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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – biblioteka) – biudžetinė
įstaiga, kurios veiklos tikslai apibrėžti bibliotekos nuostatuose, patvirtintuose Kelmės rajono
savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-199 „Dėl Kelmės
rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai):
stiprinti gyventojų kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo mokymo(si) veiklas,
skatinančias visuomenės narių kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją
dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, tobulinti tradicines ir kurti naujas paslaugas,
skatinančias socialinę-ekonominę raidą, panaudojant bibliotekos infrastruktūrą, tobulinti bibliotekos
valdymą, grindžiant jį veiksmingu ir efektyviu veiklų įgyvendinimu, sistemingu darbuotojų
kompetencijų tobulinimu ir veiklos rezultatų vertinimu.
Biblioteka yra Kelmės rajono savivaldybės kultūros ir informacijos įstaiga, kurios misija –
būti informacijos erdve, kuriančia vertę savivaldybės gyventojams.
Bibliotekos vizija – profesionalus, patikimas, atviras, modernus ir turtingas paslaugomis
bendruomenės traukos ir informacinis centras, skirtas žmogui, jo tobulėjimui, vaikų ir jaunimo
savišvietos bei laisvalaikio praleidimo vieta.
Bibliotekos veiklos prioritetai – stiprinti informacinių paslaugų prieinamumą ir kokybę,
atnaujinant viešosios interneto prieigos infrastruktūrą; prisidėti prie skaitmeninės atskirties
mažinimo įgyvendinant informacinių kompetencijų ugdymo ir edukacines veiklas.
II SKYRIUS
BIBLIOTEKOS VEIKLOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
Biblioteka savo veiklą vykdo vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu ir darbo
kodeksais, LR biudžetinių įstaigų ir LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais bei kitais,
biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
Biblioteka savo veikloje vadovaujasi specialiaisiais, bibliotekų veiklą reglamentuojančiais
teisės aktais, privalomais standartais: LR bibliotekų įstatymu, Bibliotekų plėtros strateginėmis
kryptimis 2016–2022 metams, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, Bibliotekų fondo
nuostatais, Bibliotekų fondo apsaugos nuostatais, LR kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. ĮV-757 „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio
formų patvirtinimo“, Bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašu, LR
kultūros ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-695 „Dėl bibliotekų veiklos statistinių
ataskaitų formų patvirtinimo, Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų
paslaugų sąrašo patvirtinimo“ bei kitais.
Biblioteka savo veikloje taip pat vadovaujasi Tarybos patvirtintais bibliotekos nuostatais,
kitais Tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Kelmės rajono savivaldybės administracijos bei

