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LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS 2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/arba indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai
(padalinys, darbuotojai)

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS
01-03-01-01-01

Dokumentų fondo
sudarymas,
tvarkymas ir
apsauga

Dokumentų kaupimas,
tvarkymas ir
saugojimas
Nacionalinio
publikuotų dokumentų
archyvinio fondo
Spaudos archyve

- gautų, sutvarkytų ir paruoštų
ilgalaikiam saugojimui dokumentų
skaičius, 18 421 fiz. vnt.

- Kauno apskrities viešajai bibliotekai
perduotų antrųjų archyvinių
egzempliorių dokumentų skaičius,
8 000 fiz. vnt.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinis publikuotų dokumentų
archyvinio fondo skyrius
R.Eglinskienė, N.Sadovskaja, A.Kučinskaitė,
E.Stachovskienė, N.Murnikova, E.Račkovska,
B.Kurliandskienė, T.Pijavčik
• Lituanikos skyrius
J.Budriūnienė, E.Karalienė, A.Miltenytė
Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinis publikuotų dokumentų
archyvinio fondo skyrius
J.Digimienė, V.Mickonienė

- apsaugotų dokumentų skaičius,
1 270 vnt.

Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinis publikuotų dokumentų
archyvinio fondo skyrius
R.Eglinskienė, N.Sadovskaja, E.Račkovska,
T.Pijavčik

I-IV ketv.

Dokumentų kaupimas,
tvarkymas ir saugojimas Nacionalinio
publikuotų dokumentų
archyvinio fondo Garso
ir vaizdo dokumentų
archyve

- gautų, sutvarkytų ir apsaugotų
dokumentų skaičius, 300 pav.

• Muzikos skyrius
Ž.Časaitė, L.Strabulienė, K.Šernaitė, D.Puišienė,
J.Stonienė, R. Koriznienė

I-IV ketv.

Dokumentų fondo
komplektavimas,
tvarkymas ir
saugojimas

- išieškotų dokumentų privalomųjų
egzempliorių skaičius, 5 500 pav. ir
21 922 fiz. vnt.

• Komplektavimo skyrius
L.Kilius, R.Karvelytė, G.Strikulienė,
M.Petrauskienė, I.Savickaitė, L.Stankevičiūtė,
D.Martinkutė

I-IV ketv.
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4.954,0

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Sunykusių ar pažeistų
dokumentų
funkcionalumo
atkūrimas

Proceso ir/arba indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Įvykdymo
terminas

- papildomai nupirktų, gautų mainais,
paramos ir kitais būdais dokumentų
skaičius, 7 800 pav. ir 22 078 fiz. vnt.

• Komplektavimo skyrius
V.Gocentas, N.Rupeikienė, L.Čepulienė,
M.Burokienė, V.Terienė, B.Ramoškienė,
I.Dainleytė, L.Sadovskaja, L.Stankūnaitė,
M.Bulbuk, V.Petrulevičiūtė, D.Tokarenko

I-IV ketv.

- rekataloguotų periodinių leidinių
skaičius, 990 pav.

• Komplektavimo skyrius
V.Terienė, R.Vaitkunskienė, R.Stankevičiūtė

I-IV ketv.

- nurašytų dokumentų skaičius,
43 200 fiz. vnt.

• Komplektavimo skyrius
V.Andriuškevičienė

I-IV ketv.

- į bendruosius fondus priimtų naujų
dokumentų skaičius, 6 500 fiz. vnt.

• Spaudinių saugojimo skyrius
G.Trainavičiūtė, L.Bajorinaitė

I-IV ketv.

- į depozitinę saugyklą priimtų
dokumentų skaičius, 6 000 fiz. vnt.

• Raseinių skyrius
L.Kavaliauskienė, V.Stoškevičienė,
R.Kavaliauskas

I-IV ketv.

- restauruotų dokumentų sąlyginių lapų
skaičius, 26 000 vnt.

