PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-22

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Aplinkos ir išteklių analizė
Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – SVB) 2019 m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės
2016–2025 m. strateginiu plėtros planu, Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programa, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 2014–2020
metų Nacionalinės pažangos programa, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, Nacionalinės kultūros paveldo apsaugos politikos gairėmis, kurios
sudaro pakankamas politines prielaidas demokratiškam, sistemiškam ir nuosekliam kultūros politikos įgyvendinimui.
Viešosios bibliotekos steigėjas – Trakų rajono savivaldybė, veiklą reglamentuoja Kultūros ministro įsakymais ir metodinių centrų –
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Vilniaus apskrities viešosios bibliotekos, rekomendacijomis. Lietuvoje viešosios bibliotekos
asignavimai, skirti bibliotekos funkcijoms vykdyti, priklauso nuo vietos savivaldos organų prioritetų.
Trakų rajono SVB tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 15 filialų: 2 miestų (Lentvario, Rūdiškių) bei 13 kaimų (Aukštadvario, Bijūnų, Bražuolės,
Čižiūnų, Dusmenų, Grendavės, Rykantų, Onuškio, Paluknio, Senųjų Trakų, Šklėrių, Šventininkų, Tiltų).
Per 2018 m. bibliotekoje apsilankė virš 160 tūkst. lankytojų. Biblioteka aptarnauja 28 proc. visų rajono gyventojų. Bibliotekos paslaugomis taip
pat naudojasi rajono svečiai iš Lietuvos ir užsienio šalių.
Bibliotekoje plečiama tradicinių ir elektroninių paslaugų įvairovė, skatinamas skaitymas, informacijos ir kultūros naudojimas, kaupiama,
sisteminama ir skleidžiama leidybiniuose dokumentuose, pavelde, elektroninėse laikmenose užfiksuotos žinios, idėjos, faktai. Biblioteka ne tik
saugykla, bet ir informacinio raštingumo centras. Informacinio raštingumo aplinka nuolat ir labai sparčiai kinta, todėl būtina atsinaujinti patiems ir
savo vartotojams teikti aukščiausio lygio paslaugas. Tam Bibliotekoje įdiegtas vietinis kompiuterių tinklas. Darbuotojų darbo vietos yra
kompiuterizuotos ir turi prieigą prie interneto. Bibliotekinių procesų organizavimui naudojama automatizuota bibliotekų informacijos sistema LIBIS.
Daug dėmesio skiriama elektroninių paslaugų kūrimui ir plėtrai. Vidaus ir išorės komunikacijos funkcijų vykdymui sukurtas ir palaikomas bibliotekos
žiniatinklis, elektroninė svetainė www.trakubiblioteka.lt
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Bibliotekų strateginės plėtros 2014–2020 metų tikslas – sustiprinti bibliotekos, kaip svarbios kultūros, švietimo bei socialinės institucijos,
vaidmenį šalies politikoje, sudaryti sąlygas kūrybingos visuomenės formavimuisi, žinių kūrimui ir komunikavimui, visuomenės kultūrinio,
informacinio ir skaitmeninio raštingumo lygio augimui ir kokybiško laisvalaikio plėtrai.
Bibliotekų misija – užtikrinti Lietuvos gyventojams lygiavertes galimybes naudotis kokybiška informacija, kurti ir skleisti žinias bei idėjas
visuomenės socialinei, kultūrinei ir ekonominei pažangai.
Vizija – moderni, patraukli, atvira bendruomenės idėjoms bibliotekos erdvė – kiekvieno trakiškio skaitymui, informavimui, mokymui(si),
tobulėjimui, turiningam laisvalaikiui, saviraiškai ir bendravimui.
STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

1.

Gera bibliotekos dislokacijos vieta.

1.

2.

Informatyvus ir operatyvus bibliotekos tinklalapis, didinantis patalpų būklė, patalpos nepritaikytos neįgaliesiems.

paslaugų prieinamumą.
3.

Bibliotekos

teikiamos

2.
kokybiškos

nemokamos

3.

