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LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS 

BENDRADARBYSTĖS ERDVĖS NUOSTATAI 

 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

(toliau – Nacionalinė biblioteka) Bendradarbystės erdvės (toliau – LNB HUB) uždavinius, funkcijas, 

darbo organizavimą, teises ir pareigas. 

2. LNB HUB yra Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių 

paslaugų skyriaus sudėtyje ir yra tiesiogiai pavaldus Komunikacijos ir rinkodaros departamento 

Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriui. 

3. LNB HUB veiklą organizuoja ir už ją atsako Komunikacijos ir rinkodaros departamento 

Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkas (toliau – kultūrinės 

veiklos vadybininkas).  

4. LNB HUB savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir 

tarptautiniais teisės aktais, LNB HUB nuostatais, Lankymosi LNB HUB taisyklėmis ir kitais 

susijusiais teisės aktais. 

5. LNB HUB paskirtis – burti ir skatinti bendradarbiauti didžiųjų, atvirų duomenų, atviros 

valdžios, informacijos analitikos ir kitus profesionalus ir taip prisidėti prie žinių ekonomikos 

vystymo. 

 

 

II. SKYRIUS 

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

6. Pagrindiniai LNB HUB uždaviniai: 

6.1. prisidėti prie žinių kvartalo plėtros Gedimino pr. vakarinėje dalyje, pagal 2016 m. 

gegužės 3 d. pasirašytą Nacionalinės bibliotekos ir Vilniaus miesto savivaldybės ketinimų protokolą 

dėl bendradarbiavimo; 

6.2. plėtoti atvirų duomenų ir atviros valdžios kryptį Lietuvoje; 

6.3. burti didžiųjų duomenų, atvirų duomenų ir atviros valdžios startuolius, žurnalistus, 

informacijos analitikus, tyrėjus ir kitus profesionalus; 

6.4. kaupti darbo bendradarbystės principu patirtį ir ja dalintis su kitomis bibliotekomis; 

6.5. siekti spartesnio didžiųjų duomenų atvėrimo Lietuvoje;  

6.6. prisidėti prie bendruomenės kryptingo idėjų vystymo plėtojant informacinės 

visuomenės, žinių ekonomikos, e. valdžios ir e. demokratijos idėjas; 

6.7. padėti į LNB HUB pritrauktam verslui ar asmenims kuo sparčiau augti. 

7. LNB HUB, įgyvendinant uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

7.1. narių, partnerių ir kultūrinės veiklos vadybininko iniciatyva organizuoja su verslumu, 

technologijomis, inovacijomis, atvira valdžia ir atvirais duomenimis susijusius renginius, mokymus 

ir konkursus; 
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7.2. kuria bei plėtoja partnerystę ir bendradarbiavimą su kitais veiklos sektoriais, galinčiais 

prisidėti prie LNB HUB veiklos vystymosi; 

7.3. skatina, jog LNB HUB vartotojai dalintųsi patirtimi, konsultuotų vienas kitą ir kurtų 

energiją, kuri palaiko ir motyvuoja darbui; 

7.4. naudodamos Nacionalinės bibliotekos fondus ir laisvai prieinamus informacinius 

išteklius, suteikia LNB HUB vartotojų pažinimui, mokymuisi, saviugdai ir darbui reikalingą 

informaciją ir žinias;  

7.5. stiprina partnerystę su valdžios ir savivaldos institucijomis teikiant joms reikiamus 

duomenis (tyrimai, analizės, duomenys ir pan.); 

7.6. inicijuojamomis veiklomis populiarina bendruomeniškumo, savitarpio pagalbos ir 

bendradarbiavimo idėjas; 

7.7. kuria glaudesnius LNB HUB vartotojų ryšius su Nacionaline biblioteka ir atvirkščiai; 

7.8. rengia viešąją informaciją apie LNB HUB veiklą; 

7.9. vykdo kitas funkcijas, siekiant įgyvendinti LNB HUB priskirtus uždavinius. 

 

 

III. SKYRIUS 

LNB HUB TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8. LNB HUB turi teisę: 

8.1. gauti iš kitų Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių tiesiogiai su LNB HUB 

uždaviniais ir funkcijomis susijusią informaciją; 

8.2. teikti pasiūlymus Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui aktualiais LNB HUB 

veiklos klausimais. 

9. LNB HUB privalo: 

9.1. užtikrinti gerą darbo organizavimą, atsakyti už tvarkos palaikymą; 

9.2. saugoti ir tinkamai naudoti valstybės turtą; 

9.3. užtikrinti Nacionalinės bibliotekos darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 

9.4. užtikrinti darbuotojams ir lankytojams/ vartotojams saugias ir tinkamas sąlygas; 

9.5. užtikrinti tinkamą asmens duomenų ir patikėtos konfidencialios informacijos išsaugojimą 

ir slaptumą. 

10. LNB HUB atsako už tinkamą šiuose nuostatose nustatytų uždavinių, funkcijų ir pareigų 

įgyvendinimą. 

 

IV. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Šie nuostatai yra tvirtinami, keičiami ar pripažįstami netekusiais galios Nacionalinės 

bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu. 

12. Už šių nuostatų pažeidimą asmenims taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė. 

 

______________________________ 


