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Pagal tarptautinę praktiką periodiniuose mokslo žurnaluose nedažnai spausdinama skiltis, įvardijama kaip pratarmė. Šiame mokslo žurnale tokio pobūdžio skiltis irgi bus tik tada, kai bus minimas
koks nors išskirtinis įvykis, leidinio jubiliejinė data ar kitais svarbiais atvejais. Šįkart proga kaip tik
ypatinga – išleistas mokslo žurnalo Aktualu rytoj 2021 m. pirmas tomas, kuris tęsia ir naujina Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinė biblioteka) mokslo leidybos tradiciją. Tad reikia glaustai paaiškinti, kokios šio leidinio atsiradimo aplinkybės, tematinis pobūdis, vidinė
struktūra (sąranga).
Nacionalinė biblioteka 2020 m. atnaujino savo leidžiamų mokslo žurnalų publikavimo ir sklaidos
strategijas. Vienas iš šio atnaujinimo rezultatų ir yra skaitytojams teikiamas naujas periodinis mokslo
žurnalas Aktualu rytoj, o konkrečiai – 1 (19) tomas. Žurnalo pagrindus padėjo Nacionalinėje bibliotekoje
leisti tęstiniai mokslo darbai: Bibliografija1 ir Bibliotekų tyrimai Lietuvoje2. Tačiau žurnalas Aktualu rytoj
ne tik tęsia Nacionalinės bibliotekos mokslo leidybos tradiciją, bet ir žymi atsinaujinimą. Tai rodo ne tik
1 (19) tomo numeracija3, bet ir skelbiami tekstai.
Itin sparčius socialinius, ekonominius ir politinius nūdienės Lietuvos pokyčius bei pasaulio globalinės telematizacijos tendencijas, pasak filosofo Mariaus P. Šaulausko, kiaurai persmelkusias bene visus kasdienio bendrabūvio užkambarius4, reikia kritiškai apmąstyti. Kitaip neįmanoma kryptingai prognozuoti valstybės raidos. Atsižvelgus į aktualijas, pokyčius, ir apsispręsta plėsti žurnalo teminį lauką:
greta tradicinių bibliografijos, informacijos tvarkybos tyrimų nutarta skelbti straipsnius ir informacinės
Buvo leidžiamas nuo 1997 m. iki 2013 m.
Buvo leidžiamas nuo 2015 m. iki 2019 m.
3
	Buvo išleisti 4 Bibliotekų tyrimų Lietuvoje numeriai, 14 Bibliografijos numerių. Leidinių numeriai (e. versijos formatu) paskelbti
žurnalo Aktualu rytoj interneto svetainės skiltyje Archyvas: https://journals.lnb.lt/relevant-tomorrow/issue/archive.
4
Šaulauskas, M. P. Po dviejų homo irretitus dekadų: neviltys ir svajos. Informacijos mokslai, 2011, t. 58, p. 21. DOI: https://doi.
org/10.15388/Im.2011.0.3125.
1
2

Copyright © 2021 Vincas Grigas, Darius Žiemelis. Published by Martynas Mažvydas National Library of Lithuania
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution,
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aplinkos saugumo, medijų ir informacinio raštingumo, informacijos politikos ir komunikacijos procesų,
metodologijos klausimais. Tai ir yra žurnalo pagrindinis teminis laukas. O siekiant akademinio dialogo
ir tarpdalykinių ryšių, bus publikuojami ir politikos, sociologijos, istorijos mokslų srities straipsniai. Šių
tematikų tyrimai ir sudarys žurnalo privalomąją straipsnių dalį.
Kita labai svarbi ir aiški šio žurnalo kryptis – didinti jo tarptautiškumą tiek kalbiniu, tiek teminiu aspektais. Žurnalas yra dvikalbis, straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Tad ypač kviečiame
teikti straipsnius, kuriuose nūdienės visuomenės pokyčiai (susiję su žurnalo teminiu lauku) analizuojami
pasitelkus lyginamąją perspektyvą ir tarptautinius kontekstus.
Numatoma skelbti apžvalginius straipsnius apie reikšmingus įvykius, konferencijas ir kitą žurnalo pagrindinę tematiką atitinkančią aktualią informaciją. Bus publikuojamos žurnalo teminiame lauke aktualių mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos ir anotacijos. Tekstai sudarys
antrą žurnalo dalį – Apžvalgos / Kronika ir Recenzijos. Siekiniams pasiekti ir sudaryta tarptautinė redakcinė kolegija. Straipsniai ir kita publikuojama informacija pasiekiama ir pasieks skaitytojus skaitmeniniu
pavidalu. Kartu pažymėtina, kad šis periodinis leidinys yra deimantinės atvirosios prieigos žurnalas5.
Pirmą leidinio Aktualu rytoj tomą sudarantys straipsniai atspindi tiek žurnalo tradicijos (mokslo
darbų Bibliografija, Bibliotekų tyrimai Lietuvoje) tęstinumą, tiek teminio lauko išplėtimą. Jie sugrupuoti
tematiškai: 1) Lietuvos bibliotekos nūdienos pasaulyje; 2) socialinė politika; 3) istorijos tyrimai. Taigi,
tomas išsiskiria komunikacijos (informacijos), politikos ir istorijos mokslų sritims priskirtinais tekstais,
rodančiais tarpdisciplininę leidinio pakraipą.
Žurnalo tradicijos tęstinumą labiausiai ir parodo didžiausios apimties pirma straipsnių teminė grupė Lietuvos bibliotekos nūdienos pasaulyje. Teminis skyrius pradedamas Reginos Varnienės-Janssen ir
Jūratės Kuprienės straipsniu „Strateginė Lietuvos bibliotekų kryptis – susietieji atvirieji duomenys“. Juo
siekiama inicijuoti platesnę diskusiją ne tik tarp bibliotekų, bet ir atkreipti politikų, atsakingų už kultūros politikos formavimą, dėmesį į tai, kad ir bibliotekų plėtrai skirtame dokumente svarbu strategiškai
pagrįsti šalies bibliotekų duomenų valdymo pertvarką susietųjų atvirųjų duomenų kryptimi, akcentuojant bibliotekų sektoriaus duomenų integralumą, ir numatyti reikalingą finansinę paramą šiai pertvarkai įgyvendinti. Lietuvos bibliotekų siekį atitikti nūdienos reikalavimus atliepia ir Daivos Janavičienės
straipsnis „Lietuvos bibliotekininko profesijos transformacijos: profesionalumas ir kompetencijų ugdymas“. Jo aktualumą lemia nūdienos Lietuvos bibliotekininkystės realijos. Konkrečiau kalbant, Lietuvoje
nėra vientisos bibliotekose dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimo ar kompetencijų tobulinimo sistemos, be to, pritrūkus stojančiųjų išnyko bibliotekininkystės studijų programos aukštosiose mokyklose.
Tad straipsnyje, remiantis šiuolaikinio bibliotekininko profesionalumo samprata ir kokybiniu empiriniu
tyrimu, analizuojamos Lietuvos bibliotekininko profesionalumą nurodančios kompetencijos ir jų ugdymo iššūkiai ir kliūtys. Lietuvos bibliotekų vaidmuo nūdienos (COVID-19 pandemijos) pasaulyje aptariamas ir Rasos Januševičienės straipsnyje „Lietuvos viešųjų bibliotekų veikla COVID-19 pandemijos ir
migrantų krizės akivaizdoje: siekis užtikrinti žmogaus teises“. Jame, remiantis dalyko literatūros analize
ir empirinio tyrimo rezultatais, apibendrinta Lietuvos viešųjų bibliotekų veikla užtikrinant žmogaus teisių įgyvendinimą COVID-19 pandemijos ir migrantų krizės sąlygomis bei viešosioms bibliotekoms pateiktos rekomendacijos, kaip prisidėti prie nūdienos krizių sukeltų problemų sprendimų šalyje. Lietuvos
bibliotekų vietos nūdienos pasaulyje tyrimų dalis baigiama Petro Biveinio straipsniu „Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinė veikla 1995–2017 metais“. Jame pateikta Lietuvos savivaldybių viešųjų
bibliotekų projektinės veiklos 1995–2017 m. laikotarpio panoraminė apžvalga.
Antrai temų grupei – socialinė politika – priskirtas Magnaus Tomo Kėvišo anglų kalba parengtas straipsnis „The Functioning of Parliamentary Libraries and the Principle of the Separation of Po5

Žurnalo turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Nėra jokių straipsnių publikavimo mokesčių, o autorius išlaiko
visas turtines autorių ir gretutines teises.
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wers“ (Parlamentinių bibliotekų funkcijos ir valdžių padalijimo principas). Straipsnyje prieinama prie
pagrindinės išvados, kad parlamentinė biblioteka, teikdama savo paslaugas, rengdama kūrinius, turi
kiek įmanoma nuosekliau stebėti viešąjį diskursą, kad laiduotų parlamentarizmo (šios sąvokos analitine
reikšme) raišką.
Trečiai temų grupei – istorijos tyrimams – priskirtas lenkų istorikės Magdalenos Hułas straipsnis
„Naujai perskaitytas 1940 metų spalio 22-osios Staffordo Crippso memorandumas“, kurio aktualumą
pabrėžia pastaraisiais dešimtmečiais Rytų Europoje vykę geopolitiniai pokyčiai (straipsnį iš lenkų kalbos vertė Andrius Vaišnys). Jame gvildenamas britų pasiūlymas Sovietų vyriausybei suderinti dvišalius
santykius tuo laikotarpiu, kai Sovietų Sąjunga buvo susitarusi su Trečiuoju reichu (pasidalinti įtakos
zonomis Vidurio ir Rytų Europoje). Šiam susitarimui susilpninti Didžiosios Britanijos vyriausybė ir siūlė
SSRS naudingų galimybių, ypač susijusių su pokariniais sprendimais Rytų ir Vidurio Europos valstybėse (Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, galiausiai – Rumunijoje). Analizuojamas tiek memorandumo
rengimo procesas, tiek lenkų vyriausybės emigracijoje reakcijos į britų veiksmus ieškant susitarimo su
Maskva.
Apžvalgų dalyje pateiktas Daivos Janavičienės tekstas „Knygų skaitymas gydo: apie projekto „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“ įgyvendinimo veiklas Lietuvos viešosiose bibliotekose“. Glaustai pristatomas pirmas Lietuvoje toks didelis biblioterapijos kompetencijų ugdymo projektas, kurio tikslas – ugdyti
viešųjų bibliotekų specialistų gebėjimus sprendžiant socialinės atskirties problemas ir didinant kultūros
prieinamumą visuomenei. Projekto vykdymo 2020–2021 m. laikotarpiu tinkliniu principu šalies apskričių viešosiose bibliotekose ne tik paskleistos biblioterapijos žinios, bet ir sudarytos sąlygos mokymų
dalyviams dalyvauti biblioterapijos užsiėmimuose, galiausiai jiems patiems sukurti ir įgyvendinti tokio
pobūdžio renginį.
Dėkojame anoniminiams straipsnių recenzentams už kritines pastabas ir konstruktyvius pasiūlymus
tobulinant pateiktus žurnalui tekstus.
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It is not common international practice for a periodical research journal to have a foreword. In this
journal, a foreward may mark some exceptional event, the journal’s anniversary or some other important
occasion. This time such an exceptional event is the appearance of the first volume of 2021 of the journal
Relevant Tomorrow, which continues and updates the tradition of the scholarly publishing of the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania (hereinafter ‘National Library’). The volume, therefore,
deserves to include a brief annotation about the circumstances of its origin, subject matter, and structure.
In 2020, the National Library updated its strategy for the publishing of its scholarly journals and
dissemination of their content. One of the outcomes of this updating has been the appearance of a new
periodical scholarly journal, Relevant Tomorrow, namely its Volume 1(19). The basis for such a journal
was formed by the continuing research publications Bibliografija (‘Bibliography’)1 and Bibliotekų tyrimai
Lietuvoje (‘Library Research in Lithuania’),2 but the journal Relevant Tomorrow not only continues the
tradition of the National Library’s scholarly publishing but also marks its updating. All this is apparent
from the numeration of Volume 1(19)3 as well as texts published in it.
Extremely rapid social, economic, and political developments undergoing in Lithuania as well as
global telematization tendencies, which, in the words of the philosopher Marius P. Šaulauskas, pervade
arguably the entire sphere of coexistence,4 require critical reflection. Without reflection, there can be no
targeted forecasting of the national development. Such realities and developments made the impetus to
broaden the journal’s scope: alongside traditional studies in bibliography and information control, it was
1
2
3

4

Published from1997 until 2013.
Published from 2015 until 2019.
4 issues of Bibliotekų tyrimai Lietuvoje and 14 issues of Bibliografija were published. The issues are available in the section ‘Archive’
of the Website of Relevant Tomorrow https://journals.lnb.lt/relevant-tomorrow/issue/archive.
Šaulauskas, M. P. Po dviejų homo irretitus dekadų: neviltys ir svajos. Informacijos mokslai, 2011, t. 58, p. 21. DOI: https://doi.
org/10.15388/Im.2011.0.3125.

Copyright © 2021 Vincas Grigas, Darius Žiemelis. Published by Martynas Mažvydas National Library of Lithuania
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution,
and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

11

Aktualu rytoj / Relevant Tomorrow 2021, t. 1, Nr. 19

ISSN 2669-2899 (online)

decided to publish articles on safety of information environment, media and information literacy, information policy and communication processes, and methodological issues. All this makes the bulk of the
journal’s subject matter. In order to establish academic discourse and interdisciplinary communication,
the journal will present material from the fields of political and social sciences and history research. All
these thematic fields of research will provide the journal’s mandatory structural part, i.e., articles.
Another very important and explicit area of the journal’s focus is the increasing of its transnational
aspect from thematic and linguistic points of view. The journal is bilingual: it publishes articles in Lithuanian and English. We invite you to submit manuscripts analysing today’s social changes (related to the
journal’s aim and scope) from a comparative and international perspective.
The journal will publish surveys of significant events and conferences and other information of current interest conforming to its scope as well as reviews and annotations of research monographs and
studies published in Lithuania and abroad that are important as regards its subject matter. These texts
will make up the journal’s second structural part ‘Surveys / Chronicle’ and ‘Reviews’. In order to achieve
the stated objectives, an international editorial board has been established. The journal is and will continue to be published in electronic form. It is noteworthy that it is a diamond open access journal.5
The articles of the first volume of Relevant Tomorrow reflect both the continuity of the journal’s
tradition (of the research studies Bibliografija and Bibliotekų tyrimai Lietuvoje) and the broadening of
its focus. The articles are arranged into the following thematic categories: (1) ‘Lithuanian Libraries in
Today’s Reality’, (2) ‘Social Policy’, and (3) ‘History Research’. Thus the volume features texts on communication and information, political science, and history research, which reflect the journal’s interdisciplinary quality.
It is the first (and the largest) thematic category ‘Lithuanian Libraries in Today’s Reality’ that best
reflects the continuity of the journal’s tradition. It begins with the article by Regina Varnienė-Janssen and
Jūratė Kuprienė ‘Linked Open Data as a Strategic Orientation of Lithuanian Libraries’. The article has the
purpose to initiate a broader discussion among Lithuanian libraries as well as draw the attention of cultural policy makers to the necessity that, in a strategic document on library development, the transformation of library data management be oriented at linked open data by emphasizing the integrity of data
within the library sector and that financial support for the realization of such transformation be provided. Daiva Janavičienė’s article ‘Transformations of the Lithuanian Librarian’s Profession: Professionalism
and Development of Competences’ also reflects the endeavour of Lithuanian libraries to satisfy today’s
requirements. The article’s currency is determined by the contemporary realities of librarianship in Lithuania. More specifically, there is no single system for professional training and developing the library
staff ’s competences in Lithuania. Because of the absence of applicants, there are no librarianship study
programmes at higher education establishments. The article, by drawing on the conception of professionalism of today’s librarian and on qualitative empirical research, analyses competences determining
the Lithuanian librarian’s professionalism and the main obstacles and challenges facing the development
of such competences. The article by Rasa Januševičienė ‘Activities of Lithuanian Public Libraries in the
Face of the COVID-19 Pandemic and Migrant Crisis: the Endeavour to Ensure Human Rights’ discusses
the role of Lithuanian libraries under the circumstances of the COVID-19 pandemic. It, by drawing on
subject literature analysis and results from empirical research, generalizes activities of Lithuania’s public
libraries in ensuring the reinforcement of human rights during the COVID-19 pandemic and migrant
crisis as well as presents recommendations for public libraries how to contribute to solving issues caused
by today’s crises in Lithuania. The article by Petras Biveinis ‘Project Activities of Lithuanian Municipal
Public Libraries in 1995–2017’ closes this thematic cluster devoted to the analysis of the place of Lithua5

The journal’s content is free to access, read, download, copy, and print. There are no publication fees, and authors retain full copyright and related rights to their work.
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nian libraries in the contemporary world. It presents a panoramic survey of project activities undertaken
by Lithuania’s municipal public libraries during the period of 1995–2017.
The second thematic category ‘Social Policy’ is represented by article ‘The Functioning of Parliamentary Libraries and the Principle of the Separation of Powers’ (in the English language) by Magnus Tomas
Kėvišas. The article’s main conclusion is that a parliamentary library in its services and products is to
include as consistent as possible monitoring of the public discourse in order to allow for the expression
of ‘parliamentarianism’ in its analytic interpretation.
The third thematic category, ‘History Research’, features the article ‘A New Reading of Stafford Cripps’s
Memorandum of 22 October 1940’ (translated into Lithuanian by Andrius Vaišnys), the author of which
is the Polish historian Magdalena Hułas. The article’s currency is determined by geopolitical shifts in Europe during the recent decades. It elaborates on a British proposal for the Soviet government to balance
bilateral relations at the time when the Soviet Union had already reached an agreement with the Third
Reich (to divide spheres of influence in Central and Eastern Europe). In order to weaken this agreement,
the Government of Great Britain offered beneficial opportunities for the USSR, especially related to postwar solutions in the States of Eastern and Central Europe (Poland, Estonia, Latvia, and Lithuania and,
lastly, in Romania). The article analyses the process of the preparation of the memorandum and the reaction of the Polish government in exile to efforts of Great Britain in seeking an agreement with Moscow.
The second structural part of the journal ‘Reviews’ presents the text by Daiva Janavičienė ‘The Healing Power of Reading Books: About Implementation Activities of the Project “Application of Bibliotherapy at Libraries” at Lithuania’s County Public Libraries”’. It briefly surveys the 2020–2021 project for the
development of bibliotherapy competences, which was the first such project in Lithuania with regard to
its scope and which had the purpose to develop skills of the staff of public libraries in solving problems
of social exclusion and increasing accessibility of culture by the general public.
We are thankful to anonymous reviewers for critical remarks and constructive suggestions regarding
the improvement of manuscripts submitted to the journal.
Translated by Tomas Auškalnis
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Santrauka. Straipsnio objektas yra susietųjų atvirųjų duomenų paradigma, daranti įtaką kultūros politikos pokyčiams,
skatinanti transformuoti bibliotekų duomenų modelius ir modernizuoti arba kurti naujas informacijos sistemas naudojant RDF modelį bei semantinio saityno technologijas, grindžiamas OWL, SKOS ar SPARQL. Pagrindinis tikslas – identifikuoti susietųjų atvirųjų duomenų paradigmos sąrangą ir reikalavimus, keliamus susietiesiems atviriesiems
duomenims; nustatyti bibliotekų duomenų modelių plėtrą susietųjų atvirųjų duomenų kryptimi ir metodologinius
sprendimus, leidžiančius transformuoti dabartinę katalogavimo praktiką bei modernizuoti informacines sistemas, užtikrinančias susietųjų atvirųjų duomenų rengimą mūsų šalyje bei jų sklaidą semantiniame saityne. Tyrimas grindžiamas
fenomenologine metodologija, kuria remiantis siekiama išaiškinti ir suprasti susietųjų atvirųjų duomenų paradigmos
kaip fenomeno objektyvų tapsmą ir šio fenomeno poveikį socialinei aplinkai. Tyrimo metu nustatytos susietųjų atvirųjų
duomenų paradigmos suformavimo kryptys, tikslai ir metodologinės jos realizavimo galimybės bibliotekų sektoriuje,
o išanalizuotos užsienio šalių bibliotekose įgyvendinamos gerosios praktikos susietųjų atvirųjų duomenų iniciatyvos
patvirtina investicijų svarbą pridėtinę vertę kuriančioms integralioms informacinėms paslaugoms. Tezaurą būtina
keisti formalia ontologija, transformuoti bibliotekose įsitvirtinusią katalogavimo praktiką, taikant bibliotekų duomenų modelius, grindžiamus nauja bibliografine paradigma – kūrinio, išraiškos, apraiškos ir vieneto esybių aprašymu ir
disponuojančia esybių, atributų ir santykių struktūra, bei aprūpinti informacinę sistemą specialia semantinės paieškos
programine įranga. Straipsniu taip pat siekiama inicijuoti platesnę diskusiją ne tik tarp bibliotekų, bet ir atkreipti politikų, atsakingų už kultūros politikos formavimą, dėmesį į tai, kad ir bibliotekų plėtrai skirtame dokumente svarbu
strategiškai pagrįsti šalies bibliotekų duomenų valdymo pertvarką susietųjų atvirųjų duomenų kryptimi, akcentuojant
bibliotekų sektoriaus duomenų integralumą ir numatant reikalingą finansinę paramą šiai pertvarkai įgyvendinti.
Reikšminiai žodžiai: susietieji atvirieji duomenys, atvirųjų duomenų kultūros politika, semantinio saityno technologijos, bibliotekų duomenų modeliai, naujoji bibliografinė paradigma.

Linked Open Data as a Strategic Orientation of Lithuanian Libraries
Abstract. The article builds upon research into the paradigm of linked open data, which impacts developments of the
cultural policy as well as encourages the transformation of library data models and modernization of information
systems or setting up new ones by using the RDF model and Semantic Web technologies based on OWL, SKOS or
SPARQL. The article’s main purpose is to identify the structure of the paradigm of linked open data and the requirements for such data, elaborate on the development of library data models focusing on linked open data as well as to
identify methodological solutions allowing to transform the current cataloguing practice and modernize information
Received: 12/2/2021. Accepted: 12/4/2021
Copyright © 2021 Regina Varnienė-Janssen, Jūratė Kuprienė. Published by Martynas Mažvydas National Library of Lithuania
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systems that ensure the creation of linked open data in Lithuania and their dissemination within the Semantic Web.
The research determined guidelines for shaping a paradigm of linked open data, its purposes, and the methodolo
gical potential for its implementation within the library sector. The analysed best practice initiatives related to linked
open data undertaken by libraries abroad confirmed the importance of investing into integrated information services
which create added value. The research also allowed drawing conclusions concerning the moving of libraries toward
tendencies of creating linked open data. Thesauri should be replaced by formal ontologies, the entrenched cataloguing practice should be transformed by applying library data models based on the new bibliographic paradigm which
requires a description of the entities Work, Expression, Manifestation, and Item as well as possesses a structure of
entities, attributes, and relationships, and information systems should be supplied with special software for semantic
search. The article also has the purpose to encourage broader discussion among Lithuania’s libraries as well as draw
the attention of cultural policy makers to the necessity that, in the strategic document for library development, the
transformation of library data management be oriented at linked open data by emphasizing the integrity of data within the library sector and that financial support for the realization of such transformation be provided.
Keywords: linked open data, open data policy, Semantic Web technologies, library data model, new bibliographic
paradigm.

Įvadas
2016 m. papildytame Lietuvos strateginiame dokumente „Bibliotekų plėtros strateginės kryptys
2016–2022 m.“ akcentuojamas reikšmingas bibliotekų vaidmuo šalies kultūros politikos kontekste, stiprinant visuomenės tapatybę, kūrybingumą, plėtojant socialinį kapitalą. Nors bibliotekos tipologiniu aspektu skiriasi, kiekviena jų rinkinių sklaida ir teikiamomis informacinėmis paslaugomis svariai prisideda
prie edukacijos procesų, šalies kultūros paveldo aktualinimo ar vykdomų mokslinių tyrimų. Informacinėms paslaugoms teikti reikia kokybiškų duomenų. Tokiais duomenimis disponuoja bibliotekos, nes čia
kaupiamas informacijos turinys įvairiose medijose: garsas, vaizdas, tekstai tradicinėse medijose, taip pat ir
skaitmeniniai ištekliai, skelbiami kultūros ir mokslo tematika, įvairiausiomis pasaulio šalių kalbomis. Šie
ištekliai yra kataloguojami bibliotekose dirbančių profesionalų, o metaduomenys yra saugomi informacinėse sistemose, suteikiančiose prieigą prie šios informacijos. Visa tai užtikrina bibliotekose kaupiamų
išteklių ir duomenų apie juos patikimumą. Bendradarbiaudamos su švietimo ir mokslo institucijomis,
kitais kultūros sektoriais ir verslu, bibliotekos tampa pagrindinėmis mokslo informacijos ir žinių perdavimo proceso dalyvėmis ir svarbiausiomis tautos kultūros paveldo aktualinimo pasaulyje tarpininkėmis.
Vienas ryškiausių tokio bendradarbiavimo pavyzdžių kultūros sektoriuje yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2005–2008 m. ir 2009–2012 m. įgyvendinta Virtuali elektroninio paveldo informacijos sistema (toliau – VEPIS), kuri ir toliau plėtojama taikant semantinio saityno (Web 3) technologijas
su informacijos sklaidos portalu www.epaveldas.lt. Jūratės Kuprienės, Alberto Šermoko ir Reginos Varnienės-Janssen atlikti tyrimai1 patvirtina tai, jog ši sistema, integruojanti įvairių kultūros sektoriaus ir švietimo institucijų skaitmenintus objektus, atitinka Nestor darbo grupės suformuluotus skaitmeninių saugyklų patikimumo kriterijus2 ir semantinio saityno reikalavimus, nes yra grindžiama OAIS3, CIDOC CRM4
1

2

3

4

Varnienė-Janssen, R.; Kuprienė, J. Authenticity and Provenance in Long-Term Digital Preservation: Analysis of the Scope of Content. Informacijos mokslai, 2018, t. 82, p. 131–160; Varnienė-Janssen, R.; Šermokas, A. Ontologies and Technologies for Integrating
and Accessing Digital Cultural Heritage: Lithuanian Approach. Informacijos mokslai, 2020, t. 88, p. 66–82; Varnienė-Janssen, R.;
Šermokas, A. Provenance in the Context of Digital Cultural Heritage Content the Lithuanian Approach. In: Authority, Provenance,
Authenticity, Evidence: Selected Papers from the Conference and School Authority, Provenance, Authenticity, Evidence, Zadar, October
2016 / Ed. by M. Willer, A. J Gilliland, M. T. Zadar: Sveučilšteu Zadaru, 2018, p. 213–257.
Catalogue of Criteria for Trusted Digital Repositories. Nestor Working Group on Trusted Repositories Certification, Version 1. Deutsche Nationalbibliothek, 2006. Prieiga per internetą: https://files.dnb.de/nestor/materialien/nestor_mat_08-eng.pdf. Žiūrėta
2021-03-15.
ISO 14721:2012 Space Data and Information Transfer Systems – Open Archival Information System (OAIS) – Reference Model. Prieiga
per internetą: https://www.iso.org/standard/57284.html. Žiūrėta 2021-03-15.
CIDOC Conceptual Reference Model. Version 5.1.2., 2013. Prieiga per internetą: http://www.cidoc-crm.org/sites/default/files/cidoc_crm_version_5.1.2.pdf. Žiūrėta 2021-03-15.
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ir RDF5. OAIS modelis, kuriuo yra grindžiamas VEPIS funkcionalumas, leidžia nuosekliai registruoti
sistemoje vykstančius duomenų ir informacijos pokyčius. Šių pokyčių pagrindas yra skaitmeninė proveniencija – saugomų duomenų patikimumo ir išteklių autentiškumo įrodymas, turintis ypač didelę reikšmę
informacijos vartotojui. Kadangi informacijos paieška sistemoje organizuojama ontologijų pagrindu –
CIDOC CRM, OWL ir RDF, VEPIS užtikrina laisvai pasirenkamą duomenų apdorojimo būdą nepriklausomai nuo konkrečios programinės įrangos galimybių. Šios VEPIS galimybės atitinkamai vertinamos
trečiu duomenų teikimo brandos lygiu. Duomenys lengvai publikuojami, tačiau duomenų eksportui iš
uždarų formatų reikia papildomų įrankių. A. Šermokas ir R. Varnienė-Janssen, pripažindami, kad VEPIS
jau yra įsitvirtinusi tarp nacionalinio lygmens sistemų ir įvertinta gana aukštu trečiu duomenų brandos
lygiu, taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ši sistema kol kas dar neužtikrina galimybės gauti užklausą papildančios semantiškai artimos informacijos iš nesusijusių su VEPIS sistemų6. Tai leidžia daryti išvadą, kad
vis dar lieka erdvės tolesnei VEPIS plėtrai, kuri būtų vertinama penktu duomenų brandos lygiu.
Lyginant kitų Lietuvos bibliotekų sistemų funkcionalumus su VEPIS, matomas akivaizdus jų skirtumas. Priešingai nei VEPIS, kur paieška organizuojama duomenų susiliejimo būdu, panaudojant ontologijas ir semantinio saityno technologijas, kitų Lietuvos bibliotekų informacinėse sistemose paieška
grindžiama modeliu, siūlančiu vartotojui galimybę susipažinti su iš anksto nustatytu duomenų rinkiniu. Tokio modelio sisteminė paieška leidžia surasti bibliotekų fiziniuose ar skaitmeniniuose ištekliuose
reikiamą informacijos išteklių, dažniausiai – knygą, žurnalą ar jo straipsnį, mokslinį darbą, kultūros
paveldo objekto skaitmeninę kopiją. Paprastai formuluodamas užklausą vartotojas turi įvesti reikšminius žodžius, tiksliausiai nusakančius jo poreikį. Ir tik nuo vartotojo gebėjimo formuluoti užklausą bei
bibliotekos išteklių formavimo pagrindų išmanymo priklauso paieškos rezultato sėkmė. Nors bibliotekų
paieškos sistemos tobulinamos ne vieną dešimtį metų, paieška šiose sistemose rezultatyviausia tada, kai
vartotojui pavyksta pateikti užklausą ne šnekamosios kalbos, bet reikšminiais žodžiais, kurie vartojami
bibliotekos išteklių katalogavimo sistemose. Tad tenka pripažinti, kad iki šiol tarp vartotojo ir bibliotekos išteklių išlieka nepasiekiamumo problema: vartotojui rasti yra sudėtinga, o biblioteka nėra užtikrinta, jog ištekliai yra sukataloguoti taip, kad vartotojas juos suras. Šios problemos priežastis yra itin kompleksiški ir pernelyg detalūs, standartizuoti ir specifiškai bibliotekų veiklai pritaikyti duomenų modeliai,
ne tik apsunkinantys informacinę paiešką vartotojams, bet ir neužtikrinantys šių modelių sąveikumo
su kitų institucijų sistemomis semantiniame saityne. Kita vertus, laikytis tarptautiniu mastu suderintų
metaduomenų formatų – UNIMARC, MARC21 ar DC, metaduomenų turinio standartų – ISBD, RDA
ar AACR, duomenų perdavimo protokolų – OAI-PHM reikalauja siekis užtikrinti bibliotekų informacinių sistemų funkcionavimo tvarumą realizuojant vis didėjantį funkcinį Europos ir pasaulio bibliotekų
suderinamumą. Standartizuoti duomenų modeliai ir protokolai sudaro galimybę bibliotekoms keistis
metaduomenimis, dalyvauti paskirstyto katalogavimo procesuose arba tarptautiniuose projektuose,
pavyzdžiui, VIAF ar kultūros paveldo informacijos skaitmeninėje bibliotekoje Europeana. Naujos semantinio saityno galimybės ir jų pagrindu pakitę vartotojų informaciniai poreikiai skatina bibliotekas
imtis esminės informacinių sistemų pertvarkos, kuri, Gordono Dunsire ir Mirnos Willer nuomone, yra
pernelyg užsitęsusi7. Autoriai mano, jog lėtą pasaulio bibliotekų informacinių sistemų pertvarką lemia
daug priežasčių: nepalankios ekonominės ir technologinės sąlygos, konkrečių institucijų apsisprendimas užtikrinti jau veikiančių bibliotekinių sistemų tvarų funkcionavimą bei IFLA organizacinio darbo
trikdžiai rengiant naujus duomenų ir informacijos modelius, organizuojant tarptautinį jų aptarimą bei
5

6

7

RDF Schema 1.1. W3C Recommendation 25 February 2014. Prieiga per internetą: https://www.w3.org/TR/rdf-schema/. Žiūrėta 2021-03-15.
Plačiau žr. Varnienė-Janssen, R.; Šermokas, A. Ontologies and Technologies for Integrating and Accessing Digital Cultural Heritage: Lithuanian Approach, p. 66–82.
Dunsire, G.; Willer, M. Initiatives to Make Standard Library Metadata Models and Structures Available to the Semantic Web. World
Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly, Gothenburg, Sweden – 10–15 August 2010. Prieiga
per internetą: http://www.ifla.org/en/ifla76. Žiūrėta 2021-03-03.
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patvirtinimą. Informacijos valdymas dabartinėse informacijos sistemose tampa dar sudėtingesne problema, nes bibliotekos, siekdamos kuo geriau patenkinti vartotojų poreikius, pateikia paieškai ne tik
savus išteklius, bet ir tuos, kurie prieinami atvirai ar iš dalies atvirai internete: kitų bibliotekų, archyvų
bei muziejų išteklius, mokslo duomenų bazes, registrus, virtualių parodų objektus ir kitą turinį, atitinkantį bibliotekos profilį ir išteklių formavimo principus. Kadangi duomenų tipai, laikomi skirtingose
informacijos sistemose, paprastai skiriasi, reikalingi specialūs sprendimai, galintys šiuos duomenis sujungti kartu bei įgalinti informacinę sistemą ne tik suprasti vartotojo užklausą, bet ir ją išversti į kalbą,
suprantamą kitoms informacinėms sistemoms. Poreikį tobulinti bibliotekų informacines sistemas pagal
meto ir vartotojų reikalavimus patvirtina daugelio šalių mokslininkų atlikti tyrimai, gerosios praktikos
pavyzdžiai ir pagaliau Europos Komisijos (toliau – EK) atvirųjų duomenų strategija8. Mūsų šalies strateginio dokumento, skirto bibliotekų plėtrai 2016–2022 m., 12.3 ir 12.6 uždaviniuose9 bibliotekos skatinamos kurti naujas elektronines paslaugas panaudojant įveiklintą infrastruktūrą ir įsitraukiant į strategines
valstybės informacijos išteklių valdymo veiklas bei struktūras. Dokumente nurodoma, jog bibliotekos,
disponuojančios patikimais ir didelės apimties duomenų masyvais (angl. Big data), galėtų tapti sėkminga į vartotoją orientuotų ir atvirų inovacijų skatinimo grandimi. Kita vertus, didesnis bibliotekų įsitraukimas į strategines valstybės informacijos išteklių valdymo veiklas šiame dokumente nedetalizuojamas
ir nesiejamas su EK atvirųjų duomenų strategija, skatinančia esminę viešojo sektoriaus institucijų duomenų pertvarką susietųjų atvirųjų duomenų kryptimi. Analogišką išvadą dėl valstybinio požiūrio stokos
pertvarkant bibliotekų informacines infrastruktūras susietųjų atvirųjų duomenų kryptimi daro ir Diane
Rasmussen Pennington ir Laura Cagnazzo, tyrusios platesnį bibliotekų duomenų atvėrimą pritaikant susietųjų atvirųjų duomenų technologiją Europos nacionalinėse bibliotekose10. Gauti duomenys leido tyrėjoms daryti išvadą, jog beveik visose tirtose šalyse dėl susietųjų atvirųjų duomenų technologijų platesnio
taikymo bibliotekose trūksta valstybinio požiūrio. Štai, pavyzdžiui, Nyderlanduose susietųjų atvirųjų
duomenų praktika paliekama atskirų institucijų atsakomybei, o Škotijoje susietųjų atvirųjų duomenų
iniciatyva traktuojama kaip specifinė semantinio saityno technologija, kuriai plačiau pritaikyti pakaktų
semantinio saityno galimybių suvokimo skatinimo. Svarbu paminėti, kad daugelis šio tyrimo respondentų vienu klausimu sutaria: „jeigu duomenų atvėrimas tampa vyriausybiniu lygiu palaikoma praktika,
turi būti peržiūrimi prioritetai ir skiriamos atitinkamos lėšos“11. Ši nuomonė svarbi ir mūsų šaliai, nes
minėtame strateginiame dokumente, skirtame Lietuvos bibliotekų plėtrai 2016–2022 m., semantinio
saityno technologijų taikymas šalies bibliotekose apskritai neaktualizuojamas, nors dvejais metais anksčiau (2014 m.) paskelbtame Informacinės visuomenės plėtros komiteto (toliau – IVPK) Lietuvos viešojo
sektoriaus atvirų duomenų architektūros modelyje jau buvo numatytas ir bibliotekų duomenų platesnis
atvėrimas pagal semantinio saityno reikalavimus. Šis modelis yra universalus, tačiau konkrečių sektorių
veiklos kontekstas ir naudojami duomenų valdymo standartai yra skirtingi. Todėl bibliotekų sektoriaus
duomenų valdymo ypatumai yra aktualūs, keliantys sudėtingus iššūkius, nes bibliotekos privalės užtikrinti ne žemesnį nei trečią atvirųjų duomenų brandos lygį; skirtingų duomenų rinkmenų susiejimą,
vertinamą penkių žvaigždučių atvirųjų duomenų teikimo brandos lygiu bei leidžiančiu įgyvendinti semantinę paiešką; atvertų duomenų palaikymą, kokybę ir aktualumą ilguoju laikotarpiu. Visų šių uždavinių kontekste iškyla ir kita problema – papildomų finansinių išteklių poreikis, kuris yra įvardijamas ir
jau minėtame IVPK modelyje.
8

9

10

11

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions: Open data An Engine for Innovation, Growth and Transparent Governance. Brussels, 12.12.2011 COM
882 Final. Prieiga per internetą: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:EN:PDF. Žiūrėta 2021-04-03.
Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–2022 metams. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu
Nr. ĮV-344, p. 5–6. Prieiga per internetą: https://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/Biblioteku%20pletros%20kryptys.pdf.
Rasmussen, P. D.; Cagnazzo, L. Connecting the Silos Implementations and Perceptions of Linked Data Across European Libraries.
Journal of Documentation, 2019, Vol. 75, No. 5, p. 643–666.
Ibidem.
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Apie sistemų galimybes sujungti informaciją internete pirmasis pasauliui pranešė interneto išradėjas Timas Berners-Lee, pristatydamas semantinio saityno kelio žemėlapį, pats autorius įvardijo jį
ateities planu, kuris dar nėra išbandytas12. Trečiosios kartos saitynas (angl. Web 3.0), grindžiamas saityno išplėtos metodologija, t. y. žiniomis apie išteklius, kuriomis operuoja ne tik žmogus, bet ir informacinės sistemos, telkiančios šias žinias į bendrą prasminį susietųjų duomenų tinklą. Tai neabejotinai
pasaulio mastu svarbiausias pastarųjų dviejų dešimtmečių įvykis, nes, paties išradėjo T. Berners-Lee
žodžiais, tuometiniam saitynui buvo suteikta daugiau prasmės ir motyvacijos skelbti duomenis saityne kompiuteriu skaitomu formatu13. Semantinio saityno atsiradimas turėjo didžiulės įtakos vartotojų
informacinių poreikių bei jų informacinės elgsenos pokyčiams ir šiuo metu daugelio pasaulio šalių
bibliotekų sistemos, įskaitant ir Lietuvos, jau nebetenkina pakitusių informacijos vartotojų poreikių.
Tai patvirtina ir minėtas tyrimas14, ir kitų mokslininkų publikacijos šiuo klausimu. Pavyzdžiui, ilgametė IFLA ISBD peržiūros komiteto pirmininkė Elena Escolano Rodríguez, pristatydama ISBD pokyčių
perspektyvas, kartu skatina atsižvelgti į laikmečio keliamus reikalavimus, daugiau domėtis bibliotekose naudojamų metaduomenų modelių pokyčiais bei šių modelių sąsajomis ir sumaniai jas taikyti
praktikoje15. Analogišką išvadą pateikia ir W3C bibliotekų susietųjų duomenų grupės mokslininkai
atlikto tyrimo ataskaitoje (Library lnked data incubator group <...>, 201116). Tyrėjai daro išvadą, kad
bibliotekų duomenys saityne nėra integruoti, dažnai yra išreikšti natūraliąja kalba, jiems taikomi tik
bibliotekų bendruomenėje priimti standartai ir jų technologine plėtra rūpinasi ne informacijos profesionalai, o tiekėjai. Išsakytas nuomones palaiko ir kiti autoriai. Kimas Tallerås pagrindine priežastimi,
dėl kurios bibliografiniai įrašai yra izoliuoti, įvardija MARC formato metodologiją, kurią vertinant
naujos bibliografinės paradigmos požiūriu yra grindžiama vieneto aprašymo lygiu ir nedisponuojama
esybių, atributų ir santykių struktūra. Todėl autorius neatsitiktinai siūlo orientuotis į ontologinį instrumentą, užtikrinantį bibliografinių duomenų parengimą pagal semantinio saityno metodologiją17.
Su išsakyta mintimi siejasi ir Oreste’o Signore’o nuomonė, kad iki semantinio saityno atsiradimo sukurtose informacijos sistemose naudojami metaduomenų žodynai ir formatai neorganizuoja objektų
į hierarchiją. Autoriaus nuomone, duomenų integravimas metaduomenų lygiu „<...> negali išnaudoti
visų galimų ryšių gausos tarp skirtingų informacijos elementų. Ryšių mechanizmas taip ir lieka informacijos vartotojo galvoje.“18 Tokius ryšius, autoriaus nuomone, užtikrina ontologija besiremiantis
duomenų organizavimas ir semantinio saityno technologijos, nes naudojant RDF išteklių aprašymo
formatą duomenys yra koduojami kaip triadų aibės: veiksnys – tarinys – papildinys, kurios grindžiamos URI. Tai užtikrina papildomų duomenų išdavimą pagal pateiktą užklausą. Analogišką išvadą
daro ir Rimvydas Laužikas, Jonas Juškys, Vygintas Vaitkevičius bei R. Varnienė-Janssen, kurių nuomone, duomenis integruojant metaduomenų lygiu nepakankamai užtikrinamas jų struktūravimas, nes
skirtingai traktuojami ir pateikiami istorinės geografijos, chronologijos bei biografistikos duomenys19.
12
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Berners-Lee, T. The Semantic Web Road Map, 1998, p. 1. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/200034151_
The_Semantic_Web_road_map. Žiūrėta 2021–03–06.
Ibidem.
Žr. Rasmussen, P. D.; Cagnazzo, L. Connecting the Silos Implementations and Perceptions of Linked Data Across European Libraries, p. 643–666.
Plačiau žr. Rodríguez Escolano, E. RDA and ISBD: History of a Relationship. JLIS.it., 2016,Vol. 7, No. 2, p. 49–82.
Library Linked Data Incubator Group Final Report. W3C Incubator Group Report 25 October 2011 / T. Baker, E. Bermès, K. Coyle,
G. Dunsire, A. Isaac, P. Murray, P. Panzer, J. Schneider, R. Singer, E. Summers, W. Waiters, J. Young. and Zheng. Prieiga per internetą: www.w3.org/Consortium/facts. Žiūrėta 2021-03-12.
Plačiau žr. Taleras, K. From Many Records to One Graph: Heterogeneity Conflicts in the Linked Data Restructuring Cycle. Proceedings of the Eighth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Copenhagen, Denmark, 2013,
p. 19–22. Prieiga per internetą: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1044646.pdf. Žiūrėta 2021-03-12.
Signore, O. The Semantic Web and Cultural Heritage: Ontologies and Technologies Help in Accessing Museum Information, 2007.
Prieiga per internetą: https://www.semanticscholar.org/paper/The-Semantic-Web-and-Cultural-Heritage-%3A-Ontologies-Signore/ab4f0ee826bbea097f4d7aa4d5244b67c0caeaa6. Žiūrėta 2021-03-12.
Varnienė-Janssen, R.; Laužikas, R.; Vaitkevičius, V.; Juškys, J. Skaitmeninto kultūros paveldo vientiso turinio kūrimo strateginiai,
metodologiniai ir techniniai sprendimai: lietuviškoji koncepcija. Bibliografija 2010–2011: mokslo darbai, 2013, p. 43–55.
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VEPIS sistemoje išspręsti šias problemas padeda CIDOC CRM ontologija grindžiamas Bendras asmenvardžių vietovardžių ir istorinės chronologijos tezauras (BAVIC), atliekantis informacijos iš įvairių
šaltinių integravimo funkciją ir vykdantis informacijos išdavimą vartotojui. Apie platesnį bibliotekų
duomenų atvėrimą visuomenei mūsų šalyje prabilta dar 2007 m. paskelbus Johno Byrumo straipsnį
Nacionalinės bibliotekos leidinyje Bibliografija20 ir 2010 m. susietųjų atvirųjų duomenų analizei paskyrus visą mokslo darbų rinkinį – Bibliografija 2010–201121.
Tyrinėjant bibliotekų galimybę pritaikyti susietųjų atvirųjų duomenų metodologiją, padedančią gerinti pasikeitimą informacija šalies ir tarptautiniu mastu bei įžvelgti kitas naujas galimybes, kyla nemažai
klausimų. Kokiais sprendimais reikėtų vadovautis siekiant dabartinę katalogavimo praktiką pertvarkyti
susietųjų atvirųjų duomenų pagrindu? Kurie gerosios praktikos pavyzdžiai yra jau pasiteisinę racionalizuojant bibliotekų katalogavimo praktiką susietųjų atvirųjų duomenų kryptimi? Kokie metaduomenų
kūrimo, sąsajų ir sklaidos pokyčiai labiausiai atlieptų šiandieninius informacijos vartotojo poreikius?
Kurie metodologiniai ir technologiniai sprendimai leistų paspartinti bibliotekų informacinių sistemų
plėtrą kuriant modernias paslaugas, užtikrinančias integraciją su kitomis, pirmiausia šalies ir Europos
Sąjungos šalių duomenis kaupiančiomis ir teikiančiomis infrastruktūromis? Atsakyti į šiuos klausimus
padeda šis atliktas tyrimas.
Straipsnio objektas – susietųjų atvirųjų duomenų paradigma, daranti įtaką kultūros politikos pokyčiams, skatinanti transformuoti bibliotekų metaduomenų modelius bei modernizuoti arba kurti naujas
bibliotekų informacijos sistemas, naudojant RDF modelį bei semantinio saityno technologijas, grindžiamas OWL, SKOS ar SPARQL.
Straipsnio tikslas – identifikuoti susietųjų atvirųjų duomenų paradigmos sąrangą ir reikalavimus,
keliamus susietiesiems atviriesiems duomenims; nustatyti bibliotekų duomenų modelių plėtrą susietųjų
atvirųjų duomenų kryptimi ir metodologinius sprendimus, leidžiančius transformuoti dabartinę katalogavimo praktiką bei modernizuoti informacines sistemas, užtikrinančias susietųjų atvirųjų duomenų
rengimą mūsų šalyje ir jų sklaidą semantiniame saityne.
Tyrimas grindžiamas fenomenologine metodologija, kuria remiantis siekiama išaiškinti ir suprasti
susietųjų atvirųjų duomenų paradigmos kaip fenomeno objektyvų tapsmą ir šio fenomeno poveikį socialinei aplinkai. Remiantis Johnu W. Creswellu, tyrėjo dėmesio centre – ne individai kaip naratyviniame
tyrime, bet fenomenas ir tai, kaip šis fenomenas yra patiriamas skirtingų individų22. Fenomenologinė
metodologinė nuostata, taikoma šiame tyrime, orientuoja ne tiek į paties fenomeno nagrinėjimą, kiek į jo
reikšmę, nulemtą žmogiškosios sąmonės veiklos ir darančios poveikį kitoms žmogiškosios veiklos kryptims. Tyrėjas ieško to, kas bendra skirtingoms individų patirtims susidūrus su šiuo fenomenu. Ta bendra
patirtis yra kaip realybės dalis ir yra fenomeno esmė. Šis tyrimas konstruojamas remiantis būtent tokia
metodologine nuostata. Tyrimą sudaro keletas lygių. Pirmas – susietųjų atvirųjų duomenų paradigmos
supratimo interpretacijos lygis yra grindžiamas Europos Sąjungos ir Lietuvos strateginių dokumentų,
įžvelgiančių duomenų atvėrimo potencialą, jų galimą naudą ir nurodančių jų atvėrimo kryptį, analize.
Antras – susietųjų atvirųjų duomenų paradigmos supratimo interpretacijos lygis yra grindžiamas reikalavimų, keliamų susietųjų duomenų aprašymui, skelbimui bei jų sujungimui internete, analize. Trečias – susietųjų atvirųjų duomenų paradigmos supratimo interpretacijos lygis yra grindžiamas įvairių šalių tyrėjų,
įskaitant ir šio straipsnio autores, patirčių, susidūrus su šiuo fenomenu, analize. Tokia tyrimo logika
užtikrina perėjimo nuo atskirybės, individualių ir subjektyvių žinių į apibendrintą sąvokinį socialinės
tikrovės aprašymo lygį.
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Byrum, J. D. Rekomendacijos kuo greičiau patobulinti OPAC ir valstybinės bibliografijos tarnybos vaidmuo sprendžiant šį uždavinį. Bibliografija 2005–2006: mokslo darbai, 2007, p. 14–23.
Bibliografija 2010–2011: mokslo darbai / mokslinė redaktorė ir sudarytoja R. Varnienė-Janssen. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013.
Plačiau žr. Creswell, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. London: Sage Publications,
2009.
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1. Susietųjų atvirųjų duomenų paradigma
1.1. Atvirųjų duomenų ir informacijos valdymo politikos paradigma
Šiuo metu Europos Sąjungos (toliau – ES) mastu yra įgyvendinama EK atvirųjų duomenų strategija , kuria siekiama paspartinti naujų paslaugų plėtrą, paremtą inovatyviais informacijos derinimo arba
naudojimo metodais, skatinančiais ekonomikos augimą ir didinančiais visuomenės aktyvumą. Atvirieji
duomenys šioje strategijoje apibrėžiami kaip bendroji informacija, kuria laisvai naudotis, pakartotinai
naudotis ir ją platinti gali bet kas – nemokamai ar už nedidelį mokestį. Įgyvendindamas EK atvirųjų
duomenų strategiją IVPK inicijavo tyrimą, kuriuo buvo siekiama įvertinti Lietuvos nacionalinio lygmens
viešojo sektoriaus teikiamų viešai prieigai duomenų ir metaduomenų struktūros modelius, sistemų funkcionalumus ir sukurti Lietuvos viešojo sektoriaus atvirų duomenų architektūros modelį24. Tyrimui buvo
pasitelkta T. Berners-Lee pasiūlyta „penkių žvaigždučių schema“25, leidžianti įvertinti tiriamų rinkmenų
atitiktį atviriesiems duomenims keliamiems reikalavimams bei Lietuvos informacijos sistemų gebėjimą
generuoti ir vykdyti susietųjų duomenų paiešką. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad „<...> Lietuvos skelbiamos informacijos rinkmenos netenkina dabartinių atvirų duomenų poreikių ir neatitinka ES lygiu
skelbiamų rekomendacijų“. Tyrimu taip pat nustatyta, kad „<...> apie 24 % atvirų duomenų iniciatyvų
atitinka antrą brandos lygį, t. y. duomenys skelbiami struktūrizuotų duomenų forma, uždarais formatais
(pvz., MS Excel), 3 % – trečią, t. y. duomenys skelbiami struktūrizuotų duomenų forma, atvirais formatais (pvz., CSV), o didžioji dauguma Lietuvos atvirų duomenų iniciatyvų (apie 73 %) yra pirmo brandos
lygio, t. y. duomenys skelbiami nestruktūrizuotais, neredaguojamais formatais (pvz., skenuoti dokumentai, PDF). Taip pat trūksta ne tik atvirų formatų ir standartų taikymo praktikos, bet taip pat ir standartų
bei formatų integralumo“26. Nustatyti trūkumai mažina atvirųjų duomenų teikiamą naudą verslui, visuomenei ir pačioms institucijoms. Šiuo požiūriu susietųjų atvirųjų duomenų struktūra ir jų pateikimo
pobūdis iš esmės skiriasi nuo ataskaitoje išvardytų duomenų modelių ir metaduomenų struktūros bei jų
pagrindu grindžiamos paieškos rezultatų. Susietųjų atvirųjų duomenų pagrindu organizuojamos paieškos rezultatai kur kas labiau atitinka informacijos vartotojo lūkesčius. 2014 m. IVPK paskelbti tyrimo
rezultatai taip pat leidžia daryti išvadą, jog susietaisiais atviraisiais duomenimis, atitinkančiais penktą
duomenų brandos lygį, nedisponuoja nė viena mūsų šalies institucija. Akivaizdu, kad papildomo finansavimo prireiks ne tik kuriant bendrą šalies universalią atvirųjų duomenų platformą, bet ir institucijoms,
teikiančioms į ją duomenis. Todėl stochastinis procesas, kuris dažniausiai taikomas kultūros projektams
finansuoti mūsų šalyje, padėties neišgelbės. Padėtį svariai galėtų pagerinti suformuotas valstybinis požiūris ir numatytas finansavimas, remiantis kultūros sektoriaus institucijų duomenų valdymo pertvarką
susietųjų atvirųjų duomenų kryptimi. Fondoieškos srityje atminties institucijos sukaupė pakankamai patirties, kai 2004–2009 m. joms pačioms teko ieškoti papildomo finansavimo kultūros paveldo skaitmeninimo projektams įgyvendinti. Bendromis atminties institucijų pastangomis buvo parengti strateginių dokumentų Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos ir Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo,
skaitmeninio turinio ir prieigos strategijos projektai. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai aprobavus
šiuos projektus ir Vyriausybei juos patvirtinus, atsirado galimybė kreiptis finansinės paramos į ES struk23
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The European Commission Policy on Open Data. Prieiga per internetą: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/open-data-0; Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions: Open Data An Engine for Innovation, Growth and Transparent Governance.
Lietuvos viešojo sektoriaus atvirų duomenų architektūros modelis. Vilnius: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, 2014, p. 9. Prieiga per internetą: https://ivpk.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/Veikla/Veiklos_sritys/Informacijos_pakartotinis_naudojimas/Atvir%C5%B3%20duomen%C5%B3%20teikimo%20modelis.pdf. Žiūrėta 2021-04-03.
Berners-Lee, T. Linked Data – Design Issues. Retrieved July 23, 2006. Prieiga per internetą: http://www.w3.org/DesignIssues/
LinkedData.html. Žiūrėta 2021-04-03.
Lietuvos viešojo sektoriaus atvirų duomenų architektūros modelis, p. 9.
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tūrinius fondus 2004–2007 m. ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiais ir įgyvendinti reikšmingus
projektus, užtikrinančius ilgalaikį skaitmeninto turinio išsaugojimą bei aktualinančius mūsų šalies kultūros paveldą. Nurodytų strateginių dokumentų svarba akcentuojama ir vertinant ES struktūrinės paramos
poveikį kultūrai (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos <...>, 2016). Tenka konstatuoti, kad šiuo metu
kultūros sektoriuje nėra strateginio dokumento, aktualizuojančio atminties institucijų duomenų valdymo
pertvarką susietųjų atvirųjų duomenų kryptimi. Tad galima turėti vilties, kad straipsnyje analizuojamos
susietųjų atvirųjų duomenų realizavimo bibliotekose galimybės paskatins platesnę diskusiją ne tik tarp
šalies bibliotekų, bet ir padės atkreipti politikų, atsakingų už kultūros politikos formavimą, dėmesį į tai,
įgyvendinant Atvirų duomenų iniciatyvos įgyvendinimo modelyje (2018 m.) numatytus reikalavimus ypač
aktualu strateginiame bibliotekų plėtros dokumente strategiškai pagrįsti mūsų šalies bibliotekų duomenų
valdymo susietųjų atvirųjų duomenų kryptimi pertvarką, akcentuojant bibliotekų sektoriaus duomenų
integralumą, ir numatyti finansinę paramą šiai pertvarkai įgyvendinti. Kita galima alternatyva galėtų būti
skubiai parengta kompleksinė programa su finansine parama numatytiems pokyčiams kultūros sektoriuje įgyvendinti. Finansavimo perspektyva šiems pokyčiams atsiveria naujai patvirtintose ES programose.
Pavyzdžiui, ES. Skaitmeninės Europos programoje 2021–2027 m. tarp prioritetinių finansavimo sričių paminėtas platus aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ir skaitmeninių technologijų naudojimas visose ekonomikos srityse ir visuomeniniame gyvenime (ES. Skaitmeninės Europos programa, 2019).
1.2. Susietųjų atvirųjų duomenų metodologijos paradigma
Kol kas nėra vienos susietųjų atvirųjų duomenų sampratos, tačiau yra net keletas jos apibūdinimų,
grindžiamų skirtingais metodologiniais požiūriais, kurie apibendrinti Marianos Ziku analitinėje apžvalgoje27. T. Berners-Lee akcentuoja, kad semantinis saitynas yra ne tik jame paskelbti duomenys, tai yra
ir nuorodų sukūrimas28. Tokiai nuomonei pritaria ir kiti autoriai. Christianas Bizeris, Tomas Heathas ir
T. Barners-Lee susietuosius duomenis apibūdina kaip gerosios praktikos rinkinį skelbiant ir sujungiant
struktūrintus duomenis internete29. Remiantis susietųjų duomenų metodologijos autoriais, galima daryti
išvadą, kad susietųjų duomenų samprata apima ir metodologines ir technologines priemones. Naudojant
Išteklių aprašo modelį (toliau – RDF)30 bei saityno ontologijų kalbas (toliau – OWL)31 užtikrinama duomenų iš skirtingų šaltinių bei nesusijusių sistemų heterogeninių duomenų sietis semantiniame saityne.
Vienas didžiausių iššūkių kuriant semantinį saityną – įveikti įvairių bendruomenių skelbiamų metaduomenų heterogeniškumą. Siekdamas įgyvendinti šį iššūkį 2006 m. T. Berners-Lee nustatė susietiesiems
duomenims keliamus reikalavimus ir juos publikavo Susietųjų duomenų principuose32 (toliau – Principai), kurie neabejotinai galėtų būti naudingi kaip gerosios praktikos rekomendacijos projektuojant
naujas arba renovuojant senąsias sistemas susietųjų duomenų generavimo kryptimi. Principus sudaro
pagrindinės keturios taisyklės:
– sąvokoms apibūdinti naudokite universalųjį ištekliaus identifikatorių (URI);
– siekdami sukurti galimybę surasti šias sąvokas naudokite HTTP URI;
– ieškantiems URI, suteikite naudingos informacijos pasinaudodami RDF, SPARQL standartais;
–	pateikite nuorodų į kitus URI, kurios suteiks vartotojui galimybę atrasti daugiau jį dominančių
dalykų.
27
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Žr. Ziku, M. Digital Cultural Heritage and Linked Data: Semantically-Informed Conceptualisations and Open Practices with Focus
on Intangible Cultural Heritage. Liber Quaterly, 2020, Vol. 30, No. 1, p. 1–16.
Berners-Lee, T. The Semantic Web Road Map, p. 1.
Žr. Bizer, Ch.; Heath, T.; Berners-Lee, T. Linked Data – The Story So Far. International Journal on Semantic Web and Information
Systems, 2009, Vol. 5, No. 3, p. 1–22.
Resource Description Framework: Prieiga per internetą: https://www.w3.org/TR/owl-features/.
Web Ontology Language: Prieiga per internetą: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Ontology_Language#OWL_sublanguages.
Berners-Lee, T. Linked Data – Design Issues.

