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2016 metai.
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

Programos pavadinimas

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2016 2018 metų veiklos programa

Programos parengimo
argumentai

Programa tęstinė, ji skirta bibliotekos strateginiam tikslui
įgyvendinti. Programa padės spręsti gyventojų aprūpinimą informacijos,
užfiksuotos tiražuotose dokumentuose (visose laikmenose) ištekliais ir
užtikrins prieigos prie šių išteklių galimybes, sudarys palankias sąlygas
visoms gyventojų grupėms įgyti žinių, skatins poreikį naudotis
informacinėmis technologijomis bei tobulinti šiuos įgūdžius, padės
efektyviau jungtis į bendrąją šalies (ir pasaulio) informacijos ir kultūros
erdvę, prisidės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų plėtoti
informacinę ir žinių visuomenę, investicijų į žmogų ir socialinės
atskirties mažinimo, kultūros bei regioninės plėtros politikos
įgyvendinimo. Rengiant šią programą yra atsižvelgta į bibliotekos
nuostatuose nustatytas funkcijas bei Alytaus miesto savivaldybės 2015 2020 metų kultūros plėtros programą.

Bibliotekos administracija, skyriai ir filialai
Kodas

161

Vertinant kaip pasiektas šios programos tikslas, bus vertinama
kaip įvykdytos šios programos priemonės, kokie priimti bibliotekos
sprendimai dėl modernių informacinių paslaugų plėtimo, kiek
efektyvesnė ir naujoviškesnė tapo įstaigos veikla, ar pakankamos
sąlygos lankytojams naudotis bibliotekos paslaugomis.
Ilgalaikis prioritetas
(pagal ASPP)
Šia programa įgyvendinamas
savivaldybės strateginis
tikslas:

Žmoniškųjų išteklių ugdymas

Kodas

3

Užtikrinti švietimo, kultūros ir sporto plėtrą ir kokybę,
mažinti socialinę atskirtį

Kodas

3.2.4

Programos tikslas

Užtikrinti palankias sąlygas Alytaus miesto
bendruomenės bibliotekiniam ir informaciniam
aptarnavimui organizuoti.

Kodas

161.
01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Įgyvendinant programą dalyvauja biblioteka ir 3 jos filialai. Šia programa
bus siekiama sukurti tinkamas sąlygas miesto bendruomenės bibliotekiniam ir informaciniam
aptarnavimui organizuoti, projekto “Bibliotekos pažangai- 2” veiklų tęstinumui užtikrinti. Programa
siekiama kryptingai vykdyti bibliotekai priskiriamas dokumentų kaupimo, tvarkymo, sisteminimo,
saugojimo, galimybių lygiomis teisėmis naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimo funkcijas.
Siekiant sudaryti sąlygas bibliotekiniam ir informaciniam miesto gyventojų aptarnavimui, numatomi 3
uždaviniai, orientuoti į veiklos tobulinimą, palankios aplinkos darbui kūrimą, personalo ugdymą.
Numatytiems uždaviniams vykdyti biblioteka savo veiklos programoje numato konkrečias priemones.
Pagrindiniai 2016 m darbai –projekto “Bibliotekos pažangai - 2” 2 etapo darbų Pirmojo Alytaus filiale
vykdymas.
Uždaviniai:
161 01 01 Užtikrinti informacijos ir komunikacijos galimybių plėtrą
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama, kad nuolat būtų atnaujinamas bibliotekos fondas,
didinamas įsigyjamų, tarp jų garso, vaizdo ir elektroninių, dokumentų fondas, prenumeruojamas
pakankamas periodinių leidinių kiekis. Nuolat rūpinamasi informacijos ir dokumentų kokybe ir laisva
prieiga prie virtualios informacijos. Biblioteka siekia plėsti savo paslaugas ir prieinamumą, telkti naujus
vartotojus, ypač vaikų ir jaunimo grupes, tapti nuolatine bendruomenės susibūrimų ir saviraiškos vieta.
Kasmet miesto bibliotekose apsilanko daugiau kaip 130 tūkst. lankytojų, tad biblioteka, kaip viešoji erdvė,
bendruomenės saviraiškos skatinimui ir konsolidavimui yra labai svarbi.
Projekto ,,Bibliotekos pažangai -2“ dėka bibliotekoje įkurta šiuolaikinėmis IT