bibliotekos direktoriaus įsakymais. Bibliotekos padalinių veiklos tikslai, uždaviniai, funkcijos,
teisės ir pareigos nustatytos padalinių nuostatuose, darbuotojų teisės ir pareigos – pareigybių
aprašymuose.
III SKYRIUS
VEIKLOS PLANO PASKIRTIS
Vadovaudamasi Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentais bei
bibliotekos nuostatais, biblioteka kasmet rengia metinį veiklos planą. 2020 m. veiklos plane
numatomi veiksmai, kuriais bus siekiama prisidėti prie LR Vyriausybės programos įgyvendinimo
plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 (toliau – LRV programos
įgyvendinimo planas), 1 prioriteto, 1.2.3 darbo 6 veiksmo „Bendruomenių stiprinimas, kūrybiškos
vietokūros veikla, inicijuojant kūrybines partnerystes, skatinant vietos verslumą, paveldo
aktualizavimą ir įsitraukimą į vietos kultūrinį gyvenimą“, 2 prioriteto, 2.2.7 darbo 2 veiksmo
„Viešųjų erdvių, muziejų, bibliotekų, teatrų ir kitų kultūros įstaigų infrastruktūros atvėrimas,
sukuriant kūrybingumo, meninių gebėjimų ugdymo programas, į mokymosi visą gyvenimą naujovių
projektus įtraukiant kultūros įstaigas ir jų darbuotojus“, 2.4.1. darbo 4 veiksmo „Kultūros paveldo,
bibliotekų, archyvų informacinių išteklių (įskaitant skaitmenines paslaugas) plėtra“, kultūros
ministro valdymo srities 2 veiklos prioriteto „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės
didinimas“ ir 3 veiklos prioriteto „Kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno priemonėmis,
kuriant darnią pilietinę visuomenę“, Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikio
strateginio plėtros plano, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2013 m.
lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-340, strateginės krypties „Saugi ir aktyvi visuomenė“, 3.1
strateginio tikslo „Sustiprintas kultūros įstaigos potencialas“, Kelmės rajono savivaldybės 2020–
2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T428, 3.1.3.4 priemonės „Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių finansavimas“,
3.1.3.9 priemonės „Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas“, 3.1.3.11 priemonės
„Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę“
įgyvendinimo.
IV SKYRIUS
BIBLIOTEKOS VEIKLOS KONTEKSTAS
Bibliotekos veiklai planuojamu laikotarpiu daro įtaką Informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programoje „Lietuvos Respublikos skaitmeninė dienotvarkė“ ir Regionų kultūros
plėtros 2012–2020 metų programoje iškelti tikslai, pokyčiai valstybės formuojamoje politikoje
kultūros srityje, savivaldybės strateginiuose dokumentuose ir Nuostatuose iškelti tikslai bei
uždaviniai.
Prieinamumas. 2020 m. pradžioje 25,2 tūkst. gyventojų mikrorajoną aptarnavo biblioteka
Kelmėje bei 19 struktūrinių teritorinių padalinių (toliau – bibliotekos), t. y. 3 mažiau nei 2019 m.
Patvirtintas pareigybių skaičius 2020 metų pradžioje buvo 43,25 pareigybės, o t. y. 2,5
pareigybės mažiau nei 2019 m. pradžioje.
Bibliotekos tinklo pokyčiams 2020 m. įtakos gali turėti pokyčiai savivaldybės švietimo
sistemoje, demografinė situacija – gyventojų savivaldybėje mažėjimas bei senėjimas, finansinių
išteklių kultūros įstaigoms paskirstymas.
Bibliotekos fondas, lankytojų aptarnavimas, LIBIS plėtra. Bibliotekoje formuojamas
universalus fondas, apimantis įvairias informacijos išteklių laikmenų rūšis, kuris yra Lietuvos

