PATVIRTINTA
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Generalinio direktoriaus 2016 m kovo 30 d. įsakymu Nr. B-80
LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS 2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

01-0301-01-01

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

Nacionalinės bibliotekos
dokumentų fondo ir
Nacionalinio publikuotų
dokumentų archyvinio
fondo komplektavimas

Nacionalinės bibliotekos
Nacionalinio publikuotų
dokumentų archyvinio

1

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

Atsakingas asmuo

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst..
eurų)

V. Gocentas

I-IV k.

2 235,0

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

V. Gocentas

I-IV k.

V. Gocentas

I-IV k.

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

V. Gocentas

I-IV k.

V. Gocentas

I-IV k.

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

V. Gocentas

I-IV k.

R. Eglinskienė

I-IV k.

Atsakingi padaliniai

Programa 01 03 VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS
Gaunamų dokumentų kiekis,
Informacijos išteklių departamento
tūkst..fiz.vnt., 44
Bibliotekos fondo plėtros skyrius

Išieškotų PE dokumentų skaičius, fiz.
vnt. 24 000, naujų pav. 6 000
Papildomai nupirktų, gautų mainais,
paramos ir kitais būdais dokumentų
skaičius, fiz. vnt. 20 000, naujų pav. 8
000
Įsigytų e. knygų skaičius, naujų pav.
50
Įsigytų elektroninių knygų licencijų
(portalui ibiblioteka.lt) skaičius, vnt.,
8 000
Priimtų elektroninių periodinių leidinių
skaičius, pav., 20
PE būdu į NPDAF naujai gautų
dokumentų skaičius, fiz. vnt., 11 200

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

Įvykdymo
terminas

Patikrintų ir sušifruotų NBDB
retrospektyviųjų dokumentų skaičius,
vnt., 4 000
NPDAF rezervinio fondo dokumentų,
paskirstytų į nuolatinio saugojimo
fondus. skaičius, tūkst.. vnt., 20
Iš skaityklų ir kitų padalinių į
Bendruosius fondus priimtų
dokumentų skaičius, fiz. vnt. 15 000,
pavad.10 000
Nurašytų dokumentų skaičius,
tūkst..vnt., 40
Perkeltų į naujas saugojimo vietas
dokumentų skaičius, lentynų metrais,
tūkst.. vnt, 21

Informacijos išteklių departamento
NPDAF skyrius

R. Eglinskienė

I-IV k.

Informacijos išteklių departamento
Bendrųjų fondų skyrius ir NPDAF
skyrius
Informacijos išteklių departamento
Bendrųjų fondų skyrius

R. Eglinskienė

I-IV k.

R. Čelnaitė

I-IV k.

Informacijos išteklių departamento
Bibliotekos fondo plėtros skyrius
Informacijos išteklių departamento
Bendrųjų fondų skyrius ir kitų
padalinių darbuotojai pagal
patvirtintus dokumentų perkėlimo
grafikus
Informacijos išteklių departamento
Metaduomenų kūrimo skyrius, Vaikų
ir jaunimo literatūros departamentas,
Retų knygų ir rankraščių skyrius,
Informacijos mokslų departamentas

V. Gocentas

I-IV k.

R.Skačkauskienė

I-IV k.

Informacijos išteklių departamento
Metaduomenų kūrimo skyrius

R.Skačkauskienė

I-IV k.

Informacijos išteklių departamento
Metaduomenų kūrimo skyrius

R.Skačkauskienė

I-IV k.

Informacijos išteklių departamento
Metaduomenų kūrimo skyrius
Informacijos išteklių departamento
Bendrųjų fondų skyrius
Informacijos išteklių departamento
Dokumentų konservavimo ir

R.Skačkauskienė

I-IV k.

fondo tvarkymas

Nacionalinės bibliotekos
dokumentų fondo
tvarkymas

Bendrųjų fondų
dokumentų perkėlimas į
naujas saugojimo vietas
pasibaigus pagrindinio
pastato rekonstrukcijai
Nacionalinės bibliotekos
elektroninio katalogo
kūrimas (dokumentų
katalogavimas,
sisteminimas ir
dalykinimas),
administravimas ir
priežiūra

Rašytinio paveldo
apsaugojimas nuo

2

Bendras Nacionalinės bibliotekos BĮ
skaičius NB elektroniniame kataloge,
tūkst..vnt., 45

