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BIBLIOTEKOS INFORMACINĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas  

 

Vykdytojas  

 

Veiklos 

terminas 

1. Informacinė veikla 

1.1. 

Koordinuoti Duomenų bazes: 

 Sutikrinti išorinius IP adresus bei El. paštus.  

Reklamuoti duomenų bazes ir skatinti rajono bibliotekas, jų 

skaitytojus aktyviau naudotis duomenų bazėmis. 

Skatinti rajono bibliotekų darbuotojus aktyviau reklamuoti 

Viešosios bibliotekos elektroninį katalogą  vartotojams   

R. Nesavaitė  

I-IV ketv. 

1.2.  
Sukurti analizinius įrašus bibliotekos elektoniniam katalogui 

(1520) (LIBIS analitika) 
R.Nesavaitė  I-IV ketv. 

4. 

Rengti vaizdinę informaciją apie bibliotekų renginius bei kitą 

bibliotekinę veiklą: užrašai parodoms, citatos, kvietimai, 

lankstinukai, skelbimai ir kt. 

 

Z.Lažinskaitė  I-IV ketv,  

5  

Pildyti ir redaguoti bibliotekos svetainę internete: skelbti 

Viešojoje bibliotekoje ir struktūriniuose teritoriniuose 

padaliniuose organizuojamų renginių sąrašus, redaguoti 

svetainės meniu skiltį, skelbti informaciją su anotacijomis 

apie naujai gautas knygas, redaguoti skiltį Bibliotekos veikla ir 

kt. 

Z.Lažinskaitė  I-IV ketv.  

6  
Parengti žymių 2018 m. datų kalendorių filialams ir kt. 

kultūros įstaigoms (metodinė medžiaga)  
Z.Lažinskaitė 

Spalio 

mėn.  

7  

Parengti trumpą Šiaulių rajono reikšmingų 2018 m. įvykių ir 

jubiliejų  kalendorių struktūriniams teritoriniams padaliniams 

bei kultūros, švietimo įstaigoms (metodinė pažintinė 

medžiaga).  

R. Nesavaitė  
Spalio 

mėn.  

8. 

Vykdyti projekto „Bibliotekos pažangai“ tęstinumą. 

Kiekvieną mėnesį rinkti informaciją apie Gyventojų 

kompiuterinio raštingumo mokymus iš struktūrinių padalinių, 

talpinti informaciją lentelėje GYVENTOJŲ MOKYMO IR 

KONSULTAVIMO APSKAITA svetainėje:  

https://3erdve.sharepoint.com/mokymai/Bibliotek%20ataskait

os/Forms/AllItems.aspx 

 

R. Nesavaitė  I-IV ketv.  

2. Veiklos viešinimas, edukacinė veikla 

3.1  

Viešinti Šiaulių r. SVB ir struktūrinių padalinių vykdomus 

projektus, jų inovatyvumą, rengimo ir įgyvendinimo 

ypatumus. 

A.Šlivinskas, 

R. Rasikienė   
I-IV ketv.  

3.2 Administruoti ir redaguoti bibliotekos svetainę internete. R. Rasikienė  I-IV ketv.  

3.3 Administruoti ir pildyti Socialinių tinklų Facebook ir  I-IV ketv. 

https://3erdve.sharepoint.com/mokymai/Bibliotek%20ataskaitos/Forms/AllItems.aspx
https://3erdve.sharepoint.com/mokymai/Bibliotek%20ataskaitos/Forms/AllItems.aspx


Instagram paskyras.  A.Šlivinskas, 

R. Rasikienė 

3.4 
Padėti ir konsultuoti struktūrinius padalinius, kaip organizuoti 

b-kos kultūrinius renginius, parodas.  
R. Rasikienė I-IV ketv. 

3.5 
Renginių reklamos organizavimas ir viešinimas (plakatų, 

kvietimų kūrimas, redagavimas). 
R. Rasikienė I-IV ketv. 

3.6 

Pranešimų spaudai rašymas ir redagavimas. Bibliotekos 

veiklos: renginių, parodų, konkursų viešinimas įvairiuose 

žiniasklaidos priemonėse. 

R. Rasikienė I-IV ketv. 

3.7 Renginių fotografavimas, nuotraukų redagavimas – korekcija. R. Rasikienė I-IV ketv. 

3.8 Kūrybos konkurso „Kūryba Lietuvai“ organizavimas. 
R. Rasikienė 

Z.Lažinskaitė 
I-IV ketv. 

4. Bibliotekų vadybos veiklos 

4.1. 