bibliotekų fondo dalis. 2019 m. pabaigoje jame buvo sukaupta 131,4 vnt. dokumentų už 396,5 tūkst.
Eur.
Bibliotekoje vykdomas tiek stacionarus aptarnavimas, tiek ekstensyvi veikla, teikiama
tarpbibliotekinio abonemento paslauga, mokamos paslaugos, lankytojai mokomi informacinio ir
kompiuterinio raštingumo, konsultuojami naudojimosi e. paslaugomis klausimais. Nuotolinės
informacinės paslaugos teikiamos išnaudojant bibliotekos interneto svetainės galimybes.
2020 m. planuojama organizuoti Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metams, UNESCO
Pasaulio paveldo Lietuvoje metams, kitoms atmintinoms datoms ir sukaktims skirtas priemones,
kitas veiklas, kaupti informaciją apie Kelmės krašto literatūrinį gyvenimą, pristatyti jį visuomenei,
organizuoti literatūrinių premijų įteikimo šventes, tradicinius ir netradicinius literatūrinius
skaitymus, įsijungti į Nacionalinės bibliotekų savaitės, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, vasaros
skaitymų ir kitas veiklas, plėtoti tiek vaikams, tiek suaugusiems skirtą edukacinę veiklą, didelį
dėmesį skirti gyventojų informacinio raštingumo kompetencijų didinimui.
2020 m. planuojama tęsti LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemio diegimo darbus, toliau
kurti bibliotekos elektroninį katalogą, analizinius bibliografinius įrašus Nacionaliniam bibliografijos
duomenų bankui, baigti rekataloguoti bibliotekos fondą, vykdyti bibliografinį informacinį vartotojų
aptarnavimą, panaudojant LIBIS galimybes, rengti ir skaitmeninti kraštotyros darbus, vykdyti
kraštotyros informacijos sklaidą.
Siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą, bibliotekose yra sudarytos sąlygos naudotis ne
tik tradiciniais informacijos, mokymosi šaltiniais, bet ir elektroniniais ištekliais. Jais vartotojai gali
naudotis nuotoliniu būdu arba viešosiose interneto prieigose (toliau – VIP), kurias turi 20
bibliotekų.
Mokslinio tyrimo darbas, projektinė veikla. Biblioteka planuoja dalyvauti LNMMB, regiono
bibliotekos atliekamuose tyrimuose, atlikti vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis
tyrimus.
Biblioteka 2019 m. pradžioje įsijungė į LNMMB projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ įgyvendinimo veiklas,
taip pat projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“ veiklas, kurios bus tęsiamos ir 2020 m., taip pat bus įgyvendinamos projektų „Kinas
be spragėsių“, „Nekilnojamos kultūros vertybės: Kelmės rajono bažnyčios“, „Lauryno Giedrimo
knygos darbiniu pavadinimu „Užvenčio parapijos gyventojų namų ūkis ir socialinis mobilumas
1836–1861 metais“ leidyba ir sklaida“, „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ veiklos, planuojama prisidėti
prie kitų savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinės, Kelmės kraštui aktualios, veiklos, rengiami
nauji projektai.
Kvalifikacijos tobulinimo organizavimas. Bibliotekos darbuotojai kvalifikaciją tobulina
įvairiuose mokymuose, seminaruose, pagal poreikį yra konsultuojami, su naujovėmis supažindinami
darbuotojų pasitarimų, individualių konsultacijų metu. Centralizuotas bibliotekos specialistų
kvalifikacijos plėtros paslaugas bibliotekai teikia LNMMB, taip pat regiono biblioteka bei
savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija.
V SKYRIUS
BIBLIOTEKOS VEIKLOS FINANSAVIMAS
Biblioteka, biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Bibliotekos
dokumentų įsigijimas yra finansuojamas iš valstybės biudžeto. Planuojama, kad valstybės biudžeto
lėšų dokumentams įsigyti bus skirta ne mažiau kaip 23 tūkst. Eur. Bibliotekai taip pat už valstybės
biudžeto lėšas centralizuotai kasmet yra prenumeruojamos duomenų bazės.

Biblioteka yra paramos gavėja, taip pat teikia mokamas paslaugas, už kurias 2020 m.
planuojama gauti 0,7 tūkst. Eur. Dalyvaudama projektinėje veikloje biblioteka gauna papildomų
pajamų, o taip pat naudos iš kitų organizacijų bei institucijų įgyvendinamų projektų ir (ar)
programų. Vieni svarbiausių 2020 m. įgyvendinamų projektų, prie kurių vykdymo prisidės
biblioteka ir kurių metu bus mokomi gyventojai bei atnaujinta bibliotekos viešosios interneto
prieigos infrastruktūra – „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“ ir „Prisijungusi Lietuva“.
VI SKYRIUS
LAUKIAMI REZULTATAI
Tikimasi, įgyvendinus 2020 m. suplanuotas veiklos priemones, biblioteka prisidės prie LRV
programos įgyvendinimo plano, taip pat Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginiame
veiklos plane, patvirtintame Tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-426 „Dėl Kelmės
rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, numatytų Kultūros ir
sporto programos (kodas 3) priemonių įvykdymo ir pasieks laukiamų rezultatų (išsami informacija
pateikta 1 ir 2 prieduose):
 fizinių ir virtualių apsilankymų skaičius viešosiose bibliotekose didės 0,01 proc.;
 bus įsigyta 4000 fiz. vnt. naujų leidinių;
 statistinis rajono gyventojas pasinaudos bibliotekos paslaugomis 4,4 karto per metus.
______________________
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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2020 M. VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01-01-01