21

Aktualu rytoj / Relevant Tomorrow 2021, t. 1, Nr. 19

ISSN 2669-2899 (online)

Šios taisyklės ir semantinio saityno konsorciumo (Web3C) dokumentacija33 suformavo nūdienos semantinio saityno funkcionavimo metodologiją, reikalaujančią kiekvienai sąvokai naudoti universalųjį
ištekliaus identifikatorių (toliau – URI), kuris turi būti susijęs su naudinga semantine informacija. Pagrindinis struktūrinis abstrakčios sintaksės komponentas yra triadų aibės, kurias sudaro universaliuoju
ištekliaus identifikatoriumi besiremiantis veiksnys, papildinys ir tarinys. Veiksnys identifikuoja tai, apie ką
yra teiginys, tarinys – tam tikrą apibūdinamo dalyko aspektą, o papildinys – šio aspekto reikšmę. Triados
pagrindas yra tarinys, kuris yra pateikiamas kaip RDF savybė, o triados veiksnys ir papildinys pateikiami
kaip RDF klasių nariai. Klasės apibūdina dalykus, o savybės – dalykų santykius; klasės ir savybės yra
pamatiniai RDF elementų tipai. Dalykas, apibūdinamas kaip klasė, gali būti bet koks išteklius arba esybė,
apie kurią norima ką nors pasakyti; toks dalykas naudojamas kaip triados veiksnys. RDF yra pamatas kuriant pamatines ontologijas, leidžiančias integruoti konkrečios srities ar interesų lauko sampratas. Kaip
tokį pavyzdį galima būtų pateikti CIDOC CRM, kuris buvo sukurtas muziejų sektoriui ir pamažu buvo
pritaikytas informacijai koduoti ir skleisti internete daugelyje visuomeninio gyvenimo sričių. 1 lentelėje
pateiktas pavyzdys iliustruoja veiksnio – tarinio – papildinio triadą, remiantis CIDOC CRM grindžiama
RDF metodologija. Lentelėje veiksnys yra veikėjas (angl. Actor), kuris yra koduojamas E39 CIDOC CRM
klase. Tarinys lentelėje yra CIDOC CRM savybė, kuri koduojama <P1 Yra vadinamas (idenfikuojamas)>
(angl. Identified by (identifies); ir papildinys atitinkamai lentelėje yra CIDOC CRM klasė E41 Veikėjo
vardas (pavadinimas), identifikuojantis objektą (angl. Appellation).
1 lentelė
CIDOC CRM klasė

Savybė

Atributas

E39 Actor / Veikėjas

P1 Identified by (identifies) / Yra vadinamas (idenfikuojamas)

E41 Appellation / Veikėjo vardas (pavadinimas), identifikuojantis objektą

Ch. Bizeris, T. Heathas ir T. Barners-Lee teigia, kad triados veiksnys ir papildinys gali priklausyti skirtingiems duomenų rinkiniams, kurie naudodami RDF susieja dokumentus. Tai užtikrina heterogeninių
duomenų pateikimą RDF formatu kartu su jo semantine išplėta – RDF(S) į semantinį saityną, o tai ypač
vertinga perteikiant, jungiant ir interpretuojant valdymo sistemas ir portalus34.
Kita svarbi susietųjų atvirųjų duomenų principų taisyklė reikalauja užtikrinti sampratų suradimo galimybę. Siekiant šio tikslo kiekvienam universaliajam ištekliaus identifikatoriui (toliau – URI) turėtų būti
naudojamas HTTP protokolas. Pats semantinio saityno išradėjas T. Berners-Lee pataria, jog paprasčiausias būdas realizuoti šį sprendimą yra tame pačiame URI faile pateikti nuorodą į kitą URI35. Ši priemonė
dar yra vadinama nuorodų susiejimo (de-reference) technologija, užtikrinančia papildomų duomenų suteikimą į pateiktą užklausą. Tokia nuorodų susiejimo technologija yra vertinama technologijos gebėjimu
užtikrinti galimybę žmogui prieinama forma skaityti saityne pateiktą tinklalapį HTML formatu arba
mašina – apdorojamus duomenis RDF formatu.
1.3. Susietųjų atvirųjų duomenų technologijų paradigma
Kaip aptarta, pagrindinė semantinio saityno kalba yra RDF modelis, kuris yra naudojamas ištekliams
aprašyti, suteikiantis priemones, reikalingas ištekliams apibrėžti. Be RDF, semantinis saitynas dar disponuoja saityno ontologijos kalba (OWL), (OWL2, 2012), kuri yra išraiškingesnė ir formalesnė nei RDF ir
RDF-S, galinti labai glaudžiai susieti duomenis, kuriai būdinga semantinių savybių gausa ir kuri gali būti
33
34
35

World Wide Web. Prieiga per internetą: https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html.
Bizer, Ch.; Heath, T.; Berners-Lee, T. Linked Data – The Story So Far, p. 1–22.
Berners-Lee, T. Linked Data – Design Issues.
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vartojama atliekant automatines logines operacijas, pavyzdžiui, galimybę logiškai apdoroti duomenis ir
dirbti su heterogeniniais duomenų šaltiniais. Todėl dalykinės rubrikos, klasifikacijų rubrikos ir tezaurai,
pateikti RDF naudojant SKOS, suteikia galimybę išreikšti terminų santykius, taip pat siauresnius ir tikslesnius terminų atitikmenis. Naudojant SKOS kiekvienai tam tikro termino sąvokai suteikiamas URI,
atliekantis funkcinį termino suderinamumą daugiakalbėje informacinėje erdvėje. Tai suteikia daugiau
loginio triadų išvedimo galimybių. Naudojant RDF ir OWL sukuriama ir kita galimybė – tai semantiškai
raiškių duomenų modelių, pavyzdžiui, pamatinės ontologijos (Core ontology), padedančios integruoti
informaciją iš įvairių šaltinių, sukūrimas. Pavyzdžiui, Lietuvoje muziejų ir bibliotekų sektoriuje 2010 m.
plėtojant VEPIS buvo pasirinktas CIDOC CRM, nes šis standartas pagrįstas objektiniu požiūriu į tikrovę, o ne į konvencionalias sąvokas, priklausančias nuo skirtingos kalbinės, kultūrinės ar istorinės tradicijos. Ši ontologija buvo pritaikyta VEPIS pamatinei ontologijai – Bendram asmenvardžių, vietovardžių
ir istorinės chronologijos tezaurui36 sukurti. Semantinio saityno technologijos grindžiamos OWL, SKOS,
SPARQL, nurodančiomis duomenų pateikimo kalbą ir duomenų pateikimo taisykles. Apibendrinant galima daryti išvadą, kad susietųjų atvirųjų duomenų paradigmai susiformuoti įtakos turėjo EK atvirųjų
duomenų strateginiai dokumentai, kuriais siekiama paspartinti naujų paslaugų plėtrą, paremtą inovatyviais informacijos derinimo metodais, skatinančiais ekonomikos augimą ir didinančiais visuomenės
aktyvumą; sukurta Išteklių aprašo modelio – RDF ir Susietųjų duomenų principų metodologija, leidžianti
aprašyti duomenis ir informaciją, teikti ir sieti semantiniame saityne; bei sukurta semantinių saityno
OWL, SKOS ar SPARQL grindžiamų technologijų, kuriomis užtikrinama duomenų iš skirtingų šaltinių ir nesusijusių sistemų heterogeninių duomenų sietis semantiniame saityne. Tuo pagrindu sąlygiškai
galima išskirti tris paradigmas: atvirųjų duomenų ir informacijos valdymo politikos, susietųjų atvirųjų
duomenų metodologijos ir susietųjų atvirųjų duomenų technologijos.
Tyrimas taip pat leidžia daryti išvadą, jog susietųjų atvirųjų duomenų pagrindu organizuojama paieška leidžia pagerinti informacijos tikslumą, atsižvelgiant į informacijos vartotojo ketinimus ir konteksto
terminų reikšmę, o ne į atskirų žodžių prasmę užklausoje. Pagrindinis tokios paieškos siekis yra gauti
klausimą atitinkančius atsakymus.
2. Standartizuotų bibliotekų metaduomenų modelių ir formatų plėtra susietųjų atvirųjų
duomenų kryptimi
Nuo semantinio saityno sukūrimo bibliotekų sektoriuje buvo pasiūlyta nemažai iniciatyvų, siekiančių
bibliotekose naudojamus metaduomenų modelius suderinti su semantiniu saitynu. Ir mūsų šalies bibliotekose siekiant išteklių katalogavimo pertvarkos tikslinga geriau susipažinti su įvairių IFLA padalinių
iniciatyvomis modernizuojant jau senstelėjusius bibliotekų metaduomenų modelius. Moksliškai argumentuotą informaciją apie bibliotekų metaduomenų modelių ir struktūrų iniciatyvas, siekiančias pritaikyti šiuos modelius semantiniam saitynui, daugelį metų skelbia Mirna Willer ir Gordonas Dunsire37.
Nuolatinė šių tyrėjų veikla įvairiuose IFLA komitetuose ir kituose tarptautiniuose forumuose plėtojant
36

37

Laužikas, R; Vaitkevičius, V. Bendras asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos tezauras. Virtualios elektroninio paveldo
informacinės sistemos (VEPIS) specifikacija. 2011.
Žr. Willer, M. Name Authority Control: From Conceptual Model to the Semantic Web and Linked Data. In: Summer School in the
Study of Historical Manuscripts: Proceedings / Ed. by M. Willer and M. Tomić. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2013, p. 243–264; Dunsire, G.; Willer, M. Standard Library Metadata Models and Structures for the Semantic Web. Library Hi Tech News, 2011, Vol. 28,
No. 3, p. 1–12; Dunsire, G.; Willer, M. UNIMARC and Linked Data. International Federation of Library Associations and Institutions, 2011, Vol. 37, No. 4, p. 314–326; Willer, M.; Dunsire, G.; Bosačić, B. ISBD and the Semantic Web. JLIS.it: Italian Journal of Library and Information Science, 2010, Vol. 1, No. 2, p. 213–236; Willer, M.; Dunsire, G. ISBD, the UNIMARC Bibliographic Format,
and RDA: Interoperability Issues in Namespaces and the Linked Data Environment. Cataloging & Classification Quarterly, 2014,
Vol. 52, No. 8, p. 888–913; Dunsire, G.; Willer, M. Authority versus Authenticity: The Shift from Labels to Identifiers. Authority,
Provenance, Authenticity, Evidence: Selected Papers from the Conference and School Authority, Provenance, Authenticity, Evidence,
Zadar, October 2016, p. 87–115.
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UNIMARC formatą bibliografiniams ir autoritetiniams įrašams, ISBD – bibliografinių įrašų turinio standartą, Funkcinių reikalavimų bibliografiniams įrašams (FRBR) ir Funkcinių reikalavimų autoritetiniams
įrašams (FRAR) modelius, RDA sudarė jiems galimybę ne tik užfiksuoti IFLA metaduomenų modelių
plėtros raidą, atskleisti šių modelių sąsajas, pateikti išsamią šios IFLA veiklos analizės panoramą, bet
ir atsakyti į esminį bibliotekų bendruomenei rūpimą klausimą: kokiais sprendimais reikėtų vadovautis
siekiant dabartinę katalogavimo praktiką pertvarkyti susietųjų atvirųjų duomenų pagrindu. 2011 m. publikuotame straipsnyje autoriai pateikė net keletą šios pertvarkos būdų. Vienas jų – bibliotekų standartus
naudoti kaip pagrindą naujų triadų susietiesiems atviriesiems duomenims rengti sudarant atitinkamus
elementus RDF forma; kitas galimas sprendimas – atitikčių (angl. maping) esamiems elementams rengimas. Rengiant tokias atitiktis RDF savybės galėtų būti pasirenkamos iš įvairių standartų bei ontologijų ir
derinamos vienoje programinėje įrangoje, atsižvelgiant į jos funkcinius reikalavimus naudojant saityno
ontologiją. Trečias sprendimas, kurį ypač rekomenduoja autoriai, – naudoti su semantinio saityno reikalavimais suderintus metaduomenų modelius38. Tokių modelių plėtros ištakos, kaip nurodo M. Willer
ir G. Dunsire, – 2006 metai, kai IFLA ISBD peržiūros sekcija ėmėsi kurti XML schemą, skirtą ISBD39.
ISBD peržiūros darbo grupė vienu svarbiausių uždavinių laikė identifikuoti ISBD ryšį su FRBR modeliu,
siekdama priderinti ISBD terminiją prie FRBR esybių – kūrinio, išraiškos, apraiškos ir vieneto aprašymo.
Tačiau po ilgų svarstymų šios idėjos 2003 m. buvo atsisakyta. Ir tik po ilgos pertraukos 2021 m. šis projektas buvo atgaivintas ir plėtojamas. Rašant šį straipsnį ISBD yra transformuojamas derinant jį su nauja
bibliografine paradigma, išreikšta IFLA LRM – kūriniu, išraiška, apraiška ir vienetu bei orientuojantis
į apraiškos lygmenį. Užbaigus šį projektą, ISBD turėtų būti pritaikytas ir nepublikuotiems ištekliams,
išplėtota apraiškos sąvoka ją derinant su LRM bei suformuotas ISBD apraiškos atributų elementų ir ryšio rinkinys. Taip bus užtikrinta ISBD transformacija ir sąveikumas su LRM apraiškos lygiu, papildantis
ISBD nepublikuotų išteklių aprašymo reikalavimais bei atitinkantis susietųjų atvirųjų duomenų lygį. Toje
pačioje ISBD peržiūros grupės ataskaitoje40 akcentuojami ir kiti IFLA projektai, kurie neabejotinai yra
svarbūs susietųjų atvirųjų duomenų kontekste. Tai ISBD žodynai, kurie dabar yra IFLA vardų erdvių
svetainėje, leidžiantys juos naudoti bibliotekose, archyvuose ir muziejuose pritaikant juos semantinio
saityno ir susietųjų atvirųjų duomenų programose. IFLA standartų plėtros nuoseklumą skatina metaduomenų turinio modelio – ISBD ir formos modelio – UNIMARC sietis. Dėl šios priežasties šie du metaduomenų modeliai buvo plėtojami lygiagrečiai: bibliografinių įrašų – UNIMARC/B 200841 ir autoritetinių įrašų – 2009 m. UNIMARC/A42 formatai. Be minėtų modelių, IFLA darbo grupės lygiagrečiai vykdė
tyrimus plėtodamos FRAD43 ir FRSAD44, kurie sukurti kaip į esybes ir jų santykius orientuoti modeliai
ir kurie vėliau visi kartu sudarė koncepcinių modelių šeimą. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad trečiame
UNIMARC/A leidime, publikuotame 2009 m., jau buvo integruotos ontologinės FRAD modelio ypatybės, reglamentuojančios esybių, atributų ir santykių struktūrą bei priartinančios bibliotekų metaduomenis prie semantinio saityno ir jo paslaugų. Stebint tolesnę koncepcinių modelių šeimos plėtrą svarbu
pažymėti, jog šie modeliai buvo transformuojami į objektą orientuotą FRBRoo modelį, kuris daro įtaką
ir kitų modelių plėtrai. Todėl neatsitiktinai, daugelio tyrėjų nuomone, tobulinant bibliotekų informacines
sistemas semantinio saityno kryptimi, tikslinga naudoti nauja bibliografine paradigma paremtų modelių
38
39
40
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43
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Dunsire, G.; Willer, M. UNIMARC and Linked Data, p. 315.
Ibidem, p. 315.
Update on the Work of the ISBD Review Group. Committee on Standards ISBD Review Group. Prieiga per internetą: https://www.
ifla.org/isbd-rg.
UNIMARC Manual: Bibliographic Format. 3rd edition / Edited by A. Hopkinson. München: K. G. Saur, 2008.
UNIMARC Manual: Authorities Format. 3rd edition / Edited by M. Willer. Munchen: K. G. Saur, 2009.
Functional Requirements for Authority Data (2009). By IFLA Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR). Prieiga per internetą: https://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-authority-data.
Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD): A Conceptual Model. (2010). IFLA Working Group on the Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR). Editors: Marcia Lei Zeng, Maja Žumer, Athena Salaba. Prieiga per internetą:
https://www.ifla.org/files/assets/classification-and-indexing/functional-requirements-for-subject-authority-data/frsad-final-report.pdf. Žiūrėta 2021-03-24.
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struktūras, galinčias iš esmės pakeisti nuo laikmečio reikalavimų atsilikusią katalogavimo praktiką bibliotekose. Pat Riva ir Maja Žumer nurodo du iš jų: tai į esybes ir jų santykius orientuotas IFLA pavyzdinis
bibliotekų Koncepcinis bibliografinės informacijos modelis (toliau – LRM) (Library Reference Model) ir į
objektą orientuotas modelis – Definition of FRBRoo: A Conceptual Model for Bibliographic Information
in Object-Oriented Formalism (toliau – FRBRoo)45. Pirmasis jų – LRM, kuris oficialiai buvo patvirtintas
2017 m., o 2020 m. išverstas į lietuvių kalbą, grindžiamas esybių ir jų santykių modeliavimo principu, apimantis visus bibliografinio universumo aspektus. Pasak autorių, šis modelis sujungia tris modeliuis (FRBR, FRAD ir FRSAD) į vieną pamatinį modelį, integruojantį visus bibliografinės ir autoritetinės
informacijos aspektus. Tokia modelių integracija svariai praplėtė LRM taikymo erdvę, kuri tapo kur kas
platesnė nei jo pirmtakų – FRBR, FRAD ir FRSAD modelių. Kitas modelis – FRBRoo yra į objektą orientuota FRBR modelio versija, deranti su CIDOC koncepciniu pamatiniu modeliu (CIDOC CRM), kurį
suformavo 2003 m. sutelkta Tarptautinė FRBR ir CIDOC CRM darninimo darbo grupė, siekianti išreikšti IFLA FRBR modelį, grindžiamą CIDOC CRM metodologija ir kodavimo nuostatomis. Analizuojant
FRBR darninimą su CIDOC CRM peršasi nuomonė, kad FRBRoo plėtros posūkį CIDOC CRM kryptimi
nulėmė pastarojo modelio ypatybės, leidžiančios aukštesniu lygiu struktūrintai, sistemingai ir semantiškai korektiškai perteikti realaus pasaulio vaizdą konceptualizuojant pagal standartizuotą būdingą viršklasių struktūrą, leidžiančią teikti savybes – tolygias santykiams ir atributams, dažniausiai taikomiems
poklasių lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis FRBRoo darninimo su CIDOC CRM siekis yra
sukurti naująjį į objektą orientuotą modelį, buvo pakeistas ir jo pavadinimas į LRMoo. Šių modelių kūrėjų nuomone, ir LRM, ir LRMoo turi privalumų ir konkrečią paskirtį, tad dėl modelio pasirinkimo
nusprendžia kiekviena šalis ar konkreti institucija. Kaip teigia P. Riva ir M. Žumer (Riva, 2018), LRMoo
geriausiai tiktų bibliotekų ir muziejų informacijai integruoti ir galėtų būti metodologinis pagrindas rengiant susietuosius atviruosius duomenis bibliotekose46.
Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, galima daryti išvadą, jog, pereinant prie bibliotekų metaduomenų
modelių ir duomenų struktūros pertvarkos susietųjų atvirųjų duomenų kryptimi, reikia žengti tris pagrindinius žingsnius: tezaurą būtina keisti formalia ontologija, transformuoti bibliotekose įsitvirtinusią
katalogavimo praktiką taikant bibliotekų duomenų modelius, grindžiamus nauja bibliografine paradigma – kūrinio, išraiškos, apraiškos ir vieneto esybių aprašymu ir disponuojančia esybių, atributų ir santykių struktūra bei aprūpinti informacinę sistemą specialia semantinės paieškos programine įranga.
3. Susietųjų atvirųjų duomenų geroji praktika pasaulio šalių bibliotekose
Mokslinėje literatūroje, be teorinių susietųjų atvirųjų duomenų klausimų, jau publikuojama ir gerosios praktikos pavyzdžių perkeliant duomenis iš bibliotekinių formatų į RDF formatą. Apie bibliotekų standartų naudojimą kaip pagrindą naujiems triadų susietiesiems duomenims rengti, RDF
atitikčių (angl. maping) esamiems elementams rengimą arba su semantinio saityno reikalavimais suderintų metaduomenų modelių BIBFRAME, IFLA LRM naudojimą įvairių šalių bibliotekų specialistai
dalijasi patirtimi kasmetinėse IFLA konferencijose, tarptautinėje skaitmeninių bibliotekų konferencijoje
TPDL (angl. Theory and Practice of Digital Libraries47) ir kituose tarptautiniuose forumuose, kurių ap
žvalga pateikiama šiame poskyryje.
2012 m. Kongreso bibliotekoje (toliau – KB) buvo paskelbta pirmoji BIBFRAME modelio (angl. Bibliographic Framework)48 specifikacijos versija, keičianti požiūrį į bibliografinių duomenų kūrimą ir
45
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Riva, P.; Žumer, M. FRBRoo, the IFLA Library Reference Model, and now LRMoo: A Circle of Development, 2018. Prieiga per internetą: http://library.ifla.org/2130/1/074-riva-en.pdf. Žiūrėta 2021-03-24.
Ibidem.
Theory and Practice of Digital Libraries. Prieiga per internetą: http://www.tpdl.eu/. Žiūrėta 2021-04-02.
Bibliographic Framework as a Web of Data: Linked Data Model and Supporting Services. Washington: Library of Congress, DC November 21, 2012. Prieiga per internetą: https://www.loc.gov/bibframe/pdf/marcld-report-11-21-2012.pdf.
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sklaidą bei deranti su semantiniu saitynu ir susietųjų duomenų technologijomis. Antroji šio modelio –
BIBFRAME 2.0 versija49, kurios pagrindinis tikslas – konvertuoti bibliografinius įrašus MARC21 formatu į susietuosius duomenis vadovaujantis ir adaptuojant RDF modeliavimo praktiką, pasirodė 2016 m.
Vadovaujantis šiuo modeliu KB informacijos ištekliams buvo nustatyti unikalieji identifikatoriai, įvardytos jų savybės ir nustatyti tarpusavio ryšiai. Netrukus BIBFRAME modelis imtas taikyti Vokietijos
ir Švedijos nacionalinėse bibliotekose, Vengrijos nacionalinio muziejaus bibliotekoje, Aleksandrijos
bibliotekoje transformuojant katalogų, nacionalinių bibliografijų ir autoritetinius įrašus į atviruosius
duomenis.
Bibliotekinės programinės įrangos tiekėjo Ex Libris programinėje įrangoje (toliau – PĮ) Alma, kurią
naudoja daugiau nei 1,9 tūkst.50 viso pasaulio bibliotekų, taip pat yra pritaikytas BIBFRAME modelis. Šio
modelio pagrindu gali būti saugoma, redaguojama ir skelbiama bibliografinė informacija. Naudojant šį
modelį Alma sistemoje esantys bibliografiniai įrašai gali būti peržiūrimi ar eksportuojami BIBFRAME
schema, taip pat prieinami per unikalius URI (Ex Libris. BIBFRAME).
JAV ne pelno organizacija Online Computer Library Center (OCLC, vienijanti daugiau nei 10 tūkst.51
viso pasaulio bibliotekų) taip pat eksperimentuoja taikydama BIBFRAME WorldCat katalogo įrašams transformuoti. Kaip nurodo Nathanas B. Putnamas, atliekant šį eksperimentą 11 mln. WorldCat MARCXML įrašų buvo konvertuota į BIBFRAME naudojant automatizuotus konverterius52. Kita
Kongreso bibliotekos susietųjų atvirųjų duomenų iniciatyva – autoritetinių įrašų ir žodynų platforma –
Id.loc.gov. Nuo 2019 m. panaudodama Wikidata identifikatorius KB per metus sukūrė per 1,2 mln. ryšių
tarp bibliotekos ir Wikidata įrašų. Šiuo projektu siekiama paskatinti naudoti Wikidata identifikatorius
ir kartu padidinti id.loc.gov naudojimą ir matomumą, kadangi į Wikidata taip pat perduoti bibliotekos
identifikatoriai. Mattas Milleris atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinant tokio pobūdžio projektus susiduriama su iššūkiu užtikrinti proceso tęstinumą. Kadangi Wikidata duomenys nuolat keičiasi, įrašų
lyginimo procesas abiejose sistemose vyksta nuolat53.
Prie modelių, suderintų su semantinio saityno reikalavimais, taikymo susietųjų atvirųjų duomenų
rengimo atvejų galima būtų priskirti ir Lietuvos pavyzdį. 2021 m. modernizuojamoje Lietuvos integralioje bibliotekų informacinėje sistemoje (toliau – LIBIS) pradedamas taikyti IFLA LRM modelis, kurio
pagrindu naujai modeliuojamas išteklių katalogavimas, identifikuojant ir pateikiant kūrinio, išraiškos ir
apraiškos esybių aprašymo taisykles54. Susietųjų atvirųjų duomenų požiūriu vertinga yra tai, kad šios
taisyklės apima UNIMARC/A ir UNIMARC/B naujų laukų papildymus, ISBD pakeitimus ir tai, kad
2009 m. trečio UNIMARC/A leidimo papildymuose yra integruotos ontologinės FRAD modelio ypatybės, reglamentuojančios esybių, atributų ir santykių struktūrą55. Tai priartins mūsų šalies bibliotekų
LIBIS programine įranga kuriamus metaduomenis prie semantinio saityno ir jo paslaugų.
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Overview of the BIBFRAME 2.0 Model. Library of Congress, 2016. Prieiga per internetą: https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html. Žiūrėta 2021-03-28.
Library Technology Guides. Prieiga per internetą: https://librarytechnology.org/product/alma/. Žiūrėta 2021-04-02.
WorldCat. Prieiga per internetą: https://www.worldcat.org/. Žiūrėta 2021-04-02.
Putnam, N. B. OCLC Research BIBFRAME 2.0 Analysis. LC BIBFRAME Update, ALA Annual 2018. Prieiga per internetą: https://
www.loc.gov/bibframe/news/pdf/oclc-converter-alaal2018.pdf. Žiūrėta 2021-03-28.
Miller, M. Library of Congress. Id.loc.gov and Wikidata, One Year Later. SWIB20: Semantic web in Libraries, 2020. Prieiga per
internetą: https://youtu.be/OvcBBRZ_sUM. Žiūrėta 2021-03-13.
Žr. LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas: integruojamasis išteklius / Parengė: T. Auškalnis, R. Bagušytė, L. Buckienė, V. Čeglienė, D. Gedminienė, G. Kubilienė, I. Kvietkuvienė, A. Markevičiūtė, I. Miliauskienė, D. Norkūnienė, D. Pečiulienė, G. Rutkauskienė, D. Sipavičiūtė, R. Skačkauskienė, R. Švabauskaitė, A. Ušpalienė, dr. V. Vaitkevičiūtė-Verbickienė; atsakomoji redaktorė
dr. R. Januševičienė. Vilnius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021. Prieiga per internetą: https://journals.lnb.lt/
metodologijos-paskyra/article/view/738/733.
Žr. Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. München: Saur, 1998. Amended 2009. Prieiga per internetą: https://www.google.com/
search?q=%3A+http%3A%2F%2Fwww.ifla.+org%2Fen%2Fpublications%2Ffunctional-requirements-for-bibliographic-records.&oq=%3A+http%3A%2F%2Fwww.ifla.+org%2Fen%2Fpublications%2Ffunctional-requirements-for-bibliographic-records.&aqs=chrome..69i57.1570j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Žiūrėta 2021-04-03.
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Geriau susipažinti su susietųjų atvirųjų duomenų iniciatyvomis, įgyvendinamomis įvairių šalių biblio
tekose, padeda 2019 m. Hamburge įvykusi konferencija Semantinis saitynas bibliotekose (SWIB19)56 ir
2020 m. nuotoliniu būdu įvykusi SWIB20 konferencija57.
2019 m. vykusioje konferencijoje René Voorburg pristatė Nyderlandų nacionalinės bibliotekos
2018 m. paskelbtą susietųjų atvirųjų duomenų publikavimo platformą data.bibliotheken.nl58. Pasak pranešėjos, siekiant pagrindinio tikslo – atverti bibliotekos duomenis internete ir darant sietis, reikėjo ne
tik pradėti naudoti RDF, bet parengti duomenis eksportuoti, modeliuoti, konvertuoti ir transformuoti. Ir vis dėlto svarbiausi žingsniai, kuriant susietuosius atviruosius duomenis, pranešėjos nuomone, yra
semantinis modeliavimas, nes nuo jo priklauso šios platformos panaudojimo vertė. Pasak pranešėjos,
data.bibliotheken.nl platformos semantinį modelį ateityje siekiama išplėtoti publikuojamiems duomenims pritaikant unifikuotą metaduomenų schemą, paremtą IFLA-LRM ontologija ir PREMIS schema.
Platforma grindžiama SKOS, RDF, URI. Duomenys yra publikuojami Nyderlandų nacionalinės bibliotekos specialistų sukurta schema naudojant RDF59.
Kitas susietųjų atvirųjų duomenų gerosios praktikos pavyzdys – Datos.bne.es60. Tai Ispanijos nacionalinės bibliotekos katalogas. Jis buvo sukurtas transformavus katalogo įrašus MARC21 formatu į RDF
ir duomenų modelį, grindžiamą FRBR. Datos.bne.es eksperimentas leidžia testuoti neįprastus metaduomenų kūrimo procesus. Pasak Ricardo Santoso, vienas didžiausių šio projekto pasiekimų – Wikidata
duomenų įkėlimas į 80 000 bibliotekos katalogo įrašų apie autorius, įskaitant lytį, gimimo vietą, išsimokslinimą, profesiją, kalbą, narystes ir pan. Bibliotekos įrašai su Wikidata duomenimis buvo siejami
per Wikidata ir OCLC VIAF (Virtual International Authority File61) autoritetinių įrašų identifikatorius62.
2011 m. Prancūzijos nacionalinė biblioteka paskelbė susietųjų atvirųjų duomenų paslaugą –
data.bnf.fr63, padedančią vartotojams rasti reikalingos informacijos bibliotekos kolekcijose. Tačiau tuo
nebuvo apsiribota. Raphaëlle Lapôtre, Marie Destandau ir Emmanuel Pietriga akcentavo, jog 2017 m.
bibliotekoje subrendo idėja transformuoti metaduomenis naujos bibliografinės paradigmos pagrindu64.
Taip buvo sukurta vizualinė rekomendavimo sistema, kuri gali būti grindžiama susietųjų atvirųjų duomenų technologijomis. 2019 m. (kai buvo skaitomas pranešimas) metaduomenys buvo vaizduojami grafinėmis sietimis, žinių grafikuose. Pranešėjų nuomone, naudojant RDF rezultatai yra akivaizdūs: užtikrinama duomenų sietis su Europeana, Prancūzijos suvestiniu katalogu, VIAF (Virtual International Authority
File), KB žodynais, kitomis ontologijomis ir tezaurais, pavyzdžiui, Agrovoc, Geonames, Thesaurus W. Be
to, naudojant URI, duomenis galima atsisiųsti RDF formatu.
Maxo Plancko istorijos mokslų tyrimų institute Vokietijoje kuriama infrastruktūros platforma, skirta
humanitarinių mokslų tyrimams. Konferencijoje pristatydami šios platformos paskirtį Florianas Kräutlis ir Esther Chen pabrėžė, jog ji turėtų užtikrinti efektyvesnį skaitmeninių tyrimų rezultatų suradimą,
prieigą ir daugkartinį jų panaudojimą. Vieną instituto skaitmeninių objektų – šaltinių, anotacijų ar pačių
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SWIB19: Semantic Web in Libraries. Held on 25–27 November 2019, Hamburg, Germany. Prieiga per internetą: https://swib.org/
swib19/programme.html#abs08. Žiūrėta 2021-04-03.
SWIB20: Semantic Web in Libraries. Held Online on 23–27 November 2020. Prieiga per internetą: https://swib.org/swib20/programme.html#abs18. Žiūrėta 2021-04-03.
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Hamburg, Germany. Prieiga per internetą: https://swib.org/swib19/programme.html#abs08. Žiūrėta 2021-03-15.
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in Libraries. Held on 25–27 November 2019, Hamburg, Germany. Prieiga per internetą: https://swib.org/swib19/programme.html#abs10. Žiūrėta 2021-03-15.
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Lapôtre, R.; Destandau, M.; Pietriga, E. Proposing Rich Views of Linked Open Data Sets: The S-paths Prototype and the Visualization of FRBRized Data in Data.BNF.Fr. SWIB19: Semantic Web in Libraries. Held on 25–27 November 2019, Hamburg, Germany.
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mokslo duomenų bazių prieigą turėtų užtikrinti sumanytas žinių žemėlapis. Didžiausias iššūkis kuriant
šią platformą, pasak pranešėjų, yra sujungti duomenis iš įvairių šaltinių, siekiant išlaikyti originalų kontekstą ir detales. Gaunamiems duomenims sujungti pasitelktas CIDOC-CRM, kuris naudojamas žinių
žemėlapiui modeliuoti ir duomenims pasikeisti. Infrastruktūrai realizuoti naudojama ResearchSpace
programinė įranga, sukurta semantinių duomenų platformos Metaphactory pagrindu65.
JAV istorinių įrašų diskografijos duomenų bazė (The Discography of American Historical Recordings –
toliau DAHR) yra kuriama Kalifornijos universitete, joje sukaupta per 300 000 plokštelių, kuriose yra
daugiau kaip 60 000 atlikėjų įrašai, sudarantys per 40 000 garso failų internete. Siekiant suteikti kuo
daugiau konteksto šiems įrašams atliekant mokslinius tyrimus, buvo nuspręsta generuoti susietuosius
duomenis, metaduomenis papildant duomenimis iš kitų šaltinių. Pasak Davido Seuberto, Shawno Averkampo ir Michaelo Lashutkos, šio sprendimo rezultatai džiugina, nes DAHR šiuo metu yra susieta su
KB autoritetinių įrašų duomenų baze, Wikidata, MusicBrainz. Vartotojai Wikipedijoje dabar gali rasti ne
tik biografijas ir nuotraukas, bet ir nuorodas į Allmusic sistemos garso įrašų apžvalgas bei Spotify sistemos muzikos įrašus. Siekdami paskatinti dar didesnį DAHR naudojimą ir matomumą, naujai sukurtais
DAHR URI įrašais yra pildomi Wikidata ir MusicBrainz. Be išvardytų priemonių, DAHR pildoma VIAF,
Getty, FAST identifikatoriais bei autoritetinių įrašų informacija, kuri svariai papildo muzikos įrašų duomenų bazę DAHR66.
Suomijos nacionalinė biblioteka 2019 m. transformavo suomiškąjį YSA tezaurą, kuriame pateikta per
36 000 žodžių, ir jo atitikmenį švediškąjį Allärs tezaurą į ontologiją ir pradėjo naudoti kaip pagrindinę
suomiškąją YSO ontologiją – suomių, švedų ir anglų kalbomis. Bibliotekoje subrendus idėjai MARC
įrašams konvertuoti naudoti RDA ir URI, buvo parengtos įrašų konvertavimo taisyklės ir įsigyta reikalinga programinė įranga. Konferencijoje pristatydami šį projektą Matias Frosterus, Jarmas Saarikkas
ir Okkas Vainonenas akcentavo, jog MARC įrašai buvo konvertuojami ne tik Melinda nacionaliniame
suvestiniame kataloge, bet ir kitose bibliotekų duomenų bazėse bei vyriausybinių institucijų sistemose,
naudojančiose YSA ir Allärs. Taip buvo sukurtos atviro kodo konvertavimo programos, kurias gali naudoti bibliotekos ar bibliotekinių sistemų tiekėjai67.
Suomijos nacionalinė biblioteka taip pat plėtoja kitą projektą – daugiakalbį automatizuotą dalykinio indeksavimo (dalykinimo) įrankį, sukurtą 2017 m. Pasak Osmos Suomineno, Monos Lehtinenos ir
Juhos Inkinenos, sukurti tokį įrankį skatino siekis sutrumpinti laiką, skirtą dalykiniam indeksavimui68,
bei poreikis turėti daugiakalbį ir įvairius indeksavimo algoritmus palaikantį žodyną. Sėkmingai įgyvendinus projektus šis įrankis per REST API jau taikomas daugelio institucijų veikloje: universitetų bibliotekų dokumentų talpyklose, knygų tiekėjo metaduomenų procesuose, Dissemin leidybos paslaugoje, kuria
naudojantis publikuojami akademiniai darbai atviros prieigos talpyklose bei automatinio dalykinio indeksavimo paslaugoje Finto AI, veikiančioje nuo 2020 m. kaip Finto tezauro ir ontologijos paslaugų dalis.
Įkeliant viso teksto dokumentą į talpyklą Finto AI iš karto pasiūlomi reikšminiai žodžiai, kurie gali būti
priskiriami dokumentui ir įrašomi į metaduomenis. Kitas susietųjų duomenų kelias į biblioteką – per
knygų tiekėją, kuris gauna iš leidėjų ir dalijasi su biblioteka knygų trumpaisiais metaduomenimis ir santraukomis. Knygų tiekėjas taip pat naudoja Finto AI – automatiškai patikrinami iš leidėjų gauti metaduo65

66

67

68

Kräutli, F; Chen, E. Digital Sources and Research Data: Linked and Usable. SWIB19: Semantic Web in Libraries. Held on 25–27
November 2019, Hamburg, Germany. Prieiga per internetą: https://swib.org/swib19/programme.html#abs21 https://www.youtube.
com/watch?v=1ih40dwivmA. Žiūrėta 2021-04-23.
Seubert, D.; Averkamp, S; Lashutka, M. Changing the Tires while Driving the Car: A Pragmatic Approach to Implementing Linked
Data. SWIB20: Semantic Web in Libraries. Held Online on 23–27 November 2020. Prieiga per internetą: https://swib.org/swib20/
slides/04-04-seubert.pdf. Žiūrėta 2021-04-23.
Frosterus, M.; Saarikko, J.; Vainonen, O. 20 Million URIs and the Overhaul of the Finnish Library Sector Subject Indexing. SWIB19:
Semantic Web in Libraries. Held on 25–27 November 2019, Hamburg, Germany. Prieiga per internetą: https://swib.org/swib19/programme.html#abs09; https://youtu.be/D2pz5iwi034. Žiūrėta 2021-04-23.
Bibliotekininkystės vadovėliuose įsitvirtinusi „dalykinimo“ sąvoka; taip vadinamas procesas, kai dokumento turinys išreiškiamas
žodine forma – dalykine rubrika ar reikšminiais žodžiais vartojant natūralios kalbos žodžius. Šiame tekste apibūdintam procesui
išreikšti vartojamas lietuviškas atitikmuo „dalykinis indeksavimas“ (angl. Subject indexing).
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menys, santraukos ir pateikiami reikšminių žodžių ar dalykinių rubrikų pasiūlymai, kuriuos pasirenka
metaduomenų specialistai tiekėjo organizacijoje. Tiekėjas dalijasi aprašais ne tik su bibliotekomis, bet
ir su knygynais. Siekiant aukštesnės kokybės biblioteka daug dėmesio skiria indeksavimo algoritmams
testuoti. Pasak pranešėjų, dalykinio indeksavimo kokybės tyrimas parodė, kad bibliotekininkų priskirtos
dalykinės rubrikos ar reikšminiai žodžiai yra tikslesni, bet jiems nedaug nusileidžia automatinis dalykinis indeksavimas69.
Automatiniam dalykinių rubrikų ar reikšminių žodžių priskyrimui naudojant kontroliuojamus žodynus ir šiems procesams sukurta speciali PĮ yra taikoma ir Karlo III universitete Madride. Pasak Ricardo Eito-Bruno, atliekant automatinį dalykinį indeksavimą programinėmis priemonėmis ieškoma
reikšminių žodžių tekstuose ir atitinkamų dalykinių rubrikų kontroliuojamame žodyne. Programinė
įranga grindžiama atvirosios inovacijos platforma (angl. open innovation platforms). Atvirų inovacijų
platformos – tai interneto puslapiai, veikiantys kaip kompanijų, žmonių ir kt. „direktorijos“, kurių tikslas
palaikyti bendradarbiavimo procesą kaupiant duomenis apie autorius ir jų grupes, organizacijas, taip pat
jų darbus ir pasiekimus. Pranešėjo nuomone, duomenims indeksuoti pradėjus naudoti MeSH įrašus, atsirado puiki galimybė autorių metaduomenis papildyti reikšminiais žodžiais iš metaduomenų apie pačių
autorių darbus. Skirtingų sistemų semantinei sąveikai užtikrinti naudojama OAI-PMH, tekstinių įrašų ir
SKOS tezauro terminų atitikmenims nustatyti naudojamas PoolParty įrankis70.
Vokietijos centrinės bibliotekų asociacijos (Verbundzentrale des GBV) iniciatyva sukurta internetinė
PĮ Cocoda, užtikrinanti bibliotekų klasifikavimo sistemų, autoritetinių failų, žinių žemėlapių, tezaurų,
ontologijų ir kitų panašių žinių organizavimo schemų pildymą ir jų valdymą šalies mastu. Jacobas Voß’as,
konferencijoje pristatydamas Cocoda, akcentavo ir kitus šios įrangos funkcionalumus, leidžiančius integruoti daugelį tokių schemų iš įvairiausių šaltinių – visas jas galima peržiūrėti ar užregistruoti registre
„Basic Register of Thesauri, Ontologies & Classifications“ (BARTOC) ir naudoti jo identifikatorius. Registre jau yra užregistruota Dewey dešimtainė klasifikacija, Europeanos maisto ir gėrimų klasifikavimo
schema, KB autoritetinių įrašų ir dalykų žodynai, turintys URI, tad yra galimos jų tarpusavio sąveikos
per Cocoda. BARTOC yra patvirtintas Tarptautinės žinių organizavimo bendruomenės (angl. International Society for Knowledge Organization – ISKO71). Susietųjų atvirųjų duomenų kontekste PĮ Cocoda
funkcionalumai neabejotinai yra svarus indėlis praplečiant šiuolaikinių bibliotekų paieškos galimybes,
nes suteikia galimybę ieškoti įvairiose žinių schemose reikiamo reikšminio žodžio, o radus tinkamą suteikia galimybę susieti su savo žodynu, palygina ir pateikia galimų žodžių ar sąvokų ryšių rekomendacijas, nustato, kas jau turi ryšius, o kam dar reikia sukurti.
J. Voß’as ypač akcentavo ryšių tarp skirtingų schemų galimybės sukūrimą bei galimybę nustatyti ryšių
tipus, kurių šiuo metu yra keletas. Pavyzdžiui, galima išsaugoti savo sukurtus žodžių ar sąvokų ryšius
internete, atsisiųsti kaip JSKOS CSV failą, o ateityje bus galima išsaugoti tiesiai ir savo duomenų bazėje.
Sukurta PĮ naudoja JSKOS duomenų formatą ir API. Yra galimybė į Cocoda įkelti žodynus CSV, RDF,
MARCXML ir kitais formatais72.
2020 m. kalbėdamas tos pačios konferencijos tęsinyje J. Voß’as kartu su bendraautoriu Stefanu Petersu pristatė kitą susietųjų atvirųjų duomenų aspektu reikšmingą Vokietijos centrinės bibliotekų asociacijos
iniciatyvą. Tai infrastruktūra, leidžianti bibliotekoms keistis žinių organizavimo sistemomis-klasifikacijomis, autoritetiniais failais, tezaurais, ontologijomis. Ši infrastruktūra orientuota į Vokietijos bibliotekas
69

70

71
72

Suominen, O; Lehtinen, M; Inkinen, J. Annif and Finto AI: DIY Automated Subject Indexing from Prototype to Production. SWIB20:
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ir leidžia rasti ir sukurti ryšius tarp bibliotekų sistemų, naudojančių Dewey dešimtainę klasifikaciją,
Regunsburg klasifikaciją, Basisklassifikation73.

