PATVIRTINTA
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Generalinio direktoriaus 2015 m vasario 27 d. įsakymu Nr. B-36
LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS 2015-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

01-0301-0101

Priemonės
pavadinimas

Sudaryti, tvarkyti,
saugoti
dokumentų fondą,
vykdyti Lietuvos
publikuotų
dokumentų
tarptautinę
standartinę
numeraciją
(ISBN, ISSN,
ISMN).

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi padaliniai

Programa 01 03 VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS
Dokumentų kaupimas,
Gautų, sutvarkytų ir
 Bibliografijos ir knygotyros centro
tvarkymas ir saugojimas paruoštų ilgalaikiam
Nacionalinio publikuotų dokumentų
Nacionaliniame
saugojimui dokumentų
archyvinio fondo skyrius
publikuotų dokumentų
skaičius, 14 600 fiz.vnt.
 Lituanikos skyrius
archyvinio fondo
 Informacijos išteklių formavimo ir
(NPDAF) Spaudos
vystymo centro Komplektavimo
archyve
skyrius

Dokumentų kaupimas,
tvarkymas ir saugojimas
NPDAF Vaizdo ir garso
dokumentų archyve
Nacionalinės bibliotekos
dokumentų fondo
komplektavimas,
tvarkymas ir saugojimas
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Proceso ir/arba indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Gautų, sutvarkytų ir
paruoštų ilgalaikiam
saugojimui dokumentų
skaičius, 300 fiz.vnt.
Išieškotų dokumentų
privalomųjų egzempliorių
skaičius 5 500 pav. ir
24 000 fiz. vnt.
Papildomai nupirktų,
gautų mainais, paramos ir
kitais būdais dokumentų
skaičius, 9 000 pav. ir
20 000 fiz.vnt.

Atsakingas
asmuo

Įvykdymo
terminas

Asignavi
mai
(eurų)

N.Bliūdžiuvienė

I-IV k.

1 789 942



Muzikos skyrius

Ž.Časaitė

I-IV k.



Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Komplektavimo
skyrius

J.Steponaitienė

I-IV k.



Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Komplektavimo
skyrius

J.Steponaitienė

I-IV k.

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

Įvykdy
mo
termin
as

Nurašytų dokumentų
skaičius,
45 000, fiz. vnt.



J.Steponaitienė

I-IV k.



Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Komplektavimo
skyrius
Spaudinių saugojimo skyrius
Muzikos skyrius
Meno skyrius
Informacijos centras
Bibliotekininkystės centras
Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinio publikuotų dokumentų
archyvinio fondo skyrius
Vaikų literatūros centro Aptarnavimo ir
edukacijos skyrius
Spaudinių saugojimo skyrius

R.Čelnaitė

I-IV k.



Raseinių skyrius

L.Kavaliauskienė

I-IV k.



Ekspertų grupė

S.Leknickienė

II k.



Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Restauravimo
skyrius ir Įrišimų restauravimo skyrius

A.Plioplys

I-IV k.



Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Fondų apsaugos
skyrius

A.Plioplys

I-IV k.









Nacionalinės bibliotekos
fondų formavimo
strategijos rengimas
Sunykusių ar pažeistų
dokumentų
funkcionalumo
atkūrimas
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Į bendruosius fondus
priimtų naujų dokumentų
skaičius
7 500 fiz.vnt.
Į depozitinę saugyklą
priimtų dokumentų
skaičius, 9 500 fiz.vnt.
Parengtos Nacionalinės
bibliotekos fondų
formavimo gairės, 1 vnt.
Restauruotų dokumentų
sk. 100 vnt. (iš jų
restauruotų dokumentų
sąlyginių lapų skaičius, 28
000 vnt., restauruotų
įrišimų skaičius, 85 vnt.)
Išvalytų, dezinfekuotų
rankomis ir kameroje
dokumentų skaičius, 1030
vnt.

Asignavi
mai
(eurų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

Įvykdy
mo
termin
as

Rašytinio paveldo
apsaugojimas nuo
sunykimo

Konservuotų dokumentų
skaičius, 150 vnt.



A.Plioplys

I-IV k.

