PATVIRTINTA
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Generalinio direktoriaus 2017 m kovo 31 d. įsakymu Nr. B-84
LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS 2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

01-01-01

Priemonės
pavadinimas

Sudaryti, tvarkyti,
saugoti Lietuvos
nacionalinės
bibliotekos
dokumentų fondą,
vykdyti jo
bibliografinę
apskaitą, vykdyti
Lietuvos publikuotų
dokumentų
tarptautinę
standartinę
numeraciją

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Komplektuoti
Nacionalinės bibliotekos
dokumentų fondą ir
Nacionalinį publikuotų
dokumentų archyvinį
fondą

Priimti elektroninio
formato dokumentus ir
sudaryti EIA

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

Atsakingi padaliniai

Programa 01 03 VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS
Gautų dokumentų kiekis, iš viso, tūkst. Informacijos išteklių departamento
fiz. vnt., 40
Bibliotekos fondo plėtros skyrius

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.

V. Gocentas

IV k

2 254,0

Atsakingas asmuo

Priimtų ir išieškotų privalomųjų
egzempliorių skaičius, iš viso, tūkst.
fiz. vnt, 24, tūkst. naujų pav., 7
Papildomai nupirktų, gautų mainais,
paramos ir kitais būdais dokumentų
skaičius, tūkst. fiz. vnt. 18, tūkst. naujų
pav., 7
Įsigytų e. knygų skaičius, naujų pav.
60
Įsigytų elektroninių knygų licencijų
(portalui ibiblioteka.lt) skaičius, vnt.,
8 200 (2016 8000)
Mainais gautų dokumentų skaičius,
tūkst. vnt. 7,5
Mainais perduotų dokumentų skaičius,
tūkst. vnt. 6
Priimtų elektroninių periodinių leidinių
skaičius, pav., 35

Informacijos išteklių departamento
Bibliotekos fondo plėtros skyrius

V. Gocentas

IV k

Informacijos išteklių departamento
Bibliotekos fondo plėtros skyrius

V. Gocentas

IV k

Informacijos išteklių departamento
Bibliotekos fondo plėtros skyrius
Informacijos išteklių departamento
Bibliotekos fondo plėtros skyrius

V. Gocentas

IV k

V. Gocentas

IV k

Informacijos išteklių departamento
Bibliotekos fondo plėtros skyrius

V. Gocentas

IV k

Informacijos išteklių departamento
Bibliotekos fondo plėtros skyrius

L. Kilius

IV k

Priimtų naujų elektroninių išteklių
URL adresų skaičius, vnt., 50
Priimtų naujų e. knygų skaičius, pav.,
160

Informacijos išteklių departamento
Bibliotekos fondo plėtros skyrius
Informacijos išteklių departamento
Bibliotekos fondo plėtros skyrius

L. Kilius

IV k

L.Kilius

IV k

eurų)

Tvarkyti Nacionalinės
bibliotekos dokumentų
fondą ir Nacionalinį
publikuotų dokumentų
archyvinį fondą

Sudaryti Retų knygų ir
rankraščių skyriaus
dokumentų fondą

Lietuvos publikuotų dokumentų
archyvinio fondo surinkimo pilnumas,
proc., 88

Informacijos išteklių departamento
NPDAF skyrius

R. Eglinskienė

IV k

Per metus gautų Lietuvos leidėjų
leidinių, patekusių į Nacionalinį
publikuotų dokumentų archyvinį fondą
skaičius (sumuojant knygas
pavadinimais, tęstinius leidinius
tomais, žurnalus numeriais, laikraščius
komplektais), vnt., 11 220
Patikrintų ir sušifruotų NBDB
retrospektyviųjų dokumentų skaičius,
vnt., 4 000
Iš skaityklų ir kitų padalinių į
Bendruosius fondus priimtų
dokumentų skaičius, tūkst. fiz. vnt. 15;
pavad., 9 880
Nurašytų dokumentų skaičius, tūkst.
vnt. 40

Informacijos išteklių departamento
NPDAF skyrius, Bendrųjų fondų
skyrius

R. Čelnaitė
R. Eglinskienė

IV k

Informacijos išteklių departamento
NPDAF skyrius, Bendrųjų fondų
skyrius
Informacijos išteklių departamento
Bendrųjų fondų skyrius

R. Čelnaitė
R. Eglinskienė

IV k

R. Čelnaitė

IV k

Informacijos išteklių departamento
Bibliotekos fondo plėtros skyrius
Bendrųjų fondų skyrius
Informacijos išteklių departamento
Bendrųjų fondų skyrius

V. Gocentas
R. Čelnaitė

IV k

R. Čelnaitė

IV k

Dokumentinio paveldo tyrimų
departamento Retų knygų ir
rankraščių skyrius
Dokumentinio paveldo tyrimų
departamento Retų knygų ir
rankraščių skyrius
Dokumentinio paveldo tyrimų
departamento Retų knygų ir
rankraščių skyrius
Dokumentinio paveldo tyrimų
departamento Judaikos skyrius
Informacijos išteklių departamento
Metaduomenų kūrimo skyrius, kiti
LNB padaliniai

R. Dirsytė

IV k

Iš Bendrųjų fondų paskolintų ar
perduotų bibliotekos skaitykloms ir
kitiems padaliniams dokumentų
skaičius, tūkst. fiz. vnt., 3
Gaunamų rankraštinių dokumentų
skaičius, laik. saugojimo vnt., 500
Gaunamų publikuotų dokumentų
skaičius, fiz. vnt., 120
Gaunamų memorialinių kolekcijų
dokumentų skaičius, fiz., vnt., 3000

Sudaryti Judaikos skyriaus
dokumentų fondą
Kurti Nacionalinės
bibliotekos elektroninį
katalogą (dokumentų
katalogavimas,
sisteminimas ir
dalykinimas,

Gaunamų publikuotų dokumentų
skaičius egz. sk., vnt., 500
Naujai sukurtų Nacionalinės
bibliotekos BĮ skaičius NB
elektroniniame kataloge, tūkst. vnt., 42

