
2013 m. veiklos rodikliai  

Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų 

sistemos veiklos vertinimas ir reitingavimas vadovaujantis 

BIX (Bibliotheksindex) metodika  



Vilniaus regiono SVB grupavimas pagal savivaldybės 

gyventojų skaičių (*Lietuvos statistikos departamentas. Prieiga per 

internetą: http://osp.stat.gov.lt/temines lenteles19). 



I dimensija  

Ištekliai ir paslaugos: 6 rodikliai 



I rodiklis. Dokumentų skaičius (fiz. 

vnt.) vienam gyventojui. 

Rodiklio reikšmė 

skaičiuojama SVB 

tinklo bibliotekų 

fonduose esančių 

dokumentų skaičių 

dalinant iš 

aptarnaujamos 

bendruomenės 

gyventojų 

skaičiaus. 



II rodiklis. Naudingas patalpų plotas 

(m²)  1 000 gyventojų. 

Rodiklio reikšmė 

skaičiuojama 

visų SVB tinklo 

bibliotekų 

patalpų plotą 

(m²) dalinant iš 

savivaldybės 

gyventojų 

skaičiaus ir 

dauginant iš 

1000. Aukštesnį 

rodiklį gali 

pasiekti tos 

SVB, kurios turi 

gerai išvystytą 

bibliotekų tinklą.  



III rodiklis. Profesionalių bibliotekininkų 

(etatų - VEE) skaičius 1 000 gyventojų. 

 

Rodiklio reikšmė 
skaičiuojama SVB 
tinklo bibliotekose 
dirbančių 
profesionalių 
bibliotekininkų etatų 
skaičių dalinant iš 
savivaldybės 
gyventojų skaičiaus 
ir dauginant iš 1000. 
Bibliotekininkų 
skaičius yra 
tiesiogiai susijęs su 
SVB tinklo 
bibliotekų skaičiumi 
ir turi įtaką daugeliui 
kitų rodiklių.  



IV rodiklis. Viešos prieigos kompiuterizuotų 

darbo vietų (KDV) vartotojams skaičius 10 000 

gyventojų. 

Rodiklio reikšmė 
skaičiuojama SVB 
tinklo bibliotekose 
įrengtų viešos 
prieigos KDV 
vartotojams skaičių 
dalinant iš 
savivaldybės 
gyventojų skaičiaus 
ir dauginant iš 
10000. Šis rodiklis 
yra susijęs su tinklo 
bibliotekų skaičiumi 
ir bibliotekų patalpų 
plotu, užtikrinančiu 
galimybę įrengti 
pakankamą KDV 
skaičių. KDV 
skaičius turi įtaką 
interneto seansų 
skaičiui. 



V rodiklis. Interneto seansų skaičius 

vienam gyventojui.  

Rodiklio reikšmė 
skaičiuojama 
interneto seansų 
skaičių SVB tinklo 
bibliotekose dalinant 
iš savivaldybės 
gyventojų skaičiaus. 
Lankytojų 
naudojimosi viešos 
interneto prieigos 
paslauga aktyvumas 
susijęs su KDV 
vartotojams 
skaičiumi, bibliotekos 
darbo valandų bei 
apsilankymų 
skaičiumi. Šis rodiklis 
taip pat priklauso ir 
nuo tinklo bibliotekų 
skaičiaus, kuris 
užtikrina bibliotekos 
paslaugų 
prieinamumą 
savivaldybės 
gyventojams.  



VI rodiklis. Renginių skaičius 1000 

gyventojų. 

Rodiklio reikšmė 
skaičiuojama SVB 
tinklo bibliotekose 
organizuotų renginių 
skaičių dalinant iš 
savivaldybės gyventojų 
skaičiaus ir dauginant 
iš 1000. Šis rodiklis 
priklauso ne tik nuo 
bibliotekininkų 
pastangų ir aktyvumo, 
bet yra susijęs ir su 
bibliotekos 
galimybėmis plėtoti 
kultūrinę veiklą (tinklo 
bibliotekų ir 
bibliotekininkų etatų 
skaičiumi, patalpų 
plotu, šios veiklos 
srities finansavimu), 
jam taip pat turi įtakos 
bibliotekų veiklos 
prioritetai, numatyti 
strateginio planavimo 
dokumentuose. 



