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INFORMACIJOS IR KRAŠTOTYROS SKYRIUS
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I.

PAGRINDINĖS METŲ VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI

2019-ieji metai – Rokiškiui jubiliejiniai, nes bus minimos 520-osios metinės, kada pirmą kartą
rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Rokiškis. Šie metai dar svarbūs ir tuo, kad Rokiškis tapo Lietuvos
kultūros sostine. LR Seimas 2019-uosius paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais,
atsižvelgdamas į tai, kad 1918 m. pabaigoje ir 1919–1920 metais Lietuvoje vyko Nepriklausomybės
kovos. Siekiant išsaugoti senuosius vietovardžius, 2019 metus taip pat nutarta paskelbti Vietovardžių
metais. 2019 m. bus minimos kunigo ir rašytojo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto 150-osios
gimimo metinės, todėl 2019-ieji skelbiami ir Juozo Tumo-Vaižganto metais.
Atsižvelgiant į šias datas ir siekiant atsiliepti į svarbiausias aktualijas, ir numatoma vykdyti
skyriaus veiklą. Dalyvaujant projekto „Rokiškis – kultūros sostinė 2019“ programoje, numatoma
ypatingą dėmesį skirti lapkričio mėnesio renginiams „Literatūros vingiai“.
Viena pagrindinių Informacijos ir kraštotyros skyriaus veiklos krypčių – rajono bendruomenės
informacinių poreikių tenkinimas, panaudojant tradicinius išteklius ir modernias technologijas.
Nepaisant to, kad biblioteka renovacijos metu veikia laikinose, gerokai mažesnėse patalpose, siekiant
užtikrinti kultūrines paslaugas vartotojams, savo veiklą planuojama vykdyti įprasta linkme, prioritetą
teikiant kraštotyros veiklai. Siekiant plėsti kultūrines paslaugas jaunimui, planuojama daugiau
informacijos pateikti virtualioje erdvėje – bibliotekos interneto puslapyje. Numatoma dalyvauti ir
skaitmeninimo procese, kuris leidžia atverti visuomenei saugomas kultūros vertybes, sudaro galimybes
naudotis jomis nuotoline prieiga.
Jau trečius metus darbuotojams skiriamos individualios užduotys, vertinamos kitų metų
pradžioje.
Pagrindiniai skyriaus uždaviniai išlieka tie patys:
• padėti tobulinti informacijos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius, organizuojant
vartotojams mokymus, nepaisant to, kad sumažėjo kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams;
• kaupti ir saugoti dokumentus, autoryste ar turiniu susijusius su Rokiškio kraštu;
• užtikrinti laisvą prieigą prie šių fondų, tuo pačiu skatinant susidomėjimą etninės kultūros
paveldu;
• aktyviai vystyti kraštotyros veiklą, siekiant kuo platesnės kraštotyros informacijos sklaidos:
kraštiečių jubiliejinių datų bei kitų kalendorinių švenčių paminėjimui skirtos literatūros parodos,
virtualios parodos ir pan.;
• vykdyti projektinę veiklą kraštotyrine tematika;
• toliau tęsti bibliotekos rankraštyno tvarkymo darbus;
• palaikyti ir stiprinti rajono bibliotekų darbuotojų profesinius įgūdžius, teikiant jiems
metodinę pagalbą bibliografijos informacijos bei kraštotyros darbo klausimais;
• dalyvauti Viešosios bibliotekos organizuojamuose seminaruose bei pasitarimuose, kituose
renginiuose, reguliariai susipažinti su profesinės literatūros naujovėmis, bibliotekų veiklos naujovėmis
interneto puslapiuose, dalyvauti išvažiuojamuosiuose Panevėžio apskrities Gabrielės PetkevičaitėsBitės viešosios bibliotekos organizuojamuose seminaruose bei konferencijose. Numatoma kartą per
ketvirtį rengti pasitarimus skyriuje.
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II. PLANUOJAMI VEIKLOS RODIKLIAI
Eil.
Nr.
1.

Įvykdyta Planas Įvykdyta
2018 m.
2019 m.
2019 m.
GYVENTOJŲ BIBLIOTEKINIS APTARNAVIMAS IR REKLAMA
Rodiklio pavadinimas

Skirtu
mas

Pastabos:
atsakingas

Aptarnaujamo mikrorajono gyventojų
skaičius
Iš jų vaikų (iki 14 m.)
Gyventojų sutelkimo procentas
Iš jų vaikų (iš viso ikimok. 1-7 kl.)
Vartotojų skaičius
Iš jų vaikų (iki 14 m.)
Perregistruotų vartotojų skaičius
Naujai užregistruotų vartotojų skaičius

Apsilankymų (lankytojų) skaičius (Iš
1612
viso)
Iš jų vaikų (iki 14 m.)
Lankomumas (proc.)
Iš jų vaikų (iki 14 m.)