R. Dirsytė
R. Dirsytė
L. Lempertienė

IV k

R. Skačkauskienė

IV k

administravimas ir
stebėsena

Apsaugoti rašytinį paveldą
nuo sunykimo, atkurti
pažeistų ar nykstančių
dokumentų funkcionalumą

Kontroliuoti ir gerinti
dokumentų laikymo
aplinkos sąlygas
Mikrofilmuoti dokumentus
ir gaminti mikrofilmus
Rengti valstybinę einamąją
bibliografiją ir kaupti
bibliografinius įrašus
Nacionalinės bibliografijos
duomenų banke (NBDB)

Atrinktų rekatalogavimui serialinių
leidinių skaičius, pavad., 150
Susistemintų ir sudalykintų BĮ skaičius
NB elektroniniame kataloge, tūkst.
vnt., 30
Redaguotų BĮ skaičius NB
elektroniniame kataloge, tūkst. vnt., 30
Nurašytų dokumentų kortelių, išimtų iš
vaizdų katalogo, skaičius, tūkst. vnt. ,
7
NPDAF dokumentų, pateiktų
restauruoti, konservuoti, dezinfekuoti,
perrišti skaičius, vnt., 300

Informacijos išteklių departamento
Metaduomenų kūrimo skyrius
Informacijos išteklių departamento
Metaduomenų kūrimo skyrius

R. Skačkauskienė

IV k

R. Skačkauskienė

IV k

Informacijos išteklių departamento
Metaduomenų kūrimo skyrius
Informacijos išteklių departamento
Metaduomenų kūrimo skyrius

R. Skačkauskienė

IV k

R. Skačkauskienė

IV k

Informacijos išteklių departamento
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo skyrius

A. Plioplys

IV k

Atnaujintų (pakeistų) dokumentų
saugojimui skirtų dėžučių skaičius,
tūkst. vnt., 2
Dokumentų, kurių būklė ir laikymo
sąlygos pagerintos, skaičius, tūkst.
vnt., 5,4
Restauruotų dokumentų skaičius, vnt.,
110

Informacijos išteklių departamento
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo skyrius
Informacijos išteklių departamento
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo skyrius
Informacijos išteklių departamento
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo skyrius
Informacijos išteklių departamento
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo skyrius

A. Plioplys

IV k

A. Plioplys

IV k

A. Plioplys

IV k

A. Plioplys

IV k

Konservuotų dokumentų skaičius, vnt.,
1 080
Įrištų dokumentų skaičius, vnt., 1 500
Pagamintų aptaisų skaičius, vnt., 2 500
Saugyklų aplinkos parametrų
matavimų skaičius, vnt., 200
Saugyklose išvalytų leidinių skaičius,
tūkst. vnt., 135
Kadrų skaičius, tūkst. vnt., 50
Kopijuotų mikrofilmų kiekis, vnt.,
3 000
Visų tipų ir rūšių privalomojo
egzemplioriaus dokumentų naujų BĮ
skaičius, tūkst. vnt., 8
Visų tipų ir rūšių privalomojo
egzemplioriaus dokumentų, papildytų

Informacijos išteklių departamento
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo skyrius

N. Dereškevičiūtė

IV k

Informacijos išteklių departamento
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius

R. Vasiliauskienė

IV k

D. Sipavičiūtė

IV k

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius

D. Sipavičiūtė

IV k

naujais duomenimis, BĮ skaičius, tūkst.
vnt., 30
Dokumentų sudėtinių dalių (analizinių)
naujų BĮ skaičius, tūkst. vnt., 65

Rengti nacionalinę
retrospektyviąją
bibliografiją ir kaupti
bibliografinius įrašus
Nacionalinės bibliografijos
duomenų banke (NBDB)

Rengti ir redaguoti
autoritetinius įrašus,
administruoti Autoritetinių
įrašų duomenų bazę
(AĮDB), kontroliuoti
AĮDB turinio kokybę

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius

D. Sipavičiūtė

IV k

D. Sipavičiūtė

IV k

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius

D. Sipavičiūtė

IV k

Knygų (1918–1940 m.) lietuvių kalba
retrokonversijos BĮ skaičius, tūkst.
vnt., 4
Dokumentų (1832–1940 m.) sudėtinių
dalių (analizinių) naujų BĮ skaičius,
tūkst. vnt., 4
Dokumentų (1832–1940 m.) sudėtinių
dalių (analizinių), papildytų naujais
duomenimis, BĮ skaičius, tūkst. vnt., 8
Naujai sukurtų AĮ skaičius, tūkst. vnt.,
17

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Leidyboss produkcijos identifikavimo
skyrius

D. Sipavičiūtė

IV k

D. Sipavičiūtė

IV k

D. Sipavičiūtė

IV k

D. Šlapšinskienė

IV k

Naujai sukurtų dalykinių rubrikų
skaičius, vnt., 2 500

Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius

D. Šlapšinskienė

IV k

D. Šlapšinskienė

IV k

D. Šlapšinskienė

IV k

D. Šlapšinskienė

IV k

Dokumentų sudėtinių dalių
(analizinių), papildytų naujais
duomenimis, BĮ skaičius, tūkst. vnt.,
60
Knygų, smulkiųjų spaudinių, natų,
serialinių leidinių naujų BĮ skaičius,
tūkst. vnt., 8

Redaguotų ir papildytų naujais
duomenimis AĮ skaičius, tūkst. vnt., 25
Kitų bibliotekų naujai sukurtų AĮ
skaičius, tūkst. vnt., 10
Suteikti leidiniams
tarptautinius standartinius
numerius, brūkšninius
kodus ir rengti

