JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORĖS
RASIDOS KALINAUSKIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Užduotys

Siektini rezultatai

2.1. Planuoti Jurbarko rajono
savivaldybės
viešosios
bibliotekos veiklą trejų metų
laikotarpiui, parengti 2019-2021
metų strateginį veiklos planą,
nustatyti veiklos tikslus

Įgyvendinti strateginiame plane
suplanuotas veiklas, analizuoti
jų aktualumą, vykdyti nuoseklią
ir nuolatinę plano įgyvendinimo
stebėseną ir priežiūrą

Įdiegta
Lietuvos
integrali
2.2. Gerinti bibliotekos filialų
bibliotekų informacijos sistema
veiklos kokybę
(LIBIS) filialuose

2.3.
Parengti
bibliotekos
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo programą (planą),
užtikrinti
jų
kvalifikacijos
tobulinimą.

2.4. Plėsti bibliotekos paslaugas
atokiausiose rajono vietose,
įgyvendinant projektą „Ratuota
biblioteka – mobili pramoga“ ir
įkuriant mobiliąją biblioteką
2.6.
Koordinuoti
projektą
„Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis internetu atnaujintoje
viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“

Ištirtas įstaigos ir įstaigos
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo
poreikis,
išanalizuotos
ir
įvertintos
kvalifikacijos
tobulinimo
galimybės,
finansavimo
šaltiniai,
numatytos
kvalifikacijos
tobulinimo
kryptys, darbuotojams sudarytos
sąlygos tobulinti kvalifikaciją.

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas vertins,
ar nustatytos užduotys yra
įvykdytos)
Per pirmąjį 2019 ketvirtį parengtas
2019-2021 metų strateginis veiklos
planas ir nustatyti ilgalaikiai veiklos
prioritetai ir veiklos tikslai.
Parengtas 2019 m. metų veiklos
planas, iki 2020 m. sausio 15 d.
parengta 2019 m. veiklos plano
įgyvendinimo ataskaita, rezultatai
pristatyti įstaigos bendruomenei,
atsižvelgiant į veiklos rezultatus
pakoreguotas Strateginis planas.
Išplėsta
bibliotekos
Lietuvos
integralios bibliotekų informacinės
sistemos Skaitytojų aptarnavimo
posistemė ne mažiau kaip trijuose:
Vadžgirio ir Veliuonos ir Klausučių
filialuose, įvestas automatizuotas
vartotojų aptarnavimas
Parengta bibliotekos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo programa
(planas).
Sudarytos sąlygos ne mažiau kaip
10 darbuotojų dalyvauti užsienio
kalbų kursuose.

Įvykdyta
bibliotekininkų
atestacija, kurios metu atestuota
ne mažiau kaip 30 proc.
bibliotekininkų

Teikiamos bibliotekos paslaugos Teikiamos mobilios bibliotekos
vietovėse, kur nėra kultūros ir paslaugos ne mažiau kaip keturių:
švietimo įstaigų
Pavidaujo, Rutkiškių, Vertimų ir
Paskynų kaimų gyventojams
Pagerinta paslaugų kokybė, Atnaujinta ne mažiau kaip dešimties
sukuriant visoms gyventojų filialų infrastruktūrą, apmokyti ne
grupėms prieinamą atnaujintą mažiau kaip 500 vartotojų naudotis
viešosios interneto prieigos informacinėmis
technologijoms,
infrastruktūrą
taip padidėjęs gyventojų lankymosi
bibliotekose skaičius

