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ĮVADAS
Viešosios bibliotekos planas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
bibliotekų įstatymu, Valstybės ilgalaikės raidos strategijos, Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros strategijos nuostatomis, IFLA ir UNESCO Viešųjų bibliotekų manifeste (1994)
apibrėžtomis gairėmis, Skaitymo skatinimo programomis, Elektrėnų savivaldybės tarybos
patvirtintu Elektrėnų savivaldybės strateginiu planu, Elektrėnų savivaldybės viešosios
bibliotekos nuostatais ir nusako Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos plėtotės tikslus,
kryptis, apibrėžia veiklos rezultatus. VB veiklos planas numato uždavinius ir priemones
bibliotekos tikslams pasiekti ir juos įgyvendinti.
Įgyvendindami šį metinį planą užtikrinsime Elektrėnų savivaldybės bendruomenės ir
ESVB tinklo darbuotojų poreikius, teikiamų paslaugų kokybę, informacijos ir fondų
prieinamumą, sąlygas visiems bendruomenės nariams įgyti žinių, skaityti, šviestis, turiningai
leisti laisvalaikį. Biblioteka sudarys sąlygas ir toliau naudotis kompiuteriais ir internetu ne tik
miesto, bet ir kaimo gyventojams, vyks specialistų ir vartotojų apmokymai, elektroninio
raštingumo konsultacijos bei mokymai. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai teiks
informaciją vartotojams apie prieinamas paslaugas ir mokymosi programas, padės žmonėms rasti
ir gauti e. valdžios paslaugas, išmokti naudotis kompiuteriu ir internetu, užpildyti pajamų bei
turto el. deklaracijas. Bibliotekos žmogiškieji ištekliai užtikrins viešosios įstaigos funkcionalumą
ir prieinamumą
1. APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ







Bibliotekų veiklai įtaką daro:
politiniai veiksniai: LR vyriausybės ir savivaldybės priimami sprendimai tiesiogiai
veikia savivaldybės gyventojų poreikius, jų dalyvavimą kultūriniame gyvenime bei
keičia kultūrinių produktų vartojimą.
socialiniai veiksniai: mažėjantis gyventojų skaičius, ypač kaimo vietovėse, spartus
kaimo gyventojų senėjimas, mažėjantis vaikų skaičius ir su tuo susijęs mokyklų tinklo
mažėjimas, plintantis nedarbas ir augantis socialiai pažeidžiamų visuomenės narių
skaičius, dvasinių vertybių nuvertėjimas, skaitymas užleidžia savo pozicijas kitiems
informacijos gavimo būdams, maži bibliotekininkų atlyginimai bei visuomenės
nepakankamai vertinama bibliotekų reikšmė.
technologiniai veiksniai: Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS)
infrastruktūra, moderni RFID knygų apsaugos bei automatizuota jų išdavimo ir
grąžinimo sistema ir toliau ženkliai gerins ir plės informacijos perteikimo galimybes,
pateikiant ją vartotojams, leidžia kompiuterizuoti daug darbo sąnaudų reikalingų
bibliotekiniams, bibliografiniams, statistiniams ir kt. procesams.
ekonominiai veiksniai: Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos, turinčios 10
kaimo filialų ir 1 miesto filialą, veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo finansinių
išteklių, nuo tikslingo finansavimo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Didelį poveikį
bibliotekų veiklai turi respublikos ekonominė situacija.
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2. ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS MISIJA
2015 metų viešosios bibliotekos veiklos prioritetus nusako bibliotekos misija ir plėtros
strategija.
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos misija – skatinti bendruomenės skaitymą,
žinių visuomenės kūrimą, rūpintis jos švietimu, užtikrinant saviraiškos laisvę, teisę gauti
informaciją ir suteikiant galimybę visiems ir kiekvienam Elektrėnų savivaldybės gyventojui
naudotis viešosios bibliotekos ir jos filialų informaciniais ištekliais, dokumentų fondais ir
sukauptais krašto kultūros paveldo šaltiniais, racionaliai panaudojant turimus finansinius ir
žmogiškuosius išteklius.
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vizija – viešoji biblioteka – patraukli, saugi
ir patogi darbui, saviraiškai, poilsiui ir mokymuisi, skirta įvairaus amžiaus ir socialinių grupių
žmonėms.