Išvados
1. Atliktas tyrimas leidžia daryti išvadą, kad susietųjų atvirųjų duomenų paradigmą suformavo lygiagrečiai besiformuojančios kryptys, kartu kuriančios naują perspektyvą – susietuosius atviruosius duomenis. Sąlygiškai galima išskirti tris susietųjų atvirųjų duomenų paradigmas:
ü atvirųjų duomenų ir informacijos valdymo politikos paradigma, išreikšta Skaitmeninėje darbotvarkėje, EK atvirųjų duomenų strategijoje, VSI direktyvoje 2013/37/ES ir kituose strateginiuose ES ir Lietuvos dokumentuose, įžvelgiančiuose duomenų atvėrimo potencialą, jų
galimą naudą ir nurodanti jų atvėrimo kryptį;
ü susietųjų atvirųjų duomenų metodologijos paradigma, išreikšta RDF – Išteklių aprašo modelyje ir Susietųjų duomenų principuose, leidžianti aprašyti, skelbti ir sujungti struktūrintus
duomenis internete;
ü susietųjų atvirųjų duomenų technologijų paradigma, išreikšta OWL, SKOS ir SPARQL semantinio saityno kalbomis, užtikrinančiomis duomenų iš skirtingų šaltinių bei nesusijusių
sistemų heterogeninių duomenų sietį semantiniame saityne.
2. Tyrimas patvirtina tai, jog susietųjų atvirųjų duomenų paradigma tapo svarbiausiu metodologiniu
pagrindu, skatinančiu:
ü daugelyje šalių parengti strateginius atvirųjų duomenų iniciatyvų įgyvendinimo dokumentus, užtikrinančius platesnį viešojo sektoriaus duomenų atvėrimą visuomenei;
ü modernizuoti arba kurti naujas informacijos sistemas naudojant RDF ir semantinio saityno
technologijas, grindžiamas OWL, SKOS ar SPARQL semantinio saityno kalbomis, leidžiančias pagerinti įvairių sistemų duomenų sietį, padidinti informacinės paieškos tikslumą ir iki
minimumo sumažinti duomenų dubliavimą.
3. Tyrimu nustatyta, kad pereinant prie bibliotekų duomenų ir metaduomenų modelių pertvarkos
susietųjų atvirųjų duomenų kryptimi reikia žengti tris pagrindinius žingsnius:
ü nuo tezauro pereiti prie formalios ontologijos;
ü pakeisti dabartinį bibliotekose įsitvirtinusį požiūrį į išteklių aprašymą bei transformuoti katalogavimo procesą taikant bibliotekų duomenų modelius, grindžiamus nauja bibliografine
paradigma – kūrinio, išraiškos, apraiškos ir vieneto esybių aprašymu ir disponuojančia esybių, atributų ir santykių struktūra;
ü informacinėms sistemoms būtina sukurti arba pritaikyti specialią semantinės paieškos programinę įrangą, grindžiamą semantinio saityno technologijomis.
4. Gauti tyrimo duomenys leidžia daryti išvadą, kad Lietuvoje dėl duomenų pertvarkos susietųjų atvirųjų duomenų kryptimi bibliotekų sektoriuje trūksta valstybinio požiūrio:
ü Atvirųjų duomenų iniciatyvos įgyvendinimo modelyje (2018) tarp viešojo sektoriaus institucijų numatytas ir platesnis bibliotekų duomenų atvėrimas visuomenei, tačiau strateginiame
dokumente Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–2022 m. ši veikla neaktualizuojama;
ü Atvirųjų duomenų iniciatyvos įgyvendinimo modelis yra universalus, tačiau konkrečių sektorių veiklos kontekstas ir naudojami duomenų valdymo standartai yra skirtingi. Todėl bibliotekų sektoriaus duomenų valdymo ypatumai yra svarbūs, tam reikalingas valstybinis požiūris, strategiškai pagrindžiantis mūsų šalies bibliotekų duomenų valdymo susietųjų atvirųjų
73
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duomenų kryptimi pertvarką, akcentuojant bibliotekų sektoriaus duomenų integralumą bei
numatant finansinę paramą šiai pertvarkai įgyvendinti.
5. Mokslinės literatūros ir susietųjų atvirųjų duomenų gerosios praktikos iniciatyvų, įgyvendinamų
pasaulio šalių bibliotekose, analizė patvirtina tai, jog investicijos į susietųjų atvirųjų duomenų generavimą bibliotekose sukuria pridėtinę vertę:
ü Su semantinio saityno reikalavimais suderintų duomenų modelių, grindžiamų nauja bibliografine paradigma, taikymas modeliuojant duomenis ir modernizuojant informacines sistemas sudaro pagrindą automatizuoti reikšminių žodžių priskyrimą, naudoti reikšminius
žodžius ir kitą semantiškai susijusią informaciją iš kitų organizacijų žodynų, ontologijų
bei įvairių duomenų bazių, suteikiančių galimybę įgyvendinti prasmingesnę ir efektyvesnę
paiešką, papildant turimą informaciją išoriniais ištekliais;
ü susietųjų atvirųjų duomenų pagrindu organizuojama paieška leidžia pagerinti informacijos
tikslumą, atsižvelgiant į informacijos vartotojo ketinimus ir konteksto terminų reikšmę, o
ne į atskirų žodžių žodžių prasmę užklausoje. Pagrindinis tokios paieškos siekis yra gauti
klausimo prasmę atitinkančius atsakymus. Svarus susietųjų atvirųjų duomenų paieškos pranašumas – sutaupyti laiko analizuojant ir filtruojant pateiktus užklausos rezultatus.
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Santrauka. Straipsnio tikslas yra remiantis šiuolaikinio bibliotekininko profesionalumo samprata ir kokybiniu empiriniu tyrimu išanalizuoti Lietuvos viešųjų bibliotekų direkcijų atstovų suvokimą apie bibliotekininko profesijos
transformacijas, bibliotekininko profesionalumą nurodančių kompetencijų kaitą, svarbiausias profesionalumo kliūtis
ir iššūkius. Atliktas kokybinis (empirinis) tyrimas patvirtina teorines mokslininkų įžvalgas apie bibliotekininkų profesijos transformacijas ir su tuo susijusius iššūkius. Intensyviausi pokyčiai vyksta dėl sparčiai kintančių technologijų,
tačiau Lietuvos bibliotekininkai susiduria ir su politinių pertvarkų, ekonominio vystymosi netolygumų, konkurencijos apraiškomis. Nors viešosios bibliotekos vis labiau imasi lyderystės bendruomenėse vaidmens, siekia geriau pažinti
ir atitikti bendruomenės lūkesčius, pripažįsta turinčios nuolat tobulinti kompetencijas ir siekti profesionalumo. Jo
kaitos kliūtys reiškiasi ne tik per asmens ribotumus (konservatyvumą, nepakankamą motyvaciją tobulėti ir kt.), bet
ir per objektyviai patiriamą bendros bibliotekų politikos stoką, negebėjimą demonstruoti bendruomenei teikiamos
naudos. Teminės analizės metodu gauta Lietuvos bibliotekininko profesionalumą žyminčių kompetencijų schema
rodo, kad tyrimo dalyviai didžiąja dalimi profesionalumą suvokia per bendrąsias tradicines ir inovatyvias, kūrybiškumą bei orientaciją į lankytoją apibrėžiančias kompetencijas. Būtina sukurti profesijos išskirtinumą sudarančių žinių
ir įgūdžių branduolį, kurį turėtų įgyti visi bibliotekose naujai įdarbinami asmenys, o dirbantys bibliotekininkai galėtų
daryti karjerą savo srityje pagal visiems žinomą bendrą sąsają tarp įgyjamų kompetencijų ir pasiektų einant tam tikras
pareigas rezultatų.
Reikšminiai žodžiai: bibliotekininko profesionalumo samprata, bibliotekininko profesijos transformacija, profesinės
veiklos laukas, Lietuvos viešosios bibliotekos, kokybinis tyrimas.

Transformations of the Lithuanian Librarian’s Profession: Professionalism
and Development of Competences
Abstract. The objective of the article is, by drawing on the conception of professionalism of today’s librarian and
on qualitative empirical research, to analyse how representatives of administrations of Lithuania’s public libraries
perceive the transformations of the profession of a librarian, the development of competences determining the librarian’s professionalism, and the main obstacles and challenges facing such professionalism. The qualitative (empirical) research that has been done substantiates theoretical insights by scholars regarding the transformations of
the profession of a librarian and related challenges. The most intensive changes are determined by rapidly evolving
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technologies, but Lithuania’s librarians also face certain forms of political change, economic inequality, and competition. Though public libraries are increasingly taking on the role of leaders within communities and are purporting
to better comprehend communities’ expectations, they acknowledge the need to continuously develop competences and seek professionalism. Obstacles hindering the development of professionalism express themselves not only
through personal limitations (conservatism, insufficient motivation to improve, etc.) but also through objectively
experienced lack of general library policy and inability to demonstrate the benefit provided to community. The
scheme of competences determining the professionalism of Lithuanian librarians that has been drawn by applying
thematic analysis shows that participants of the conducted survey perceive professionalism mostly through general
traditional competences and innovative ones determining creativity and visitor orientation approach. It is essential to
build a nucleus of knowledge and skills embodying the profession’s exclusiveness, which all newly employed librarians should possess, and those with some length of service could pursue their careers in their appropriate fields by
following the commonly known general correlation between acquired competences and achieved results from work
in a certain position.
Keywords: conception of the professionalism of a librarian, transformations of the profession of a librarian, sphere of
professional activity, Lithuanian public libraries, qualitative research.

Įvadas
Bibliotekos turi ilgą institucinę istoriją. Ne kartą keitėsi saugomos informacijos išteklių laikmenos,
prieigos galimybės, kaupimo ir saugojimo strategijos. Moderni biblioteka globalizacijos sąlygomis (augančios informacijos išteklių apimtys, kintančios technologijos ir naujosios medijos, generacijų vertingumo pokyčiai, rinkodaros taikymas pelno nesiekiančioms institucijoms) patiria daug iššūkių, o jiems
spręsti reikalingas joje dirbančių žmonių profesionalumas. Kita vertus, nūdienos visuomenė susiduria
su informacine atskirtimi, ją mažinti gali padėti kokybiškos bibliotekų paslaugos. Jų kokybei gerinti būtina nuolat atnaujinti kompetencijas, personalui būtina prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir vartotojų
poreikių. Problema yra tai, kad Lietuvoje nėra vientisos jau dirbančių bibliotekose asmenų kvalifikacijos
kėlimo ar kompetencijų tobulinimo sistemos, be to, nyksta bibliotekininkystės studijų programos aukštosiose mokyklose. Bibliotekos jau susiduria ir, MOSTA tyrimo duomenimis, netolimoje ateityje dar
labiau susidurs su kvalifikuotų specialistų trūkumu1. Tad, atsižvelgiant į šias aplinkybes ir perfrazuojant
sociologijos klasiką M. Weberį, klaustina: kuo turi pasižymėti nūdienos bibliotekininkas, jog „būtų žmogus ir specialistas, vertas nūdienos reikalavimų“?2
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės skyrius, 2019 m. inicijavęs profesijos transformacijos tyrimą, kokybiniu tyrimu siekė išsiaiškinti bibliotekininkų profesionalumo
sampratą ir pagrindinius veiksnius, lemiančius jų profesionalumą. Šis straipsnis ir yra vienas iš apibendrinančių šio tyrimo rezultatų. Straipsnio tikslas yra remiantis šiuolaikinio bibliotekininko profesionalumo samprata ir kokybiniu empiriniu tyrimu išanalizuoti Lietuvos viešųjų bibliotekų direkcijų atstovų
suvokimą apie bibliotekininko profesijos transformacijas, bibliotekininko profesionalumą nurodančių
kompetencijų kaitą, svarbiausias profesionalumo kliūtis ir iššūkius. Sistemingų, kompleksinių tyrimų
straipsnio tema Lietuvoje nėra. Esama darbų, apimančių tik vieną ar kitą šio tyrimo aspektą3.
1

2
3

Žr. Žmogiškasis kapitalas Lietuvoje 2019: kryptis – ateities darbo rinka / apžvalgą parengė: G. Jakštas, V. Kuodytė, B. Leiputė, G. Padvilikis, M. Palevič, D. Požėla, L. Sabulytė, P. Simanavičius. Vilnius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, 2019, p. 16.
Weber, M. Mokslas kaip profesinis pašaukimas / iš vokiečių k. vertė Z. Norkus. Problemos, 1990, t. 42, p. 82.
Bibliotekininkų (informacijos specialistų) poreikio tyrimą, taip pat ir profesinių kompetencijų analizę atliko: Augustinaitis, A.;
Macevičiūtė E. Informacijos specialistų poreikio nustatymo kriterijai. Informacijos mokslai, 1996, t. 5, p. 9–20; apie bibliotekininkų profesionalumą informacinių technologijų srityje rašė: Mozūraitė, V. Laisva prieiga prie informacijos – iššūkis bibliotekininko etikai. Kultūros aktualijos, 2005, Nr. 4 (45), p. 15–17; tinklaraščių kaip komunikacijos priemonės potencialą atskleidžiant
profesinės komunikacijos tendencijas analizavo: Manžuch, Z. Profesinė komunikacija teminiame bibliotekininkystės tinklaraštyje: atvejo analizė. Informacijos mokslai, 2010, t. 54, p. 115–138; struktūriškai modernaus bibliotekininko žinių sankaupa pateikta
kolektyvinėje knygoje: Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas / Ats. redaktorė ir sudarytoja A. Glosienė. Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla, 2009; bibliotekininko edukatoriaus vaidmenį ir ugdymo galimybes tyrė: Grigas, V. Bibliotekininko vaidmuo
informacinio raštingumo ugdymo kontekste. Bibliografija 2010/2011, 2013, p. 68–79.
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Straipsnyje profesionalo samprata apima „buvimą profesionalu, profesionalo elgesį, profesinį įvaizdį
ir statusą bei profesinį išskirtinumą kitų profesijų kontekste“4. Sampratą galima dar pildyti vieno žymiausių Lietuvos istorikų Edvardo Gudavičiaus mintimis: „profesionalumas – ne vien žinios ir sugebėjimai. Tai
darbo lygis ir šį lygį atitinkančios elgesio normos“5. Profesionalo samprata susijusi su profesionalumą
nurodančiomis kompetencijomis, apimančiomis ne tik gerai atliekamas funkcijas, bet ir profesines vertybes, asmenines nuostatas6. Tad tyrimas remiasi šiomis esminėmis bibliotekininkystės ir profesionalumo
teorinėmis nuostatomis:
1) Bibliotekų darbuotojų profesionalumas turi atitikti laiko dvasią. Keičiantis aplinkai, bibliotekų veikloms ir čia dirbančiam personalui ne kartą teko keistis. XXI a. globalios socialinės, technologinės, medijų transformacijos kelia naujus reikalavimus ir bibliotekos institucijai. Dirbantys bibliotekoje asmenys
turi suformuoti ir taikyti XXI a. adekvačius profesionalumo kriterijus7.
2) Bibliotekų darbuotojų kompetencijos turi būti tobulinamos, kad atitiktų besikeičiančius bendruomenės poreikius ir kintančią bibliotekos filosofiją. Kaip rodo tyrimai, aplinka keičiasi, tačiau dėl prisirišimo
prie stereotipų vystymasis gali būti apribotas8. Antai daugelyje posovietinių šalių bibliotekininko profesijai turi įtakos ideologiniai pokyčiai, besikeičiantys bibliotekininko vaidmenys ir profesijai kylančios
grėsmės dėl nepakankamo nuolat kintančių technologijų įvaldymo9. Besikeičiančios bibliotekos ir jų atsinaujinusios paslaugos turi potencijos pozityviai profesijos kaitai, tačiau kartu kelia susirūpinimą, kad
profesijos srityje neįsivyrautų nauji, tik su technologijų įvaldymu siejami stereotipai, pamirštant esminę
bibliotekų veiklos filosofiją ir vertybes10. Vis svarbesnės veikloje tampa bibliotekininko asmeninės savybės, kuriomis palaikomas profesijos autoritetas11. Profesijos tapatumas tiesiogiai susijęs su profesinėmis
kompetencijomis ir jų kokybe. Būti profesionaliu bibliotekininku reiškia nuolat atsinaujinti12.
3) Sėkmingai bibliotekininko profesijos transformacijai reikalinga kompetencijų tobulinimo sistema. Pastarųjų trijų dešimtmečių drastiški pokyčiai bibliotekose daugiausia susiję su informacinių ir komunikacinių technologijų kaita ir šio proceso įtaka žinioms bei įgūdžiams, kurių reikia bibliotekininkams profesionalams. Kaip minėta, Lietuvoje nykstant universitetinėms bibliotekininkystės profesinėms studijoms,
iniciatyvos kurti kompetencijų plėtros sistemą imasi Lietuvos nacionalinė biblioteka. 2017 m. parengta
Lietuvos viešųjų bibliotekų kvalifikacijos kėlimo sistema apima ir kompetencijų modulį. Jis orientuotas į
dirbančius viešosiose bibliotekose specialistus ir fiksuoja šiose institucijose pasireiškiantį kompetencijų
nepakankamumą13. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas (LR BĮ) nustato, kad apskričių viešosios
bibliotekos „yra apskrities viešųjų bibliotekų metodikos, bibliografijos ir informacijos centras“14. Šio tipo
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kavaliauskienė, V. Pažintis su profesija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, p. 83.
Gudavičius, E. Los Caprichos. Du tūkstantis devintieji. Vilnius: Aidai, 2015, p. 364.
Žr. Šurkutė, R. Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų plėtra: Jungtinės Karalystės atvejis. Šiandien aktualu, 2019,
Nr. 1 (60), p. 53.
Plačiau žr. Kohl, D. F. Knowledge Life Cycles: Renewal and Obsolescence. El profesional de la información, 2009, Vol. 18, No. 4,
p. 374–381; Zan, B. U. Familiarity of Information and Records Management Students to Web 2.0 Tools: A Case Study on Blog.
Proceedings of Global Learn Berlin 2015: Global Conference on Learning and Technology, 2015, April 16–17, p. 143–151. Prieiga per
internetą: https://www.learntechlib.org/primary/p/150857/
Plačiau žr. Partridge, H.; Menzies, V.; Lee, J.; Munro, C. The Contemporary Librarian: Skills, Knowledge and Attributes Required in
a World of Emerging Technologies. Library & Information Science Research, 2010, Vol. 32, No. 4, p. 265–271.
Žr., pavyzdžiui: Haigh, M. Escaping Lenin’s Library: Library and Information Science Education in Independent Ukraine. The
International Information & Library Review, 2007, Vol. 39, No. 2, p. 72–79.
Žr. plačiau: Vaagan, R.; Holm, S. Professional Values in Norwegian Librarianship. New Library World, 2004, Vol. 105, No. 1200/1201,
p. 213–217.
Žr. plačiau: Hillenbrand, C. Librarianship in the 21st Century – Crisis or Transformation? The Australian Library Journal, 2005,
Vol. 54, No. 2, p. 164–181.
Žr. Partridge, H.; Menzies, V.; Lee, J.; Munro, C. The Contemporary Librarian: Skills, Knowledge and Attributes Required in a
World of Emerging Technologies. Library & Information Science Research, 2010, Vol. 32, No. 4, p. 265–271.
Plačiau apie tai žr. Gudauskas, R.; Lukoševičius, R.; Knopkuvienė, V. Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
sistemos modelis. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2017. Prieiga per internetą: https://www.kulturostyrimai.lt/metai/2017/lietuvos-viesuju-biblioteku-darbuotoju-kvalifikacijos-kelimo-sistemos-modelio-sukurimas/.
LR BĮ 8 str.
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bibliotekų veiklos kryptys numato ir neformaliojo švietimo programų rengimą ir vykdymą. Tačiau problema matytina tame, kad nėra visuotinės bibliotekų darbuotojų kompetencijų ugdymo ir tobulinimo
sistemos šalyje.
Lietuvos bibliotekininko profesijos transformacijos kokybinis tyrimas grindžiamas besikeičiančioje bibliotekos institucijoje dirbančiam personalui reikalingų kompetencijų identifikacija. Giluminiuose
interviu su tyrimo dalyviais gvildenami profesionalumui svarbūs aspektai. Tyrimas atliktas remiantis
ontologine, epistemiologine, konstruktyvistine, idealizmo ir pragmatizmo nuostatomis. Vadovaujantis
ontologine nuostata realybė yra traktuojama kaip įvairialypė. Remdamasis epistemiologine nuostata tyrėjas siekia būti empatiškas tyrimo dalyviams ir atspindi individualias jų nuostatas. Konstruktyvizmo ir
idealizmo idėjos paremtos nuostata, kad socialinių fenomenų prasmė yra sukuriama dalijantis supratimu arba interpretacija, konstrukcijos yra subjektyvios prigimties, o subjektyvios nuostatos yra svarbi
sistemos dalis. Pasitelkiama pragmatizmo nuostata, kurios pagrindu tyrimo metodai pasirenkami pagal
tyrimo tikslus15.
Duomenys analizuoti teminės analizės metodu, pasitelkiant žinojimo sociologijos prieigą. Laikytasi
nuostatos, kad realybė yra socialiai konstruojama16. Tad tyrimu siekta suprasti tyrimo dalyvių suvokimą apie profesijos transformacijas ir profesionalumą, su kokiomis problemomis jie susiduria ir kaip jas
sprendžia17. Taikyta indukcinė tyrimo perspektyva, kai „tyrėjas susipažįsta su tyrimo medžiaga <...>, ieško joje raktinių sąvokų arba prasmių, kurias galėtų konceptualizuoti ir interpretuoti <...> analizuodamas
duomenis atsiriboja nuo egzistuojančių teorinių modelių <...>“18. Tyrėjo kūrybingumas ir subjektyvumas
analizuojant tyrimo duomenis laikomi TA [teminės analizės metodo] privalumu19.
Straipsnis sudarytas iš trijų dalių. Pirmoje teorinėje dalyje pristatomi pagrindiniai teoriniai šaltiniai (kuriais remtasi apibrėžiant šiuolaikinę bibliotekininko profesijos sampratą), išskiriami bibliotekininkų profesionalumo aktualumą pagrindžiantys veiksniai. Svarbiausią vaidmenį čia vaidina Izraelio
mokslininkės Jenny Bronstein tyrimai ir idėjos. Ši dalis skirta konceptualiam problemos pagrindimui.
Antra straipsnio dalis (didžiausia apimties požiūriu) – empirinio tyrimo pristatymas ir rezultatų pateikimas. Šios dalies pradžioje formuluojamas kokybinio tyrimo tikslas, aptariama imties atranka, informacijos rinkimo būdas. Išsamiai pristatomos tyrimo dalyvių demografinės charakteristikos, interviu loginė seka ir klausimai, struktūruoto interviu techniniai apimties duomenys, kokybinio tyrimo eiga. Šios
straipsnio dalies pabaigoje pateikiami empirinio tyrimo rezultatai. Jie struktūruojami per duomenų kodavimu ir jų analize sugeneruotas temas ir jų vidinės struktūros atskleidimą. Siekiant aiškesnio visumos
suvokimo, temos skirstomos į potemes, atskleidžiant vidinius jų aspektus. Atskleidus temas (Svarbiausios veiklos bibliotekose; Profesionalumo kaitos veiksniai, iššūkiai ir kliūtys; Profesionalumą išreiškiančios
kompetencijos; Profesionalumo reikalavimai ir Profesionalumo vystymas) trečioje (paskutinėje) straipsnio
dalyje apibendrinamos temos, interpretuojami surinkti duomenys, sprendžiami iškylantys diskusinio
pobūdžio klausimai bei pateikiama Lietuvos bibliotekininko profesionalumą žyminčių kompetencijų
klasifikacija (1 schema). Straipsnis baigiamas išvadų ir rekomendacijų pateikimu.
Šio straipsnio naujumą ir aktualumą rodo šie aspektai: 1) pirmas sisteminis bandymas pateikti
nūdienos Lietuvos bibliotekininko profesionalumo sampratą; 2) indėlis į profesinės veiklos lauko
tyrimus20.
15
16

17
18
19
20

Plačiau žr. Žydžiūnaitė, V.; Sabaliauskas, S. Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai. Vilnius: Vaga, 2017, p. 41–45.
Plačiau apie tai žr. Berger, P. L.; Luckmann, T. Socialinis tikrovės konstravimas: žinojimo sociologijos traktatas / iš anglų k. vertė
A. Radžvilienė. Vilnius: Pradai, 1999.
Plg. Žydžiūnaitė, V.; Sabaliauskas, S. Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai, p. 46.
Ibidem, p. 210.
Žr. ibidem, p. 224.
Plačiau apie profesinės veiklos lauko kaip atskirą profesijų sociologijos tyrimų sritį žr. Poviliūnas, A.; Žiliukaitė, R.; Beresnevičiūtė, V.
Profesinės veiklos lauko tyrimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. Profesinės veiklos lauko tyrimų pavyzdžiai: Navic
kienė, Ž.; Žiemelis, D. Lietuvos teisėjų profesionalumo dimensijos: kvalifikacija, kompetencija ir asmeninės savybės. Teisė, t. 97,
2015, p. 183–199; Šermukšnytė, R. Ar istorijos mokytojams Lietuvoje reikia akademinės istorijos ir akademinių istorikų? Istorija,
2020, t. 120, Nr. 4, p. 67–102.
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1. Bibliotekininko profesionalumo samprata teoriniuose profesijos transformacijos tyrimuose
Biblioteka kaip institucija turi ilgą istoriją – tvarkomi dokumentų rinkiniai yra žinomi nuo šumerų
civilizacijos molinių lentelių rinkinio. Vadinasi, bibliotekos užuomazgos siekia jau trečią tūkstantmetį
prieš mūsų erą. Kaip žinia, didelis dokumentų kiekis turi būti valdomas tą veiklą išmanančių žmonių,
kitaip informacija pasimes, ją bus sudėtinga surasti reikiamu laiku. Taigi logiška, kad bibliotekininko (dokumentų tvarkytojo, klasifikuotojo ir prižiūrėtojo) amatas ir iš to išsivysčiusi profesija turi gilias
šaknis. Dokumentų laikmenos keičiasi, medijos, kuriomis naudojasi informacijos naudotojai (sąvokos
„naudotojai“ ir „vartotojai“ skirtingose bibliotekininkystės srityse ir kontekstuose turi skirtingas reikšmes
ir gali būti skirtingai suvokiamos) kinta, bet poreikis atrinkti, vertinti, klasifikuoti, sisteminti ir kitaip
valdyti turimus dokumentus išlieka. Tiesa, kinta ne tik valdymo turinys – įvairiose laikmenose fiksuotas
turinys, bet ir informacijos valdymo procesas. Pavyzdžiui, skirtingų įgūdžių reikia tvarkyti rankraščių
kolekcijai senovės istorijos laikotarpiu ir vinilinių plokštelių kolekcijai XX a. viduryje. Organizuojant
rankraščių biblioteką, svarbiausias aspektas būtų perrašyti rankraščius, taip didinant turimos kolekcijos apimtį ir vertę. Tam bibliotekas kuriantys valdovai siųsdavo raštą mokančius skriptorius į ilgas keliones, ten, kur yra vertingas dokumentas. Į reikiamą vietą nuvykęs vietinę kalbą mokantis skriptorius
vieną knygą perrašinėdavo ilgus mėnesius. Kaupiant vinilinių plokštelių kolekciją svarbu ne tik atrinkti
dokumentus pagal kaupiamos kolekcijos profilį (nes muzikinių įrašų parduodama milijonai pavadinimų), bet ir turėti technologinę įrangą įsigytoms plokštelėms naudoti. Pastarasis (medijų ir technologijų
kaitos) aspektas ypač aktualus tampa XXI a. Laikmenos keičiasi nespėjusios visuotinai įsigalėti, naujos technologijos lenkia viena kitą, tapdamos pelną duodančių inovacijų šaltiniu konkuruojančioms
firmoms. Didėjantys informacijos kiekiai kelia naujas informacijos valdymo problemas. Šiuolaikiniame
pasaulyje informacijos yra per daug, šiame kiekyje susiduriame su kokybiškos ir tinkamos informacijos
atrankos problema. Be to, kokybiškos informacijos prieigą kai kuriems visuomenės sluoksniams riboja
visuomenėje pasireiškianti technologinio raštingumo atskirtis. Naujai kylantys informacijos valdymo
iššūkiai aktualūs bibliotekoms. Tam, kad jų darbuotojai galėtų sėkmingai juos spręsti, būtinas naujas
žvilgsnis į bibliotekininkui būtinas kompetencijas.
Bibliotekininkų profesionalumo problemos aktualumą lemia daugelis veiksnių. Remiantis tyrimais21, tai
yra šie veiksniai:
1) jau įgiję bibliotekininko profesiją ir dirbantys bibliotekose asmenys turi atnaujinti kompetencijas;
2) Lietuvoje nyksta bibliotekininko profesijai įgyti skirtos ilgalaikės studijos;
3) šalyje viešųjų bibliotekų skaičius išlieka gana didelis ir jose teikiamomis paslaugomis naudojamasi
itin daug. 2018 m. „Bibliotekų statistikos“ duomenimis, Lietuvoje buvo 1236 viešosios bibliotekos, o besinaudojančių šiose bibliotekose teikiamomis paslaugomis (registruotų vartotojų) 2018 m.
buvo daugiau nei pusė milijono (541 508), apsilankymų skaičius per 2018 m. perkopė 9 milijonus
(9 260 638)22;
4) bibliotekos transformuojasi ne tik dėl kintančių medijų, bet ir dėl besikeičiančių bendruomenių
poreikių;
5) didėja bibliotekų paslaugų įvairovė, vis daugiau paslaugų skiriama valdomų informacijos išteklių
naudojimui skatinti;
21

22

Žr. Stasėnaitė, V; Naujokienė, L. Informacijos paslaugų specialistų poreikio integralumas informacinės visuomenės plėtroje perei
nant į skaitmeninę globalios atminties erdvę. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 2012, t. 9, p. 123–133; Gudauskas, R.; Lukoševičius, R.; Knopkuvienė, V. Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelis; Bronstein, J. An Exploration of the Library and Information Science Professional Skills: An Israeli Perspective. Library & Information Science Research,
2015, Vol. 37, No. 2, p. 130–138; Manžuch, Z. Profesinė komunikacija teminiame bibliotekininkystės tinklaraštyje: atvejo analizė,
p. 115–138.
Lietuvos bibliotekų statistiniai duomenys. 2018. Prieiga per internetą: https://lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/statistika/statistika2018.pdf.
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6) bibliotekininkai pasigenda kvalifikacijos kėlimo / kompetencijų ugdymo ir tobulinimo sis
temos;
7) Lietuvoje trūksta vizijos, formuojančios bibliotekininko profesijos tapatumą.
Teorinė bibliotekininko profesijos kompetencijų analizė identifikuoja bendras XXI a. būdingas profesijų sampratos transformacijas. V. Kavaliauskienės tyrimas rodo, kad tam įtaką daro: 1) socialinės transformacijos (migracija, ilgėjantis darbingas žmogaus amžius, mažėjantis gimstamumas); 2) technologinės
transformacijos (dėl informacinių ir komunikacinių technologijų dirbti galima iš bet kur); 3) kompetencijų transformacijos, kai vertinamas ne žinojimas, o gebėjimas taikyti įgūdžius įvairiose veiklose;
4) trumpalaikių įdarbinimo sutarčių praktika, nemotyvuojanti įgyti profesionalumo konkrečioje srityje /
darbo vietoje23.
Bibliotekininko profesijos kaitos analizė atskleidė, kad jau XX a. 8 dešimtmetyje mokslininkai ir praktikai perspėjo apie profesijai kylančias išnykimo grėsmes ir poreikį transformuotis. XXI a. tyrimai kalba
apie įtakas profesijos kaitai ir skatinimus tinkamai reaguoti į jas24. Ekonomiškai stiprių šalių mokslininkai
siūlo bibliotekoms siekti ekonominio rentabilumo, konkuruoti tarpusavyje, imtis lyderystės bendruomenėse vaidmens25. Tyrimai rodo, kad aktualiausios pokyčių tendencijos susijusios su naujųjų medijų ir
technologijų įvaldymo svarba26.
Apibrėžiant bibliotekininko profesinę veiklą įvardijamos tokios tradicinės bibliotekininko darbo
funkcijos: informacijos atranka, įsigijimas, organizavimas ir pateikimas skaitytojams arba knygų sklaidos
organizavimas, informacijos apie bibliotekoje saugomus rinkinius sklaida skaitytojams27. Pabrėžiamos
pagrindinės etinės ir profesinės vertybės: tarnystė bendruomenės nariams (angl. patron service), intelektualinė laisvė, dokumentų išsaugojimas, lygiateisės prieigos galimybės ir informacinis raštingumas. Vis
svarbesnės bibliotekininko veikloje tampa jo asmeninės savybės, kuriomis palaikomas profesijos autoritetas28.
Aptardami bibliotekininkų kompetencijų tęstinumą ir kaitą, bibliotekininkai praktikai ir teoretikai
kelia mintį apie būtinybę imtis naujų veiklos būdų, reaguojant į besikeičiančias technologijas. Tai ne tik
turimų kolekcijų perkėlimas į naujas laikmenas, bet ir mokymų ir instruktavimų bendruomenei vystymas, pasitelkiant informacinio ir technologinio raštingumo įgūdžių ugdymą. Tokiu būdu šios srities
mokymai papildytų jau esamas bibliotekų paslaugas29.
Ypatinga vieta bibliotekininkui būtinų kompetencijų sąraše skiriama asmeniniams gebėjimams, kurie
glaudžiai persipina su profesiniais gebėjimais. Esmines bibliotekininko profesionalumui svarbias kompetencijas sudaro: (1) tarpasmeninės komunikacijos įgūdžiai tiesiogiai ir internetu; (2) vadybiniai įgū23
24

25

26

27

28

29

Plačiau žr. Kavaliauskienė, V. Pažintis su profesija, p. 23–25.
Plačiau žr. Smalls, M. L. The Library Proffesion in the 21th Century: Transformation for Survival. Paper presented at the Annual
Meetingof the Georgia Library Association, 1985, August, GA, October 25, p. 1–16. Prieiga per internetą: https://files.eric.ed.gov/
fulltext/ED267818.pdf.; Castiglione, J. Environmental Scanning: an Essential Tool for Twenty First Century Librarianship. Library
Review, 2008, Vol. 57, No. 7, p. 528–536; Johnson, C. A. Library and Information Science Education in Developing Countries. The
International Information & Library Review, 2007, Vol. 39, No. 2, p. 64–71; Zan, B. U. Familiarity of Information and Records Management Students to Web 2.0 Tools: A Case Study on Blog, p. 143–151; Gudauskas, R.; Lukoševičius, R.; Knopkuvienė, V. Lietuvos
viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelis.
Žr. Partridge, H.; Menzies, V.; Lee, J.; Munro, C. The Contemporary Librarian: Skills, Knowledge and Attributes Required in a
World of Emerging Technologies, p. 265–271; Kohl, D. F. Knowledge Life Cycles: Renewal and Obsolescence, p. 374–381; Johnson, C. A. Library and Information Science Education in Developing Countries, p. 64–71.
Žr. Hillenbrand, C. Librarianship in the 21st Century – Crisis or Transformation?, p. 164–181; Castiglione, J. Environmental Scanning: An Essential Tool for Twenty First Century Librarianship. Library Review, 2008, Vol. 57, No. 7, p 528–536; Stasėnaitė, V.;
Naujokienė, L. Informacijos paslaugų specialistų poreikio integralumas informacinės visuomenės plėtroje pereinant į skaitmeninę
globalios atminties erdvę, p. 123–133.
Plačiau žr. Hillenbrand, C. Librarianship in the 21st Century – Crisis or Transformation?, p. 164–181; Glosienė, A. Biblioteka informacijos politikos kontekste. Informacijos mokslai, 2000, t. 15, p. 11–27.
Žr. Vaagan, R.; Holm, S. Professional Values in Norwegian Librarianship, p. 213–217; Stasėnaitė, V.; Naujokienė, L. Informacijos
paslaugų specialistų poreikio integralumas informacinės visuomenės plėtroje pereinant į skaitmeninę globalios atminties erdvę,
p. 123–133.
Plačiau žr. Bronstein, J. An Exploration of the Library and Information Science Professional Skills: An Israeli Perspective, p. 130–138.
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džiai; (3) atnaujinami papildomi įgūdžiai (IT programų valdymas, mokymai ir pan.); (4) informacijos
vadyba; (5) inovatyvumas, adaptyvumas ir kitos asmens savybės30.
Išanalizavusi IFLA tinklalapyje pateikiamus bibliotekininkų darbo skelbimus mokslininkė Bendja Boumarafi išskyrė tris pareigybių, į kurias buvo ieškoma kandidatų, grupes: 1) informacinėmis komunikacinėmis technologijomis grįstų paslaugų teikimas (programavimas ir pan.); 2) informacijos teikimo
vartotojams paslaugų teikimas (mokymai ir pan.); 3) pareigos, skirtos techninėms-bibliotekinėms paslaugoms (katalogavimas, bibliografavimas ir pan.). Kaip atskirą sritį mokslininkė išskiria asmeninių įgūdžių
svarbą reikalavimuose eiti pareigas31. Pasinaudodama šia struktūra, Izraelio bibliotekininkystės srities
mokslininkė Jenny Bronstein pasiūlė profesinių bibliotekininkų įgūdžių tipologiją, kurią sudaro keturios
pagrindinės grupės: 1) informacijos teikimo / aprūpinimo įgūdžių rinkinys (angl. information provision);
2) informacijos organizavimo įgūdžių rinkinys (angl. organization of information); 3) technologinių įgūdžių rinkinys (angl. technological skills); 4) asmeninių kompetencijų rinkinys (angl. personal competencies)32. Pirmoje lentelėje atspindėta visa J. Bronstein sudaryta šiuolaikiniams bibliotekininkams būtinų
kompetencijų tipologija, apimanti išskirtas esmines grupes, jas sudarančius įgūdžius ir jų detalizavimą.
1 lentelė. Bibliotekininkystės specialistų kompetencijų tipologija (pagal J. Bronstein, 2015, p. 136–137)
Įgūdžiai

Apibūdinimas
Informacijos paslaugų teikimo kompetencijų grupė

1

Informacijos teikimo paslaugos
(angl. reference skills)

Gebėjimai užduoti tikslinančius klausimus ir išmanyti informacijos
teikimo, naudojantis įvairiais šaltiniais, technologijas

2

Vartotojų aptarnavimas

Gebėjimai atsakyti į nesudėtingas informacijos užklausas (suteikti
pradinio informacinio aptarnavimo paslaugas skaitytojams)

3

Instruktavimo gebėjimai

Gebėjimai instruktuoti vartotojus apie informacijos paieškos būdus

4

Informacijos tikslinimo / poreikių
identifikavimo įgūdžiai

Gebėjimai suvokti skaitytojų poreikius ir sudaryti informacijos
paieškos planą, atitinkantį skaitytojo poreikius ir iš bibliotekos prieigos pasiekiamus informacijos šaltinius

5

Tiriamieji informacijos paieškos
įgūdžiai

Gebėjimai atlikti sudėtingos informacijos paiešką pagal aukštesnio
lygio (gilesnės) informacijos užklausas skaitytojams

6

Duomenų analizės ir ataskaitos
rašymo įgūdžiai

Gebėjimai analizuoti ir interpretuoti kiekybinius ir kokybinius
duomenis, suformuojant atliktų informacijos paslaugų reprezentaciją

7

Informacijos paieškos ir pateikimo
įgūdžiai

Įgūdžiai atlikti informacijos paiešką įvairiuose šaltiniuose, surinkti
ir apibendrinti informaciją

8

Informacijos paieškos duomenų
bazėse įgūdžiai

Įgūdžiai taikyti įvairias informacijos paieškos strategijas skirtingose
duomenų bazėse

9

Katalogavimas

Gebėjimai kurti katalogų įrašus (bibliografinio aprašymo, dalykinimo ir klasifikavimo įgūdžiai)

10

Periodinių leidinių vadyba

Gebėjimai atlikti periodinių leidinių valdymo operacijas (užprenumeruoti, sekti gavimą, pateikti reikalavimus leidėjams, įrišti rinkinius ir juos saugoti (angl. subscribing, claiming, binding, preserving)

11

Informacijos rinkinių vystymas
(fondų komplektavimas)

Gebėjimai atrinkti, užsakyti ir įsigyti įvairius informacijos išteklius
bibliotekai (pagal dokumentų rūšis, laikmenas, medijas)

Informacijos organizavimo kompetencijų grupė

30

31

32

Žr. Partridge, H.; Menzies, V.; Lee, J.; Munro, C. The Contemporary Librarian: Skills, Knowledge and Attributes Required in a
World of Emerging Technologies, p. 265–271; Bronstein, J. An Exploration of the Library and Information Science Professional
Skills: An Israeli Perspective, p. 130–138.
Žr. Boumarafi, B. Linking Library Profession and the Market Place: Finding Connections for the Library in the Digital Environment. QScience Proceedings: The SLA-AGC 21st Annual Conference, 2015, Vol. 2015, No. 4, p. 1–8.
Bronstein, J. An Exploration of the Library and Information Science Professional Skills: An Israeli Perspective, p. 136–137.
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Įgūdžiai

Apibūdinimas

12

Klasifikavimas

Gebėjimai pagal iš anksto nustatytus klasifikavimo sistemos rėmus ir
tikslus suklasifikuoti dokumentus, kad būtų paprasčiau atlikti informacijos paiešką ir dokumentai būtų geriau pasiekiami vartotojams

13

Žinių vadyba

Gebėjimai valdyti organizacijoje sukurtas žinias

14

Dalykinimas, indeksavimas
(angl. indexing)

Gebėjimai suteikti informacijai dalykines rubrikas ar klasifikacijos
indeksus ir papildyti bibliotekos dalykinių rubrikų duomenų bazę ar
tezaurą

15

Informacijos organizavimas

Susipažinimas su tradicinėmis informacijos organizavimo
priemonėmis (dokumentų žymėjimas, sustatymas į lentynas ir kt.)
Technologinių kompetencijų grupė

16

Tinklalapio tvarkymas

Įgūdžiai tobulinti ir papildyti duomenimis bibliotekos tinklalapį

17

Bibliotekinių kompiuterinių programų naudojimas ir atnaujinimas

Gebėjimai įkelti duomenis ir rasti informaciją bibliotekoje veikian
čiose bibliotekinėse programose

18

Turinio valdymas

Gebėjimai kurti, redaguoti, publikuoti, išsaugoti ir valdyti tinklalapių turinį

19

Tinklo valdymas

Gebėjimai valdyti fizinėje erdvėje esančių kompiuterių grupę, susiejant juos taip, kad būtų galima pasidalyti duomenimis, dažniausiai
tam panaudojant telekomunikacijos ryšius ir klientų (serverių) infrastruktūros architektūrinį išsidėstymą

20

Darbas su socialiniais tinklais internete

Gebėjimai naudotis įvairiais socialiniais tinklais

21

Duomenų bazių valdymas

Gebėjimai valdyti ir palaikyti duomenų bazes

22

Svetainių dizaino kūrimas

Gebėjimas kurti bibliotekos svetainių dizainą

23

Interneto naudojimo įgūdžiai

Gebėjimai efektyviai naudoti informacijos išteklius internete

24

Projektų vystymas

Gebėjimai planuoti, organizuoti, motyvuoti, kontroliuoti išteklių
naudojimą, procedūras ir protokolus siekiant specifinių tikslų

25

Kompiuterių naudojimo įgūdžiai

Gebėjimai efektyviai naudoti kompiuterius ir su jais susijusias technologijas, pradedant elementariu programavimo įgūdžių lygiu ir
pažengusiųjų lygiu sprendžiant iškilusias problemas

26

Tinklalapio valdymas

Gebėjimai palaikyti ir valdyti tinklalapį

27

Programavimo įgūdžiai

Gebėjimai sukurti programą, kad duomenis būtų galima apdoroti
kompiuteriu

28

Duomenų bazių projektavimas
(angl. design)

Gebėjimai suprojektuoti ir sukurti duomenų bazes

Reikalingų asmeninių kompetencijų grupė
29–49 Mokėti užsienio kalbą, savarankiškumas, orientacija į paslaugų teikimą, iniciatyvumas, kruopštumas, tarpasmeninių ryšių palaikymas, savarankiškas mokymasis, atsakingumas, grupinio darbo įgūdžiai, atkaklumas
ir tikslo siekimas (angl. assertiveness), organizaciniai gebėjimai, daugiatikslingumas, pasiryžimas dirbti
lanksčiu grafiku, darbo bibliotekoje patirtis, vadybos įgūdžiai, rinkodara, ryšių palaikymas (angl. liaison),
komunikacijos įgūdžiai, orientacija į technologijas, gebėjimai dirbti jaučiant spaudimą, valdymo patirtis

Pateikta tipologija pasitelkiama kaip bibliotekinkystės specialistų kompetencijų teorinis modelis,
kuriuo remiantis ir formuluojami šio tyrimo interviu klausimai. Empiriniame tyrime naudojant indukcinę duomenų analizės perspektyvą, nuo sukauptų teorinių žinių stengiamasi atsiriboti, o sukauptą informaciją analizuoti pagal teminės analizės technologiją, t. y. „atsiribojama nuo egzistuojančių
teorinių modelių“33, atliekama temų paieška, kuriama klasifikacija pagal autentiškas tyrimo dalyvių
nuomones.