Leidybinio katalogavimo
organizavimas, rengiant
priešpublikacinius (CIP)
bibliografinius įrašus knygoms ir
serialiniams leidiniams, vnt., 5000

priešpublikacinius
bibliografinius įrašus
Suteiktų knygoms ISBN skaičius, vnt.,
5000
Suteiktų muzikos leidiniams ISMN
skaičius, vnt., 100
Suteiktų ISSN skaičius serialiniams
leidiniams, vnt., 200
Suteiktų brūkšninių kodų skaičius
serialiniams leidiniams, vnt., 100
Suteiktų identifikatorių skaičius knygų
ir muzikos leidinių leidėjams, vnt., 105

Rengti ir redaguoti UDK
skirsnius UDK duomenų
bazėje

Serialinių ir kitų tęsiamųjų išteklių BĮ
skaičius, pateikiamas į Tarptautinę
ISSN agentūrą, vnt., 400
Išsiųstų ataskaitų skaičius apie knygų,
muzikos, serialinių leidinių leidėjus į
Tarptautines ISBN, ISMN, ISSN
agentūras, vnt., 5
Abėcėlinės dalykų rodyklės sudarytų
terminų skaičius, vnt., 2 000
Redaguotų UDK skirsnių skaičius,
vnt., 6000

Skleisti bibliografinę ir
statistinę informaciją apie
Lietuvos publikuotus
dokumentus

Lietuvos valstybinės bibliografijos
rodyklės „Bibliografijos žinios“, 3
leidiniai, kasmetinis
Einamosios bibliografinės informacijos
leidiniai, 2 savaitiniai e.leidiniai
Lietuvos spaudos statistika (kasmetinė,
e.forma)
Bibliotekininkystės naujienos, 8
nr./metus, e.forma

Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Leidyos produkcijos identifikavimo
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius

D. Šlapšinskienė

IV k

D. Šlapšinskienė

IV k

D. Šlapšinskienė

IV k

D. Šlapšinskienė

IV k

D. Šlapšinskienė

IV k

D. Šlapšinskienė

IV k

D. Šlapšinskienė

IV k

Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius

D. Šlapšinskienė

IV k

D. Šlapšinskienė

IV k

D. Sipavičiūtė,

IV k

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius ir Leidybos produkcijos
identifikavimo skyrius
Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės skyrius

D. Sipavičiūtė, D.
Šlapšinskienė

IV k

D. Šlapšinskienė

IV k

R.Kvietkauskienė

IV k

Nacionalinės bibliografijos leidinys
„Lietuvos bibliografija. Serija A.
Knygos lietuvių kalba, 1905–1917, t.
3, kn. 3-4“ (smulkieji spaudiniai,
vaizduojamoji dailė, natos,
žemėlapiai), leidinio formavimas,
pagalbinių rodyklių rengimas, t. 1-3
papildymų rengimas, t. 3 taisymų
rengimas
Nacionalinės bibliografijos leidinys
„Lietuvos bibliografija. Serija C.
Lietuviškų periodinių leidinių
publikacijos. D. 3: Išeivijos periodikos
publikacijos, 1910–1911 m.“, 1911 m.
išeivijos periodinių leidinių publikacijų
BĮ rengimas.
Leidinio formavimas
Nacionalinės bibliografijos leidinys
„Lietuvos bibliografija. Serija C.
Lietuviškų periodinių leidinių
publikacijos. D. 3: Išeivijos periodikos
publikacijos, 1912–1913 m.“, Naujų
BĮ rengimas iš 1912 m. spaudos
Nacionalinės bibliografijos leidinys
„Lietuvos bibliografija. Serija B.
Periodiniai leidiniai lietuvių kalba,
1823–1940“, d. 1: poligrafiniu būdu
spausdinti leidiniai“, 1 leidinys
Nacionalinės bibliografijos leidinys
„Lietuvos bibliografija. Serija B.
Periodiniai leidiniai lietuvių kalba,
1823–1940“, d. 2: dauginamuoju būdu
spausdinti leidiniai“, Naujų BĮ
rengimas
Nacionalinės bibliografijos leidinys
„Knygos lietuvių kalba, 1918-1940“ :
kontrolinis sąrašas, t. 3, Natos, Naujų
BĮ rengimas
Romualdas Ozolas: bibliografijos
rodyklė, BĮ atranka ir naujų BĮ
rengimas
Vydūnas : bibliografijos rodyklė, BĮ
atranka ir naujų BĮ rengimas

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius

D. Sipavičiūtė

IV k

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius

D. Sipavičiūtė

IV k

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius

D. Sipavičiūtė

IV k

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius

D. Sipavičiūtė

IV k

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius

D. Sipavičiūtė

IV k

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius

D. Sipavičiūtė

IV k

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius

D. Sipavičiūtė

IV k

D. Sipavičiūtė

IV k

Vykdyti Nacionalinės
bibliografijos duomenų
banko (NBDB) turinio,
teikiamo visų LIBIS
bibliotekų, stebėseną ir BĮ
kaupimą

Valstybinės einamosios, nacionalinės
retrospektyviosios ir lituanikos BĮ
skaičius Nacionalinės bibliografijos
duomenų banke, tūkst. vnt., 210

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius

D. Sipavičiūtė

IV k

Iš jų dokumentų sudėtinių dalių BĮ
skaičius, tūkst. vnt., 190

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografinės apskaitos
skyrius
Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius, Dokumentų
konservavimo ir restauravimo skyrius

D. Sipavičiūtė

IV k

D. Sipavičiūtė

IV k

D. Sipavičiūtė

IV k

L. Mačiulienė, R.
Vasiliauskienė

IV k

Suskaitmenintų Nacionalinės
bibliotekos inventorinių knygų sk.,
vnt., 422
Dokumentų išduotis LNB, tūkst. vnt.,
1 200

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L. Mačiulienė

IV k

Paslaugų departamentas, Vaikų ir
jaunimo literatūros departamentas,
Dokumentinio paveldo tyrimų
departamentas

