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I. PAGRINDINĖS METŲ VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI 

Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius metus paskelbė Lietuvos totorių istorijos ir kultūros, 
Archyvų metais. Lietuva ir Lenkija 2021 m. minės Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios 

Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto 230-ąsias metines. Šie metai skiriami ir daugybei iškilių 
Lietuvos asmenybių: Marijai Gimbutienei, Juozui Zikarui, Jurgiui Pabrėžai, Vytautui Mačerniui, Juozui 
Lukšai-Daumantui, Jonui Karoliui Chodkevičiui, kardinolui Vincentui Sladkevičiui. Rokiškio kraštas 
taip pat turi daugybę iškilių asmenybių, kurių jubiliejinės datos bus minimos 2021 m. Vienas iš jų 
poetas Alfonsas Keliuotis, kurio 110-osios gimimo metinės bus minimos 2021 m. Minėsime ir Jono 
Katelės 190-ąsias, Stasio Naginsko ir Juozo Švaisto 130-ąsias, Kazimiero Vaičionio 100-ąsias, Antano 
Vienažindžio 180-ąsias, Elenos Mezginaitės 80-ąsias gimimo metines ir t. t. Atsižvelgiant į šias datas ir 
siekiant atsiliepti į svarbiausias aktualijas, ir numatoma vykdyti skyriaus veiklą. 

Informacijos ir kraštotyros skyriaus tikslas – teikti vartotojams inovatyvias interaktyvias bei 
tradicines informacines paslaugas, mažinti gyventojų socialinę atskirtį, skatinant skaitmeninio ir 
informacinio raštingumo plėtrą, mokymąsi visą gyvenimą, padėti gyventojams išmokti veiksmingai, 
saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei jų teikiamomis galimybėmis, prisidėti 
prie žinių visuomenės kūrimo; kaupti, saugoti, aktualizuoti, sisteminti spausdintinius ir rankraštinius 
Rokiškio krašto knyginio paveldo dokumentus, rankraščių rinkinius tradicinėse ir elektroninėse 
laikmenose, užtikrinti sukauptų vertybių panaudą ir prieigą vartotojams; vadovaujantis Rokiškio rajono 
savivaldybės 2020-2022 metų strateginės veiklos plano 2.3 punktu, užtikrinant kokybiškas paslaugas, 
numatoma sistemingai atnaujinti informacinį ir kraštotyros literatūros fondus, sudarant galimybes 
vartotojams jais laisvai naudotis; ugdyti bibliotekinių specialistų motyvaciją ir kompetenciją, paskiriant 
darbuotojams individualias užduotis ir kitų metų pradžioje jas vertinant. 

Sugrįžus į atnaujintas, erdvesnes patalpas, susidarė galimybės geriau išeksponuoti fondus, 
daugiau vietos skirti tradicinėms parodoms, kurios ir toliau bus rengiamos, siekiant paminėti žymių 
kraštiečių jubiliejines datas, kitas istorines sukaktis. Prie skyriaus prijungus Meno ir muzikos erdvę, 
išsiplėtė ir toliau plėsis veiklų planas: daugiau dėmesio bus skiriama meno bei muzikinės literatūros 
populiarinimui, renginių šiomis temomis organizavimui. Dėl sudėtingos epidemiologinės situacijos 
2020 m. liko neįgyvendinta daug planų, kas persikels į 2021 m. 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. 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai: 
 padėti tobulinti informacijos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius, organizuojant 

vartotojams mokymus; 

 kaupti ir saugoti dokumentus, autoryste ar turiniu susijusius su Rokiškio kraštu; 
 tvarkyti ir populiarinti fonotekos archyvus, meno bei muzikinę literatūrą; 
 užtikrinti laisvą prieigą prie skyriuje sukauptų 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 bei muzikine ir meno kryptimi; 
 dalyvauti Viešosios bibliotekos bei Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 

leidybinėje veikloje; 
 toliau tęsti bibliotekos rankraštyno tvarkymo darbus; 
 palaikyti ir stiprinti rajono bibliotekų darbuotojų profesinius įgūdžius, teikiant jiems 

metodinę pagalbą bibliografijos informacijos bei kraštotyros darbo klausimais; 
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 dalyvauti Viešosios bibliotekos organizuojamuose seminaruose bei pasitarimuose, kituose 
renginiuose, reguliariai susipažinti su profesinės literatūros naujovėmis, bibliotekų veiklos 
naujovėmis interneto puslapiuose, dalyvauti išvažiuojamuosiuose Panevėžio apskrities G. 
Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos organizuojamuose seminaruose bei konferencijose. 
Numatoma kartą per ketvirtį rengti pasitarimus skyriuje. 