Įrištų dokumentų (perrištų
leidinių ir įrištų periodinių
leidinių komplektų)
skaičius
1 900 vnt.
Suremontuotų leidinių
skaičius, 660 vnt.



Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Restauravimo
skyrius ir Įrišimų restauravimo skyrius.
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Knygrišyklos
skyrius

A.Plioplys

I-IV k.



Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Fondų apsaugos
skyrius

A.Plioplys

I-IV k.

Pagamintų apsauginių
aplankų, dėžučių skaičius,
2565 vnt.



Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Knygrišyklos
skyrius ir Fondų apsaugos skyrius

A.Plioplys

I-IV k.

Išvalytų siurbliu ir
centrine dulkių
pašalinimo sistema
dokumentų lentynmetrių
skaičius, 2 700 vnt.
Šv. Jurgio bažnyčios
patalpose esančių
dokumentų, išvalytų
dulkių siurbliu, skaičius,
27 000 fiz.vnt.
Mikrofilmuotų
dokumentų kadrų
skaičius, 60 000 vnt.



Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Fondų apsaugos
skyrius

A.Plioplys

I-IV k.



Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Fondų apsaugos
skyrius

A.Plioplys

I-IV k.



Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Dokumentų
dauginimo skyrius

A.Plioplys

I-IV k.

Dokumentų saugojimo
senų dėžučių pakeitimas



Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinio publikuotų dokumentų

N.Bliūdžiuvienė

I-IV
k.

NPDAF apsauga
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Asignavi
mai
(eurų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Šv. Jurgio bažnyčios
patalpose esančio
dokumentų fondo
tvarkymo programos
vykdymas

Valstybinės einamosios,
nacionalinės
retrospektyviosios,
lituanikos bibliografijos
rengimas ir kaupimas
Nacionalinės
bibliografijos duomenų
banke (NBDB), NBDB
administravimas.

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

naujomis nerūgštinėmis
dėžutėmis, 4000 vnt.
Iš bažnyčios perkeltų
spaudinių skaičius, 22 000
fiz.vnt; sutvarkytų ir į
kitus Nacionalinės
bibliotekos fondus
(įskaitant vidaus mainų)
perduotų spaudinių
skaičius 10 000 fiz. vnt
Nacionalinės
bibliografijos duomenų
banke (NBDB) sukurtų
valstybinės einamosios,
nacionalinės
retrospektyviosios,
lituanikos bibliografinių
įrašų skaičius, 210 000
vnt.

Atsakingi padaliniai
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Sukurtų bibliografinių
įrašų skaičius, 50 000 vnt.

Įvykdy
mo
termin
as

S.Leknickienė

I-IV k.

N.Bliūdžiuvienė

I-IV k.

J.Steponaitienė

I-IV k.

archyvinio fondo skyrius



LNB Elektroninio
katalogo kūrimas
(dokumentų
katalogavimas,

Atsakingas
asmuo



Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinio publikuotų dokumentų
archyvinio fondo skyrius
Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Komplektavimo
skyrius
Dokumentų atrankos ir paskirstymo
grupė
Bibliografijos ir knygotyros centro
Einamosios bibliografijos skyrius
Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos skyrius
Informacijos centras
Meno skyrius
Lituanikos skyrius
Muzikos skyrius
Bibliotekininkystės centro Informacijos
skyrius
Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Retrokonversijos
skyrius
Vadovybės informacijos skyrius
Vaikų literatūros centras
Nacionalinis skaitmeninimo ir
virtualios elektroninio paveldo sistemos
centras
Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Katalogavimo skyrius,
Retų knygų ir rankraščių skyrius,

Asignavi
mai
(eurų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

sisteminimas ir
dalykinimas),
administravimas ir
priežiūra
Autoritetinių įrašų
duomenų bazės (AĮ DB)
rengimas

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

Valstybinės
bibliografijos ir spaudos
statistikos sklaidos
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Proceso ir/arba indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingas
asmuo

Įvykdy
mo
termin
as

Bibliografijos ir knygotyros centro
Einamosios bibliografijos skyrius,
Nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos skyrius
Meno skyrius
Lituanikos skyrius
Muzikos skyrius
Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Katalogavimo skyrius,
Retų knygų ir rankraščių skyrius,
Retrokonversijos skyrius.
Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinių agentūrų skyrius

J.Steponaitienė

I-IV k.