3. BIBLIOTEKOS PLĖTROS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

















Didinti gyventojų sutelkimą į bibliotekas, gerinant paslaugų kokybę, sukuriant visoms
gyventojų grupėms prieinamą viešosios bibliotekos tinklo paslaugų sistemą, ugdant
gyventojų informacinį raštingumą.
Įrengti modernią, jaukią viešosios bibliotekos ir filialų patalpų infrastruktūrą, teikiančią
vartotojams galimybę patogiai, laisvai ir sistemingai dirbti, mokytis, ilsėtis bibliotekoje.
Sukurti pažangią informacinių technologijų infrastruktūrą viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose, plėtoti informacinę visuomenę, įgyvendinant gyventojų teisę į informacijos ir
žinių prieigą.
Komplektuoti dokumentų fondą, laikantis kokybės ir aktualumo principo bei atsižvelgiant į
gyventojų poreikius.
Kaupti kraštotyros spaudinių fondą, rengti kraštotyros darbus.
Organizuoti savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį bei informacinį aptarnavimą.
Sudaryti galimybę vartotojams naudotis Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos, jos
filialų ir kitų Lietuvos bibliotekų fondais.
Dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bei tobulinant LIBIS.
Organizuoti su bibliotekų veikla susijusius kultūros ir šviečiamuosius renginius.
Rengti bei įgyvendinti investicinius projektus bibliotekų veiklos srityje, ieškoti papildomo
finansavimo.
Kurti naujas ir tobulinti esamas bibliotekos paslaugas, paremtas nustatytais vietos
bendruomenių poreikiais.
Bendradarbiauti su savivaldybės meno, švietimo, kultūros, jaunimo ir kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis.
Nuolat tirti gyventojų poreikius, tobulinti bibliotekos darbą, kelti bibliotekos darbuotojų
kvalifikaciją.
Sudaryti galimybę nemokamai naudotis kompiuterinėmis technologijomis bei internetu.
Gerinti bibliotekos įvaizdį, palaikyti ryšį su visuomene.
Nuolat ieškoti būdų kaip atnaujinti bibliotekų patalpas bei materialinę bazę.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ
ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI
Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programa (Nr. 05)
01-02 uždavinys. Užtikrinti viešą prieigą prie visų informacijos sluoksnių visų amžiaus
grupių žmonėms. Informaciniai savivaldybės gyventojų poreikiai bus tenkinami organizuojant
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklą. Panaudojant savivaldybės, Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos, projektines ir kitas lėšas bus komplektuojamas spaudinių ir
kitų dokumentų fondas, kuriama bendra informacinė sistema, organizuojami kultūriniai šviečiamieji renginiai.
Uždavinio vertinimo kriterijai:
1. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos fondo apyvartos rodiklis (2011 m.
planuojamas – 1,47, 2011 m. faktas -1,27, 2012 m. planuojama – 1,3, faktas - 1,13, 2013 m.
planuojamas – 1,3, faktas - 1,13, 2014 m. planuojama - 1,13, faktas – 1,13; 2015 m. planuojama
– 1,13.);
2. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos fondo dokumentų skaičius tenkantis vienam
savivaldybės gyventojui (2011 m. planuojamas – 5,4, 2011 m. faktas 5,5; 2012 m. planuojama –
5,6, faktas -5,99; 2013 m. planuojamas – 5,9, faktas – 6,35; 2014 m. planuojamas – 6,1, faktas –
6,58 ; 2015 m. planuojama – 6,58);
3. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos fondo dokumentų skaičius vienam skaitytojui
(2011 m. planuojamas – 20, 2011 m. faktas 19,8; 2012 m. planuojama- 20,0, faktas- 19,3; 2013
m. planuojama -20,2, faktas – 19,7; 2014 m. planuojama – 19,7, faktas – 19,97; 2015 m.
planuojama – 19,97);
4. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje išduotų dokumentų vienam skaitytojui
skaičius (skaitomumas) (2011 m. planuojamas – 28,4, 2011 m. faktas
– 25,1; 2012 m.
planuojamas -26,0, faktas – 21,80; 2013 m. planuojama- 26,2, faktas- 22,2 ; 2014 m. planuojam
– 22,2, faktas- 22,65; 2015 m. planuojama – 22,65);
5. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje kiekvieno skaitytojo apsilankymų skaičius
(lankomumas) (2011 m. planuojamas – 17,8, 2011 m. faktas – 18,6; 2012 m. planuojamas –
18,7, faktas – 24,12; 2013 m. planuojama – 20, faktas – 18,03; 2014 m. planuojamas 18,03,
faktas – 16,82; 2015 m. planuojama – 16,82);
6. Duomenų bazių, kuriomis gali naudotis visi užsiregistravę ir gavę slaptažodį Elektrėnų
savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojai, skaičius (2011 m. planuojamas – 16; 2011 m.
faktas – 16; 2012 m. planuojama -16, faktas – 15; 2013 m. planuojama – 15, faktas – 15; 2014
m. planuojama 15, faktas – 15; 2015 m. planuojama - 13);
7. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje interneto paslaugomis besinaudojusių
vartotojų skaičius (2011 m. planuojamas – 3200, 2011 m. faktas – 3250; 2012 m. planuojama –
3260, faktas – 3114; 2013 m. planuojama – 3250, faktas – 2829; 2014 m. planuojama 2850,
faktas – 2752; 2015 m. planuojama - 2752);
8. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuotų renginių skaičius (2011 m.
planuojamas – 675, 2011 m. faktas – 675; 2012 m. planuojama – 680, faktas – 682; 2013 m.
planuojama – 680, faktas – 682; 2014 m. planuojama 682, faktas – 781; 2015 m. planuojama 781).
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4. ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
VYKDOMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS

SISTEMOS

Biblioteka numato toliau plėtoti informacines technologijas, tiek viešojoje bibliotekoje,
tiek Vievio miesto
ir kaimo filialuose. Visose ESVB tinklo bibliotekose įrengtos
kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams su interneto prieiga, tačiau kompiuterinė įranga
greitai sensta, ją reikia nuolat atnaujinti. Projektas „Bibliotekos pažangai“ jau pabaigė savo
veiklą, todėl kompiuterinės įrangos atnaujinimui reikės ieškotis kitų pajamų šaltinių. Visi kaimo
bibliotekų darbuotojai dirba personalinių kompiuterių bei LIBIS PĮ pagalba. 2015 m. ir toliau
bus stiprinama bibliotekininkų informacinė kompetencija, kad jie taptų aktyviais vietos
bendruomenės skatintojais ir pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes.
ESVB tinklo vartotojams sudarytos puikios sąlygos nemokamai naudotis internetu, mokytis
kompiuterinio raštingumo, jie gali gauti profesionalias bibliotekininkų konsultacijas el.
bankininkystės, el. valdžios, nuotolinio mokymosi, darbo paieškos ir kt. srityse.
Biblioteka toliau sistemingai komplektuos bibliotekos vartotojų poreikius atitinkančius
spaudinius ir kitus dokumentus, vykdys dokumentų atranką, nurašys aktualumą praradusius,
susidėvėjusius dokumentus, užtikrins dokumentų saugumą. Prenumeruos duomenų bazes
lietuvių ir anglų kalba, toliau plės VB internetinės svetainės apimtį, dalyvaus nacionalinės
bibliografijos duomenų banko kūrime, rengs bibliografinius kraštotyrinius aprašus.
Elektrėnų VB projekto ,,Interaktyvių paslaugų bei savitarnos techninės ir programinės
įrangos, skirtos leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti LIBIS bibliotekose“ dėka veikia
savitarnos knygų grąžinimo aparatas (visą parą), varteliai bei RFID technologijos savitarnos
dokumentų išdavimo ir grąžinimo įrenginių programos. Taip pat Elektrėnų VB turi knygų
patikros aparatą, kurio pagalba galima rasti norimą leidinį bei patikrinti bibliotekoje esančias
knygas.
ESVB administracija kaip ir anksčiau 2015 metais nuolat skatins darbuotojus mokytis ir
stiprins viešosios bibliotekos sistemos darbuotojų profesinę kvalifikaciją, informacinę
kompetenciją. Siųs darbuotojus semtis žinių į LNB, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus VB,
Bibliotekininkų draugijos organizuojamus seminarus, kompiuterinio raštingumo ir interneto
išteklių mokymus, organizuos metodinius, praktinius bei dalykinius užsiėmimus, sieks
neatsilinki nuo sparčiai tobulėjančių technologijų.
Bibliotekos darbuotojai teiks projektus, papildomam finansavimui gauti. Organizuos
žodinius ir vaizdinius renginius, skirtus valstybinėms, tautinėms ir kitoms šventėms, žymių
visuomenės veikėjų jubiliejams pažymėti, rengs susitikimus su visuomenės veikėjais, rašytojais,
kraštiečiais literatais, skatins visų grupių ir amžiaus vartotojus skaityti, turiningai leisti
laisvalaikį, ugdys jų saviraišką, kūrybą.
Numatoma toliau ugdyti ir stiprinti jaunimo ir vaikų skaitymo įgūdžius, skatinti žinių
