Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos veiklos prioritetai ir tikslai 2013 m.

Ilgalaikis prioritetas
Skleisti
informaciją
Vilniaus
gyventojams, užtikrinti prieigą prie
informacijos
visiems
gyventojų
sluoksniams.

Veiklos tikslas
1. Aprūpinti Vilniaus gyventojus
spausdintomis
ir
virtualiomis
informacijos
priemonėmis:
knygomis, periodika, elektroniniais
dokumentais.
2. Ugdyti visuomenės informacinę
kultūrą bei gebėjimus naudotis
šiuolaikinėmis
informacinėmis
technologijomis.
3. Tęsti
projekto
“Bibliotekos
pažangai”
veiksmus,
toliau
organizuojant miesto gyventojams
kompiuterinio
raštingumo
mokymus.

Veiksmai
1. Komplektuoti knygų, periodikos ir
garsinių bei regimųjų dokumentų
fondą.
Suteikti
visiems
gyventojams galimybes juo laisvai
naudotis.
2. Viešosiose bibliotekose, turinčiose
interneto ryšį, skatinti vartotojus
naudotis interneto informacijos
šaltiniais,
mokyti
bibliotekų
lankytojus naudotis internetu.

Organizuoti
įvairias
turiningo
laisvalaikio
praleidimo
formas,
popamokinį užimtumą, skatinti ir
populiarinti kūrybinę iniciatyvą

1. Viešosiose bibliotekose organizuoti
kultūros ir laisvalaikio praleidimo
renginius
bendruomenei,
populiarinti bibliotekų veiklą.
2. Sukurti
skaitymo
skatinimo
programą, siekiant
populiarinti
knygas, kaip vieną pagrindinių
informacijos, žmogaus dvasinio
tobulėjimo šaltinių.
3. Kurti naujas viešųjų bibliotekų

1. Organizuoti
susitikimus
su
rašytojais ir leidėjais, naujų knygų
pristatymus,
renginius
bendruomenei,
telkiančius
bibliotekose visų bendruomenės
grupių atstovus.
2. Rengti projektus ir programas,
skirtas tobulinti vartotojų grupių
kultūrinių ir informacinių poreikių
tenkinimą, kurti naujas bibliotekų

paslaugas,
bibliotekos
poreikius.

atsižvelgiant
į
bendruomenės

Toliau dalyvauti Lietuvos integralios
bibliotekų informacijos sistemos LIBIS
kūrime

1. Bibliotekos
gaunamus
bibliotekinius dokumentus įtraukti į
Lietuvos
viešųjų
bibliotekų
suvestinį
elektroninį
katalogą
LIBIS.
2. Plėsti
elektroninį
skaitytojų
aptarnavimą miesto bibliotekose.

Skatinti ir ugdyti Vilniaus m.
savivaldybės
centrinės
bibliotekos
darbuotojų
profesionalumą,
darbo
motyvaciją.

1. Kurti
darbuotojų
profesinio
tobulinimosi programas.
2. Organizuoti profesinio lavinimo ir
lavinimosi užsiėmimus.

paslaugas bendruomenei.
3. Skaitymo skatinimo programą
sukurti kartu su darželiais ir
mokyklomis,
siekiant,
kad
moksleiviai nuo pradinių klasių
ugdytų
skaitymo
įgūdžius,
bibliotekose
turėtų
galimybę
įtvirtinti mokykloje įgytas žinias.
4. Organizuoti
bibliotekose
bendruomenės
diskusijas,
susitikimus su vietos ir miesto
valdžios atstovais, siekiant, kad
viešosios
bibliotekos
taptų
bendruomenės centrais.
1. Kiekviename miesto filiale sukurti
prieigą bibliotekų vartotojams prie
elektroninio katalogo.
2. Pradėti automatizuotai aptarnauti
bibliotekų vartotojus dar 2-ose
miesto bibliotekose (šiuo metu
aptarnavimas
automatizuotas
Antakalnio,
“Saulutės”
ir
Karoliniškių bibliotekose).
3. Įsigyti
ir
atnaujinti
turimą
kompiuterinę techninę įrangą,
skirtą vartotojų aptarnavimui ir
elektroninio katalogo kūrimui.
1. Rengti seminarus-kursus Vilniaus
m.
savivaldybės
centrinės
bibliotekos darbuotojams.
2. Organizuoti profesinio tobulinimosi

Tobulinti ir gerinti organizacijos
valdymą
ir
administravimą,
infrastruktūrą, valdyti bibliotekų tinklo
pokyčius.

1. Analizuoti ir tirti Vilniaus m.
viešųjų bibliotekų veiklą.
2. Veikti
ir
inicijuoti
VSCB
infrastruktūros
pokyčius,
atsižvelgiant
į
informacinės
visuomenės kūrimo prioritetus, ES
reikalavimus.

programas miesto bibliotekose,
tęsti darbuotojų mokymus
3. Bendradarbiaujant su Vilniaus
miesto
nevyriausybinėmis
organizacijomis,
organizuoti
mokymus sistemos darbuotojams
kultūros vadybos ir rinkodaros
temomis.
4. Bendradarbiaujant
su
Rygos
(Latvija)
ir Sankt-Peterburgo
(Rusija)
viešųjų
bibliotekų
darbuotojais,
nuolat
dalintis
profesine patirtimi, rengti bendras
programas, skirtas profesionalumo
tobulinimui.
1. Parengti VSCB bibliotekų tinklo
optimizacijos programą, siekiant
optimaliau panaudoti savivaldybės
biudžeto lėšas.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖ BIBLIOTEKA
2013 M. PLANUOJAMI VEIKLOS RODIKLIAI
Rodiklis

2013

2012

Bibliotekinių dokumentų gavimas

33 000 fiz.vnt.

31 684 fiz.vnt.

Bibliotekinių dokumentų nurašymas

40 000 fiz.vnt.

37 621 fiz.vnt.

Periodinių leidinių gavimas

120 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai

100 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai

Bibliotekos, jų plotai

20 bibliotekų, bendras plotas: 3747,63 m²

24 bibliotekos, bendras plotas: 4100 m²

Vartotojų skaičius

55 000

54 752

Lankytojų skaičius

800 000

804 333

Apmokytų kompiuterinio raštingumo vartotojų

2 000

2 400

Interneto konsultacijos vartotojams

28 000

27 047

Dokumentų išduotis

1 371 000

1 391 068

Renginiai

1100

1123

Informacinės užklausos

400 000

419 874

Kompiuterinių darbo vietų skaičius

178

181

Elektroninio katalogo (LIBIS) įrašai - nauji

15 000

16 095

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

50

70

Lėšos komplektavimui (Kultūros ministerija)

451 300 Lt

437 800 Lt

skaičius