N.Bliūdžiuvienė

I-IV k.

Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinių agentūrų skyrius
Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinių agentūrų skyrius
Bibliografijos ir knygotyros centro
Nacionalinių agentūrų skyrius

N.Bliūdžiuvienė
N.Bliūdžiuvienė
N.Bliūdžiuvienė

I-IV k.

Bibliografijos ir knygotyros centras

N.Bliūdžiuvienė

IV k.

Atsakingi padaliniai



AĮ DB parengtų
autoritetinių įrašų
skaičius, 40 000 vnt.
t.tarpe LNB parengtų
autoritetinių įrašų
skaičius,
26 250 vnt



Suteiktų ISBN skaičius,
5 500 vnt.



Suteiktų ISMN skaičius,
50 vnt.
Suteiktų ISSN skaičius,
200 vnt.
Parengtų
priešpublikacinių (CIP)
bibliografinių įrašų
skaičius, 5 000 vnt.
Parengta valstybinės
bibliografijos ir spaudos
statistikos leidinių














Retrokonversijos skyrius
Muzikos skyrius:
Informacijos centras

I-IV k.
I-IV k.

Asignavi
mai
(eurų)

Priemonės
kodas

01-0302-01-01

Priemonės
pavadinimas

Rengti ir teikti
bibliografinę
informaciją,
vykdyti
užklausas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

tobulinimas

atnaujinimo programa, 1
vnt.
Straipsnių bibliografinių
įrašų, parengtų ir įkeltų į
NBDB ir VIS DB
skaičius, 30 000 vnt.

Straipsnių bibliografinių
įrašų rengimas

Spaudos apžvalgų
rengimas
Bibliografinių užklausų
vykdymas
01-03-0301-01

Vykdyti
vartotojų
informacinį
aprūpinimą,
organizuoti
prieigą prie
Lietuvos ir
pasaulio
informacijos ir
žinių išteklių,
teikti paslaugas
vartotojams.

LIBIS UDK DB
rengimas

Vartotojų informacinis
aprūpinimas
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Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

Įvykdy
mo
termin
as

Asignavi
mai
(eurų)



Vadovybės informacijos skyrius

V.Beganskaitė

I-IV k.

175 558

Parengtų spaudos
apžvalgų skaičius, 210
vnt.
Įvykdytų bibliografinių
užklausų skaičius, 190
vnt.
Išverstų ir redaguotų
UDK skirsnių skaičius, 10
000 vnt.



Vadovybės informacijos skyrius

V.Beganskaitė

I-IV k.



Vadovybės informacijos skyrius

V.Beganskaitė

I-IV k.



Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Katalogavimo skyrius

J.Steponaitienė

I-IV k.

Įvykdytų užklausų
skaičius,
37 000 vnt.









Skaitytojų aptarnavimo skyrius;
Informacijos centras;
Meno skyrius;
Muzikos skyrius;
Vaikų literatūros centras;
Lituanikos skyrius;
Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Retų knygų ir

L.Jankevičienė

I-IV k.

915 638

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai



Prieigos prie Lietuvos ir
pasaulio informacijos
išteklių užtikrinimas

Nacionalinės bibliotekos
viešųjų paslaugų
vartotojų pasitenkinimo
tyrimai
Nacionalinės bibliotekos
sukauptų informacinių
išteklių ir veiklos
sklaida internetu

Prenumeruojamų
duomenų bazių skaičius,
21 vnt.
Informacijos vartotojųspecialistų, dalyvavusių
informacinio raštingumo
ugdymo mokymuose
skaičius, 30 asm.
Atliktų tyrimų skaičius, 1
vnt.
Paslaugų vartotojų
pasitenkinimo indeksas,
60 proc.
Teminių virtualių parodų
skaičius, 22 vnt.

