ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2015-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

1

2

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

3
4
5
6
Strateginis tikslas (3): „Užtikrinti informacijos prieinamumą visuomenei“

Nepasiektų arba viršytų
vertinimo kriterijų
reikšmių priežastys
Įvykdymo
(netinkamas
procentas
planavimas, per ilgas
derinimas, nepakankami
administraciniai
gebėjimai ir kita)
7
8

Programa (03-03) „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“
03-03-01

Tikslas. Siekti vartotojams teikiamų paslaugų bibliotekose geros kokybės
Lankytojų skaičius,
tūkst. (atitinka kriterijų
R-03-03-01-01
Apsilankymų viešosiose
bibliotekose, tenkančių
100 tūkst. gyventojų,
skaičius (vienetai))
Virtualių apsilankymų
bibliotekoje skaičius,
tūkst. (atitinka kriterijų
R-03-03-01-02 Virtualių
apsilankymų bibliotekų
tinklalapiuose, skaičius
(tūkst. vnt.))
Sukaupta dokumentų
bibliotekoje

131

165

126

165

202

122,4

528

525

99,4

Sėkminga projektinė bei
klubinė veikla,
bendradarbiavimas su
miesto įstaigomis bei
organizacijomis.
Įdiegtas naujas video
modulis, kuriame
patalpinta per 200
vaizdo filmų, rengtos
naujai gautų knygų
virtualios parodos.

03-03-01-01

Uždavinys. Skatinti skaitymą visuomenėje bei gerinti informacijos bibliotekose prieinamumą
Įsigytų naujų dokumentų
bibliotekoje skaičius
(atitinka kriterijų P-0303-01-01-02 Įsigytų
naujų dokumentų
4 700
4642
viešosiose bibliotekose
skaičius (dokumentų vnt.
1000 gyventojų)
(vienetai))
Apmokytų gyventojų
bibliotekoje skaičius
(atitinka kriterijų P-0303-01-01-03 Viešosiose
7 800
8000
bibliotekose apmokytų
gyventojų skaičius
(vienetai))
Lankytojams skirtų
kompiuterizuotų darbo
84
84
vietų su prieiga prie
interneto skaičius

Dėl išaugusių kainų
įsigyta mažiau
dokumentų.
98,8

Sėkminga projektinė
veikla.
102,5

100

03-03-01-01Priemonė. Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais
01
Įsigyti naujus
Įsigytų naujų dokumentų
Dėl išaugusių kainų
dokumentus
pavadinimų skaičius (per
1 750
1659
94,3
įsigyta mažiau
metus)
dokumentų.
Bibliotekoje ir priskirtoje
Sėkminga projektinė
teritorijoje įgyvendintų
veikla.
skaitymo skatinimo
25
26
104
programų ar kitų
priemonių skaičius
03-03-01-01- Priemonė. Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę nustatytose apskričių viešųjų bibliotekų, Aklųjų bibliotekos veiklos

05

teritorijose. Užtikrinti apskričių viešųjų bibliotekų veiklą
Vykdyti metodinę
Vykdytų projektų, kurių
veiklą paskirtoje
tikslinė grupė yra
teritorijoje,
priskirtoje teritorijoje
organizuoti ir
veikiančios savivaldybių
įgyvendinti projektinę bibliotekos, skaičius (per
veiklą
metus)
Aptarnauti vartotojus Įvykdytų
nustatytoje apskrities
tarpbibliotekinio
viešosios bibliotekos
skolinimo užklausų,
veiklos teritorijoje
gautų iš kitų ir išsiųstų į
kitas bibliotekas,
skaičius (per metus)
Sudaryti vartotojams
Peržiūrėtų įrašų
prieigą prie
prenumeruojamose
elektroninių
duomenų bazėse skaičius
informacijos šaltinių
(per metus)
prenumeruojamose
DB
Skatinti naudojimąsi
Įgyvendinta naudojimosi
elektroniniais
prenumeruojamomis
informacijos ištekliais duomenų bazėmis ir
elektroniniais šaltiniais
skatinimo priemonių
bibliotekoje ir priskirtoje
teritorijoje
Iš prenumeruojamų
duomenų bazių atsisiųstų
turinio vienetų skaičius,
tenkantis vienam
registruotam vartotojui
per ataskaitinį laikotarpį

8

340

8

360

100

105,8

46 000

38914

84,6

65

65

100

0,7

0,7

100

Populiarinta TBA
paslauga,
bendradarbiauta su
priskirtos teritorijos
SVB.
Duomenų bazių
panauda sumažėjusi,
nes nebeturėjome
prieigos prie ORO ir
Infolex duomenų bazių.