siekimą, kūrybiškumą, individualumą, sudaryti palankias sąlygas visų socialinių grupių
vartotojams šviestis, mokytis, gauti šiuolaikinę informaciją, tenkinti kultūrinius, mokymosi,
švietimo poreikius.
Viešosios bibliotekos sistemos darbuotojai dalyvaus respublikiniuose moksliniuose
tyrimuose ir įvairiose bibliotekų veiklos tobulinimo programose. Reklamuos savo paslaugas,
bendradarbiaus su Švietimo įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos žiniasklaida,
socialiniame tinklalapyje Facebook bei bibliotekos svetainėje adresu www.elektrenai.mvb.lt.
Už metų veikos rodiklius bus atsiskaitoma savivaldybės Tarybai pasibaigus
kalendoriniams metams.
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1 lentelė. VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINĖ 2015 METAMS
Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Vertinimo kriterijaus
(rodiklio) reikšmė
1. PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI:
Planuojame, kad 2015 m.
bibliotekose skaitys ne
Gyventojų sutelktumas %
32,9
mažiau gyventojų nei 2014
m.
Planuojame, kad 2015 m.
Vaikų (iki 14 metų)
bibliotekose skaitys ne
48,36
sutelktumas
mažiau vaikų iki 14 m. nei
2014 m.
Elektrėnų VB – 57
Bibliotekos darbo valandų
Prieinamumas
Vievio m. filiale – 48
skaičius per savaitę 2015
Kaimo f. - 40
metais išliks toks pats.
Planuojame, kad vidutinis
Vidutinis vartotojų skaičius per
vartotojų skaičius per dieną
Elektrėnų VB – 13,6
dieną
2015 metais nesumažės nors
Vievio m. f.- 6,6
ir pastebimas gyventojų
KM – 1,03
skaičiaus tolimesnis
mažėjimas.
Planuojame, kad vidutinis
ESVB – 48,9
lankytojų skaičius per dieną
Elektrėnų VB – 166,26
Lankytojų skaičius per dieną
2014 metais nesumažės nors
Vievio MF – 114,04
ir pastebimas gyventojų
KF – 24,6
skaičiaus tolimesnis
mažėjimas.
Planuojame ir toliau skatinti
ESVB –16,82
skaitytojų aktyvumą tinkamai
Elektrėnų VB -12,14
Lankomumas
planuojant bibliotekos
Vievio MF – 17,26
spaudinių fondą, kuris
KF – 32,22
tenkintų lankytojų interesus.
ESVB – 22,65
Kaip ir ankstesniais metais,
Elektrėnų VB – 17,04
planuojame skatinti vartotojus
Skaitomumas
Vievio MF – 21,56
skaityti, domėtis literatūra.
KM – 34,37
Pagal galimybes planuojama
ESVB – 6,6
įsigyti kuo daugiau naujų,
Dokumentų kiekis vienam
Elektrėnų VB – 4,5
skaitytojų poreikius
gyventojui
Vievio MF – 6,2
tenkinančių leidinių ir
KF – 5,0
nurašyti neaktualius leidinius.
Pagal galimybes planuojama
ESVB – 19,97
įsigyti kuo daugiau naujų,
Dokumentų skaičius vienam
Elektrėnų VB – 12,94
skaitytojų poreikius
skaitytojui
Vievio MF – 15,25
tenkinančių leidinių ir
KM – 37,64
nurašyti neaktualius leidinius.
Dokumentų atnaujinimo
Planuojant įsigyti 11000
ESVB – 7
koeficientas
naujų dokumentų.
ESVB - 1,13
Fondo apyvarta priklausys
Dokumentų fondo apyvarta
Elektrėnų VB – 1,31
nuo vartotojų skaitomumo, jų
Vievio MF – 1,41
skaitymo įgūdžių didinimo
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KF – 0,91
ESVB – 2,48
Elektrėnų VB -3,19
Vievio MF – 2,82
KF – 0,85