33

Žydžiūnaitė, V.; Sabaliauskas, S. Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai, p. 210.
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2. Kokybinis teminės analizės tyrimas
2.1. Interviu metodai, dalyvių atranka ir klausimai
Surinkti duomenys išanalizuoti pasitelkiant teminės analizės metodą. Taikant indukcinę perspektyvą,
temos formuojamos atsiribojant nuo išankstinių modelių. Gilinantis į interviu tekstus, duomenys koduojami, ieškant juose reikšminių sąvokų ir prasmių. Koduojant autentiškas tyrimo dalyvių nuomones,
suformuotos 5 esminės temos: 1) Svarbiausios veiklos bibliotekose; 2) Profesionalumo kaitos veiksniai, iššūkiai ir kliūtys; 3) Profesionalumą išreiškiančios kompetencijos; 4) Profesionalumo reikalavimai ir 5) Profesionalumo vystymas. Kiekvienoje temoje yra po 3–4 potemes, kuriose atskleidžiami temai būdingi aspektai.
Svarbiausios veiklos bibliotekoje skirstomos į tradicijų puoselėjimui ir inovacijoms atstovaujančias
bibliotekų veiklas bei sąlygas, kuriomis tos veiklos vykdomos. Profesionalumo kaitos veiksniai, iššūkiai
ir kliūtys atskleidžiami per kaitą lemiančius veiksnius, pokyčių kelyje sprendžiamus iššūkius ir sutinkamas kliūtis. Profesionalumą išreiškiančios kompetencijos aptariamos skirstant jas į tradicines (klasikines) profesijai būdingas kompetencijas; inovatyvioms veikloms būtinas kompetencijas bei profesionaliai dirbančiam bibliotekininkui būdingas asmenines savybes (bendruosius gebėjimus). Pabrėžiama
sąlygų profesionalumo raiškai svarba. Profesionalumo reikalavimai analizuojami per jų išraišką priimant
į darbą bibliotekoje ir mąstant apie jau dirbančių bibliotekoje žmonių kompetencijų ugdymą, sistemos
šiame procese būtinumą. Reikalavimų neapibrėžtumas suponuoja profesijos neapibrėžtumo problemą
ir poreikį apibrėžti profesijos tęstinumo siekius. Profesionalumo vystymo temoje samprotaujama apie
profesionalumo priežastis ir sąlygas, aptariami kompetencijų tobulinimo būdai, įvardijamos dirbantiems
bibliotekininkams svarbios ir tobulintinos kompetencijos.
Kokybinio tyrimo tikslas – išsiaiškinti Lietuvos viešųjų bibliotekų administracijos darbuotojų suvokimą apie bibliotekininko profesijos transformacijas ir bibliotekininko profesionalumą, taip pat tai nurodančių kompetencijų kaitą.
Imties atranka siekiama reprezentatyvaus nagrinėjamos problemos atspindėjimo, pasirinktas tipinių
atvejų atrankos būdas. Ši atranka taikoma siekiant iliustruoti tam tikrai aplinkai būdingą informaciją34.
Konsultuojantis su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės skyriaus vadovais, sudarytas tyrimo dalyvių sąrašas, užtikrinantis viešųjų bibliotekų geografinį išsidėstymą (dalyviai
iš skirtingų Lietuvos regionų), viešųjų bibliotekų specifiškumą (miestų, rajonų, kurortų, apskričių viešosios bibliotekos). Pasirinkta imtis (dešimt tyrimo dalyvių: viešųjų bibliotekų direkcijos atstovai, atsakingi
už personalo formavimą) užtikrina duomenų kiekį ir yra pakankama temoms formuluoti bei išsamiai
tyrimo ataskaitai pateikti.
Informacijos rinkimo būdas – tiesioginis pokalbis su tyrimo dalyviais jiems įprastoje aplinkoje, tyrėjui
nuvykstant į susitikimą konkrečioje bibliotekoje. Pokalbis įrašomas diktofonu, paskui transkribuojamas
ir analizuojamas.
Visi tyrimo dalyviai iš anksto informuoti apie tyrimo tikslą, jie pasirašė sutinkantys dalyvauti tyrime,
kurio konfidencialumo ribos buvo apibrėžtos. Keletas tyrimo dalyvių pageidavo išsaugoti konfidencialumą, todėl visa informacija pateikiama dalyviams suteikiant kodus. Surinkti duomenys saugomi Nacionalinės bibliotekos Bibliotekininkystės skyriuje ir prieinami tik tyrimo tikslais.
Tyrimo dalyviai – Lietuvos viešųjų bibliotekų direkcijų atstovai, atsakingi už personalo formavimą.
Jų demografinės charakteristikos:
1. TD1 – 37 metų moteris
2. TD2 – 64 metų moteris
34

Žr. ibidem, p. 62.
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3. TD3 – 57 metų moteris
4. TD4 – 64 metų vyras
5. TD5 – 56 metų moteris
6. TD6 – moteris (amžiaus nesutiko atskleisti)
7. TD7 – 60 metų moteris
8. TD8 – 48 metų moteris
9. TD9 – 59 metų moteris
10. TD10 – 48 metų moteris
Duomenims rinkti pasirinktas pusiau struktūruoto interviu būdas pagal iš anksto parengtą klausimų
sąrašą ir jų pateikimo tvarką, paliekant tyrėjui galimybę užduoti papildomų klausimų, patikslinti. Pokalbis nebuvo formalizuotas, išlaikytas abipusis laisvumas ir draugiška atmosfera.
2 lentelė. Struktūruoto interviu loginė seka ir klausimai
Klausimas

Kokius duomenis siekiama surinkti

Kokios veiklos bibliotekoje yra svarbiausios?

Generuoti suvokimą, kaip keičiasi suvokimas apie
pagrindines bibliotekų funkcijas ir veiklas

Kas yra bibliotekininko profesionalumas?

Generuoti suvokimą apie svarbiausių veiklų ir ne tik jų
atlikimo kokybinius veiksnius

Kokios kompetencijos būdingos profesionaliam bibliotekininkui? Kaip ši samprata pasikeitė (lyginant
savo veiklos pradžią ir XXI amžių)?

Generuoti suvokimą apie tai, kaip keitėsi bibliotekininkams būtinos kompetencijos ir kokių kompetencijų
pasigendama dabar

Kaip profesionalumo reikalavimai priklauso nuo to,
kuriame bibliotekos padalinyje bibliotekininkas dirba? Kaip tai pasireiškia (apibūdinkite)?

Generuoti suvokimą apie padalinių ir atskirų bibliotekininkų profesionalumo skirtumus

Kokius bibliotekininko profesionalumo lygius
galėtumėte išskirti?

Generuoti suvokimą apie skirtingai pasireiškiantį profesionalumą

Kokioms kompetencijoms teikiate pirmenybę, priim- Surinkti informaciją apie patirtį ir kriterijus, kurie yra
dami naujus darbuotojus?
taikomi dabar pasirenkant darbuotojus
Kokias minimalias žinias ir kompetencijas turi turėti
naujai įdarbinamas į bibliotekininko (ar jam tolygias) pareigas asmuo (iš tyrimo dalyvių patirties,
kaip praktika keitėsi per 10 metų)?

Generuoti suvokimą apie būtiną ir pakankamą išsilavi
nimą, įsidarbinant bibliotekininku

Kokių kompetencijų trūksta ir kokias reikėtų ugdyti
jau dirbantiems bibliotekoje?

Generuoti suvokimą apie dabartinių bibliotekos darbuotojų poreikį ugdyti konkrečias kompetencijas

Kaip kompetencijų ugdymą ir jų tobulinimą
Generuoti suvokimą apie galimą profesionalumo
galėtumėte susieti su kokia nors (galima) jų ugdymo sistemą ir jos elementus
sistema, skirtingais lygiais? Su motyvavimo sistema –
kokia ji turėtų būti? Ko trūksta, kad dabar įdarbinti
darbuotojai tobulintų reikalingas kompetencijas?

Ilgiausias interviu truko beveik 2 valandas (1 val. 49 min. 56 sek.), trumpiausias – 34 min. 42 sek.
Vidutinė interviu trukmė – 54 min. Transkribuoto teksto (iš viso) apimtis – 331 374 spaudos ženklai.
Skaičiuojant vienam A4 formato lapui 1800 spaudos ženklų, visa transkribuoto teksto apimtis – 184 puslapiai.
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3 lentelė. Tyrimo dalyvių struktūruoto interviu techniniai duomenys
Tyrimo dalyvio
kodas

Interviu trukmė (min.)

Transkribuoto teksto dydis
(spaudos ženklais)

Transkribuoto teksto
dydis (A4 lapais)

TD1
TD2
TD3
TD4
TD5
TD6
TD7
TD8
TD9
TD10
Iš viso

37 min. 47 sek.
34 min. 42 sek.
47 min. 45 sek.
37 min. 27 sek.
49 min.
1 val. 22 min. 25 sek.
56 min. 46 sek.
43 min. 39 sek.
47 min. 51 sek.
1 val. 49 min. 56 sek.
567 min.

27 164 sp. ž.
21 565 sp. ž.
34 061 sp. ž.
27 239 sp. ž.
27 433 sp. ž.
46 567 sp. ž.
33 604 sp. ž.
33 647 sp. ž.
28 546 sp. ž.
51 548 sp. ž.
331 374 sp. ž.

7 p.
6 p.
10 p.
7 p.
8 p.
12 p.
9 p.
9 p.
9 p.
14 p.

Kokybinio tyrimo eigos etapai. Duomenys interviu būdu buvo renkami 2019 metų kovo – birželio mėnesiais. Pokalbis su respondentais įrašytas diktofonu, visi įrašai transkribuoti.
Interviu tekstų transkripcija ir analizė atlikta 2019 metų birželio – rugpjūčio mėnesiais. Kiekvieno tyrimo dalyvio duomenys analizuoti pasitelkiant induktyvumo nuostatą, kai tyrimas ankstesnis nei teorija,
nes „indukciniu požiūriu paremti natūralistiniai tyrimo metodai įgalina praplėsti jau egzistuojančius
teorinius požiūrius“35. Koduojant duomenis koncentruotasi į semantines temas, bet kreiptas dėmesys ir
į latentinę pokalbio raišką (emocijas, neverbalinę komunikaciją). Teminė analizė atlikta rekursyviai, t. y.
grįžtant atgal per visą tyrimo procesą – renkant, koduojant ir analizuojant duomenis. Analizuojant duomenis, dokumentuotos tyrėjo įžvalgos. Analizuojant surinktą interviu informaciją, susitelkta į semantinį turinį, atsiribojant nuo žinomų teorinių modelių ar išankstinių nuostatų. Kiekvieno interviu analizė
baigta parengta ataskaita ir sudarytu struktūriniu teminiu žemėlapiu.
Bendros teminės tyrimo ataskaitos formavimas, sujungiant visų tyrimo dalyvių duomenų ataskaitas
ir teminius žemėlapius, vyko 2019 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais. Šiame etape iš naujo gilintasi į tyrimo duomenis, išskirtos esminės tyrimo temos, jos aprašytos, atskleisti temų tarpusavio ryšiai, rezultatai
susieti su teorinėmis tyrimo nuostatomis, suformuluotos išvados. 2019 m. gruodį – 2020 m. vasarį vyko
atlikto tyrimo ekspertinis vertinimas. Gauti dviejų ekspertų atsiliepimai. Atsižvelgiant į jų kritines pastabas bei rekomendacijas, atliktos pataisos. 2020 m. kovo mėnesį straipsnis priimtas publikuoti.
2.2. Empirinio tyrimo rezultatai
Tyrimo rezultatai atskleidžiami pagal tyrime suformuotas penkias temas: 1) Svarbiausios veiklos bibliotekose; 2) Profesionalumo kaitos veiksniai, iššūkiai ir kliūtys; 3) Profesionalumą išreiškiančios kompetencijos; 4) Profesionalumo reikalavimai ir 5) Profesionalumo vystymas.
2.2.1. Svarbiausios veiklos bibliotekose
Tema Svarbiausios veiklos bibliotekose skirstoma į keletą potemių: akcentuojamas bibliotekos tradicinių veiklų puoselėjimas, jų tęstinumas. Greta dėstoma apie siekius kurti inovatyvias bibliotekų paslaugas
ar praplėsti, papildyti jau esamas. Skiriamas dėmesys besikeičiančioms sąlygoms, kuriomis bibliotekos
įgyvendina veiklas.
35

Žydžiūnaitė, V.; Sabaliauskas, S. Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai, p. 209.
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Tradicijų puoselėjimas. Tradicinės bibliotekų paslaugos yra svarbiausios, sudarančios bibliotekos institucinį išskirtinumą, jas reikia nuolat palaikyti, atnaujinti, pritaikyti prie nūdienos sąlygų. Pasak tyrimo
dalyvio, svarbiausios veiklos bibliotekoje iš esmės nesikeičia, keičiasi tik šūkiai arba akcentai, kurios veiklos
dabar nurodo naują (madingą) kryptį. „Kai tik pradėjau dirbti, labai modernu buvo sakyti: „Biblioteka –
kultūros centras.“ Paskui atsirado: „Biblioteka – informacijos centras.“ Paskui – bendruomenės centras.
Šūkiai keičiasi, esmė pasilieka ta pati: biblioteka yra ta vieta <...>, kur gyvena bet kokia informacija, ir yra
patikimas tarpininkas <...>, kuris <...> padės susigaudyti, kas, kur, kada“ [TD7].
Pabrėžiama sisteminio požiūrio ir nuoseklaus darbo svarba. Būtina inicijuoti („užvesti“) ir tęsti darbą,
profesionaliai taikant bibliotekininkų sukurtą sistemą, tam tikras taisykles, kad prireikus informaciją
būtų lengva surasti ir ji būtų patikima. Sistemą būtina išlaikyti, nors keičiasi priemonės, technologijos,
žmonės. „Nes tai apjungia <...>, kuo mes naudojamės šiandien, kai mums reikia į praeitį grįžt <...>. Ir kad
ateity gyvensiantys žmonės <...> galėtų pasinaudoti tuo, ką mes šiandien kuriam“ [TD7].
Reikalingas veiklų balansas pasireiškia per siekius: 1) pritraukti naujų lankytojų ir 2) išlaikyti jau turimus skaitytojus (lankytojus). „Neužsidaryti nuo inovatyvių, naujų paslaugų <...>, o tradicines [veiklas]
reikia išlaikyti, puoselėti“ [TD5].
Tradicinės viešųjų bibliotekų veiklos skirtos prieigai prie informacijos suteikti. „Visos paslaugos yra
svarbios. Tačiau, aišku, aš pati, kaip ir bibliotekininke būdama, įsivaizduoju, kad [svarbiausia bibliotekoje] tai yra – užtikrinimas laisvos prieigos prie informacijos. Tai yra pati pagrindinė funkcija“ [TD1].
Bibliotekos veiklos keičiasi, bet orientuojamasi į tą patį žmonių lūkestį: „jeigu noriu kažką sužinoti, tai
kur galiu padaryti – pirmiausia bibliotekoje“ [TD3].
Tradicinių veiklų puoselėjimas pirmiausia susijęs su skaitymo organizavimu. Svarbiausia veikla įvardijamas komplektavimas, nes pirmiausias apsilankymo bibliotekoje tikslas – rasti norimą knygą. „Skaitytojas atėjęs visada nori rasti kuo daugiau naujų knygų <...>, nes knygos yra brangios, [daugumai] neįperkamos“ [TD4]. Dėl to, kad komplektavimas ne visada visiškai atitinka skaitytojų poreikius, bibliotekos
imasi kitų veiklų, kad skaitytojai sugrįžtų į biblioteką („ne visada radę tinkamą literatūrą, kad jie iš mūsų
nepabėgtų, o sugrįžtų atgal. Todėl, be knygos, dar teikiam daug įvairių paslaugų“ [TD4]).
Bibliotekos paskirtis – skaitymą skatinančios veiklos. Kita vertus, neužtenka, kad bibliotekoje būtų tik
knygos. Būtina bibliotekose veiklą organizuoti ieškant tęstinumo, siūlant veiklą kitiems šeimos nariams:
„atėję tėvai su vaikais, kad jie užsibūtų, <...> rastų kažką naujo, kas jiems patrauklu“ [TD2]. Skaitymo
skatinimo plėtra siejama su kultūriniais renginiais, mokymais ir edukacijomis, pasiremiant bibliotekos
informacijos ištekliais ir turimomis technologijomis.
Skaitymą skatinančias veiklas bibliotekoje svarbiausia organizuoti taip, kad žmogus patirtų skaitymo
naudą („Knygos, skaitymas yra labai svarbu <...>. Nėra tokios organizacijos pasaulyje <...>, kuri mokytų
žmogų skaityt <...> ir kurti skaitymo naudą <...> aiškintų, teigtų <...> nuo mažens moko vaiką pratint
prie knygos“ [TD10]). Šiame procese galima suderinti daug veiklų: „viskas yra suderinama <...>, kiek
tai yra naudinga žmogui <...> visos veiklos svarbios, kurios padeda žmonių tobulėjimui, žmonių laimei,
netgi“ [TD10].
Viena pagrindinių skaitymą skatinančių veiklų – kultūrinių ir mokomųjų renginių organizavimas.
Keletas tyrimo dalyvių pažymi, kad renginių labai padaugėjo ir jie tapo įvairesni. Tyrimo dalyvio [TD9]
nuomone, bibliotekos veiklų pagal svarbumą reitingas būtų toks: 1) edukacijos; 2) mokymai; 3) skaitymo
organizavimo veiklos ir 4) renginiai. Kitas tyrimo dalyvis pabrėžia poreikį siekti aukštesnio (šviečiamojo)
renginių lygio išlaikymo („Bibliotekoj vyksta ir joga, ir koncertas, nesusijęs ten su niekuo <...>, įsileidžia
abejotinos vertės lyderius <...>“. Tačiau: „Biblioteka vis tik turi išlaikyti tokį šviečiamąjį lygį. Šiek tiek aukščiau kilstelėti“ [TD3]). Kitas pašnekovas pabrėžia bibliotekos poreikį išlikti lankstiems, taip pritraukiant
daugiau lankytojų, tačiau tai kelia grėsmę pačios bibliotekos veiklų tapatumui: „bibliotekinė funkcija nukeliauja į šešėlį“ [TD1], o susitelkiama į kultūrinius renginius. Kitas tyrimo dalyvis mano, kad „renginiai tampa svarbia bibliotekos veiklos dalimi, tačiau tai yra priemonė <...>; būtina sisteminio požiūrio dalis“ [TD7].
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Svarbi tradicinė viešųjų bibliotekų veikla – kraštotyra. Labai svarbu rajono bibliotekose „rasti, surasti,
gebėti greitai atrasti visa tai, kaupti medžiagą, kas yra apie kraštą, jo istoriją, geografiją, žymius žmones ir
visus kitus dalykus“ [TD6]. Kitas tyrimo dalyvis akcentuoja šios veiklos prasmingumą, būtinybę jį tęsti:
„Bibliografijos – informacijos, kraštotyrinė [veikla]. Kol kas ten dirba žmonės, turintys patirtį, mokantys
išsirinkti, išsaugoti <...>. Norėtųsi, kad tai išliktų“ [TD2].
Inovacijos. Inovacijos viešųjų bibliotekų veikloje pirmiausia siejamos su naujomis technologijomis.
Pasak vienos tyrimo dalyvės, „prieš 20 metų būčiau sakiusi [pagrindinė veikla] – skaitymas. Dabar taip
nemanau. <...>. Dabar sakau: skaitymas, mokymas, naujų technologijų įsisavinimas, informacijos paieška“ [TD3]. Turi būti atvirumas naujovėms, „mes turim ir nepamiršti, neatsilikti nuo gyvenimo ir turime
neužsidaryti nuo tų inovatyvių, naujų paslaugų. Ir internetas, ir mokymai mūsų lankytojų, kaip naudotis kompiuteriu, skaitmeninėmis paslaugomis. Na, ir įvairios inovatyvios paslaugos mūsų lankytojams,
kaip, pavyzdžiui, robotika“ [TD5]. Vienas tyrimo dalyvis teigia, kad iš įpročio bibliotekininkai mano, jog
„skaitytojų aptarnavimas <...> ar informacinė pusė <...> yra svarbiausia. Tačiau <...> bibliotekininkui jau
neužtenka vien šito“. Ir nors vis atsirandančios naujos veiklos, šiuo metu – robotika, pasak pašnekovo,
„galbūt ir gąsdina kai kuriuos <...>, labai jau iššūkis yra paprogramuot“, tenka apsiprasti – tai taip pat
biblioteka [TD8]. Iki šiol tebėra akivaizdūs skirtumai, kaip darbuotojai suvokia pagrindines veiklas bibliotekoje: „vieni galvoja, kad <...> leidinių išdavimas <...>, na, dar kompiuterinio raštingumo kursai <...>
visai pradedantiesiems. O kiti <...> apie multisensoriką, jos pritaikymą galvoja“ [TD8].
Inovacijos bibliotekų veikloje turi būti naudojamos reaguojant į tai, kas aktualu bendruomenei. Pasak tyrimo dalyvio, „bibliotekininkas turėtų rasti veiklas per bendruomenei reikalingas programas <...>.
Žmonėms reikia kažko <...>. Tikrai ne sienų bibliotekoje, kur rimta ten sėdi moteriškė ir laukia, kol tu
prieisi knygos pasiimt“ [TD8]. Šiuo metu svarbiausias interesas teikiant paslaugas yra „padėti žmogui
<...> įsisavinti technologijas, kurios jam padėtų gyventi“ [TD3]. Technologijos padeda ir pritraukti naujų
vartotojų, ypač vaikų.
Pasak tyrimo dalyvio, „keičiasi laikmetis, priklausomai nuo to keičiasi ir svarbiausios veiklos <...>.
[Renginių organizavimas] anksčiau buvo siauresnis – <...> tiesiog išsiplėtė. Tai tapo papildomomis veiklomis prie skaitymo <...>. Jeigu nebus tų veiklų, sumažės ir skaitymas“ [TD9]. Didesnis lankytojų skaičius bibliotekoms svarbus kaip veiklos rodiklis, todėl bibliotekoje išskirtinai svarbi veikla yra kultūrinių
renginių organizavimas [TD1]. Šioje tradicinėje veikloje taikoma daug inovacijų, tai ir naujos renginių
formos, įvairūs skaitytojų mokymai, tikslingas dalyvavimas projektuose.
Veiklų inovacijos pasireiškia ne tik diegiant naujas technologijas, bet ir susiejant tradicines paslaugas
su naujomis, ieškant užsiėmimų visai šeimai. Pavyzdžiui, „ateina žmogus į biblioteką pasiimti knygos –
[pasiteiraujama] gal jis norėtų išmokti dirbt su kompiuteriu? – jam pasiūloma įsirašyti į kompiuterinio
raštingumo kursus. [Pramokus pradinių kompiuterinio raštingumo elementų] jam pasiūloma įgūdžius
panaudoti, mokantis kalbų, bent susipažinti“ [TD2]. O jeigu ateina suaugę lankytojai su vaikais, kiekvienas gali rasti, ką veikti – suaugusieji gali savarankiškai, naudodamiesi kompiuterine įranga mokytis kalbų, vaikai – pabūti Šeimų erdvėje, „kur yra interaktyvios grindys, yra žaidimai visokie, loginiu mąstymu
paremti, yra kino filmų peržiūra“ [TD2].
„Biblioteka yra demokratiją palaikanti erdvė <...> kiekvienas kviečiamas ateiti ir turi rasti nišą savo
veiklai“ [TD7]. Tai tikras iššūkis, reikalaujantis nemažai pastangų, nes „nebėra primestų <...> dalykų.
<...> Dabar mes žiūrim <...>, kad būtų įdomu čia gyvenančiam žmogui ir atvykusiam turistui ar poilsiautojui. Tai yra didelis pliusas, ir tai yra nelengva“ [TD6].
Veiklų inovacijos apima didelį galimybių spektrą: „visos veiklos svarbios, kurios padeda žmonių tobulėjimui, žmonių laimei, netgi“ [TD10].
Keletas pašnekovų pabrėžia, kad inovacija bibliotekų veikloje yra projektinis darbas, pats projektų
kūrimas, jų įgyvendinimas. „Svarbus yra įvairių projektų rengimas <...>. Tai ne tik galimybė pristatyti
skaitytojams naujas knygas, leidinius ar naujas paslaugas, bet tai yra galimybė būti matomiems, būti
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žinomiems, būti vertinamiems savo bendruomenėse, bet taip pat tai puiki galimybė atvesti į biblioteką naujų lankytojų“ [TD5]. Projektinis darbas tiesiogiai susijęs su nepakankamu finansavimu veikloms:
„Rašom projektus, <...> ieškom įvairiausių būdų finansavimui gauti“ [TD1].
Sąlygos veikloms. Sąlygos, darančios įtaką bibliotekų veikloms, – tai bibliotekų reikšmingumo suvokimas nūdienos kontekste, atnaujintas bibliotekų dizainas, profesionalūs darbuotojai, toje pačioje vietovėje
veikiančių skirtingo pavaldumo bibliotekų bendradarbiavimas ir su kitomis institucijomis, nepakankamas finansavimas, konkurencija dėl tų pačių vietovės gyventojų (paslaugų klientų) ir dėl to kylantis paslaugų dubliavimas.
Pasak tyrimo dalyvio, nuo aplinkos sąlygų priklauso, kiek biblioteka yra naudinga žmonėms ir kaip
žmonės suvokia bei patiria jos teikiamą naudą. Geriausiai bibliotekos veiklų svarba atskleidžiama lyginant. Dalyvis pateikia pavyzdžius iš asmeninės netrumpos (daugiau kaip 20 metų) darbo bibliotekoje
patirties: sovietmečiu „jeigu ateidavo koks vienas žmogus į bibliografinį skyrių per savaitę, tai jį laikė
nesveiku. Ko jis čia atėjo <...>, mes visi turim knygų namuose ir kam eit į biblioteką? Turbūt kažkoks
nevykėlis, keistuolis“ [TD10]. Paskui atėjo toks laikas, kai bibliografijos skyrius buvo perpildytas, dešimties vietų skaitykloje tilpdavo ir 15, ir 20 lankytojų. „Nes visiems reikėjo susigrąžint žemes, kažkokį
turtą, prisiteist kažkokią žalą – už tremtį, už dar kažką. <...> [Paskui atėjo metas, kai] vieniems [biblioteka] buvo kažkokia pinigus siurbianti įstaiga <...>, kiti romantiškai kalbėjo, kad Aleksandrijos biblioteka
išliko ir dabar bibliotekos išliks. <...> Dažniausiai tai kalbėjo nedirbantys bibliotekose, o mes stengėmės
<...> išsilaikyti, kažkaip parodyti, kad mes nesam pinigų siurbliai“ [TD10].
Aplinkinių suvokimas apie bibliotekos veiklų svarbą labai priklauso nuo bibliotekos pastato ir visos aplinkos atsinaujinimo. „<...> kada buvo patvirtinta <...> bibliotekų modernizavimo programa, tai
iš tikrųjų pakito iš esmės. Ir mūsų pastatai, ir mūsų interjerai, ir visi kiti dalykai. Tai yra labai svarbu“ [TD10]. Kita vertus, išskirtinai svarbu, koks personalas dirba bibliotekoje. To paties pašnekovo žodžiais: „ta opinija apie biblioteką <...> [Bibliotekoje] gražu. Bet... o kas tave pasitinka? Ir kaip sutinka? –
tai yra supersvarbu“ [TD10].
Bibliotekų veikloms įtaką daro gebėjimai bendradarbiauti. Aptardamas apskričių bibliotekų pagrindines veiklas, pašnekovas išskiria į regioną nukreiptas veiklas (su kitomis vietovėje veikiančiomis institucijomis) ir bendras veiklas su regiono bibliotekomis. Pasak pašnekovo, veikla su regiono bibliotekomis turi
būti grįsta bendradarbiavimu, o ne nurodymais. Apskričių bibliotekos bendras veiklas gali kuruoti, moderuoti, kartais – kartu atlikti bendrus projektus, veiklas regione („Važinėjam po regioną su įvairiu spektru
bendrų veiklų, kartais ir paslaugų įvairių. Pavyzdžiui, turim programą <...> žmonėms su negalia“ [TD4]).
Tyrimo dalyvio žodžiais, „[labai svarbu] tas komunikavimas su kitom įstaigom, organizacijom. Ir
kartu su personalijom, kurie ir čia ateina, ir kurių pats ieškai. Yra labai svarbu bibliotekai, kad jinai būtų
gyva ir patraukli“ [TD6]. Kita vertus, panašaus profilio institucijos toje pačioje vietovėje konkuruoja dėl
tų pačių lankytojų (vietos gyventojų), todėl stengiasi pasirodyti kuo geriau („Jau neduosi kažkokių ten
paprastų paslaugų. Nes <...> [yra keletas stiprių] žaidėjų, kaip mes <...> kultūros lauke. <...> Ir tarp viso
ko, jeigu mes norim išlikti, kaip lygiavertis, nu, panašaus prašmatnumo įstaiga, sakykim <...> – mes irgi
turim atitinkamai kažką daryti. Ir netgi, sakykime, viešai... išoriškai patraukliais pavidalais. Kad žmogus
<...> sakytų: „O! Čia va taip biblioteka padarė!“ [TD6]).
Kita vertus, nedidelėse bendruomenėse tai kelia paslaugų dubliavimo problemą. Pasak pašnekovo,
„kaimuose yra bendruomenės centras, biblioteka ir kultūros skyrius. Ką tokio jos visos gali pasiūlyti
200 gyventojų? Ir visos turi daryti atskirai, kad pateisintų savo egzistenciją“ [TD1]. Kitas tyrimo dalyvis
šioje situacijoje mato poreikį bibliotekoms kurti ir pasitvirtinti savo tapatumą. Pasak jo, plečiant veiklas,
susiduriama su panašių paslaugų dubliavimu, o tai kelia tapatumo išnykimo grėsmę: „pedagogų daug be
darbo, jie sukūrė visokius švietimo centrus, jie irgi neformaliai šviečia“ [TD3]. Tai ne vien skatina sveiką
konkurenciją, bet ir inspiruoja bibliotekas apsibrėžti savo veiklos kryptį „kryptį nusibrėšim, kas yra ta
biblioteka. Dabar biblioteka yra viskas, o paskui bus – niekas. Ant veteranų laikosi ta kryptis“ [TD3].

48

Daiva Janavičienė. Lietuvos bibliotekininko profesijos transformacijos: profesionalumas ir kompetencijų ugdymas