Vykdyti bibliotekų
specialistų
kvalifikacijos
tobulinimą. Rengti ir
vykdyti viešųjų
bibliotekų specialistų
mokymus pagal
sukurtas ir (ar)
pritaikytas tęstinio
mokymo programas

Nustatytoje veiklos
teritorijoje skatinti ir
rengti informacines ir
edukacines programas
socialiai
pažeidžiamoms
grupėms, vertinti jų
poveikį bei skleisti
gerąją patirtį

Nustatytoje veiklos
teritorijoje veikiančių
bibliotekų specialistų,
tobulinusių kvalifikaciją,
skaičius (per metus)
Per ataskaitinį laikotarpį
kvalifikaciją tobulinusių
bibliotekos darbuotojų
dalis nuo įstaigos
darbuotojų skaičiaus,
proc.
Programų, skirtų senyvo
amžiaus žmonėms,
skaičius

556

139

77

77

100

5

7

140

3

9

180

16

31

4

4

Programų, skirtų
žmonėms su negalia,
skaičius

Programų, skirtų
vaikams ir jaunimui,
skaičius

Atlikti praktinės
veiklos problemų

400

Atliktų tyrimų skaičius

194

100

Vykdyti 2 regioniniai
kvalifikacijos
tobulinimo projektai.
Organizuoti neplanuoti
mokymai pagal regiono
SVB poreikius.

Naujojo „Poezijos
kambario “atidarymas
bei jo veikla. Sėkminga
klubinė veikla.
Didesnis dėmesys
skirtas žmonėms su
negalia, įtraukiant juos į
edukacinius mokymus
bei klubinę veiklą.
Pradėti skaitymai
Šiaulių Psichiatrinėje
ligoninėje.
Programų gausą lėmė
sėkminga projektinė,
„Jaunimo erdvės“
veikla bei glaudesni
ryšiai su švietimo
organizacijomis.

tyrimus, reikalingus
bibliotekų valstybinio
valdymo
sprendimams rengti
Rengti ir vykdyti
viešųjų bibliotekų
specialistų mokymus
pagal sukurtas ir (ar)
pritaikytas tęstinio
mokymo programas

Skatinti mokymąsi
visą gyvenimą

Pravestų mokymų pagal
sukurtas ir (ar)
pritaikytas tęstinio
mokymo programas
skaičius

Bibliotekos edukacinių
programų dalyvių
skaičius
Bibliotekos IT gebėjimų
mokymuose
(individualiuose ir
grupėse) dalyvavusių
gyventojų skaičius
Skaitmeninio raštingumo
mokymų vartotojams
skaičius per ataskaitinį
laikotarpį
Kitų neformaliojo
švietimo mokymų

15

39

260

7 000

8022

114,6

800

800

100

85

85

100

100

100

100

Organizuoti neplanuoti
mokymai pagal regiono
SVB poreikius. Taip pat
vykdyti mokymai
regiono bibliotekų
specialistams įvairių
ŠAVB vykdomų
projektų formate.
Tokius mokymus
planuoti tai pat sunku,
nes jie tiesiogiai
priklauso nuo
finansuotų projektų
skaičiaus.
Sėkminga projektinė
veikla.

Vykdyti Bibliotekos
fondų apskaitą,
priežiūrą ir
integravimą į
tarptautinius tinklus.
Skaitmeninti kultūros
paveldo objektus bei
vykdyti jo sklaidą

Skatinti savanorystę

vartotojams skaičius per
ataskaitinį laikotarpį
Suteiktų konsultacijų
gyventojams valandų
skaičius
Parengtų ir integruotų į
LIBIS suvestinį katalogą
bibliografinių įrašų
skaičius per metus
Suskaitmenintų kultūros
paveldo objektų skaičius
(per metus)
Suskaitmenintų objektų
peržiūrų skaičius per
ataskaitinį laikotarpį,
tenkantis vienam
suskaitmenintam
objektui
Per ataskaitinį laikotarpį
Bibliotekoje ir/ar jos
renginiuose bent vieną
kartą dirbusių savanorių
skaičius

850

850

100

10 000

11001

110

300

300

100

20

22

110

15

36

240

Įsigijus mažiau
dokumentų, daugiau
atlikta retrokonversijos.

Biblioteka akredituota,
kaip savanorius
priimančioji
organizacija.

