Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos
Direktorės Leonardos Vilčiauskienės
2019 m. užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

2.1. Užtikrinti sklandų ES
struktūrinių fondų finansuojamo
projekto „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu
atnaujintoje viešosios interneto
prieigos infrastruktūroje“
įgyvendinimą

Bibliotekose suteikti
projekto reikalavimus
atitinkančias patalpas.
Užtikrinti projektui
reikalingų darbuotojų
tinkamą kvalifikaciją.
Užtikrinti informacinių ir
komunikacinių
technologijų (IKT)
įrangos apsaugą

2.2. Vykdyti projekto
„Prisijungusi Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“
gyventojų mokymus

Palaikyti ryšius su
projekte
dalyvaujančiomis
bendruomenėmis ir
organizuoti bibliotekų

Nustatyti rezultatų
vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas
vertins, ar nustatytos
užduotys yra įvykdytos)
2019 m. kontroliuoti
atnaujintos bibliotekų
techninės įrangos pristatymą
bei instaliavimą, pagerinto
viešojo interneto prieigos
infrastruktūros atliekamų
darbų kokybę.
Suteikti patalpas su
pakankamais elektros įvado
galingumais ir tvarkinga
elektros instaliacija bei
baldais, naujai techninei
įrangai ir specifiniams
informacinių technologijų
paketams patalpinti ir
kokybiškai bei saugiai
eksploatuoti.
Užtikrinti darbuotojų
dalyvavimą mokymuose,
skirtuose projekto veikloms
įsisavinti.
Užtikrinti turimos techninės
įrangos apsaugą, o nelaimės
atveju – patirtos žalos
kompensavimą
2019 m. sausio–kovo mėn.
informuoti Projekte
užsiregistravusias
bendruomenes dėl
dalyvavimo bendrame

vartotojams skirtus
mokymus, kaip naudotis
e. paslaugomis ir e.
informacijos resursais.
Viešinti projekto veiklas

2.3. Adaptuoti LR Kultūros
ministerijos „Asmens duomenų
tvarkymo bibliotekoje
pavyzdines taisykles“
Švenčionių rajono savivaldybės
viešojoje bibliotekoje

Sukurti LR įstatymus
atitinkančią bibliotekos
vartotojų duomenų
tvarkymo įstatyminę bazę
ir ja vadovautis

2.4.Bibliotekos
edukacinėje Sužadinti
bibliotekos
veikloje
taikyti
naująsias, vartotojų susidomėjimą,
pažangiąsias technologijas
programavimu,
inžinieriniais
mokslais
bei skaitmenine kūryba

2.5.
Užtikrinti
knygų Skatinti
bibliotekos
prieinamumą
netradicinėse vartotojus
skaityti
erdvėse. Išplėsti knygų namelių knygas, turiningai ilsėtis
tinklą
miestų
relaksacinėse
zonose

Projekte.
Sudaryti sąlygas rajono
bibliotekose rengti
gyventojų mokymus ir kitas
projekto „Prisijungusi
Lietuva“ veiklas.
Užtikrinti Projekto
viešinimą, atitinkantį
Projekte keliamus
reikalavimus. Su Projektu
susijusią informaciją skelbti
Bibliotekos interneto
svetainėje
www.svencioniuvb.lt.
2019 m. sausio mėn. sukurti
asmens duomenų tvarkymo
taisykles ir jų priedus ir su
šia įstatymine baze
supažindinti darbuotojus.
Už taisyklių laikymąsi
paskirti atsakingą asmenį
Vasario – gruodžio mėn.
Švenčionių, Švenčionėlių ir
Pabradės
miestų
bibliotekose,
naujųjų
technologijų
mokymams
naudoti specialiųjų paketų
įrangą: 3D spausdintuvą,
dronus, robotukus, mikrobit
programavimo įrenginius ir
kt.
Gegužės – birželio mėn.
Pabradės ir Švenčionėlių
miestų viešosiose erdvėse
pastatyti po knygų namelį

