
 

REGIONINIO SKAITMENINIMO SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

Skyriaus veiklos tikslas – užtikrinti Bibliotekos  ir Kultūros ministerijos nustatytoje teritorijoje 

veikiančių savivaldybių viešųjų bibliotekų (toliau – Teritorijos bibliotekos) skaitmeninio paveldo 

integravimą į vientisą Lietuvos virtualią kultūros paveldo informacijos sistemą (VEPIS platforma). 

Skyriaus funkcijos: 

 formuoti Bibliotekos skaitmeninę kolekciją, kurios formavimą reglamentuoja Bibliotekos 

direktoriaus patvirtinti nuostatai; 

 koordinuoti Teritorijos bibliotekų kultūros paveldo skaitmeninimo, sklaidos, skaitmeninto 

turinio saugojimo veiklas;  

 nustatyta tvarka  teikti konsoliduotas skaitmeninimo paslaugas atminties institucijoms bei 

kitoms kultūros paveldą kaupiančioms ir saugančioms įstaigoms; 

 užtikrinti Bibliotekos ir Teritorijos bibliotekų sukuriamo skaitmeninio turinio kokybę ir 

suderinamumą taikant bendrus skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir  prieigos, 

elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams, standartus; 

 bendradarbiauti  su Teritorijos bibliotekomis vykdant kultūros paveldo objektų atranką 

skaitmeninimui;  

 vykdyti kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninto turinio sklaidos ir išsaugojimo 

rezultatų ir pokyčių stebėseną, nustatyta tvarka teikti skaitmeninimo rezultatų ataskaitą 

Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai; 

 vykdyti Teritorijos bibliotekų skaitmeninimo specialistų mokymus bei kvalifikacijos kėlimo 

renginius, kurti ir vystyti bendras skaitmeninimo mokymų  elektronines priemones; 

 užtikrinti efektyvią informacijos Lietuvos gyventojams apie elektronines kultūros paveldo 

paslaugas ir naudojimosi galimybes sklaidą; 

 konsultuoti ir mokyti gyventojus naudotis skaitmeninės kolekcijos paslaugomis; 

 teikti skaitmeninės kolekcijos paslaugas specialių poreikių žmonėms (senjorams, 

neįgaliesiems); 

 dalyauti rengiant virtualias parodas kartu su kitais Bibliotekos padaliniais;  



 vykdyti vartotojų informacinių poreikių ir paslaugų poveikio tyrimus, kuriant ir tobulinant 

kultūros paveldo sklaidos priemones, tiriamąją veiklą koordinuoti  su Regiono bibliotekų 

strateginės plėtros skyriumi;  

 kurti ir diegti skaitmeninto kultūros paveldo prieigos valdymo įrankius bendradarbiaujant su 

atminties institucijomis bei kitomis kultūros, turizmo ir švietimo įstaigomis, užtikrinančius 

patrauklų ir interaktyvų kultūros turinio pateikimą vartotojams; 

 skatinti skaitmeninto kultūros paveldo turinio panaudojimą naujoms paslaugoms ir 

produktams kurti; 

 skatinti Teritorijos bibliotekų paslaugų ir programų plėtrą, bendradarbiavimą ir projektinę 

veiklą, didinant kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje; 

 dalyvauti Bibliotekos  projektinėje veikloje; rengti ir  dalyvauti rengiant  projektus įvairiems 

fondams ir programoms, juos įgyvendinti; 

 dalyvauti  plėtojant bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei 

tarptautinėmis organizacijomis, pagal kompetenciją rengti ir dalyvauti įgyvendinant 

regioninius, nacionalinius ir tarptautinius projektus; 

 pagal kompetenciją tirti aktualias Teritorijos bibliotekų veiklos problemas, analizuoti veikos 

pokyčius, gerosios praktikos pavyzdžius ir pateikti išvadas  Bibliotekos direktoriui  ir 

rekomendacijas savivaldybių viešosioms bibliotekoms. Šią veiklą derinti su Bibliotekos 

Regiono strateginės plėtros skyriui; 

 pagal Skyriaus  kompetenciją teikti organizacinę bei praktinę metodinę pagalbą Teritorijos 

bibliotekoms, konsultuoti Teritorijos bibliotekų darbuotojus; šią veiklą koordinuoti su 

Bibliotekos  Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriumi; 

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

analizę ir ja remiantis teikti Bibliotekos direktoriui tvirtinti darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo planus.  
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