Žinomiausia ir lankomiausia kultūros įstaiga Trakų rajone (2017 4.

m. apklausa).
5.

Ribotos skaitymo skatinimo galimybės mažina kvalifikuotų

paslaugos darbuotojų motyvaciją ir pritraukimą.

vartotojams.
4.

Nepatenkinama Viešosios bibliotekos ir daugelio padalinių

Pakankamai aukštas bibliotekų darbuotojų išsilavinimo ir patirties

Per lėtai atnaujinami bibliotekų fondai.
Nepakankamai naudojami elektroninės informacijos šaltiniai

bibliotekoje.
5.

Ribotos dalies darbuotojų užsienio kalbų žinios.

lygis.
GALIMYBĖS
1.

Palankus šalies ir vietos valdžios atstovų požiūris suteiktų 1.

galimybę modernizuoti ir gerinti bibliotekos patalpų būklę.
2.

GRĖSMĖS / PAVOJAI
komplektavimo tęstinumą bei paveikti turinio kokybę, mažindami

Dalyvavimas strateginėse iniciatyvose ir bibliotekų plėtros vartotojų aptarnavimo galimybes.

programose, naudojant ES, įvairių fondų lėšas; paraiškų teikimas 2.
įvairiems fondams.
3.

Finansavimo apribojimai gali sutrukdyti bibliotekos fondo

Nevykdant bibliotekų modernizavimo, jos gali tapti nepatrauklios

vartotojams.

Išorinės komunikacijos stiprinimas, populiarinant biblioteką 3.

Mažėjantis gyventojų, ypač vaikų iš socialiai pažeidžiamų šeimų,

įvairiais informaciniais kanalais, ir informacinių paslaugų plėtojimas poreikis skaityti, didėjanti priklausomybė nuo IT ir komunikacinių
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didintų bibliotekos prieinamumą.
4.

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimas pritrauktų 4.

jaunus specialistus.
5.

žaidimų mažina bibliotekų fondų naudojimą ir skaitomumą.

Spartesnis kompiuterinės technikos ir išteklių atnaujinimas.

Gyventojų migracija ir prastėjanti demografinė padėtis mažina

vartotojų skaičių.
5.

Žmogiškųjų išteklių migracija į kitas sritis ir užsienį bei

visuomenės senėjimas darys įtaką kvalifikuoto personalo trūkumui
bibliotekoje.
Įvairiomis darbo formomis ir priemonėmis prisidėti minint Lietuvos ir Trakų rajonui svarbias sukaktis ir datas – Seimo paskelbtus
Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo ir Lietuvos vietovardžių metus; kunigo ir rašytojo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto
150-ąsias gimimo metines; Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos ir Pasaulio lietuvių metus.
2019 m. bus įgyvendinami kultūriniai ir informaciniai projektai: „Atrask komiksų pasaulį“, „BLYKSTĖ 2019“, „kodas: BIBLIOTEKA“.
Dalyvausime Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projekte „Prisijungusi Lietuva“, kurio tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai,
atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis ir internetu, taip pat jo teikiamomis galimybėmis.
2019 m. bus tęsiamas pasiruošimas Trakų bibliotekos 80-mečio minėjimui: „80 žingsnių iki šiandien“ knygos apie bibliotekos istoriją ir
svarbiausius įvykius parengimas ir išleidimas, informacinio vaizdo klipo apie bibliotekos veiklą ir paslaugas sukūrimas. Minėsime Grendavės
bibliotekos 70-metį, Lentvario miesto jubiliejų, garsių kraštiečių metines: 1918 m. Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko 150-ąsias
gimimo metines; humanitarinių mokslų daktarės Halinos Kobeckaitės 80-metį; Lietuvos politinio bei visuomenės veikėjo, signataro Bronislovo
Genzelio 85-metį.
Sėkmingai įgyvendinamas Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Tęsiami darbai, formuojant elektroninį bibliotekos
katalogą (LIBIS), komplektuojamas spaudinių ir kitų dokumentų fondas už 30,0 tūkst. eurų, visomis bibliotekinio darbo formomis visuomenė
supažindinama su laikmečio aktualijomis, rašytojų, menininkų, kraštiečių, įžymių žmonių kūryba ir veikla.
Biblioteka tęs bendradarbiavimą su Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Nacionaline M.
Mažvydo biblioteka, Trakų rajono seniūnijomis, bendruomenėmis, Trakų krašto vietos veiklos grupe, švietimo įstaigomis, visomis Trakų rajono
kultūros bei kitomis įstaigomis.
Biblioteka plės vartotojų žinias, pristatydama jiems prenumeruojamas elektronines duomenų bazes: Naxos Music Library, EBSCO
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Publishing, Infolex. Praktika. Bus organizuojami kompiuterinio raštingumo mokymai nemokantiems naudotis elektroniniais ištekliais.

VEIKSMŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas ir jos kodas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1
2
3
1. Prioritetas. Skatinti kūrybinę veiklą ir kultūros sklaidą visuomenėje

1.

2.

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
terminai

4

5

6

Suaugusių vartotojų, vaikų
literatūros skyriai ir filialai
Suaugusių vartotojų, vaikų
9 092 vartotojų
literatūros skyriai ir filialai
Suaugusių vartotojų, vaikų
8 000 vartotojų
literatūros skyriai ir filialai
Pagal gautą
Dokumentų
Įsigyti spaudinių už LR Kultūros ministerijos ir
finansavimą
komplektavimo ir
savivaldybės lėšas
(virš 30,0
tvarkymo skyrius
tūkst. eurų )
Pritraukti fizinių ir juridinių asmenų paramą fondų
Visi bibliotekos
komplektavimui
darbuotojai
Dokumentų
Fondą papildyti animacinių bei meninių filmų
Pagal gautą
komplektavimo ir
DVD įrašais ir žaidimais
finansavimą
tvarkymo skyrius
Naxos Music
Library,
Įsigyti elektroninius knygų, periodinių leidinių
Dokumentų
EBSCO
abonementus, virtualias lietuviškas ir užsienio
komplektavimo ir
Publishing,
duomenų bazes
tvarkymo skyrius
Infolex
Praktika.
Suaugusių vartotojų
Vykdyti prenumeruojamų duomenų bazių sklaidą 4 pristatymai
skyrius

Aptarnauti bibliotekos lankytojus
didinamas bibliotekos
paslaugų žinomumas,
Teikti bibliotekines paslaugas ne mažiau kaip 28
kokybiškas ir inovatyvus
proc. gyventojų
bendruomenės aptarnavimas Perregistruoti skaitytojus taikant LST EN ISO
2789:2013 standartą

skatinti kokybiško turinio
informacinių išteklių
kaupimą, ilgalaikį
saugojimą ir sklaidą
bibliotekose

Vertinimo
kriterijai

164 863
lankytojų

per metus
per metus
per metus

per metus

per metus
per metus

per metus

per metus
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3.

4.

pildyti bibliotekoje sukaupto
dokumentų fondo
elektroninę duomenų bazę,
kaip sudėtinę Lietuvos
integralios bibliotekų
informacinės sistemos
(LIBIS) dalį

organizuoti valstybinių
švenčių, atmintinų datų,
kalendorinių švenčių
minėjimą, populiarinti
knygą, skatinti vaikų ir
jaunimo skaitymą,
populiarinti garsinį
skaitymą, rengti popietes,
viktorinas, konkursus,
kūrybines dirbtuves,
susitikimus su rašytojais ir
įdomiais žmonėmis

Apmokyti vartotojus naudotis duomenų bazėmis

60 vartotojų

Atsakyti į vartotojų bibliografines užklausas

14 583
užklausų

Registruoti naujus leidinius bibliotekos
elektroniniame kataloge (naujų knygų pav.)

