrinti ilgalaikį jo saugojimą, aktualinimą ir sklaidą, bei kurti
informacijos vartotojams paslaugas plėtojant vieningą informacijos
infrastruktūrą.
Tikslo aprašymas: Lietuvos ir su Lietuva susijusio publikuoto ir rankraštinio kultūros paveldo
kaupimas, saugojimas, aktualinimas ir informacijos apie jį bei užsienio šalių dokumentus sklaida,
siekiant prisidėti prie žinių ir informacinės visuomenės kūrimo. Skaitmeninto kultūros paveldo
turinio kūrimas ir sklaida. Visuomenės informacinis aprūpinimas. Lietuvos Respublikos
bibliotekų integralios informacijos sistemos tolesnis vystymas. Informacinių paslaugų teikimas ir
tobulinimas.

Efekto kriterijai:
Vertinimo
Efekto vertinimo
kriterijaus
kriterijaus pavadinimas
kodas
E-01-01
1. Lietuvos

E-01-02

dokumentinio paveldo
fondo didėjimas,
procentais
2. Einamųjų metų
skaitmeninto Lietuvos
dokumentinio paveldo
sklaida internetu
(pateiktų skaitmenintų
dokumentų dalis
procentais)

2010-ųjų
metų

2011-ųjų
metų

2012-ųjų
metų

2013-ųjų
metų

0,4

0,5

0,6

0,7

90

90

90,5

91

(n + x)ųjų metų

NUMATOMOS VYKDYTI PROGRAMOS
VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS
Programos kodas
Programos parengimo
argumentai
Vyriausybės prioritetas
(-ai)

01 01
Programa skirta Nacionalinės bibliotekos strateginiams tikslams
įgyvendinti. Programa parengta atsižvelgiant į Nacionalinei bibliotekai
teisės norminiuose aktuose nustatytas funkcijas.
4. Modernus valstybės valdymas siekiant naujos paslaugų kokybės
(kryptis 1. Lengvai prieinamos ir kiekvienam žmogui suprantamos
informacijos apie paslaugas užtikrinimas, paslaugų prieinamumo
didinimas ir kokybės gerinimas naudojant informacines ir ryšių
technologijas)
Programa tęstinė

Programos vykdymo
laikotarpis
Programos aprašymas
Programos tikslai ir jų įgyvendinimo aprašymas:
1.Kaupti Lietuvos ir su Lietuva susijusį publikuotą kultūros paveldą, vykdyti jo bibliografinę
apskaitą, teikti informaciją apie jį ir kitus užsienio šalių dokumentus.
Aprašymas. Nacionalinė biblioteka, iš viešosios informacijos rengėjų gaudama privalomąjį
dokumentų egzempliorių, kaupia rašytinį Lietuvos paveldą ir užsienyje publikuotus
lituanistinius bei kitus dokumentus. Sukauptų dokumentų bibliografiniai įrašai yra kaupiami
Nacionalinės bibliografijos duomenų banke, kuris yra valstybinės bibliografinės apskaitos
apie šalies ir su Lietuva susijusių dokumentų sklaidos pagrindas.
2.Plėtoti vientisą elektroninio paveldo sistemą, užtikrinančią kultūros paveldo objektų
saugojimą, prieigą ir integravimą į bendrą skaitmeninę Lietuvos ir Europos kultūros paveldo
erdvę.
Aprašymas. Dokumentinio paveldo, saugomo Lietuvos bibliotekose, skaitmeninimas,
skaitmeninimo veiklų šalies mastu koordinavimas, skaitmenintų dokumentų duomenų banko
kūrimas ir prieigos organizavimas.
3.Vykdyti parlamentinės bibliotekos funkcijas.
Aprašymas. Lietuvos Respublikos Seimo vadovybės, Seimo narių, jų patarėjų, komitetų ir
komisijų narių, kitų valstybės tarnautojų bibliografinis bei informacinis aprūpinimas.
4.Užtikrinti prieigą prie žinių ir informacijos, plėsti bibliotekos paslaugas siekiant įgyvendinti
informacinės visuomenės kūrimo idėjas.
Aprašymas. Informacijos paieškos sistemos kūrimas, prieigos prie Lietuvos ir pasaulio
bibliografinių ir viso teksto duomenų bazių organizavimas, tradicinių (informacinių ir
bibliotekinių) bei interaktyvių paslaugų teikimas tobulinant jų kokybę ir operatyvumą.
5.Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką spartinant integraciją į tarptautinės
bibliotekininkystės procesus.
Aprašymas. Duomenų apie Lietuvos bibliotekas kaupimas, analizė, plėtros tendencijų
planavimas ir pasiūlymų jų veiklai tobulinti teikimas, bibliotekų veiklą reglamentuojančių
dokumentų projektų rengimas, Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekininkystės mokslo ir
praktikos tendencijų tyrimas ir sklaida, tarptautinių bibliotekininkystės, bibliografijos ir
leidybos standartų vertimų organizavimas, rekomendacijų dėl jų taikymo Lietuvos
bibliotekose rengimas, narystė tarptautinių bibliotekinių organizacijų veikloje, dalyvavimas
tarptautinėse konferencijose, seminaruose ir projektuose.
Programos vykdytojai
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Programos įgyvendinimui 472,5
skirti etatai
Programos
Sandra Leknickienė, vyriausioji bibliotekininkė-mokslinė sekretorė,
koordinatorius
tel. (8~5) 239 8505, el. paštas s.leknickiene@lnb.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIBLIOTEKŲ INTEGRALIOS INFORMACIJOS
SISTEMOS LIBIS KŪRIMAS
Programos kodas
Programos parengimo
argumentai