Virtualių naujai gautų
dokumentų parodų
skaičius, 112 vnt.
Sukurtų biobibliografijų
skaičius, 10 vnt.
Periodinių elektroninių
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rankraščių skyrius;
Bibliotekininkystės centro Informacijos
skyrius;
Bibliografijos ir knygotyros centras;
Spaudinių saugojimo skyrius.
Informacijos centro Elektroninės
informacijos skyrius

Atsakingas
asmuo

Įvykdy
mo
termin
as

L.Jankevičienė

I-IV k.



Informacijos centro Informacinio
aprūpinimo skyrius, Elektroninės
informacijos skyrius

L.Jankevičienė

I-IV k.



Ryšių su visuomene skyrius

R.Surovec

IV k








R.Surovec

I-IV k.






Ryšių su visuomene skyrius
Vaikų literatūros centras
Muzikos skyrius
Meno skyrius
Informacijos centras
Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Retų knygų ir
rankraščių skyrius
Informacijos centras
Meno skyrius
Muzikos skyrius
Informacijos centras

L.Jankevičienė,
R.Sidaraitė,
Ž.Časaitė
L.Jankevičienė

I-IV k.



Bibliografijos ir knygotyros centras

N.Bliūdžiuvie-

I-IV k.

I-IV k.

Asignavi
mai
(eurų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

leidinių (bibliografinių
rodyklių, informacinių
biuletenių) skaičius, 13
vnt.
Palaikomų teminių
interneto svetainių
skaičius, 6 vnt.



Informacijos centras

nė,
L.Jankevičienė



Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Retų knygų ir
rankraščių skyrius (Proveniencijos)
Vadovybės informacijos skyrius
(laisve15.lt)
Strateginių projektų plėtros skyrius (III
erdvė)
Vaikų literatūros centras (Skaitymo
metai, Metų knygos rinkimai,
Rubinaitis).
Ryšių su visuomene skyrius (LNB)
Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Retų knygų ir
rankraščių skyrius
Lituanikos skyrius
Vaikų literatūros centras (Knygų kojos)
Muzikos skyrius (Senoji plokštelė)
Ryšių su visuomene skyrius
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
(Palangos skaitykla)
Informacijos centras;
Meno skyrius;
Vaikų literatūros centras;
Lituanikos skyrius;
Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Retų knygų ir
rankraščių skyrius;
Nacionalinis skaitmeninimo ir

R.Surovec

I-IV k.

R.Surovec

I-IV k.

R.Surovec

I-IV k.




Nacionalinės bibliotekos
veiklos ir sukauptų
informacinių išteklių
sklaida socialiniuose
tinkluose

Kultūros paslaugos
visuomenei

Tinklaraščių skaičius, 3
vnt.
Socialinio tinklo
Facebook paskyrų
skaičius – 3 vnt.
YouTube paskyrų
skaičius – 1 vnt.
Parodų skaičius – 25 vnt.
Knygų pristatymų ir kitų
renginių visuomenei
skaičius – 15 vnt.
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Įvykdy
mo
termin
as

Asignavi
mai
(eurų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vartotojų aptarnavimas

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

Registruotų skaitytojų
skaičius – 12 tūkst. asm.
Apsilankymų skaičius 130
tūkst. vnt.
Virtualių apsilankymų
skaičius, 428 tūkst. vnt.
Išduotų dokumentų
skaičius –
1 200 tūkst. vnt.

Atsakingi padaliniai










Tarpbibliotekinio
abonemento paslaugų
teikimas
Dokumentų kopijavimas

01-03-0302-01
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Skaitmeninti,
organizuoti
ilgalaikį
skaitmenintų
objektų
saugojimą ir
sklaidą,
standartizuoti
procesus.