IID BĮ skaičius NB elektroniniame
kataloge, tūkst..vnt. 26,3
Iš jų perkataloguotų BĮ skaičius, tūkst..
vnt., 9
IID susistemintų ir sudalykintų BĮ
skaičius NB elektroniniame kataloge,
tūkst..vnt., 29
IID redaguotų BĮ skaičius NB
elektroniniame kataloge, tūkst..vnt., 30
Atrinktų rekatalogavimui serialinių
leidinių skaičius. pavad., 150
Dokumentų, kurių būklė ir laikymo
sąlygos pagerintos, skaičius, vnt.,

R. Čelnaitė

L. Bajorinaitė
A.Plioplys

I-IV k.

Asignavimai
(tūkst..
eurų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai

sunykimo, pažeistų ar
nykstančių dokumentų
funkcionalumo atkūrimas

5 490

restauravimo skyrius

Restauruotų dokumentų skaičius,
vnt., 110
Restauruotų sutartinių lapų skaičius,
tūkst. vnt., 35
Konservuotų dokumentų skaičius,
vnt., 1 080
Įrištų dokumentų skaičius,
vnt., 1 800
Pagamintų aptaisų skaičius,
vnt., 2 500
Saugyklų aplinkos parametrų
matavimų skaičius, vnt., 100
Saugyklose išvalytų leidinių skaičius,
tūkst. vnt., 155
Kadrų skaičius, tūkst.. vnt., 50
Kopijuotų mikrofilmų kiekis, vnt., 3
000
Visų tipų ir rūšių privalomojo
egzemplioriaus dokumentų naujų BĮ
skaičius, tųkst.vnt., 8

Informacijos išteklių departamento
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo skyrius

A.Plioplys

Informacijos išteklių departamento
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo skyrius

A.Plioplys

Informacijos išteklių departamento
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo skyrius

A.Plioplys

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

A.Plioplys

Visų tipų ir rūšių privalomojo
egzemplioriaus redaguotų ir papildytų
naujais duomenimis dokumentų BĮ
skaičius, tūkst..vnt., 30
Dokumentų sudėtinių dalių (analizinių)
naujų BĮ skaičius, tūkst..vnt., 70

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografijos apskaitos
skyrius

D.Sipavičiūtė

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografijos apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografijos apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografijos apskaitos

D.Sipavičiūtė

Dokumentų laikymo
aplinkos sąlygų
kontroliavimas ir
gerinimas
Dokumentų
mikrofilmavimas ir
mikrofilmų gaminimas
Valstybinės einamosios
bibliografijos rengimas ir
bibliografinių įrašų
kaupimas Nacionalinės
bibliografijos duomenų
banke (NBDB)

Nacionalinės
retrospektyviosios
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Dokumentų sudėtinių dalių (analizinių)
redaguotų ir papildytų naujais
duomenimis BĮ skaičius, tūkst.vnt., 50
Knygų, serialinių leidinių naujų BĮ
skaičius, vnt., 3 400

Atsakingas
asmuo

D.Sipavičiūtė

D.Sipavičiūtė
D.Sipavičiūtė

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst..
eurų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

bibliografijos rengimas ir
bibliografinių įrašų
kaupimas Nacionalinės
bibliografijos duomenų
banke (NBDB)

Lituanikos einamosios ir
retrospektyviosios
bibliografijos įrašų
rengimas ir kaupimas
Nacionalinės bibliografijos
duomenų banke (NBDB)
Analizinių užsienio
dokumentų bibliografinių
įrašų bibliotekininkystės
tema rengimas ir kaupimas
NB bibliotekos
elektroniniame kataloge
Autoritetinių įrašų (AĮ)
duomenų bazės
organizavimas ir
sudarymas
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Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

skyrius

Knygų (1918–1940 m.) lietuvių kalba
retrokonversijos BĮ skaičius, vnt.,
2 300
Knygų, serialinių leidinių redaguotų,
papildytų naujais duomenimis BĮ
skaičius, vnt., 7 000
Dokumentų (1832–1940 m.) sudėtinių
dalių (analizinių) naujų BĮ skaičius,
vnt., 1 800
Dokumentų (1832–1940 m.) sudėtinių
dalių (analizinių) retrokonversijos BĮ
skaičius, vnt., 2 050
Dokumentų (1832–1940 m.) sudėtinių
dalių (analizinių) redaguotų BĮ
skaičius, vnt., 3 500
Bibliografinių įrašų skaičius,
tūkst..vnt., 13