Bibliotekos finansuojamos valstybės lėšomis, tačiau lėšų papildomoms veikloms paprastai neužtenka.
Todėl daugumą lėšų veikloms paįvairinti, papildomoms paslaugoms bibliotekos užsidirba, rengdamos
projektus. Pasak tyrimo dalyvio: „kultūriniams renginiams vesti reikia gauti finansavimą, kitaip jį įdomiai
pravesti labai sunku. Ir užsidirbti mums reikia pinigų. Mes viską [uždirbame] iš projektų“ [TD1]. Kitas
dalyvis argumentuoja: „be papildomo finansavimo, tik iš savivaldybės, tai mes būtume niekas“ [TD3].
2.2.2. Profesionalumo kaitos veiksniai, iššūkiai ir kliūtys
Tema Profesionalumo kaitos veiksniai, iššūkiai ir kliūtys suskirstyta į keletą potemių: kaitą įtakojantys
veiksniai, kurioje nusakomas besikeičiančios aplinkos daromas spaudimas keistis ir pokyčius lemiančios
sąlygos; pokyčių kelyje patiriami iššūkiai, kuriuos kai kurios bibliotekos sprendžia, ir nusakomos kliūtys,
sutinkamos permainų kelyje ir suvokiamos kaip problemos, kurioms reikia ieškoti sprendimų.
Kaitą lemiantys veiksniai. Apmąstydami transformacijas lemiančius veiksnius, tyrimo dalyviai kalba
apie aplinkoje vykstančių pokyčių lemiamą spaudimą keistis. Keičiantis politinei sistemai, nuolat kintant
technologijoms, biblioteka ir joje dirbantis personalas privalo keistis: „Mes norėjom ar nenorėjom, visi
turėjom pasikeist <...>. Nes pasikeitė biblioteka“ [TD2]. Ir todėl „būti reikalingu žmonėms, tai tu turi būti
profesionalu, tik taip nugalėt gali viską“ [TD3]. „Vyksta transformacija, nesakau – tobulėjimas. Prisiderinimas prie realaus gyvenimo“ [TD1]. „Jei bibliotekininkas sėdės ir sakys: „<...> ne <...>, kompiuteris yra
negerai, tai užsidarys vieną dieną ta įstaiga. Ir labai greit ta diena ištiks“ [TD3]. Iššūkius profesionalumui
kelia pati besikeičianti aplinka, Pasak tyrimo dalyvio: „Ir skaitytojas pakito, ir bibliotekininkas. Yra skaitytojų <...>, kurie ateina ir išeina su bibliotekininku nė nepasilabinę. Pasikeičia knygas savarankiškai ir
viską atlieka savarankiškai. Todėl pas mus yra atviri fondai“ [TD4]. O kiti ateina pasikalbėti, pabendrauti – bibliotekininkas ir tam turi būti pasiruošęs. Mokėti kalbas tampa būtina skaitytojus aptarnaujančių
darbuotojų kompetencija, nes „ypač interneto skaitykloje ateina skaitytojai iš Azijos, Afrikos, iš Europos,
iš Amerikos, iš Japonijos, iš kur nori“ [TD4]. „Kad ateitų žmonių [į biblioteką], tai paslaugos turi būti
labai geros“ [TD3].
Profesionalumą skatinantys veiksniai, tyrimo dalyvio nuomone, yra darbuotojų noras pagelbėti kitiems, būti įvertintiems, pasididžiavimas savo institucija („Tu didžiuojiesi savo įstaiga, ko anksčiau bibliotekose nebuvo“ [TD3]). Skatinama nebūtinai pinigine išraiška, bet ir darbuotojus viešai pagiriant, apdovanojant („Į kokį seminarą išsiųst, <...> viešai pagirt, apdovanot – tai irgi labai žmogui svarbu. Motyvuot
labai svarbu darbuotojus“ [TD3]).
Kita vertus, vienas iš pokyčius lemiančių veiksnių tebėra tas, kad bibliotekininko profesijoje vis
dar gajūs „ramaus darbo“ lūkesčiai: „liūdna, bet vis dėlto ateina žmonės, kurie dažniausiai tikisi ramiai
būti“ [TD8]. Pasak pašnekovo, „pasirinkę specialybę pagal kriterijų „ramus darbas dėlioti knygas“, dabar
piktinasi, kad „yra verčiami daryti kažką daugiau“. Tuo pagrindu tyrimo dalyvis samprotauja „gal specialybė visą laiką buvo suprantama per siaurai <...> – tas knygų dėliojimas“ [TD2].
Bibliotekininko profesiją dažniausiai renkasi turintys polinkį į humanitarinius mokslus, ypač tai
būdinga vyresnės kartos atstovams. Pasak tyrimo dalyvių: „dauguma bibliotekininkų yra humanitarai“ [TD5]. Su tuo susijusi technologijų įvaldymo baimė ir pasipriešinimas tam („Man, kaip ir kolektyvui,
tai yra visiškai neįdomu tas programavimas“; „Tų laidukų ten begalė, jų junginėjimas... ir galų gale... aš
visiškai to... na, aš esu labiau literatūros žmogus“; „Susėdom vos ne visas kolektyvas su fizikos mokytoju
<...>. Visų akyse daug išgąsčio“ [TD5]). Kitas tyrimo dalyvis sako: „Tas naujumas <...> jis sukelia galbūt
šoką, bet tu turi paskui pats gilintis – ieškoti, skaityti, domėtis“ [TD2].
Didelę įtaką profesionalumo pokyčiams turi bibliotekų vadovai, pasirinkdami naujovių pritaikymo
kolektyve būdus. Tyrimo dalyviai dalijasi patirtimi: „pati vedžiau už rankos <...> kolektyvą, ir dabar jau
pakankamai žino <...>“ [TD10]. „Pokyčiai, kokie vykdavo, mes visą laiką susitarėm. <...> be audrų stiklinėje. <...> Kiekvienas žmogus turi būti savo vietoje“ [TD7]. Kolektyve skatinamas pozityvus nusiteikimas: „Daug kalbėjau, kad nereikia forsuoti, įgūdžius įgysim per laiką“ [TD5].
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Svarbus pokyčių veiksnys yra profesijos lyderiai, autoritetingi žmonės, kurie įkvepia, nukreipia keistis.
„Tie nauji dalykai į biblioteką atėjo su žmonėmis, tai Audronė Glosienė, Ramunė Petuchovaitė...“ [TD2].
„Lyderio balsas yra labai svarbu <...> kokia buvo profesorė Glosienė“ [TD3].
Didysis lūžis įvyko dėl tarptautinių didžiųjų projektų suteiktų galimybių. Buvo mokomasi ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų: „mokėmės psichologijos, paslaugų, komunikacijos, projektų rengimo ir visa kita, ir visa kita“; „Ir daugelis, net patys to nejausdami, kvalifikaciją pakėlė iki tokio lygmens,
kad šiandien <...>, sakykim, negėda“ [TD4].
Svarbus profesionalumo kaitos veiksnys yra pinigai, personalo atlyginimai, jų skirtumas, palyginti
su kitomis institucijomis, taip pat institucijų veiklos finansavimas. Tyrimo dalyvis teigia: „prireikė daug
metų, kol mes po truputį, po truputį išjudinom tą visą sistemą. Kad pamažu pradėtų kilt atlyginimai. Tai
buvo tragiškai sunkus darbas“ [TD4]. 1996–1997 metais, pašnekovui pradėjus dirbti bibliotekoje, jo atlyginimas buvo 400 litų. Pasak pašnekovo, toks atlyginimas neskatina profesionalumo („Kiek mokėjo, už
tiek ir dirbo“; „Buvo, žinot, labai blankus vaizdas, ir reikalavimai buvo neaukšti. Dabar bibliotekininkas
gauna, sakykim, 600 ar 800 eurų, tai litais, jei padaugint iš 3,5, tai... Na, suprantama, čia keitėsi pinigai,
bet vis tiek... Nepalyginsi, kas buvo“ [TD4]).
Profesionalaus darbo bibliotekose neskatino ir valstybės finansavimo esminėms bibliotekos funkcijoms nestabilumas. Pasak tyrimo dalyvio, „2009 metams buvo numatyta 7 milijonai litų <...> leidinių
įsigijimui. Ir tai buvo didelis šuolis į priekį, nes <...> kiekvienam gyventojui po 2,5 lito ir tais laikais tai
buvo labai geros lėšos. Ir kas atsitiko? Tais metais buvo nubraukta 5 milijonai litų ir knygų įsigijimui
liko tik 2 milijonai <...>. Ir nuo to laiko iki dabar, tik 2019 metais pagaliau pasiektas ikikrizinis lygis.
Tai praktiškai buvo prarasti ištisi [dokumentų] fondai, ištisi“ [TD4]. Kitas tyrimo dalyvis nepakankamu finansavimu ir darbo bibliotekoje specifika argumentuoja negalėjimą pritraukti naujų, kūrybingų
asmenybių darbui bibliotekoje: „turėjom galimybę pakviesti [aukštos kvalifikacijos, gerbiamą žmogų]
<...> deja, mūsų darbo grafikas tai yra toks, koks yra. Tai ir savaitgaliai, ir kintami ir t. t., ir atlyginimas,
švelniai tariant, kuklokas, kaip kitose institucijose. <...> Mes pralaimim. Pralaimim pirmiausia dėl mūsų,
apskritai dėl sektoriaus pinigų“ [TD7].
Tyrimo dalyvis pamini atvejį, kai bibliotekoje įsidarbino iš banko išėjusi mergina. Pasak pašnekovo,
ji tokį sprendimą motyvavo pavargimu nuo verslo ir noru realizuoti save. „Ji atsigavo per pusmetį. Įsisuko į įvairius projektus ir pradėjo nebetilpt rėmuose <...>. Dabar ji vėl išėjo. Kad sugrįžtų [į banką], jai
siūlo penkeriopai ar dešimteriopai didesnį atlyginimą, ir vėl ji išeina“ [TD4]. Pašnekovo teigimu, dirbti
bibliotekoje merginai patiko, ji turėjo daug papildomų veiklų, edukacijų, projektų idėjų. Tačiau vienas didžiausių iššūkių – maži atlyginimai, dėl kurių dažniausiai jauni žmonės palieka biblioteką. Kitas tyrimo
dalyvis kalba apie sunkumus susirandant darbuotoją rajono filialuose: „netoli miesto kvalifikuoti žmonės
nenori dirbt už mažą atlyginimą“; „ateina toji karta, kuri nesutinka <...> gauti mažiausią atlyginimą. <...>
jie turi užsidirbti“ [TD9]. Kaip teigia kitas tyrimo dalyvis, kol ekonominė situacija tokia, kad bibliotekininkų atlyginimai neužtikrina oraus žmogaus fiziologinių ir saugumo poreikių, jis negali atsipalaiduoti
ir tapti kūrybingas („pirmiausia turi būti tie pagrindiniai poreikiai patenkinti, kad žmogus būtų ramus
dėl <...> savo kasdienio gyvenimo“ [TD10]).
Iššūkiai pokyčių kelyje. Aptardami iššūkius, su kuriais susiduria bibliotekos dėl kintančių profesionalumo sampratų, pašnekovai kalba apie naujų technologijų įvaldymą, skirtingų kartų (generacijų) vertingumo pokyčius, vadovams kylančius iššūkius atskleisti turimus darbuotojus, į bibliotekas ateinančius dirbti
nespecialistus, įgūdžių stoką, pasireiškiančią plečiantis bibliotekos veikloms, rinkodaros principų taikymo
iššūkius, sunkumus keičiant savivaldos ir aplinkos požiūrį į bibliotekų vertingumą, iššūkį bibliotekoms išlaikyti turimą patrauklumą ir likti reikalingoms bendruomenėms. Šie iššūkiai bibliotekininkų yra pripažinti
ir pradėti spręsti.
Vienas didžiausių iššūkių, kurį bibliotekoms tenka spręsti, yra susijęs su naujųjų technologijų įvaldymu. Tai „laikas, kai mes iš <...> bibliotekos vien su knygomis, staiga iššokom į technologijas“ [TD2]; tie
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„žaibiški technologijų pokyčiai“ [TD7]. „Naujos informacinio ir technologinio raštingumo kompetencijos pradėtos vystyti ir jau įdiegtos nuo projekto „Bibliotekos pažangai“ laikų. „Tuomet įteigė, kad jie tokie
privalo būti“ [TD8]. Išskirtinai svarbu suteikti pagalbą prisitaikant prie kintančių sąlygų, pavyzdžiui,
bibliotekoje įdarbinti IT specialistus, kurie galėtų konsultuoti darbuotojus („Dabar turim tris IT specialistus, ir prie jų – bibliotekininkai. Tai vat tada jie gali dirbt“ [TD3]). Susidūrus su problema, tampa
aktualūs jos sprendimo būdai. Pokalbio dalyvis mini sunkumus: vadovai darbuotojus ramina, nuteikia
pokyčių etapams, o visai kito poveikio sulaukiama iš kai kurių edukatorių (numatytų projektuose, pagal
kuriuos biblioteka aprūpinama naujais įrenginiais ir technologijomis). „Atveža robotikos rinkinius, kur
metodikoje įrašyta, kad 1,5 val. truks pristatymas. Paskambino į biblioteką prieš 10 min. [iki atvykimo] ir
užtrunka 20 min. <...>. Ką tikrai įsiminėm, tai „Jūs čia neišmanot, samdykit mane. Aš atvažiuosiu ir viską
pravesiu. O iš jūsų tai čia tikrai nieko nebus“. <...> Iš pradžių buvo nedrąsu, bet po truputį, po truputį...
<...> Atsirado savanorių, radom su kuo galim bendradarbiauti...“ [TD5].
Iššūkius dėl pasikeitusių veiklų, grindžiamų IT naudojimu, kai kurios bibliotekos sprendžia be didelių problemų, perkvalifikuodamos šia sritimi besidominčius entuziastus. Pasak tyrimo dalyvio, „nėra
[bibliotekoje] baigusių informacinių technologijų studijas. Įgijo tų žinių [per mokymus, projektuose]
ir dabar gali vest neformaliojo švietimo veiklas. Bibliotekos informacijos procesų inžinierius yra nebaigęs [IT studijų], bet dirba ir puikiausiai susigaudo“ [TD10]. Kita vertus, trikdo intensyvūs šalies mastu
inicijuojami pokyčiai, keliantys daug streso (pavyzdžiui, nepasiruošus vykdomas buhalterijos centralizavimas), kai kolektyvas gyvena baimėje, ar iš viso gaus atlyginimą ir galės įvykdyti kasdienius įsipareigojimus (mokesčiai ir pan.). Situacijoje gelbėjo tik pačios direktorės turėti informacinių technologijų ir
kiti įgūdžiai.
Nauji iššūkiai, kuriuos tenka spręsti bibliotekininkams, – kartų (generacijų) vertingumo pokyčiai. Vienas pašnekovas sako: „turintis patirtį, dirbantis bibliotekoje, jeigu jis sugeba prisiderinti, yra gerai. Kai
jaunimas su patirtim sutinka, tai labai daug gerų dalykų [galima padaryt]“ [TD2]. Tačiau tai nėra įprasta,
kad ilgą patirtį turintys darbuotojai turi mokytis iš jaunų, ką tik atėjusių dirbti darbuotojų. „Ir mes sakom
<...> seniai dirbančioms [filialų darbuotojoms]: „reikia pasimokyti iš jaunos savo kolegės būti matomai, kaip dirbti su bendruomene, kaip biblioteką padaryti reikalinga bendruomenei“ [TD5]. Pagrindinė priešpriešos tarp jaunesnio ir vyresnio kolektyvo priežastis: vyresniems trūksta motyvacijos nugalėti
savo vidinę baimę, juk „patogu [nieko nedaryti]. Tada nereikės galvoti, aš neturėsiu jaudintis“ [TD1].
Tyrimo dalyvis pabrėžia tarp skirtingų kartų atsiradusius prieštaravimus, kaip yra suvokiama skaitymo svarba. Pasak pašnekovo, „keturiasdešimtmečiai ir vyresni <...> auginti toj aplinkoj, kad skaityti
ir nenuobodu ir madinga <...>. Ateina karta, kuriai tie dalykai visiškai nesvarbūs. Arba mažiau svarbūs“ [TD7], ir biblioteka turi reaguoti į tai ir keisti veiklą. Vis daugiau tenka dirbti su socialiai jautriomis
grupėmis, kartu iškyla ir nauji iššūkiai: „nebuvom mokomi dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais žmonėmis. Su tikslinėmis grupėmis“ [TD10].
Plečiantis bibliotekų veikloms, vadovams svarbu atskleisti darbuotoją, rasti jam tinkamą darbo vietą.
Jei vienam nesiseka ten, jam ieškoma kitos vietos. „Bibliotekoje reikia visokių <...>. Ir tikrai čia labai skirtingos kompetencijos gali praversti. Tik labai svarbu, ar žmogus savo vietoj, ar ne savo“ [TD7]. „Vadovas
turi atsirinkti iš tos žmonių gausos, kad būtų žmogui įdomu dirbt bibliotekoj“ [TD2]. Tenka ieškoti kitos
srities profesionalų arba tinkamai į pareigas parinkti jau dirbantį bibliotekoje asmenį. Taip, pavyzdžiui,
Komiksų centre dirba gebėjimų piešti turintis, su daile susijęs asmuo, o kalbų programas kuruoja anksčiau dirbusi bibliotekoje darbuotoja, turinti anglų kalbos išsilavinimą.
Iššūkis profesionalumui yra tai, kad naujai įdarbinami bibliotekininkai dažnai nėra šios srities specialistai, jie nebaigę bibliotekinių studijų. Bibliotekose, kuriose susiduriama su kvalifikuotų darbuotojų
trūkumu, kritiškai atsiliepiama apie įsidarbinančius jaunus žmones: „Jam trūksta bibliotekininko kompetencijų? Ne, jis jau iškart pareiškia, kad jis turi“ [TD9]. Todėl jau priimti į darbą jie turi nuolat mokytis
ir bendrųjų, ir specifinių profesijos dalykų. Ateinantys dirbti jauni žmonės yra reiklesni ir nenusiteikę
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ilgai laukti pagerėjimo („padirbo – netiko – išeina. Be jokio supratimo, kad <...> į tave įdėta daug darbo
<...>, mokymai praeiti, dėtos viltys. <...> apsisuka ir išeina“ [TD9]).
Kitas tyrimo dalyvis akcentuoja, kad nespecialistus adaptuoti darbui užima laiko („Tikrų bibliotekininkų mes jau nebegaunam <...>. Ateina filologai, pedagogai, ekonomistai“ [TD3]). Pasak pašnekovo, jie
tampa gerais darbuotojais, bet „tenka labai ilgai aiškinti, kas yra biblioteka“ [TD3].
Iššūkis profesionalumui yra trūkstamos kompetencijos atlikti išsiplėtusias, anksčiau nebūdingas veiklas
bibliotekose. Tai pedagoginės, kultūrinių renginių vadybininko, darbo su tikslinėmis grupėmis kompetencijos. „Dabar reikia parodyti, pademonstruoti, daugiau pabendrauti. Išsigąsta“ [TD1]. „Kultūrinių renginių organizavime stiprus turi būti bibliotekininkas. Kūrybines dirbtuves ten kažkokias suorganizuot <...>
būti mediatorium, tai yra ne pats jisai mokina ten dekupažo <...>, bet suranda ką, kas parodys“ [TD8].
Šiuo atveju iššūkiu tampa ir tapusios labai svarbios asmeninės darbuotojų savybės, tokios kaip lankstumas, atsakomybė ir pan. („Privalai programoje dalyvauti, lėšų numeta trupinėlį, ir tada tu turi suktis“
<...>. „Biblioteka tampa ir socialinė įstaiga <...>. Turi mokėti atsiriboti, nukreipti tinkama linkme žmogų“ [TD1]). Profesionalumo iššūkis yra kiekvienam bibliotekininkui būti atsakingam už tai, „kaip visa
biblioteka veikia. <...> Anksčiau [buvo] atėjo žmogus – neatėjo – nu, ką padarysi...“ [TD1].
Iššūkiu tampa kompetencijų ugdymas ar jų tobulinimas. Pasak tyrimo dalyvio, „daugelis bibliotekoje
nori kelti kvalifikaciją, nežiūrint į amžių“ [TD2]. O dar visai neseniai „buvo toks laikas: „O kam man
reikia <...>... Nenorėdavo“ [TD2]. Vis dar yra darbuotojų, kurie nėra linkę tobulėti: „Visko galima išmokt
<...>, bet yra ir kas nemoka <...>. Toks užsispyrimas <...> tikrai pakenkė bibliotekai“ [TD10]. Kitas tyrimo dalyvis pabrėžia, kad mokymai turi būti ne iš projektinio finansavimo („Man atrodo, kvalifikacijos
kėlimas <...> [kaip] projektinė veikla – tai nenormalu. Turi būti biudžete numatyti pinigai kvalifikacijos
kėlimui <...>, vykti pagal iš anksto parengtą sistemą, kad būtų galima gauti norimų aktualių temų ir pasikonsultuoti <...>, kas neaišku“ [TD5]).
Kai kurios bibliotekos taiko netradicinius kompetencijų tobulinimo būdus, pavyzdžiui, savanorių
darbo organizavimą: „[savanoriai] labai įneša <...> gaivumo į kolektyvą. Ir patempia iš paskos kitus darbuotojus“ [TD3]. Kitas dalyvis antrina: „atvykstantys savanoriai – tai iššūkis, kuris skatina personalą
tobulėti, kitaip pažvelgti į daugelį dalykų („Reikia mokėti kalbas. <...>. Nes tai jauni žmonės, juos reikia
įvest į mūsų gyvenimą <...>. Čia svarbu turėti tolerancijos, komunikavimo gebėjimų“ [TD6]).
Gana naujas iššūkis bibliotekoms yra rinkodaros taikymas. Bibliotekininkai skatinami pakviesti žmones į biblioteką, pasiūlyti jiems naujas veiklas, parengti projektus ir pritaikyti veiklas tam, ko nori bendruomenė. Pavyzdžiui, „[sukurtas] projektas, kurio esmė <...> atėjęs į biblioteką bet kokio amžiaus žmogus, ar tai būtų senelis su anūkais, ar tėvai su vaikais – kad visi jie rastų, ką veikti“ [TD2]. Kitas tyrimo
dalyvis mano, kad iššūkis darbuotojams yra gebėjimai atlikti rinkodaros tyrimus („surinkti ir analizuoti
duomenis <...> ir pagal juos planuoti veiklą“ [TD8]). O iššūkis administracijai – panaikinti bibliotekų
tinklo veiklos netolygumą. Pasak pašnekovo, „reikėtų, kad kuo daugiau [veiklų] atsirastų tuose nutolusiuose rajonuose nuo centro [filialuose]. Kur tos bibliotekos būtų daugiau tarsi pateisinančios savo buvimą <...>. Tai ir susiveda į dirbančiųjų profesionalumą“ [TD8].
Rinkodaros principų dalimi bibliotekoje pasireiškia lankytojų dėmesio pritraukimas per išorinį patrauklumą („išorinio patrauklumo, išorinio kablio dabar reikia visai visuomenei“ [TD7]). Tai pasireiškia
ir per patrauklaus pastato, vidaus erdvių dizaino reikšmingumą, bet kartu ir per poreikį teikti ne visada
kokybišką (bibliotekininkų požiūriu) turinį. Pasak pašnekovo, „su skaudama širdimi mes turim komunikuoti tokias žinutes, kurios mums patiems gal ir nelabai įdomios, bet jos domina publiką“ [TD7].
Iššūkiu dviem iš dešimties tyrimo dalyvių yra siekis keisti savivaldos požiūrį į pačią instituciją ir bibliotekininkų darbą. Pašnekovo teigimu, kaip galima keisti bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos požiūrį į bibliotekos veiklą ir jos vertingumą, reikėtų pasimokyti iš bibliotekininkės Amerikos provincijoje (pagal Diujis: katinas, apvertęs pasaulį aukštyn kojom. / Vicky Myron
ir Brett Witter – Vilnius: Alma littera, 2009). Biblioteka turi įrodyti savo svarbą bendruomenei. Tyri-
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mo dalyvė dalijasi savo patirtimi, kai teko įveikti dvipusį pasipriešinimą – iš aplinkos, „kur nuolat kalė:
„Kas ta biblioteka? Kam jos reikia?“ [TD10], ir iš kitos (darbuotojų) pusės: „nesugebi parodyti ir perkalbėt valdžios“ [TD10]. Vadovas turi nuolat įrodinėti: „nepramuši kakta sienos, bet eini, ieškai, bandai.
Svarbūs yra geri santykiai, kitą kartą – mokėjimas nusileisti <...>, kitą kartą – svarbus pastovėjimas už
save“ [TD10]. Didžiausi iššūkiai išsprendžiami asmeniniu pavyzdžiu („negaliu dirbt puse kojos. Ir noriu
iš savo kolektyvo to“ [TD10]). Pasak kito tyrimo dalyvio, akivaizdūs iššūkiai, kuriuos sprendžia biblioteka – darbuotojų profesionalumo ir bibliotekos aplinkos svarbos, organizuojant veiklą, suvokimas,
darbuotojas turi būti lankstus aptarnaudamas bendruomenę ir turi pozityviai keistis bibliotekos dizainas,
aplinka, kurioje lankosi bendruomenė. Pašnekovės sako, kad „reikia siekti to profesinio prestižo, ieškot
įvairiausių būdų“ [TD9].
Iššūkis išlikti patrauklioms, reikalingoms. „Pagrindinis dalykas <...> šiuo laiku – išgyventi ir kažką
daryti, kad biblioteka nebūtų uždaryta“ [TD9]. Pasak kito tyrimo dalyvio, bibliotekoje „<...> bus pokyčiai. Pastovūs pokyčiai <...> neturim teisės atsilikti. Nes kitaip tai... išnyksim <...>. [Bibliotekos turi
išlikti] patrauklios, žavios ir reikalingos visuomenei <...>. Bibliotekoje turi virti gyvybė... ir kad ta gyvybė
virtų, turi dirbti kvalifikuoti žmonės. Ir žmonės, kurie norėtų tą daryti“ [TD6]. Kita tyrimo dalyvė sako,
kad spręsdami iššūkius bibliotekininkai turi „turėti sveiko proto“ [TD3]. Pavyzdžiui, siekdami parengti
kokybišką renginį, bibliotekininkai ieško finansavimo, kad sumokėtų dalyviams, o patiems bibliotekininkams už profesionalų mokymų turinio ar renginio parengimą niekas nemoka („Ieškom įvairiausių
būdų finansavimui gauti, kad pritrauktume lektorius, nes bibliotekininkas ir už dyką gerai dirba, kam
jam duoti“ [TD3]).
Iššūkis bibliotekoms, pasak tyrimo dalyvės, yra gebėjimai suvokti, kad „turi eiti šalia ir materialinė
bazė, naujosios technologijos ir specialistas. Ir tada vartotojas bus patenkintas“ [TD6]. Nes šiuo metu
„gaunasi paradoksas. Jeigu mes iš materialinės pusės, tarkim, padarėm žavias bibliotekas <...>. Įranga
patraukli <...>, nauji kompiuteriai ir visa kita. O <...> su bibliotekininku pačiu <...>, kaip su specialybe
tokia... jos, kaip ir nėra. Jos kaip ir nereikia? Ne, mes tikrai su tuo negalim sutikti, reikia šią problemą
spręsti. Siekti, kad profesionalūs bibliotekininkai išliktų“ [TD6].
Patiriamos kliūtys. Tyrimo dalyviai kalba apie tokias profesionalumo kliūtis: asmeniniai darbuotojų psichologiniai barjerai (konservatyvumas, pasipriešinimas naujovėms), nepakankamos motyvavimo
priemonės siekti profesionalumo, mokymų naujiems įgūdžiams įgyti ir kvalifikuotų specialistų trūkumas, bendros bibliotekų politikos stoka ir negebėjimas parodyti savo atliekamų veiklų vertingumo. Tai
problemos, su kuriomis susiduria tyrimo dalyviai.
Keletas kalbintų tyrimo dalyvių, svarstydami apie profesionalumo kliūtis, įvardijo konservatyvumą,
pasipriešinimą naujovėms, kuris dažniausiai pasireiškia ilgai dirbantiems bibliotekininkams. Pasak vieno
tyrimo dalyvio, „milžiniškas barjeras naujovėms“ [TD1]. „Labai daug yra tokios inercijos, tokios klaikios... tegul ten jauni... kažkokie teoriniai, kažkaip kitaip padarys“ [TD8]. Tas pasipriešinimas reiškiasi
tuo, kad „jie nenori to [kažko naujo] daryti, o jeigu priverčiami – daro atmestinai“ [TD10]. Tebėra įsitikinusių, „kad biblioteka – ne renginių klubas. Išduoda knygas ir užtenka“ [TD10]. Taip ir išeina, kad
iškreipiami veiklos prioritetai, pavyzdžiui, „labai karštai reaguoja, kad skaitytojai knygų negrąžino <...>,
seklių biurai įsiveisę yra <...>. Čia neturėtų būt pagrindinis rūpestis bibliotekininko“ [TD8]. Viena iš
kliūčių – lėtai vykstantis personalo atsinaujinimas: „jauni negali ateiti, atvirai sakant, nes kartais dirba ir
labai ilgai žmonės. Ir jie viską jau žino. To amžiaus, kur jau nieko nepakeisi... jo nuomonės“ [TD8]. Sudėtinga situacija yra su baigusiais profesijos studijas ir tai suvokiančiais kaip pakankamą profesionalumo
įrodymą, netgi kaip pateisinamą priežastį nesilaikyti nustatytos darbo drausmės arba galimybę atsisakyti
vykdyti naujas veiklas („manęs to studijose nemokė“ [TD10]).
Tyrimo dalyviai svarsto apie motyvavimo siekti profesionalumo nepakankamumą. „Darbuotojų kompetencijos svarbios konkrečiose vietose, jie išmano ir jaučia atsakomybę už veiklos kokybę ir nuo jų
priklauso įdomumas“ [TD2]. O tai, pasak pašnekovo, yra profesionalumas. Pokyčiai nesustoja („Ateina
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robotika, ateina konstruktoriai“ [TD2]) ir vadovui tenka ieškoti būdų ir motyvuoti darbuotojus naujai
veiklai, atrinkti čia tinkamus, „juk atlyginimas kol kas nedidėja“ [TD2]. Kurti motyvacijos sistemą, pasak
pašnekovo, labai sudėtinga, nes dažnai motyvacija dirbti yra susijusi su žmogaus pareigingumu kaip asmenine savybe. „Tu pažįsti kiekvieną žmogų... ir supranti, kad vienam užteks tik gero žodžio, ir jis dirbs...
ir tu gali būti toks nesąžiningas vadovas, kad tu jį išnaudosi <...>. Kitas galbūt darys tik tuo atveju, jeigu
tu jam duosi priemoką. Bet [dirbs] tik tą dalyką, už ką jis gaus priemoką. O kitas... tai iš viso, ar tu jam
duosi, ar neduosi [priemokos] – <...> norės – darys, nenorės – nedarys“ [TD10]. Nors dabar ir yra įstatymiška galimybė mokėti papildomai už pasiektus rezultatus, bet „tų pinigėlių kaip ir trūksta <...>. Riboto
motyvavimo reiškia tai, kad aukšta kvalifikacija neatitinka atlygio <...>. Tai yra problema“ [TD6]. Todėl
„šiandien bibliotekininko profesionalumas labai priklauso nuo jo paties <...> [Nes] priversti žmogų kelti
kvalifikaciją, domėtis kaip ir nėra svertų“ [TD4]. Tyrimo dalyvio žodžiais, „su kolegėm direktorėm <...>
pasikalbam, kad mes dar labai daug turim senų bibliotekininkų. <...>. Kurie niekur neskuba ir nieko
nenori“ [TD9]. Viena iš galimų priežasčių – nėra atestacijos ir pakankamo atlyginimų skirtumo („nėra
absoliučiai to tokio bibliotekininko profesionalumo nustatymo“ [TD9]).
Profesionalumo kliūtis yra vienas darbuotojas filiale arba vienas iš grupės siekiantis profesionalumo.
Kaip sako tyrimo dalyvis: „Nelygybė geroka <...>. Kai kurie filialai, ten [daug ką] daro vienas entuziastas. Projektus rašo, velka ten viską <...>. O kitos tuo metu: „tai tau reikia, tai tu, maždaug, ir daryk
<...>“ [TD8]. Nors dabartinė apmokėjimo sistema leidžia už gerą darbą padidinti kintamąją atlyginimo
dalį, konfliktinė situacija tarp darbuotojų dėl to tik aštrėja: „bet ten pykstasi [nuolat]. Nei gauna tiek iš
tų projektų tų pinigų, ji tiesiog turi daug darbo“ [TD8]. Tyrimo dalyvio žodžiais, ypač sunku filialuose,
kuriuose dirba vienas darbuotojas. Nors jų veikla gana skirtinga, gebėjimai lanksčiai dirbti su žmonėmis
labai skiriasi. Tokiose vietose „šimtu procentų <...> priklauso nuo žmogaus“ [TD9]. Motyvuoti gerai
dirbti darbuotojai patys sugalvoja patrauklių veiklų, o netinkamos darbuotojo asmens savybės (etikos
nesilaikymas, nevalyvumas) atstumia lankytojus. Ir tada nepadeda net ir atnaujinta bibliotekos aplinka.
Kliūtys siekiant profesionalumo pasireiškia per mokymų nepakankamumą. Organizuojamos ir skatinamos teikti naujos paslaugos, pasak tyrimo dalyvių, turi būti iš karto ir kokybiškai paremtos tinkamais
mokymais. Pavyzdžiui, „Robotikos mokymai palikti filmukais. O jeigu kas neaišku, tai filmuko nei paklausi <...>“; „Keitėsi UDK, milžiniškas darbas atliktas, pačių išsiaiškinta. Tik tada vyksta centralizuoti
mokymai. Tikrai... viskam sugaišau daugybę laiko“ [TD5]. Problema yra noras tobulinti kompetencijas –
nors „abstrakčiai visi už kompetencijų vystymą, [bet tai] riboja finansai ir siūlomas pasirinkimas“ [TD7].
Kaip profesionalumo kliūtį tyrimo dalyviai įvardija kvalifikuotų specialistų trūkumą, jų nenorą dirbti
provincijoje, už mažą atlyginimą. „Kaimuose specialisto su žiburiu nerasi“ [TD5]. „Ypač kaimo filialuose, netoli miesto kvalifikuoti žmonės nenori dirbt už mažą atlyginimą“ [TD9]. Tyrimo dalyvio žodžiais,
„[l]abai trūksta <...> žmonių su neordinariu, strateginiu mąstymu <...>, kad sugalvotų kažką daugiau,
kūrybiškai ir įkvėptų kitus“ [TD7].
Kaip grėsmę ir bibliotekininkų profesionalumo kliūtį du iš dešimties tyrimo dalyvių įvardija atsitiktinius vadovus. Biblioteka tampa patrauklia vieta dirbti kadenciją baigusiems politikams ar kitiems vietos
valdininkų proteguojamiems nespecialistams. „Atsirado didelis pavojus <...>, kad vadovų lygmeny atsiras labai daug perėjūnų. Ypač regionuose, kur didelis noras politikų dalyvaut šiame procese ir kiekvienas
pagal savo supratimo lygį“ [TD7]. Ne iš tos profesijos atėję trumpam laikotarpiui nesuvoks institucijai
keliamų tikslų, ir taip profesionalumui bibliotekose kyla grėsmė, galimos nepageidaujamos transformacijos. Pašnekovas teigia: „dažnai matau tarp savo kolegų viešųjų bibliotekų direktorių, kurie į biblioteką
atėjo pabūti iki kitų rinkimų ar iki pensijos <...>. Kartais jie tampa gerais bibliotekininkais, bet tai būna
labai reti atvejai ir pavieniai“ [TD3]. Viena iš tokios grėsmės priežasčių, pašnekovės nuomone, nustatytos viešųjų bibliotekų direktorių kadencijos. Pasak jos, „tos kadencijos <...> žmonėms, kurie turi didelių
ambicijų“ <...> ir vadovavimu bibliotekai tik padaro žingsnį karjeroje <...>. [O tie žmonės, kurie] „norėtų
visą širdį, viską atiduoti bibliotekai, tikrai į tokias pozicijas neis“ [TD7].
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Profesionalumo kliūtis pasireiškia per bendros bibliotekų politikos stoką. „Politikų nesuvokimas bibliotekų fondų komplektavimo reikšmės, jų tęstinumo, padarė nepataisomą žalą bibliotekoms, jų fondams. Čia negrįžtama <...>“; „Nieko nedarant dėl bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo sistemos, praėjus
kažkiek metų bus labai didelė problema, kaip su spaudinių komplektavimu. Kai sumažino drastiškai ir
liko tuščia erdvė fonduose, taip gali atsirasti vakuumas ir žmogiškuosiuose ištekliuose. <...> sugriauta
kvalifikacijos kėlimo sistema Lietuvoje ir <...> šiandien <...> nėra atstatyta“ [TD4]. Pasak kito tyrimo
dalyvio, „kliūtis profesionalumo yra bendros nacionalinės bibliotekų politikos nebuvimas <...>. Va Temperėj <...> pastatė naują biblioteką ir prie jos prijungė Švietimo centrą. <...>. Jie dirba ligoninėms, aptarnauja mokyklas, jie nekuria nacionalinės bibliotekos kiekvienam kieme. Dėl to jie efektyviai resursus
išnaudoja, o pas mus to nėra“ [TD3].
Profesionalumo kliūtimi tyrimo dalyvė mato bibliotekininkų negebėjimą tinkamai pristatyti savo darbą, pademonstruoti jo vertę („Mes tiesiog stengiamės įtikt visiems <...>. Profesionalumas pasireiškia ir
tuo, kad tu sugebi save pristatyti visuomenei“ [TD9]). Galbūt su tuo susijęs neigiamas visuomenės požiūris į profesiją („bibliotekininkas nieko neveikia“) [TD9]. Kaip nurodo pašnekovas, iš bibliotekos išėjusi
jauna mergina, ieškodama naujo darbo kitoje vietoje, trijuose pokalbiuose dėl darbo pasakiusi, kad dirbo
bibliotekoje, sulaukė komentaro „mums tokių žmonių nereikia, nes jie ten įpratę nieko nedirbt“ [TD9].
2.2.3. Profesionalumą išreiškiančios kompetencijos
Temą Profesionalumą išreiškiančios kompetencijos sudaro keturios potemės: 1) Tradicinės (klasikinės)
profesijos kompetencijos, sudarančios profesijos branduolį; 2) Inovatyvių veiklų kompetencijos, praplečiančios klasikines bibliotekų paslaugas; 3) Bendrieji gebėjimai / asmeninės savybės, tiesiogiai susijusios
su profesionalia veikla (visas sąrašas pateikiamas 1 schemoje); ir 4) Sąlygos profesionalumui, per kurias
atsiskleidžia bibliotekininkų veiklos profesionalumas.
Tradicinės (klasikinės) profesijos kompetencijos. Potemėje Tradicinės (klasikinės) profesijos kompetencijos kalbama apie profesijos branduolį sudarančias kompetencijas, ilgą laiką būdingas bibliotekininkams.
Tradicinėmis vadinamos bendrosios (visoms pareigybėms būdingos) kompetencijos ir specifinės (reikalingos konkrečias pareigas einantiems bibliotekininkams) bibliotekininko kompetencijos. Tyrimo dalyviai
pabrėžė, kad specifines kompetencijas, reikalingas darbo vietoje, ilgainiui galima įgyti dirbant, tačiau jas
būtina tobulinti. Išryškėja kompetencijų atnaujinimo darbo vietoje skirtumai, tai lemia „skirtingų žinių
poreikis. Ir modernumo skirtingas poreikis. Priklauso nuo to, su kuo tu dirbi“ [TD1]. Pavyzdžiui, komplektavimo skyriaus darbuotojai įsigilinę į procesą, jis mažai kinta ir darbuotojas turi atnaujinti tik šios
specifinės srities žinias. O aptarnaujantis skaitytojus personalas „turi kiekvieną dieną žengti su gyvenimo
pulsu. Turi žinoti, kas svarbu vaikui, kas aktualu senjorui, kokie nauji poreikiai atsirado“ [TD1].
Svarbu, kad bibliotekininkas turėtų „gerų savo specialybės žinių <...>, bibliotekininkystės ir bibliografijos pagrindus <...>, dirbti ar kraštotyros, ar bibliografijos srityje, ar, tarkim, aptarnavimo srityje“ [TD6].
Siekiant profesionalumo, būtina gilintis į sritį, kurioje dirbama („struktūroje sudėliota ir pareigybėse.
Kad kiekvienas žmogus turi savo sritį ir jisai gilinasi į ją <...> ieško informacijos, teikia pasiūlymus,
kaip ją tobulint. <...> Labai svarbu, kad žmonės norėtų, mokėtų ir galėtų“ [TD6]). Bibliotekininkas nuo
seno teikė rekomendacijas, ką skaityti. Tai, pasak tyrimo dalyvio, pagrindinė profesionalumą nusakanti
kompetencija ir dabar. Tik modernus bibliotekininkas tam „turėtų pasitelkti daugiau kūrybiškumo, išmonės“ [TD2]. Visos tyrimo dalyvių įvardytos kompetencijos nurodytos ir suklasifikuotos 1 schemoje.
Inovatyvių veiklų kompetencijos. Potemėje Inovatyvių veiklų kompetencijos kalbama apie pastaruoju metu tapusias išskirtinai aktualias, netiesiogiai su profesinėmis veiklomis susijusias ar praplečiančias klasikines bibliotekų paslaugas kompetencijas („Būtina neužsidaryti nuo inovatyvių, naujų paslaugų“ [TD5]). Visi tyrimo dalyviai aktualiais ir tam tikru lygiu būtinais bibliotekininkui profesionalui
įvardija technologinio (kompiuterinio, medijinio) raštingumo įgūdžius. Išskirtinai svarbiomis kompetencijomis tyrimo dalyvis įvardija: 1) technologijų įvaldymą ir 2) bendruomenei vykdomas edukacijas.
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Visi darbuotojai privalo įgyti tokius technologinio raštingumo įgūdžius, kad galėtų teikti paprastas konsultacijas skaitytojams („bibliotekininkas turi padėti žmogui [elementarias technologines] priemones
naudot, pažint, tiesiog gyvent... Nes technologinis raštingumas jau darosi [kai kuriems žmonėms] kliūtis
įsitraukt į gyvenimą“ [TD3]). Todėl „technologijų žinojimas ir jų mokėjimas taikyt bibliotekiniam darbe
yra būtina kompetencija“ [TD3]. Tai susiję su bibliotekos pastangomis pagelbėti bendruomenei, suteikti
reikiamų žinių ir įgūdžių. „Šiandien, kai uždarinėja banko skyrių, kai žmogus negali prisiregistruot pas
gydytoją <...>, kai jam reikia žemėlapio telefone – tai biblioteka yra ta vieta, kur jam gali pagelbėti. Pasakyt ir parodyt <...>, programėles parsisiųst“ [TD3]. „Svarbu, kad bibliotekininkas suprastų, kad jis labai
svarbus bibliotekoj, kad jo nuomonė svarbi. Ir jis turi parodyti, kad žino daugiau nei tas iš gatvės atėjęs
žmogus. Kad jis valdo vienokią ar kitokią technologiją, kuri yra nauja. Ir tai pasitelkia teikdamas paslaugas“ [TD2]. Gebėjimas naudotis technologijomis rodo bibliotekininko profesionalumą: „jau niekada
neatsiribosim nuo technologijų, ir bibliotekininkas turi būti labai motyvuotas, nusiteikęs geranoriškai,
optimistiškai“ [TD2] – ne tik pats išmokti naujovių, bet ir būti nusiteikęs to pamokyti kitus. Technologijos pasitelkiamos ir skaitymui skatinti: „Norint pritraukti skaitytojus, ypač vaikus, reikia naudoti technologijas: „mes į skaitymą pritraukiam per technologijas. Kuriam žaidimus“ [TD3].
Tyrimo dalyvis išskiria gebėjimų įdomiai vesti renginius būtinybę: „Organizuoti renginius yra būtina.
Tai įrašyta į visus pareigybių aprašus“ [TD1]. Organizuojant renginius profesionaliam bibliotekininkui
reikia „išmanyti, ką tu kviesi, kas yra tie žmonės <...>, kuom didžiuojasi mūsų šalis <...> išmanyti ir domėtis profesionaliuoju menu“ [TD6]. Kita vertus, renginiais „mes turim būti naudingi tai bendruomenei
<...>, [kad skaitytojas] čia rastų tai, ko galbūt pas kitus nėra <...> – būtent kitur nėra, o yra tik čia“ [TD6].
Tai pasireiškia ir per informacijos išteklių komplektavimą, ir per renginių organizavimą, turimų informacijos išteklių sklaidą.
Rengiant ir realizuojant projektus bibliotekininkams reikia papildomų įgūdžių. Pasak tyrimo dalyvio,
„dirbantiems su projektais būtina turėti idėjų, jas apvilkti į gerą projektą, kad jį ekspertai gerai įvertintų
ir skirtų finansavimą. O tada – gebėti jį administruoti, sklandžiai įvykdyti“ [TD5].
Informacijos gausoje bibliotekininkas turi gebėti atrinkti svarbiausia: „gebėjimas gerai orientuotis informacijos sraute ir ją teisingai surankiot, atrinkt, kokios reikia“ [TD8]. „Turi atsakingai informacijoj
kapstytis <...> ir nesakyt: „tikrai čia taip, čia „Vikipedija“ rašo“ [arba] „pažiūrėkit ten „Google“, maždaug“ [TD8]. Profesionalumą rodo gebėjimai atsakyti į sudėtingas užklausas, rasti tinkamą vartotojui
informaciją, juk „vaikai dažniausiai ateina su sąrašu <...> – nereikia galvot smarkiai <...>. O kai į šoną
klausimas, tai sunkoka... taip ir išlenda neprofesionalumas“ [TD8]. Kita vertus, bibliotekininkui svarbu
orientuotis artimoje aplinkoje, kad galėtų teikti konsultacijas. Nes kartais žmonės paklausia tokių netikėtų
„elementarių dalykų, pavyzdžiui, kaip jam patekti į kitą miesto rajoną, kokiu autobusu nuvažiuot? Arba:
kur yra artimiausia galerija?“ [TD8].
Svarbus yra bibliotekininko gebėjimas veiklą organizuoti pagal rinkodaros principus. Biblioteka neturi
finansų šiai veiklai samdyti profesionalų, todėl svarbu, kad pats bibliotekininkas giliau sugebėtų atlikti
tyrimus, surinkti ir analizuoti duomenis ir siūlyti ką nors. Pasak pašnekovo, „vietinio lygio tyrimai tai
tokie kažkokie naivūs ten būna. Kad ir maždaug: patinka ar nepatinka? <...>. Tai... pažįstami parašo, kad
patinka, o kiti... tingi (juokiasi). Tie kiti tai tiesiog ten net nerašo nieko <...> turi gebėti [bibliotekininkai]
ir analizuoti duomenis, ir <...> pagal juos <...> planuoti savo veiklą“ [TD8]. Svarbiais inovatyviais gebėjimais pašnekovas įvardija gebėjimus komunikuoti su politikais, išlaikyti demokratijos principus, neteikti
kam nors pirmenybės: „vyksta susitikimai tiek su europarlamentarais, tiek su Seimo nariais <...>. Reikia
mokėti <...>, kad bibliotekininkas atitiktų bibliotekos įvaizdį <...>, kad mes mylim visus ir kad žmogus
atėjęs – jis renkasi. Mes turim būti demokratiški ir priimti visus“ [TD6].
Bibliotekų profesionalumas priklauso nuo kitos srities specialistų pritraukimo į bibliotekines veiklas.
Tyrimo dalyvių įsitikinimu, bibliotekoje turi dirbti profesionalus IT specialistas („kad ta technika pastoviai veiktų <...>, jeigu kas nors neveikia, tai mes negražiai atrodom prieš visuomenę ir mes patys tada
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turim problemų“ [TD6]). Vienas pašnekovas didžiuojasi, kad bibliotekos renginius ir patrauklų skaitymo skatinimą organizuoja profesionali režisierė („todėl renginiai pas mus teatralizuoti, kurie traukia
visuomenę. <...> Biblioteka turi žavų personažą Zuikį nulėpausį <...> su apranga, nudažytu veidu, jisai
propaguoja knygą vaikams <...>. Patraukli priemonė vaikams“ [TD6]).
Profesionaliai turi veikti ryšių su visuomene specialistas. Norint išlaikyti susidomėjimą bibliotekos
veiklomis, būtina nuolat profesionaliai palaikyti ryšius su visuomene. „Jeigu tu apie save nieko nesakysi
<...>, neskleisi informacijos [apie biblioteką], tų gerų patirčių, tai irgi bus neprofesionalu“ [TD6]. Taip
žmonės sužino, ką naujo, ką įdomaus veikia biblioteka. Ir labai svarbu, kad informaciją rengtų ir skleistų
profesionalas, „užtai mes jau turim kokius 10 metų specialistą ryšiams su visuomene“ [TD6]. Užtikrinama, kad būtų profesionaliai „skleidžiama tiek vizuali informacija, tiek tekstai. Kad jie būtų profesionaliai
parašyti, be klaidų, geru stiliumi <...>. Kad būtų geros, kokybiškos nuotraukos“ [TD6].
Profesionalumą rodo bibliotekininko gebėjimas komunikuoti su įvairių socialinių grupių atstovais.
Tyrimo dalyvės žodžiais, „biblioteka dabar yra <...> ir socialinės atskirties mažinimo institucija. <...>
Svarbu kalbėtis, bendrauti su <...> [suaugusiais ir] vaikais iš įvairių šeimų. Ir kad tas bendravimas būtų
palaikomas kultūringas, <...> ir kad tas vaikas gerai jaustųsi bibliotekoje, ir kad tam bibliotekininkui
nebūtų kančia <...> ar baimė, kad aš nemoku to daryti“ [TD6]. Visos tyrimo dalyvių įvardytos kompetencijos nurodytos ir suklasifikuotos 1 schemoje.
Bendrieji gebėjimai / asmeninės savybės. Potemėje Bendrieji gebėjimai / asmeninės savybės abstrahuojamos tyrimo dalyvių mintys apie bibliotekininko profesijai svarbias asmens savybes ir jo bendruosius
gebėjimus, kurie papildo profesinius įgūdžius.
Profesionalumui šiuo aspektu svarbūs ne tiek gebėjimai ar įgūdžiai, kiek asmens bruožai. Pasak pašnekovo, „yra ta gildija, kuri <...> geriausiai žino, kaip <...> mokyt skaityt, <...> populiarint knygą <...>. Bet
čia labiau bendražmogiškos savybės“ [TD10]. Pasak kito tyrimo dalyvio: „Profesionalus bibliotekininkas
tai yra tas, kuris šiai visuomenei patinka, tinka ir atitinka“ [TD9]. Pašnekovas teigia, kad kolektyve yra
akivaizdūs profesionalumo skirtumai, pasireiškiantys darbuotojų noru nuveikti daugiau (pavyzdžiui, keturi projektai per metus, vienas iš jų – tarptautinis) ir atvirkščiai – neturima noro nuveikti daugiau (pateikia pavyzdį: „aukštasis išsilavinimas, 20 metų stažas, absoliučiai jokios papildomos veiklos <...>“ [TD9]).
Taigi pirma profesionalumą žyminti kompetencija – bendrasis išprusimas. Tyrimo dalyvio žodžiais:
„bibliotekoje turi dirbti išsilavinę žmonės“ [TD10]. Bibliotekininko įvaizdis, skaitytojų ir lankytojų akimis, turi būti „išsilavinusio ir kultūringo žmogaus“ [TD1]. Kitas tyrimo dalyvis profesionalumą sieja su
pagarba savo profesijai ir baziniu išsilavinimu: „Va, tas bazinis mūsų paketas <...> [kurį] savo rankose
laiko VU baigusių žmonių komanda“ [TD7]. „Lygį išlaikyti, kad tu esi informacijos įstaigoje dirbantis
žmogus, tu tai išmanai“ [TD6].
Profesionalumą rodo ne tik tai, kad bibliotekininkas išmano informacines technologijas. Šiuo aspektu svarbus žinių siekis, noras pasiimti žinias, o ne priešintis joms. Daug priklauso nuo paties žmogaus:
„Niekas nestovi vietoje, [svarbus] paties žmogaus noras tobulėti, gilinti [žinias]“ [TD1]. Profesionalumą
rodo „[bibliotekininko pastangos] nelikt tokiam, kaip jis buvo pabaigęs mokyklą“ [TD9]. Svarbi savybė – gebėjimas prisiimti atsakomybę, pasiryžimas įveikti sunkumus („juk, jeigu reikia, tu eini, atsistoji ir
šneki“ [TD10]). Tokių asmeninių savybių svarba suponuoja kitą tyrimo dalyvio mintį: „nemanau, kad
[bibliotekininko profesionalumas] yra kažkokios specifinės žinios ar kažkokios specifinės savybės <...>.
Tai daugiau bendražmogiškos savybės – noras tobulėti, žinoti ir tas žinias taikyti savo darbe; būti lojaliam
savo darbui. Ne aplinkiniams žmonėms, ne valdžiai, bet pačiam darbui. Pareigingumas“ [TD10].
Išskirtinai svarbios tapo komunikacinės savybės, gebėjimai kalbinti, bendrauti su lankytojais. Profesionalumą rodo asmens gebėjimas tinkamai pasitikti atėjusius į biblioteką, bendrauti („ateina, tai ne lentynas, ne senus langus, o pirmiausia žmogų pamato. Ir kaip tu atrodysi – ar šypsosies, ar sėdėsi susiraukęs“ [TD10]. Per tai bibliotekininkas atstovauja savo įstaigai („trys darbuotojos dirba, ir pas dvi skaitytojų
pastoviai daug, o pas vieną – ne. Tiesiog jai atnešė knygą, jinai nurašė, kitą užrašė ir viso gero. O kitos
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<...> pačios daug skaito, pasakoja, rekomenduoja, pataria žmogui, aptaria...“ [TD10]). Bibliotekininko,
aptarnaujančio skaitytojus, profesionalumas darbo vietoje pasireiškia per gebėjimą „teisinga linkme nukreipti besikreipiantį skaitytoją“ [TD4]. Jie turi turėti psichologinių žinių ir gebėjimų taip pabendrauti su
skaitytoju: „jeigu atėjęs į biblioteką jis gali ir nerasti reikiamos knygos, bet, pabendravęs su bibliotekininku, jis gali išeiti ne su jausmu, kad jam nepasisekė, o... toks pakylėtas. Nes jį bibliotekininkas nukreipė,
sugebėjo jam paaiškinti, įtikinti, parodyti alternatyvas. Tai yra profesionalumo įrodymas“ [TD4]. „Jei
nesi lankstus, nerandi su kitais bendros kalbos, sakykim, su paslaugos teikėjais, – tu esi žuvęs“ [TD1].
Būtina aptarnaujančių skaitytojus darbuotojų savybė – lankstumas, geri komunikaciniai įgūdžiai. Visi
turi suvokti, kad „skaitytojas yra Dievas“ [TD7]. Juk pagal bendravimą su atėjusiu į biblioteką skaitytoju
„[formuojasi] lankytojo <...> požiūris į tave asmeniškai, ir į instituciją, kuriai tu atstovauji“ [TD7]. Svarbu sugebėti pakviesti į biblioteką – į renginį ar pasiūlyti galbūt žmogui įdomią veiklą, perteikti įdomiai jį
dominančią informaciją („pakviest į tokią biblioteką, kurioje aš pati norėčiau lankytis“ [TD2]).
Profesionalumas apima asmenybės motyvaciją ir bendruosius gebėjimus, pavyzdžiui, greitą orientaciją,
gebėjimą mandagiai aptarnauti („mažai skirtųsi nuo bankų, kur [personalas] sėdi aptarnavime“ [TD8]).
Darbuotojas turi gebėti rodyti dėmesį skaitytojams, taikyti turimas psichologines žinias, nemandagūs
atsakymai, besikreipiančio lankytojo atstūmimas ar ignoravimas negalimi: „bijau, kad [taip] dangstomas neprofesionalumas“ [TD8]. Kaip sako tyrimo dalyvis: „Juk šiandien į biblioteką ateina <...>... išvis
gal kartais net nežino, ko ateina <...>. Įdomiai praleisti laiką“ [TD8]. Ir su kiekvienu lankytoju reikia
užmegzti ryšį, juos plėsti bendruomenės prasme. Aplinkoje, kurioje veikia biblioteka, reikia megzti kontaktus su veikiančiomis bendrijomis, organizacijomis. Pasak kito tyrimo dalyvio, būtina profesionalumo
sąlyga – būti tolerantiškam, paisyti etikos taisyklių. Tai ypač svarbu didinant bibliotekos lankytojų ratą ir
įtraukiant patiriančius socialinę atskirtį lankytojus, pavyzdžiui, „mes vykdom įvairius projektus su vaikais iš socialinio užribio, tai mes juos su policijos pagalba dažnai tramdom. <...>. Bibliotekininkas turi
būti tolerantiškas ir kartu – laikytis etikos. Kviesti visus laikytis etikos“ [TD3].
Profesionalumas reiškia bendruomenės poreikių pažinimą, norą pagelbėti. Pasak tyrimo dalyvio, „biblioteka yra ta vieta, kur sueina visų interesų žmonės. Labai įvairūs, įvairių interesų. Ir mes turim bandyt
padėti tiems žmonėms, kad jie neatsiliktų nuo gyvenimo“ [TD3]. Tam reikia pažinti realius bendruomenės poreikius „mes turim pagauti pulsą, ko reikia gatvėj žmogui, ir tą pasiūlyt“ [TD3].
Svarbi kompetencija (asmeninė savybė) yra gebėjimas suderinti veiklai skirtingų kartų gerąsias savybes, jas tikslingai sujungti („jeigu tu seną tetą [skatinsi], kad [ji] sudomintų jaunimą – tai nieko nebus.
Tik jaunimas geriausiai žino, kas aktualu jų kartai [jaunos mamos] geriausiai supranta <...>, ką vaikučiai
nori skaityti. <...> Mano amžiaus damos tikrai žinos, ką daryti su senjorais. Jauni neatspės“ [TD7]). Kita
vertus – jaunimui yra daug paprasčiau perprasti technologijas, bet pagyvenusios darbuotojos turi daug
kantrybės, o jos ypač reikia mokant pradinio technologinio raštingumo senjorus. Geriausias profesionalumo rodiklis – atsitiktinai mieste sutiktų skaitytojų pagyrimas („Kokios nuostabios abonemente <...>
mergaitės“ [TD7]).
Profesionalumas, kaip teigia tyrimo dalyvis, reiškiasi gebėjimu turimas kompetencijas ir asmenines
savybes pritaikyti naujose, kitose veiklose. Pavyzdžiui, į biblioteką atėjusi dirbti iš banko mergina „labai
įsisuko į projektus <...>. Tiesiog žmogus negali sukauptų žinių niekur nepanaudoti“ [TD4]. Tyrimo dalyvis pasidalija patirtimi: „įvairios žinios, sudėtos į vieną vietą, jos pagimdo dar didesnes žinias“ [TD4]. Tai
susiję su Austrijos nacionalinės bibliotekos patirtimi, priimant į darbą įvairių sričių specialistus ir vietoje
juos mokant jau bibliotekinių dalykų. Pasak kito tyrimo dalyvio, profesionalumo požymis – gebėjimai
sujungti turimas kompetencijas, pavyzdžiui, gilinimąsi į literatūros naujienas, panaudojamas kuriant
projektus. Pavyzdžiui, „literatūros meno žinojimas. <...>. Darbuotoja visada žino, kas geriausia yra Lietuvoj. Ir tai įrašom rengdami projektus“ [TD3]. Šiuolaikinis bibliotekininkas gali vadintis profesionalu,
jeigu geba suderinti skirtingas kompetencijas, palaikyti „pusiausvyrą tarp technologinio raštingumo ir
naujos literatūros pažinimo“ [TD3].
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Sąlygos profesionalumo raiškai. Mintys apie sąlygas, kuriomis atsiskleidžia profesionalumas, sudaro
ketvirtą potemę Sąlygos profesionalumui. Labai svarbus yra bendraminčių noras padaryti gerai – „kaip
biblioteką viešinti tinkamai, ką joje surasti gero“ [TD10]. Svarbus pats suvokimo apie profesionalumą
pasikeitimas: „[buvo] – neatėjo skaitytojas, – na, tai kas? Gal jis rado kažką geriau. [Dabar mąstoma]:
tu ir turi pasiūlyti kažką geresnio [kad skaitytojas ateitų]. Tai ne skaitytojo, o mano problema“ [TD10].
Svarbi profesionalumo sąlyga – universitetinis, geriau – profesijos srities išsilavinimas. Pasak tyrimo dalyvio: „[profesinis] išprusimas ir kompetencijos [yra] kertinis dalykas <...>. Tu atėjai jau žinodamas, kas tai
yra katalogas, kas yra skaitytojo aptarnavimas, kuo vaikų poreikiai skiriasi nuo senelių“ [TD7]. Kitas tyrimo
dalyvis sako: „svarbu, kad „būtų baigęs universitetines studijas <...> dabar visi ateina su aukštuoju išsilavinimu, mat nebėra deficitas tas išsilavinimas“ [TD1]. Kitas tyrimo dalyvis mąsto: svarbu, „kad bibliotekininkas
būtų išsilavinęs, kad jis turėtų nuovoką, suvokimą ir išmanymą įvairiose srityse <...>, kad būtų apsiskaitęs,
domėtųsi daug kuo“ [TD6]. Tada, pasak tyrimo dalyvės, „įstaiga įgauna tą opiniją iš visuomenės. Kad jisai
pasitiki bibliotekininku ir atėjęs, ir jis mokės tas knygeles parinkti. Nesvarbu, kas ateis – ar daktaras, ar
mokytojas, ar kitas žmogus <...>. Tai bibliotekos prestižas <...>, kad čia dirba profesionalūs žmonės“ [TD6].
Kita tyrimo dalyvė susižavėjusi pasakoja apie [buvusiose] Vilniaus universiteto bibliotekininkystės studijose įgytą kompetencijų rinkinį, kuris garantavo studentams galimybes įsidarbinti dar studijuojant: „turi
pats gerai mokėti dirbt su informacija ir kad galėtų mokinti kitus <...>, moka sisteminti informaciją, moka
surasti, kas nauja, ar kažkokį projektą padaryt. Jie viską moka į viena, neišsibarsto <...>. Šito bibliotekoj
reikia“ [TD2]. Intensyvių pokyčių laikais, pasak tyrimo dalyvio, „žmonės turi būti pasirengę naujovėms,
iššūkiams, kurie kiekvieną dieną juos sutinka“ [TD4]. Dauguma bibliotekininkų yra tokie, „jeigu [tik bibliotekininkas] nėra savyje užsisklendęs“ [TD4]. Todėl, respondento nuomone, „kompetencijų dabar pakaktų
<...>, jeigu tik visi jas tinkamai panaudotų [TD4]. Viena iš profesionalumo sąlygų – gilintis į savo veiklos
sritį, todėl darbdaviams svarbu padėti rasti žmogui savo vietą ten, kur geriausiai atsikleidžia asmenybė ir turimos kompetencijos. Tyrimo dalyvis teigia: „Bibliotekininko profesiją anksčiau rinkdavosi daugiau užsidarę
žmonės, todėl nėra problemų su nurodymų vykdytojais. Bet savo vietą čia gali rasti ir strategai, ir taktikai,
ir tie, kurie viską sudėlioja į lentynėles“ [TD7]. Pasak kito tyrimo dalyvio, „buvo, kad 20 metų jis dirbo ir
neatsiskleidė. O jį perkėlė kitur – ir jis sulig pirmais metais atsikleidė“ [TD2].
Sąlyga profesionalumui reikštis tyrimo dalyvis vadina „gebėjimą pritraukti lėšas“ [TD6]. Tai reiškia
„išgyvenimą <...>, bibliotekos darbo organizavimas tuo paremtas <...> padidintas truputėlį finansavimas
literatūros įsigijimui ir plius dovanų dar gaunam, ir per projektus užsidirbam. <...> tada galim kažkaip
tai jaustis oriai prieš savo skaitytojus <...>. Aš galvoju, kad tai susiję su profesionalumu. <...> Žavesnės
veiklos ramstis yra projektų rašymas, jų laimėjimas ir jų įgyvendinimas“ [TD6].
Tyrimo dalyvio nuomone, viešųjų bibliotekų modernizavimo programa sukūrė sąlygas bibliotekoms
būti matomoms ir toliau siekti patrauklumo ir iš naujo iškyla profesionalumo poreikis: „Mūsų valstybė
<...> pripažino, patvirtino [viešųjų bibliotekų modernizavimo programą]. Džiaugtis reikia, kad ta programa veikia ir tiek naujų bibliotekų. Dabar tikrai ir mums ne sarmata, kai pas mus atvažiuoja. Ir mes
jaučiamės ne tokie nuskriausti, kai ten nuvažiuojam“ [TD6].
2.2.4. Profesionalumo reikalavimai
Temoje Profesionalumo reikalavimai išskirtos trys potemės: 1) Įsidarbinant keliami reikalavimai;
2) Profesionalumo vystymo sistema; 3) Profesijos neapibrėžtumas.
Įsidarbinant keliami reikalavimai. Profesionalumas priklauso nuo formalių reikalavimų, keliamų pradedant eiti pareigas, ir kompetencijų ugdymo dirbant. Pasak tyrimo dalyvių, oficiali tvarka šalies mastu,
priimant į bibliotekininko pareigas, numato A ir B specialistų lygius. A lygio specialistai turi aukštąjį
universitetinį išsilavinimą, B lygio – kolegijų arba technikumų išsilavinimą [TD5, TD3]. Gana svarbu,
pažymi vienas tyrimo dalyvis, kad formaliuose reikalavimuose nenumatyta finansinė profesionalumo
tobulinimo paskata, nes „apmokėjimui turi įtakos [tik] darbo stažas“ [TD5].
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Profesionalumo reikalavimus administracija įvardija darbo skelbimuose, tokiu informacijos surinkimo būdu rėmėsi Izraelio tyrėjai. Tačiau Lietuvoje darbo skelbimai neišlieka, surinkti pakankamą tyrimui
kiekį einamųjų skelbimų ilgai truktų, todėl informacijos apie formuojamus reikalavimus ir plačiau apie
esamą įdarbinimo bibliotekoje situaciją pasiteirauta pačių tyrimo dalyvių.
Pretendentų daug, profesionalių darbuotojų trūksta. Keletas tyrimo dalyvių džiaugiasi, kad neturi
problemų ieškodami darbuotojų. Manoma, kad tam įtakos turi atsinaujinęs bibliotekos pastatas („gal kad
biblioteka pakeitė savo vaizdą“ [TD4]). Į vieną vietą būna po 40, net 50 pretendentų, nors „čia didelių pinigų niekada nebus“ [TD4]. Kitas tyrimo dalyvis teigia, kad darbo skelbimai rašomi retai, nes dažniausiai
atsirenkama iš į biblioteką atsiųstų gyvenimo aprašymų, o „siunčia tikrai nemažai <...>, į savaitę kokie
3–4 būna“ [TD8]. Panašiai argumentuoja ir kiti tyrimo dalyviai [TD1, TD2]. Pabrėžiama, kad kandidatų eiti pareigas būna daug, susiduriama su problema „atsirinkti tinkamą pretendentą“ [TD10]. Kartais
tai tiesiog dėl didelio pretendentų skaičiaus, o kartais – dėl oficialių dokumentų ir realijų neatitikimo.
Pasak tyrimo dalyvės, būna, kad „viskas tvarkoj su dokumentais, yra nemažai patvirtinimų apie įgytas
kompetencijas, bet va... tau viduj kirba, kad tu gali turėti problemų <...>, ir tai pasitvirtina“ [TD1]. Todėl
išskirtinai svarbu įdarbinant yra pokalbis su pretendentais, prašoma bendruomenės rekomendacijų.
Kito tyrimo dalyvio žodžiais, „didžiausia problema – įžvelgti žmoguje profesionalumą“ [TD9]. Turimi dokumentai ar įgytos kompetencijos ne visada dirbant pasiteisina: „atrodo, yra potencialas, turi gebėjimų, turi supratimą, bet kai pradeda dirbt – nėra to“ [TD9]. Dėl nedidelių atlyginimų „buvo tokių vietų,
kur su aukštuoju rast žmogų sudėtinga“ [TD9], į trūkstamą vietą pretenduoja toje vietovėje gyvenantys
nekvalifikuoti asmenys („atėjo darbintis 8 klases baigę <...>, profesines mokyklas baigę“ [TD9]). Pašnekovė piktinasi, kad tokie asmenys „įsivaizduoja kažkodėl, kad <...> bibliotekoj ten nieko nereikia. Tik sėdi
ten, užrašo knygeles ir viskas“ [TD9].
Kiti tyrimo dalyviai pabrėžia, kad sunku rasti kvalifikuotą naują darbuotoją. Vieno tyrimo dalyvio
teigimu, susiduriama su specialistų, baigusių bibliotekines studijas, trūkumu (to anksčiau nebuvo). Be to,
nusivilta įdarbinant jaunus specialistus. Neseniai įdarbintas srities studijas baigęs asmuo „nuvylė, <...>
dalykinių žinių nerasta, projektų ruošti taip pat negeba, o labai nustebino, kad galima baigti universitetą
nemokant lietuvių kalbos“ [TD5]. Taip teigia ir kitas pašnekovas: „ne tik kad jų kalba nevaizdinga, bet
ir kablelių nemoka sudėti. Ir kuo toliau nuo Vilniaus, tuo daugiau tokių faktų“ [TD7]. Kaip sako kitas
tyrimo dalyvis: „Diplomų daug, o kompetencijų nelabai“ [TD3].
Vieno tyrimo dalyvio žodžiais, reikalavimai, keliami naujai įdarbinamiems į biblioteką, paremti įsitikinimu, kad „pirmiausia [asmuo] turi būti specialistas“ [TD6]. „Pagal pareigas ir jam numatomas funkcijas
priklauso, koks specialistas, – bibliotekininkams (baigęs šios specialybės studijas), dailininkas – turintis šios
srities išsilavinimą ar ryšių su visuomene specialistas“ [TD6]. Filialuose įdarbinti kitos srities studijas baigę
žmonės (pavyzdžiui, agronomai) turi būti inteligentai, išprusę žmonės, norintys dirbti bibliotekoje, pažįstantys vietinę bendruomenę. Visi jie mokosi bibliotekoje bibliotekininkystės pagrindų, vietoje konsultuojami specialistų. Pašnekovas pažymi, kad įdarbinti nespecialistai adaptavosi, „džiaugiasi, kad turi darbą. Tai
yra irgi viena iš motyvacijų, <...> jie vertina darbą, nori dirbti, ir nori tą daryti gerai“ [TD6]. Pasak kito tyrimo dalyvio, viešosios bibliotekos personalo sistemoje turi būti informacinių technologijų specialistai („IT
specialistų bibliotekoje dabar yra gal šeši iš viso. Nes su technologijom tai nieko nebus kitaip“ [TD3]).
Pasak kito tyrimo dalyvio, „minimalių reikalavimų [įsidarbinti] nėra <...>, visada nori priimti geriausią [kandidatą]. Jei minimalius [reikalavimus] nuleisi, tai ir priimsi minimaliai. O jeigu pakelsi kartelę...
Kuo daugiau kompetencijų reikalauji, priimdamas į darbą, tuo aukštesnės kvalifikacijos ateina žmonės“ [TD4]. Kitas tyrimo dalyvis išdėsto savo kredo: „Man nė vienas meras nėra užkoręs nė vieno kadro.
Per ketvirtį amžiaus. Mes žinom, kad būna labai visaip“ [TD7]. Kita vertus, tenka susitaikyti su realybe:
„Kaime puse etato tai tu žvaigždės neprisikviesi“ [TD3]. Vis dėlto reikalavimai griežtėja: „kaime, aš gi
atsimenu, bibliotekininkai būdavo tokie su lengvu debilumu, kai kurie, tai dabar mes jau negalvojam apie
tokį kontingentą“ [TD3].
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Pagrindiniai kriterijai, tikintis profesionalumo. Pagrindinis kriterijus įdarbinant bibliotekininką yra
universitetinis išsilavinimas, kai kurie pašnekovai pabrėžia, kad pirmenybė teikiama baigusiems universitetines bibliotekines (ar jiems artimas) studijas. Dauguma pabrėžia, kad pagrindinis kriterijus – platus
išsilavinimas, žinių siekis, etikos laikymasis [TD1, TD3, TD4, TD6, TD7, TD9, TD10]. Teigiama, kad
rajonuose baigusių bibliotekines studijas trūksta, o kitados baigę aukštesniąsias bibliotekines mokyklas
kandidatai nėra tinkami, jeigu jie nedirbo ir nekėlė kvalifikacijos. Pasak tyrimo dalyvio, „universitetas
negali tau suteikti visų kompetencijų. Tau duoda platų išsilavinimą ir tu turi rasti sprendimą. Tu randi
sprendimą, pasinaudodamas ta baze, kurią gavai. <...> Rokiškio kultūros mokyklą baigei prieš 30 metų.
Na, ir kas? Tai nieko nebaigei. Tai čia jau netinka“ [TD3].
Tyrimo dalyvio manymu, iš dalies tenkina absolventų iš kitų profesinių studijų įdarbinimas („tai žmogus turi savo kreizo. Atsineša savo kontaktus, savo žinojimą“ [TD7], o bazinių profesijos dalykų tenka
mokyti vietoje). Kitas tyrimo dalyvis sako, kad naujai įdarbinami dažniausiai „baigę lietuvių kalbą ar
kalbas“ [TD2]. Kita vertus, pašnekovas kalba: „Negalėčiau pasakyti, kad dabar bibliotekininkui reikėtų
baigti tas studijas, kad galėtų dirbt bibliotekoje <...>. Kaip kad mes kažkada baigėm VU ir jeigu būtume
negilinę“ [TD2]. Nors pirmenybė teikiama baigusiems universitetines studijas, pasak pašnekovo, „privalumas yra pačiame žmoguje <...>. Jeigu jis žingeidus, tai [nesvarbu], kad baigęs kolegiją, jis tikrai [kitus] pralenkia“ [TD2]. Kito tyrimo dalyvio nuomone, „diplomo pavadinimas nelabai turėtų būti svarbus
<...> pagrindas, priimant į biblioteką <...>, [norint] apsimokyti dirbt LIBIS <...>, nebūtina būt baigus
bibliotekininkystę <...>. Jeigu turi gerus organizacinius-vadybinius gebėjimus, tai tikrai suorganizuosi ir
programą, ir surasi, ko reikia bendruomenei“ [TD8].
Vienas tyrimo dalyvis pasidalija žiniomis apie Austrijos nacionalinės bibliotekos patirtį: „austrai nerengia <...> bibliotekininkų. Bet jeigu tu nori dirbt <...> nacionalinėje bibliotekoje, turi žinoti minimaliai
dvi senąsias kalbas, <...> graikų, lotynų, ir tu turi būti [kažkokios srities] specialistas. Ima mediką <...>,
gali imti inžinierių, bet kokios specialybės. Ir jis dar dvejus metus turi praeiti <...> jų pačių suorganizuotus mokymus“ [TD4].
Pokalbio su pretendentais svarba. Atliekant atrankas, pretendentų profesionalumui vertinti svarbus yra
pokalbis su pretendentais, nes atitiktį pareigoms ir asmenines žmogaus savybes geriausiai galima pastebėti tiesiogiai bendraujant per susitikimą ar atliekant tikslingai pateiktas užduotis. Vienas tyrimo dalyvis
per atranką pateikia užduočių, kurias pretendentai per tam tikrą laikotarpį gali atlikti namuose. „Taip išvengiama nejaukumo ir sukaustymo“ [TD10] per susitikimą ir pasimato žmogaus kūrybiškumas [TD10].
Labai svarbi savybė – empatija, apie kurią tyrimo dalyvis sprendžia iš pretendento pasakojimų, tam tikrų smulkmenų, kurios atskleidžia jo asmenybę ir aplinkinių vertinimą. Apie pretendento atsakomybę
sprendžiama iš to, ar kandidatas dirbti pasidomėjo biblioteka, jos veikla („ar atėjo pabandyti, ar nori
dirbti“) [TD10].
Per pokalbį pretendentas gali daugiau pasakyti apie save, nusakyti papildomas kompetencijas ir kaip
jas galima panaudoti. Vienas iš tyrimo dalyvių prisimena atvejį, kai pretendentė papasakojo, ką ji veikė
ankstesniame darbe (atlikdavo apklausas internetu ir jas apibendrindavo), ir tai nulėmė, kad ji buvo priimta dirbti, nors tik iš gyvenimo aprašymo teigiama nuomonė nebuvo susidariusi [TD2]. Pasak kito tyrimo dalyvio, per pokalbį su pretendentu į darbo vietą pasiteiraujama apie pomėgį, atkreipiamas dėmesys į
tai, ar asmuo yra bibliotekos skaitytojas, ar yra nuveikęs ką nors, susijusio su skaitymu, kultūra. Pokalbis
sukasi apie tai, ką asmuo gali pasiūlyti skaitytojams. Kita vertus, stebima, kaip pretendentas bendrauja,
kokias reikalingas darbui papildomas kompetencijas turi [TD1]. Per pokalbį paaiškėja ir pretendento kūrybiškumas, jo gebėjimai rašyti, literatūros išmanymas [TD5]. Juk nesinori „kad ateitų <...> su iš anksto
suspaustom smegenim, sudėtais į stalčiukus [įsitikinimais]“ [TD7].
Svarbios bendruomenių rekomendacijos. Įdarbinant į filialus, kuriuose bibliotekininkui išskirtinai
svarbus ryšys su bendruomene, pasireiškia bendruomenių rekomendacijų praktika. Vienas tyrimo dalyvis
teigia, kad situacija čia keičiasi, „kaimo teritorijoje atsiranda aukštos kompetencijos žmonių, jie tiesiog
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ten gyvena <...>. Jie visai noriai ateina dirbt į biblioteką, jau kokius du turim“ [TD3]. Kaip teigia kitas
tyrimo dalyvis, „atsižvelgiama į tai, kad būtų žinomas bendruomenei, turėtų su ja gerus ryšius“ [TD5].
Trečias tyrimo dalyvis pasakoja, kad pasidomima, kodėl asmuo nebedirba ten, iš kur išėjo. „Mažose bendruomenėse rekomendacijos yra ypač svarbu“ [TD1].
Pretenduojančių į pareigas privalumai. Juos tyrimo dalyviai įvardija taip:
„Svarbiausias dėmesys kūrybiškumui, technologijų žinojimui ir norui tobulėti. Tai <...> trys banginiai,
ant kurių laikosi. Kūrybiškumui skiriu didžiausią dėmesį“ [TD3].
Noras tobulėti: „Jeigu tu nežengsi kasdien pirmyn, vargu ar būsi labai profesionalas“ [TD1]. Esminiai
profesionalumo reikalavimai kompetencijoms: sklandi lietuvių kalba, kompiuterinis raštingumas, užsienio kalbos naudojimas, gebėjimas bendrauti“ [TD1].
Daugiausia dėmesio kreipiama į bendruosius norinčių įsidarbinti bibliotekoje gebėjimus, reikalingus
konkrečiai pareigybei. Ypač sunku parinkti žmogų darbui filiale („ten reikia, kad jisai būtų visų sričių specialistas. Ir bibliografas, ir bibliotekininkas, ir kraštotyrininkas, ir renginių organizatorius...“ [TD9]). Labai
svarbūs gebėjimai dirbti su vaikais, kompiuterinio raštingumo gebėjimai, motyvacija dirbti vienam: „Skaudu,
kai nusivili žmogum <...>. Ar išsikvepia, vienam dirbt sunku <...>, turi suktis iš visų padėčių pats <...>,
spręst viską pats, mokytis nėra iš ko“ [TD9]. Tokiais atvejais svarbiausia, kad turi motyvaciją dirbti, tobulėti.
Nors patirtis bibliotekoje yra vertinama teigiamai, bet „pas jauną akys dega“ [TD7] – taigi, pirmenybė
suteikiama entuziastingiems, motyvuotiems dirbti žmonėms [TD7].
Prioritetai: 1) kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, gebėjimas dirbti MS Office programomis, 2) užsienio kalbos (rusų, anglų) mokėjimas. Privalumas – geri organizaciniai ir vadybiniai gebėjimai [TD8].
Prioritetai skiriasi pagal pareigybes, į kurias vykdoma atranka, pavyzdžiui, kadidatuojant į administracijos komandą (metodininkė ir direktoriaus pavaduotoja) prioritetas yra aukštasis bibliotekinis išsilavinimas. Kandidatuojant į skaitytojus aptarnaujančias pareigas prioritetas yra „sugebėjimas komunikuoti. Net
bendravimo kultūra“ [TD10]. Svarbus kriterijus – informacinis ir technologinis raštingumas. Sprendimas
apie tinkamumą eiti pareigas daromas pagal pretendento išreikštą motyvaciją dirbti. Pašnekovas piktinasi, kad vis dar dažnai sakoma: pavargau nuo atsakomybės (ankstesniame darbe) ar įtampos. Tai rodo, kad
vis dar gajus įsitikinimas, jog bibliotekoje darbas lengvas ir ramus. Vis dėlto jau galima pateikti ir kitokių
pavyzdžių: priimta dirbti mergina, kurios motyvas buvo „noriu dirbt su žmonėmis, matau besikeičiančią
biblioteką ir ji man patinka“ [TD10].
Prioritetas teikiamas įgūdžiams gerai valdyti plunksną, nes tai reikalinga rengiant projektus. „[Pirmenybę turi] gebantys vartoti užsienio kalbas, ypač anglų, nes tai reikalingi įgūdžiai tarptautiniams projektams kurti ir įgyvendinti. Komunikabilumas, kuris yra būtinas veikloje“ [TD2].
Pirmenybė teikiama turintiems darbo ieškomoje pozicijoje patirties („jeigu dirbęs panašų darbą, gal
kokioj kitoj bibliotekoj Lietuvoje ar Europoje“ [TD4]).
2.2.5. Profesionalumo vystymo sistema
Bibliotekininkui įsidarbinus, kyla poreikis reguliariai kelti kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų.
Keičiasi aplinka, keičiasi darbo procesai, priemonės, kuriomis tenka naudotis, nuolat kinta technologijos, – tam reikia naujų žinių ir įgūdžių, tampančių kompetencijomis darbo vietoje. Visi kalbinti tyrimo
dalyviai išsakė pastabų apie esamą kvalifikacijos kėlimo sistemą, svarstė apie galimybes ją tobulinti.
Oficialios bibliotekininkų profesionalumo vystymo sistemos tiriamuoju laikotarpiu nėra, yra jos elementai, apie kuriuos dažniausiai kalbama. Išsakomos mintys apie tokios sistemos poreikį, esamus ir galimus profesionalumo lygius, profesionalumą, paremtą bazinių profesijos žinių ir kompetencijų rinkiniu,
ir jau dirbančių bibliotekose profesionalumo vystymą. Dėstomos įžvalgos apie pageidautinas profesionalumo sistemos sąsajas su finansais.
Profesionalumo vystymo sistemos poreikis. Pasak tyrimo dalyvio, profesionalumo reikalavimai akivaizdžiai pasikeitė: „Kažkada galėjo bibliotekoj bele kas dirbt ir taip buvo dažnai. Dabar [vadovas] nori,
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kad dirbtų kompetentingas žmogus. Nes reikia stengtis, kad ateitų žmonės [į biblioteką]. O jie ateina
į geras paslaugas, o į prastas neina“ [TD3]. Kita vertus, reikalinga jau dirbančių bibliotekininkų kompetencijų tobulinimo sistema. Pavyzdžiui, X miesto bibliotekų tinkle priimant į darbą bibliotekininkus
aiškus prioritetas – universitetinis bibliotekinis išsilavinimas, ir dauguma darbuotojų jį turi [TD8]. Tačiau tolesnis profesionalumo vystymas nenustatytas ir dėl to susiduriama su problemomis. Pasak tyrimo
dalyvio, „turėtų būti nustatyti <...> griežti kvalifikaciniai reikalavimai. Nes dabar pareiginės instrukcijos
rašo <...>, kad tarsi viskas vyksta savanoriškų principų laikantis. Reiktų nustatyti, kad, pavyzdžiui, toj
darbo vietoj kažkokią inovaciją per metus įdiegti, ar kažkokių konkrečių dalykų kad galėtum pareikalaut.
Galbūt net priimant į darbą, į tą vietą, lengviau būtų <...>, jau žinant <...> reikiamas kompetencijas. <...>
[situacijose, kai kažkas] riejasi dėl grafiko, tai galėtum pareikalaut <...>. Kokių privalomų dalykų padarei?
Dabar tik rekomendacijos tokios [abstrakčios]“ [TD8]. Iš to išeina, kad kas nors daro daug, o kitas – nieko nedaro ir negali iš jo pareikalauti.
Pasak vieno iš tyrimo dalyvių, „[profesionalumo] sistemą turėtumėm kurti mes visi. Tą turėtų kurti
visų pirma Kultūros ministerija, kuri atsako už bibliotekų politiką <...>“. Tokioje sistemoje būtina „motyvacija, kad <...> žmogus galėtų daryti karjerą toj pačioj savo srity“ [TD4].
Profesionalumo lygiai. Mąstydami apie profesionalumo sistemos elementus, tyrimo dalyviai svarsto
apie galimus ar esamus profesionalumo lygius (kaip jie gali būti apibrėžti).
Profesionalumo lygius tyrimo dalyvis sieja su esama pareigybių struktūra: „Centrų vadovai ir yra
vyriausieji specialistai – jų kvalifikacija viena. Toliau – vyresnieji specialistai, jų kvalifikacijos lygis yra
kitas, ir yra bibliotekininkai, jų kvalifikacijos lygis irgi yra atitinkamas. <...> Vedantieji specialistai, vyriausi, turi išmanyti žymiai daugiau <...> nei eilinis bibliotekininkas, kuris <...> turi apibrėžtą savo veiklų
ratą“ [TD4].
Kitas tyrimo dalyvis mato keturis skirtingus profesionalumo lygmenis bibliotekoje, kuriuos sieja su
bibliotekos struktūra: „1) filialo bibliotekininkas <...> ar ten skaitykloj prie kasdienio <...> aptarnavimo;
2) dirbantys su informacija bibliografijos skyriuje; 3) dirbantys su projektais <...>“; 4) ir strategai, kūrybingi motyvatoriai [TD7].
Mąstydamas apie kompetencijų lygius ir galimą profesionalumo sistemą, kitas tyrimo dalyvis išskiria
du bibliotekininkų pareigų lygius. Tai 1) komplektuotojai ir metodininkai bei 2) aptarnaujantys skaitytojus darbuotojai. Pasak tyrimo dalyvio, tai nėra hierarchinė sistema, tai tiesiog skirtingų kompetencijų
reikalaujantys lygiai. „Dokumentų komplektavimo-tvarkymo skyrius – tai <...> yra bibliotekos širdis,
<...> aukštasis pilotažas. Be specialaus mokslo, be specialių žinių tai tu tikrai nepadarysi“ [TD10]. Aptarnavimo barų darbuotojų lygis yra kitas. „Nesakau, kad žemiau. Nes su žmonėmis bendraut yra didelis
menas. Bet jie gauna jau savotiškai sukramtytą informaciją. Kaip ją panaudos, priklauso nuo jų bendrųjų
gebėjimų“ [TD10].
Kitas tyrimo dalyvis mano, kad esama bibliotekos organizacinė struktūra išreiškia profesionalumo lygius: „juk ne veltui kažkoks žmogus tapo vedėju <...>, nes iš jo yra reikalaujama platesnių žinių“ [TD1]. Taip ir metodininkai turi būti didesni profesionalai nei besikreipiantys į juos. „Nes skambina jam <...> tikėdamasis gauti atsakymą“ [TD1]. Administracija yra aukščiausias lygmuo, neturi
„kiekvieną dieną keistis, kuo gali – gelbėti savo kolektyvui, [atliepti] reikalavimus, kurie keliami iš
įstaigos steigėjų“ [TD1].
Galimo profesionalumo vertinimo įžvalgos. Vienas iš tyrimo dalyvių mąsto, kad profesionalumo matavimo sistemoje turi būti atsižvelgta į daugelį faktorių ir sukurta formulė, kuri apimtų bendrąjį atlygio
už tam tikras veiklas ir pareigybes numatymą. Sistema turi apimti ne tik išsilavinimą, bet ir žmogaus
įdirbį, pastangas ir rezultatus. Formulėje turėtų atsispindėti ir vietos specifika (lankytojų skaičius, pateiktos inovacijos, naujai pritraukti žmonės į biblioteką). Tokiai veiklai reikėtų pasitelkti profesines
nevyriausybines organizacijas, pastudijuoti kitų šalių patirtį. Pasak tyrimo dalyvio, formulės sukūrimas
atkurtų teisingumą, „kad toks <...> mechanizmas vienodai veiktų visoj Lietuvoj <...>. Nes šiuo metu
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kaip mums pasiseka kiekvienam rajone tvarkytis, taip mes ir tvarkomės. Gauni daugiau pinigų – motyvuoji daugiau“ [TD6].
Vienas tyrimo dalyvis svarsto, kad profesionalumo lygiai galėtų būti išskiriami „pagal vartotojų kažkokį <...> pasitenkinimo lygį paslaugomis. Nu nėra kuo kitu išmatuoti, iš tiesų <...> pagal tai, kiek jisai
sugeba savo bendruomenei <...> paslaugų naujų <...>, inovacijų kažkokių duoti“ [TD8].
Pasak kito tyrimo dalyvio, „[užsienyje] yra bibliotekininkai, kurie turi bendrąjį aukštąjį išsilavinimą
<...> ir kiti, kurie galėtų, tarkim, išduoti knygą <...>. Mūsų šaly kaip ir nėra tokių kategorijų. Bet aš galvoju, kad visai <...> neblogai būtų <...>. Nes tada gal ir <...> aukštos kvalifikacijos specialistui gal galėtum ir
algą padidinti <...>. Bet tai perspektyvos dalykai“ [TD6].
Kitas tyrimo dalyvis mąsto, kad galėtų būti bibliotekininkų kategorijos „kaip mokytojas. Mokytojas –
vyr. mokytojas – metodininkas – ekspertas. Jie turi tas kategorijas ir jiems dedasi kažkokie finansiniai
dalykai“ [TD9]. Tai tarsi profesionalumo lygiai, kurie priklausytų „nuo [kvalifikacijos] kėlimo, nuo profesionalumo, nuo veiklų – daugiau“ [TD9].
Pašnekovo nuomone, Lietuvoje aukšto lygio pareigas einantys bibliotekininkai (ne tik direktoriai)
turi būti vertinami, konkuruoti siekdami toliau eiti pareigas: „kas treji–penkeri metai tau kvalifikacinis
egzaminas. Ir tu stengiesi siekti kažko ir pasiekti. Produktą kažkokį parodyt. Bent jau pastangas padaryt“ [TD3]. Kaip profesinio vertinimo ir profesinių žinių minimumo pavyzdį tyrimo dalyvis pateikia
JAV kasmet vykstančią bibliotekininkų konferenciją, kurioje bibliotekininkai gauna pažymą, be kurios
jie negali toliau dirbti [TD3].
Kito tyrimo dalyvio nuomone, iki šiol gajus įsitikinimas, kad „specialybės diplomo turėjimas turi
užtikrinti esmines profesines žinias ir profesionalumą“ [TD8], nors, pasak tyrimo dalyvio, „tai visaip ten
būna“ [TD8]. Tyrimo dalyvis mano, kad turi būti sukurta kvalifikacijos kėlimo sistema. Jos pagrindas,
tyrimo dalyvio nuomone, galėtų būti finansinė paskata, „aišku, pinigai [darbuotojui] yra labai svarbu.
[Profesionalumo vystymo sistemą reikėtų] pririšti prie apmokėjimo sistemos <...>. Atsirastų bibliotekininkystės ekspertas, metodininkas... pavyzdžiui <...> kaip ten mokyklose“ [TD8]. Šiuo metu, pasak kito
tyrimo dalyvio, situacija dėl atlyginimų nėra gera („turi gaut adekvatų atlyginimą <...> kurie dirba daug
ir yra iniciatyvūs“) [TD6].
Metinis rezultatų vertinimas. Profesionalumo vertinimo pradmenis tyrimo dalyviai įžvelgia neseniai
įdiegtame metinių rezultatų vertinime. Tyrimo dalyvis pritaria naujai atsiradusiam svertui: „tai žmogų
motyvuoja. Tu kažkaip save perkratai ir motyvuoji. <...> 20 metų tikrai nieko nebuvo, pelkė“ [TD3].
Tobulintinas dalykas – nuo rezultatų realiai turi priklausyti atlyginimas.
Kaip sako kitas tyrimo dalyvis: „Metiniai pokalbiai motyvuoja, labai privertė pasitempt“ [TD5], juk
direktorius vertina visą veiklą, o „užduočių atlikimas siejamas su finansais“ [TD5]. Vis dėlto šią naujovę
reikia tobulinti, nes „įvertinti [darbuotojus] turi iki gruodžio 31 d., o tuomet tu dar nežinai, koks bus
biudžetas“ [TD5]. Nežinoma, kiek bus galima skirti kintamajai darbo užmokesčio daliai, negali ir labai
gerai įvertintam darbuotojui pažadėti, kiek jis gaus didesnį atlyginimą. Nes gali būti situacija, kad tokių
finansų visai nebus arba bus tiek, kiek darbuotojai sirgs, ir taip bus taupomas atlyginimo mokos fondas [TD5].
Bazinių žinių poreikis. Tyrimo dalyvis plėtoja mintį apie profesijos universitetinių studijų trūkumą („pirmiausia reikia grąžinti bibliotekininkystės studijas. Be šito tai yra... vargas ir nesąmonių rinkinys“ [TD7]). Kitas dalykas, pasak pašnekovo, „atėję iš gretutinių studijų [krypčių], [jiems] būtina suteikt
bazines [profesijos] žinias. Ir trečias dalykas – [jau dirbančius bibliotekininkus] reikia mokyti modernių
[informacijos ir technologijų] dalykų“ [TD7].
Kitas tyrimo dalyvis pabrėžia bendro universitetinio (geriau bibliotekininkystės) išsilavinimo svarbą.
Apgailestaudamas dėl nutrūkusių Vilniaus universiteto bibliotekininkystės studijų, tyrimo dalyvis nurodo, kad tai išties kelia probleminę dilemą – o ką įdarbinti vietoj išeinančių (dažniausiai į pensiją) darbuotojų? „Bazinius-sisteminius [bibliotekininkystės] dalykus tenka mokyti vietoje. Tik tas trunka ilgai – nuo