D. Kundelienė

IV k

Vykdyti dokumentų
išduotį iš Bendrųjų fondų
saugyklų

Išduotų dokumentų skaičius: tūkst. fiz
vnt., 530

Informacijos išteklių departamento
Bendrųjų fondų skyrius

R. Čelnaitė

IV k

Vykdyti dokumentų
išduotį skaityklose ir
abonemente

Išduotų dokumentų skaičius, tūkst.
vnt., 420

A. Vaškevičienė
A. Augustaitienė
R. Dirsytė

IV k

Registruoti vartotojus

Registruotų vartotojų skaičius, tūkst.
vnt. 12,5

Paslaugų departamentas,
Dokumentinio paveldo tyrimų
departamentas, Vaikų ir jaunimo
literatūros departamentas
Paslaugų departamento Vartotojų
aptarnavimo skyrius

D. Kundelienė

IV k

Iš jų dokumentų pateiktų iš kitų
bibliotekų BĮ skaičius, tūkst. vnt., 95

01-01-02

02-01-01

Skaitmeninti
išskirtinę vertę
turinčius
kilnojamųjų
kultūros vertybių
objektus, užtikrinti
jų apsaugą
ekstremalių
situacijų atvejais

Organizuoti ir
vykdyti vartotojų ir
lankytojų
aptarnavimą,
suteikiant prieigą
prie Lietuvos ir
pasaulio
informacinių
išteklių.

Skaitmeninti išskirtinę
vertę turinčius kilnojamųjų
kultūros vertybių objektus

Vykdyti dokumentų
išduotį LNB,

Katalogo sričių formavimas
Nacionalinės bibliografijos duomenų
banke, vnt., 2
Visų išskirtinę vertę turinčių
kilnojamųjų kultūros vertybių objektų
suskaitmeninta/mikrofilmuota dalis,
proc., 43

9,0

tame tarpe:
802,0

Vartotojų mokymas

Vykdyti bibliotekos
lankytojų stebėseną

Teikti TBA paslaugas
Vykdyti vartotojų
užklausas

Aptarnauti vartotojus per
duomenų bazių prieigą

Vykdyti LIBIS WEB
katalogų, e-paveldas ir
portalo www.ibiblioteka.lt
lankomumo rodiklių
stebėseną

Naujai užregistruotų vartotojų skaičius,
tūkst. vnt., 3,6
Mokymų vartotojams apie LNB
teikiamas paslaugas skaičius, vnt., 25
Informacinio raštingumo mokymų
vartotojams skaičius, vnt., 35
Apsilankymų skaičius LNB, tūkst.
vnt., 135
tame tarpe:
Apsilankymų skaičius skaityklose,
tūkst. vnt., 102
Apsilankymų skaičius kūrybinėse
erdvėse, vnt., 22 000
TBA užklausų įvykdymo procentas,
proc. : gautų – 95, išsiųstų - 90
Bendras gautų ir įvykdytų vartotojų
užklausų skaičius, tūkst. vnt. 37000
Įvykdytų vartotojų informacinių
užklausų skaičius PD (bibliotekoje,
telefonu, e. paštu bei raštu), tūkst.
vnt.:26,9
Įvykdytų vartotojų konsultacijų (jų
dalis 8,9) ir paklausimų skaičius, tūkst.
vnt., 40,9
Sukurtų informacinio aprūpinimo
priemonių (biobibliografijų,
bibliografijų) skaičius, vnt., 3
Prenumeruojamų duomenų bazių (su
archyvais) skaičius, vnt., 20
Iš prenumeruojamų duomenų bazių
atsisiųstų turinio vienetų skaičius,
tenkantis vienam registruotam
vartotojui per ataskaitinį laikotarpį,
vnt., 3,75
Iš prenumeruojamų duomenų bazių
atsisiųstų turinio vienetų - viso teksto
dokumentų - skaičius, vnt., 21 000
Virtualių apsilankymų kataloguose ir
portale www.ibiblioteka.lt skaičiaus
pokytis, proc., 7

Paslaugų departamento Vartotojų
aptarnavimo skyrius
Paslaugų departamento Informacinio
aprūpinimo skyrius
Paslaugų departamento Informacinio
aprūpinimo skyrius
Paslaugų departamento Vartotojų
aptarnavimo skyrius

D. Kundelienė

IV k

L. Jankevičienė

IV k

L. Jankevičienė

IV k

D. Kundelienė

IV k

Paslaugų departamento Vartotojų
aptarnavimo ir Informacinio
aprūpinimo skyriai
Paslaugų departamento Muzikos ir
vizualiųjų menų skyrius
Paslaugų departamento Vartotojų
aptarnavimo skyrius
LNB padaliniai

D. Kundelienė, L,
Jankevičienė

IV k

Ž. Časaitė

IV k

R. Senovaitienė

IV k

D. Kundelienė

IV k

Paslaugų departamentas

A. Vaškevičienė

IV k

Paslaugų departamentas

A. Vaškevičienė

IV k

Paslaugų departamento Informacinio
aprūpinimo skyrius

L. Jankevičienė

IV k

Paslaugų departamento Informacinio
aprūpinimo skyrius
Paslaugų departamento Informacinio
aprūpinimo skyrius

L. Jankevičienė

IV k

A. Diržauskienė

IV k

Paslaugų departamento Informacinio
aprūpinimo skyrius

A. Diržauskienė

IV k

Informacinių technologijų valdymo
skyrius

R. Balandienė

IV k

Vykdyti interaktyvių
paslaugų, teikiamų per
www.ibiblioteka.lt portalą
rodiklių stebėseną
Vykdyti portalo
www.epaveldas.lt
administravimą ir
naudojimo stebėseną

Vykdyti vartotojų tyrimus

Koordinuoti ir organizuoti
parodų ir renginių veiklą
(metinis skaičius
neplanuojamas, nes
tinklelis sudaromas kas
mėnesį pagal gaunamas
paraiškas t. tarpe)

Organizuoti LNB
lituanistinio paveldo
turinio viešinimą

Virtualių apsilankymų kataloguose ir
portale www.ibiblioteka.lt skaičius,
tūkst. vnt., 755