01 02
Programa parengta atsiradus būtinybei modernizuoti Lietuvos
bibliotekų technologinius procesus, pagerinti vartotojų aprūpinimą
informacinės visuomenės kūrimo sąlygomis bei siekiant sukurti
efektyvią kompiuterinę ir informacinę infrastruktūrą.
Vyriausybės prioritetas 4. Modernus valstybės valdymas siekiant naujos paslaugų
(-ai)
kokybės (kryptis 1. Lengvai prieinamos ir kiekvienam žmogui
suprantamos informacijos apie paslaugas užtikrinimas, paslaugų
prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas naudojant
informacines ir ryšių technologijas)
Programos vykdymo
Programa pradėta vykdyti 1996 metais. Programa tęstinė
laikotarpis
Programos aprašymas
Programos tikslai ir jų įgyvendinimo aprašymas:
1.Atnaujinti LIBIS infrastruktūrą ir toliau plėtoti programinę įrangą siekiant ją
pritaikyti naujiems uždaviniams spręsti.
Aprašymas. LIBIS informacinę sistemą sudaro duomenų bazės bei programiniai
moduliai, leidžiantys ne tik automatizuoti visus bibliotekinius procesus, kurti ir
publikuoti elektroninius katalogus, bet ir turimus išteklius integruoti į Europos
biblioteką. LIBIS informacinė sistema įdiegta 5 apskričių bibliotekose, 60 viešųjų
bibliotekų, 1 aukštosios mokyklos bibliotekoje, Vilniaus universiteto Komunikacijos
fakultete, 7 kitose didžiosiose ir specialiose bibliotekose, 10 Lietuvos muziejų
bibliotekų. Tolimesnis LIBIS infrastruktūros, apimančios techninę, sisteminę ir
duomenų bazių valdymo sistemos įrangą, atnaujinimas leis sistemos funcionalumą
perkelti į žiniatinklio terpę, įgyvendinti elektroninių katalogų atitikimą ateities
technologijoms, prisilaikant Semantinio interneto gairių, perkelti teikiamas elektronines
paslaugas į aukštesnį lygį.
Programos vykdytojai
Programos
įgyvendinimui skirti
etatai
Programos
koordinatorius

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
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Gražina Bastauskienė, LIBIS centro direktorė, tel. (8~5) 239 8580,
el. paštas g.bastauskiene@lnb.lt