64

Daiva Janavičienė. Lietuvos bibliotekininko profesijos transformacijos: profesionalumas ir kompetencijų ugdymas

0,5 metų iki 2 metų, kol perpranta profesijos esmę“ [TD7]. Profesionalumo vystymas meistrystės keliu,
kaip tai daro ne viena biblioteka, „labai ilgai užtrunka“ [TD3].
Pasak vieno tyrimo dalyvio, būtinos podiplominės ar išlyginamosios bibliotekininkystės studijos
nespecialistams, „nes jiems tenka vietoje daug mokytis, kad nedarytų klaidų“ [TD5]. Šiuo metu įdarbintam nebaigusiam studijų bibliotekininkui tenka studijuoti artimą sritį (socialinius humanitarinius
mokslus) [TD5, TD1].
Kvalifikacijos kėlimo / kompetencijų tobulinimo sistema. Profesionalumo sistema suvokiama kaip
kompetencijoms tobulinti skirti mokymai. Jie turėtų būti organizuojami dviem kryptimis: 1) iš kitų studijų sričių atėjusiems (studijų pagrindų išdėstymas) ir 2) tęstinis dirbančių bibliotekininkų kompetencijų
ugdymas (siekiant modernių kaitos tendencijų atitikimo) [TD1].
Keletas tyrimo dalyvių profesionalumo vystymo sistemą sieja su universitetinėmis studijomis ir po
studijiniu kvalifikacijos kėlimu. „[Reikalingos] kažkokios specializuotos studijos, nors pusė metų. Buvo
nacionalinė biblioteka su universitetu pradėjus, pagal projektą kažkokį. Mūsų baigė kelios <...>. Jos visai
kitaip dirbt pradėjo. Nes vis tiek žmogui reikia bazinių žinių“ [TD3]. Todėl, pasak pašnekovo, turėtų
būti sukurta kažkokia bazinių žinių sistema, kurios pagrindu nespecialistai turėtų išlaikyti profesinį egzaminą: „Tai gali būt žmogus baigęs bile ką, svarbu, kad jis išlaikys tą egzaminą“ [TD3]. Ir tai būtų kaip
sertifikavimo sistema, ji tikrai reikalinga: „Sertifikavimo reikia. Žiūrėkit, inžinieriai, tai <...> statybos
priežiūros negausi, turi statybininkų asociacijoj išlaikyt egzaminą ir gaut licenciją <...>. Tai panaši turėtų
būti ir bibliotekininkų profesionalumo reikalavimų sistema“ [TD3].
Kitas tyrimo dalyvis mano, kad dabartinėje kvalifikacijos kėlimo sistemoje „trūksta <...> aukščiausios grandies, kuri su specialistais dirbtų“ [TD9]. Pasak pašnekovo, Nacionalinė biblioteka turėtų būti ir
metodinis centras, kiekvienoje iš profesinių veiklų tęstiniu būdu suburiantis specialistus. „Kvalifikacija
nėra tik <...> išdėstoma medžiaga. Tai yra specialistų tarpusavio bendravimas“ [TD9]. Labai svarbu, kad
į vieną vietą suvažiuotų specialistai, jie kartu aptartų kylančias problemas, gautų aukščiausios kategorijos
specialistų konsultacijas („Visai kita kompetencija, kai mokosi Nacionalinėj bibliotekoj. <...> Juk matom,
kad apskrities bibliotekos specialistai <...> nėra daug kvalifikuotesni negu viešosios bibliotekos specialistai, o jau Nacionalinėj, tai mes žinom <....> kad tai yra visos Lietuvos mastu <...>. Tai yra daug aiškiau“ [TD9]). Tyrimo dalyvis kvalifikacijos sistemos nebuvimą įvardija skaudžiausia vieta ir labai didele
problema. Pasak pašnekovo, „buvo paruošta kvalifikacinė sistema, bet jinai buvo nepritaikyta. Kultūros
centrai pritaikė. <...> Turėtų būti [ir bibliotekose], turėtų priklausyti nuo to, kiek žmogus kėlė kvalifikaciją, kiek jisai turi kompetencijų ir kaip jis tas kompetencijas panaudoja“ [TD9].
Esamoje kvalifikacijos kėlimo situacijoje, pasak vieno tyrimo dalyvio, problema yra pats organizavimas, kuris vyksta projektiniu būdu. Pasak pašnekovo, „kas projektą parengia, o kas ir ne“ [TD5]. Parengus aktualią temą, biblioteka gali išleisti į mokymus vieną, daugiausia du asmenis (nes tiek vietų skiria
organizatoriai), o taip neturi būti.
Negerai dabartinėje kompetencijų ugdymo sistemoje yra siūlomų kursų chaotiškumas, nenuoseklumas, pasak tyrimo dalyvio, „nutvėriau, ką pagavau“ [TD3]. Nespecialistai dažnai gali pradėti kelti kvalifikaciją nuo specifinių kursų, kuriuose „plaukioja“, nes nesupranta daugelio esminių terminų, sąvokų.
Tyrimo dalyvio nuomone, kvalifikacijos kėlimo kursai turėtų būti organizuojami išvykoje, dideliame
mieste. „Juk, būdavo, iš mažų rajonų išvyksta žmonės į Vilnių, aplanko kultūrinius renginius, nueina į
muziejus. Tai yra labai svarbu“ [TD3].
Kita vertus, pasak tyrimo dalyvio, tai, kad dabartinė kvalifikacijos kėlimo sistema apima ne tik Nacionalinę, bet ir regionines bibliotekas, yra gerai. „Dabartinė sistema puiki <...>. Nes mokymai regioninėse
bibliotekose yra lengviau pasiekiami (darbuotojai gali tą pačią dieną nuvykti ir grįžti, jei susidaro grupė –
specialistai atvyksta į vietą). Trūkumas – per menkas temų pasirinkimas. Pasak tyrimo dalyvio, „poreikius rašom, teigiam, kad toks poreikis yra, bet to nebegaunam“ [TD5]. Kito tyrimo dalyvio nuomone,
dabartinė mokymų sistema yra gera: „mes nuolat rengiam mokymus. Jei tik matom, kad kažko trūksta,
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visada pasiūlomi mokymai“ [TD1]. Puikias galimybes mokytis, pasak tyrimo dalyvio, sudaro apskrities
biblioteka. „Galima siųsti darbuotojus į stažuotes, kursai, mokymai, nuotoliniai mokymai, atvažiuoja
specialistai į vietą“ [TD1].
Kitas tyrimo dalyvis sako, kad profesionalumo lygį kelti dabar nori dauguma darbuotojų, o to anksčiau nebuvo: „Dabar ir tų kursų rečiau, ir negali siųsti po 10, kaip anksčiau, dabar tik 2–3 <...>. Visi nori,
ir tenka argumentuoti, kam labiausiai reikia“ [TD2].
Vienas iš tyrimo dalyvių mano, kad dabartinė kvalifikacijos kėlimo situacija turi akivaizdžių trūkumų: mokymus rengia [pagal projektus] gavę finansavimą, o jis paprastai būna mažas. Todėl dažniausiai
kviečiami lektoriai pagal rengusios projektą bibliotekos poreikius ir pirmiausia ten dalyvauja savi darbuotojai („Nepakanka nei mokymų, nei kokybės“ [TD10]). Todėl tyrimo dalyvis mano, kad turėtų būti
kuriamas vienas kompetencijų ugdymo centras (ar keletas jų), nesusietas su apskričių bibliotekomis.
Pats pašnekovas dalyvavo Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro surengtuose mokymuose, skirtuose
nespecialistams, ir liko labai patenkintas („berods trijų savaičių mokymai ne bibliotekininkams. Tobula
tiesiog“ [TD10]).
Kita vertus, „daugelį išsilavinimo spragų bibliotekininkai gali panaikinti patys, juk bibliotekoje informacijos apstu“ [TD1]. Kitas tyrimo dalyvis mano, kad vienas iš profesionalumo palaikymo kelių – meistrystė: „Mes ant tų dar, žinot, seniokų, laikomės. Tai tarsi meistrystė“ [TD3]. Tačiau pašnekovai pastebi,
kad tai ilgai užtrunka.
Sistemos kūrimas – atsakinga, ilgalaikė veikla. Vienas tyrimo dalyvis argumentuoja: kompetencijų ugdymo sistemoje pradėti reikėtų nuo strategijos, įvardyti tikslą, numatyti tikslus. „Nes specialistai kaip ir
nyksta po truputį <...>. Ateina iš kitų specialybių. Bet jis tada turi praeiti būtent tą pagrindą, tą mokymą
<...>. Kažkokia tai institucija [tai turi daryti], kurią reikia sukurti <...>. Gerai reiktų apie tai pagalvoti ir
kalbėti <...> Ir kažkas turi imtis iniciatyvos, turėtų pasiūlyti tą koncepciją <...>. Šiuo atveju aš tikrai žiūrėčiau į Nacionalinės bibliotekos žmones, specialistus <...>. Nes jeigu tai nepadarys specialistai, tai padarys
kiti, ir kažin, ar specialistai tuo bus patenkinti. Kad neatsitiktų taip, kad specialistai išnyks <...>. Ir tai ne
tik apie naujai rengiamų specialistų problemą kalbame, o ir apie esamų specialistų kvalifikacijos kėlimą.
Išsilavinimas yra labai svarbus <...>. Kas dabar kvalifikuos tuos bibliotekininkus?“ [TD6].
Vienas iš tyrimo dalyvių mano, kad profesionaliems bibliotekininkams grėsmės kyla dėl to, kad nėra
bendros politikos: „nieko nedarant dėl bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo sistemos, praėjus kažkiek
metų bus labai didelė problema, kaip su spaudinių komplektavimu. Kai sumažino drastiškai [finansus] ir
liko tuščia erdvė fonduose, taip gali atsirasti vakuumas ir žmogiškuosiuose ištekliuose <...>. Juk <...> sugriauta kvalifikacijos kėlimo sistema Lietuvoje ir po šiandien dienai ji nėra atstatyta“ [TD4]. Pasak tyrimo
dalyvio, „didžiausia klaida, kad buvo sugriauta kvalifikacijos kėlimo sistema ir nesukurta niekas, jokio
analogo“ [TD4]. Svarstydamas apie tai, kokia ta sistema turėtų būti, pašnekovas mano: „jeigu nekinta
<...> dabartinė Lietuvos bibliotekų sistema, tai analogiška turėtų būti ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Aš
nežinau, kur galėtų kvalifikaciją kelti Nacionalinės [bibliotekos darbuotojai], bet apskričių bibliotekos
personalas turėtų kelti arba Nacionalinėje bibliotekoje, arba čia, pas save su Nacionalinės bibliotekos
žmonėmis. Aš tikiu, kad [Nacionalinėje bibliotekoje] – aukščiausios kvalifikacijos žmonės, kad jų mąstymas ir suvokimas, ir supratimas yra nacionalinio lygio. <...> Apskričių bibliotekos bibliotekininkai
turėtumėm apmokyti arba rengti metodikas savo [regiono] savivaldybėms, o jos – savo filialams“ [TD4].
Finansai profesionalumo skatinimo sistemoje. Vienas iš svarbių profesionalumo sistemos elementų,
tyrimo dalyvio nuomone, kvalifikacijos kėlimas ir profesionalaus darbo susiejimas su darbuotojų finansiniu skatinimu ir poreikiu, kad kvalifikacijos kėlimas būtų finansuojamas iš biudžeto, taip sudarant sąlygas
kelti kvalifikaciją pagal poreikius.
Tyrimo dalyvis tvirtai įsitikinęs: „kvalifikacijos kėlimui turi būti biudžete numatytos lėšos, tikslinės,
taip, kaip yra fondų komplektavimui. Ir taškas, ir nekvestionuojama. O taip nėra“ [TD4]. Pasak kito pašnekovo, noras ugdyti kompetencijas bibliotekai tampa iššūkiu – nors abstrakčiai visi už kompetencijų
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ugdymą, tai riboja finansai ir siūlomas pasirinkimas [TD7]. Kitas tyrimo dalyvis mano, kad profesionalumo tobulinimas kainuoja, o rajoninių bibliotekų biudžetai mažėja, nes mažėja gyventojų skaičius. Tai turi
įtakos atlyginimams, priedams, lemia nelanksčią apmokėjimo sistemą. („Dabar mes po biškį visiems dalijam. A ir B lygis, ir tu negali iššokt. O priedų kaip ir nėra. Gyventojų mažėja, biudžetai mažėja“ [TD3]).
Kad būtų reali profesionalumą skatinanti sistema, kaip sako kitas tyrimo dalyvis, turi atsirasti konkurencijos elementų, turi būti sureguliuotas ir apmokėjimas už veiklas. Anksčiau to paties tyrimo dalyvio
minėta bibliotekos personalo struktūra detalizuojama taip: „bibliotekoje turi būti 7 labai aukšto lygio bibliotekininkai ir 10 kitų aukšto lygio bibliotekininkų, kuriuos konsultuotų tie septyni. <...> Tie du lygiai
turi būti gerai apmokami. Tada bus rezultatas“ [TD3].
Kitas tyrimo dalyvis pabrėžia, kad vienas iš skaudžiausių elementų kompetencijų sistemoje yra tas,
kad atlyginimas už darbą neatspindi įdirbio: „gauna algą tą pačią, kuris nieko nedaro, ir tas, kuris turi tris
projektus“ <...>. Bibliotekininkai <...> kurie gerai dirba, turi ir uždirbt gerai“ [TD9].
Norą skatinti gerai dirbančius, profesionalius darbuotojus, pasak tyrimo dalyvio, riboja minimalus atlyginimų fondas. Be to, pašnekovas išsako nuoskaudą, kad skirtingose vietovėse ir atlyginimų dydis, ir galimi priedai už gerą darbą netolygūs. „Čia turėtų būti išdirbtas tam tikras mechanizmas <...>. Dabar žmonės, dirbantys tą patį darbą skirtingose vietose, labai skirtingą gauna atlygį <...>. Tai nėra teisinga žmonių
atžvilgiu“ [TD6]. Pasak kito tyrimo dalyvio: „Dabartinė kintama atlyginimo dalis yra per maža, labai
suvaržyta <...>“, kol kas nepasiteisina [TD9]. Konkrečiu atveju kintamosios dalies dydis, skiriamas savivaldybės, sudaro 5 proc. atlyginimo, tyrimo dalyvis teigia, kad atskaičius mokesčius tai yra apie 20 eurų.
Vienas iš tyrimo dalyvių mano, kad kintamoji atlyginimo dalis dirbant bibliotekoje turi būti surenkama balais, už atliktus papildomus darbus „bendroji dalis plius priedas <...> už kvalifikaciją, <...>, jeigu
projektus vykdo“ [TD9]. Dabar vertinimas vyksta pagal metų pradžioje suformuotą užduotį, o tai, tyrimo dalyvio nuomone, netikslu. Pavyzdžiui, „formuodamas užduotį negali nurodyti, kad turi vykdyt 3
projektus. <...> O jeigu negavo finansavimo <...>, nors puikiai parašė?“ [TD9]. Taigi, užduotis formuojama aptakiai, netiksliai, todėl ir vertinimas vyksta panašiai.
Vieno tyrimo dalyvio nuomonė skiriasi: „stebėdama atskirus atvejus aš galvoju, kad net pinigai nėra
pakankama motyvacija. Nes yra žmonių, kurių tu nesumotyvuosi. Jokiais pinigais, nei padidintais, nei
sumažintais“ [TD10]. Neseniai įteisinta atlyginimų sistema su kintamąja dalimi yra bandymas tokią sistemą sukurti, tačiau konkrečios bibliotekos patirtis šioje srityje nėra pavyzdinė. Pasak tyrimo dalyvio,
„teorijoje aš sutinku, praktikoj aš nežinau, kaip tai veiks <...>. Tai priklauso nuo ekonominės situacijos,
jeigu atlyginimų pagrindinė dalis padengtų būtinuosius darbuotojų poreikius, tai veiktų. O dabar... yra
daugiau baimės ir nepasitenkinimo nei motyvacijos daugiau ar geriau dirbti“ [TD10]. Šiuo metu iš savivaldos gauti priedai buvo paskirstyti tolygiai visiems, didelį nepasitenkinimą žmonės reiškė dėl to, kad
kintamoji dalis antraisiais metais sumažėjo. Kol kas šis tyrimo dalyvis negalvoja apie darbo kokybės,
profesionalumo sąsajas su veiklos vertinimu ir kintamąja atlyginimo dalimi. Jis daugiau nuogąstauja,
kas bus, jei sumažėjęs atlygis sukels neigiamas darbuotojų emocijas, todėl šiuo metu pertvarkos ir profesionalumo siekiai vyksta, kai „rausiuosi iš apačios į viršų, kuriu santykius su skyrių darbuotojais, vedėjais“ [TD10]. Nes viena iš pamatinių vertybių, pašnekovui kuriant kolektyvą, yra „žmogiškumas <...>.
[O] minimalus atlygis <...> neleidžia būti žmogui oriu“ [TD10]. Tyrimo dalyvis pasiremia A. Maslow piramide. Jo teigimu, kol ekonominė situacija tokia, kad bibliotekininkų atlyginimai neužtikrina oraus žmogaus fiziologinių ir saugumo poreikių, jis negali atsipalaiduoti ir tapti kūrybingas („pirmiausia turi būti tie
pagrindiniai poreikiai patenkinti, kad žmogus būtų ramus dėl <...> savo kasdienio gyvenimo“ [TD10]).
Prisimenamas bendras nesaugumo jausmas darbe, kai „tu gyveni baimėj. Ir tu lauki, kad iš viso gautum
atlyginimą“ [TD10]. Tai susiję su neseniai išgyventa buhalterinės apskaitos sistemos keitimo patirtimi,
kurią pradėta vykdyti visai nepasirengus.
Kito tyrimo dalyvio manymu, jeigu būtų didesni darbo užmokesčio fondai, reikėtų kurti bibliotekininkų motyvacijos sistemą, kurioje „kvalifikacijos kėlimo dalykai būtų <...> naudingesni pačiam
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bibliotekininkui“ [TD6]. Suprantama, labai svarbu žmogų skatinti ir moraliai: „gražu <...> moralinė motyvacija <...>, nepamiršti žmogų pagirti, padėkoti jam už gerus darbus. Taip ir stengiamės daryti <...>.
[Dabar labai svarbu] kad tie koeficientai būtų pagerinti <...> kultūros darbuotojams“ [TD6].
2.2.6. Profesijos neapibrėžtumas
Vienas tyrimo dalyvis išreiškė abejonę dėl bibliotekininko profesinio tapatumo: „Nežinau, ar bėra dabar profesija? <...> O kas gi dabar tas bibliotekininkas? Aš gi nemačiau jo tikro“ [TD3]. Kita vertus, pašnekovas yra už bibliotekines studijas, mato tokių studijų įtaką bibliotekų kokybei: „Aš taip galvoju: kur
yra bibliotekininkų studijos, ten ir bibliotekos yra labai geros“ [TD3]. Jis pritaria intencijai saugoti profesijos statusą: „Juk visos profesijos saugo savo profesiją. Tik mes kažkaip tai paleidom velniop“ [TD3].
Profesiniam identitetui turi įtakos tai, kad naujai įdarbinami darbuotojai nėra specialistai: „Kurie ilgai
dirba, dažniausiai turi bibliotekinį išsilavinimą, bet į jų vietas dabar ateina dažniausiai pedagogai“ [TD3],
todėl nacionaliniu lygmeniu būtina sudaryti „kompetencijų rinkinį, sudarytą iš kelių lygių, apimantį
bibliotekininko profesijos išskirtinumą“ [TD3].
Profesionalumo sistemos pagrindą vienas tyrimo dalyvis mato bazinėse universitetinėse bibliotekininkystės studijose („visų kitų kompetencijų mes galim prisižebravot. Bėda <...>, kad mūsų specialybės
nėra“ [TD7]). Pašnekovo teigimu, universitetinės studijos užtikrina krypties tęstinumą, suteikia pagrindą
profesiniam tobulėjimui. Yra reali grėsmė, kad „knygoms bibliotekoj vietos neliks. Yra visokių pas mus
„inovatorių“ [TD7]. Pabrėždamas sisteminio mąstymo svarbą organizuojant bibliotekos darbą, tyrimo
dalyvis mato grėsmę profesijos išlikimui. Grėsmė pasireiškia per: 1) nepakankamą darbuotojų finansinį
skatinimą už rezultatus ir 2) artėjančią Vilniaus universiteto studijas baigusių bibliotekų direktorių kaitą,
kai jų vietas gali užimti perėjūnai [TD7].
2.2.6.1. Profesionalumo vystymas
Temoje Profesionalumo vystymas išskirtos trys potemės: 1) poreikis ir sąlygos kompetencijoms tobulinti; 2) bibliotekose vykstantys kompetencijų tobulinimo būdai ir 3) tyrimo metu vadovų matomas
poreikis ugdyti kompetencijas (jas išvardijant).
2.2.6.1.1. Priežastys ir sąlygos vystyti profesionalumą
Tyrimo dalyviams nekėlė abejonių poreikis turėti bibliotekoje profesionalius darbuotojus. Pasak vieno pašnekovo, tai siejasi su nuolat vykstančiais pokyčiais, į kuriuos biblioteka turi žiūrėti kaip į iššūkius
keisti biblioteką ir nuolat išlikti patraukliems visuomenei [TD6]. Kito tyrimo dalyvio žodžiais, bibliotekoje dirba „išsilavinę žmonės, bet mes vis norim tas kompetencijas vystyti, vis kelti ir kelti <...> [nes]
bibliotekos prestižas labai išaugo <...>. Atsirado galimybių leist bibliotekai nepasenti, būti patraukliai ir
vat, atsirado poreikis turėti daug geresnį specialistą“ [TD3]. Pasak kito pašnekovo, keičiantis aplinkai,
esminis administracijos pageidavimas darbuotojams „[asmeninis] noras įsisavint naujoves“ [TD1].
Kitas tyrimo dalyvis mąsto: labai svarbi prielaida kompetencijų ugdymui, „jei yra, kas užveda, o kiti
bent nesipriešina ir apsijungia <...>. Tada yra kažkokių galimybių vystytis“ [TD7]. Esminė prielaida visų
bibliotekininkų profesiniam tobulėjimui, tyrimo dalyvio nuomone, lyderiavimas. Pasak pašnekovo, profesionalumui tobulinti reikia nuolat galvoti apie naujovių įvedimą, jų išankstinį puoselėjimą (percituojama prof. A. Glosienė – reikia ne tik kirpti avelei vilną šiandien, bet ir slapta auginti arkliuką, kurį atėjus
laikui galėtum pademonstruoti kaip žirgą). Tyrimo dalyvio žodžiais: „Pokyčiai turi būti įvedami taip
<...> po truputį, juos neforsuot, jiems reikia ruoštis“ [TD7].
Vienas tyrimo dalyvis mąsto: „Aš labai gerbiu savo darbuotojus, tuos, kurie iš savęs nori tobulėti <...>.
Paskutinius gal trejetą metų pastebiu, kad visi nori kelti kvalifikaciją“ [TD2]. Taip buvo toli gražu ne visada. Kito tyrimo dalyvio žodžiais, didžiausia kompetencijų ugdymo problema yra noro neturėjimas arba
savo problemos nesuvokimas, „nulemtas paties žmogaus savybių“ [TD1].
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2.2.6.1.2. Kompetencijų tobulinimo būdai
Tyrimo dalyviai kalbėjo apie tai, kaip šiuo metu bibliotekos darbuotojai tobulina darbui reikalingas
kompetencijas. Bibliotekoje tikslingai gerinami technologijų naudojimo įgūdžiai – dažniausiai pačių bibliotekoje organizuojamuose mokymuose. Pašnekovė išskiria dvi esmines mokymų kryptis: technologinio
raštingumo mokymai darbuotojams ir skaitytojams. Kad tai vyktų, reikia nuolat sekti ir žinoti realius
bendruomenės poreikius ir jų pagrindu vesti mokymus: „Uodžiam, kas nauja vyksta, tai to mokomės
ir diegiam <...>. Darbuotojai turi įsisavint ir išmokt, tada taikyt tuos dalykus [perduoti juos savo skaitytojams]“ [TD3]. Per laiką įgyta mokymų ir konsultavimo patirtis: „vyresniems žmonėms [konsultacijos vyksta] viens prie vieno. Grupinis mokymas vyresniems žmonėms visiškai netinka. Neefektyvu
visai“ [TD3].
Kitas tyrimo dalyvis apie bibliotekos darbuotojų kompetencijų tobulinimą kalba taip: kai kurias būtinas specialybei kompetencijas bibliotekininkai tobulina pačioje bibliotekoje. Tai vyksta perduodant
įgūdžius ir su tuo susijusias vertybes tarpusavyje, siunčiant pavienius darbuotojus į kursus. Susiformavęs bibliotekos kolektyvas išlieka ilgą laiką stabilus, nes daugelis kartkartėmis mokosi, tobulina žinias
ir įgūdžius. Pavyzdžiui, informacinių technologijų specialistas perteikia reikalingus įgūdžius bibliotekininkams. Išmokę bibliotekininkai pamoko kitus, taip pat ir lankytojus. Kaip ir kiekviename kolektyve,
pasak pašnekovės, „yra, kurie aktyvūs <...>, kiti – vykdytojai, tai yra natūralu. <...>. Svarbu, kad būtų tas
komandinis darbas bibliotekoje“ [TD6].
Tyrimo dalyvis kalba, kad įdarbintas naujas darbuotojas siunčiamas į centrinę biblioteką ir ten mėnesį vyksta perkvalifikavimas, mokomasi „bibliotekinių pradinių pradmenų“ [TD9]. Darbuotojas mokosi
„visus bibliotekinius dokumentinius dalykus. Tai fondo apsaugos nuostatai <...>, katalogų tvarkymas ir
visa kita“ [TD2]. Savarankiškai asmuo dirbti nepradeda, kol nebaigia šių mokymų. Taip pat vyksta mokymai apskrities bibliotekoje, ten galima „bendrųjų gebėjimų pasimokyti“ [TD9].
Vienas tyrimo dalyvis dalijasi mintimis apie tai, kad daugiausia dėmesio skiriama naujų darbuotojų
adaptacijai. Tam taikomas įgudusio specialisto stebėjimas, konsultacijos. „Kartais nuvažiuojam į vietą
[filialuose], perduodant pareigas, kokią savaitę padirba kartu su buvusia darbuotoja“ [TD5]. Bibliotekoje naudingas įgūdžių perėmimas dirbant kitokį, bet susijusį darbą. Pavyzdžiui, į pensiją išėjusią komplektuotoją pakeitė LIBIS sistemos administratorė. Kaip sako pašnekovas, „ji yra inžinierė, bibliotekoje
IT specialiste dirbo ilgai, kūrė tą sistemą ir taip daug išmoko. Ji perėmė pareigas puikiai, be problemų“ [TD5].
Realijos tokios, kad įgūdžiai dažniausiai ugdomi iš projektų: „perkam įrangą ir būna mokymai šalia“ [TD3]. Kitas tyrimo dalyvis mano: nors mokymai vyksta, jų nepakanka. Reikia pagalvoti apie įvairias
mokymo formas (pavyzdžiui, vaizdo mokymams reikia ir konsultavimo funkcijos). Pasak pašnekovo:
„Gaunasi, kad yra duodamos galimybės, bet plaukt reikia išmokti pačiam“ [TD5].
Vienas tyrimo dalyvis akcentuoja, kad esminis profesionalumo vystymas vyko per didžiuosius į bibliotekas nukreiptus projektus, ypač – B. ir M. Gatesų fondo lėšomis. „Biblioteka teikė parašką ir gavo du
milijonus litų, kad <...> galėtume apmokyti visus apskričių darbuotojus. Ir jūs įsivaizduojat, du milijonai
litų, tai fantastiški pinigai. Ir kėlėm kvalifikaciją ne tik savo profesinę, bet [lavinom] ir įvairias kitas [bendrąsias] kompetencijas“ [TD4]. Dabar projektiniu finansavimu paremtų mokymų nepakanka, „šiandien
mūsiškiai [viešųjų bibliotekų darbuotojai – aut. past.] pas jus [Nacionalinėje bibliotekoje – aut. past.]
retai mokosi arba nesimoko. Mūsiškiai gal kažkiek [pamoko], stengiamės iš projektinių lėšų, kas yra absoliučiai neteisinga mokyme“ [TD4]. Organizuojami mokymai turėtų būti orientuojami į įvairaus lygio
specialistus, turėtų būti ir bendrųjų dalykų mokymai. Pasak pašnekovo, „didžioji dalis ir dabar yra skirta
vidiniams mokymams. Tai visada yra norinčių kelt kvalifikaciją“ [TD4]. Organizuoti išorinius mokymus
dažnai neužtenka lėšų. Kita vertus, tyrimo dalyvis pastebi, kad ne visas įgytas kompetencijas bibliotekininkai panaudoja („turi panaudoti savo potencialą <...>. Yra pakankamai apmokyti, pakankamai kvalifikaciją kėlė ir keliantys <...> [o] nėra svertų, kaip darbuotoją motyvuot taikyti kompetencijas“ [TD4]).
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Pavyzdžiui, kalbų vartojimo tobulinimas yra individualus kiekvieno reikalas: „tu žmogaus nepriversi,
jeigu jis darbe nenaudoja užsienio kalbos“ [TD4].
Pašnekovo nuomone, bibliotekos darbuotojai išsilavina savaime, atlikdami pareigas („čia tokia vieta,
kur tu vis tiek išsilavini. Net ir nenorėdamas. <...>. Išsilavini ir tau pasidaro įdomus tas darbas“ [TD3]).
Pasak kito pašnekovo, profesionalumo kaita vyksta nuolat: „žmogus pasimoko, pamato ir pritaiko“ [TD2].
Technologinio raštingumo įgūdžiai ugdomi savišvietos būdu: „Savišvieta. Kapstomės patys, nes negalim nesąmonių daryt, nes nieks neateis“ [TD3]. Pasak kito tyrimo dalyvio, nemažai dalykų bibliotekininkai patys išmoksta. Pavyzdžiui, „kurie domisi robotika, tai jie tikrai pasidomi, ir kaip reikiant <...>.
Nustembi, kad žmogus būna tiek pasiskaitęs ir pasidomėjęs“ [TD8]. Kitas tyrimo dalyvis pabrėžia, kad
„išmokti galima visko“ [TD10]. Pačiam pašnekovui teko kolektyvą nuo pagrindų mokyti elementarių
kompiuterinio raštingumo dalykų (pavyzdžiui, naudotis elektroniniu paštu), todėl jis mano, kad tokios
kompetencijos gali būti skleidžiamos ir perimamos pačiame kolektyve. O specifinių informacinių technologijų dalykų, skirtų atskiroms paslaugoms, kaip antai „virtualios realybės akiniai, robotukai, planšetės
ir kiti specifiniai dalykai, yra ne visiems“ [TD10]. Pasak pašnekovo, entuziastai juos išmoksta per projektinius ar kitokius mokymus ir to pakanka.
Tyrimo dalyvio nuomone, kolektyvo profesionalumą ugdo įsilieję tarptautiniai savanoriai [TD3]. Kitas tyrimo dalyvis kalba, kad atvykstantys savanoriai savo veikla „padeda mums, bibliotekininkams, kažką naujo ir pozityvaus parodyti“ [TD6]. Tarkim, ukrainietė yra anglų kalbos mokytoja, ir bibliotekininkai
sukūrė paslaugą vaikams „Aš noriu mokytis anglų kalbos“. Vasarą per žaidimus savanorė moko kalbos
įgūdžių, klube gali dalyvauti ir vietos gyventojai, ir atvykę vasaroti. Savanoris iš Armėnijos analogišku
pagrindu veda užsiėmimus „Aš noriu piešti“ [TD6].
Kai kurie darbuotojai mokosi nuotoliniu ar tęstiniu būdu savarankiškai, yra baigusių kolegijas [TD9].
Kitas pašnekovas sako, kad neturintys profesinio išsilavinimo skatinami baigti bibliotekines studijas formaliu būdu („bent keturi darbuotojai baigė kolegijoje šalia administracinių ir tas, susietas su biblioteka“) [TD2].
2.2.6.1.3. Reikiamų ugdyti kompetencijų įvardijimas
Kalbėdami apie bibliotekininkams tyrimo metu aktualias tobulinti kompetencijas, tyrimo dalyviai
mini bendruosius įgūdžius, profesinėje veikloje reikalingas atsinaujinančias žinias ir naujus įgūdžius,
ypač teikiant inovatyvias, anksčiau bibliotekoms mažai būdingas ar visai neteiktas paslaugas.
Sritys, kuriose personalui būtina tobulinti kompetencijas: 1) naujos literatūros vertinimas ir 2) LIBIS
sistemos taikymas – šie mokymai, pasak pašnekovo, bibliotekininkams privalomi („Nori – nenori, turi
mokytis, nes neveiks sistema“ [TD3]). O apie naują literatūrą, kaip sako tyrimo dalyvis, norėtųsi pasimokyti, kad tai būtų „paskaitos, tokia kaip ir Knygų mugės patirtis praktikoj. Naujausių knygų pristatymai,
literatūros vertinimas“ [TD3]. Pašnekovas apgailestauja, kad tokiems mokymams biblioteka ne visada
gauna finansavimą, o „veltui geros žinios nedalinamos“ [TD3].
Kitas tyrimo dalyvis mano, kad dažniausiai darbuotojams trūksta bendrųjų įgūdžių, „dalykinių žinių,
ypač kur vyresnės darbuotojos, seniai dirba, jos turi“ [TD1]. Administracijos siekis – ugdyti darbuotojų
kultūros poreikį, norą dalyvauti joje, pažinti geruosius pavyzdžius. Pašnekovas teigia, kad pasigendama
šių esminių kompetencijų: lankstumo, viešo kalbėjimo baimės [baimės nebuvimo], komunikacijos gebėjimų, kompiuterinio raštingumo, gebėjimų pritraukti skaitytojus (lankytojus) [TD1].
Tyrimo dalyvis nurodo būtinas bibliotekininkams gerinti kompetencijas: 1) gerinti užsienio kalbų
įgūdžius („kurie mokyklas baigė Brežnevo laikais <...> jų užsienio kalbos žinios gerokai menkesnės“
[TD7]); 2) plėsti technologinį raštingumą, įvaldant naująsias medijas; 3) perteikti esmines profesijos
žinias įdarbintiems nespecialistams („kad suprastų, kas yra biblioteka. Dėl ko viskas daroma – kad susivokti. <...> Kas yra UDK ?<...> Kas kur guli ir kodėl“ [TD7]).
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Tyrimo dalyvio nuomone, įsidarbinusiems nespecialistams trūksta veiklai būtinų žinių, pavyzdžiui,
apie literatūrą, vaikų literatūrą, populiariausius rašytojus ir panašiai. Reikalingi tokių temų mokymai.
Trūksta ir bendrųjų gebėjimų, nes ateinantiems dirbti, kad ir turintiems aukštąjį išsilavinimą, trūksta raštvedybos, kompiuterinio raštingumo (jis vis kinta), tekstų rašymo įgūdžių. Darbuotojams reikėtų bendrųjų kompetencijų ugdymo – mokymų, skirtų motyvacijai didinti: „rašyt projektus, gaut lėšas, juos laimėt“ [TD9]. Kita vertus, motyvaciją imtis šių veiklų sudarytų galimybė tuo pasididinti atlyginimą [TD9].
Tyrimo dalyvė pabrėžia, kad išskirtinai trūksta kvalifikacijos kėlimo galimybių bibliotekoje dirbantiems
ilgamečiams specialistams („Didžiausios problemos yra su specialistais <...>. Pavyzdžiui, pamatėm duobę ar atotrūkį dirbant su UDK“ [TD9]). Įvyksta globalūs pokyčiai, ir nors šalyje yra parengta metodika,
rajonų specialistai nori turėti mokymus nacionalinėje bibliotekoje. Tas pats pasakytina ir apie LIBIS sistemos pokyčius ir iš to kylančias problemas [TD9].
Kitas tyrimo dalyvis kalba, kad svarbi kompetencijų tobulinimo dalis turi būti skirta bendruomenės
švietimui, informavimui apie pasikeitusias bibliotekos funkcijas, naujas veiklas. Pateikiamas pavyzdys:
„suomiai, viešųjų bibliotekų avangardas, sako, – mes irgi turim sakyt, ką mes darom. Nes vat gaji tokia
nuomonė, kad biblioteka yra vien tiktai [knygų] lentyna“ [TD8]. Pirmiausia, pasak tyrimo dalyvio, reikia
tobulinti „bendražmogiškas [savybes], tuos gebėjimus komunikacinius, kultūrinius <...>, kalbų mokėjimą.
Labai svarbu personalui tiesiog atnaujinti profesines žinias „naujų sužinot dalykų apie <...> bibliotekininkystės tendencijas pasaulines <...>. Kokia bibliotekų ateitis, vizija ir visa kita <...>. Labiausiai reikėtų motyvacijos kažkokios. Ir tada profesionalumas automatiškai šokteltų“ [TD8]. Reikia pakelti bendrąjį kultūrinį
lygį, kad didžiausia veiklos problema netaptų skaitytojų skundai apie tai, kad „kabinete riejasi susėdusios
trys <...>“ [TD3]. Reikėtų organizuoti konfliktų valdymo, motyvacijos mokymus („smegenų plovimo“ (juokiasi) kursai reikalingi. Kad suvoktų, kam jiems to reikia [dirbti dėl profesinio pasitenkinimo]“ [TD8]).
Kitas tyrimo dalyvis mano, kad reikalingi tęstiniai, pakopomis įgūdžius gerinantys mokymai, skirti
informacinėms technologijoms įvaldyti, psichologijai pažinti, konfliktiškoms situacijoms valdyti. Pašnekovo nuomone, problema yra vėluojantys dalykinių žinių ir įgūdžių mokymai (pavyzdžiui, UDK pakeitimai ir su tuo susijusi veikla; statistikos formos pildymas) [TD5].
Pasak kito pašnekovo, bibliotekininkams reikėtų lavinti edukatoriaus įgūdžius, nes tokių veiklų anksčiau bibliotekininkai nevykdė. „Kaip knygą pristatyti, kaip vaikui pristatyti, kad jis pradėtų nuo knygutės
su trim žodžiais ir paveiksliuku iki klasikos. <...> Ir dėl suaugusių <...> grupinio mokymo įgūdžių“ [TD10].
Kito pašnekovo nuomone, šiuo metu jaučiamas darbuotojų nepasirengimas mokyti kitus, edukacinių kompetencijų reikėtų pasisemti daugiau, nes mokymai tampa įprasta veikla bibliotekininkams [TD4].
Trūksta žinių ir įgūdžių, kaip dirbti su tikslinėmis grupėmis – neįgaliais žmonėmis, turinčiais specialiųjų poreikių („biblioteka atsiveria naujoms tikslinėms grupėms ir bibliotekininkams trūksta žinių, <...>
kaip aptarnauti tokius lankytojus, kaip su jais elgtis?“ [TD10]). Reikalingi tęstiniai mokymai, skirti rašto
kultūrai, tiesiog komunikacijos raštu etikai, normoms, tinkamam „Word“ paketo naudojimui [TD10].
Tyrimo dalyvis pažymi, kad labiausiai pageidaujami yra psichologijos srities, bendravimo įgūdžių
lavinimo kursai, nes tai panaudojama komunikacijoje su skaitytojais. Reikėtų tobulinti projektų rašymą,
gilintis į kitų šalių bibliotekų patirtį, mokytis kalbų. Visa tai, kas sudaro galimybes „kažką keisti bibliotekoj, kad neužsistovėti“ [TD2]. Kita vertus, kompetencijos nuolat kinta, kaip ir pačios veiklos bibliotekoje.
Todėl tyrimo dalyvis mano, kad „[bibliotekininkams] kompetencijos reikalingos <...> bus tokios, kokia
veikla atsiras bibliotekoj. Labai nauja“ [TD2].
Labai svarbu bibliotekininkams gerinti komandinio darbo įgūdžius. Bibliotekininkams ypač reikia
tobulinti informacinių technologijų įgūdžius. Trūksta mokymų apie literatūrą, „kad bibliotekininkas geriau susigaudytų šitos literatūros jūroj“ [TD6], reikėtų tokios pagalbos iš literatūrologų, profesionalų.
Reikia psichologijos, socialinės integracijos srities mokymų. „Kaip atpažinti nuskriaustą vaiką? <...>,
kaip tam žmogui galbūt padėti, ką rekomenduoti paskaityti ir t. t. Kaip komunikuoti su skirtingų socialinių sluoksnių grupėmis, lankytojais ir t. t.“ [TD6].