Informacinių technologijų valdymo
skyrius

R. Balandienė

IV k

Vartotojų užsakymų internetu augimas
proc., 10

Informacinių technologijų valdymo
skyrius

Z. Burinskienė

IV k

Virtualių apsilankymų
www.epaveldas.lt skaičius, tūkst.vnt.,
397

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L. Mačiulienė

IV k

Apsilankymų skaitmeninto kultūros
paveldo sklaidos informacinėse
sistemose (portaluose) skaičiaus
pokytis, lyginant su praėjusiais metais,
proc., 5
Naudotojų atsisiųstų suskaitmenintų
kultūros paveldo objektų skaičiaus
pokytis, proc., 30
Skaitmenintų kultūros paveldo objektų,
prieinamų Virtualioje elektroninio
paveldo informacinėje sistemoje
VEPIS dalis iš visų suskaitmenintų
kultūros paveldo objektų, proc., 97
Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis
indeksas, proc., 80
LNB organizuojamų tyrimų skaičius,
vnt., 1
LNB renginių lankytojų skaičius, tūkst.
vnt., 80

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L. Mačiulienė

IV k

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L. Mačiulienė

IV k

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L. Mačiulienė

IV k

Komunikacijos ir rinkodaros
departamentas
Komunikacijos ir rinkodaros
departamentas
Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Rinkodaros ir
intelektinių paslaugų skyrius

A. Valys

IV k

A. Valys

IV k

R. DomarkaitėČerniauskė

IV k

Internetinės TV transliacijų skaičius,
vnt., 10

Strateginės plėtros departamento
Informacinės analitikos skyrius
Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Ryšių su visuomene
skyrius
Dokumentinio paveldo tyrimų
departamentas

G. Dabašinskas,
R. Surovec

IV k

J. Budriūnienė

IV k

Renginių skaičius, 20

Publikacijų skaičius, 40
Vykdyti edukacinę veiklą

Rengti ir publikuoti viešus
pranešimus

Administruoti LNB
interneto svetainę

Administruoti ir pildyti
LNB socialinių tinklų
paskyras

Edukacinių renginių skaičius, 240
Parengtų edukacinių programų
skaičius, vnt., 5
LNB rengtų viešų pranešimų apie
biblioteką žiniasklaidoje skaičius
(televizijoje, spaudoje, radijuje,
interneto portaluose), vnt., 460
Kitų institucijų rengtų viešų pranešimų
apie biblioteką žiniasklaidoje skaičius
(televizijoje, spaudoje, radijuje,
interneto portaluose), vnt., 1200
Virtualių apsilankymų interneto
svetainėje skaičius, tūkst. vnt. per
metus, 125
Unikalių lankytojų skaičius, tūkst. vnt.
per metus, 95
Draugų FB paskyroje skaičius, vnt.,
9800;
Youtube peržiūrų per metus skaičius,
tūkst. vnt., 32

Vykdyti literatūros sklaidą
virtualioje erdvėje

Virtualių apsilankymų interneto
svetainėje www.skaitymometai.lt
skaičius, tūkst. vnt. per metus, 688
Unikalių lankytojų skaičius, tūkst. vnt.
per metus, 18
Virtualių apsilankymų interneto
svetainėje www.rubinaitis.lt skaičius,
tūkst. vnt. per metus, 408
Unikalių lankytojų skaičius, tūkst. vnt.
per metus, 8,5

02-02-01

Skaitmeninti,
organizuoti ilgalaikį
skaitmenintų
objektų saugojimą,
vykdyti
nacionalinio
skaitmeninimo
centro funkcijas

Organizuoti
skaitmeninimą, ilgalaikį
skaitmenintų objektų
saugojimą ir sklaidą,
standartizuoti procesus

Priimtų skaitmeninimui rankraštinio ir
publikuoto kultūros paveldo objektų
skaičius, vnt., 1000

Dokumentinio paveldo tyrimų
departamentas
Paslaugų departamentas, Vaikų ir
jaunimo literatūros departamentas
Vaikų ir jaunimo literatūros
departamentas
Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Ryšių su visuomene
skyrius

J. Budriūnienė

IV k.

A. Augustaitienė,
A. Vaškevičienė
A. Augustaitienė

IV k

R. Surovec

IV k

Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Ryšių su visuomene
skyrius

R. Surovec

IV k

Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Ryšių su visuomene
skyrius
Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Ryšių su visuomene
skyrius
Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Ryšių su visuomene
skyrius
Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Ryšių su visuomene
skyrius
Vaikų ir jaunimo literatūros
departamento Tyrimų ir sklaidos
skyrius
Vaikų ir jaunimo literatūros
departamento Tyrimų ir sklaidos
skyrius
Vaikų ir jaunimo literatūros
departamento Tyrimų ir sklaidos
skyrius
Vaikų ir jaunimo literatūros
departamento Tyrimų ir sklaidos
skyrius
Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

R. Surovec

IV k

R. Surovec

IV k

R. Surovec

IV k

R. Surovec

IV k

I. Mitunevičiūtė

IV k

I. Mitunevičiūtė

IV k

I. Mitunevičiūtė

IV k

I. Mitunevičiūtė

IV k

L. Mačiulienė

IV k

IV k

136,0

Eksportuoti metaduomenis
ir skaitmeninius vaizdus į
portalą www.epaveldas.lt

Eksportuoti
suskaitmenintus objektus į
www.europeana.eu
portalą.