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografijos apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografijos apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografijos apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografijos apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografijos apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Lituanistikos tyrimų skyrius

D.Sipavičiūtė

Bibliografinių įrašų skaičius, vnt., 400

Informacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės skyrius

R.Kvietkauskienė

Iš viso naujai sukurtų AĮ skaičius,
tūkst..vnt., 30

Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius

D.Šlapšinskienė

LNB naujai sukurtų AĮ skaičius,
tūkst..vnt., 19

Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius

D.Šlapšinskienė

D.Sipavičiūtė
D.Sipavičiūtė
D.Sipavičiūtė
D.Sipavičiūtė
J.Budriūnienė

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst..
eurų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

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

D.Šlapšinskienė

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
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
Informacijos mokslų departamento
Leidybos produkcijos identifikavimo
skyrius

D.Šlapšinskienė

Redaguotų ir papildytų naujais
duomenimis AĮ skaičius, tūkst. vnt., 25
Lietuvos publikuotų
dokumentų ir leidėjų
identifikavimas

Leidybinio katalogavimo
organizavimas, rengiant
priešpublikacinius (CIP)
bibliografinius įrašus knygoms ir
serialiniams leidiniams, vnt., 5 000
Bibliografinio įrašo maketų skaičius,
pateiktų leidėjams, vnt., 1 000
Suteiktų ISBN skaičius, vnt. 4 500
Suteiktų ISMN skaičius, vnt., 60
Suteiktų ISSN skaičius, vnt., 200

UDK duomenų bazės
organizavimas ir
sudarymas

Išverstų UDK skirsnių skaičius, vnt.,
3 000
Abėcėlinės dalykų rodyklės sudarytų
terminų skaičius, vnt., 3 000
Redaguotų UDK skirsnių skaičius,
vnt., 5 000

Lietuvos nenustatytų teisių
turėtojų kūrinių
registravimas

Konsultacijų skaičius kruopščios
paieškos klausimais, vnt., 50
Institucijų skaičius, su kuriomis
bendradarbiaujama koordinuojant ir
registruojant Lietuvos nenustatytų
teisių turėtojų kūrinių registravimo
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D.Šlapšinskienė
D.Šlapšinskienė

D.Šlapšinskienė
D.Šlapšinskienė
D.Šlapšinskienė
D.Šlapšinskienė
D.Šlapšinskienė
D.Šlapšinskienė
D.Šlapšinskienė
D.Šlapšinskienė

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst..
eurų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Nacionalinės bibliografijos
duomenų banko (NBDB),
kaip dokumentinio
kultūros paveldo registro,
turinio kokybės valdymas
ir administravimas,
rengiant, kopijuojant ir
importuojant BĮ iš kitų DB
ir katalogų

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

Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografijos apskaitos
skyrius

D.Sipavičiūtė

Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografijos apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografijos apskaitos
skyrius
Informacijos mokslų departamento
Nacionalinės bibliografijos apskaitos
skyrius
Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

D.Sipavičiūtė

Kadrų skaičius, vnt., 2 500

Informacijos išteklių departamento
Dokumentų konservavimo ir
restauravimo skyrius

R. Vasiliauskienė

Straipsnių bibliografinių įrašų,
parengtų ir įkeltų į VIS DB skaičius,
tūkst..vnt. 18

Strateginės plėtros departamento
Vadovybės informacijos skyrius

V.Beganskaitė

DB, vnt., 11
Valstybinės einamosios, nacionalinės
retrospektyviosios ir lituanikos BĮ
skaičius NBDB, tūkst..vnt., 210

Iš jų dokumentų sudėtinių dalių BĮ
skaičius, tūkst..vnt., 190
Iš jų dokumentų pateiktų iš kitų
bibliotekų BĮ skaičius, tūkst..vnt., 95

01-0301-01-02

01-0302-01-01

6

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

Vykdyti informacinį
aprūpinimą,
komunikacijos
priemones,
dalyvauti valstybės
informacijos išteklių

Nacionalinės bibliotekos
inventorinių knygų
skaitmeninimas

Išskirtinę vertę turinčius
kilnojamųjų kultūros
vertybių objektų
mikrofilmavimas užtikrinti
jų apsaugą ekstremalių
situacijų atvejais
Straipsnių bibliografinių
įrašų rengimas

Bibliografinių įrašų kolekcijų
formavimas Nacionalinės
bibliografijos duomenų banke, vnt. 3
Suskaitmenintų inventorinių knygų sk.,
vnt., 475

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst..
eurų)

D.Sipavičiūtė
D.Sipavičiūtė
L.Mačiulienė

39,0

I-IV k.