71

Aktualu rytoj / Relevant Tomorrow 2021, t. 1, Nr. 19

ISSN 2669-2899 (online)

3. Apibendrinimas ir diskusija
Atliktas kokybinis tyrimas patvirtina teorines mokslininkų įžvalgas apie bibliotekininkų profesijos
transformacijas ir su tuo susijusius iššūkius. Intensyviausi pokyčiai vykta dėl sparčiai kintančių technologijų, tačiau Lietuvos bibliotekininkai susiduria ir su politinių pertvarkų, ekonominės raidos netolygumų,
konkurencijos apraiškomis. Viešosios bibliotekos vis labiau imasi lyderystės bendruomenėse vaidmens,
siekia geriau pažinti ir atitikti bendruomenės lūkesčius, nors šioje srityje pripažįsta turinčios tobulinti kompetencijas ir siekti profesionalumo. Teminės analizės metodu suformuota bibliotekininko profesionalumą
žyminčių kompetencijų schema rodo, kad didžiąja dalimi profesionalumą tyrimo dalyviai suvokia per bendrąsias tradicines ir inovatyvias, kūrybiškumą bei orientaciją į lankytoją apibrėžiančias kompetencijas.
Ilgaamžes tradicijas turinti biblioteka keičiasi, nors joje išlieka institucijos išskirtinumą formuojančios veiklos, suteikiant prieigą prie informacijos. Tema Svarbiausios veiklos bibliotekoje atskleidžia, kaip
keičiasi suvokimas apie esmines bibliotekos funkcijas, veiklų svarbos pirmenybiškumo suvokimą. Teorinėje dalyje pristatytos Candy Hillenbrand36 ir James Castiglione37 institucijų kaitos tendencijos, susijusios su naujųjų medijų ir technologijų įvaldymo svarba, patvirtina tyrimo dalyvių suvokimą apie
bibliotekos esminių veiklų skirstymą į 1) tradicines (ilgai trunkančias, nuo seno bibliotekai būdingas)
ir 2) inovatyvias veiklas (susijusias ne tik su naujųjų technologijų taikymu, bet ir naujomis anksčiau
bibliotekai nebūdingomis ar mažiau būdingomis veiklomis). Kad išliktų dermė ir būtų puoselėjama harmonija tarp šių tendencijų, turi būti tam tikros sąlygos, pavyzdžiui, turi įvykti suvokimo transformacija
bibliotekininkų sąmonėje.
Kaip inovatyvios Lietuvoje suvokiamos ne tik naujomis technologijomis paremtos veiklos, bet ir
plačiau – siekiai geriau pažinti bendruomenę ir siūlyti jai aktualias paslaugas. Inovatyviomis veiklomis
įvardijamos išsiplėtusios bibliotekos kultūrinės-edukacinės funkcijos, renginių organizavimas, su papildomomis veiklomis susiję projektai. Renginių organizavimas ir edukacijos turi tradicijas bibliotekose,
tačiau palyginti su ankstesniais laikotarpiais šios veiklos labai išplėtotos, pasikeitusios jų formos. Inovacijos pasireiškia per bibliotekos, kaip demokratinės erdvės visiems, plėtojimą, naujų veiklų, kurių pagrindu
į biblioteką pritraukiama daugiau žmonių, tikslingas paieškas. Inovatyvus yra požiūris, kad organizuojamos veiklos padėtų žmonėms tobulėti, jų gerai savijautai.
Be galo svarbu, kad pasikeistų darbuotojų nuostata dėl būtinybės keistis, tobulinti savo asmenybę,
atitikti laiko dvasią, o ne vien išlaikyti esamą status quo. Pasikeisti turi ne tik bibliotekininkų, bet ir
bibliotekų steigėjų bei valdytojų suvokimas. Šiuo atveju svarbu įrodyti savo reikalingumą ir naudą bendruomenei, paneigiant „pinigų siurblių“ epitetą. Tyrimo dalyviai pabrėžia, kad transformacijas skatina
besikeičiantys bibliotekų pastatai ir vidinis dizainas – pokyčiai, įvykę dėl šalyje vykdomos bibliotekų
modernizavimo programos. Neišvengiama transformacijos sąlyga tampa tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Bendrai veiklai susijungia ne tik apskričių, rajoninės viešosios, bet ir skirtingų priklausomybių
bibliotekos, jos vis labiau bendradarbiauja su kitomis vietovėje įsikūrusiomis institucijomis. Kartais tarp
jų vyksta konkurencija dėl to paties kultūros paslaugų naudotojo, tai skatina bibliotekas siekti paslaugų kokybės ir ją išlaikyti. Nedidelėse vietovėse besiplečiančios bibliotekos veiklų tendencijos pasireiškia
paslaugų dubliavimu, o tai kelia išnykimo grėsmę ir skatina biblioteką apibrėžti savo identitetą. Svarbi
kokybiško veiklų organizavimo sąlyga – papildomo finansavimo paieškos, nes iš biudžeto gaunamo minimalaus finansavimo veiklų įvairovei nepakanka.
Tema Profesionalumo kaitos veiksniai, iššūkiai ir kliūtys atskleidžiama per objektyvius ir įtaką darančius veiksnius, pokyčių kelyje sprendžiamus iššūkius ir patiriamas kliūtis. Tai atitinka teorinėje dalyje
minėtų D. F. Kohlo38, B. U. Zano39 nuostatas, kad bibliotekos personalui tenka ne kartą keistis ir aplinkos
36
37
38
39

Žr. Hillenbrand, C. Librarianship in the 21st Century – Crisis or Transformation?, p. 164–181.
Žr. Castiglione, J. Environmental Scanning: an Essential Tool for Twenty First Century Librarianship, p. 528–536.
Žr. Kohl, D. F. Knowledge Life Cycles: Renewal and Obsolescence, p. 374–381.
Žr. Zan, B. U. Familiarity of Information and Records Management Students to Web 2.0 Tools: A Case Study on Blog, p. 143–151.
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pokyčiai verčia labai rimtai reaguoti į besikeičiančias realijas. Šias nuostatas papildo tyrėjos M. Haigh
mintis, kad ne tik technologiniai, bet ir ideologiniai pokyčiai daro įtaką profesijos kaitai40. Tyrimo rezultatai patvirtina, kad vienas svarbiausių profesinės transformacijos veiksnių – aplinkoje vykstantys pokyčiai ir jų daromas spaudimas keistis. Netolimoje praeityje tai buvo politinės ir valdymo sistemos pokyčiai, atsiradusios kompiuterinės technologijos. Dabar – dėl globalių pokyčių besikeičiantys bibliotekos
skaitytojų ir lankytojų poreikiai, elgesys, medijų pasikeitimai, kintančios bibliotekų erdvės, išsiplėtusi
bibliotekoje besilankančių asmenų geografija ir su tuo susijusi tarpkultūrinės komunikacijos plėtra. Kaitą
atspindi besiformuojantis bibliotekininkų profesionalumo bruožas – noras pagelbėti kitiems, būti įvertintiems, pasididžiavimas savo institucija. Kita vertus, profesionalumo transformacijai didelę įtaką daro
buvęs (nemaža dalimi išlikęs) bibliotekos darbuotojų „ramaus darbo lūkestis“, būdingas net ir naujai į
bibliotekininko pareigas pretenduojantiems asmenims, ir daugelio bibliotekininkų polinkis į humanitarinius mokslus. Todėl dažnam bibliotekininkui būdinga technologijų įvaldymo baimė ir pasipriešinimas
tam. Svarbūs yra naujovių adaptavimo kolektyve būdai, vienas iš jų – tęstinis kompetencijų tobulinimas.
Neatsitiktinai mokslininkai R. Vaaganas ir S. Holmas savo tyrime akcentuoja stereotipų keliamą grėsmę
profesijos vystymuisi, nuogąstauja dėl naujų stereotipų, keliančių grėsmę pamatinei bibliotekų filosofijai
ir vertybėms, įsigalėjimo41. Stereotipai šio tyrimo dalyvių sampratoje pasireiškia „ramaus darbo lūkesčiais“, pasipriešinimu kaitai, taip pat ir technologinei.
Didelę reikšmę profesionalumui gerinti turi profesijos lyderiai, nukreipiantys kaitai. Su didele pagarba tyrimo dalyviai mini profesorės Audronės Glosienės įtaką. Bibliotekų kaitai didelę reikšmę turėjo
didieji tarptautiniai projektai, suteikę galimybių ne tik atnaujinti technologijas, bet ir kelti kvalifikaciją profesijos srityje, taip pat ugdyti bendrąsias kompetencijas. Tai atitinka C. Johnson atlikto tyrimo,
skatinančio bibliotekininkus imtis lyderio bendruomenėse (taip pat ir profesinėse bendruomenėse) vaidmens, mintis42.
Profesionalumo kaita susijusi su finansais. Bibliotekininkų atlyginimai auga per mažai, nors per nepriklausomybės laikotarpį yra pokyčių į teigiamą pusę, tačiau esamoje situacijoje biblioteka negali konkuruoti dėl kūrybingų, motyvuotų inovatyvioms veikloms asmenų pritraukimo. Vis dar kalbame apie tai,
kad bibliotekininko gaunamas atlyginimas neužtikrina oraus žmogaus fiziologinių ir saugumo poreikių.
Per profesines organizacijas išsikovotas pagrindinių bibliotekos veikloms būtinų finansų apibrėžtumas,
tačiau per krizę pažadėti rodikliai sumažėjo daugiau nei tris kartus. Finansų įtaka bibliotekų veiklai analizuojama ir teorijoje, tačiau pabrėžiamas kitas aspektas. JAV mokslininkas J. Castiglione akcentuoja, kad
visame pasaulyje bibliotekoms tenka susidurti su finansinių išteklių apribojimais ir juridinių asmenų
spaudimu43.
Tarp minimų iššūkių, kuriuos bibliotekininkai patiria pokyčių kelyje ir imasi juos spręsti, pirmiausia
įvardijamas naujų technologijų įvaldymas. Pabrėžiamas poreikis bibliotekose įdarbinti IT specialistus,
kurie veiktų kartu su bibliotekininkais, padėtų jiems įgyti reikiamus įgūdžius. Susiduriama su problemomis, susijusiomis su įrangą pagal projektus pateikiančiais, bet mokymų nesuteikiančiais edukatoriais. Bibliotekos savarankiškai ieško sprendimų, nors pageidautų centralizuotai organizuojamų
mokymų.
Susiduriama su generacijų vertingumo pokyčiais, kai ilgamečiai darbuotojai nesulaukia lauktos pagarbos, nes jiems sunkiau įgyti reikiamus naujus gebėjimus, o senų nepakanka. Iššūkiu tampa pritraukti
jaunų, motyvuotų dirbti žmonių į menkai mokamas pareigas, o ilgamečiai darbuotojai nelinkę pripažinti
jaunimo vertingumo dėl profesinės patirties ir tradicinių žinių stokos. Todėl administracijai tenka spręsti
iššūkius, randant darbuotojui tinkamą vietą, kurioje jis galėtų atsiskleisti kaip kūrybingas darbuotojas.
40
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Kita vertus, plečiantis bibliotekos veikloms ir mažėjant turinčių bibliotekinį išsilavinimą, vis daugiau
įdarbinamų asmenų yra baigę kitos srities mokslus. Susiduriama su iššūkiu jiems perteikti esmines bibliotekininkystės žinias, o ilgamečiams bibliotekininkams iššūkiu tampa perprasti naujas veiklas, atlikti
papildomas ar pasikeitusias funkcijas. Pažymima, kad įgyti reikalingų veiklai kompetencijų ir jas tobulinti irgi yra iššūkis, nes šalyje nėra vienos tęstinės kompetencijų tobulinimo (kvalifikacijos kėlimo)
sistemos. Pokyčiai įvyko dėl asmeninių siekių įgyti kompetencijas: dar neseniai buvo nemažai nelinkusių
tobulėti, o dabar norinčių mokytis yra daugiau nei galimybių juos išsiųsti kelti kvalifikacijos. Taikomi
ir netradiciniai kompetencijų tobulinimo (kvalifikacijos kėlimo) metodai, pavyzdžiui, savanorių iš kitų
šalių pasikvietimas į biblioteką.
Veiklų organizavimo iššūkis bibliotekoms yra rinkodaros principų taikymas, tai keičia patį požiūrį į
veiklas, skatina savarankiškai kurti projektus, atlikti tyrimus, geriau pažinti bendruomenę ir plėsti įprastines kasdienes veiklas. Sprendžiami iššūkiai sudaro sąlygas keisti savivaldos nuomonę apie bibliotekos
reikšmingumą, jos teikiamą naudą, leidžia bibliotekoms išlikti patrauklioms ir reikalingoms. Tai patvirtina minėtų J. Castiglione ir C. A. Johnsono tyrimuose pristatomi lyderiavimo ir rentabilumo siekių
aspektai bibliotekininkams siekiant veiklos profesionalumo44.
Didžiausiomis profesionalumo transformacijų kliūtimis įvardijamas kai kurių bibliotekininkų konservatyvumas ir pasipriešinimas naujovėms, kurį įveikti yra labai sudėtinga. Viena iš kliūčių – lėtai vykstantis kolektyvo atsinaujinimas, nes išlieka gaji tradicija dirbti ir sulaukus pensinio amžiaus. Tai tampa
kliūtimi, jeigu ilgamečiai darbuotojai profesionalumą supranta labai ribotai ir konservatyviai (baigiau bibliotekininkystės studijas, manęs to nemokė). Motyvuoti bibliotekininkus naujoms veikloms ar papildomoms funkcijoms turi vadovai, susiduriantys su probleminiu siekiu „daugiau mokėti gerai dirbančiam
personalui“, nes galimybių tam mažai. Viena iš siūlomų problemos sprendimo galimybių – atestacija ir
jos rezultatų sąsajos su atlyginimo koeficientu. Šios tyrimo dalyvių iškeltos problemos nepavyko identifikuoti kitų tyrėjų darbuose.
Kliūtis siekti profesionalumo – reikiamų mokymų kompetencijoms įgyti ir tobulinti trūkumas, kvalifikuotų specialistų stoka rinkoje. Gresianti kliūtis profesionalumui – atsitiktiniai, profesijai neatsidavę
vadovai, kurių gali padaugėti dėl ribotų direktorių kadencijų.
Kliūtis gerinti profesionalumą yra bendros bibliotekų politikos stoka, o juk turėtų būti apibrėžtas
bibliotekos identitetas, vystymosi kryptys, galima kooperacija ir bendros veiklos. Pačioms bibliotekoms
siekiant profesionalumo kliūtimi tampa negebėjimas tinkamai pristatyti savo veiklas, jų teikiamą naudą
visuomenei. Įvardytas kliūtis galima identifikuoti ir teorinėje sampratoje cituojamuose moksliniuosepraktiniuose darbuose.
Temoje Profesionalumą išreiškiančios kompetencijos jos aptariamos skirstant į 1) tradicines / klasikines profesijai būdingas kompetencijas; 2) inovatyvioms veikloms būtinas kompetencijas bei 3) profesionaliai dirbančiam bibliotekininkui būdingas asmenines savybes / bendruosius gebėjimus. Pabrėžiama
sąlygų profesionalumo raiškai svarba.
Bibliotekininko profesionalumą sudaro keleto blokų (kompleksinių vienetų) tarpusavyje susijusios
kompetencijos ir sąlygos profesionalumui reikštis. Profesionalus bibliotekininkas turi išlaikyti profesionalumo branduolį sudarančias kompetencijas, kurios būdingos ilgas istorines tradicijas turinčios bibliotekos institucijos darbuotojams (sąrašas pateikiamas 1 schemoje). Tradicines kompetencijas galima
skirstyti į bendrąsias (jas turi įgyti visi bibliotekos darbuotojai) ir specifines (būdingas konkrečiai darbo
vietai). Svarbu įgyti bendrąsias bibliotekininko kompetencijas, o specifines galima tobulinti ir pačioje
darbo vietoje, keičiantis veiklų būdams ar perimant pareigas iš išeinančių iš darbo. Pasireiškia skirtumas
tarp ilgas tradicijas turinčių kompetencijų (pavyzdžiui, komplektavimo) ir išskirtinai dinamiškų darbo
vietų (pavyzdžiui, darbas su jaunimu), kuriose tenka nuolat atnaujinti kompetencijas.
44
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Inovatyvių veiklų kompetencijos tiriamuoju laikotarpiu tampa išskirtinai aktualios ir būtinos ne tik
plečiant savo veiklas, bet ir teikiant klasikines bibliotekų paslaugas. Svarbiausia kompetencija – išmanyti
technologijas, nuolat atnaujinti informacinį ir medijų raštingumą. Tai tiesiogiai susiję su kita svarbia tampančia bibliotekine kompetencija – edukacinių mokymų organizavimu ir vedimu. Vykdomos edukacijos
turi būti patrauklios, reikalingos bendruomenei. Jos neapsiriboja technologiniu raštingumu, bet šioje
srityje bibliotekos teikia pagalbą bendruomenei, suteikdamos daugiau galimybių informacijos prieigai
ir kasdieniam gyvenimui. Svarbu naudoti technologijas ne tik senjorams mokyti, bet ir jaunų žmonių
skaitymui skatinti.
Kultūrinės, edukacinės funkcijų plėtra bibliotekose reikalauja bibliotekininkams būti kompetentingiems rengiant ir valdant projektus. Inovatyvumas informavimo veikloje reikalauja iš bibliotekininko ne
tik modernaus informacinio raštingumo, bet ir plataus akiračio, gebėjimo individualiai konsultuoti ne tik
pagal užklausas iš bibliotekos fondo. Inovatyvi daugeliui bibliotekų darbuotojų yra veiklos organizavimo
pagal rinkodaros principus kompetencija: mokėti atlikti tyrimus, analizuoti informaciją, pagal ją reaguoti
ir veikti. Inovatyvia kompetencija bibliotekininkams tampa gebėjimai tinkamai komunikuoti su visų socialinių sluoksnių ir grupių atstovais. Sėkmingam bibliotekos įvaizdžiui kurti ir išlaikyti bibliotekininkams
svarbu profesionaliai komunikuoti su politikais – gebėti palaikyti demokratijos nuostatas, suteikti bendruomenės nariams teisę būti išklausytiems ir pasirinkti.
Į specifinių kompetencijų reikalaujančias pareigas turi būti priimami jas turintys specialistai – informacinių technologijų, ryšių su visuomene, renginių organizavimo profesionalai.
Svarbios profesionalumui yra asmeninės bibliotekininko kompetencijos, dažnai įvardijamos kaip bendrieji gebėjimai ar asmens bruožai. Svarbiausia yra asmens motyvacija dirbti ir pasiekti rezultatus, o tai
tiesiogiai susiję su išprusimu. Tai lojalumas ir pagarba savo profesijai, gebėjimas išlaikyti lygį, žinių siekis
ir atsakomybės prisiėmimas, pasiryžimas įveikti sunkumus. Išskirtinai svarbios profesionalumui tampa
komunikacinės savybės, noras bendrauti, empatija, lankstumas ir per tai pasireiškiantys gebėjimai pritraukti lankytojus, atstovauti savo institucijai. Būtina savybė – tolerancija ir etikos laikymasis, gebėjimai
turimas kompetencijas taikyti naujose veiklose.
Asmeninių savybių reikšmę profesijai pabrėžia ir teoretikai. Minėtos J. Bronstein tyrime45 jos sudaro
atskirą kompleksinį bendros struktūros vienetą. Pristatomo tyrimo rezultatai tai patvirtina. Mąstoma
apie bendruosius gebėjimus, kuriuos turi tobulinti bibliotekininkai, nes jais turi pasižymėti profesionaliai
atliekantys pareigas darbuotojai. Bendrajame bibliotekininko profesionalumą nurodančių kompetencijų
sąraše bendrieji gebėjimai išvardijami Kūrybiškumo ir orientacijos į lankytoją reikalaujančių inovatyvių
veiklų kompetencijų kompleksiniame vienete.
Atskirų darbuotojų profesionalumas sudaro sąlygas veikti kartu ir profesionaliai atstovauti institucijai. Bendri tikslai, bendraminčių siekiai veiklai suteikia sinergijos. Viena iš profesionalumo sąlygų yra
universitetinis darbuotojų išsilavinimas. Daugelis tyrimo dalyvių pirmenybę teikia profesijos srities išsilavinimui, pritaria bendro kompetencijų rinkinio sudarymui, nuo kurio reikėtų atsispirti siekiant tolesnio profesionalumo vystymo ir būti pasirengusiam priimti naujoves. Kita vertus, darbdaviai turi siekti
atskleisti žmogų, rasti vietą, kurioje geriausiai atsiskleidžia jo kompetencijos. Profesionalus bibliotekininkas turi gebėti pritraukti lėšų, rašyti sėkmingus projektus, nes tik taip gali būti tobulinamos reikiamos
kompetencijos ir vystomos inovatyvios veiklos. Profesionalumui reikštis padeda modernizuotos, atsinaujinančios bibliotekos, į kurias lankytojams smagu ateiti, skatinamas darbuotojų pasididžiavimas institucija
ir motyvacija siekti profesionalumo. Ši potemė parengta dėl to, kad tyrimo dalyviai pabrėžė ir įvardijo, kas
trukdo ir kas padeda profesionalumui reikštis. Kita vertus, kaip profesionalumo sąlyga yra suvokiamas
poreikis tobulinti asmenybę, bendrąsias kompetencijas ir galimybė gražinti (atnaujinti, modernizuoti)
pačias bibliotekas.
45
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1 schema. Lietuvos bibliotekininko profesionalumą žyminčių kompetencijų klasifikacija
Tradicinės profesinės kompetencijos
Bendrosios profesinės kompetencijos
Bendrieji gebėjimai ir įgūdžiai:
raštvedyba, informacinis ir technologinis raštin
gumas,
tekstų kūrimas,
literatūros išmanymas, gebėjimas populiarinti
knygą,
užsienio kalbų žinios.
etikos nuostatos ir jų laikymasis; tolerancija.
Komunikaciniai gebėjimai ir įgūdžiai:
gebėjimas bendrauti su įvairiomis vartotojų
grupėmis (vaikais, jaunimu, senjorais, specialiųjų
poreikių turinčiais žmonėmis).
Pradinės bibliotekininkystės žinios, gebėjimai ir
įgūdžiai:
a) bibliotekų sistemos veikimo suvokimas,
b) gebėjimas dirbti LIBIS,
c) gebėjimas dirbti su duomenų bazėmis,
d) UDK išmanymas,
e) informacijos valdymo pagrindai:
– informacijos atranka,
– informacijos sisteminimas,
– informacijos apdorojimas (šifrų suteikimas,
aprašymas, sustatymas ir kt.),
f) konsultavimas pagal užklausas.

Specifinės profesinių kompetencijų sritys
– komplektavimas,
– dalykinimas,
– sisteminimas,
– bibliografinių įrašų rengimas,
– elektroninio katalogo palaikymas,
– kraštotyros veikla.

Inovatyvioms veikloms reikalingos kompetencijos
Technologijų išmanymas
Informacinis ir medijų raštingumas:
IKT naudojimo įgūdžiai,
tikslinga informacijos paieška,
technologinis raštingumas,
gebėjimai rasti ir atrinkti naują esminę kokybišką
informaciją,
greita orientacija ir naujovių perpratimas.

Kūrybiškumas ir orientacija į lankytoją
Vadybinės kompetencijos:
krizinių situacijų valdymas,
atstovavimas bibliotekai,
rinkodaros tyrimų organizavimas ir atlikimas,
efektyvus vadovavimas, gebėjimas motyvuoti ir atskleisti
darbuotojus,
strateginis mąstymas,
gebėjimas panaudoti skirtingų kartų privalumus,
atsakomybės prisiėmimas.
Asmeninės savybės / bendrieji įgūdžiai:
lankstumas veikloje,
kultūros pažinimo poreikis ir žingeidumas,
domėjimasis profesinėmis naujovėmis,
pusiausvyra tarp technologinio raštingumo ir naujos lite
ratūros išmanymo,
kompetencijų sinergija (žinių taikymas, rengiant projektus);
gebėjimai bendradarbiauti,
optimistinis nusiteikimas mokyti,
orientacija vietovės kultūrinėje aplinkoje,
pasiryžimas įveikti sunkumus,
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Inovatyvioms veikloms reikalingos kompetencijos
Technologijų išmanymas

Kūrybiškumas ir orientacija į lankytoją
noras tobulėti,
pareigingumas,
lojalumas.
Kūrybiškumas veikloje:
idėjų generavimas projektų kūrimui,
gebėjimas kurti projektus ir juos įgyvendinti,
gebėjimai taikyti įvairias renginių vedimo formas,
gebėjimai būti matomiems bendruomenėje,
gebėjimai pritraukti, sudominti, įtraukti skaitytoją (lankytoją), pasiūlyti jam kažką įdomaus,
sujungti gebėjimai (žinių taikymas rengiant projektus),
orientavimasis vietovės kultūrinėje aplinkoje.
Orientacija į vartotoją:
bendruomenės poreikių pažinimas,
modernios komunikacijos taikymas,
gebėjimai pritraukti skaitytojus (lankytojus), užmegzti ir
palaikyti kontaktus bendruomenėje,
edukacinės kompetencijos,
gebėjimai teikti konsultacijas,
gebėjimai organizuoti ir atlikti tyrimus rinkodaros tikslais,
dėmesingumas lankytojams, jautrumas žmogui,
lankstaus ir greito aptarnavimo gebėjimai,
gebėjimai patraukliai dirbti su vaikais ir jaunimu.