PRIDEDAMA.
1. 2010-2013-ųjų metų 01 01 programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
2. 2010-2013-ųjų metų 01 02 programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
3. Programų rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
4. Efekto vertinimo kriterijų techninis priedas

Generalinis direktorius

Renaldas Gudauskas

2011-2013 metų strateginio veiklos plano
1 priedas

2 lentelė. 2010-2013-ųjų metų programos “Visuomenės informacinis aprūpinimas”
tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

01

01 01

01 01 01

01 02

01 02 01

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Tikslas:
Kaupti Lietuvos ir su
Lietuva susijusį
publikuotą kultūros
paveldą, vykdyti jo
bibliografinę apskaitą,
teikti informaciją apie jį
ir kitus užsienio šalių
dokumentus.
Uždavinys:
Nacionalinio publikuotų
tradicinių dokumentų
archyvinio fondo
sudarymas
Priemonė:
Dokumentų kaupimas ir
tvarkymas
Uždavinys:
Lietuvos (visomis
kalbomis) ir užsienio
dokumentų, publikuotų
lietuvių kalba,
bibliografinė apskaita ir
statistika
Priemonė:
Valstybinės einamosios

Patvirtinti 2010-ųjų metų
asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
iš viso
turtui
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui

Numatomi 2012-ųjų metų
Numatomi 2013-ųjų metų
2011-ųjų metų asignavimai
asignavimai
asignavimai
Tarpinstituiš jų
iš jų
iš jų
cinio veiklos
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
plano kodas,
Vyriausybės
iš
jų
iš
jų
iš viso
turtui iš viso
turtui
iš jų darbo turtui iš viso
prioriteto
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso užmoiš viso
iš viso
kodas
užmoužmokesčiui
kesčiui
kesčiui

6383

4975

3498

1408

8465

4953

3442

3512

375

293

205

82

520

302

214

218

375

293

205

82

520

302

214

218

2088

1627

1143

461

2970

1738

1207

1232

1199

933

655

266

1652

960

678

692

01 02 02

01 02 03

01 03

01 03 01

01 04

01 04 01

02

bibliografijos rengimas
ir kaupimas
Nacionalinės
bibliografijos duomenų
banke (NBDB)
Priemonė:
Nacionalinės
889
retrospektyviosios
bibliografijos rengimas
ir įrašų kaupimas NBDB
Priemonė:
Lietuvos publikuotų
dokumentų tarptautinė
standartinė numeracija
(ISSN, ISBN, ISMN)
Uždavinys:
Išsamiausio Lietuvoje 2451
humanitarinių ir
socialinių mokslo
tematikos dokumentų
fondo formavimas
Priemonė:
Dokumentų atranka,
2451
paieška, jų
komplektavimas,
tvarkymas ir saugojimas
Uždavinys:
Rankraštinio ir
1469
publikuoto kultūros
paveldo ilgalaikio
išsaugojimo
užtikrinimas
Priemonė:
Sunykusių ar pažeistų 1469
dokumentų
funkcionalumo
atkūrimas
Tikslas:
Plėtoti vientisą
622
elektroninio paveldo
sistemą, užtikrinančią
kultūros paveldo objektų

694

488

195

1133

658

465

475

185

120

64

65

1911

1345

540

3290

1933

1330

1357

1911

1345

540

3290

1933

1330

1357

1144

805

325

1685

980

691

705

1144

805

325

1685

980

691

705

487

341

135

998

580

409

418

02 01

02 01 01

02 02

02 02 01

02 02 02

saugojimą, prieigą ir
integravimą į bendrą
skaitmeninę Lietuvos ir
Europos kultūros
paveldo erdvę.
Uždavinys:
Sudaryti teisines,
25
organizacines ir kitas
reikiamas sąlygas, kad
būtų vykdomas Lietuvos
kultūros paveldo
skaitmeninimo,
skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos
strategijoje numatytos
Nacionalinės bibliotekos
skaitmeninimo centro
funkcijos
Priemonė:
Sukurti kultūros paveldo 25
skaitmeninimo
stebėsenos sistemą
Uždavinys:
Dokumentinio paveldo, 82
saugomo Lietuvos
bibliotekose,
skaitmeninto turinio
kūrimas
Priemonė:
Nacionalinio
19
dokumentinio paveldo
vertybių prioritetinio
sąrašo rengimo
koordinavimas
Priemonė:
Dokumentinio paveldo 19
skaitmeninimo
koordinavimas siekiant
išvengti funkcijų
dubliavimo ir
integruojant
skaitmenintą turinį į
bendrą portalą ir