258,0

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

Įvykdymo
terminas

Spaudos apžvalgų
rengimas

Parengtų spaudos apžvalgų skaičius,
210 vnt.

Strateginės plėtros departamento
Vadovybės informacijos skyrius

V.Beganskaitė

I-IV k.

Bibliografinių užklausų
vykdymas

Įvykdytų bibliografinių užklausų
skaičius, vnt., 210

Strateginės plėtros departamento
Vadovybės informacijos skyrius

V.Beganskaitė

I-IV k.

Renginių su valstybės,
verslo ir mokslo
institucijomis,
prisidedančių prie
valstybės informacijos
išteklių valdymo ir jų
sklaidos veiklų,
organizavimas
Verslo ir intelektinės
nuosavybės centro
struktūros ir modelio
sukūrimas
Tyrimų informacijos
analizės, prognostinio
modeliavimo, valdymo
sprendinių srityse
užsakymas, organizavimas
ir vykdymas
Vartotojų aptarnavimas

Renginių, organizuojamų su valstybės,
verslo ir mokslo institucijomis,
skaičius, vnt., 10

Komunikacijos ir rinkodaros
departamentas

R. Surovec

I-IV k.

Verslo ir intelektinės nuosavybės
centro modelis, vnt., 1

Komunikacijos ir rinkodaros
departamentas

R. Surovec

IV k.

Organizuotų tyrimų skaičius, vnt., 2

Strateginės plėtros departamento
Informacijos analitikos skyrius

G. Dabašinskas

I-IV k.

Registruotų vartotojų skaičius,
tūkst..vnt., 12

Paslaugų departamento Vartotojų
aptarnavimo skyrius

D.Kundelienė

I-IV k.

Naujai užregistruotų vartotojų skaičius,
vnt., 3 500
Dokumentų išduotis, tūkst. vnt., 1 200

Paslaugų departamento Vartotojų
aptarnavimo skyrius
Paslaugų departamentas, Vaikų ir
jaunimo literatūros departamentas,
Retų knygų ir rankraščių skyrius,

D.Kundelienė

I-IV k.

A.Vaškevičienė

I-IV k.

Asignavimai
(tūkst..
eurų)

valdymo veiklose.

01-0303-01-01
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Organizuoti ir
vykdyti vartotojų ir
lankytojų
aptarnavimą,
suteikiant prieigą
prie Lietuvos ir
pasaulio
informacinių
išteklių.

956,0

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingas
asmuo

Įvykdymo
terminas

D.Kundelienė

I-IV k.

A.Vaškevičienė

I-IV k.

A.Vaškevičienė

I-IV k.

L.Jankevičienė

I-IV k.

Strateginės plėtros departamento
Projektų valdymo skyrius
Paslaugų departamentas, Informacijos
mokslų departamentas, Informacijos
išteklių departamentas, Vaikų ir
jaunimo literatūros departamentas,
Retų knygų ir rankraščių skyrius,
Informacijos išteklių departamento
Bendrųjų fondų skyrius
Paslaugų departamento Informacinio
aprūpinimo skyrius

G. Čistovienė

I-IV k.

A.Vaškevičienė

I-IV k.

L.Jankevičienė

I-IV k.

Vartotojams suteiktų konsultacijų
skaičius, tūkst. vnt., 13,2

Paslaugų departamentas

A.Vaškevičienė

I-IV k.

Prieigai prie prenumeruojamų el.
išteklių suteiktų slaptažodžių skaičius,
vnt., 190

Paslaugų departamento Informacinio
aprūpinimo skyrius

A.Vaškevičienė

I-IV k.