Registruoti Lietuvos
nenustatytų teisių turėtojų
kūrinius ES nenustatytų
teisių turėtojų kūrinių
duomenų bazėje

Suskaitmenintų objektų e.klasikos
projektui skaičius, vnt, 200
Skaitmenintų ir į saugyklas pateiktų
kultūros paveldo objektų puslapių
skaičius, tūkst. vnt., 160
Tekstinių spausdintų dokumentų
atpažinimas (OCR), psl. tūkst. vnt., 25
Parengtų skaitmenintų objektų
bibliografinių įrašų skaičius, vnt., 600
Susietų bibliografinių įrašų ir
skaitmeninių vaizdų skaičius, vnt., 600
Įsigytų autorinių licencijų Lietuvių
literatūros klasikos kūrinių bibliotekai
skaičius, vnt., 30
Eksportuotų į portalą
www.epaveldas.lt skaitmenintų
objektų skaičius LNB, tūkst.vnt., 10
Skaitmenintų Lietuvos kultūros
paveldo objektų prieinamumas
internete (visų VEPS partnerių) tūkst.
vnt., 25
Į Europeana portalą pateiktų objektų
skaičius, vnt., 5 650

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius
Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L. Mačiulienė

IV k

L. Mačiulienė

IV k

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius
Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius
Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius
Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L. Mačiulienė

IV k

L. Mačiulienė

IV k

L. Mačiulienė

IV k

L. Mačiulienė

IV k

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L. Mačiulienė

IV k

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L. Mačiulienė

IV k

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L. Mačiulienė

IV k

Europeana portale prieinamų
skaitmenintų kultūros paveldo objektų
iš Lietuvos atminties institucijų
skaičiaus pokytis, lyginant su
praėjusiais metais, proc., 13
Suinteresuotųjų organizacijų skaičius,
vnt., 15

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L. Mačiulienė

IV k

Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius

D. Šlapšinskienė

IV k

Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių,
kuriuos užregistravo suinteresuotos
organizacijos, ES duomenų bazėje
skaičius, vnt., 15
Nacionalinės bibliotekos užregistruotų
nenustatytų teisių turėtojų kūrinių ES
duomenų bazėje skaičius, vnt., 10

Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius

D. Šlapšinskienė

IV k

Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius

D. Šlapšinskienė

IV k

Nacionalinės bibliotekos atliktų
kruopščių paieškų skaičius, vnt. 40
Rinkti, apibendrinti ir
pateikti LR KM Kultūros
paveldo skaitmeninimo
stebėsenos statistikos
duomenis

Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius
Informacijos mokslų departamentas
R. Kvietkauskienė
Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius
L. Mačiulienė
Informacijos mokslų departamentas
R. Kvietkauskienė
Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius
L. Mačiulienė
Komunikacijos ir rinkodaros
departamentas, Strateginės plėtros
departamento Informacinės analitikos
skyrius

D. Šlapšinskienė

IV k

N. Bliūdžiuvienė
J. Steponaitienė

IV k

N. Bliūdžiuvienė
J. Steponaitienė

IV k

A. Valys,
G. Dabašinskas

IV k

Komunikacijos ir rinkodaros
departamentas, Strateginės plėtros
departamento Informacinės analitikos
skyrius
Komunikacijos ir rinkodaros
departamentas

A. Valys,
G. Dabašinskas

IV k

A. Valys

IV k

Gautos ir įvykdytos bibliografinės
užklausos, proc. 100
Informacinį aptarnavimą gaunančių
institucijų pasitenkinimo paslaugomis
indeksas, proc., 60
Aprūpinimo specializuota informacija
paslaugų skaičius, vnt., 12
Anotuotų bibliografinių įrašų
apžvalgose skaičius, tūkst. vnt., 11,9

Strateginės plėtros departamentas,
Vadovybės informacijos skyrius
Strateginės plėtros departamentas,
Vadovybės informacijos skyrius

V. Beganskaitė

IV k

V. Beganskaitė

IV k

Strateginės plėtros departamentas,
Vadovybės informacijos skyrius
Strateginės plėtros departamentas,
Vadovybės informacijos skyrius

V. Beganskaitė

IV k

V. Beganskaitė

IV k

Lietuvos regioninės spaudos (lietuvių
kalba), patenkančios į einamąją

Strateginės plėtros departamentas,
Vadovybės informacijos skyrius

V. Beganskaitė

IV k

Skaitmeninimo stebėsenos statistikos
duomenų ataskaita, vnt., 1

Atminties institucijos, vykdančios
kultūros paveldo skaitmeninimo ir
skaitmeninimo sklaidos veiklas, vnt., 6

03-01-01

Vykdyti
informacinį
aprūpinimą,
komunikacijos
priemones,
dalyvauti valstybės
informacijos
išteklių valdymo
veiklose.

Dalyvauti valstybės
informacijos išteklių
valdymo veiklose,
organizuojant bendrus su
partneriais renginius

Renginių, organizuotų su valstybės,
verslo ir mokslo institucijomis,
prisidedančių prie valstybės
informacijos išteklių valdymo ir jų
sklaidos veiklų, skaičius, vnt., 20

Vaizdo transliacijų ciklų skaičius, vnt.,
1

Vykdyti bendradarbiavimo
su kitomis valstybės
valdžios institucijomis,
verslo subjektais ir kitomis
organizacijomis susitarimų
vykdymo stebėseną
Vykdyti informacinį
aptarnavimą

Rengti Lietuvos ir
Lenkijos spaudos
apžvalgas

Galiojančių bendradarbiavimo
susitarimų skaičius, vnt., 23

327,0

Kurti anotuotus
bibliografinius įrašus
Apžvalgų rengimo
duomenų bazėje
Teikti informacinės
analitikos paslaugas
valstybės, verslo ir mokslo
institucijoms

04-01-01

04-01-02

04-01-03

Vykdyti užsakovo
funkcijas
rekonstruojant
pagrindinį
bibliotekos pastatą.

Organizuoti ir
vykdyti veiklos
aprūpinimą.

Koordinuoti
Nacionalinės
bibliotekos
projektinę veiklą.