5 700 įrašų

Tęsti elektroninių katalogų kūrimą
Kurti periodikos leidinių elektroninį katalogą
(respublikinės spaudos)
Kurti rajono laikraščių straipsnių analizinių aprašų
katalogą
Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metų,
Vietovardžių metų minėjimai rajone, žymių
rašytojų, kultūros veikėjų jubiliejų, istorinių datų
paminėjimas bei LR Seimo nutarimu minėtinais
paskelbtų asmenų ir įvykių paminėjimas.
*
Dalyvauti Nacionalinės Lietuvos bibliotekų
savaitės ir Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
renginiuose, Metų knygos rinkimuose, Knygų
Kalėdų akcijoje.
Įgyvendinti LR Kultūros ministerijai ir Europos
komisijos atstovybei Lietuvoje teiktus projektus:
„Atrask komiksų pasaulį“, „BLYKSTĖ 2019“,
„kodas: BIBLIOTEKA“, Migruojantis kinas
Filmų demonstravimas rajone

5.

ugdyti gyventojų gebėjimus
ir suteikti galimybes

100 įrašų
1 500 aprašų

Suaugusių vartotojų
skyrius
Suaugusių vartotojų, vaikų
literatūros skyriai ir filialai
Dokumentų
komplektavimo ir
tvarkymo skyrius
Suaugusių vartotojų, vaikų
literatūros skyriai ir filialai
Dokumentų
komplektavimo ir
tvarkymo skyrius
Suaugusių vartotojų
skyrius

400 priemonių

Suaugusių vartotojų, vaikų
literatūros skyriai ir filialai

70 priemonių

Suaugusių vartotojų, vaikų
literatūros skyriai ir filialai

4 projektai

13 peržiūrų

Trakų viešosios
bibliotekos metodikos
skyrius, suaugusių
vartotojų ir vaikų
literatūros skyriai,
Lentvario miesto filialas
Suaugusių vartotojų
skyrius

per metus
per metus
per metus
nuolat
per metus
per metus

I - IV
ketvirtis

I-IV
ketvirtis

I-IV
ketvirtis

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis Atnaujinti
internetu atnaujintoje viešosios interneto kompiuterinę
prieigos infrastruktūroje“.
bazę

Administracija

I-IV
ketvirtis

Užtikrinti viešą nemokamą interneto prieigą

Administracija

I-IV
ketvirtis

17 padalinių
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naudotis skaitmenine
informacija

Apmokyti vartotojus kompiuterinio raštingumo
mokymuose
Apmokyti silpnaregius vartotojus dirbti MACic
programa, neregius vartotojus su JAWS programa
Teikti vartotojams individualias konsultacijas
darbo kompiuterinėmis programomis, pajamų
deklaravimo, el. bankininkystės, medicinos ir
kitomis elektroninių paslaugų temomis
Organizuoti bibliotekos paslaugų pristatymus,
informacijos dienas

350 vartotojų
pagal poreikį
4 500
konsultacijų
6 konferencijas

Sistemingai komplektuoti kraštotyros fondą

6.

sisteminti, skleisti etninį
paveldą

Pasitinkant Trakų bibliotekos jubiliejų, tęsti
medžiagos ruošimą būsimam leidiniui
Pildyti internetinio portalo „Vilnijos vartai“
kraštotyrinę medžiagą
Skaitmeninti kraštotyros fondą, siekiant užtikrinti
ilgalaikį jo išsaugojimą, gerinant jo sklaidą,
integruojant jį į elektroninę erdvę
Parengti naujus kraštotyros darbus

7.

skatinti ir ugdyti aukštą
bibliotekininkų
kvalifikacijos lygį ir darbo
motyvaciją

Dalyvauti Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo,
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios
bibliotekos organizuojamuose mokymuose bei
seminaruose
Parengti pranešimus seminarams ir darbiniams
pasitarimams
Organizuoti metodines konsultacines išvykas į
rajono bibliotekas
Teikti individualias ir grupines konsultacijas
rajono bibliotekininkams
Kelti užsienio kalbų bei kompiuterinio raštingumo
žinių lygį ir įgūdžius
Surengti metodines išvykas už rajono ribų
Dalyvauti parodose, konferencijose, mugėse
įvairiais bibliotekinio darbo klausimais