21

13

4

139

81

57

58

21

13

4

139

81

57

58

66

43

16

366

212

150

154

15

10

4

113

66

46

47

15

10

4

80

46

33

34

02 02 03

02 02 04

02 02 05

02 03

02 03 01

03

03 01

Europeaną
Priemonė:
ISO, Europos
15
standartizacijos
organizacijų, IFLA
standartų, klasifikatorių
bei tezaurų, būtinų
dokumentinio paveldo
skaitmeninimui,
ilgalaikiam saugojimui ir
sklaidai, pritaikymas
Priemonė:
Šalies bibliotekų
17
darbuotojų, vykdančių
dokumentinio paveldo
skaitmeninimą, mokymų
organizavimas
Priemonė:
Lietuvos kultūros
12
paveldo skaitmeninimo
ir sklaidos rezultatų
pritaikymas
tarptautiniuose
projektuose ir
konferencijose
Uždavinys:
Plėtoti skaitmeninto
515
kultūros paveldo turinio
duomenų banką
Priemonė:
Portalo
515
www.epaveldas.lt plėtra,
įtraukiant į jį Lietuvos
atminties institucijose
skaitmenintus kultūros
paveldo objektus
Tikslas:
Vykdyti parlamentinės 874
bibliotekos funkcijas
Uždavinys:
Lietuvos Respublikos 874
Seimo narių, Lietuvos

12

8

3

93

54

38

39

14

9

3

0

0

0

0

10

6

2

80

46

33

34

400

285

115

493

287

202

206

400

285

115

493

287

202

206

682

480

192

1157

672

475

485

682

480

192

1157

672

475

485

03 01 01

04

04 01

04 01 01

04 02

04 02 01

Respublikos
Vyriausybės ir kitų
valstybės valdžios
institucijų informacinių
poreikių tenkinimas
Priemonė:
Bibliografinės
874
informacijos rengimas ir
pateikimas, užklausų
vykdymas
Tikslas:
Užtikrinti prieigą prie 6845
žinių bei informacijos,
plėsti bibliotekos
paslaugas siekiant
įgyvendinti informacinės
visuomenės kūrimo
idėjas
Uždavinys:
Maksimalios prieigos 1835
prie Nacionalinės
bibliotekos fondo
sudarymas panaudojant
naujausias technologijas
Priemonė:
Elektroninio katalogo 1835
papildymas naujų
dokumentų
bibliografiniais įrašais ir
sukauptų dokumentų
bibliografinių įrašų
perkėlimas
Uždavinys:
Bibliotekos paslaugų
5010
vartotojams kokybės
gerinimas, elektroninių
paslaugų vystymas
Priemonė:
Vartotojų informacinis 3925
aprūpinimas, prieigos
prie Lietuvos ir pasaulio
informacijos išteklių
užtikrinimas