- išvalytų rankomis ir dezinfekuotų
kameroje dokumentų skaičius, 1 300
vnt.
Rašytinio paveldo
apsaugojimas nuo
sunykimo

Atsakingi vykdytojai
(padalinys, darbuotojai)

- konservuotų dokumentų skaičius,
130 vnt.
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•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Restauravimo
skyrius ir Įrišimų restauravimo skyrius
B.Sivakova, L.Zadvornaja, D.Veselauskienė,
L.Pitrėnaitė, D.Udrienė, R.Minderienė,
R.Saulienė, A.Nikienė, J.Dulinskienė, G.Gužaitė,
K.Lukoševičienė, E.Ložytė, S.Sprindienė,
D.Juškienė, A.Vaitiekūnaitė, A.Nedevaitienė
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Fondų apsaugos
skyrius
N.Dereškevičiūtė, D.Staradomskienė
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Restauravimo
skyrius ir Įrišimų restauravimo skyrius
L. Zadvornaja, D.Veselauskienė, L.Pitrėnaitė,
D.Udrienė, R.Minderienė, R.Saulienė, A.Nikienė,
J.Dulinskienė, G.Gužaitė, K.Lukoševičienė,
E.Ložytė, S.Sprindienė, D.Juškienė,
A.Vaitiekūnaitė

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/arba indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
- įrištų leidinių skaičius, 2 180 vnt.

- suremontuotų leidinių skaičius, 660
vnt.

- pagamintų apsauginių aplankų,
dėžučių skaičius, 3 175 vnt.

- išvalytų siurbliu ir centrine dulkių
pašalinimo sistema dokumentų
lentynmetrių skaičius, 4 000 vnt.
- mikrofilmuotų dokumentų kadrų
skaičius, 60 000 kadrų

- Nacionalinio publikuotų dokumentų
archyvinio fondo Spaudos archyvo
būklės tyrimas, 1 tyrimo ataskaita
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Atsakingi vykdytojai
(padalinys, darbuotojai)

Įvykdymo
terminas

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Knygrišyklos
skyrius
E.Paketurienė, E.Tautkus, D.Jokubauskienė,
D.Milišauskienė, R.Černiavskaja,
O.Amulevičienė, D.Stundžėnienė, J.Pavlovskaja
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Fondų apsaugos
skyrius
Z. Karluškina
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Knygrišyklos
skyrius ir Fondų apsaugos skyrius
E.Paketurienė, E.Tautkus, D.Jokubauskienė,
D.Milišauskienė, R.Černiavskaja,
O.Amulevičienė, D.Stundžėnienė, J.Pavlovskaja,
M.Vasiliauskienė
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Fondų apsaugos
skyrius
K.Mikelionienė, G.Kondrackienė
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Dokumentų
dauginimo skyrius
S.Gružinskienė, A.Degutis, L.Baranauskienė,
E.Šklenikienė
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centras
B.Sivakova, R.Vasiliauskienė, N.Dereškevičiūtė,
L.Zadvornaja, D.Veselauskienė, L.Pitrėnaitė,
D.Budrienė, R.Minderienė, R.Saulienė,
A.Nikienė, J.Dulinskienė, G.Gužaitė,
K.Lukoševičienė, E.Ložytė, S.Sprindienė,
D.Juškienė, A.Vaitiekūnaitė

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/arba indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
- surengtų savišvietos seminarų
skaičius, 3 seminarai.

Valstybinės einamosios
bibliografijos rengimas
ir kaupimas
Nacionalinės
bibliografijos duomenų
banke (NBDB)

- parengtų bibliografinių įrašų skaičius,
220 000 vnt.
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Atsakingi vykdytojai
(padalinys, darbuotojai)