 

II. PLANUOJAMI VEIKLOS RODIKLIAI 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Įvykdyta 

2020 m. 

Planas 

2021 m. 

Įvykdyta 

2021 m. 
Skirtumas 

Pastabos: 

atsakingas 

1. GYVENTOJŲ BIBLIOTEKINIS APTARNAVIMAS IR REKLAMA  

 
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 
viso) 

 1200   Skyrius 

 Iš jų vaikų (iki 14 m.)  0    

 Lankomumas (proc.)      

 Iš jų vaikų (iki 14 m.)      

 Dokumentų išduotis  900   Skyrius 

 Iš jų vaikams (iki 14 m.)  0    

 Grožinės literatūros išduotis  30   ------ „ ------ 

 Iš jų vaikams (iki 14 m.)  0    

 Šakinės literatūros išduotis  870   ------ „ ------ 

 Iš jų vaikams (iki 14 m.)  0    

 Išduota dokumentų į namus  100   ------ „ ------ 

 Iš jų vaikams (iki 14 m.)  0    

 Išduota dokumentų vietoje  770   ------ „ ------ 

 Iš jų vaikams (iki 14 m.)  0    

 Periodikos išduotis  600   ------ „ ------ 

 Iš jų vaikams (iki 14 m.)  0    

 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)      

 
Teikti mokamas paslaugas (surinkti 
lėšų)     Skyrius 
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2. FONDO FORMAVIMAS 

 Gautų ir sutvarkytų dokumentų (vnt.)  80   R.Viskaitienė  

 
Prenumeruojamų periodinių leidinių 
skaičius (gauta iš pašto)      

 Iš jų laikraščių       

 

Gautų periodinių leidinių skaičius 
pavad. (Iš viso: prenumeruojami + 
gyventojų dovanoti + kiti: iš Romuvos 
fondo, Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondo) 

     

 Iš jų laikraščių      

 Nurašytų dokumentų (vnt.)  20   R.Viskaitienė  

 Bendras fondo apyvartos rodiklis      

 Atspindėti naujai gautus dokumentus      

 Bendras fondo apyvartos rodiklis       

3. BIBLIOTEKOS POPULIARINIMAS IR ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 

 Renginiai (iš viso)  78   Skyrius 

 Iš jų vaikams (iki 14 m.)  18    

 Žodiniai renginiai  44   ------ „ ------ 

 Iš jų vaikams (iki 14 m.)  18    

 Vaizdiniai renginiai (Parodos)  34   ------ „ ------ 

 Iš jų vaikams (iki 14 m.)  0    

 Apsilankymų renginiuose (Iš viso)     ------ „ ------ 

 Pažintinės ekskursijos  5    

 
Viešinama bibliotekos veikla 
(straipsniai spaudoje) 

 1   ------ „ ------ 

4. INFORMACINĖ VEIKLA 

 Informacinės užklausos      

 Gautų užklausų (skaičius)  750   Skyrius 

 Iš jų elektroninėmis priemonėmis  50   ------ „ ------ 

 Įvykdyta užklausų (skaičius)  750   ------ „ ------ 

 Iš jų elektroninėmis priemonėmis  50   ------ „ ------ 

 Parengti informacinių lankstinukų  1   A.Daugelienė  

5. KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA 

 
Kartotekos papildymas kortelėmis 
(Rajono įžymių žmonių kartotekos)  10   A.Tupalskienė  

 Parengti kraštotyros darbų (naujų)  1   Skyrius 

 Parengti informacinių lankstinukų  1    

 Parengti kraštotyros straipsnių  1   R.Viskaitienė  

 

Kraštotyros pobūdžio straipsnių 
išrinkimas iš respublikinės spaudos ir 
jų aprašų patalpinimas į kompiuterinę 
duomenų bazę 

 400   
A.Tupalskienė  

 

 