Einamųjų metų investicijų
projekto plano vykdymas

Nacionalinės bibliotekos
veiklos užtikrinimas
(viešieji pirkimai, techninė
infrastruktūra, logistika,
marketingas, teisinis,
informacinis, finansinis
veiklos aprūpinimas)
Organizuoti ir stebėti
LNB darbuotojų
kompetencijų tobulinimą

Organizuoti LNB
darbuotojų IT sistemų
naudojimo mokymus
nuotoliniu būdu
Rengti projektų paraiškas
NB veiklos efektyvinimui

spaudos apžvalgą dalis (pavadinimais),
proc. 95
Apžvelgiamų Lenkijos spaudos
šaltinių skaičius, vnt., 7
Sukurtų bibliografinių įrašų Apžvalgų
rengimo duomenų bazėje skaičius,
tūkst. vnt., 23

Strateginės plėtros departamentas,
Vadovybės informacijos skyrius
Strateginės plėtros departamentas,
Vadovybės informacijos skyrius

V. Beganskaitė

IV k

V. Beganskaitė

IV k

Analitinės informacijos paslaugų
valstybės, verslo ir mokslo
institucijoms skaičius, vnt., 3

Strateginės plėtros departamento
Informacijos analitikos skyrius

G. Dabašinskas

IV k

Vartotojų pasitenkinimo analitinės
informacijos paslaugomis indeksas,
proc., 70
Techninė dokumentacija parengta,
projektavimo ir statybos-montavimo
darbai atlikti pagal planą

Strateginės plėtros departamento
Informacijos analitikos skyrius

G. Dabašinskas

IV k

Rangovai

A. Sinkevičius, G.
Šablauskienė

IV k

Įvykdyti materialiojo ir nematerialiojo
turto pirkimai

Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius

IV k

Lėšų dalis programos sąmatoje,
proc., 23,6

LNB padaliniai pagal kompetenciją;
V. Petrovskis, V. Knopkuvienė, A.
Valys, M. Janavičius, D. Peslekienė

A. Sinkevičius, G.
Šablauskienė
G. Šablauskienė

Naujai priimtų darbuotojų, praėjusių
adaptaciją, dalis nuo visų naujai
priimtų darbuotojų, proc., 80
LNB darbuotojų, per metus įtrauktų į
kvalifikacijos kėlimo priemones, dalis
nuo visų darbuotojų, proc., 60
Parengtų priemonių skaičius, vnt., 20

Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius,
E. Sukackienė

V. Knopkuvienė

IV k

Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius,
E. Sukackienė

V. Knopkuvienė

IV k

Informacinių technologijų priežiūros
skyrius

M. Janavičius

IV k

LNB parengtų projektų LNB veiklos
efektyvinimui paraiškų skaičius, vnt., 7

Strateginės plėtros departamento
Projektų valdymo skyrius

G. Čistovienė

IV k

IV k

700,0

1331,0

IV k

90,0

01-01-01

Vykdyti
bibliotekininkystės
procesų pokyčių
stebėseną, tyrimą,
analizavimą,
norminimą bei
optimizavimą,
profesinės
literatūros leidybą

Rengti projektų paraiškas
LNB parengtų projektų paslaugų
Strateginės plėtros departamento
G. Čistovienė
naujų paslaugų diegimui,
diegimui ir plėtrai paraiškų
Projektų valdymo skyrius
esamų paslaugų plėtrai
skaičius,vnt., 9
Rengti kvalifikacijos
LNB parengtų projektų kvalifikacijos
Strateginės plėtros departamento
G. Čistovienė
kėlimo projektines
kėlimui paraiškų skaičius, vnt., 5
Projektų valdymo skyrius
paraiškas
Rengti neformalaus
LNB parengtų projektų neformaliam
Strateginės plėtros departamento
G. Čistovienė
vartotojų ugdymo
vartotojų ugdymui paraiškų skaičius,
Projektų valdymo skyrius
projektines paraiškas
vnt., 5
Rengti tyrimų, turinio
LNB parengtų projektų tyrimams,
Strateginės plėtros departamento
G. Čistovienė
aktualinimo, sklaidos bei
turinio aktualinimui bei sklaidai ir kt.
Projektų valdymo skyrius
kitas projektines paraiškas
paraiškų skaičius, vnt., 4
Programa 02 02 LIBIS BIBLIOTEKŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Rengti LIBIS UDK DB
UDK lentelių leidyba, psl. sk., 160
Informacijos išteklių departamento
R. Skačkauskienė
Metaduomenų kūrimo skyrius ir
D. Šlapšinskienė
Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius ir

IV k

Koordinuoti metodinę
veiklą bibliotekoje
Koordinuoti tiriamąją
veiklą bibliotekoje
Vykdyti LNB veiklos ir
praktikos sklaidą

Rengti bibliotekininkystės
tiriamuosius ir bibliotekų
praktinės veiklos leidinius
Koordinuoti ir vykdyti
leidybinę veiklą

IV k

IV k

IV k

IV k

Bendras Nacionalinės bibliotekos
rengiamų metodinių priemonių
skaičius (pagal suvestinį planą), vnt., 8
Bendras Nacionalinėje bibliotekoje
atliekamų tyrimų skaičius (pagal
suvestinį planą), vnt., 17
Parengtų straipsnių skaičius, vnt. 45
(IMD -13) (DPTD – 10) (VJLD – 14)
(PD 8)

LNB padaliniai

R. Kvietkauskienė

IV k

LNB padaliniai

J. Budriūnienė

IV k

LNB padaliniai

IV k

Pranešimų, pristatymų visuomenei
skaičius, vnt., 43 (IMD – 5) (DPTD –
20) (VLJD – 10), (PD -8)

LNB padaliniai

Publikacijų NB svetainės skilčiai
Bibliotekininkui rengimas, vnt., 6
Parengti leidiniai, vnt., 5

Informacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės skyrius
Informacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės skyrius

N. Bliūdžiuvienė,
J. Budriūnienė, A.
Augustaitienė, A.
Vaškevičienė
N. Bliūdžiuvienė,
J. Budriūnienė, A.
Augustaitienė, A.
Vaškevičienė
R. Kvietkauskienė
R. Kvietkauskienė

IV k

Publikuotų LNB spausdintų leidinių
pavadinimų skaičius (pagal suvestinį
planą), vnt., 15

LNB padaliniai, Komunikacijos ir
rinkodaros departamento Leidybos
skyrius

J. Bičkauskienė

IV k

IV k

IV k

524,0

Publikuotų LNB e. leidinių
pavadinimų skaičius (pagal suvestinį
planą), vnt., 7
Mokslo žurnalo „Parlamento studijos“
rengimas, 2 nr/metus

01-01-02

01-02-01

Organizuoti
Lietuvos
bibliotekininkystės
teorijos ir praktikos
sklaidos priemones,
vykdyti įvairiapusį
tarptautinį
bendradarbiavimą
informacijos
organizacijų ir
atminties institucijų
veiklos srityse.