Fizinių apsilankymų skaičius, tūkst.
vnt., 130
Tame tarpe, apsilankymų skaičius
skaityklose, kūrybinėse erdvėse,
tūkst..vnt. 73,3
Virtualiųjų apsilankymų kataloguose
skaičius, tūkst. vnt., 428

Vartotojų informacinis
aprūpinimas

Iš prenumeruojamų duomenų bazių
atsisiųstų viso teksto dokumentų –
skaičius, tūkst. vnt., 21
Naujai diegiamų e. paslaugų skaičius,
vnt., 9
Įvykdytų vartotojų informacinių
užklausų skaičius, tūkst. vnt., 37

Prenumeruotų duomenų bazių (su
archyvais) skaičius, vnt., 20
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Atsakingi padaliniai

Informacijos išteklių departamento
Bendrųjų fondų skyrius, Informacijos
mokslų departamento Lituanistikos
tyrimų sk.
Paslaugų departamento Vartotojų
aptarnavimo skyrius
Paslaugų departamentas, Vaikų ir
jaunimo literatūros departamentas,
Retų knygų ir rankraščių skyrius,
Informacijos mokslų departamento
Lituanistikos tyrimų sk.
Paslaugų departamento Vartotojų
aptarnavimo skyrius, Informacijos
sistemų aptarnavimo skyrius
Paslaugų departamento Informacinio
aprūpinimo skyrius

Asignavimai
(tūkst..
eurų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

Įvykdymo
terminas

Prieigos vartotojams prie
portale www.epaveldas.lt
teikiamų e.paslaugų
užtikrinimas.

Virtualių apsilankymų
www.epaveldas.lt skaičius, tūkst. vnt.,
250

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L.Mačiulienė

I-IV k.

Portale www.epaveldas.lt gautų ir
įvykdytų informacinių užklausų
skaičius, vnt., 50

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L.Mačiulienė

I-IV k.

Elektroninių paslaugų užsakymų
skaičius, vnt., 2 500

Informacijos sistemų aptarnavimo
skyrius

Z.Burinskienė

I-IV k.

Pasiskolintų/rezervuotų el. knygų
skaičius, vnt., 450
TBA gautos/įvykdytos užklausos, vnt
2570/2450
TBA išsiųstos/įvykdytos užklausos,
vnt.,
300/225
Parodų skaičius, vnt., 15
Knygų pristatymų ir kitų renginių
visuomenei skaičius, vnt. 25

Informacijos išteklių departamentas

A.Masevičienė

I-IV k.

Paslaugų departamento Vartotojų
aptarnavimo skyrius

R.Senovaitienė

I-IV k.

Paslaugų departamentas,
Komunikacijos ir rinkodaros
departamentas, Retų knygų ir
rankraščių skyrius, Informacijos
mokslų departamento Lituanistikos
tyrimų skyrius, Vaikų ir jaunimo
literatūros departamentas
Paslaugų departamentas

R.Surovec

I-IV k.

A.Vaškevičienė

I-IV k.

Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Rinkodaros ir
intelektinių paslaugų skyrius
Paslaugų departamento Informacinio
aprūpinimo skyrius

I.Dryžaitė

I-IV k.

L.Jankevičienė

I-IV k.

Komunikacijos ir rinkodaros
departamentas, Retų knygų ir
rankraščių skyrius, Informacijos

R.Surovec

I-IV k.

Interaktyvių paslaugų per
www.ibiblioteka.lt portalą
teikimas
TBA paslaugų teikimas

Kultūros paslaugos
visuomenei

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

Organizuotų ir įvykdytų edukacinių
kultūrinių-kūrybinių priemonių
(užsiėmimų, renginių) skaičius, vnt.,
21
Vykdytų tyrimų skaičius, vnt., 3
Publikuotų biobibliografijų ir
bibliografijų skaičius, vnt., 4
Teminių virtualių parodų skaičius,
vnt., 27
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Asignavimai
(tūkst..
eurų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Palaikomų teminių interneto svetainių
skaičius, 6 vnt.

Teminių internetinių tinklaraščių
skaičius, 2 vnt.
Internetinės TV transliacijų skaičius,
vnt, 10

01-0303-02-01
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Skaitmeninti,
organizuoti ilgalaikį
skaitmenintų
objektų saugojimą,
vykdyti nacionalinio
skaitmeninimo
centro funkcijas..