Atsakyta užklausų vienam
vartotojui

efektyvumo.
Priklausys nuo
bibliotekininko
kompetencijos,
profesionalumo ugdymo,
žinių ir įgūdžių tobulinimo.

2. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
2.1.
Įregistruoti vartotojų – iš viso:



Suaugusiųjų vartotojų
vaikų iki 14 metų

Interneto vartotojai

Aptarnauti lankytojų



suaugusiųjų
vaikų iki 14 metų

Interneto lankytojai

Renginių lankytojų

Išduoti dokumentų
 suaugusiems
 vaikams iki 14 metų

Kultūrinė veikla, informacijos, žinių sklaida
ESVB-7960
Elektrėnų VB – 4012
Vievio MF – 1857
KF – 2091
ESVB-6110
ESVB -1850
ESVB- 2752
Elektrėnų VB – 1046
Vievio MF – 634
KF–1072

ESVB – 133900
Elektrėnų VB –48716
Vievio MF – 32048
KF - 53136
ESVB – 74900
ESVB – 59000
ESVB – 37213
Elektrėnų VB – 11795
Vievio MF – 5097
KF-20321

ESVB – 14800
Elektrėnų VB – 6800
Vievio MF – 3530
KF - 4470
ESVB – 180280
Elektrėnų VB – 68360
Vievio MF – 40040
KF - 71880

Planuojame, kad 2015
metais vartotojų skaičius
nesumažės
Siūlysime vartotojams
mokytis kompiuterinio
raštingumo, padėsime
užpildyti pajamų ir turto
deklaracijas, teiksime kitas
kompiuterines paslaugas:
skenavimo, spausdinimo ir
t.t.
Tinkamai formuosime
bibliotekos leidinių fondą,
kviesime į bibliotekos
renginius, mokymus ir pan.
Planuojama didinti vaikų iki
14 m. lankytojų skaičių
Siūlysime vartotojams
mokytis kompiuterinio
raštingumo, padėsime
užpildyti pajamų ir turto
deklaracijas, teiksime kitas
kompiuterines paslaugas:
skenavimo, spausdinimo ir
t.t.
Planuojama ir toliau rengti
literatūrinius ir kt. pobūdžio
renginius. Renginių
lankytojų skaičius kasmet
didėja.
Planuojame ir toliau didelį
dėmesį skirti užsakomos
literatūros kokybei, kadangi
nuo jos labai priklauso
dokumentų išduotis.