Sudaryti,
tvarkyti
saugoti
bibliotekos
išteklių fondą,
vykdyti
bibliografinę
jo apskaitą,
organizuoti
skaitmeninimą

02-01-01

Organizuoti ir
vykdyti
vartotojų ir
lankytojų
aptarnavimą,
suteikiant

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

01 PROGRAMA „Informacinis aprūpinimas, informacinių kompetencijų ugdymas ir skaitymo skatinimas“
Komplektuoti ir tvarkyti bibliotekos fondą
Gautų dokumentų skaičius
4000
Nurašytų dokumentų skaičius
8700
Užprenumeruotų periodinių dokumentų pavadinimų skaičius
26
Atliktų dokumentų fondų patikrinimų padaliniuose skaičius
1
Kurti bibliotekos e. katalogą, dalyvauti
Naujų dokumentų bibliografinių įrašų e-kataloge skaičius
2000
Lietuvos bibliotekų bendro naudojimo
Sukurtų rajono laikraščių straipsnių aprašų skaičius
600
bibliografinių duomenų bazių kūrime
Surekataloguoti dokumentų fondai padaliniuose, proc.
100
Rekataloguotų dokumentų skaičius
1000
Krašto spaudinių, atspindėtų Nacionaliniame bibliografijos
1
duomenų banke, skaičius
Kraštotyros fondą papildžiusių naujų dokumentų pavadinimų
25
skaičius
Organizuoti krašto rašytinio paveldo
Skaitmeninimo centrui pateiktų objektų pavadinimų skaičius
1
išsaugojimą, įsijungti į paveldo skaitmeninimo Ekspedicijoje „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ aprašytų,
procesus
informacijos apie juos skaitmeninimui ir viešinimui
60
www.epaveldas.lt parengtų, objektų skaičius
Vykdyti kraštotyros veiklą
Kraštotyros kartotekose patalpintų naujų įrašų skaičius
470
Bibliotekos interneto svetainėje patalpintų kraštotyros
5
(kraštui aktualių) darbų skaičius
Skaitmeninio leidinio darbiniu pavadinimu „Kelmės kraštas
1
mini nepriklausomybės šimtmetį“ parengimas
Registruoti vartotojus
Vartotojų skaičius:
6297
t. sk. vartotojų vaikų skaičius
1996
t. sk. VIPT vartotojų skaičius
3408
t. sk. knygnešystės būdu aptarnaujamų vartotojų skaičius
148
Vykdyti dokumentų išduotį
Dokumentų išduotis:
131963
t. sk. dokumentų išduotis vartotojams vaikams
52873

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo
terminai

SKTS

IV ketv.

SKTS

IV ketv.

SKTS

IV ketv.

MITS

IV ketv.

STP

IV ketv.

MITS

IV ketv.

SAIS, MITS

II ketv.

SAIS, STP

IV ketv.

SAIS, STP

IV ketv.

prieigą prie
informacijos
išteklių,
kuriant naujas
paslaugas

Koordinuoti ir organizuoti bibliotekos
renginių ir parodų veiklą

Rengti ir publikuoti informaciją, vaizdo
siužetus, apie bibliotekos veiklą ir paslaugas

Vykdyti edukacinę veiklą

Vykdyti lankytojų mokymą

Aptarnauti vartotojus per duomenų bazių
prieigą
Teikti TBA paslaugą
Administruoti ir pildyti bibliotekos interneto
svetainę, socialinių tinklų paskyras
Perkelti duomenis į naują bibliotekos interneto
svetainę
Rengti projektines paraiškas naujų paslaugų
diegimui, esamų paslaugų atnaujinimui ir
plėtrai, įgyvendinti finansavimą gavusius
projektus