0

0

Dokumentų išduotis

1113
0
22
0
1091
0
77
0
1036
0
764
0

1100
0
30
0
1070
0
90
0
1010
0
720
0

Iš jų vaikams (iki 14 m.)

Grožinės literatūros išduotis
Iš jų vaikams (iki 14 m.)

Šakinės literatūros išduotis
Iš jų vaikams (iki 14 m.)

Išduota dokumentų į namus
Iš jų vaikams (iki 14 m.)

Išduota dokumentų vietoje
Iš jų vaikams (iki 14 m.)

Periodikos išduotis
Iš jų vaikams (iki 14 m.)
Vidutinis skaitomumas (proc.)
Iš jų vaikų (iki 14 m.)
Skaitytojų aptarnavimas namuose:
Skaitytojų skaičius
Išduota literatūros
TBA veikla:
VB saugyklos panauda (kiek knygų
paimta)
VB knygas skaitė (kiek skaitytojų)
VB knygos buvo išduotos (kiek kartų)

2.

1560

Teikti mokamas paslaugas (surinkti
lėšų)
FONDO FORMAVIMAS
Gautų ir sutvarkytų dokumentų (vnt.)
Prenumeruojamų periodinių leidinių
skaičius (gauta iš pašto)
Iš jų laikraščių

Skyrius

Skyrius
------ „ ----------- „ ----------- „ ----------- „ ----------- „ ------

Skyrius
80

R. Viskaitienė
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3.

Gautų periodinių leidinių skaičius
pavad. (Iš viso: prenumeruojami +
gyventojų dovanoti + kiti: iš Romuvos
fondo, Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondo)
Iš jų laikraščių
14
50
Nurašytų dokumentų (vnt.)
Bendras fondo apyvartos rodiklis
Atspindėti naujai gautus dokumentus
Bendras fondo apyvartos rodiklis
BIBLIOTEKOS POPULIARINIMAS IR ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS
9
10
Renginiai (iš viso)
Iš jų vaikams (iki 14 m.)

Žodiniai renginiai
Iš jų vaikams (iki 14 m.)

Vaizdiniai renginiai (Parodos)
Iš jų vaikams (iki 14 m.)

4.

Apsilankymų renginiuose (Iš viso)
Pažintinės ekskursijos
Renginiai ES informacijos ir užsienio
kalbų skaitykloje
Viešinama
bibliotekos
veikla
3
(straipsniai spaudoje)
INFORMACINĖ VEIKLA
Informacinės užklausos
936
Gautų užklausų (skaičius)
Iš jų elektroninėmis priemonėmis

5.

0
0
0
9
0

Įvykdyta užklausų (skaičius)
Iš jų elektroninėmis priemonėmis
Parengti informacinių lankstinukų
KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA
Kartotekos papildymas kortelėmis
(Rajono įžymių žmonių kartotekos)
Parengti kraštotyros darbų (naujų)
Parengti informacinių lankstinukų
Parengti kraštotyros straipsnių
Kraštotyros
pobūdžio
straipsnių
išrinkimas iš respublikinės spaudos ir
jų aprašų patalpinimas į kompiuterinę
duomenų bazę
Kraštotyros
pobūdžio
medžiagos
išrinkimas iš knygų ir kitų leidinių ir jų
aprašų patalpinimas į kompiuterinę
duomenų bazę
Kompiuterinės
rajono
periodinių
leidinių straipsnių bazės kūrimas
(įrašais)

0
1
0
9
0

R. Viskaitienė

Skyrius
------ „ ----------- „ ----------- „ ------

1

------ „ ------

920
50
920
50
1

Skyrius
------ „ ----------- „ ----------- „ -----A. Daugelienė

20

A.Tupalskienė

2

2

Skyrius

3

1

R.Viskaitienė

323

350

A.Tupalskienė

612

300

A.Tupalskienė

2837

2500

R.Baltrūnienė

44
936
44
1

4

6.

Bibliografinių įrašų eksportas į NBDB 1357
Sąrašo „Rokiškio kraštas ir kraštiečiai
spaudoje“ parengimas ir patalpinimas
12
bibliotekos
interneto
puslapyje
www.rokiskis.rvb.lt
Sąrašo „Viešoji biblioteka spaudoje“
parengimas ir patalpinimas bibliotekos
12
interneto
puslapyje
www.rokiskis.rvb.lt
VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS VEIKLA
6
Darbo vietų skaičius vartotojams
Iš jų kompiuterizuotų darbo vietų

Interneto vartotojų skaičius
Iš jų vaikų (iki 14 m.)

