
KULTŪRINIŲ RENGINIŲ IR LEIDYBOS SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR 

FUNKCIJOS 

 

Skyriaus veiklos tikslas – inicijuoti ir įgyvendinti Bibliotekos įvairius kultūros ir leidybinius 

projektus, plėtoti vidinę ir išorinę komunikaciją, organizuoti informacijos apie Bibliotekos veiklą 

parengimą ir sklaidą; skatinti Kultūros ministerijos nustatytoje teritorijoje veikiančių savivaldybių 

viešųjų ir mokyklų bibliotekų (toliau – Teritorijos bibliotekos) paslaugų ir programų plėtrą, 

bendradarbiavimą ir projektinę veiklą, didinant kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje. 

 

Skyriaus funkcijos: 

 organizuoti ir koordinuoti Bibliotekos  kultūrinius renginius; rengti  parodas, knygų 

pristatymus, konferencijas, kitus kultūros renginius, rūpintis informacijos apie juos sklaida; 

 palaikyti ryšius su kūrybinėmis sąjungomis, archyvais, muziejais, kitomis organizacijomis ar 

asmenimis Lietuvoje ir užsienyje renginių ir parodų organizavimo klausimais; 

 organizuoti ir koordinuoti Bibliotekos leidybinę veiklą, skirtą reprezentacijai ir reklamai; 

 inicijuoti ir rengti Bibliotekos informacinius ir reprezentacinius leidinius, rūpintis jų 

aktualinimu; 

 inicijuoti ilgalaikių Bibliotekos renginių, reprezentacijai ir reklamai skirtos leidybos strategijų 

ir priemonių rengimą, užtikrinti jų įgyvendinimą; inicijuoti bendradarbiavimą su Teritorijos 

bibliotekomis rengiant ir įgyvendinant renginių, leidybos ir kitus bendrus projektus; 

 pagal kompetenciją teikti siūlymus dėl Bibliotekos strateginio plano  ir jo priemonių 

įgyvendinimo; 

 dalyvauti Bibliotekos  projektinėje veikloje; 

 rengti ir  dalyvauti rengiant  projektus įvairiems fondams ir programoms, juos įgyvendinti; 

 formuoti Bibliotekos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo strategiją ir jos įgyvendinimo būdus; 

 plėtoti išorinę ir vidinę Bibliotekos komunikaciją, kurti visuomenės informavimo apie 

Bibliotekos išteklius, vykdomas programas ir teikiamas paslaugas strategiją ir jos 

įgyvendinimo taktiką; 

 rengti ir teikti informaciją apie Bibliotekos veiklą, šią veiklą koordinuoti su Bibliotekos 

struktūriniais padaliniais; 

 pagal Skyriaus veiklos pobūdį reguliariai vertinti vartotojų aptarnavimo ir renginių  kokybę, 

tirti vartotojų poreikius ir naudoti jų rezultatus veiklos kokybei gerinti; 

 inicijuoti ir palaikyti Bibliotekos ryšius su Lietuvos ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei 

tarptautinėmis organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Bibliotekos partneriais, 



kitomis Bibliotekai svarbiomis institucijomis ir visuomenės grupėmis bei viešosios 

informacijos rengėjais ir platintojais;  

 pagal Skyriaus veiklos pobūdį, rengti ir teikti informaciją Bibliotekos interneto svetainei, 

administruoti atitinkamas interneto svetainės skiltis; 

 administruoti Bibliotekos socialinių tinklų paskyras; 

 organizuoti ir koordinuoti ekskursijas po Biblioteką visuomenės grupėms ir oficialioms 

delegacijoms; 

 pagal kompetenciją tirti aktualias Teritorijos bibliotekų veiklos problemas, analizuoti 

veiklos pokyčius, gerosios praktikos pavyzdžius ir pateikti išvadas Bibliotekos direktoriui ir 

rekomendacijas savivaldybių viešosioms bibliotekoms. Šią veiklą derinti su Bibliotekos 

Regiono strateginės plėtros skyriumi; 

 pagal kompetenciją ir Skyriaus vykdomą veiklą teikti organizacinę bei praktinę metodinę 

pagalbą Teritorijos bibliotekoms, konsultuoti Teritorijos bibliotekų darbuotojus. Šią veiklą 

koordinuoti su Bibliotekos  Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriumi; 

 kaupti ir tvarkyti renginių ir parodų archyvą; 

 bent kartą per trejus metus atlikti Skyriaus personalo mokymosi poreikių vertinimą bei analizę 

ir ja remiantis teikti Bibliotekos direktoriui tvirtinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

planus; 

 inicijuoti ir organizuoti Bibliotekoje  pasitarimus, kitus vadybinius renginius, susijusius su 

Skyriaus vykdoma veikla;  

 ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį, organizuoti Skyriaus darbuotojų pasitarimus administruoti 

Bibliotekos konferencijų salės ir kitų patalpų nuomą; 

 pagal kompetenciją, rengti Bibliotekos direktoriaus įsakymų, potvarkių projektus, įgyvendinti 

priimtus sprendimus ir koordinuoti jų vykdymą; 

 įamžinti Juozo Urbšio, paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro, vertėjo, 

atminimą per Visuomeninės minties ir kultūros centro veiklą; 

 kurti patrauklią, jaunimo interesus ir poreikius atitinkančią aplinką, savirealizacijos ir 

turiningo laisvalaikio erdvę jaunimui per jiems skirtas įtraukiančias veiklas bibliotekos 

atviroje jaunimo erdvėje (AJE); 

 atlikti kitus su tiesioginių pareigų vykdymu susijusius darbus Bibliotekos vadovybės 

pavedimu. 

 

Atnaujinta 2019.02.19. 


