Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
veiklos vertinimo tvarkos aprašo
priedas

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka
Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Užduotys

2.1. Siekiant glaudaus bendradarbiavimo su
rajono
bendruomene
,skatinant
skaitymą, teikti projektus į Lietuvos
kultūros tarybos Vilniaus apskrities
Tolygios kultūrinės raidos programą.

Siektini rezultatai

Organizuoti literatūrinius vakarus,
susitikimus su knygų autoriais.
Rengti išvykas į kitas Lietuvos
bibliotekas, aplankant Lietuvos
rašytojų gimtines, muziejus.
Telkti
rajono
tautodailininkus
pristatant jų kūrybą Vilniaus
apskrities bibliotekose.

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas
vertins, ar nustatytos užduotys
yra įvykdytos)

Pateikti ne mažiau kaip 3
projektus į Lietuvos kultūros
tarybos Vilniaus apskrities
Tolygios kultūrinės raidos
programą. Dėl Lietuvoje
susidariusios
ekstremalios
situacijos projektų teikimo
pradžios ir pabaigos data
nenustatyta.

tarptautinius Užmegzti bendradarbiavimą su Bendradarbiaujant
su
ryšius
su Lenkijos „Punsko“ biblioteka bei Lenkijos „Punsko“ biblioteka
Lietuvių bendruomene.
bei Lietuvių bendruomene
pristatyti Širvintų bei Vilnijos
krašto
tautodailininkų,
rašytojų kūrybą.
2.3. Sukurti naują paslaugą vaikams Bendradarbiaujant su Nacionaline Esant
palankiai
Viešojoje bibliotekoje.
Martyno
Mažvydo
biblioteka epidemiologinei
situacijai
įsteigti
miesto
vaikams
ir Lietuvoje iki gegužės 1 d.
paaugliams
nuolat
veikiantį apmokyti
bibliotekos
nemokamą ROBOTIKOS būrelį ir darbuotoją ir sudaryti ne
interaktyviųjų, 3 D akinių erdvę.
mažiau kaip dvi vaikų grupes
pagal amžių nuolatiniam
būrelių lankymui.
2.4. Sukurti naują paslaugą rajono Bendradarbiaujant su Nacionaline Viešosios
bibliotekos
bibliotekose
Martyno
Mažvydo
biblioteka filialuose planuojama pakeisti
įsteigti
rajono
bibliotekos 32
kompiuterius,
10
lankytojams prieinamumą naudotis daugiafunkcinių įrenginių ir
inžineriniu, eksperimentiniu, aklųjų, 10
vaizdo
projektorių
kūrybinio ir programavimo paketų viešosios
prieigos
paslaugomis.
naudojimui.
Viešojoje
bibliotekoje sudaryti sąlygas
akliesiems ir silpnaregiams
atspausdinti tekstus Brailio
raštu
bei
juos
įrišant
bibliotekoje esamu aparatu.
Taip pat suteikti galimybę
išklausyti pasirinką knygą.
2.2. .Kurti
bendradarbiavimo
bibliotekomis.

Lankytojams
suteikti
galimybę
juostinio
fotoaparato
ir
skaidrių
negatyvus
perkelti
į
skaitmeninę laikmeną.
Grafinė, piešimo planšetė
suteiks galimybę atsiskleisti
lankytojų kūrybiškumui.