Padėti, konsultuoti ir administruoti struktūrinius padalinius, 

kaip organizuoti ir vykdyti bibliotekos veiklų planavimą, 

apskaitą, atskaitomybę, projektų ir jų ataskaitų rengimą bei 

įgyvendinimą. 

A.Kiršinaitė, 

A.Šlivinskas 
2017 m.  

4.2. 
Parengti pranešimą visų darbuotojų seminare Projektų 

rengimo ypatumai, reikalavimai, įgyvendinimo patirtys 

A.Šlivinskas 2017 m.  

4.3. 

Teikti individualias konsultacijas žodžiu, raštu, el. paštu apie 

projektų pildymo ypatumus, sutartis, numatomų veiklų 

aktualumą ir jų planavimo bei įgyvendinimo sąnaudas. 

 

A.Šlivinskas 
  2017 m.  

5. Metodinė veikla  

5.1. 
Surinkti struktūrinių teritorinių padalinių kontrolinius veiklos 

rodiklius ir paruošti suvestinę palyginamąją lentelę. 
A.Kiršinaitė  

Kiekvien

ą mėnesį  

5.2. 

Surinkti struktūrinių teritorinių padalinių statistines 2016 m. 

ataskaitas ir duomenis suvesti į Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos duomenų bazę. 

A.Kiršinaitė 

Sausis-

vasaris  

5.3. 
Parengti Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

2016 m. veiklos ataskaitą Šiaulių rajono merui. 

A.Kiršinaitė 2017 m.  

5.4. 

Parengti Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

2016 m. veiklos ataskaitą  ir pateikti ją Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešajai bibliotekai ir Lietuvos nacionalinei 

Martyno Mažvydo bibliotekai. 

A.Kiršinaitė Sausis- 

kovas  

5.5. 
Suorganizuoti darbuotojų mokymus dirbti Powerpoint 

programa. 

A.Kiršinaitė kovas 

5.6. 
Suorganizuoti metodinę išvyką į Lietuvos nacionalinę 

Martyno Mažvydo biblioteką. 

A.Kiršinaitė birželis 

5.7. 
Parengti pranešimą darbuotojų pasitarimui „Ar 2016-ieji  

rajono bibliotekoms buvo sėkmės metai?“ 

A.Kiršinaitė kovas  

 
Parengti anketą bibliotekos įvaizdžio analizei. Apibendrinti 

duomenis ir pateikti rezultatus darbuotojų pasitarimo metu. 

A.Kiršinaitė 2017 m. 

5.8. 
Parengti pranešimą struktūrinių teritorinių padalinių 

renginiams „Du kalendoriaus gyvenimai“. 

A.Kiršinaitė spalis  

5.9. 
Parengti publikaciją „Stasys Butkus – pirmasis 

Nepriklausomos Lietuvos savanoris“. 

A.Kiršinaitė I-II ketv.  

5.10. 

Rinkti ir apibendrinti medžiagą apie iš Šiaulių rajono kilusį 

gydytoją, pirmojo matematikos vadovėlio lietuvių kalba 

autorių, Joną Spudulį. 

A.Kiršinaitė 2017 m. 



5.11. 
Teikti konsultacijas bibliotekų veiklos klausimais, mokyti 

naujai pradėjusius dirbti darbuotojus.  

A.Kiršinaitė 2017 m.  

5.12 
Konsultuotis su apskrities ir respublikiniais bibliotekų veiklos  

metodikos centrais. 

A.Kiršinaitė 2017 m.  

5.13. 
Papildyti Metodikos kabineto fondą nauja literatūra ir apie ją  

informuoti darbuotojus . 

A.Kiršinaitė 2017 m.  

6. Kita veikla 

6.1. Tvarkyti Lietuvos bibliotekininkų draugijos dokumentaciją. 
A.Kiršinaitė 2017 m. 

6.2. Parengti darbo saugos aprašus. 

A.Kiršinaitė Gegužė -

liepa 

6.3. Tvarkyti darbo saugos ir sveikatos saugos dokumentaciją 
A.Kiršinaitė 2017 m. 

6.4.  
Kompiuterinės įrangos atnaujinimas struktūriniuose 

teritoriniuose padaliniuose ir Viešosios bibliotekos patalpose  
Š. Gruzdys 2017 m.  

6.5.  
Programinės įrangos versijų atnaujinimas pagal turimas ar 

naujai gautas licenzijas  
Š. Gruzdys 2017 m.  

6.6.  

Programos versijų atnaujinimas, pritaikytas LIBIS skaitytojų 

aptarnavimo posistemei (Meškuičių, Ginkūnų, Bazilionų, 

Aukštelkės, Bubių struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose)  

Š. Gruzdys 2017 m.  