Suaugusių vartotojų, vaikų
literatūros skyriai ir filialai
Suaugusių vartotojų
skyrius
Suaugusių vartotojų, vaikų
literatūros skyriai ir filialai
Suaugusių vartotojų
skyrius, Lentvario filialas
Suaugusių vartotojų
skyrius, filialai
Suaugusių vartotojų
skyrius
Suaugusių vartotojų
skyrius, filialai

per metus

per metus

per metus
nuolat

per metus

Suaugusių vartotojų
skyrius, filialai

per metus

6 kraštotyriniai
darbai

Suaugusių vartotojų
skyrius, filialai

per metus

50 darbuotojų

Pavaduotojas

per metus

6 pranešimai

2 išvykos

Direktorius, pavaduotojas,
metodikos skyrius
Pavaduotojas, metodikos
skyrius
Pavaduotojas, metodikos
skyrius
Pavaduotojas, metodikos
skyrius
Direktorius, pavaduotojas

2 išvykos

Direktorius

40 išvykų
120
konsultacijų
15 darbuotojų

per metus
per metus
per metus
nuolat
per metus
per metus
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Dalintis gerąja darbo patirtimi su kitų bibliotekų
darbuotojais (apsilankant ir priimant)
Vykdyti veiklos analizę ir kontrolę
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Direktorius, pavaduotojas,
metodikos skyrius
Direktorius,
pavaduotojas

Parengti rajono bibliotekų 2018 m. statistinę ir
tekstinę ataskaitas
Papildyti bibliotekos veiklos programą 2019
metams
Pateikti rajono savivaldybės administracijai lėšų
poreikį 2019 metams
Vykdyti vidaus kontrolės planą, patikrinti
viešosios bibliotekos veiklą

Viešosios
bibliotekos
skyriai

Parengti dokumentacijos planą 2020 metams

8.

formuoti teigiamą
bibliotekos įvaizdį, gerinti
bibliotekos darbo kokybę

Sutvarkyti 2017 m. dokumentus archyvavimui,
sudaryti ilgo saugojimo personalo bylų apyrašą
Viešinti vykdomą veiklą, supažindinti su ja
visuomenę per spaudą ir televiziją
Rengti medžiagą bibliotekos svetainei

Teikti informaciją apie bibliotekos veiklą,
renginius www.trakai.lt, www.trakubiblioteka.lt,
www.bibliotekos.lt bei kitomis informavimo
priemonėmis
Instruktuoti darbuotojus darbų ir priešgaisrinės
saugos klausimais
Bus įsigytas naujas automobilis kokybiškai veiklai
vykdyti
2. Prioritetas. Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą
Lentvario bibliotekos rekonstrukcija dalyvaujant
objektų aktualizavimo 2014–2020 m. programoje
Bibliotekų tinklo plėtra ir
Bijūnų bibliotekos remontas
pajėgumo vykdyti savo
1.
vaidmenis stiprinimas
Atlikti palaikomuosius patalpų remonto darbus
(smulkūs remonto darbai)

Direktorius

10 pranešimų

per metus
nuolat
I ketvirtis

Direktorius, pavaduotojas

I ketvirtis

Direktorius,
vyr. finansininkas

2019 m.
gruodžio
mėn.

Direktorius, pavaduotojas,
metodikos skyrius

per metus

Vyr. specialistas
raštvedybai ir personalui
Vyr. specialistas
raštvedybai ir personalui
Pavaduotojas,
metodininkas
Direktorius, pavaduotojas,
metodikos skyrius
Pavaduotojas

IV ketvirtis
IV ketvirtis
nuolat
nuolat

nuolat

Ūkio dalies vedėjas

per metus

Direktorius

I-IV ketv.

Direktorius

I-IV ketv.

Direktorius

Per metus

Direktorius

Per metus
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*renginių planas
Pastaba: metinė veiklos programa gali keistis negavus pakankamo finansavimo, esant kitoms aplinkybėms, kurių iš anksto negalima numatyti.
Trakų viešosios bibliotekos direktorė
Danguolė Banevičienė, tel. (8 528) 55 491 ______________________________________________
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