STATISTINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKA
BIBLIOTEKOS 201_ m. ATASKAITA
1 BIBLIOTEKA METINĖ
(Pateikia valtybinės reikšmės, aukštųjų mokyklų, profesinių, SVB, AVB, švietimo įstaigų, kitos
valstybinės ir nevalstybinės bibliotekos automatizuotai LIBIS bibliotekų statistikos modulyje
(internetu.)
BENDROJI 201_ METŲ ATASKAITA
1 KULTŪRA METINĖ
(Pateikia Savivaldybių viešosios (centrinės) bibliotekos, Kultūros ir švietimo skyriai
(departamentai)
Savivaldybių viešųjų, Švietimo įstaigų bibliotekų 201_ m. statistiniai duomenys turi būti
pateikti automatizuotai LIBIS bibliotekų statistikos modulyje iki grafike nurodytos datos, bet ne
vėliau kaip iki vasario 10 d. Prisijungti prie Statistikos modulio patogiausia per Nacionalinės
bibliotekos žiniatinklį: http://www.lnb.lt nuoroda „bibliotekininkui“. Kai statistinės ataskaitos
duomenys nesuvedami į modulį, jos popierinis variantas siunčiamas el. paštu (r.surkute@lnb.lt)
arba adresu: Bibliotekininkystės centras K. Sirvydo g. 4, 01101 Vilnius.
Savivaldybių viešosios bibliotekos ir švietimo skyriai (departamentai) už 201_ metus
Bibliotekininkystės centrui pateikia tik „BENDRĄJĄ 201_ m. BIBLIOTEKŲ ATASKAITĄ
(forma 1 KULTŪRA METINĖ). Ją pasirašo savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius,
švietimo skyriaus vedėjas arba departamento direktorius. Švietimo skyriai (departamentai) ir SVB
pateikia „Bendrosios 201_ m. bibliotekų ataskaitos“ išrašą.
Bendrojoje bibliotekų ataskaitoje (išraše) švietimo skyriai (departamentai) privalo
užpildyti šias ataskaitos eilutes:
- progimnazijų bibliotekos;
- gimnazijų bibliotekos;
- vidurinių mokyklų bibliotekos;
- pagrindinių mokyklų bibliotekos;
- pradinių mokyklų bibliotekos;
- neformaliojo vaikų švietimo mokyklų bibliotekos;
- pedagogų švietimo centrų bibliotekos.
Bendroji ataskaita gali būti siunčiama skenuota el. paštu arba paprastu paštu (pasirašyta).
Mokyklų bibliotekų tinklo duomenys turi atitikti Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo
institucijų registro duomenis (išskyrus sujungtas bibliotekas). Primename, jei yra reorganizuotų
mokyklų į progimnazijas, Bendroji ataskaita Statistikos modulyje formuojama be progimnazijų,
todėl rekomenduojame ją pildyti rankiniu būdų Excel formate. Ataskaitą suformatuoti viename
puslapyje.
Pastaba. Jei švietimo skyriai (įstaigos), bibliotekos 201_ m. statistiniai duomenys dėl
svarių priežasčių nebus pateikti automatizuotai, tokiu atveju Bibliotekininkystės centrui būtina
pateikti visų bibliotekų individualias (1 biblioteka metinė) statistines ataskaitas.
Ataskaitose neprivaloma nurodyti įmonės pagrindinės veiklos kodą (EVRK) ar
pagrindinės veiklos pavadinimą (EVRK).