Kraštotyros pobūdžio medžiagos 
išrinkimas iš knygų ir kitų leidinių ir jų 
aprašų patalpinimas į kompiuterinę 

 500   
A.Tupalskienė  
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duomenų bazę 

 

Kompiuterinės rajono periodinių 
leidinių straipsnių bazės kūrimas 
(įrašais) 

 2600   R.Baltrūnienė  

 Bibliografinių įrašų eksportas į NBDB  1260   R.Baltrūnienė  

 

Sąrašo „Rokiškio kraštas ir kraštiečiai 
spaudoje“ parengimas ir patalpinimas 
bibliotekos interneto puslapyje 
www.rokiskis.rvb.lt 

 12   
A.Tupalskienė  

R.Viskaitienė  

 

Sąrašo „Viešoji biblioteka spaudoje“ 
parengimas ir patalpinimas bibliotekos 
interneto puslapyje 

www.rokiskis.rvb.lt 

 12   
A.Tupalskienė  

R.Viskaitienė  

 Rankraštyno katalogavimas LIBIS     A.Tupalskienė  

6. VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS VEIKLA 

 Darbo vietų skaičius vartotojams  12   Skyrius 

 Iš jų kompiuterizuotų darbo vietų  11   ------ „ ------ 

 Interneto vartotojų skaičius  850   ------ „ ------ 

 Iš jų vaikų (iki 14 m.)  200   ------ „ ------ 

 Interneto lankytojų (seansų) skaičius  3600   ------ „ ------ 

 Iš jų vaikų (iki 14 m.)  2000   ------ „ ------ 

 Wi fi (belaidis ryšys)  2500    

 
Konsultacijos kompiuterinio 
raštingumo klausimais (Iš viso)  800   ------ „ ------ 

 Konsultuotų žmonių skaičius  500   ------ „ ------ 

 
Kompiuterinio raštingumo mokymuose 
dalyvavusių vartotojų (Iš viso)  100   A.Daugelienė  

 Grupėse  80   ------ „ ------ 

 Individualiai  20   ------ „ ------ 

 

Vartotojų mokymo naudotis 
paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt. 
valandų skaičius (Iš viso) 

 144   ------ „ ------ 

 Grupėse  114   ------ „ ------ 

 Individualiai  30   ------ „ ------ 

 Padarytos kopijos vartotojams  3000   Skyrius 

 Kopijuotų lapų skaičius  2950   ------ „ ------ 

 Virtualių apsilankymų skaičius  18000   ------ „ ------ 

 Virtualios parodos  2   A.Daugelienė  

7. LIBIS VEIKLA 

 

Vartotojų aptarnavimas naudojantis 
LIBIS skaitytojų aptarnavimo 
posisteme (SAP) 

     

 LIBIS administravimo darbai      

 

  

http://www.rokiskis.rvb.lt/
http://www.rokiskis.rvb.lt/
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II. PRELIMINARUS RENGINIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas/forma, pobūdis 

Data 

Valanda 

Vieta. 

Rengėjas ir 
partneriai 

Pastabos 

1. ŽODINIAI    

1.1 

Leidinio „Rokiškėnai – knygų autoriai. D. 1: 
Literatai, vertėjai, kraštotyrininkai“ 

pristatymas 

5 mėn. Parodų rūmai 
LITEXPO 

 

1.2* 
Literatūrinis Juozo Keliuočio ruduo (110-

osioms gimimo metinėms) 9 mėn. VB  

2. VAIZDINIAI    

2.1 

Išeivijos rašytoją Liudą Dovydėną 
prisimenant (115-osioms g. m.) – literatūros 
paroda  

01-05 – 02-08 VB A.Tupalskienė  

2.2 
Vertėjui, rašytojui Antanui Dambrauskui – 
110 – literatūros paroda  02-09 – 03-08 R.Baltrūnienė  

2.3 
Kovo 16 – Knygnešio diena – literatūros 
paroda 

03-09 – 04-15 R.Viskaitienė  

2.4 

Lietuvių tautos žadintoja Liudvika 
Didžiulienė-Žmona (165-osioms g. m.) – 

literatūros paroda 

04-20 – 05-31 
R.Viskaitienė 

 