682

480

192

1157

672

475

485

5340

3761

1505

9396

5541

3776

3855

1431

1010

404

2437

1416

1000

1021

1431

1010

404

2437

1416

1000

1021

3909

2751

1101

6959

4125

2776

2834

3061

2159

864

3548

2122

1397

1426

04 02 02

05

05 01

05 01 01

05 01 02

05 02

05 02 01

05 03

Priemonė:
Tradicinių paslaugų
kokybės gerinimas
tenkinant vartotojų
poreikius
Tikslas:
Plėtoti Lietuvos
bibliotekininkystės
teoriją ir praktiką
spartinant integraciją į
tarptautinės
bibliotekininkystės
procesus
Uždavinys:
Bibliotekininkystės,
bibliografijos ir
knygotyros mokslo
tiriamosios veiklos
plėtra
Priemonė:
Taikomųjų mokslinių
tyrimų vykdymas,
publikacijų rengimas
Priemonė:
Metodinių priemonių
rengimas
Uždavinys:
Informacijos apie
Lietuvos bibliotekų
teorijos ir praktikos
raidą sklaida
Priemonė:
Narystė tarptautinėse
bibliotekų asociacijose,
dalyvavimas
konferencijose
Uždavinys:
Dalyvavimas Lietuvos
bibliotekų
dokumentavimo ir
informacijos,
bibliografavimo ir

1085

848

592

237

3411

2003

1379

1408

1187

927

649

260

1940

1190

727

750

178

139

97

39

541

315

222

226

129

99

67

30

290

169

119

121

49

40

30

9

251

146

103

105

7

6

3

1

44

44

0

7

6

3

1

44

44

0

311

243

170

68

346

201

142

145

05 03 01

05 03 02

05 04

05 04 01

05 04 02

referavimo, archyvų ir
dokumentų, informacijos
mokslų ir leidybos sričių
standartizavimo ir teisės
aktų projektų rengimo
procesuose
Priemonė:
Standartų projektų
202
rengimas
Priemonė:
Teisės aktų projektų
109
rengimas
Uždavinys:
Bibliotekų darbuotojų 691
kvalifikacijos
tobulinimas
Priemonė:
Seminarų, mokymų
23
organizavimas,
bibliotekos specialistų
kvalifikacijos
tobulinimas
Priemonė:
Bibliotekinės
668
bendruomenės
aprūpinimas nauja
profesine literatūra
Iš viso asignavimų
15911
programai
Iš jų pagal finansavimo
šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos 15911
valstybės biudžetas
iš jo:
15911
1.1. bendrojo
finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos
tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. specialiųjų
programų lėšos ir
pajamų įmokos

158

111

44

212

123

87

89

85

59

24

134

78

55

56

539

379

152

1009

630

363

379

18

12

5

108

71

36

37

521

367

147

901

559

327

342

12411

8729

3500

21956 12936 8829

9020

12411

8729

3500

21956 12936 8829

9020

12411

8729

3500

21411 12411 8729

9000

545

20

525

100

2. Kiti šaltiniai

Vyriausybės programos

2011-2013 strateginio veiklos plano
2 priedas
2 lentelė. 2010-2013-ųjų metų programos “Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas”
tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

01

01 01

01 01 01

01 01 02

01 02

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Patvirtinti 2010-ųjų metų
Numatomi 2012-ųjų metų
Numatomi 2013-ųjų metų
2011-ųjų metų asignavimai
asignavimai
asignavimai
asignavimai
Tarpinstituiš jų
iš jų
iš jų
iš jų
cinio veiklos
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
plano kodas,
Vyriausybės
iš
jų
iš
jų
iš
jų
iš
jų
iš viso
turtui iš viso
turtui iš viso
turtui iš viso
turtui
prioriteto
darbo
darbo
darbo
darbo įsigyti
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso
iš viso
kodas
užmoužmoužmoužmokesčiui
kesčiui
kesčiui
kesčiui

Tikslas:
Atnaujinti LIBIS 1018
infrastruktūrą ir
toliau plėtoti
programinę įrangą
siekiant ją pritaikyti
naujiems
uždaviniams spręsti
Uždavinys:
LIBIS suvestinio 2
katalogo tolimesnė
plėtra ir
integravimas į
Europos biblioteką
Priemonė:
Lietuvos bibliotekų 1
bibliografinių įrašų
pateikimas į
suvestinį katalogą
Lietuvos bibliotekų 1
bibliografinių įrašų
integravimas į
Europos biblioteką
Uždavinys:
Lietuvos bibliotekų 300
lokalinių sistemų
vystymas