Organizuoti ir
koordinuoti LIBIS
bibliotekų
darbuotojų
mokymus.

LNB padaliniai, Komunikacijos ir
rinkodaros departamento Leidybos
skyrius,
Dokumentinio paveldo tyrimų
departamentas, Komunikacijos ir
rinkodaros departamento Leidybos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės skyrius ir
Leidybinės produkcijos
identifikacijos skyrius

J. Bičkauskienė

IV k

J. Budriūnienė,
J. Bičkauskienė

IV k

R.Kvietkauskienė,
D. Šlapšinskienė

IV k

Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Ryšių su visuomene
skyrius
Informacijos mokslų departamentas,
Dokumentinio paveldo tyrimų
departamentas, Vaikų ir jaunimo
literatūros departamentas
Informacijos mokslų departamento
Leidybinės produkcijos
identifikacijos skyrius
L. Buckienė, N. Bliūdžiuvienė

R. Surovec, R.
DomarkaitėČerniauskė, R.
Kvietkauskienė,
D. Šlapšinskienė,
J. Budriūnienė.,
A.Augustaitienė
D. Šlapšinskienė

IV k

N. Bliūdžiuvienė

IV k.

Renginių skaičius, vnt., 5

LNB padaliniai

N. Bliūdžiuvienė

IV k.

Organizacijų su mokama naryste
skaičius, vnt., 10

LNB padaliniai

S.Leknickienė

Organizuotų seminarų, mokymų ir
kvalifikacijos tobulinimo priemonių
skaičius, 35

LNB padaliniai, Strateginės plėtros
departamentas (koordinuoja)

G. Čistovienė

Atlikti statistikos darbus
pagal Oficialiosios
statistikos darbų programą
(OFSDP)

Bibliotekų ir spaudos statistikos
duomenys, paskelbti kaip numatyta
OFSDP

Organizuoti nacionalinius
ir tarptautinius mokslinės
ir metodinės veiklos
sklaidos renginius
aktualiais bibliotekos
veiklos klausimais

Renginių skaičius, vnt., 9 (2 IMD, 4
DPTD, 3 VJLD)

Tęsti narystę tarptautinėse
ISSN, ISBN ir ISMN
agentūrose
Dalyvauti įgaliotojo
atstovo teise Lietuvos
standartizacijos
departamente, ISO ir IFLA
UNIMARC PUC komitete
Dalyvauti tarptautinėse
konferencijose ir
renginiuose aktualia
bibliotekos veiklai
tematika
Dalyvauti tarptautinių ir
nacionalinių bibliotekų
organizacijų veikloje
LIBIS bibliotekų
darbuotojų mokymų
organizavimas ir
koordinavimas

Renginių, kuriuose bus atstovaujama
biblioteka, skaičius, vnt. 3
Renginių skaičius, kuriuose bus
atstovaujama, vnt., 2

209,0

IV k.

IV k.

12,0

LIBIS bibliotekų darbuotojų mokymų
dalyvių skaičius, asm., 1000
LIBIS bibliotekų darbuotojų,
tobulinusių kvalifikaciją,
pasitenkinimo mokymais lygis, proc.,
80
Bibliografinių įrašų, pateikiamų į
suvestinį katalogą, skaičius, tūkst. vnt.,
90

LNB padaliniai, Strateginės plėtros
departamentas (koordinuoja)
Strateginės plėtros departamentas

G. Čistovienė

IV k.

G. Čistovienė

IV k.

Informacinių technologijų valdymo
skyrius

V. Tolušienė

IV k.

56,0

286,0

02-01-01

Koordinuoti
Lietuvos bibliotekų
bibliografinių įrašų
teikimą LIBIS
elektroninius
katalogus ir
integruoti suvestinį
katalogą į Europos
biblioteką bei kitus
tarptautinius
informacijos
tinklus.

Vystyti LIBIS suvestinį
katalogą

02-02-01

Projektuoti, įsigyti,
diegti, prižiūrėti ir
palaikyti techninę ir
programinę įrangą.

Vykdyti LIBIS programos
diegimą Lietuvos
bibliotekose

Sukurtų ir įdiegtų naujų programinės
įrangos versijų skaičius, vnt.

Informacinių technologijų valdymo
skyrius

M. Janavičius

IV k.

Vykdyti techninės ir
programinės įrangos
įsigijimą, diegimą,
priežiūrą ir palaikymą
LIBIS bibliotekose
Vykdyti techninės ir
programinės įrangos
įsigijimą, diegimą,
priežiūrą ir palaikymą
LNB
Kompiuterinės įrangos
testavimas ekstremaliomis
sąlygomis

Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų
skaičius LIBIS bibliotekose, vnt., 200

Informacinių technologijų valdymo
skyrius

M. Janavičius

IV k.

Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų
skaičius LNB, vnt., 320

Informacinių technologijų valdymo
skyrius

M. Janavičius

IV k.

Kompiuterinės įrangos darbo
nenutrūkstamumas dingus pagr.
elektros energijos šaltiniui, testų
skaičius, vnt., 2

Informacinių technologijų valdymo
skyrius

G. Vedeikis

IV k.

Infrastruktūrinės dalies
testavimas ekstremaliomis
sąlygomis

Infrastruktūrinės dalies veikimas be
sutrikimų, testų skaičius, vnt., 2

Informacinių technologijų valdymo
skyrius

G. Vedeikis

IV k.

02-02-02

Vykdyti
organizacines ir
technines
priemones,
užtikrinančias
LIBIS
kompiuterinės
infrastruktūros
funkcionalumą
ekstremaliose
situacijose.

57,0

________________________________________________________