Įvykdymo
terminas

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centras
J.Dulinskienė, B.Sivakova, A.Nikienė, E.Ložytė
Bibliografijos ir knygotyros centro
Einamosios bibliografijos skyrius
D.Sipavičiūtė, G.Kubilienė, R.Urbonaitė,
G.Bernackienė, D.Ostrauskienė, A.Minikevičienė,
R.Kondratavičienė, D.Gedminienė,
D.Kavoliūnienė, V.Margevičiūtė, O.Milevičiūtė,
Z.Zakrevskaitė, A.Rugienytė, B.Butkienė,
E.Misevičiūtė, E.Samuolytė, I.Larionova,
L.Maciūnaitė
• Informacijos centras
I.Adomaitienė, I.Diržauskienė, I.Kvieselaitienė,
V.Račkauskaitė, G.Rinkevičienė, Z.Daugėlaitė.
A.Isodienė, A.Lapinskienė, R.Lekevičienė,
N.Abukevičienė, D.Miliukaitė, B.Dženkaitienė
• Vaikų literatūros centras
R.Kišūnaitė
• Meno skyrius
R.Sidaraitė, A.Balaševičiūtė, R.Chlomauskaitė,
J.Dapkievicz, E.Dikavičienė
• Lituanikos skyrius
J.Garlaitė, J.Matuzaitė, J.Rimka, V.Filipovič,
R.Čepliejienė, M.Myškovska
• Muzikos skyrius
Ž.Časaitė, L.Strabulienė,V.Čeglienė, D.Puišienė,
K. Šernaitė, Z.Baublytė, A.Bielinskienė,
M.Burokaitė, V.Skurvidienė
• Bibliotekininkystės centro Informacijos
skyrius
N.Bičkauskaitė

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/arba indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
- parengtų autoritetinių įrašų skaičius,
26 000 vnt.

Nacionalinės
retrospektyviosios
bibliografijos rengimas
ir įrašų kaupimas
NBDB

- parengtų bibliografinių įrašų skaičius,
6 200 įrašų

- parengtų autoritetinių įrašų skaičius,
3 510 įrašų
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Atsakingi vykdytojai
(padalinys, darbuotojai)

Įvykdymo
terminas

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

Bibliografijos ir knygotyros centro
Einamosios bibliografijos skyrius
L.Kairienė, D.Marozienė, D.Šlapšinskienė,
K.Bumblauskienė, G. Stunžėnas, R.Butėnaitė,
Z.Bertauskienė.
• Meno skyrius
R.Sidaraitė
• Lituanikos skyrius
J.Garlaitė
• Muzikos skyrius
J.Burokienė
Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos skyrius
V.Savickienė, V.Mateikienė, V.Pakalniškienė,
R.Bagušytė, V.Baltinė, A.Riaubienė, J.Petkelienė,
M.Myštautaitė, P.Sipaitytė, R.Jurkevičiūtė,
Z.Karklelytė, D.Narkevičienė,
A.Valentukevičiūtė, T.Vaičiulis, K.Basiul,
M.Ivanovič, I.Jezukevičienė, R.Bočenkienė,
R.Adomavičienė, L. Lempertienė, A.Lempertas
• Retrokonversijos skyrius
J.Stasiūnienė
• Lituanikos skyrius
J.Budriūnienė, V.Būtėnaitė, A.Miltenytė
Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos skyrius
R.Bagušytė, T.Vaičiulis, K.Basiul,
I.Jezukevičienė, L.Lempertienė
• Retrokonversijos skyrius
D.Gedžiūnaitė

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas
01-03-01-01-02

Priemonės
pavadinimas
Lietuvos
publikuotų
dokumentų
tarptautinė
standartinė
numeracija
(ISSN, ISBN,
ISMN)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Tarptautinių
standartinių numerių
suteikimas Lietuvoje
leidžiamoms knygoms,
muzikos leidiniams,
serialiniams leidiniams
ir kitiems tęsiamiesiems
ištekliams

Proceso ir/arba indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
- suteiktų ISBN skaičius, 4 000 vnt.

- suteiktų ISMN skaičius, 25 vnt.

- suteiktų ISSN skaičius, 200 vnt.