718

453

300

1018

718

453

2

263

263

200

1

98

98

74

1

165

165

126

353

53

40

300

300

300

01 02 01

01 02 02

01 03

01 03 01

01 03 02

01 03 03

Priemonė:
Techninės ir
programinės
įrangos įsigijimas
LIBIS programos
įdiegimas Lietuvos
bibliotekose
Uždavinys:
Nacionalinės
bibliotekos
lokalinės sistemos
palaikymas
Priemonė:
Orgtechnikos,
kompiuterinės
technikos ir
programinės
įrangos
Nacionalinėje
bibliotekoje
priežiūra,
saugojimas, plėtra
ir eksploatacija
LIBIS programinės
įrangos priežiūra ir
palaikymas
LIBIS centro
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas
Iš viso asignavimų
programai
Iš jų pagal
finansavimo
šaltinius:
1. Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo
finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos
tarptautinės

52

52

300

300

248

248

53

53

40

716

716

453

402

402

213

621

621

453

307

307

213

95

95

95

95

1018

718

453

300

1018

718

453

300

1018

718

453

300

1018

718

453

300

1018

718

453

300

1018

718

453

300

finansinės paramos
lėšos
1.3. specialiųjų
programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

Vyriausybės programos

2011-2013 metų strateginio veiklos plano
3 priedas
Programų rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Rezultato:
1-ajam programos tikslui:
1. Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio
fondo surinkimo pilnumas, procentais nuo
R-01 01-01-01
visų per metus Lietuvos leidėjų išleidžiamų
dokumentų.
2-ajam programos tikslui:
1. Lietuvos bibliotekose suskaitmenintų
R-01 01-02-01 einamaisiais metais objektų skaičius, tūkst.
vnt.
2. Portalo www.epaveldas.lt naudojimas,
R-01 01-02-02
seansų skaičius, tūkst.vnt.
3-ajam programos tikslui
1. Informacinio aprūpinimo užtikrinimas,
R-01 01-03-01
procentais nuo gautų užklausų.
4-ajam programos tikslui
1. Virtualių apsilankymų skaičiaus augimas,
R-01 01-04-01
procentais
5-ajam programos tikslui
1. Bibliotekininkystės, bibliografijos ir
knygotyros mokslų tiriamųjų darbų rezultatų
R-01 01-05-01
pateikimas visuomenei, dalis nuo visų mokslo
tiriamųjų darbų rezultatų, procentais
Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui:
P-01 01-01-01-01 1. Gaunamų dokumentų kiekis, fiz.vienetais
2-ajam uždaviniui:
P-01 01-01-02-01 1. Valstybinės einamosios ir nacionalinės

2010-ųjų metų
planas

2011-ųjų metų

2012-ųjų metų

82

82,2

82,3

10

41

41

30

120

200

250

280

92

92

92

95

2

6

7

7

40

40

40

40

10540

14711

14711

14711

220

230

240

240

2013-ųjų metų

82,5

(n+x)-ųjų metų

Vertinimo
kriterijaus kodas
P-01 01-01-02-02
P-01 01-01-02-03
P-01 01-01-02-04
P-01 01-01-03-01
P-01 01-01-04-01
P-01 01-01-04-02
P-01 01-01-04-03

P-01 01-02-01-01
P-01 01-02-02-01
P-01 01-02-02-02

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas
retrospektyviosios bibliografijos įrašų skaičius
NBDB, tūkst.vnt.
2. Suteiktų ISSN skaičius, vnt.
3. Suteiktų ISBN skaičius, vnt.
4. Suteiktų ISMN skaičius, vnt.
3-ajam uždaviniui:
1. Gaunamų dokumentų kiekis, fiz.vnt.
4-ajam uždaviniui:
1. Restauruotų dokumentų skaičius, lapais.
2. Įrištų dokumentų skaičius, vnt.
3. Mikrofilmuotų dokumentų kadrų skaičius,
tūkst. vnt.
2-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui:
2. Skaitmeninimo stebėsenos sistemos
diegimas ir eksploatavimas, įtrauktų į sistemą
atminties institucijų skaičius, vnt.
2-ajam uždaviniui:
1.Atrinktų kultūros paveldo objektų skaičius,
tūkst.vnt.
2.Adaptuotų Europos ir ISO, IFLA standartų,
klasifikatorių ir tezaurų skaičius, vnt.

