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SIAULil) RAJONO SA VIV ALDYBES VIESOSIOS BIBLIOTEKOS 
METINIS VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS 

2020 m. kovo 9 d. Nr. V-14 

BENDROJI INFORMACIJA 

Siauli4 rajono savivaldybes viesoji biblioteka (toliau - Biblioteka) yra Savivaldybes biudzetine jstaiga, kaupianti, organizuojanti ir sauganti 
universal-q dokwnent-q fonW!, atitinkantj Siau1iq rajono istorines tradicijas, ekonomin<r ir kuJturin<r pletr4, demografin<r situacij4, gyventoj-q reikmes bei 
teikianti bibliotekinio, informacinio aptamavimo paslaugas visuomenei. Biblioteka suteikia gyventojams galimyb1r mokytis vis4 gyvenimcl, naudoti 
informacines technologijas (IT) socialiniams ir visuomeniniams reikalams, saviugdai, prisideda prie visuomenes skaitmenines ir socialines atskirties 
maiinimo. 2020 m. pradzioje bibliotekos organizacin1r valdymo struktfircl sudare Viesoji biblioteka ir 26 struktiiriniai teritoriniai padaliniai (atskirq 
vietovi-q bibliotekos). Siekiant sudaryti geresnes prieigos prie informacijos istekliq galimybes, nuo 2018 m. veikia Daugeliq knygq aptarnavimo 
punktas, jrengtos 4 bibliotekeles (knygq lentynos) Kursenuose. 2019 m. bandyta knygq aptarnavimo punktcl jkurdinti ir Kursen4 slaugos ligonineje, bet 
del Jigoni-q sunkumo manoma to atsisakyti. Didziausioje Kursenq Vytauto Vitkausko bibliotekoje 2019 m. jdiegta modemi radijo bangomis su 
identifikavimo atmintimi valdoma skaitytojq aptamavimo ir leidiniq apskaitos technologine sistema, kuri suteike galimyb1r valdyti informacij4 apie 
leidinius su jq isdavimo ir grµinimo apskaita, registruoti lankytoj-q sraul4, uztikrinti knygq saugum4 nuo vagysci-q. 2020 m. laimeto LKT projekto 
vykdymo metu numatomas sios jrangos pletros t1rstinumas (2 etapas ). 

Bibliotekoje patvirtintos 45 pareigybes. 2019 m. pabaigoje dirbo 47 darbuotojai, is j4 dirbanciq ne vis4 darbo laikl.! - 11. 38 pareigybese 
dirbo 40 kulturos ir meno darbuotoj-q, is kuri-q 22 buvo jgij<r aukstajj issilavinim4, 18 - aukstesnjjj arba specialqjj vidurini issilavinimii. Tame skaiciuje 
profesionaliq bibliotekininkq, dirbanciq bibliotekoje vis4 darbo laik4, buvo 13, ne vis4 darbo dierui- 6. 

Biblioteka 2019 m. aptarnavo per 91 tukst. apsilankiusi-q zmoni-q, tame skaiciuje 7381 registruot4 vartotoj4, sutelkdama 17,8 proc. rajono 
gyventojq, tai yra 0,1 proc. daugiau nei ankstesniaisiais metais, o vartotojq vidutinio lankomumo (apsilankym4 daznumo) rodiklis 2019 metais buvo 
12,3, tai yra 0,6 didesnis nei 2018 metais. 
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Siauli4 rajono savivaldybes viesosios bibliotekos 
2020 m. veiklos plano 
3 priedas 

2020 M. BIBLIOTEKOS METODINES VEIKLOS PLANAS 

Veiklos pavadinimas 
Atsakingas vykdytojas, Vykdymo 

dalyvaujantysvykdytoiai terminas 
K valifikacijos kelimo mokymai, konsultacijos, metodine pagalba: 

Teikti konsultacijas ir praktin� metodin� pagalb!! Fondo komplektavimo ir 2020 m. 
seminaruose ir metodini4 isvyk4 metu struktilrini4 tvarkymo skyriaus vedej a I -IV ketv. 
teritorini4 padalini4 darbuotojams fondo klasifikavimo vyriausioji bibliotekininke 
ir apskaitos klausimais (20 isvyk4) vyresnioj i bibliotekininke 

Organizuoti konsultacijas ir mokymus strukturini4 Informacij os ir 2020 m. I -
teritorini4 padalini4 darbuotojams (Skyriuje ar krastotyros skyriaus IV ketv. 
nuvykus i vietl!): parod4, projekt4 rengimo ir vedeja 
igyvendinimo, paieskos duomen4 bazese bei j4 
propagavimo, krastotyros darb4 rengimo, gyventoj4 
kompiuterinio rastingumo mokymo ir konsultavimo, 
bibliotekos veiklos vadybos (veikl4 planavimo, 
apskaitos, atskaitomybes ir kt.), viesinimo, vartotoj4 
uzklaus4 tobulinimo ir kt. bibliografinio informacinio 
darbo klausimais. 
Bibliotekininkystes mokym4 organizavimas 2020 m. I -
struktilrini4 teritorini4 padalini4 darbuotojams, Informacijos ir IV ketv. 
neturintiems specialaus issilavinimo. krastotyros skyriaus 
Organizuoti Aukstelkes, Bazilion4, Brid4, Bubi4, vyriausioji metodininke 
Dr!!SUci4, Gilvyci4, Meskuici4, Paezeri4, Zaren4 Fondo komplektavimo ir 
bibliotek4 darbuotojams praktinius mokymus ,,Fondo tvarkymo skyriaus vedej a 
duomen4 pateikimas metinese statistinese ataskaitose". 
SAVB metodini4 edukacini4 veikl4 ,,Kimociai", Informacijos ir 2020 m. I -
,,Mano jausm4 muzika" pristatymas Ginkiln4, Kuzi4, krastotyros skyriaus III ketv. 
Kursen4 Vytauto Vitkausko ir kitose rajono vyriausioji metodininke 
bibliotekose. kartu su SA VB 

edukatoriais 
Metodines isvykos i Vilniaus knyg4 mug�-2020, i direktoriaus pavaduotojas, 2020 m. 
inovatyvias Lietuvos viesl!sias bibliotekas ir kitos Informacijos ir krastoty- vasario -
isvykos (pateiktos 4 priede ,,Tamybini4 komandiruoci4 ros skyriaus vyriausioji birzelio 
2020 metais planas"). metodininke men. 
Pateikti 2 padalini4 (Sauken4, Varputen4) pristatymus direktoriaus pavaduotoj as, 2020 m. I 
- bibliotek4 veiklos apzvalgas Savivaldybi4 viesaj4 b- Informacijos ir krastoty- ketv. 
k4 asociacijos organizuojamam viesaj4 bibliotek4 ir j4 ros skyriaus vyriausioji 
padalini4 (filial4) met4 nominacij4 skyrimo konkursui metodininke 
ir 1 paraiskl! Viesaj4 bibliotek4 Met4 prizo ,,Biblioteka 
- skaitmeninio rastingumo mokvmi.i lydere" konkursui.
Pranesimi.i rengimas: 

Informacij os ir 
2020 m. I-

,,Ataskait4 rengimo principai ir metodai". krastotyros skyriaus II ketv. vyriausioji metodininke 
Pagrindiniai bibliotekininkystes terminai ir j4 Direktoriaus pavaduotojas 2020 m. I-
samprata, ji.i naudoiimo klaidos planuose ir ataskaitose. II ketv. 
,,Vaizdine metodine paroda, skirta Kovo 11-ajai: Informacii os ir 2020 m. 
