Lietuvos atminties
institucijose vykdomų
skaitmeninimo veiklų
stebėsenos
organizavimas,
koordinavimas ir
plėtojimas

Dokumentų užsakymų
skaičius, 2 770 vnt.
Gautų ir išsiųstų
dokumentų skaičius, 2
775 vnt.
Dokumentų kopijų
skaičius,
107 120 vnt.
(t. tarpe 100 000 su
kopijavimo kortelėmis)
Apmokytų dirbti su SSS
atminties institucijų
darbuotojų skaičius, 15;
Suteiktų konsultacijų SSS
klausimais skaičius, 30;
Skaitmeninimo
stebėsenos rezultatų
viešinimas, 1
pranešimas.




virtualios elektroninio paveldo sistemos
centras
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
Informacijos centras;
Meno skyrius;
Muzikos skyrius;
Vaikų literatūros centras;
Lituanikos skyrius;
Informacijos išteklių formavimo ir
vystymo centro Retų knygų ir
rankraščių skyrius;
Bibliotekininkystės centro Informacijos
skyrius;
Spaudinių saugojimo skyrius.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Atsakingas
asmuo

Įvykdy
mo
termin
as

D.Kundelienė

I-IV k.

D.Kundelienė

I-IV k.




Skaitytojų aptarnavimo skyrius
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Dokumentų
dauginimo skyrius

D.Kundelienė

I-IV k.



Nacionalinis skaitmeninimo ir
virtualios elektroninio paveldo sistemos
centras

R.VarnienėJanssen

I-IV k.

Asignavi
mai
(eurų)

209 330

Priemonės
kodas
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Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

Įvykdy
mo
termin
as

Teisinių ir
metodologinių sąlygų
nenustatytų teisių
turėtojų kūrinių
duomenų bazės
funkcionavimui
rengimas kartu su
Kultūros ministerija.
Publikuoto kultūros
paveldo objektų
atrinkimas
skaitmeninimui:
bibliografinių leidinių ir
inventorinių sąrašų
(kartotekų) analizė ir
bibliografinių įrašų
atrinkimas
Knygų, periodinių
leidinių, rankraštinių
dokumentų
skaitmeninimas

Teisės aktų projektų
skaičius, 2



Nacionalinis skaitmeninimo ir
virtualios elektroninio paveldo sistemos
centras

R.VarnienėJanssen

I-IV k.

Atrinktų bibliografinių
įrašų skaičius, 1 500 vnt.



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

R.VarnienėJanssen

I-IV k.

Suskaitmenintų psl.
skaičius, 180 000vnt.;
Suskaitmenintų objektų
skaičius, 10 000 vnt.



Nacionalinio skaitmeninimo ir
virtualios elektroninio paveldo sistemos
centro Skaitmeninimo skyrius

R.VarnienėJanssen

I-IV k.

Metaduomenų
skaitmenintoms
knygoms, periodiniams
leidiniams,
rankraštiniams
dokumentams rengimas
ir susiejimas su
skaitmeniniais vaizdais.
Knygų, periodinių
leidinių, rankraštinių

Parengtų bibliografinių
įrašų skaičius, 400 vnt.
Susietų bibliografinių
įrašų skaitmenintiems
objektams skaičius, 400
vnt.



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

R.VarnienėJanssen

I-IV k.

Eksportuotų į portalą
www.epaveldas.lt



Nacionalinio skaitmeninimo ir
virtualios elektroninio paveldo sistemos

R.VarnienėJanssen

I-IV k.

Asignavi
mai
(eurų)

Priemonės
kodas

01-0304-01-01

01-0304-02-01
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Priemonės
pavadinimas

Vykdyti
užsakovo
funkcijas
rekonstruojant
pagrindinį
bibliotekos
pastatą.
Organizuoti
veiklos
aprūpinimą.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

dokumentų
bibliografinių įrašų ir
vaizdų eksportavimas į
portalą
www.epaveldas.lt
Dokumentinio paveldo
skaitmeninio turinio
integravimas į Europos
skaitmeninę erdvę
bibliografinių įrašų
eksportavimas į portalą
www.europeana.eu
Portalo
www.epaveldas.lt
prieigos organizavimas

skaitmenintų objektų
skaičius, 25 000 vnt.

Eksportuotų į portalą
www.europeana.eu
knygų, periodinių
leidinių, rankraštinių
dokumentų bibliografinių
įrašų skaičius,
5 000 vnt.
Virtualių apsilankymų
portale www.epaveldas.lt
skaičius, 250,0 tūkst. vnt.



