JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORĖS
RASIDOS KALINAUSKIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Einamųjų metų veiklos
užduotys / einamųjų metų
užduotys
2.1. Inicijuoti veiklas
krašto atminties
išsaugojimui

2.2. Gerinti
bibliotekos filialų veiklos
kokybę

2.3. Skatinti
tarpbibliotekinius mainus

Siektini rezultatai

Suorganizuoti aktualūs susitikimai,
vakarai su kraštiečiais. Bibliotekos
skyriai
ir
filialai
parengė
metraščius, juos pristatė kraštotyros
konferencijoje,
Kaupiama
ir
saugoma medžiaga apie Jurbarko
krašto istoriją
Įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų
informacijos sistema filialuose,
užtikrinant kokybiškesnį vartotojų
aptarnavimą ir nuotolinę prieigą
platesniam gyventojų ratui
Suorganizuotas kultūrinispatyriminis renginys pagal iš anksto
numatytą programą, tęsiamos
Žemaitijos sąskrydžio tradicijos

2.4. Koordinuoti projektą
„Edukacijų platforma“
(kodas Nr. 08.6.1-ESFAT-927-01-0057)

Projekto
įgyvendinimo
metu
pagerinta bibliotekos teikiamų
paslaugų kokybė teorinių ir
praktinių
žinių
technologijų
valdymo srityje paskatins lankytojų
skaičiaus augimą.

2.5. Koordinuoti projektą
„Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje
viešosios interneto
prieigos infrastruktūroje“

Pagerinta
paslaugų
sukuriant
visoms
grupėms
prieinamą
viešosios
interneto
infrastruktūrą

kokybė,
gyventojų
atnaujintą
prieigos

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas
/ institucijos vadovas ar jo įgaliotas
asmuo vertins, ar nustatytos užduotys
įvykdytos)
1. Suorganizuota ne mažiau kaip trys
renginiai su skirtingų profesijų kraštiečiais,
vienas iš jų Jurbarko krašto šventės metu.
Spalio mėn.
2. Įvykdyta „Kraštotyros konferencija“.
3. Inicijuotos veiklos Varlaukio geležinkelio
stoties istorijos įamžinimui
1. Išplėsta bibliotekos Lietuvos integralios
bibliotekų informacinės sistemos Skaitytojų
aptarnavimo posistemė ne mažiau kaip
keturiuose: Armeniškių, Juodaičių, Lybiškių,
Šimkaičių ir Kartupių filialuose
1. Suorganizuotas XIX Žemaitijos
bibliotekininkų sąskrydis, sutelkiant ne
mažiau kaip 2 partnerius.
2. Sąskrydyje dalyvavo ne mažiau 100
dalyvių
1. Projekto įgyvendinimo metu įrengta
edukacijų platforma, kurioje vyks įvairios
veiklos.
2. Už projekto lėšas įsigyta visa būtina įranga,
baldai bei priemonės, reikalingos veiklų
vykdymo užtikrinimui.
3. Projekto įgyvendinimo metu veiklose
dalyvaus ne mažiau kaip 200 vartotojų, kurie
naudosis informacinėmis technologijoms.
4. 10 proc. padidėjęs lankytojų skaičius
1. Atnaujinta ne mažiau kaip dešimties
filialų infrastruktūra.
2. Apmokyti ne mažiau kaip 300 vartotojų
naudotis informacinėmis technologijoms,
3. 10 proc. padidėjęs lankytojų skaičius