01-03-02-01-01

Skaitmeninimas,
skaitmenintų
objektų ilgalaikis
saugojimas ir
sklaida, procesų
standartizavimas

Kultūros paveldo
skaitmeninimo
stebėsenos sistemos
sukūrimas ir diegimas

- į sistemą įtrauktų atminties institucijų
skaičius, 10 vnt.

Nacionalinio
dokumentinio paveldo
vertybių prioritetinio
sąrašo rengimo
koordinavimas
Dokumentų
skaitmeninimas,
skaitmeninimo darbų
koordinavimas

- į sąrašą įtrauktų publikuoto kultūros
paveldo objektų skaičius, 2 000
bibliografinių įrašų

Metaduomenų
skaitmenintiems
objektams rengimas

- suskaitmenintų dokumentų skaičius,
20 000 objektų, 400 000 puslapių

- parengtų bibliografinių įrašų skaičius,
500 vnt.
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Atsakingi vykdytojai
(padalinys, darbuotojai)

Įvykdymo
terminas

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinių agentūrų skyrius
D.Smoriginienė

Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinių agentūrų skyrius
D.Smoriginienė
Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinių agentūrų skyrius
M.Ilgevičienė
Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios
elektroninio paveldo sistemos centras
V. Matijoškaitė

Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios
elektroninio paveldo sistemos centro
Dokumentinio paveldo atrankos ir
metaduomenų rengimo skyrius
S.Pankratovienė, E.Žvinytė
• Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios
elektroninio paveldo sistemos centro
Skaitmeninimo skyrius
L.Mačiulienė, J.Miliukaitė, V.Kundelytė,
D.Dainelienė, R.Rudokaitė
•

Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios
elektroninio paveldo sistemos centro
Dokumentinio paveldo atrankos ir
metaduomenų rengimo skyrius
A.Trabšienė

I-IV ketv.

I-IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

70,0

485,0

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/arba indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Periodikos lietuvių
kalba (1823-1940)
atpažinimas

- atpažintų puslapių skaičius, 5 000
psl.

Dokumentų
bibliografinių įrašų ir
vaizdų eksportavimas į
portalą

- eksportuotų skaitmeninių objektų
skaičius, 12 000 objektų

Dokumentinio paveldo
skaitmeninto turinio
integravimas į bendrą
portalą ir Europeaną

- į portalą www.europeana.eu
eksportuotų knygų, periodinių leidinių,
rankraštinių dokumentų bibliografinių
įrašų skaičius, 20 000 vnt.

Tarptautinių standartų,
klasifikatorių bei
tezaurų pritaikymas,
Lietuvos standartų
projektų rengimas

- adaptuotų standartų skaičius, 1 vnt.

- parengtų Lietuvos standartų projektų
skaičius, 1 vnt.

Metodinės medžiagos
rengimas

- parengtų metodinių leidinių skaičius,
1 vnt.

Šalies bibliotekų
darbuotojų, vykdančių
dokumentinio paveldo
skaitmeninimą,
mokymų organizavimas

- mokymų skaičius, 3 vnt.

Atsakingi vykdytojai
(padalinys, darbuotojai)
•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios
elektroninio paveldo sistemos centro
Skaitmeninimo skyrius
A.Gaižutienė, A.Niaurienė, D.Dainelienė,
J.Valdemarienė, E. Rastenienė
Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios
elektroninio paveldo sistemos centro
Dokumentinio paveldo atrankos ir
metaduomenų rengimo skyrius
A.Gocentaitė, S.Pankratovienė, A.Trabšienė
Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios
elektroninio paveldo sistemos centro
Dokumentinio paveldo atrankos ir
metaduomenų rengimo skyrius
A.Gocentaitė, S.Pankratovienė, A.Trabšienė
Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios
elektroninio paveldo sistemos centro
Standartų ir metodinis skyrius
T.Auškalnis, N.Bliūdžiuvienė, L.Buckienė,
N.Marinskienė
Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios
elektroninio paveldo sistemos centro
Standartų ir metodinis skyrius
T.Auškalnis, N.Bliūdžiuvienė, L.Buckienė
Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios
elektroninio paveldo sistemos centras
G. Čekutytė-Timofejevienė, E. Žvinytė,
L.Buckienė, T.Auškalnis, N.Marinskienė
Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios
elektroninio paveldo sistemos centras
G.Čekutytė-Timofejevienė, E.Žvinytė