Lietuvos kultūros
paveldo valorizacija
kuriant vientisą
elektroninio paveldo
turinį ir bendrą portalą
www.epaveldas.lt
Pagrindinio
Nacionalinės bibliotekos
pastato rekonstrukcija

Nacionalinės bibliotekos
veiklos užtikrinimas
(viešieji pirkimai,

Atsakingas
asmuo

Įvykdy
mo
termin
as

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

R.VarnienėJanssen

I-IV k.



Nacionalinio skaitmeninimo ir
virtualios elektroninio paveldo sistemos
centro Skaitmeninimo skyrius

R.VarnienėJanssen

I-IV k.

Parengtų standartų
projektų skaičius, 1 vnt.
Parengtų pasiūlymų
UNIMARC papildymui
naujiems dokumentų ir
veiklų tipams, skaičius, 5
vnt.
Statybos-montavimo
darbų atlikimo apimtis,
22,5 proc.



Nacionalinio skaitmeninimo ir
virtualios elektroninio paveldo sistemos
centro Paveldo valorizacijos skyrius

R.VarnienėJanssen

I-IV k.



Bendrasis skyrius

A.Sinkevičius

I-IV k.

4 199 490

Lėšų dalis programos
sąmatoje, 28,7 proc.





Bendrasis skyrius
Teisės ir personalo skyrius
Ryšių su visuomene skyrius

A.Sinkevičius,
G.Šablauskienė,
A.Tamulevičius

I-IV k.

1 250 735

Atsakingi padaliniai

Asignavi
mai
(eurų)

centro Dokumentinio paveldo atrankos
ir metaduomenų rengimo skyrius

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

techninė infrastruktūra,
logistika, marketingas,
teisinis, informacinis,
finansinis veiklos
aprūpinimas)
Nacionalinės bibliotekos
darbuotojų, dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo
programose ir/ar renginiuose, skaičius, 150 asm.
Verslo ir intelektinės
nuosavybės centro
galimybių studijos
parengimas, 1 vnt.

02-02-0101-01

12

Atsakingi padaliniai





Strateginių projektų plėtros skyrius
Buhalterijos skyrius
Viešųjų pirkimų skyrius



Teisės ir personalo skyrius

Atsakingas
asmuo

Įvykdy
mo
termin
as

A.Tamulevičius

I-IV k.

Valstybės, verslo ir
E.Stratilatovas
IV k.
 Strateginių projektų plėtros skyrius
mokslo institucijų
aprūpinimo
specializuota
informacija, plėtra
Programa 02 02 INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS, PLĖTRA IR KOMPETENCIJŲ UGDYMAS LIBIS BIBLIOTEKOSE
Vykdyti
Taikomųjų mokslinių
Atliktų tyrimų skaičius,
V.Gudaitis
I-IV k.
 Bibliotekininkystės centras
bibliotekinintyrimų vykdymas,
11 vnt.
 Vaikų literatūros centras
kystės procesų
publikacijų ir pranešimų
 Nacionalinis skaitmeninimo ir
pokyčių
rengimas
virtualios elektroninio paveldo sistemos
stebėseną,
centras
tyrimą,
 Lituanikos skyrius
analizavimą bei
 Informacijos išteklių formavimo ir
norminimą
vystymo centro Retų knygų ir
rankraščių skyrius
 Bibliografijos ir knygotyros centras
Publikacijų skaičius, 60
Nacionalinės bibliotekos darbuotojai
V.Gudaitis
I-IV k.
vnt.
 Bibliotekininkystės centras
Pranešimų skaičius, 60
Nacionalinės bibliotekos darbuotojai
V.Gudaitis
I-IV k.
vnt.
 Bibliotekininkystės centras
Metodinių priemonių
Parengtų metodinių
V.Gudaitis
I-IV k.
 Bibliotekininkystės centras
rengimas ir leidyba
priemonių skaičius, 8 vnt.  Bibliografijos ir knygotyros centras
 Informacijos išteklių formavimo ir

Asignavi
mai
(eurų)

141 914

Priemonės
kodas

02-02-0102-01

Priemonės
pavadinimas

Vykdyti
profesinės
literatūros
leidybą,
organizuoti
LIBIS bibliotekų
darbuotojų
kvalifikacijos
ugdymo
priemones