Skaitomumas:
t. sk. vaikų skaitomumas
Atsakytų informacinių-bibliografinių užklausų skaičius
Lankytojų skaičius:
t. sk. lankytojų vaikų skaičius
t. sk. interneto seansų skaičius
t. sk. renginių lankytojų skaičius
Lankomumas:
t. sk. vaikų lankomumas
Renginių skaičius:
t. sk. renginių skaičius vaikams
t. sk. žodinių renginių skaičius
t. sk. vaizdinių renginių skaičius
Virtualių parodų skaičius
Periodinis informacijos apie planuojamus renginius
pateikimas bibliotekos interneto svetainėje skaičius
Straipsnių, žinučių viešojoje erdvėje skaičius
Parengtų ir paviešintų vaizdo siužetų skaičius
Edukaciniuose renginiuose dalyvavusių lankytojų skaičius
Edukacinių renginių skaičius
Įtrauktų į Kultūros paso programą bibliotekos edukacinių
programų skaičius
Mokymų lankytojams skaičius
Apmokytų lankytojų skaičius
Suteiktas individualių konsultacijų skaičius
Licencijuojamose duomenų bazėse peržiūrėtų turinio vienetų
skaičius
TBA užklausų įvykdymo procentas (gautų ir išsiųstų)
Virtualių apsilankymų skaičius

21,0
26,48
2451
124740
57443
44702
9844
19,8
28,8
394
203
298
96
2
12

MITS

103
4
490
70
2

MITS, SAIS, STP
SAIS, MITS

SAIS, STP

IV ketv.

SAIS, STP

IV ketv.

MITS, SAIS, STP

IV ketv.

SAIS, STP

IV ketv.

IV ketv.

SAIS

60
676
2626

SAIS, STP

IV ketv.

700

SAIS

IV ketv.

95

SAIS

IV ketv.

20820

MITS

IV ketv.

II ketv.

Sekėjų socialinių rinklų paskyrose skaičius
Paleista nauja interneto svetainė www.kelmeszemaitesvb.lt

1700
1

MITS

Parengtų paraiškų skaičius
Įgyvendintos projekto „Kinas be spragėsių“ veiklos, proc.
Įgyvendintos projekto „Nekilnojamos kultūros vertybės:
Kelmės rajono bažnyčios“ veiklos, proc.
Įgyvendintos projekto „Lauryno Giedrimo knygos darbiniu
pavadinimu „Užvenčio parapijos gyventojų namų ūkis ir

4
100

MITS, SAIS
SAIS

100

MITS

100

MITS

IV ketv.

03-01-01

Vykdyti
organizacines
ir technines
bibliotekos
LIBIS plėtros
ir VIPT
infrastruktūros
atnaujinimo
bei priežiūros,
kvalifikacijos
tobulinimo ir
veiklos
aprūpinimo
priemones

Organizuoti LIBIS plėtros ir techninės
priežiūros priemones

socialinis mobilumas 1836–1861 metais“ leidyba ir sklaida“
veiklos, proc.
STP skaičius, kuriuose 2020 m. įdiegti LIBIS moduliai
Apmokytų dirbti LIBIS darbuotojų skaičius
Įgyvendintos LIBIS techninės priežiūros priemonės, proc.

Organizuoti IT infrastruktūros atnaujinimą ir
priežiūrą
Ugdyti darbuotojų kompetencijas

Vykdyti metodinę veiklą bibliotekoje
Vykdyti veiklos administravimą ir priežiūrą

Įgyvendintos projektų „Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis internetu atnaujintoje VIP infrastruktūroje“
priemonės, proc.
Darbuotojų, per metus įtrauktų į kvalifikacijos tobulinimo
priemones, dalis nuo visų darbuotojų, proc.
Darbuotojų, dalyvavusių projekto „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje VIP infrastruktūroje“
mokymuose, proc.
Parengtų metodinių priemonių skaičius
Patvirtinti 2020 m. planavimo dokumentai ir 2019 m. veiklos
ir finansinė atskaitomybė
Atlikta metinė turto inventorizacija (20 turto buvimo vietų)
proc.
Apsilankymų priežiūros tikslais STP skaičius

_______________________________

2
2
100

MITS
MITS, SAIS,
SKTS
Administracija,
MITS

IV ketv.