7

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas
01-03-03-01-01

01-03-04-01-01

Priemonės
pavadinimas
Bibliografinės
informacijos
rengimas ir
pateikimas,
užklausų
vykdymas

Vartotojų
informacinis
aprūpinimas,
prieigos prie
Lietuvos ir
pasaulio
informacijos ir
žinių išteklių
organizavimas,
paslaugų
vartotojams
teikimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/arba indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai
(padalinys, darbuotojai)

Įvykdymo
terminas

Straipsnių
bibliografinių įrašų
rengimas

- parengtų bibliografinių įrašų skaičius,
30 000 vnt.

• Vadovybės informacijos skyrius
A.Markevičiūtė, N.Nekrasova, S.Jurgaitytė,
A.Brazinskaitė, V.Tamošaitienė, L.Klusienė

I-IV ketv.

Spaudos apžvalgų
rengimas

- parengtų spaudos apžvalgų skaičius,
200 vnt.

• Vadovybės informacijos skyrius
R.Lukauskaitė, L.Kytrienė, J.Milašienė,
Ž.Juzukonienė, R.Caturian, V.Nedzveckienė,
A.Gurauskaitė, J.Lichtaravičienė,
R.Januškevičienė, L.Savickienė, R.Avižienė

I-IV ketv.

Bibliografinių užklausų
vykdymas

- įvykdytų užklausų skaičius, 170 vnt.

• Vadovybės informacijos skyrius
S.Čužienė, R.Avižienė, L.Savickienė,
A.Markevičiūtė, R.Januškevičienė
• Informacijos centras
D.Augustaitytė, I.Kvieselaitienė, I.Adomaitienė

I-IV ketv.

Elektroninio katalogo
kūrimas: dokumentų
katalogavimas,
sisteminimas ir
dalykinimas

- sukurtų bibliografinių įrašų skaičius,
50 000 vnt.

• Katalogavimo skyrius
R.Skačkauskienė, S. Stankuvienė, D. Pečiulienė
• Muzikos skyrius
L.Strabulienė, Ž.Časaitė, Z.Baublytė,
A.Bielinskienė,J.Stonienė, R.Koriznienė,
M.Burokaitė, V.Čeglienė
• Retų knygų ir rankraščių skyrius
R.Dirsytė, D.Norkūnienė, A.Masevičienė,
D.Tarailienė, V.Vaitkevičiūtė-Verbickienė

I-IV ketv.

- suteiktų indeksų ir dalykinių rubrikų
skaičius, 29 000 vnt.

• Katalogavimo skyrius
R.Skačkauskienė, I.Kvietkuvienė
• Muzikos skyrius
L.Strabulienė, K.Šernaitė, A.Bielinskienė

I-IV ketv.
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Asignavimai
(tūkst. litų)
529,0

3.189,0

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/arba indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai
(padalinys, darbuotojai)

Įvykdymo
terminas

- sukurtų autoritetinių įrašų skaičius,
44 000 vnt.

• Katalogavimo skyrius
I.Kriukienė, N.Janušienė
• Retų knygų ir rankraščių skyrius
D.Norkūnienė, A.Masevičienė, V.VaitkevičiūtėVerbickienė
• Muzikos skyrius
J.Burokienė
• Meno skyrius
R.Sidaraitė
• Lituanikos skyrius
J.Garlaitė
• Bibliotekininkystės centro Informacijos
skyrius
N.Bičkauskaitė, P.Juknienė, M.Fominaitė

I-IV ketv.

- išverstų ir redaguotų UDK skirsnių
skaičius, 8 000 vnt.