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Narystė ir dalyvavimas
nacionalinių ir
tarptautinių bibliotekų
asociacijų veikloje
Profesinio žurnalo „Tarp
knygų“ leidyba

Bibliotekų asociacijų (su
narystės mokesčiu), kurių
narė yra LNB, skaičius,
10 vnt.
Išleistų numerių skaičius,
11 numerių

Kitų bibliotekininkystės,
bibliografijos, statistikos
leidinių leidyba ir
platinimas

LIBIS bibliotekų
darbuotojų mokymų
organizavimas ir
koordinavimas

Atsakingi padaliniai






Įvykdy
mo
termin
as

Asignavi
mai
(eurų)

150 931

S.Leknickienė



Bibliotekininkystės centro Leidybos
skyrius

J.Bičkauskienė

I-IV k.

Leidinių pavadinimų
skaičius, 18 vnt.
Leidinių apimtis, 200
leidybos apsk. lankų.
Leidinių tiražas, 9000
egz.



Bibliotekininkystės centro Leidybos
skyrius
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo centro Dokumentų
dauginimo skyrius

J.Bičkauskienė

I-IV k.

LIBIS bibliotekų
darbuotojų - mokymų
dalyvių skaičius, 1000
asm.





Bibliotekininkystės centras
Strateginių projektų plėtros skyrius
Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos centras
Nacionalinis skaitmeninimo ir
virtualios elektroninio paveldo sistemos
centras

V.Gudaitis

I-IV k.
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vystymo centro Katalogavimo skyrius,
Komplektavimo skyrius
Muzikos skyrius
Informacijos centras
Vaikų literatūros centras
Administracija

Atsakingas
asmuo

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Organizuotų seminarų,
mokymų ir kvalifikacijos
tobulinimo priemonių
skaičius, 35 vnt.

Atsakingi padaliniai








02-02-0201-01

02-02-0202-01
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Teikti Lietuvos
bibliotekų
bibliografinius
įrašus į suvestinį
katalogą ir
integruoti juos į
Europos
biblioteką.

Įsigyti, diegti,
prižiūrėti ir
palaikyti
techninę ir
programinę
įrangą.





Bibliografijos ir knygotyros centras
Vaikų literatūros centras
Bibliotekininkystės centras
Strateginių projektų plėtros skyrius
Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos centras
Nacionalinis skaitmeninimo ir
virtualios elektroninio paveldo sistemos
centras
Bibliografijos ir knygotyros centras
Vaikų literatūros centras
Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos centro Suvestinio
katalogo ir katalogavimo paslaugų
skyrius

Atsakingas
asmuo

Įvykdy
mo
termin
as

V.Gudaitis,

I-IV k.

Ž.Naujalis

I-IV k.

Lietuvos bibliotekų
bibliografinių įrašų
pateikimas į suvestinį
katalogą

Pateiktų į suvestinį
katalogą bibliografinių
įrašų skaičius, 90 tūkst.
vnt.

Lietuvos bibliotekų
bibliografinių įrašų
integravimas į Europos
biblioteką
Lietuvos bibliotekų
lokalių sistemų
vystymas

Integruotų į Europos
biblioteką bibliografinių
įrašų skaičius,
90 tūkst. vnt.
Naujų LIBIS programinės
įrangos versijų sukūrimas
ir įdiegimas, 4 vnt.



Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos centro ABS
plėtros grupė

Ž.Naujalis

IV k.



Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos centro ABS
plėtros grupė

Ž.Naujalis

I-IV k.

Techninės ir
programinės įrangos
priežiūra Nacionalinėje
bibliotekoje.

Kompiuterizuotų
Nacionalinės bibliotekos
darbuotojų darbo vietų,
kurių funkcionalumas



Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos centro ABIS
skyrius

Ž.Naujalis

I-IV k.

Asignavi
mai
(eurų)

44 545

175 355

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai

buvo pagerintas
atnaujinant programinę ir
techninę įrangą, skaičius,
80 vnt.
________________________________________________________________
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Atsakingas
asmuo

Įvykdy
mo
termin
as

Asignavi
mai
(eurų)