6.7.  Kompiuterių tinklų plėtimas, gavus naują įrangą  

 

Š. Gruzdys 
2017 m.  

 

 

 

Parengė: R. Nesavaitė, 

 

3.1 
Pasitarimo su struktūriniais padaliniais metu parengti 

apžvalgą Reikšmingi 2018 metų įvykiai ir jubiliejai  

R. Nesavaitė, 

Z.Lažinskaitė  

2017 m. 

spalis 

3.2  
Organizuoti seminarą „Pranešimo spaudai rašymas“. Lektorė 

naujienų portalo „Etaplius“ redaktorė Irma Gudžiūnė 
R. Rasikienė 2017 

  1.3. 

Pasitarimų su stuktūriniais padaliniais metu informuoti apie 

aktualijas informacijos, kraštotyros, edukacijos, projektų 

rengimo ir kt. bibliotekų vadybos srityse. 

Skyriaus 

kolektyvas 
2017 m. 

9. Parengti pranešimą „Informacinio plakato-kvietimo kūrimas. 

Pažvelkime kūrybiškai...“. 

R. Rasikienė 

2017 

birželis 

2. 10  

Organizuoti konsultacijas ir mokymus struktūriniams 

teritoriniams padaliniams (Skyriuje, ar nuvykus į vietą): 

parodų, projektų rengimo, paieškos duomenų bazėse  bei jų 

propagavimo, kraštotyros darbų rengimo, gyventojų 

kompiuterinio raštingumo mokymo ir konsultavimo, 

bibliotekų veiklos vadybos, viešinimo, vartotojų užklausų 

tobulinimo ir kt. bibliografinio informacinio darbo  

klausimais. (Mokymų grafikas pridedamas ). 

Skyriaus 

kolektyvas 

2017 m.  

II-IV 

ketvirtis  

2.11 Rekomenduojamos literatūros sąrašai. Informacinės medžiagos 



2.11.1  
Parengti rekomenduojamos literatūros sąrašą „IEVA 

SIMONAITYTĖ: „...O buvo taip“, skirtą Ievos Simonaitytės 

metams 

Z.Lažinskaitė  

 

2017 

sausis 

 

2.11.2 
Parengti rekomenduojamos literatūros sąrašą „KAZYS 

BRADŪNAS: „Pasaulis didelis, o tėviškė kaip grūdas po 

vyturio numintu grumsteliu...““, skirtą Kazio Bradūno metams 

Z.Lažinskaitė 

2017 

vasaris 

 

2.11.3 
Parengti rekomenduojamos literatūros sąrašą „TOMAS 

VENCLOVA: „Maža ragavom medaus, bet patyrėm, ką verta 

patirti...“, skirtą Tomo Venclovos 80-mečiui 

Z.Lažinskaitė 

 

2017 

rugpjūtis 

 

2.11.4 

Parengti informacinę medžiagą (lankstinuką) „Nacionalinės 

Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai Šiaulių rajono 

bibliotekose 2017 m.“ 

Z.Lažinskaitė 
2017 

balandis 

2.11.5 

Parengti informacinę medžiagą (lankstinuką) „Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitės renginiai Šiaulių rajono bibliotekose 2017 

m.“ 

Z.Lažinskaitė 
2017 

lapkritis 

2.12 Virtualios parodos 

2.12.1 Parengti virtualią parodą „2017-ieji – TAUTINIO 

KOSTIUMO METAI: Lietuvių tautinis kostiumas“ 
Z.Lažinskaitė 

2017 

sausis 

2.12.2 

 

Parengti šešių virtualių parodų ciklą „Kolekcijos mūsų rajone“ 

 

 

Z.Lažinskaitė 

R. Rasikienė 

2017 

sausis – 

gruodis 

3.9  
Edukacinės veiklos vystymas ir populiarinimas panaudojant 

visas turimas priemones (smėlio terapiniai staliukai, 

šviečiantys molbertai, planšetiniai kompiuteriai ir kt.). 

R. Rasikienė I-IV ketv. 

3.10 
Naujos edukacinės programos „Mano svajonių knyga“ 

parengimas. 

R. Rasikienė  Vasaris –

kovas 

3.11  
Konkurso, skirto populiariausio virtualaus turistinio maršruto  

( daugiausiai dalyvių sulaukusio) rinkimams organizavimas. 

Skyriaus 

kolektyvas 

 

II ketv. 

 

3.12  
Parengti projektą LKT Skaitymo terapija pasitelkiant įvairias 

meno rūšis ir pateikti jį LKT  

R. Rasikienė   

I ketv. 

 

 