Interneto lankytojų (seansų) skaičius
Iš jų vaikų (iki 14 m.)

7.

Konsultacijos
kompiuterinio
raštingumo klausimais (Iš viso)
Konsultuotų žmonių skaičius
Kompiuterinio raštingumo mokymuose
dalyvavusių vartotojų (Iš viso)
Grupėse
Individualiai
Vartotojų
mokymo
naudotis
paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt.
valandų skaičius (Iš viso)
Grupėse
Individualiai
Padarytos kopijos vartotojams
Kopijuotų lapų skaičius
Seansų skaičius ?
Virtualių apsilankymų skaičius
Virtualios parodos
LIBIS VEIKLA
Vartotojų aptarnavimas naudojantis
LIBIS
skaitytojų
aptarnavimo
posisteme (SAP)
LIBIS administravimo darbai

1300

R.Baltrūnienė

12

A.Tupalskienė
R.Viskaitienė

12

A.Tupalskienė
R.Viskaitienė

6
880
225
6195
2297

6
6
850
350
5500
3000

Skyrius
------ „ ----------- „ ----------- „ ----------- „ ----------- „ ------

1575

1600

------ „ ------

832

800

------ „ ------

50

54

A. Daugelienė

20
30

24
30

------ „ ----------- „ ------

136,5

150

------ „ ------

100
36,5
3529
3529

120
30
3800
3800

------ „ ----------- „ -----Skyrius
------ „ ------

17497
2

17500
1

------ „ -----A. Daugelienė

III. PRELIMINARUS RENGINIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
I.
1.

Renginio pavadinimas/forma, pobūdis
Žodiniai
Tarptautinis Sofijos Tyzenhauzaitės vardo
rašytojų sąskrydis

Data
Valanda

Vieta. Rengėjas
ir partneriai

11-21

VB

Pastabos
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2.
II.
1.
2.

Leidinio „Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
02-21
istorija“ pristatymas
Vaizdiniai
Onuškio krašto eiliuotojas Albinas
03-07 – 04-04
Sakapilvis (80-osioms gimimo metinėms)
Rokiškio ambasadorius, poetas Rimgaudas
Valentinas Graibus (80-osioms gimimo 05-09 – 06-12

VB,
LITEXPO
VB (Kauno g. 7),
A.Tupalskienė
R. Viskaitienė

metinėms)

3.
4.

Vertėją, redaktorių Joną Stuką prisiminus
(95-osioms gimimo metinėms)

„Deimančiukas, spinduliavęs dvasiniu
pakilimu...“ (Juozui Tumui-Vaižgantui – 150)
Pedagogui, vaikų rašytojui ir vertėjui
Matui Grigoniui – 130
Vanda Juknaitė – gyvenimą teigianti
rašytoja (70-osioms gimimo metinėms)
Pirmąjį Rokiškio liaudies teatro režisierių
Vytautą Vajegą prisimenant (100-osioms

06-13 – 07-10
09-05 – 10-02

R. Baltrūnienė
R. Viskaitienė

10-03 – 11-13

R. Baltrūnienė

11-14 – 12-11

A. Tupalskienė

12-12 – 12-31

R. Viskaitienė

8.

Rokiškiui – 520 (Rokiškis – kultūros
01-20 – 12-31
sostinė 2019)

9.

„Posmai, tau, Rokiški“ (virtuali paroda)

R. Viskaitienė
A. Daugelienė
A.Tupalskienė
A. Daugelienė

II.

Konkursai. Akcijos, inovacijos

5.
6.
7.

gimimo metinėms)

09-01 – 12-31

IV. KRAŠTOTYROS VEIKLŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.

Pavadinimas

Autorius ar
sudarytojas

Numatoma
apimtis

Juozas Tumas-Vaižgantas (150-osioms
g. m.) – kraštotyros darbas
Pasakų autorė Aldona Kandroškaitė
(90-osioms g. m.) – kraštotyros darbas
Viešosios bibliotekos 2018 metų
metraštis
Kraštiečių rašytojų biografijų ir
bibliografijų parengimas patalpinimui į
bibliotekos interneto puslapį
Edukacinės
programos
„Virtuali
pažintis
su
Juozu
Keliuočiu“
parengimas

A. Tupalskienė

70 pus.

R. Baltrūnienė

50 pus.

R. Viskaitienė

100 pus.