Nacionalinės bibliotekos
interneto svetainės
administravimas ir
vystymas
Skaitmeninimo, ilgalaikio
skaitmenintų objektų
saugojimo ir sklaidos
organizavimas, procesų
standartizavimas

Virtualių apsilankymų interneto
svetainėje skaičius, tūkst. vnt., 100

Atsakingi padaliniai

mokslų departamento Lituanistikos
tyrimų skyrius, Vaikų ir jaunimo
literatūros departamentas, Paslaugų
departamento Muzikos ir vizualiųjų
menų skyrius
Retų knygų ir rankraščių skyrius
(Proveniencijos)
Komunikacijos ir rinkodaros
departamentas (laisve15.lt)
Strateginių projektų plėtros skyrius
(III erdvė)
Vaikų ir jaunimo literatūros
departamentas (Skaitymo metai, Metų
knygos rinkimai, Rubinaitis).
Informacijos mokslų departamento
Lituanistikos tyrimų sk.
Retų knygų ir rankraščių skyrius
Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Rinkodaros ir
intelektinių paslaugų skyrius
Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Ryšių su visuomene
skyrius

Atsakingas
asmuo

Įvykdymo
terminas

R.Surovec

I-IV k.

J.Budriūnienė
R.Dirsytė

I-IV k

G.Pankauskienė

I-IV k.

G.Sederevičius

I-IV k.

Atrinktų skaitmeninimui rankraštinio ir
publikuoto kultūros paveldo objektų
skaičius, vnt., 1500

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L.Mačiulienė

I-IV k.

Skaitmenintų ir į saugyklas pateiktų
kultūros paveldo objektų puslapių
skaičius, tūkst. vnt., 180
Tekstinių spausdintų dokumentų
atpažinimas (ORC), tūkst.psl., 25
Parengtų skaitmenintų objektų
bibliografinių įrašų skaičius, vnt., 600
Susietų bibliografinių įrašų ir

Informacijos išteklių departamento
Skaitmeninimo skyrius

L.Mačiulienė

I-IV k.

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

L.Mačiulienė

I-IV k.

L.Mačiulienė

I-IV k.

L.Mačiulienė

I-IV k.

Asignavimai
(tūkst..
eurų)

122,0

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingas
asmuo

Įvykdymo
terminas

Skaitmeninimo skyrius
Informacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės skyrius

R.Kvietkauskienė

I-IV k.

Bendrasis skyrius

A.Sinkevičius

I-IV k.

7 189,0

Viešųjų pirkimų
Mažos vertės pirkimų vykdomų per
Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius
E.Giliasevičienė.
optimizavimas, siekiant
centrinę viešųjų pirkimų informacinę
efektyviau panaudoti
sistemą CVPIS, dalis, proc., 40
veiklos aprūpinimui
skiriamas lėšas
Projektų paraiškų
Inicijuotų veiklos tobulinimo ir naujų
Strateginės plėtros departamento
G.Čistovienė
Nacionalinės bibliotekos
paslaugų projektų paraiškų skaičius,
Projektų valdymo skyrius
veiklos efektyvinimui,
vnt., 25
naujų e.paslaugų diegimui
bei kvalifikacijos kėlimui
rengimas
Programa 02 02 INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS, PLĖTRA IR KOMPETENCIJŲ UGDYMAS LIBIS BIBLIOTEKOSE
Taikomųjų mokslinių
Vykdytų tyrimų temų skaičius, vnt., 11 Informacijos mokslų departamentas,
J.Budriūnienė
tyrimų vykdymas,
Vaikų ir jaunimo literatūros
publikacijų ir pranešimų
departamentas, Paslaugų
rengimas
departamento Muzikos ir vizualiųjų
menų skyrius, Retų knygų ir
rankraščių skyrius

I-IV k.

1 085,0

I-IV k.

79,0

I-IV k.

400,0

Metodinių priemonių
rengimas
Leidybinės veiklos
koordinavimas ir
vykdymas

R.Kvietkauskienė

I-IV k.

J.Bičkauskienė

I-IV k.

Skaitmeninimo stebėsenos
veiklos koordinavimas
01-0304-01-01

01-0304-01-02

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

01-0304-01-03

Koordinuoti
Nacionalinės
bibliotekos
projektinę veiklą

02-0201-01-01

Vykdyti
bibliotekininkystės
procesų pokyčių
stebėseną, tyrimą,
analizavimą,
norminimą bei
optimizavimą,
profesinės
literatūros leidybą
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Pagrindinio Nacionalinės
bibliotekos pastato
rekonstrukcija

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

Atsakingi padaliniai

skaitmeninių vaizdų skaičius, vnt., 600
Konsultacijų skaitmeninimo
stebėsenos veiklos klausimais skaičius,
vnt., 20
Statybos-montavimo darbų atlikimo
apimtis, proc., 8,1