ESVB -127340
ESVB – 52940
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Paskolinti į namus

ESVB – 107540

Skaityti vietoje

ESVB – 72740

Atsakyti užklausų

ESVB – 19700

ESVB - 780
Elektrėnų VB – 270
Vievio MF – 110
KF – 400

Organizuoti renginių

2.

Planuojame ir toliau didelį
dėmesį skirti užsakomos
literatūros kokybei, kadangi
nuo jos labai priklauso
dokumentų išduotis.
Vietoje leisti naudotis
informacine, didelę
paklausą turinčia literatūra,
užsakysime populiarius
periodinius leidinius.
Planuojame ir toliau teikti
kompetentingus atsakymus į
vartotojų užklausas žodžiu ir
raštu.
Renginius skirti knygų
pristatymams bei skaitymo
skatinimui populiarinti,
svarbiausiems valstybės,
krašto įvykiams, žymių
žmonių jubiliejams
paminėti, kalbai ir
tradicijoms puoselėti,
aktyvinti skaitymą, skleisti
žinias ir informaciją.
Renginių ESVB
organizuojama daug, todėl
planuojame išlaikyti tą patį
renginių skaičių.

DOKUMENTŲ FONDO SUDARYMAS
Visame ESVB tinkle:

Dokumentų fondo būklė
(dydis).

 16400 fiz. vnt.
 30730 pavadinimų
Visame ESVB tinkle:

Dokumentų fondo atnaujinimas

Planuojama nurašyti
dokumentų

 11000 fiz. vnt.
 1600 naujų pavadinimų
Visame ESVB tinkle:
 5550 fiz. vnt.
 455 pavadinimų

Planuojama įsigyti 11000
fiz. vnt. naujų dokumentų
Planuojame gauti 39,35
tūkst. € dokumentų fondo
atnaujinimui
Nurašyti aktualumą
praradusius, dubletinius ir
susidėvėjusius dokumentus.

2. IPS ORGANIZAVIMAS IR TVARKYMAS
Elektrėnų VB ir filialų abėcėlinis ir sisteminis katalogai užkonservuoti ir nepildomi. Pildomas tik
elektroninis katalogas.
Kraštotyros kartoteka
- Dėželių skaičius-19;
Elektrėnų VB vyr.
- įjungti naujų kortelių-1500;
bibliografė ir filialų vedėjai
aprašo kraštotyros
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straipsnius į korteles.
3. TIRIAMOJI ORGANIZACINĖ VEIKLA
Išvykos (statistiniai
duomenys)





Organizuoti (dalyvauti) išvykas



Filialų vedėjų išvykos į
viešąją biblioteką – 12;
VB specialistai vyks į 11
filialų;
Planuojamas išvykų
skaičius iš viso- 23
Į knygų mugę;

 Į Vilniaus apskr.
A.Mickevičiaus VB
organizuojamus seminarus;

Tiriamoji veikla.
Statistiniai duomenys

Veiklos turinys

Elektrėnų VB ir filialų
darbuotojai dalyvaus
gamybiniuose
pasitarimuose ir kituose
mokymuose. Elektrėnų VB
darbuotojai atliks
dokumentų ir fondo
patikrinimus KF.
Susipažinti su leidyklų
nauja produkciją, užsakyti
naujų leidinių.
Dalyvaus VB ir filialų
darbuotojai pagal
iškvietimą.

 Į Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje metinę
konferenciją;

Vyks 1 Elektrėnų VB ir 1
Vievio m. f. darbuotojas.

 Organizuoti gamybinius
darbuotojų pasitarimus

Dalyvaus Elektrėnų VB ir
filialų darbuotojai.