• Katalogavimo skyrius
R.Skačkauskienė, D.Noreikienė, M.Gobytė

I-IV ketv.

- iš Vaizdų katalogo į Elektroninį
katalogą konvertuotų bibliografinių
įrašų skaičius, 9 000 vnt.

• Retrokonversijos skyrius
R.Švabauskaitė, D.Šulcienė, V.Rutkauskaitė,
G.Lenkauskaitė, J.Mockevičienė, R.Ginaitienė

I-IV ketv.

Vartotojų informacinis
aprūpinimas

- įvykdytų bibliografinių užklausų
skaičius, 37 000 vnt.

Prieigos prie Lietuvos ir
pasaulio informacijos
išteklių užtikrinimas

- prenumeruojamų duomenų bazių
skaičius, 37 vnt.
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•

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
darbuotojai
• Informacijos centro darbuotojai
• Meno skyriaus darbuotojai
• Muzikos skyriaus darbuotojai
• Vaikų literatūros centro darbuotojai
• Lituanikos skyriaus darbuotojai
• Retų knygų ir rankraščių skyriaus
darbuotojai
• Bibliotekininkystės centro informacijos
skyriaus darbuotojai
• Bibliografijos ir knygotyros centro
darbuotojai
• Spaudinių saugojimo skyriaus
darbuotojai
• Informacijos centro Elektroninės
informacijos skyrius
A.Diržauskienė

I-IV ketv.

I-IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/arba indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai
(padalinys, darbuotojai)

Įvykdymo
terminas

Virtualių parodų
organizavimas

- surengtų virtualių teminių parodų
skaičius, 30 vnt.

• Ryšių su visuomene skyrius
N.Jonaitienė, N.Matusevičienė, J.Stankevičienė,
D.Gudelis, K.Šapoka, J.Zovė, S.Kuliešienė,
B.Pečiulevičiūtė, G.Sederevičius
• Vaikų literatūros centras
J.Savukynaitė, R.Tamulienė
• Muzikos skyrius
K.Šernaitė, M.Burokaitė
• Meno skyrius
R.Sidaraitė, R.Chlomauskaitė, E.Valiūtė
• Lituanikos skyrius
J.Budriūnienė, E.Karalienė, V.Kirijakaitė,
J.Matuzaitė, R.Čepliejienė

I-IV ketv.

Bibliotekos žiniatinklio
2.0 įrankių kūrimas ir
palaikymas
Elektroninių
bibliografinių ir
informacinių leidinių
rengimas

- sukurtų ir palaikomų Bibliotekos
žiniatinklio 2.0 įrankių skaičius, 4 vnt.

• Ryšių su visuomene skyrius
B.Pečiulevičiūtė, G.Sederevičius

I-IV ketv.

- parengtų elektroninių bibliografinių
ir informacinių leidinių skaičius, 10
vnt.

• Informacijos centras
L.Jankevičienė, I.Adomaitienė, A.Diržauskienė,
I.Kvieselaitienė
• Bibliotekininkystės centro Informacijos
skyrius
P.Juknienė

I-IV ketv.

Skaitytojų aptarnavimas

- apsilankymų skaičius, 130 000 vnt.
- registruotų skaitytojų skaičius,
14 000 vnt.
- išduotų dokumentų skaičius,
1 200 000 vnt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
darbuotojai
Informacijos centro darbuotojai
Meno skyriaus darbuotojai
Muzikos skyriaus darbuotojai
Vaikų literatūros centro darbuotojai
Lituanikos skyriaus darbuotojai
Retų knygų ir rankraščių skyriaus
darbuotojai
Bibliotekininkystės centro Informacijos
skyriaus darbuotojai
Spaudinių saugojimo skyriaus
darbuotojai

I-IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priemonės
kodas

01-03-05-01-01

Priemonės
pavadinimas

Mokslo
tiriamosios bei
metodinės veiklos
plėtra, bibliotekų
darbuotojų
aprūpinimas
profesine
literatūra bei jų
profesionalumo
ugdymas.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/arba indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Tarpbibliotekinio
abonemento paslaugų
teikimas

- įvykdytų dokumentų užsakymų
skaičius, 3 605 vnt.
- gautų ir išsiųstų dokumentų skaičius,
3 485 vnt.