2.5 

Aukštaitiško temperamento kūrėjas (Alfonso 

Keliuočio 110-osioms g. m.) – literatūros 
paroda 

09-01 – 10-11 R.Viskaitienė  

2.6 
Aukštaitijos žvaigždė Elena Mezginaitė (80-

osioms g. m.) – literatūros paroda 
10-12 – 12-31 

A.Tupalskienė  
 

2.7 
Knygnešystė Rokiškio krašte – virtuali 

paroda 
01 – 12 mėn. R.Viskaitienė  

2.8 Virtuali paroda kraštotyros tema 01 – 12 mėn. A.Daugelienė   
3. Konkursai. Akcijos, inovacijos    

3.1 Parodų ciklas „Kalendorinės šventės“: 01 – 12 mėn. R.Baltrūnienė  
3.2 Žiemos šventės  01-12 – 02-28 ------- „ -------  

3.3 Pavasario šventės 03-02 – 05-31 ------- „ -------  
3.4 Vasaros šventės 06-01 – 08-31 ------- „ -------  

3.5 Rudens šventės 09-01 – 11-30 ------- „ -------  

3.6* 
Kultūros pasas: „Laikmečio tiltai 
fotografijose“ 

02 – 12 mėn. A.Aržuolaitė  

 MENO IR MUZIKOS ERDVĖS VEIKLA    
1. ŽODINIAI RENGINIAI    

1.1 

Dokumentinis filmas – režisieriaus V. V. 
Landsbergio – privatus videoportretas „Visa 

teisybė apie mano tėvą“ 

01 mėn. A.Aržuolaitė 
Edukacijų 
salėje 

1.2 
Pokalbis su X dailininku apie ekslibrisų 
kūrybą 

01 mėn. ------- „ ------- 

Meno ir 

muzikos 

erdvėje 

1.3 Pasakos vinilinėje plokštelėje pradinukams 
02 – 06 mėn. 
09 – 12 mėn. A.Aržuolaitė ------- „ ------- 

1.4 
Vinilo vakaras su roko grupe „Kvadratas“: 

plokštelės pristatymas su Dalium Bučenka 
02 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

1.5 X filmo peržiūra 02 mėn. ------- „ ------- 
Edukacijų 
salėje 
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1.6* 
Kultūros pasas „Laikmečio tiltai 
fotografijose“ mokyklinukams 

02 – 06 mėn. 
09 – 12 mėn. ------- „ ------- 

Meno ir 

muzikos 

erdvėje 

1.7 
Vinilo vakaras ir knygos „BRAVO 
ESTRADAI!“ pristatymas su Inga 

Liutkevičiene  

03 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

1.8 X filmo peržiūra 03 mėn. ------- „ ------- Edukacijų salėje 

1.9 Japoniškų filmų festivalis – filmų peržiūra 04 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

1.10 

Vinilo vakaras – Tarptautinei šokio dienai 
paminėti pašnekesys apie šokio meną ir jį 
kuriančią muziką su Aušra Laukaityte 

04 mėn. ------- „ ------- 

Meno ir 

muzikos 

erdvėje 

1.11 

Senasis Vilnius – pokalbis su Giedre 

Solovjoviene apie senojo Vilniaus įdomybes 
bei architektūros objektus 

05 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

1.12 X filmo peržiūra 05 – 12 mėn. ------- „ ------- 
Edukacijų 
salėje 

1.13 Vinilo vakaras Vytautui Kernagiui atminti 05 mėn. ------- „ ------- 

Meno ir 

muzikos 

erdvėje 

1.14 
Įžvalgos apie Justiną Vienožinskį: svečiuose 
dailininkas-ekspertas 

06 mėn. ------- „ ------- 

Meno ir 

muzikos 

erdvėje 

1.15 Vinilo vakaras 09 – 12 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

1.16 

Teatras scenoje ir gyvenime: svečiuose 
Rokiškio liaudies teatro režisierius Eligijus 
Daugnora 

10 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

2. VAIZDINIAI RENGINIAI    

2.1 
Fotografijų paroda „Laisvės paženklinti“ 

(Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų 30-metis) 
01 mėn. A.Aržuolaitė 

Meno ir 
muzikos 

erdvėje 

2.2 Ekslibrisų paroda 01 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

2.3 
„Dylantys istoriniai prisiminimai“: senoji 

Lietuva fotografijos albumuose 
02 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