technologijomis paremta Išmanioji jaunimo erdvė jaunimo laisvalaikiui, saviraiškai bei
edukacijai. Pradėtos teikti trys naujos paslaugos: nemokama virtualaus savarankiško mokymosi
bibliotekoje paslauga, „Pasiimk internetą su savimi“, mobili vasaros skaitykla Alytaus mieste,
Jaunimo parke. 2016 m. būtina šias paslaugas tęsti, tuo pačiu pradėti antrojo etapo darbus
Pirmajame Alytuje. Čia bus įrengta kompiuterinių žaidimų konsolė su judesių aptikimo įranga ir
lankytojams sudaryta galimybė žaisti lavinamuosius, mankštinimosi žaidimus.
Biblioteka visuose padaliniuose yra įdiegusi Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos
(LIBIS) programą, lankytojai aptarnaujami elektroniniu būdu. Tad būtina skatinti vartotojus naudotis
naujomis elektroninėmis paslaugomis: leidinių užsakymas ir rezervavimas, prątesimas internetu, paslauga
“Klausk bibliotekininko”. Svarbu vartotojams teikti ne tik tradicines (informacines ir bibliotekines)
paslaugas, tačiau plėtoti prieigą prie Lietuvos ir pasaulio bibliografinių ir visateksčių duomenų bazių,
bibliotekos informacijos išteklius integruoti į šalies bibliotekų informacijos sistemą. Bibliotekai svarbu
kaupti ir skleisti kraštotyrinę medžiagą. Bibliotekininkų parengta virtuali biblioteka „Gyvenimo stebėtojo
užrašai pagal Jurgį Kunčiną” sulaukia vis daugiau lankytojų. Ir ateityje didelis dėmesys bus skiriamas
krašto informacijos fondo skaitmeninimui. Garbaus amžiaus miesto gyventojai mokomi naudotis
kompiuteriu ir elektroninėmis paslaugomis. Šie darbai bus tęsiami ir toliau.
Viešaisiais renginiais ir kitais būdais, atitinkančiais vartotojų edukacinius, rekreacinius
poreikius, biblioteka puoselėja kultūrinio tapatumo, bendruomeniškumo jausmą, prisideda prie valstybinių
programų vykdymo. Kas antri metai bibliotekoje rengiami respublikiniai trumposios prozos skaitymai,
skirti Jurgio Kunčino atminimui, „Imbiero vakarai“. 2016 m. planuojama surengti jau septintuosius
skaitymus.
Bibliotekoje svarbu sudaryti patrauklias sąlygas mokytis, praleisti laisvalaikį, bendrauti, jungtis į
neformalius susivienijimus. Todėl pagal galimybes bus siekiama plėtoti ir kitų bibliotekos paslaugų
įvairovę.
Uždavinio vertinimo kriterijai: dokumentų fondo dydis, skaitytojų ir lankytojų skaičius,
interneto vartotojų skaičius, apmokytų (naudotis kompiuteriu bei el. paslaugomis) gyventojų skaičius,
surengtų renginių skaičius.
161 01 02 Užtikrinti sąlygas bibliotekos personalui kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti savo pareigas
Įgyvendinant šį uždavinį siekiama išlaikyti kvalifikuotus specialistus, tobulinti jų gebėjimus,
skatinti mokytis ir kelti kvalifikaciją, skleisti gerąją patirtį ir informaciją apie naujoves, didinti personalo
motyvaciją. Darbuotojai mokysis patys ir mokys savo lankytojus. Daug dėmesio bus skiriama darbuotojų
mokymams naudotis Žiniatinklio galimybėmis, naudotis kitomis el. paslaugomis. Numatomi
bibliotekininkų įvertinimo, pagerbimo, apdovanojimo, dalyvavimo kursuose, pasidalijimo patirtimi,
bendradarbiavimo bei kiti renginiai. Numatoma