• Skaitytojų aptarnavimo skyrius
R.Senovaitienė, R.Birgilienė

I-IV ketv.

Dokumentų
kopijavimas

- kopijuotų dokumentų skaičius,
300 000 vnt.

• Skaitytojų aptarnavimo skyrius
D.Kundelienė
• Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Dokumentų
dauginimo skyrius
V.Kondrackas, M.Liniauskas

I-IV ketv.

Taikomųjų mokslinių
tyrimų vykdymas,
publikacijų rengimas

- temų skaičius, 8 vnt.

• Bibliotekininkystės centras
L.Vancevičienė, G.Ivaškevičienė
• Vaikų literatūros centras
O.Kaladienė, R.Tamulienė, L.Udrienė, K.Urba,
A.Augustaitienė, R.Kišūnaitė, J.Savukynaitė
• Bibliografijos ir knygotyros centras
D.Sipavičiūtė, V.Savickienė, R.Eglinskienė,
L.Lempertienė
• Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios
elektroninio paveldo sistemos centras
N.Bliūdžiuvienė
• Muzikos skyrius
A.Bielinskienė, J.Burokienė
• Retų knygų ir rankraščių skyrius
J.Steponaitienė, R.Dirsytė, D.Norkūnienė,
A.Masevičienė, D.Tarailienė, T.Mackevič
• Strateginių projektų plėtros skyrius
E.Stratilatovas

I-IV ketv.

- publikacijų skaičius, 30 vnt.
- pranešimų skaičius, 40 vnt.

Nacionalinės bibliotekos darbuotojai

I-IV ketv.

Metodinių priemonių
rengimas ir leidyba

- parengtų ir išleistų metodinių
priemonių skaičius, 6 vnt.
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Atsakingi vykdytojai
(padalinys, darbuotojai)

•

Bibliotekininkystės centro Bibliotekų
vadybos skyrius
R.Kvietkauskienė
• Katalogavimo skyrius
R.Skačkauskienė

Įvykdymo
terminas

I-IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

682,0

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/arba indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai
(padalinys, darbuotojai)

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

• Leidybos skyrius
A.Tebelškienė, T.Jablonskaja, J.Jūrėnienė
• Strateginių projektų plėtros skyrius
E.Stratilatovas
Nacionalinės
bibliotekos darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas
Profesinio žurnalo
“Tarp knygų” leidyba

- darbuotojų, pakėlusių kvalifikaciją,
skaičius, 130 darbuotojų

Nacionalinės bibliotekos darbuotojai

I-IV ketv.

- išleistų numerių skaičius, 11 numerių

• Leidybos skyrius
J.Bičkauskienė, V.Aputienė, L.Pakalniškienė,
P.Grybauskienė, K.Stankevičius, E.Šileikienė

I-IV ketv.

Kitų
bibliotekininkystės,
bibliografijos,
statistikos leidinių
leidyba ir platinimas

- leidinių pavadinimų skaičius, 17 vnt.
- leidinių apimtis, 230 leidyb. apsk.
lankai
- leidinių tiražas, 11 400 egz.

• Leidybos skyrius
A.Tebelškienė, T.Jablonskaja, J.Jūrėnienė
V.Kuzmaitė
• Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Dokumentų
dauginimo skyrius
V.Kondrackas, M.Liniauskas

I-IV ketv.

01-03-05-01-02

Dalyvauti
tarptautinių
bibliotekų
asociacijų
veikloje

Narystė tarptautinėse
bibliotekų asociacijose,
dalyvavimas
konferencijose

- tarptautinių organizacijų skaičius, 14
vnt.

• Administracija
S.Leknickienė

I-IV ketv.