II dimensija  

Naudojimasis biblioteka: 5 rodikliai 



I rodiklis. Apsilankymų (fizinių) 

skaičius vienam gyventojui. 

Rodiklio reikšmė 
skaičiuojama 
apsilankymų skaičių 
SVB tinklo 
bibliotekose dalinant 
iš savivaldybės 
gyventojų skaičiaus. 
Fizinių apsilankymų 
skaičiui didelę įtaką 
turi bibliotekų tinklo 
tankumas ir bibliotekų 
išdėstymas 
teritorijoje, lemiantis 
jų prieinamumą, 
aptarnaujamos 
teritorijos gyventojų 
skaičius, lankytojų 
aptarnavimo laikas, 
kompiuterizuotų 
darbo vietų skaičius 
vartotojams, renginių 
skaičius, dokumentų 
fondo dydis, jo turinys 
ir atnaujinimas. 



II rodiklis. Virtualių apsilankymų  

skaičius vienam gyventojui. 

Rodiklio reikšmė 
skaičiuojama 
virtualių 
apsilankymų 
skaičių dalinant 
iš savivaldybės 
gyventojų 
skaičiaus. Šiam 
rodikliui 
didžiausią įtaką 
turi bibliotekų 
interneto 
svetainių turinys, 
elektroninių 
paslaugų pasiūla 
ir jų 
prieinamumas. 



III rodiklis. Dokumentų išduotis 

vienam gyventojui. 

Rodiklio reikšmė 
skaičiuojama per 
metus išduotų 
dokumentų skaičių 
SVB tinklo 
bibliotekose dalinant 
iš savivaldybės 
gyventojų skaičiaus. 
Naudojimosi 
dokumentų fondu 
intensyvumas yra 
susijęs su fondo 
dydžiu, rodančiu jo 
pakankamumą arba 
nepakankamumą, 
fondo turiniu ir 
atnaujinimo rodikliu, 
jam gali turėti įtakos 
fizinių apsilankymų 
skaičius, bibliotekų 
darbo valandų 
skaičius, kiti 
veiksniai, lemiantys 
bibliotekų 
prieinamumą. 



IV rodiklis. Fondo apyvarta. 

Rodiklio reikšmė 
skaičiuojama per 
metus išduotų 
dokumentų 
skaičių SVB tinklo 
bibliotekose 
dalinant iš 
bibliotekų 
fonduose esančių 
dokumentų 
skaičiaus. Šis 
rodiklis tiesiogiai 
priklauso nuo 
fondo dydžio ir 
išduoties, taip pat 
yra susijęs su 
fondo turiniu bei 
jo atnaujinimo 
rodikliu.  



V rodiklis. Bendras bibliotekos darbo valandų 

(kai biblioteka atvira vartotojui) skaičius per 

metus 1000 gyventojų. 

Rodiklio reikšmė 
skaičiuojama 
susumuojant lankytojų 
aptarnavimo valandų 
skaičių per metus 
visose SVB tinklo 
bibliotekose ir dalinant 
šią sumą iš 
savivaldybės gyventojų 
skaičiaus.  

SVB tinklo bibliotekų 
darbo valandų skaičius 
tiesiogiai priklauso nuo 
bibliotekų skaičiaus ir 
nuo bibliotekininkų 
etatų skaičiaus, ypač 
kaimo bibliotekose, 
kuriose dirba vienas 
darbuotojas: jei 
bibliotekininkas dirba 
0,75 arba 0,5 etato, 
lankytojų aptarnavimo 
trukmė šioje 
bibliotekoje sutrumpėja 
atitinkamai iki 6 arba 4 
valandų per dieną.  



III dimensija  

Veiksmingumas: 4 rodikliai 



I rodiklis. Fondo komplektavimui 

skirtos lėšos vienai išduočiai. 