Parengti pranešimų - 36;

Darbuotojos rengs
pranešimus profesinėmis
ir kitomis temomis,
dalinsis patirtimi.



Parengti straipsnių- 80;

Apie bibliotekų veiklą
rašys spaudoje.



Parengti tyrimų, projektų –
10.

Elektrėnų VB direktorės
pavaduotoja, vyr.
metodininkė, skyrių
vedėjos, filialų vedėjai.







Dalyvauti kraštotyros
portalo ,,Vilnijos vartai“
kūrimo tęstiniame
projekte, parengti 10 naujų
tekstų;
Dalyvauti Nacionalinėje
Lietuvos bibliotekų
Savaitėje;
Dalyvauti Šiaurės šalių
bibliotekų savaitėje;

Kraštotyrinės medžiagos
pateikimas ir sklaida
regiono elektroninėje
erdvėje.
Renginių organizavimas,
bibliotekos reklama,
skaitymo aktyvinimas.
Šiaurės šalių literatūros
reklama, renginių org.
Vaikiškos lit. pristatymas
VB ir filialų vartotojams.
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Organizuoti Vaikų knygos
dienos šventę;

Pakviesti leidyklas
dalyvauti Mažojoje knygų
mugėje;



Organizuoti Mažąją knygų
mugę;



Dalyvauti Kultūros rėmimo
fondo finansuojamuose
projektuose;



Dalyvauti Europos dienos
paminėjimo projekte;

Miesto šventė, konferencija
bendruomenei.



Organizuoti renginius,
skirtus skaitymo
skatinimui, geriausių knygų
rinkimams;

Vyks renginiai VB ir
filialuose.



Rengti bibliotekos kroniką;

Kraštotyros rinkimas,
įvykių fiksavimas ir
sisteminimas.

4. DARBUOTOJŲ IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Darbuotojų charakteristikos

Iš viso darbuotojų skaičius
ESVB – 45;
Profesionalių bibliotekininkų
skaičius ESVB tinkle – 30;
Profesionalių bibliotekininkų
išsilavinimas:

Darbuotojų amžius

Darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas





Aukštasis - 13;
Aukštesnysis - 13
Kitas - 4





iki 30 metų - 4;
31-50 metų – 19;
51 metų ir daugiau – 22;

Vievio miesto filialo vyr.
bibliotekininkė R.
Rapkevičienė mokosi VU
Komunikacijos fakultete
Bibliotekininkystės ir
informacijos studijų
programos bakalauro
studijose.
Kiti specialistai nuolat
kelia kvalifikaciją LNB,
Vilniaus apskrities
A.Mickevičiaus ir M.
Mažvydo VB seminaruose
ir kituose
mokymuose

Numatoma tobulinti
Pagal specialistų
kvalifikaciją LBD, LNB ir
kompetenciją
Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus
VB.
5. KITI DARBAI

Knygų brūkšninio kodo
suteikimas
Knygų remontas

Lipdžių ir brūkšninių kodų
klijavimas
Klijavimas ir įrišimas

Elektrėnų VB ir filialuose
Elektrėnų VB ir filialuose
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Knygų dėliojimas į lentynas,
apipavidalinimas, skirtukų
ruošimas, atnaujinimas,
klijavimas ir t.t.
Naujų knygų tvarkymas
Bibliotekinio aprašo sukūrimas,
dokumentų inventorinimas,
įrašymas į bendrosios apskaitos
knygą.
Bibliotekos dienoraščio
Vartotojų, dokumentų, renginių,
pildymas
bibliografinių užklausų bei
elektroninių paslaugų apskaitos
vedimas.
Darbas su skolininkais
Raginimai siunčiami
automatiškai LIBIS programos
pagalba į bibliotekos lankytojų
el. paštą, neturintiems el. pašto
skambinama telefonu.
Darbas su žaisloteka
Žaislų tvarkymas, taisymas,
valymas
Darbas su specialių
Aptarnavimas namuose
poreikių žmonėmis
knygnešių pagalba. Spec.
literatūros užsakymas, spec.
programos silpnaregiams
sklaida.
Katalogų ir kartotekų tvarkymas Katalogai užkonservuoti.
Kraštotyros kartotekos pildomos
kortelėmis.
Elektroninio katalogo
Naujų knygų bibliografinio
sudarymas
aprašo rengimas ir kraštotyrinių
analizinių įrašų rengimas.
Atviro fondo tvarkymas