A.Tupalskienė

40

Pastabos

A. Daugelienė
R.Viskaitienė
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V. KOMPIUTERINIO GYVENTOJŲ RAŠTINGUMO MOKYMŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pavadinimas

Valandų skaičius

Data

I grupė. Kompiuterio pradžiamokslis
II grupė. Kompiuterio pradžiamokslis
III grupė. Kompiuterio pradžiamokslis
IV grupė. Kompiuterio pradžiamokslis
V grupė. Kompiuterio pradžiamokslis
VI grupė. Mokymai pažengusiems
(pagal vartotojų poreikius)

20
20
20
20
20

02-05 – 03-07
03-19 – 04-18
05-02 – 06-04
09-05 – 10-08
10-22 – 11-21

Pastabos:
atsakingas
A. Daugelienė
------ „ ----------- „ ----------- „ ----------- „ ------

20

11-18 – 12-18

------ „ ------

VI. STRAIPSNIŲ SPAUDOJE PLANAS
Eil.
Nr.

Autorius

1.

R. Viskaitienė

Numatoma apimtis
(psl.)

Straipsnio tema ar pavadinimas
2019 metais išleisti rokiškėnų
leidiniai (žurnalui „Prie
Nemunėlio“)

7 pus.

VII. NUMATOMA PROJEKTINĖ VEIKLA
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Rengėjas ir partneriai

Finansavimo šaltinis

1.

Edukacinė programa „Rokiškio rajono
savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios
bibliotekos kaitos kelias“

A.Daugelienė, J. ir A. Keliuočių
palikimo studijų centras

Lietuvos kultūros taryba

VII. IŠVYKOS
Eil.
Nr.

Data

Išvykos tikslas

Atsakingas

Val.

Dienų sk.

Aplankyta
bibliotekų

VII. PRANEŠIMAI
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas
2018 metų rajono filialų metraščių
apžvalga

Pranešėjo vardas, pavardė

Data

R. Viskaitienė

11-28

VIII. KITI DARBAI
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas
Alfonso Krasausko rankraštyno tvarkymas

Atsakingo vardas, pavardė
R. Baltrūnienė

Data
12-30
7

2.

Petro Blaževičiaus rankraštyno tvarkymas
Bibliotekos
3
nuotraukų archyvo tvarkymas

3.
4.
5.

6.

A. Tupalskienė
R. Viskaitienė
A. Daugelienė

„Rokiškio rajono įžymių datų kalendoriaus
R. Viskaitienė
2020 metams“ parengimas
Informacinio lankstinuko „Edukacinė programa
„Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio A. Daugelienė
viešosios bibliotekos kaitos kelias“ parengimas
Dalyvavimas
Panevėžio
apskrities
G.
5
Petkevičaitės-Bitės
viešosios
bibliotekos A. Daugelienė
vykdomame Skaitmeninimo projekte

12-30
12-30
11-01
03-01
01-01 – 12-31

IX. METODINĖ VEIKLA
Teikti metodinę pagalbą rajono bibliotekininkams bibliografinio informacinio ir kraštotyros
darbo klausimais. Esant reikalui ir galimybėms išvykti į bibliotekas ir teikti pagalbą vietose.

X. PERSONALAS
Skyriuje dirba 4 darbuotojai: vedėja, vyr. bibliografė kraštotyrai, vyresn. bibliografė informacijai
ir vyresn. bibliotekininkė IT darbui. Ir 2018 metais numatoma dalyvauti Viešosios bibliotekos
organizuojamuose seminaruose bei pasitarimuose, renginiuose. Reguliariai susipažinti su profesinės
literatūros naujovėmis, bibliotekų veiklos naujovėmis interneto puslapiuose. Esant galimybei išvykti į
išvažiuojamuosius seminarus bei konferencijas.

XI. MATERIALINĖ BAZĖ
Skyriuje įrengta 10 kompiuterizuotų darbo vietų: iš jų 4 – darbuotojams ir 6 – vartotojams. Yra
daugiafunkcinis įrenginys, atliekantis spausdinimo, kopijavimo bei skenavimo funkcijas, ir dokumentų
įrišimo bei laminavimo aparatai.

XII. FINANSAVIMAS
XIII. IŠVADOS
Bibliotekos renovacijos metu persikėlus į mažesnes patalpas, teko didesniąją fondo dalį perkelti į
pagalbines patalpas, kas kiek apsunkina fondų apyvartą. Mažesnėse patalpose ir Interneto centras:
vartotojams liko tik 6 kompiuterizuotos darbo vietos iš 10, kas neišvengiamai atsilieps interneto seansų
skaičiui. Nepaisant to, numatoma toliau vykdyti kompiuterinio raštingumo mokymus mažesnėse
grupėse. Sumažėjus erdvės literatūros parodoms, bus stengiamasi ieškoti naujesnių formų, daugiau
informacijos pateikti virtualioje erdvėje.
Parengė:
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
Pareigos

Rita Viskaitienė
Vardas Pavardė
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