Rodiklio reikšmė 
skaičiuojama 
SVB tinklo 
bibliotekų fondų 
komplektavimui 
išleistas lėšas 
dalinant iš 
išduotų 
dokumentų 
skaičiaus ir 
vertinama 
atvirkštine tvarka, 
t.y. kuo mažesnė 
rodiklio reikšmė, 
tuo aukštesnis 
vertinimas. Šis 
rodiklis susijęs su 
fondo atnaujinimo 
rodikliu ir 
dokumentų 
išduotimi. 



II rodiklis. Darbuotojų darbo valandų ir 

valandų, per kurias biblioteka atvira 

lankytojams, santykis. 

Rodiklio reikšmė 
skaičiuojama 
dalinant 
lankytojus 
aptarnaujančių 
darbuotojų darbo 
valandų skaičių 
per metus iš 
valandų, per 
kurias tinklo 
bibliotekos atviros 
lankytojams. Šio 
rodiklio reikšmė 
taip pat vertinama 
atvirkštine tvarka 
(kuo mažesnė 
rodiklio reikšmė, 
tuo aukštesnis 
vertinimas). 



III rodiklis. Apsilankymų skaičius per vieną 

bibliotekos darbo, kai biblioteka atvira 

lankytojui,  valandą. 

 

Rodiklio reikšmė 
skaičiuojama 
apsilankymų skaičių 
SVB tinklo bibliotekose 
dalinant iš valandų, per 
kurias bibliotekos 
atviros lankytojams, 
skaičiaus. Šiam 
rodikliui didelę reikšmę 
turi aptarnaujamos 
teritorijos gyventojų 
skaičius ir tankis, tinklo 
bibliotekų skaičius ir jų 
išdėstymas 
aptarnaujamoje 
teritorijoje, nuo kurio 
priklauso bibliotekų 
fizinis prieinamumas, 
jam taip pat daro įtaką 
bibliotekų patalpų 
plotas, kompiuterizuotų 
darbo vietų vartotojams 
skaičius.  



IV rodiklis. Paprastosios išlaidos  

vienam apsilankymui SVB 

Rodiklio reikšmė 
skaičiuojama 
SVB tinklo 
bibliotekų 
paprastųjų 
išlaidų sumą 
dalinant iš 
apsilankymų 
bibliotekose 
skaičiaus. Šio 
rodiklio reikšmė 
vertinama 
atvirkštine tvarka 
(kuo mažesnė 
rodiklio reikšmė, 
tuo aukštesnis 
vertinimas). 



IV dimensija  

Plėtra: 3 rodikliai 



I rodiklis.  Fondo atnaujinimo 

procentas. 

Rodiklio reikšmė 

skaičiuojama SVB 

tinklo bibliotekose 

gautų naujų 

dokumentų skaičių 

dalinant iš jų 

fonduose esančių 

dokumentų 

skaičiaus (fiz. vnt.) 

ir gautą rezultatą 

dauginant iš 100. 

Fondo atnaujinimo 

rodiklis priklauso 

nuo išlaidų 

dokumentų 

įsigijimui ir nuo 

fondo dydžio.  



II rodiklis. Mokymams skirtų valandų 

skaičius vienam darbuotojui. 

 

Rodiklio reikšmė 

skaičiuojama 

visų SVB tinklo 

bibliotekose 

dirbančių 

bibliotekininkų 

mokymuose 

praleistas 

valandas 

dalinant iš 

bibliotekininkų 

skaičiaus.  



III rodiklis. Nepaprastosios išlaidos 

vienam gyventojui. 

 

Rodiklis 
skaičiuojamas 
visų SVB tinklo 
bibliotekų 
nepaprastąsias 
išlaidas dalinant 
iš savivaldybės 
gyventojų 
skaičiaus. Į 
nepaprastąsias 
išlaidas 
įskaičiuotos ir tos 
išlaidos bibliotekų 
statybai, 
renovacijai, 
remontui, kurios 
nepateko į 
bibliotekos 
biudžetą.  