2.4 X dailės paroda 02 – 05 mėn. ------- „ ------- 

Meno 

galerijoje 

„Autografas“ 

2.5 Paroda „M. K. Čiurlionio spalvos ir natos“ 03 mėn. A.Aržuolaitė 

Meno ir 

muzikos 

erdvėje 

2.6 Paroda „Šokio virpesys albumuose“ 04 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

2.7 Paroda „Senasis Vilnius albumuose“ 05 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

2.8 Justino Vienožinskio albumų paroda 06 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

2.9 
Iš J. Vienožinskio memorialinio muziejaus 
plenero tapybos darbų paroda 

06 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

2.10 X Albumų ekspozicija 07 – 08 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

2.11 X dailės paroda 08 – 11 mėn. ------- „ ------- 

Meno 

galerijoje 

„Autografas“ 

2.12 
Siurrealistinės kūrybos įdomumas: Šarūno 
Saukos tapybos albumo paroda 

09 mėn. ------- „ ------- 

Meno ir 

muzikos 

erdvėje 
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2.13 Albumų teatro tematika paroda 10 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

2.14 
Skulptūros albumų paroda „Juozui Zikarui – 

140“ 
11 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

2.15 Paroda „Liturginiai motyvai albumuose“ 12 mėn. ------- „ ------- ------- „ ------- 

*Bus vykdoma, jeigu bus gautas finansavimas 
 

IV. KRAŠTOTYROS VEIKLŲ PLANAS 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Autorius ar 
sudarytojas 

Numatoma 
apimtis 

Pastabos 

1. 
Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas 
– kraštotyros darbas 

A.Tupalskienė 80 pus.  

2. Viešosios bibliotekos 2020 metų metraštis R.Viskaitienė 100 pus.   

3. 

Kraštiečių rašytojų biografijų ir bibliografijų 
parengimas patalpinimui į bibliotekos interneto 

puslapį 
A.Tupalskienė 40  

 

V. KOMPIUTERINIO GYVENTOJŲ RAŠTINGUMO MOKYMŲ PLANAS  
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Valandų 
skaičius 

Data 
Pastabos: 

atsakingas 

1. 
I–II grupės. Mokymai pažengusiems (pagal 
vartotojų poreikius) 12 01-15 – 01-26 A. Daugelienė 

2. III grupė. Kompiuterio pradžiamokslis 18 02-02– 02-25 ------ „ ------ 

3. IV grupė. Kompiuterio pradžiamokslis  18 03-09 – 03-25 ------ „ ------ 

4. V grupė. Kompiuterio pradžiamokslis 18 04-06 – 05-04 ------ „ ------ 

5. VI grupė. Kompiuterio pradžiamokslis 18 09-07 – 09-30 ------ „ ------ 

6. VII grupė. Kompiuterio pradžiamokslis 18 10-05 – 10-26 ------ „ ------ 

7. 
VIII–IX grupės. Mokymai pažengusiems (pagal 
vartotojų poreikius) 12 11-09 – 12-02 ------ „ ------ 

 

VI. STRAIPSNIŲ SPAUDOJE PLANAS 
Eil. 

Nr. 
Autorius Straipsnio tema ar pavadinimas 

Numatoma 

apimtis (psl.) 

1. R. Viskaitienė 
2021 metais išleisti rokiškėnų 
leidiniai (žurnalui „Prie Nemunėlio“) 

6 pus.  

 

VII. NUMATOMA PROJEKTINĖ VEIKLA 
Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Rengėjas ir partneriai Finansavimo 

šaltinis 

1. 
Poetinis Alfonso Keliuočio ruduo (110-osioms 
g. m.) 

R.Viskaitienė, J. ir A.Keliuočių 
palikimo studijų centras 

Lietuvos kultūros 
taryba 

2. 
Jaunimo kūrybiniai potėpiai Vienožinskio 
sodyboje 

A.Aržuolaitė, Rokiškio jaunimo 
centras 

------ „ ------ 

3. Kultūros pasas „Laikmečio tiltai fotografijose“ A.Aržuolaitė 
Lietuvos respublikos 

kultūros ministerija 
 

VII. IŠVYKOS 
Eil.

Nr. 
Data Atsakingas Išvykos tikslas Val. Dienų sk. Aplankyta 

bibliotekų 
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VII. PRANEŠIMAI 
Eil.