Administracija,
MITS

IV ketv.

MITS

IV ketv.

4

MITS

IV ketv.

100

Administracija

II ketv.

100

Administracija

IV ketv.

40

Administracija,
SKTS, MITS

IV ketv.

100
60
100

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos
2020 m. veiklos plano
2 priedas
(2020 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-32 redakcija)

Programos, tikslo,
uždavinio, priemonės
kodas, pavadinimas,
aprašymas
Programa
3
Tikslas
3.1
Uždavinys
3.1.3
Priemonė
Priemonės
aprašymas

3.1.3.4

Priemonė
Priemonės
aprašymas

3.1.3.9

Priemonė
Priemonės
aprašymas

3.1.3.11

Iš viso:

Finansavimo
šaltinis

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUMATYTOS IR 2020 M. ĮGYVENDINAMOS
KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS (3) PRIEMONĖS
Planuota
tūkst. Eur

Patvirtinta
2020 m.
pradžioje

Rodiklio pavadinimas

Mato
vnt.

Rodiklio metodika

Reikšmė

Atsakingas
vykdytojas

tūkst. Eur

Kultūros ir sporto programa
Sustiprintas rajono kultūros potencialas
Finansuoti kultūros įstaigų veiklą
Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas
Finansuojamas viešųjų bibliotekų tinklo rajone išlaikymas. Užtikrintos galimybės rajono gyventojams naudotis bibliotekų paslaugomis, gauti aktualią informaciją. 22 bibliotekose suteikiama nemokama viešojo
interneto prieiga bei pagalba pasinaudoti informacinėmis visuomenės paslaugomis.
Žemaitės
Fizinis apsilankymas šiame kontekste suprantamas kaip vartotojo apsilankymas
SB(S)
0,7
0,7
viešoji
bibliotekoje. Virtualus apsilankymas apibūdinamas kaip vartotojo užklausa,
biblioteka
Fizinių ir virtualių apsilankymų skaičiaus
pateikiama žiniatinklio svetainėje iš už bibliotekos ribų. Skaičiuojami išoriniai
proc.
0,01
viešosiose bibliotekose didėjimas
(nutolę) vartotojai, kai internete įeina į bet kurį bibliotekos svetainės puslapį,
Direktorė
neatsižvelgiant į peržiūrėtų puslapių ar elementų skaičių. Šie duomenys renkami
SB
697,1
589,7
Rita
įgyvendinant tarptautinį standartą bibliotekai pildant patvirtintas ataskaitų formas.
Grišienė
Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas
Sudarytos palankesnės sąlygos įvairių grupių gyventojams ugdyti skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokytis visą gyvenimą.
Žemaitės
viešoji
Kasmet įsigyjamų naujų leidinių skaičius parodo bibliotekos fondo atsinaujinimą
biblioteka
VBL
23,0
25,6
Įsigytų leidinių skaičius per metus
vnt.
bei vartotojams kuriamą palankesnę prieigą prie naujausių informacijos,
4000
Direktorė
literatūros ir kt. šaltinių.
Rita
Grišienė
Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę
Sudarytos sąlygos vartotojams naudotis bibliotekų fondais, sukurtos priemonės gyventojų informacinių įgūdžių ugdymui, sumažinti informacinės infrastruktūros netolygumai ir gyventojams suteiktos vienodos
galimybės naudotis informacinėmis technologijomis socialinėms ir visuomeninėms reikmėms tenkinti.
Žemaitės
VBL
viešoji
biblioteka
Statistinio rajono gyventojo apsilankymas
0,0
0,0
kart.
Apsilankymų bibliotekoje ir aptarnaujamų gyventojų skaičiaus santykis
4,4
viešojoje bibliotekoje per metus
Direktorė
ESU
Rita
Grišienė
SB(S)
0,7
0,7
697,1
SB
589,7
23,0
VBL
25,6
____________________