3-ajam uždaviniui:
1.Skaitmenintų Nacionalinės bibliotekos
P-01 01-02-03-01
dokumentinio paveldo objektų skaičius,
tūkst.psl.
2.Per portalą www.epaveldas.lt prieinamų
P-01 01-02-03-02 skaitmenintų kultūros paveldo objektų
skaičius, tūkst.objektų
3-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui:
P-01 01-03-01-01
1. Lietuvos periodinės spaudos straipsnių
bibliografinių įrašų skaičius, tūkst.vnt.

2010-ųjų metų
planas

2011-ųjų metų

2012-ųjų metų

2013-ųjų metų
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8
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28,8

24

32

28

28

28

(n+x)-ųjų metų

Vertinimo
Vertinimo kriterijaus
kriterijaus kodas
pavadinimas
P-01 01-03-01-02 2. Parengtų spaudos apžvalgų skaičius, vnt.
3. Įvykdytų bibliografinių užklausų skaičius,
P-01 01-03-01-03
vnt.
4-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui:
1. Bibliografinių įrašų skaičius bibliotekos
P-01 01-04-01-01
elektroniniame kataloge, tūkst.vnt.
2-ajam uždaviniui:
1. Prenumeruojamų duomenų bazių skaičius,
P-01 01-04-02-01
vnt.
P-01 01-04-02-02 2. Virtualių apsilankymų skaičius, tūkst.vnt.
P-01 01-04-02-03 3. Apsilankymų skaičius, tūkst.vnt.
P-01 01-04-02-04 4. Dokumentų išduotis, tūkst.fiz.vnt.
5. Užklausų, įvykdytų elektroninėmis
P-01 01-04-02-05
priemonėmis, skaičius, vnt.
6. Įvykdytų bibliografinių užklausų skaičius,
P-01 01-04-02-06
vnt.
P-01 01-04-02-07 7. Registruotų vartotojų skaičius, tūkst.vnt.
8. Dokumentų užsakymų skaičius iš Lietuvos
P-01 01-04-02-08
ir užsienio bibliotekų
P-01 01-04-02-09 9. Kopijuotų dokumentų skaičius, tūkst. vnt.
5-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui:
1. Parengtų metodinių priemonių skaičius,
P-01 01-05-01-01
vnt.
P-01 01-05-01-02 2. Publikacijų skaičius, vnt.
2-ajam uždaviniui:
P-01 01-05-02-01 1. Parengtų pranešimų skaičius, vnt.
2. Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją,
P-01 01-05-02-02
skaičius, žm.
3. Asociacijų, kurių narė yra Nacionalinė
P-01 01-05-02-03
biblioteka, skaičius, vnt.
3-ajam uždaviniui:
P-01 01-05-03-01 1. Standartų, teisės aktų projektų skaičius, vnt.

2010-ųjų metų
planas
202

2011-ųjų metų

2012-ųjų metų

2013-ųjų metų
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1
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(n+x)-ųjų metų

Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas
4-ajam uždaviniui:
1. Organizuotų seminarų, mokymų ir
P-01 01-05-04-01 kvalifikacijos tobulinimo priemonių skaičius,
vnt.
P-01 01-05-04-02 2. Išleistų leidinių pavadinimų skaičius, vnt.

R-01 02-01-01

P-01 02-01-01-01
P-01 02-01-01-02
P-01 02-01-02-01
P-01 02-01-02-02
P-01 02-01-03-01
P-01 02-01-03-02
P-01 02-01-03-03

Rezultato:
1-ajam programos tikslui:
1. LIBIS infrastruktūros atnaujinimas,
procentais
Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui:
1. Bibliografinių įrašų, pateikiamų į suvestinį
katalogą skaičius, tūkst.vnt.
2. Bibliografinių įrašų, integruotų į Europos
biblioteką, skaičius, tūkst.vnt.
2-ajam uždaviniui:
1. Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų
skaičius Lietuvos bibliotekose, vnt.
2. Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų
skaičius Nacionalinėje bibliotekoje, vnt.
3-ajam uždaviniui:
1. Naujų programinės įrangos versijų
sukūrimas ir įdiegimas, vnt.
2. Lietuvos bibliotekų darbuotojų mokymai,
val.sk.
3. LIBIS centro darbuotojų, tobulinusių
kvalifikaciją, skaičius, žm.