Nr. 
Pavadinimas Pranešėjo vardas, pavardė Data 

1. 
Knygnešystės fenomenas: pranešimas-

viktorina 

R.Viskaitienė 

A.Daugelienė 
04-22 

2. Vinilas grįžta į madą A.Aržuolaitė 09-23 

3. 2020 metų rajono filialų metraščių apžvalga R.Viskaitienė 11-25 
 

VIII. KITI DARBAI 
Eil.

Nr. 
Pavadinimas Atsakingo vardas, pavardė Data 

1. Jono Pladžio rankraštyno tvarkymas R.Baltrūnienė 12-30 

2. Prano Žagario rankraštyno tvarkymas A.Tupalskienė 12-30 

3. 
„Rokiškio rajono įžymių datų kalendoriaus 2022 
metams“ parengimas 

R.Viskaitienė 11-01 

4. Fonotekos bei meno leidinių fondo tvarkymas A.Aržuolaitė 01-01 - 12-31 

5. Informacinio lankstinuko parengimas A.Daugelienė 03-01 

6. 

Dalyvavimas Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-

Bitės viešosios bibliotekos vykdomame 

Skaitmeninimo projekte 

A.Daugelienė 01-01 - 12-31 

7. 
Metinių užduočių 2021 m. darbuotojams vertinimui 
parengimas 

R.Viskaitienė 01 mėn. 
 

IX. METODINĖ VEIKLA 
Teikti metodinę pagalbą rajono bibliotekininkams bibliografinio informacinio ir kraštotyros 

darbo klausimais, rengti pranešimus rajono bibliotekininkų metodinėms dienoms. Esant reikalui ir 
galimybėms, išvykti į bibliotekas ir teikti pagalbą vietose.  

 

X. PERSONALAS 
Skyriuje dirba 5 darbuotojai: vedėja, vyr. bibliografė kraštotyrai, vyresn. bibliografė informacijai, 

vyresn. bibliotekininkė IT darbui ir parodų kuratorė. Visi darbuotojai dalyvauja ir 2021 metais numato 
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 
Sugrįžus į atnaujintas ir erdvesnes patalpas, skyriuje įrengta 16 kompiuterizuotų darbo vietų: iš jų 

5 – darbuotojams ir 11 – vartotojams. Yra net 2 daugiafunkciniai įrenginiai, atliekantys spausdinimo, 
kopijavimo bei skenavimo funkcijas (vienas jų – spalvinis), ir dokumentų įrišimo bei laminavimo 
aparatai. Muzikos ir meno erdvėje – 2 vinilinių bei kompaktinių plokštelių grotuvai, rašalinis negatyvų 
spausdintuvas. 

XII. FINANSAVIMAS 
 

XIII. IŠVADOS 
Pasikeitus skyriaus struktūrai, kiek keičiasi ir veiklos prioritetai: daugiau dėmesio numatoma 

skirti meno ir muzikos erdvės įveiklinimui. 2020 m. paskelbus karantiną dėl COVID-19 ligos, daug 
priemonių liko neįvykdyta, be abejo sumažėjo ir lankytojų bei užklausų skaičius. Meno ir muzikos 
erdvėje įsteigus Vinilinių plokštelių melomanų klubą, planuoti reguliarūs susitikimai, kurie negalėjo 
vykti, todėl nukeliami į 2021 metus. Greta tradicinių parodų, bus rengiama ir meno bei muzikos 
literatūros parodų, tautodailės bei profesionalių dailininkų darbų parodų Meno galerijoje „Autografas“. 
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Bus stengiamasi ieškoti naujesnių formų, daugiau informacijos pateikti virtualioje erdvėje. Ir toliau 
vyks kompiuterinio raštingumo mokymai tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems. Nuolat mažėjant 
gyventojų skaičiui, mažėja ir bibliotekos lankytojų, todėl bus stengiamasi ieškoti naujesnių darbo su 
lankytojais formų. Muzikos ir meno erdvėje kiekvieną mėnesį skambės skirtingo žanro muzika. 
 

 
 

Parengė: 

Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja  Rita Viskaitienė 