bendradarbiavimo bei kiti renginiai. Numatoma plėtoti kultūrinius mainus su kitomis miesto kultūros bei
švietimo organizacijomis, kitų miesto žinybų ir šalies bibliotekomis.
Uždavinio vertinimo kriterijai: kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, naujas technologijas
įvaldžiusių ar kitaip kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius.
161 01 03 Užtikrinti tinkamas darbo sąlygas bibliotekos lankytojams ir personalui
Visose miesto bibliotekose gausu kompiuterinės ir kt. org technikos. Bibliotekoje ir jos padaliniuose yra
75 kompiuterizuotos darbo vietos lankytojams ir darbuotojams. Ši technika turi būti įrengta pagal visus
darbo saugos, higienos ir ergonomikos reikalavimus. Jos eksploatavimui ir palaikymui nuolat reikalingos
papildomos medžiagos (toneriai, kopijavimo popierius, dažai ir pan.), tad būtina užtikrinti kompiuterinės
technikos ir programinės įrangos atnaujinimą ir priežiūrą.
Siekiant apsaugoti dokumentų fondą nuo galimų vagysčių bei vis dažnesnių asocialių asmenų
keliamų konfliktinių situacijų centrinėje bibliotekoje bei vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus patalpose
būtina įsigyti vaizdo stebėjimo kameras.
Vertinimo kriterijai: kompiuterizuotų darbo vietų ir skaičius, jų atitikimas galiojantiems
standartams, atnaujintos technikos kiekis, įsigytų vaizdo kamerų skaičius, ventiliacijos sistema, estetiška
aplinka.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Išaugs savivaldybės gyventojų galimybės
naudotis šalies ir užsienio informacijos ištekliais, žmonės įgys ir tobulins mokėjimus jais naudotis. Tai
sudarys palankias sąlygas žinių visuomenės formavimui ir plėtrai, žmogiškųjų išteklių raidai. Padidės
miesto bibliotekų lankomumas.
(nurodomas numatomas programos poveikis atitinkamai sričiai, ekonomikai, socialinei aplinkai)

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Valstybės lėšos
Savivaldybės lėšos
Specializuotų fondų lėšos

Privačių rėmėjų lėšos
Alytaus miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 3.2.4.2 Puoselėti
regiono etnokultūrinį savitumą ir plėtoti tarpkultūrinius mainus

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Valstybės ilgalaikės raidos strategija,
Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, Regionų kultūros plėtros 2012- 2020 metų programa, Lietuvos
informacinės visuomenės plėtros strategija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, Alytaus miesto
savivaldybės 2015 - 2020 m kultūros plėtros programa

, Alytaus miesto strateginis plėtros planas

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2 priedo tęsinys
tūkst.Lt

Finansavimas

2013
biudžetinių
metų
asignavimų
poreikis

1. Finansavimo šaltiniai, iš viso:
1.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:
1.1.1. Savivaldybės biudžeto
lėšos
1.1.2. Valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės dotacijos
lėšos
1.1.3. Savivaldybės aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios
programos lėšos
1.2. Valstybės biudžeto lėšos, iš
viso:
1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos
1.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos
1.2.3. Privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšos
1.2.4. Valstybės investicijų
programos lėšos
1.3. Europos Sąjungos paramos
lėšos
1.4. Kiti finansavimo šaltiniai iš,
viso:
1.4.1. Rėmimo lėšos
1.4.2. Nuosavos lėšos
1.4.3. Paskolos lėšos

2013
biudžetinių
metų
asignavimai

2014
metų
projektas

2015 metų
projektas

2016 metų
projektas

1177,7

1234,9

1189

1389

812,6
812,6

1082,9
1082,9

1052
1052

1252
1252

139

145

130

130

139

145

130

130

226,1

7

7

7

226,1

7

7

7

Asignavimų valdytoja, programos koordinatorė

Giedrė Bulgakovienė

Vyr. buhalterė

Nijolė Baliukynienė

