
Skyriaus veiklos tikslas – kurti efektyvią ir pažangią vartotojams teikiamų paslaugų sistemą regione, 

išbandant inovatyvius bibliotekų veiklos vaikams sprendimus, orientuotus į vaikų savęs ir aplinkos 

pažinimo, medijų, informacinio, emocinio raštingumo ir kūrybinės saviraiškos poreikius. 

 

Skyriaus uždaviniai: 

1. Organizuoti vartotojų aptarnavimą, teikti ir kurti paslaugas pagal vaikų poreikius; 

2. Teikti metodinę pagalbą nustatytos teritorijos savivaldybių ir mokyklų (išskyrus aukštąsias) 

bibliotekoms, teritorijos bibliotekoms. 

3. Inicijuoti ir vykdyti bendrus tarpinstitucinius ir tarptautinius projektus priskirtoje teritorijoje. 

4. Kurti ir nuosekliai plėtoti edukacinių programų pasiūlą regione. 

5. Formuoja skaitymo įpročius vaikams nuo gimimo 

6. Atlikti vaikų skaitymo tyrimus, apibendrinti rezultatus bei pateikti išvadas ir rekomendacijas. 

7. Vykdyti jam patikėtų materialinių vertybių saugojimo organizavimo ir naudojimo kontrolę, turto 

valdymą ir taupų, efektyvų ir racionalų jo naudojimą bei patalpų Aukštaičių g. 4 administravimą; 

 

Skyriaus funkcijos: 

1. Formuoja Skyriaus dokumentų fondą, kuria principus, komplektavimo šaltinius bei tematiką, 

komplektavimo koordinavimą su Bibliotekos padaliniais reglamentuoja Skyriaus fondo 

komplektavimo ir apsaugos nuostatai; tvarko ir saugo ir populiarina sukauptus dokumentus;  

2. Reguliariai vertina vartotojų aptarnavimo kokybę, vykdo nustatytos teritorijos vartotojų poreikių 

tyrimus ir naudoja jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti.  

3. Kuria ir nuosekliai plėtoja edukacinių programų pasiūlą regione, vykdo edukacines programas, 

organizuoja jų sklaidą, rengia parodas ir kitus edukacinius renginius. 

4. Rūpinasi Skyriaus įvaizdžio kūrimu; teikia informaciją visuomenei apie Skyriaus veiklą, 

informacinius išteklius, teikiamas paslaugas. 

5. Dalyvauja Bibliotekos projektinėje veikloje; rengia ir dalyvauja rengiant projektus įvairiems 

fondams ir programoms, juos įgyvendina; bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio 

institucijomis, įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis, pagal kompetenciją rengia ir 

dalyvauja įgyvendinant regioninius, nacionalinius projektus;  

6. Atlieka metodinės veiklos funkcijas: pagal kompetenciją skatina Kultūros ministerijos 

nustatytoje teritorijoje veikiančių savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų bibliotekų (toliau 

– Teritorijos bibliotekos) paslaugų ir programų plėtrą, bendradarbiavimą ir projektinę veiklą, 

didinant kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje; pagal kompetenciją tiria aktualias Teritorijos 

bibliotekų veiklos problemas, analizuoja veiklos pokyčius, gerosios praktikos pavyzdžius; pagal 

Skyriaus vykdomą veiklą teikia organizacinę bei praktinę metodinę pagalbą Teritorijos 

bibliotekoms, konsultuoja jų darbuotojus;  

7. Koordinuoja savo veiklą su kitais Bibliotekos padaliniais. 