30,0

01-03-06-01-01

Užsakovo
funkcijų
vykdymas
rekonstruojant
pagrindinį
bibliotekos
pastatą

Pagrindinio
Nacionalinės
bibliotekos pastato
rekonstrukcija

- darbų įvykdymas nuo sąmatinės
vertės, 10,5 proc.

• Rekonstrukcijos priežiūros skyrius
A.Burokienė, E.Kisielienė

I-IV ketv.

8.051,0

01-03-06-02-01

Veiklos
organizavimas ir
aprūpinimas

Nacionalinės
bibliotekos veiklos
užtikrinimas

- lėšų dalis programos sąmatoje, 15
proc.

• Bendrasis skyrius
A.Mačys, J.Navickas, J.Ruškulys, R.Butkus,
G.Skauronas, J.Banelienė, L.Kruglikova,
V.Bartkevičius, A.Vanagas

I-IV ketv.

2.846,0
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INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS, PLĖTRA IR VISUOMENĖS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS LIBIS BIBLIOTEKOSE

Priemonės
kodas
02-02-01-01-01

02-02-01-02-01

02-02-02-01-01

02-02-02-02-01

Priemonės
pavadinimas
Lietuvos bibliotekų
bibliografinių įrašų
pateikimas į suvestinį
katalogą ir
integravimas į
Europos biblioteką

Techninės ir
programinės įrangos
įsigijimas

Atnaujinti bei
paviešinti mokomąją
medžiagą
bibliotekininkams ir
gyventojams

Komunikavimo
kampanijų svetainių
palaikymas.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/arba indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Lietuvos bibliotekų
bibliografinių įrašų
pateikimas į suvestinį
katalogą

- pateiktų bibliografinių įrašų
skaičius, 100 000 įrašų

Lietuvos bibliotekų
bibliografinių įrašų
integravimas į Europos
biblioteką

- integruotų bibliografinių
įrašų skaičius, 1 460 000
įrašų

Kompiuterizuotų darbo
vietų įdiegimas Lietuvos
bibliotekose
Naujų LIBIS programinės
įrangos versijų kūrimas

- įdiegtų darbo vietų skaičius,
10 vnt.

Orgtechnikos,
kompiuterinės technikos ir
programinės įrangos
priežiūra

- kompiuterizuotų darbo vietų
skaičius, 511 vnt.
(stacionarios ir mobilios
darbo vietos)

Viešųjų bibliotekų
darbuotojų mokymai

- mokymų trukmė, 120
valandų

Mokymų koordinavimas,
organizavimas

- mokymų skaičius, 5 vnt.

Mokomosios medžiagos
atnaujinimas
Aktyvesnio naudojimosi
vieša interneto prieiga akcijų
rengimas

- atnaujintų mokymo
programų skaičius, 1 vnt.
- komunikavimo interneto
svetainių skaičius, 2 vnt.

- sukurtų programinės įrangos
versijų skaičius, 4 versijos

13

Atsakingi vykdytojai
(padalinys, darbuotojai)

Įvykdymo
terminas

•

I-IV ketv.

•

I-IV ketv.

Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos centro Suvestinio
katalogo ir katalogavimo paslaugų
skyrius
V.Tolušienė
Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos centro Suvestinio
katalogo ir katalogavimo paslaugų
skyrius
R.Balandienė
• Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos centras
G.Bastauskienė
• Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos centras
Z.Burinskienė
• Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos centro
Automatizuotos bibliotekinės sistemos
skyrius
V.Bielinienė
• Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos centras
Z.Burinskienė
• Strateginių projektų plėtros skyrius
E.Stratilatovas

• Strateginių projektų plėtros skyrius
E.Stratilatovas
• Strateginių projektų plėtros skyrius
E.Stratilatovas

I-IV ketv.

Asignavimai
(tūkst.litų)
147,0

853,0

I-IV ketv.
I-IV ketv.

I-IV ketv.
I-IV ketv.

8,0

I-IV ketv.
I-IV ketv.

8,0