Dokumentų nurašymas

Nurašymo aktų sudarymas,
braukymas iš katalogo,
inventorinių knygų.

Elektrėnų VB ir filialuose

Elektrėnų VB dokumentų
komplektavimo skyriuje ir
filialuose
Kiekvieną dieną pildo
Elektrėnų VB skyriai ir
filialai
Elektrėnų VB ir filialų
darbuotojai

Elektrėnų VB ir filialų
darbuotojai
Elektrėnų VB ir filialų
darbuotojai

Vyr. metodininkė J.
Volungevičienė ir filialų
darbuotojos
Elektrėnų VB dokumentų
komplektavimo skyriaus ir
Informacijos ir kraštotyros
skaityklos darbuotojai
Elektrėnų VB Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus bei
filialų darbuotojai

6. LĖŠOS IR ŪKINĖ VEIKLA
Planuojama surinkti lėšų (iš
viso eurais)







Lėšų poreikis (iš viso eurais)

Iš viso – 23,3 tūkst. €
už mokamas paslaugas – 3,0
tūkst. €
baudos (delspinigių ir pan.)0,0 tūkst. €
projektų lėšos – 20,0 tūkst. €
juridinių ir fizinių asmenų
parama – 0,3 tūkst. €

 Iš viso – 422,1 tūkst. €
 Kultūros ministerijos lėšos
dokumentams įsigyti– 16,3
tūkst. €
 savivaldybės lėšos
dokumentams įsigyti – 9,6
tūkst. €

Pagal Elektrėnų
savivaldybės tarybos
patvirtintus įkainius teikti
šias mokamas paslaugas:
salė nuoma,
dokumentų spausdinimas,
kopijavimas, skenavimas.
Rengti projektus,
ieškoti rėmėjų.
Priklausys nuo Elektrėnų
savivaldybės ir valstybės
finansavimo bei
projektinėms programoms
gautų lėšų.
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Lėšų paskirstymas įvairiems
dokumentams

Bibliotekos patalpos (m2)

 savivaldybės lėšos
mokesčiams, atlyginimams,
darbo procesams,
kvalifikacijos kėlimui,
patalpų išlaikymui,
komunalinėms paslaugoms,
įvairioms kanceliarinės ir
ūkio prekėms ir t.t.– 373,0
tūkst. €
 projektų, rėmėjų lėšos – 23,3
tūkst. €
 Iš viso: - 39,35 tūkst. €
 Knygoms ir kt. dokumentams
– 30,0 tūkst. €
 Periodiniams leidiniams –
9,0 tūkst. €
 Elektroniniams
dokumentams – 0,35 tūkst. €
Elektrėnų VB ir filialų patalpų
plotas:
 bendrasis - 2436 m2;
 naudingas plotas - 1878
m2

Priklausys nuo LR
Kultūros
ministerijos ir Elektrėnų
savivaldybės finansavimo

Vievio miesto filiale
drėksta sienos,
reikalingas remontas.

Parengė direktorės pavaduotoja Kristina Partikienė
Medžiagą teikė:
Vyr. finansininkė Olimpija Šestavicienė,
Vyr. metodininkė Jūratė Volungevičienė,
Dokumentų komplektavimo skyriaus vedėja Aldona Andužienė,
Elektrėnų VB vyr. bibliotekininkė Ona Andriejauskienė, Vievio miesto filialo vedėja
Inga Sūnelaitienė, KF darbuotojos.
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