Parengtų metodinių priemonių
skaičius, vnt., 8
Publikuotų leidinių pavadinimų
skaičius, vnt., 18

Informacijos mokslų departamentas,
Paslaugų departamentas
Komunikacijos ir rinkodaros
departamento Leidybos skyrius

Asignavimai
(tūkst..
eurų)

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst..
eurų)

02-0201-01-02

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

Rengti nacionalinius ir
tarptautinius Lietuvos
bibliotekininkystės teorijos
ir praktikos ir bibliotekų
veiklos viešinimo ir
sklaidos renginius

Nacionalinių ir/ar tarptautinių
viešinimo ir sklaidos renginių skaičius,
vnt., 2

Komunikacijos ir rinkodaros
departamentas, Informacijos mokslų
departamentas, Strateginės plėtros
departamentas

R. Surovec

III-IV
k.

68,0

Narystė ir dalyvavimas
nacionalinių ir tarptautinių
bibliotekų asociacijų
veikloje
Organizuoti, koordinuoti ir
vykdyti LIBIS bibliotekų
darbuotojų mokymus

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

Administracija

S. Leknickienė

I-IV k.

LIBIS bibliotekų darbuotojų-mokymų
dalyvių skaičius, vnt., 1000

Strateginės plėtros departamento
Projektų valdymo skyrius,
Informacinių sistemų aptarnavimo
skyrius, Vaikų ir jaunimo literatūros
departamentas, Retų knygų ir
rankraščių skyrius, Informacijos
išteklių departamento Skaitmeninimo
skyrius, Paslaugų departamento
Informacinio aprūpinimo skyrius
Strateginės plėtros departamento
Projektų valdymo skyrius,
Informacinių sistemų aptarnavimo
skyrius, Vaikų ir jaunimo literatūros
departamentas, Retų knygų ir
rankraščių skyrius, Informacijos
išteklių departamento Skaitmeninimo
skyrius, Paslaugų departamento
Informacinio aprūpinimo skyrius

G. Čistovienė

I-IV k.

G. Čistovienė

I-IV k.

02-0201-02-01

Organizuoti ir
koordinuoti LIBIS
bibliotekų
darbuotojų
mokymus

Organizuotų seminarų, mokymų ir
kvalifikacijos tobulinimo priemonių
skaičius, vnt., 35
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18,0

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst..
eurų)

02-0202-01-01

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

Vystyti LIBIS suvestinį
katalogą

Bibliografinių įrašų, pateikiamų į
suvestinį katalogą, skaičius, tūkst. vnt.,
90

Informacijos sistemų aptarnavimo
skyrius

V.Tolušienė

I-IV k.

102,0

Teikti bibliografinius
įrašus į Europos biblioteką

Bibliografinių įrašų, integruotų į
Europos biblioteką, skaičius, tūkst.
vnt., 90

Informacijos sistemų aptarnavimo
skyrius

R.Balandienė

I-IV k.

Vykdyti LIBIS programos
diegimą Lietuvos
bibliotekose

Sukurtų ir įdiegtų naujų programinės
įrangos versijų skaičius, vnt.,4

Informacinių technologijų priežiūros
skyrius

D.Bružė

I-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
darbo nenutrūkstamumo
dingus pagrindiniam
elektros energijos šaltiniui
užtikrinimas

Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų
skaičius LIBIS bibliotekose, vnt., 264

Informacinių technologijų priežiūros
skyrius

D.Bružė

I-IV k.

Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų
skaičius LNB vnt., 400

Informacinių technologijų priežiūros
skyrius

D.Bružė

I-IV k.

Kompiuterinės įrangos testavimų
ekstremaliomis sąlygomis skaičius,
vnt., 2

Informacinių technologijų priežiūros
skyrius

G.Vedeikis

I-IV k.

02-0202-02-01

02-0202-02-02
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Projektuoti, įsigyti,
diegti, prižiūrėti ir
palaikyti techninę ir
programinę įrangą.

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

118,0

162,0

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi padaliniai

Atsakingas
asmuo

Įvykdymo
terminas

Infrastruktūrinės dalies
veikimo be sutrikimų
užtikrinimas

Infrastruktūrinės dalies testavimų
ekstremaliomis sąlygomis skaičius,
vnt., 2

Informacinių technologijų priežiūros
skyrius

G.Vedeikis

I-IV k.

________________________________________________________________
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Asignavimai
(tūkst..
eurų)