2010-ųjų metų
planas

2011-ųjų metų

2012-ųjų metų

2013-ųjų metų
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(n+x)-ųjų metų

2011-2013 m. strateginio veiklos plano
4 priedas
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJŲ TECHNINIS PRIEDAS

Pavadinimas
Kodas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
90 900 1715
Strateginis tikslas
Kaupti Lietuvos ir su Lietuva susijusį publikuotą ir rankraštinį kultūros paveldą,
užtikrinti ilgalaikį jo saugojimą, aktualinimą ir sklaidą, bei kurti informacijos
vartotojams paslaugas plėtojant vieningą informacijos infrastruktūrą
Efekto kriterijus
E-01-01
Lietuvos dokumentinio paveldo fondo didėjimas, procentais
1. Apibrėžimas
Gautų per metus dokumentų fizinių vienetų dalis
(procentais) nuo visų Nacionaliniame publikuotų
dokumentų archyviniame fonde esančių dokumentų
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindimas
Kriterijus parodo, kiek per metus padidėja Lietuvos
ir su Lietuva susijusio publikuoto ir rankraštinio
kultūros paveldo dokumentų skaičius ir leidžia
įvertinti Nacionalinės bibliotekos pastangas
kaupiant fondą ir valstybės dėmesį siekiant
išsaugoti dokumentinį paveldą ateities kartoms
4. Skaičiavimo metodas
x

z=

y

× 100

z - Lietuvos dokumentinio paveldo fondo

5.
6.
7.
8.

9.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

didėjimas, procentais
x – per metus gautų dokumentų skaičius
y – Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio
fondo dydis, iš viso
Vertinimo kriterijaus reikšmės:
2011 – 0,5%, 2012 – 0,6%, 2013 – 0,7%
Nacionalinės bibliotekos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Ketvirčio, pusės metų, metų
Vytautas Gocentas, Komplektavimo skyriaus
vedėjas, el. paštas v.gocentas@lnb.lt, tel. (8~5) 239
8610

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą
Efekto kriterijus
E-01-02
Einamųjų metų skaitmeninto Lietuvos dokumentinio paveldo sklaida internetu
(pateiktų skaitmenintų dokumentų dalis procentais)
1. Apibrėžimas
Portale www.epaveldas.lt pateiktų skaitmenintų
Lietuvos dokumentinio paveldo dokumentų,
saugomų
Nacionalinėje
bibliotekoje,
dalis
(procentais) nuo visų skaitmenintų dokumentų
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindimas
Kriterijus parodo per metus skaitmenintų
Nacionalinės bibliotekos dokumentinio paveldo
objektų prienamumo internete koeficientą, leidžia

įvertinti Nacionalinės bibliotekos pastangas
įgyvendinant
Lietuvos
kultūros
paveldo
skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir
prieigos strategiją bei organizuojant kultūros
paveldo turinio sklaidą virtualioje erdvėje.
4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

z=

x
× 100
y

z – Lietuvos dokumentinio paveldo sklaida,
procentais
x - per metus skaitmenintų ir internete pateiktų
dokumentų skaičius
y - per metus skaitmenintų dokumentų skaičius
Vertinimo kriterijaus reikšmės:
2011 – 90%, 2012 – 90,5%, 2013 – 91%
Nacionalinės bibliotekos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Ketvirčio, pusės metų, metų
Gitana Čekutytė-Timofejevienė, Virtualios
bibliotekos kūrimo skyriaus vedėja, el. paštas
g.cekutyte@lnb.lt , tel. (8~5) 239 8578