Schemą sudarė tyrimo autorė, remdamasi apibendrintais interviu su tyrimo dalyviais duomenimis.
Tema Profesionalumo reikalavimai atskleidžiama analizuojant administracijos keliamus reikalavimus
priimant į darbą bibliotekoje ir apmąstant jau dirbančių bibliotekoje asmenų kompetencijų tobulinimą,
sistemos šiame procese būtinumą. Reikalavimų dirbantiems neapibrėžtumas suponuoja profesijos neapibrėžtumo problemą ir poreikį siekti profesijos tęstinumo.
Profesionalumo transformacijos labiau tikėtinos, jeigu yra nustatyti profesionalumo reikalavimai.
Minėtame J. Bronstein 2015 metais atliktame tyrime Izraelyje, B. Boumarafi tyrime46 IFLA svetainėje
informacija apie profesionalumo reikalavimus surinkta pagal darbo skelbimus. Minėtais tyrimais siekta
nustatyti praktikams aktualias kompetencijas ir jas integruoti į bibliotekines aukštojo mokslo studijų
programas. Darbo skelbimuose yra aiškus praktikų žvilgsnis, išreiškiantis pageidavimus, kokiomis kompetencijomis pasižymintis asmuo reikalingas bibliotekai. Tenka paminėti, kad Lietuvoje yra formalūs
nuostatai dėl minimalių reikalavimų, ir jie išties yra minimalūs: universitetinis arba kolegijų lygio išsilavinimas. Daugiau reguliavimo nustatant profesionalumą šalies mastu bibliotekininkams nėra. Tiesa, formaliuose darbuotojų reikalavimuose numatytas finansinis atlygio aspektas, bet tik už toje pačioje
institucijoje išdirbtą laiką. Darbo skelbimuose retai aptinkama informacija dėl pageidaujamo įdarbinti
bibliotekininko, be to, šie skelbimai dažniausiai pateikiami elektroninėje erdvėje ir neišsaugojami ilgesnį
laiką, todėl pristatomame tyrime nuspręsta personalą administruojantiems specialistams pateikti klausimą dėl reikalavimų naujai įdarbinamiems asmenims bibliotekose.
Atsakymai rodo, kad džiaugiamasi dideliu pretendentų į pareigas skaičiumi. Tai rodo pokyčius,
nes netolimoje praeityje taip nebuvo. Kai kurios bibliotekos neturi tradicijos viešai skelbti darbuotojo
46
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paieškas, nes turi sukaupusios atsiųstų gyvenimo aprašymų ir paprastai naujus darbuotojus renkasi iš jų.
Pabrėžiamas pavojus pasitikėti tik asmens atsiųstais dokumentais, juose įrašytus kompetencijų faktus
dauguma patikrina ir per pokalbį su pretendentais. Pastebima, kad iš daugelio pretendentų atsirinkti nelengva, nes kvalifikuotą specialistą įžvelgti per trumpą pokalbio laiką yra sudėtinga, o nusivilti žmogumi,
jau einančiu pareigas, yra sunku. Kartais nusiviliama srities studijas baigusiais specialistais, nes jie veikloje neatitinka lūkesčių.
Būti specialistu, turėti reikiamų kompetencijų labai svarbu visose srityse. Pažymima, kad bibliotekoje
tai svarbu ne tik bibliotekininkams, bet ir kitų sričių specialistams – informacinių technologijų, ryšių
su visuomene ir kt. Viena iš svarbiausių priimamo į pareigas asmens savybių – būti motyvuotam dirbti,
filialuose – pažinti bendruomenę. Didžiuosiuose miestuose svarstoma, kad nereikia darbo skelbimuose
nurodyti minimalių reikalavimų, reikia užkelti kartelę – tada susirinks atitinkami pretendentai. Užsimenama, kad savivaldos viešosios bibliotekose kartais darbuotojus tenka priimti pagal steigėjo nurodymus.
Atokiose vietovėse realiai žvelgiama į situaciją, nesitikima „profesijos žvaigždžių“, džiaugiamasi pačių
bendruomenių pateiktomis rekomendacijomis.
Svarbiausias kriterijus administracijai formuluojant reikalavimus pretendentams eiti pareigas yra
aukštasis išsilavinimas, daugelis pabrėžia, kad pirmenybė teikiama įgijusiems srities išsilavinimą. Tačiau
dauguma taip pat pasisako už tai, kad svarbiausia – turėti platų išsilavinimą ir siekti žinių, laikytis etikos.
O pats išsilavinimas gali ir nebūti bibliotekinis, juo labiau kad jau jaučiama baigusiųjų šiuolaikines bibliotekines studijas stoka. Išsilavinimo platumas svarbus asmens pasitikėjimui savo veikla ir įgyta kompetencija nuolat atnaujinti žinias. Juk yra šalių (pavyzdžiui, Austrija), kuriose bibliotekininkai nerengiami, jie
profesines kompetencijas įgyja dirbdami. Tačiau pretendentams į pareigas keliami aukšti reikalavimai.
Įsitikinti turimomis kompetencijomis būtina surengiant pokalbius su atrinktais pretendentais. Kartais
pokalbis papildomas užduotimis, kurios atliekamos vietoje arba namie iki kito susitikimo. Taip pasimato
žmogaus kūrybiškumas. Pokalbiuose ir susitikimuose stebimos asmeninės savybės – empatija, atsakomybė, bendravimas. Per laisvą pokalbį pretendentas gali papildyti savo gyvenimo aprašymą, pristatyti,
ką konkrečiai jis dirbo kitose institucijose arba kokį turi su skaitymu susijusį pomėgį (pavyzdžiui, yra
tinklaraščio autorius ar klubo vedėjas), taip paaiškėja jo išprusimas literatūros srityje. Filialuose, kuriuose išskirtinai glaudus ryšys su vietos gyventojais, įdarbinant žmones atsiklausiama bendruomenės,
įsiklausoma į pastabas.
Įdarbinant bibliotekose, privalumą turi šis kompetencijų rinkinys (skliaustuose žymimas atsakymų
pasikartojimų dažnis): kompiuterinis raštingumas (3), noras tobulėti (3), motyvacija dirbti (3), užsienio
kalbų mokėjimas (3), gebėjimas bendrauti (3). Du kartus paminėta kompetencija – technologinis raštingumas (2). Dar išvardytos šios kompetencijos, kurioms teikiama pirmenybė įdarbinant į bibliotekininko
pareigas: kūrybiškumas, sklandi lietuvių kalba, gebėjimas kūrybingai rašyti, gebėjimai dirbti su vaikais
(filialuose), motyvacija dirbti vienam (filialuose), patirtis bibliotekoje ar ieškomoje pozicijoje, entuziazmas, organizaciniai-vadybiniai gebėjimai, aukštasis išsilavinimas bibliotekininkystės srityje.
Profesionalumo reikalavimai turėtų būti keliami ne tik priimant į pareigas, bet ir jau ilgą laiką dirbantiems bibliotekininkams, tai galėtų reikštis kaip tam tikra profesionalumo reikalavimų sistema, kurios
tyrimo metu Lietuvoje nėra. Sistemos pagrindiniai elementai galėtų būti tam tikras mechanizmas, kuriuo
nustatomi iš anksto numatyti profesionalumo lygiai, jų susiejimas su bibliotekininko turimomis kompetencijomis. Svarbu turi būti kompetencijas panaudoti darbe ir pasiekti rezultatai. Dabar esami bibliotekininkų lygiai pagal pareigybių struktūrą ne visada atitinka realius darbuotojų pasiekimus.
Profesionalumo vystymo sistemos poreikis akivaizdus, kaip ir tai, kad tokią sistemą kurti ir ja rūpintis
turi ir bibliotekas kuruojanti Kultūros ministerija, ir pati bibliotekinė bendruomenė. Vienas iš esminių dalykų profesionalumo vystymo sistemoje galėtų būti nustatyti skirtingus pareigybių profesionalumo
lygius. Pasinaudojant kitų profesijų patirtimi, reikėtų išskirti keletą profesinių lygių (nuo žemiausio iki
aukščiausio profesionalumo lygio, pavyzdžiui, bibliotekininkas – metodininkas – ekspertas) ir pagal juos
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nustatyti reikalavimus. Taip būtų sudarytos karjeros sąlygos toje pačioje profesijoje ir galimybės didinti
atlygį pagal pasiektus rezultatus.
Sistema turi būti kuriama kolegialiai, pasiremiant kitų šalių patirtimi ir įtraukiant vietos specifiką.
Reikėtų sukurti tam tikrą formulę, kuri apimtų išsilavinimą, kompetencijų naudojimą, pastangas, rezultatus, aptarnaujamos bendruomenės pasitenkinimą ir kt. ir būtų bendra visai šaliai. Profesionalumo
lygių vertinimas galėtų būti susijęs su periodiniu konkuravimu dėl darbo vietos, turėtų būti nustatytas
ir minimalus kasmetinis (ar tam tikro laikotarpio) profesionalumo vystymo reikalavimas (pavyzdžiui,
dalyvauti metinėje profesinėje konferencijoje). Būtina profesionalumo sistemoje nustatytus lygius ir jų
siekimą susieti su realia finansine paskata.
Profesionalumo sistemos elementai yra pastebimi tyrimo metu galiojančioje darbuotojų vertinimo už
pasiektus rezultatus praktikoje. Vien pokalbis apie pasiektus rezultatus motyvuoja, priverčia darbuotojus
pasitempti. Teoriškai metinis veiklos vertinimas siejamas su kintamąja atlyginimo dalimi, tačiau kol kas
nustatytoje tvarkoje daug trūkumų, ypač tai, kad biudžete neskiriama konkrečių lėšų arba jos kinta (kasmet gali ir padidėti, ir sumažėti), o juo labiau kad vertinimas turi būti atliktas daug anksčiau, nei tampa
aiškus ateinančių metų biudžetas.
Profesionalumo vystymo sistemoje atsiranda akivaizdus trūkumas – nelieka universitetinės bibliotekininkus rengiančios studijų programos, todėl kyla grėsmė prarasti profesijos žinių branduolį. Dabar bibliotekoje būtinas darbui žinios ir įgūdžiai naujai įdarbintiems bibliotekininkams perteikiami darbo vietoje,
tačiau tai užima laiko, neapima viso branduolio žinių ir yra perteikiama neprofesionalių edukatorių. Būtina steigti bent podiplomines, išlyginamąsias ar kitokio profilio studijas, kuriomis būtiniausioms žinioms
įgyti galėtų pasinaudoti kitos srities studijas baigę naujai įdarbinti bibliotekoje asmenys.
Akivaizdu, kad tobulinti kompetencijas / kelti kvalifikaciją būtina tęstiniu būdu, kaskart keičiantis
aplinkybėms, darbo profiliui, technologijoms. Tai tyrimo metu šalyje nevyksta arba vyksta chaotiškai.
Nesant universitetinių bibliotekininkų profesijai skirtų studijų ir bibliotekose vis daugiau įsidarbinant kitas studijų programas baigusių absolventų, akivaizdus poreikis šalyje turėti kompetencijų centrą, kuriame
būtų tęstiniu būdu siūlomas perkvalifikavimas. Įkūrus centrą, čia būtų organizuojamos ir koncentruotai
perteikiamos bazinės bibliotekininkystės žinios bei įgūdžiai. Studijos galėtų pasibaigti kvalifikaciniu egzaminu, išduodant pažymėjimą dirbti bibliotekoje. Dabartinė praktika, kai kvalifikacijos kėlimo centrai
yra apskričių bibliotekos, ne visada pasiteisina. Nors ji turi privalumų (netolimas atstumas, paprasta
atvykti, priima į stažuotes), akivaizdūs ir trūkumai. Pirmiausia jie pasireiškia projektiniu kvalifikacijos
kėlimo finansavimu, kuris lemia proceso chaotiškumą ir nepakankamumą, juo labiau kad juntamas daugelio darbuotojų noras tobulinti kompetencijas (kelti kvalifikaciją), o to anksčiau nebūdavo. Kita vertus,
tyrime dalyvavę bibliotekų vadovai pritaria savišvietai ir profesionalumo vystymui meistrystės keliu, įgūdžius perimant darbo metu iš kito specialisto.
Neabejojant dėl profesionalumo vystymo sistemos poreikio, konstatuojama bendros šalies politikos
šiuo klausimu stoka ir sistemos kūrimo atsakingumas ir ilgalaikiškumas. Ateina laikas, kai keičiasi specialistų kartos, o nesant profesijos studijų gresia nepakankamo bazinių profesijos įgūdžių adekvatumo
problema. Svarbu tampa sukurti bazinių žinių ir įgūdžių rinkinį, tęsti profesionalumui vystyti skirtus
mokymus, kurti visas grandis apimančią kompetencijų vystymo sistemą. Iniciatyvos skatinama imtis
Nacionalinės bibliotekos specialistus.
Išskirtinai svarbus vaidmuo bibliotekininkų profesionalumo vystymo sistemoje skiriamas finansams.
Tai tarsi atskiras sistemos elementas, nuo kurio priklauso visos sistemos kokybė ir veiksmingumas. Kompetencijų vystymo sistema turi būti finansuojama iš biudžeto, nes tai svarbu kokybei. Dėl objektyvių priežasčių (mažėja gyventojų skaičius, todėl mažėja ir surenkamų mokesčių) bibliotekoms skiriamos lėšos
mažėja. Kaip efektyviai paskirstyti turimus finansus, susiejant su profesionalumo vystymu, nenustatyta.
Įvairuoja pasiūlymai, kaip siekti geresnio apmokėjimo gerai dirbantiems – nuo konkurencijos elementų įteisinimo aukščiausio lygio profesionalams iki priedų už pasiektus rezultatus reglamentavimo šalies
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mastu. Esama ir kitokios nuomonės šiuo klausimu: dėl bendros ekonominės situacijos turi būti įteisintas
kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimas iki tokio lygio, kad bibliotekininkai nejaustų baimės dėl fiziologinių ir saugumo poreikių nepatenkinimo grėsmės. Tada būtų realu kalbėti apie gerai dirbančių finansinį
skatinimą.
Profesionalumo vystymo sistemos ir aiškių reikalavimų profesionalumui stoka tiesiogiai susijusi su bibliotekininko profesijos tapatumo ir išlikimo grėsme. Tarsi nyksta ribos tarp to, kas yra bibliotekininkas, o
kas nėra. Tapatumo palaikymas siejamas su universitetinėmis studijomis, siekiais išsaugoti savo profesiją,
neleisti jai prarasti profesionalumo statuso. Jeigu nėra galimybių atnaujinti universitetines bibliotekininkystės studijas, būtina suformuoti rinkinį kompetencijų, apibrėžiančių bibliotekininko profesijos išskirtinumą,
numatyti keletą profesionalumo lygių, jų siekimo būdus, tai koordinuojantį centrą. Grėsmė profesijos ir institucijų profesionalumo plėtrai matoma ir per nepakankamą finansinį skatinimą už pasiektus rezultatus, ir
per profesijai neatstovaujančių direktorių atėjimą, įteisinus rajonų bibliotekų direktorių kadencijas.
Temoje Profesionalumo vystymas samprotaujama apie proceso priežastis ir sąlygas, aptariami kompetencijų vystymo būdai, įvardijamos dirbantiems bibliotekininkams svarbios ir tobulinti reikalaujančios
kompetencijos.
Profesionalumo vystymui įtaką daro priežastys, skatinančios šį procesą, ir sąlygos, nuo kurių priklauso vykstančių transformacijų greitis. Besikeičianti aplinka kelia iššūkius bibliotekoms, siekiančioms išlikti
reikalingoms bendruomenei. Tai anksčiau atliktuose tyrimuose pabrėžia ir kiti tyrėjai47. Nors bibliotekininkai įprastai yra išsilavinę žmonės, reikia palaikyti turimą lygį, atnaujinti žinias ir įgūdžius. Įvykus
politinės sistemos transformacijoms, bibliotekoms atsirado daugiau galimybių pritraukti lėšas naujoms
veikloms, reaguoti į besikeičiančius bendruomenės poreikius. Ir naujas, ir tradicines paslaugas turi teikti
profesionalūs darbuotojai, kitaip biblioteka taps nepaklausi. Svarbi profesionalumo sąlyga – organizuojami mokymai, taip pat paties bibliotekininko asmeninė motyvacija perprasti naujoves. J. Bronstein48
pabrėžia bibliotekininkų kompetencijų tęstinumą ir kaitą, būtinybę imtis naujų veiklos būdų.
Viena iš profesionalumą skatinančių priežasčių – profesijos lyderystė ir konkretus įstaigos vadovas.
Tyrimo metu pasigendama profesinės lyderystės, stiprių, profesionalumą skatinančių asmenybių, kokia
buvo minėta šviesaus atminimo profesorė Audronė Glosienė. Cituojant jos įdiegtas teorines paskatas,
pritariama, kad pokyčiai bibliotekose turi būti gerai apmąstomi ir įgyvendinami palengva, visada reikia
numatyti žingsnius.
Įgūdžiai dažniausiai ugdomi vietiniame bibliotekų tinkle, dalijantis turimomis kompetencijomis. Ypač
tai aktualu gerinant technologinį raštingumą, kai informacinių technologijų specialistai perteikia įgūdžius darbuotojams, o šie moko bendruomenės narius. Praktikuojamas ir pasidalijimas žiniomis, pavieniam darbuotojui sugrįžus iš kitur organizuotų mokymų. Vis dėlto, tyrimo dalyvių nuomone, toks būdas
neatstoja tikrųjų įgūdžių, įgyjamų gerai organizuotuose kursuose.
Daugiausia dėmesio skiriama naujai įdarbinamiems bibliotekininkams, kurie turi dalyvauti tam tikruose mokymuose vietoje: gilinamasi į teisinius dokumentus, patirtis perimama meistrystės būdu dirbant kartu su patyrusiu specialistu.
Kompetencijos tiriamuoju laikotarpiu daugiausia ugdomos ir tobulinamos iš projektinių lėšų. Mokymai dažnai būna įtraukti į projektines veiklas, įsigyjant tam tikrą įrangą, tačiau neretai jų nepakanka,
trūksta sklandumo organizacijoje. Ne visada būna naudingi nuotoliniai mokymai, ypač susiję su technologijų įvaldymu. Reikalingas ir konsultantas, kurio būtų galima paklausti iškilus problemai. Didžiausia
bibliotekininkų profesionalumo vystymo transformacija įvyko netolimoje praeityje, vykdant didžiuo47
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Plačiau apie tai: Smalls, M. L. The Library Proffesion in the 21th Century: Transformation for Survival, p. 1–16; Castiglione, J. Environmental Scanning: An Essential Tool for Twenty First Century Librarianship, p. 528–536; Johnson. C. A. Library and Information
Science Education in Developing Countries, p. 64–71; Zan, B. U. Familiarity of Information and Records Management Students
to Web 2.0 Tools: A Case Study on Blog, p. 143–151; Gudauskas, R.; Lukoševičius, R.; Knopkuvienė, V. Lietuvos viešųjų bibliotekų
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelis.
Žr. Bronstein, J. An Exploration of the Library and Information Science Professional Skills: An Israeli Perspective, p. 130–138.
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sius tarptautinius projektus. Pavyzdžiui, iš B. ir M. Gatesų fondo kompetencijoms įgyti ir tobulinti buvo
skirta daug lėšų ir bibliotekininkai įgijo labai daug ne tik profesinių, bet ir bendrųjų kompetencijų. Vis
dėlto tiriamuoju laikotarpiu mokymų nepakanka, jiems organizuoti trūksta bendro centro, užtikrinančio
tęstinumą, sistemiškumą pagal skirtingus lygius ir skirtingus poreikius.
Vyrauja nuomonė, kad bibliotekininkas, kurio darbo aplinkoje daug informacijos, daugelį jam reikalingų žinių gali rasti ir perprasti savišvietos būdu, savarankiškai. Kompetencijas tobulinti padeda ir papildomos, ne visai tuo tikslu bibliotekoje organizuojamos priemonės, pavyzdžiui, savanorių pritraukimas. Taip
mokomasi tarpkultūrinės komunikacijos, stiprinami užsienio kalbos vartojimo įgūdžiai ir kt. Iš kitų sričių
atėję nauji darbuotojai skatinami nuotoliniu būdu baigti bibliotekininkystei artimos srities studijas.
Vardijant trūkstamas ar reikalingas tobulinti dirbantiems bibliotekininkams kompetencijas, dažniausiai minimos bendravimo įgūdžių ir technologinio raštingumo kompetencijos (bendrosios ir konkrečios
veiklos). Toliau pateikiamos įvardytos dirbantiems bibliotekininkams būtinos gerinti kompetencijos, nurodant jų paminėjimo dažnį.
Labiausiai pasigendama mokymų tokiomis temomis:
bendravimo įgūdžių lavinimas (5), kompiuterinio (technologinio) raštingumo lavinimas (5), užsienio kalbų įgūdžių lavinimas (4), literatūros pažinimas, vertinimas (3), bendrakultūrinis lavinimas (kultūros konteksto pažinimas) (2), esminių žinių perteikimas naujai įdarbintiems (2), raštvedybos įgūdžių
lavinimas (2), teksto rašymo įgūdžių lavinimas (2), darbo su skirtingomis tikslinėmis grupėmis, socialinės integracijos įgūdžių lavinimas (2), darbo su neįgaliaisiais įgūdžių lavinimas (2).
Paminėti trūkstami profesiniai mokymai:
LIBIS sistemos taikymo atnaujinimas, statistikos formos pildymas, skaitymo skatinimo įgūdžių ugdymas (suaugusiesiems ir vaikams), naujausios žinios apie pasaulio bibliotekininkystės tendencijas.
Paminėti trūkstami bendrųjų įgūdžių mokymai:
lankstumo, motyvacijos ugdymas, konfliktų valdymo, viešo kalbėjimo įgūdžių lavinimas, gebėjimų
atstovauti bibliotekai ugdymas, edukacinių įgūdžių ugdymas (suaugusiesiems ir vaikams), projektų rašymo įgūdžių ugdymas, pasirengimas pokyčiams ir jų skatinimas, komandinio darbo įgūdžių lavinimas.
Pabrėžiamas tęstinio kompetencijų tobulinimo poreikis, atnaujinant ir gilinant įgūdžius. Trūksta
profesinių seminarų ilgamečiams darbuotojams, galimybių padiskutuoti, susitikus aptarti naujoves ir
kylančias problemas.
Apibendrinant bibliotekų darbuotojams reikalingų kompetencijų tobulinimą pabrėžtina asmeninių
bendrųjų gebėjimų svarba ir būtinybė tęstiniu būdu atnaujinti profesines kompetencijas, taip gerinant
profesionalumą. Gauti empirinio tyrimo rezultatai papildo straipsnio pirmoje dalyje eksplikuotą bibliotekininko profesijos sampratą, iliustruoja suvokimą apie šiai profesijai būdingų profesionalumo bruožų
kaitą, darbo procese patiriamas kliūtis ir sprendžiamus iššūkius. Jie atitinka teorinėje dalyje suformuotas
bibliotekininkystės ir bibliotekininko profesionalumo teorines nuostatas. Svarbiausių bibliotekos veiklų
ir profesionalumą išreiškiančių kompetencijų temose yra aiškus poreikis ir būtinybė profesionalumui
atitikti laiko dvasią. Profesionalumo reikalavimų ir profesionalumo vystymo temose išreiškiama pozicija, kad bibliotekų darbuotojų kompetencijos turi būti atnaujinamos, jos turi atitikti besikeičiančius
bendruomenės poreikius, kintančią bibliotekininkystės filosofiją ir bibliotekos sampratą. Mąstant apie
profesionalumo vystymo sistemą, pabrėžiama, kad sėkmingai bibliotekininko profesijos transformacijai
reikalinga kompetencijų ugdymo ir tobulinimo sistema.

Išvados ir rekomendacijos
Atlikta bibliotekininko profesijos sampratos transformacijos analizė parodo, kad šiuolaikinio bibliotekininko įgūdžių tipologiją sudaro keturios pagrindinės grupės: 1) informacijos teikimo / aprūpinimo įgūdžių rinkinys; 2) informacijos organizavimo įgūdžių rinkinys; 3) technologinių įgūdžių rinkinys;
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4) asmeninių kompetencijų rinkinys. Empirinis nūdienos Lietuvos bibliotekininko profesionalumo ir
kompetencijų vystymo tyrimas parodė, kad šios šalies bibliotekininko profesionalumo kaitai didelę įtaką
padarė didieji (B. ir M. Gatesų, Europos Sąjungos fondų iš dalies finansuoti) projektai, dėl kurių daugelis
bibliotekininkų pakėlė kvalifikaciją, suvokė pokyčių svarbą, praplėtė akiratį. Visgi bibliotekininko profesiją renkasi daugiausia humanitarinius polinkius turintys asmenys, todėl jiems nelengva priimti profesijos pokyčius technologijų kryptimi. Itin svarbus jų profesionalumui yra profesijos lyderių vaidmuo.
Šį esminį poveikį šiame procese turėjo profesorė Audronė Glosienė. Konstatuotinas tokio rango lyderių
trūkumas, nes sunyko profesijai skirtos aukštojo mokslo studijos ir nėra bendros profesionalumo sistemos politikos.
Iššūkiai, kuriuos sprendžia bibliotekų vadovai, kyla iš globalių tendencijų (naujų technologijų kaita, generacijų vertingumo pokyčiai, rinkodaros taikymas pelno nesiekiančioms institucijoms) ir iš
konkrečių vietovės aktualijų (savivaldos suvokimo apie bibliotekos naudą kaita, kompetencijų tobulinimo galimybių nepakankamumas, konkurencija dėl to paties vartotojo). O profesionalumo kaitos
kliūtys reiškiasi ne tik per asmens ribotumus (konservatyvumą, nepakankamą motyvaciją tobulėti
ir kt.), bet ir per objektyviai patiriamą bendros bibliotekų politikos stoką, negebėjimą demonstruoti
bendruomenei teikiamos naudos, apsiribojant suvokimu, kad skaitymo organizavimas pats savaime
yra pakankama vertybė.
Tyrimas parodė, kad personalą valdantys administratoriai profesionalumą išreiškiančias kompetencijas priskiria klasikinėms (bendrosioms) arba inovatyvias veiklas paremiančioms kompetencijoms. Tradicinėmis, bibliotekų veiklos tęstinumą nurodančiomis kompetencijomis įvardijami profesionalūs gebėjimai atlikti komplektavimo, dalykinimo, sisteminimo, bibliografinių įrašų rengimo, elektroninio katalogo
palaikymo, kraštotyrinės veiklos ir darbo su kultūros paveldu procesus. Daug plačiau vardijamos bendrosios profesinės kompetencijos, kurias turėtų įgyti visi bibliotekų darbuotojai. Tai plataus spektro gebėjimai, pradedant raštvedyba ir rašto kultūra, baigiant profesionalia informacijos atranka, gebėjimais
populiarinti knygos kultūrą ir kt. Prie bendrųjų gebėjimų priskiriamas ir UDK ar LIBIS išmanymas kaip
būtinas žinojimo apie bibliotekos veiklos principus aspektas.
Inovatyvioms veikloms bibliotekose reikalingos kompetencijos suvokiamos daug plačiau nei tik naujųjų technologijų naudojimo įgūdžiai, nors ir pabrėžiamas jų reikšmingumas. Inovatyvios kompetencijos,
kuriomis turi pasižymėti profesionalūs bibliotekininkai, apima keletą blokų: 1) vadybinės kompetencijos,
reikalingos ne tik bibliotekos direktoriui, bet ir kitiems vadybininkams, 2) kūrybiškumas bei 3) orientacija į lankytoją (skaitytoją), taip pat pridėtinę vertę bibliotekos veiklai suteikiančios kompetencijos ir
4) asmeninės darbuotojų savybės. Tai nurodo, kad šiuolaikinis profesionalus bibliotekininkas turi ne tik
tobulinti kompetencijas (kelti kvalifikaciją), bet ir nuolat tobulinti asmenybę, būti nusiteikęs kūrybiškai
veiklai, pažinti bendruomenės poreikius ir tarnauti bendruomenei. Antra vertus, jis turimus įgūdžius
turi pasitelkti ir realizuodamas atstovaujamos institucijos tikslus. Šios inovatyvioms veikloms reikalingos
kompetencijos labiausiai atitinka teorinę šiuolaikinio bibliotekininko įgūdžių tipologiją.
Bibliotekininkai yra išsilavinę žmonės, tačiau ir jiems reikalingas tęstinis ir sistemingas žinių ir įgūdžių atnaujinimas, o to pasigendama. Šią problemą dar labiau pagilina ta aplinkybė, kad nykstant aukštojo mokslo bibliotekininkystės studijoms dirbti į bibliotekas priimama vis daugiau nespecialistų. Dėl
to rekomenduotina sukurti profesionalumo vystymo sistemą, apimančią įvairius profesionalumo lygius,
jų nustatymo kriterijus ir sąsajas su atlygiu už darbą. Būtina sukurti profesijos išskirtinumą sudarančių
žinių ir įgūdžių branduolį, kurį turėtų įgyti visi bibliotekose naujai įdarbinami asmenys, o dirbantys
bibliotekininkai galėtų daryti karjerą savo srityje pagal visiems žinomą bendrą sąsają tarp įgyjamų kompetencijų ir pasiektų dirbant tam tikrose pareigose rezultatų.
Tyrimas pateikia Lietuvos bibliotekininko profesionalumą žyminčių kompetencijų klasifikaciją (1 schema), kuri galėtų būti naudinga tolesniam profesijos žinių bei įgūdžių branduoliui formuoti.
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Santrauka. Remiantis dalyko literatūros analize ir empirinio tyrimo rezultatais straipsnyje siekiama apibendrinti Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklą užtikrinant žmogaus teisių įgyvendinimą COVID-19 pandemijos ir migrantų krizės
sąlygomis bei pateikti viešosioms bibliotekoms rekomendacijas, kaip prisidėti prie nūdienos krizių sukeltų problemų
sprendimų šalyje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklos COVID-19 pandemijos kontekste ir migrantų krizės akivaizdoje labiausiai orientuotos užtikrinti šių sričių žmogaus teises: prieigą prie patikimų
žinių ir informacijos; mokymą(si) ir švietimą; bibliotekos vartotojų lygias galimybes; dalyvavimą bendruomenės kultūriniame gyvenime; sveikos gyvensenos puoselėjimą. Prisidedant prie nūdienos krizių sukeltų problemų sprendimų
šalyje, viešosioms bibliotekoms rekomenduojama skirti ypatingą dėmesį medijų ir informacinio raštingumo veikloms
ir programoms; sparčiau gerinti fizinę ir informacinę viešųjų bibliotekų infrastruktūrą, skirtą negalią turintiems žmonėms; remiantis pasaulio viešųjų bibliotekų patirtimi, plėsti (tiek į gylį, tiek į plotį) viešųjų bibliotekų dalyvavimą
migrantų socialinės integracijos programose; rengti bendruomenės ir potencialių vartotojų poreikių tyrimus.
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos viešosios bibliotekos, COVID-19 pandemija, migrantų krizė, žmogaus teisės, imigrantų integracija.

Activities of Lithuanian Public Libraries in the Face of the COVID-19
Pandemic and Migrant Crisis: the Endeavour to Ensure Human Rights
Abstract. By drawing on subject literature analysis and the results from empirical research, the article purports to generalize activities of Lithuania’s public libraries in ensuring the reinforcement of human rights during the COVID-19
pandemic and migrant crisis as well as to present recommendations for public libraries how to contribute to solving
issues caused by today’s crises in Lithuania. The research results showed that activities of Lithuanian public libraries in
the context of the COVID-19 pandemic and migrant crisis are mostly oriented at safeguarding the following areas of
human rights: provision of access to trustful knowledge and information, training / learning and education, ensuring
equal possibilities for all library users, participation in the cultural life of the community, and fostering healthy lifestyle. In their contribution to solving issues caused by today’s crises in Lithuania, public libraries are recommended
to focus primarily on activities and programmes related to media and information literacy; to more rapidly improve
their physical and informational infrastructure intended for people with disabilities; by building on the experience
of the world’s libraries, to both reinforce and expand their participation in programmes for social integration of migrants; and to do studies on potential demands of users.
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Įvadas
Lietuvos bibliotekos 2020–2021 m. veikia kelių šalies patiriamų krizių sąlygomis: pandemijos, visuomenėje kylančių neramumų ir didesnės, nei Lietuvos Respublika kada nors buvo susidūrusi, imigracijos
akivaizdoje.
Užklupus COVID-19 pandemijai, 2020 m. daugumos pasaulio šalių bibliotekos, kaip ir kitos viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos, fiziniams lankytojams buvo uždarytos. Neturint veiklos pandemijos
sąlygomis patirties, Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija (toliau – IFLA), Amerikos
bibliotekų asociacija (toliau – ALA), Europos bibliotekų, informacijos ir dokumentacijos asociacijų biuras (toliau – EBLIDA), kitos tarptautinės ir nacionalinės bibliotekų asociacijos, nacionalinės ir didžiosios šalių bibliotekos ėmėsi iniciatyvos operatyviai rinkti, kaupti ir skleisti informaciją apie priimtus
įvairiose šalyse sprendimus dėl bibliotekų veiklos, siekdamos užtikrinti maksimalią vartotojų, darbuotojų, informacijos išteklių apsaugą ir galimybes teikti ir gauti bibliotekų ir informacijos paslaugas, esant
nepaprastajai padėčiai1. Organizuoti tyrimai, skelbtos jų išvados ir bibliotekų veiklos rekomendacijos,
IFLA2 ir ALA3 savo tinklalapiuose sukūrė pandemijos temai skirtus skyrius. Į naujų, aktualių žinių apie
informacijos procesų ir informacijos paslaugų kūrimą, kaupimą ir sklaidą pandemijos laikotarpiu aktyviai įsitraukė nacionalinės ir didžiosios šalių bibliotekos. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka, remdamasi operatyviai atliekamų tyrimų išvadomis, vietine ir tarptautine patirtimi, rengė
bibliotekų sektoriaus veiklos karantino ir švelninamo karantino sąlygomis rekomendacijas. Tad galima
teigti, kad Lietuvos (kaip ir daugelio kitų pasaulio šalių) bibliotekos savo veikla COVID-19 pandemijos
akivaizdoje prisideda prie žmogaus teisių įgyvendinimo. Aktualiausios bibliotekų veikloje yra šių sričių
žmogaus teisės:
• teisė gauti informaciją;
• prieiga prie žinių ir informacijos;
• teisė į informaciją iš patikimų šaltinių (t. y. į oficialiąją, valstybės institucijų ir įstaigų parengtą
informaciją);
• teisė į mokymą(si) ir švietimą;
• lygių galimybių visiems visuomenės ir bibliotekų aptarnaujamos bendruomenės nariams sudarymas, nediskriminavimas;
• teisė dalyvauti bendruomenės kultūriniame gyvenime;
• teisė į sveikatą.
Kita vertus, viešųjų bibliotekų galia mokyti visuomenę ir siekti bendruomeniškumo, pagarbos, supratimo yra aktuali ne tik krizių (pandemijų), bet ir esamos ar potencialios migrantų krizės fone. JAV,
Vakarų ir Šiaurės Europos valstybių viešosios bibliotekos turi didelį įdirbį kuriant paslaugas imigrantams
iš Azijos ir Afrikos šalių4. Lietuvos viešosios bibliotekos pastaraisiais dešimtmečiais taip pat kaupė patirtį
daugiakultūrės bibliotekos prielaidoms sukurti5, tačiau situacija, su kuria susidūrė Lietuvos Respublika
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5

Žr., pavyzdžiui: EBLIDA&COVID-19: A European Library Agenda for the Post-Covid 19 Age Work in Progress. Prieiga per internetą:
http://www.eblida.org/publications/eblida-and-covid-19.html. Žiūrėta 2021-08-27.
COVID-19 and the Global Library Field: Statement by the IFLA President and Secretary General, 23 March 2020. Prieiga per internetą: https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries. Žiūrėta 2021-08-23.
ALA (American Library Association): COVID-19 Recovery: Making Connections during Crisis and Plothing the Path to Reopening.
Prieiga per internetą: https://www.ala.org/tools/covid-19-recovery. Žiūrėta 2021-08-23.
Žr. Library Services for Immigrants: A Report of Current Practices. U.S. Citizenship and Immgration Services: Institute of Museum and Library Services. Prieiga per internetą: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/G-1112.pdf. Žiūrėta
2021-08-23; Libraries as a Gateways to the Integration of Immigrants in the EU / Editors L. Špačkova, J. Štefkova. Multicultural
Center Prague, 2006. Prieiga per internetą: https://mkc.cz/doc/Libraries_as_Gateways.pdf. Žiūrėta 2021-08-23.
Žr. Daugiakultūrio dialogo biblioteka: darbo su migrantais gairės / sudarytojos E. Dikavičienė, B. Dženkaitienė, D. Ivanovienė, E. Puskunigytė, A. Vaškevičienė, R. Zenevskienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018. Prieiga per internetą:
http://eia.libis.lt/show.php?item=daugiakulturinio_dia. Žiūrėta 2021-09-30.
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2021 m. vasarą, yra visiškai nauja; dėl jos paskelbta valstybės lygio ekstremalioji padėtis6. Per trumpą
laikotarpį Lietuva ir kitos su migrantų krize susiduriančios valstybės jau yra gavusios Europos institucijų
pastabų dėl žmogaus teisių užtikrinimo. Tačiau krizės sukeltoje naujoje situacijoje pastebima, kad žmogaus teises apibrėžiantys dokumentai turi būti atnaujinti – kai kurių žmogaus teisių formuluotės tiesiog
utopinės, nebeatitinkančios realijų. Diskusijos žmogaus teisių tema ima aštrėti. Vienu metu vykstančių
kelių krizių išsekintai visuomenei reikia suteikti daugiau žinių, atsakymų į kylančius klausimus, sudaryti galimybę susitikti su kompetentingais, galinčiais į juos atsakyti asmenimis. Kita vertus, Lietuvos visuomenė baiminasi, kad migrantai (naudojami kaip hibridinės atakos priemonė) kelia grėsmę valstybės
nacionaliniam saugumui, stabilumui, vertybėms. Valstybės ištekliai yra riboti. Migracija turi neigiamą
šleifą, yra apipinta mitais, stereotipais, sukurtas neigiamas migranto įvaizdis7. Trūksta informacijos ir
suvokimo apie realią migracijos situaciją, dalį visuomenės užvaldęs neužtikrintumas, kitoniškumo baimė8. Galiausiai, be nelegalių migrantų, į Lietuvą po Afganistane įvykdytų valstybinių permainų ir tarptautinių karinių pajėgų išvedimo atgabenti Lietuvos kariams šioje šalyje talkinę vertėjai su šeimomis. Šių
naujųjų Lietuvos gyventojų padėtis ir statusas yra kitokie nei nelegalių migrantų, tačiau tai šio straipsnio
kontekste reikėtų įvertinti kaip faktą, kad šalyje yra naujų gyventojų, kuriems bus kuriamos integracijos
programos9.
Konstatuotina, kad per pirmą COVID-19 pandemijos karantiną 2020 m. pavasarį Lietuvos viešosios
bibliotekos gerokai prisidėjo prie kovos su melagingomis naujienomis skelbdamos oficialią informaciją
iš patikimų šaltinių. Tęsti ir plėtoti šią veiklą migrantų krizės akivaizdoje yra ir būtų svarbi bei reikšminga viešųjų bibliotekų misija. Jos sėkmę didina tai, kad Lietuvos viešosios bibliotekos ir jų padaliniai
sudaro daugiau kaip pusę (53 proc.) Lietuvos bibliotekų tinklo ir yra labiausiai išplėtotas šalyje kultūros
įstaigų tinklas, veikiantis arčiausiai bendruomenių visos šalies teritorijoje10. Tad straipsnio objektas ir yra
Lietuvos viešųjų bibliotekų potencialas ir prielaidos prisidėti prie žmogaus teisių įgyvendinimo šaliai
patiriant net dvi naujas krizes vienu metu. Straipsnio tikslas – apibendrinti Lietuvos viešųjų bibliotekų
veiklą užtikrinant žmogaus teisių įgyvendinimą COVID-19 pandemijos ir migrantų krizės sąlygomis,
pateikti viešosioms bibliotekoms rekomendacijas, kaip prisidėti prie nūdienos krizių sukeltų problemų
sprendimo šalyje. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: 1) apibrėžti Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklos kontekstą dviejų krizių akivaizdoje; 2) pateikti viešosios bibliotekos tipologinę charakteristiką, atskleidžiant viešosios bibliotekos socialinės sanglaudos funkciją; 3) pateikti empirinio tyrimo
6
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9
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Plačiau žr. Pilkūnė, D. Dėl suintensyvėjusių nelegalios migracijos srautų paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija. Delfi, BNS,
2021.07.02. Prieiga per internetą: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/del-suintensyvejusiu-nelegalios-migracijos-srautu-paskelbta-valstybes-lygio-ekstremali-situacija.d?id=87621349. Žiūrėta 2021-09-10. Į šalį pateko daugiau kaip keturi tūkstančiai
nelegalių migrantų. Politikai teigia, kad nė vienam iš jų politinis prieglobstis suteiktas nebus; net jei teisė gyventi Europos Sąjungoje
ir būtų suteikta, dauguma migrantų neketina likti Lietuvoje, jų tikslas yra didžiosios Vakarų ir Šiaurės Europos ekonomikos –
Vokietija, Prancūzija, Švedija. Tad atrodytų, kad krizė yra tik politinė, laikina ir šiuo metu jau suvaldyta. Vis dėlto, praėjus keletui
mėnesių nuo nelegalios migracijos pradžios, migrantų skaičius, nors dalis jų ir sutiko grįžti į kilmės šalis, reikšmingai nesumažėjo.
Net ir gerokai padidinus valstybės tarnautojų pajėgas, sprendimai dėl migrantų statuso ir likimo nepriimami ir negali būti priimami
greitai. Ketvirtadalis į Lietuvą naujai patekusių žmonių yra nepilnamečiai, dalis jų – mažamečiai ir kūdikiai. Yra ir migrantų šeimų
didėjimo tendencija; kai kurie jų kūdikiai gimė jau Lietuvoje. Artėjant šaltajam sezonui, planuojama migrantus perkelti iš stovyklų
į labiau pritaikytas gyventi patalpas. Nuo spalio mėnesio migrantų vaikai mokomi, pradedant nuo lietuvių kalbos. Visi šie faktai
rodo, kad laikinumas gali tęstis metus ar keletą metų.
Plačiau žr. Labanauskas, L. Rasistiniai išpuoliai, neapykantos nusikaltimai ir incidentai prieš imigrantus Lietuvoje. Filosofija. Sociologija, 2020, t. 31, Nr. 4, p. 283–290.
Plačiau apie tai žr. Bružaitė, T. Migracija yra neišvengiama: pokalbis su dr. Egle Verseckaite-Grzeskowiak. Bernardinai.lt, 2021.07.26.
Prieiga per internetą: https://www.bernardinai.lt/migracija-yra-neisvengiama-pokalbis-su-dr-egle-verseckaite-grzeskowiak/.
Žiūrėta 2021-09-10.
Plačiau apie tai žr. Jaruševičiūtė, G. Navickienė: gavę prieglobsčio statusą, afganistaniečiai galės pasirinkti, ar likti Lietuvoje, ar ieškoti
naujų galimybių. LRT.lt, 2021.08.26. Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1476128/navickiene-gave-prieglobscio-statusa-afganistanieciai-gales-pasirinkti-ar-likti-lietuvoje-ar-ieskoti-nauju-galimybiu. Žiūrėta 2021-09-10.
Naujausias tyrimas rodo – viešosios bibliotekos gerina lankytojų gyvenimo kokybę. LNB.lt, 2020.01.30. Prieiga per internetą:
https://www.lnb.lt/naujienos/5059-naujausias-tyrimas-rodo-viesosios-bibliotekos-gerina-lankytoju-gyvenimo-kokybe. Žiūrėta 2021-05-05.
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apie Lietuvos viešųjų bibliotekų potencialą prisidedant prie žmogaus teisių įgyvendinimo dviejų krizių
akivaizdoje rezultatus.
Sistemingų, kompleksinių tyrimų straipsnio tema Lietuvoje nėra. Esama darbų, apimančių tik vieną
ar kitą šio tyrimo aspektą. Viešosios bibliotekos tipologinį savitumą, bibliotekų paslaugų teikimą imigrantams iš trečiųjų šalių išsamiai tyrinėjo užsienio ir Lietuvos mokslininkai. Tarptautinės bibliotekų
asociacijos ir organizacijos yra pateikusios gairių dėl viešųjų bibliotekų veiklų11. Lietuvoje viešosios bibliotekos fenomeną nuodugniausiai analizavo ir pirmą kartą Šiaurės šalių viešųjų bibliotekų pavyzdžius
Lietuvos bibliotekų bendruomenei pristatė Audronė Glosienė su bendraautorėmis12. Gerąją Lietuvos ir
užsienio viešųjų bibliotekų patirtį tyrė Ramunė Petuchovaitė13. A. Glosienė mokslo studijoje „Kūrybiškumas ir socialinis kapitalas žinių visuomenėje: idėjų žemėlapis“ brėžė bibliotekininkystės kaip socialinio lauko ribas14. Bibliotekos sampratos, jos vaidmenų kaitos tinklaveikos visuomenėje problematiką
daktaro disertacijoje analizavo Laura Juchnevič15. Nacionalinės bibliotekos autorių kolektyvas 2018 m.
parengė darbo su migrantais gaires bibliotekoms16.
Šiam straipsniui parengti buvo itin naudingas Liutauro Labanausko, analizuojančio rasistinio pobūdžio neapykantos incidentų patirtis prieš Lietuvoje gyvenančius imigrantus, tyrimas17, Monikos Frėjutės-Rakauskienės „pabėgėlių arba migracijos krizės“ vaizdavimo Lietuvos žiniasklaidoje 2015–2017 m.
tyrimas18 ir 2013 m. vykdytas tyrimas, kuriame atskleidžiamos pabėgėlių integracijos Lietuvoje galimybės ir problemos19.
COVID-19 pandemijos akivaizdoje Lietuvos mokslininkų bendruomenė atliktų tyrimų pagrindu
pateikė solidžius situacijos ir įgytų patirčių vertinimus20. Analizuotas pandemijos poveikis įvairioms
visuomenės veiklos sritims, susiliečiančioms ir su bibliotekų veikla, informaciniu visuomenės aprūpinimu – pavyzdžiui, pandemijos įtaka aukštojo mokslo plėtrai, skubiai perėjus prie nuotolinio mokymo
ir mokymosi21. Siekdami gauti grįžtamąjį ryšį apie nuotoliniu būdu teiktas paslaugas, tyrimus atlieka ir
bibliotekų specialistai22.
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t. 31, Nr. 4, p. 283–290.
Frėjutė-Rakauskienė, M. Reali ar sukurta?: „pabėgėlių krizės“ vaizdavimas Lietuvos spaudos diskurse 2015–2017 metais. Informacijos mokslai, 2020, t. 88, p. 29–45.
Žr. Pabėgėlių integracija Lietuvoje: dalyvavimas ir įgalinimas: integracijos Lietuvoje suvokimas pagal amžiaus, lyties ir įvairovės aspektais grindžiamą dalyvaujamąjį metodą: 2013 m. spalio–lapkričio mėn. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras, 2014 m. rugsėjo mėn. Prieiga per internetą: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=58a486ef1. Žiūrėta 2021-09-30.
Žr. visų pirma: Bortkevičiūtė, R.; Kalkytė, P.; Kuokštis, V.; Nakrošis, V.; Patkauskaitė-Tiuchtienė, I.; Vilpišauskas, R. Nuo greitų
pergalių prie skaudžių pralaimėjimų: Lietuvos viešosios politikos atsakas į COVID-19 pandemiją ir šios krizės valdymas 2020 m. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2021; Telešienė, A.; Balžeikienė, A.; Budžytė, A.; Zolubienė, E. COVID-19 rizikos suvokimas ir
socialiniai daugikliai Lietuvoje. Filosofija. Sociologija, 2021, t. 32, Nr. 2, p. 95–104; Genys, D.; Imbrasaitė, J. Pilietinės saviraiškos ir
valstybinio paternalizmo konfigūracijos COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Darbai ir dienos, 2021, t. 75, p. 113–126.
Žr., pavyzdžiui: Sultanova, L.; Milto, L.; Zheludenko, M. The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Development of Higher
Education. Acta Paedagogica Vilnensia, 2021, t. 46, p. 132–147.
Žr., pavyzdžiui: Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos lankytojų nuomonės tyrimas apie mokslines paslaugas karantino metu /
Parengė I. Lukoševičienė. Prieiga per internetą: http://www.alytus.mvb.lt/images/pdf/apklausos/2020nuotolines_paslaugos.pdf.
Žiūrėta 2021-09-07.

88

Rasa Januševičienė. Lietuvos viešųjų bibliotekų veikla COVID-19 pandemijos ir migrantų krizės akivaizdoje: siekis užtikrinti žmogaus teises

Pasaulinių krizių akivaizdoje įgyvendinti žmogaus teises tampa iššūkiu23. Žmogaus teisių stebėseną
Lietuvoje vykdo Žmogaus teisių stebėjimo institutas, kurio parengta 2018–2019 m. stebėsenos ataskaita24
yra jau dešimta. Remiantis šiomis ataskaitomis ir tyrėjų įžvalgomis25, konstatuotina: įgyja pagreitį žmogaus teisių nuvertėjimo tendencija, kuri galimai dar labiau aštrės dėl Lietuvos patiriamų krizių įtakos.
Lietuvos visuomenės vertybinių nuostatų kaitos tyrimai rodo, kad Lietuvą galima vadinti šalimi, turinčia vieną silpniausių pilietinių visuomenių Europoje26. Lietuvos visuomenė, remiantis gyventojų pilietinėmis nuostatomis, įskaitant ir toleranciją kitos gyvensenos žmonėms, yra pažeista ne tik politinio, bet
ir socialinio susvetimėjimo. Kaip rodo tyrimai, pastaraisiais dešimtmečiais Vakarų pasaulyje pastebimas
vertybinis virsmas – pereinama nuo materialiųjų (saugumo, išlikimo) prie postmaterialiųjų (savirealizacijos) vertybių dominavimo; to priežastis, mokslininkų nuomone, buvo ilgalaikis ekonominis augimas27.
Šiame kontekste pažymima, kad Lietuvos gyventojų vertybinės nuostatos nėra aiškiai susiformavusios ir
konsoliduotos, jų kaita yra nenuosekli ir labai stipriai reaguojanti į momentines situacijas – ekonomines
ir politines aplinkybes28.
Šio teksto pagrindinę empirinę šaltinių bazę sudaro straipsnio autorės 2020 m. kovo mėnesio pabaigoje atlikto empirinio tyrimo duomenys29. Juos papildo kitas šio straipsnio autorės empirinis tyrimas,
atliktas 2021 m. gegužės mėnesį (prieš pat prasidedant nelegalios migracijos bangai30). Imigracijos
į Lietuvą situacija 2021 m. vasarą dramatiškai pakito, tad straipsnyje pasitelkiama ir pagrindiniuose
šalies žiniasklaidos portaluose delfi.lt, lrytas.lt, lrt.lt skelbiama informacija. Medijose skelbiamų žinių
srautas Lietuvos patiriamų krizių temomis yra labai intensyvus. Kiekvieną dieną paskelbiama naujų publikacijų, interviu, diskusijų medžiagos. Straipsnyje viešojo diskurso šaltinių atranka atliekama
ne tik pasitelkus teminį kriterijų (t. y. naudojant tiesiogiai su straipsnio temomis susijusias, faktinę
informaciją pateikiančias publikacijas), bet ir atsižvelgiant į šiose publikacijose pateikiamo turinio
objektyvumą ir patikimumą31. Atliekant tyrimą taip pat naudota oficialių šaltinių, oficiali statistinė ir
kita informacija. Galiausiai straipsnyje medžiaga gretinama ir lyginama su Lietuvos ir užsienio dalyko
moksline literatūra.
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COVID-19 and Human Rights: We are all in this together. United Nations, April 2020. Prieiga per internetą: https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf . Žiūrėta 2021-09-15.
Žmogaus teisės Lietuvoje 2018–2019: apžvalga / redakcinė grupė: G. Jurevičiūtė, M. Adutavičiūtė, U. Grigaitė, E. Leonaitė, D. Pūras.
Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2020.
Žr., pavyzdžiui: Lahayne, H. Žmogaus teisių infliacija. Bernardinai.lt, 2020.09.28. Prieiga per internetą: https://www.bernardinai.lt/
zmogaus-teisiu-infliacija/. Žiūrėta 2021-08-21; Lahayne, H. Laisvė be epitetų: Friedrichas Hayekas ir kelias iš pandemijos vergovės.
Naujasis Židinys-Aidai, 2021, Nr. 6, p. 13–18.
Žr. Žiliukaitė, R.; Poviliūnas, A.; Savicka, A. Lietuvos visuomenės vertybių kaita per dvidešimt nepriklausomybės metų. Vilniaus universitetas, 2016.
Plačiau žr. Norkus, Z. Ar galime gyventi geriau? Velfarizmas ir jo alternatyvos. Politologija, 2004, t. 4, Nr. 36, p. 29–33.
Žr. Žiliukaitė, R.; Poviliūnas, A.; Savicka, A. Lietuvos visuomenės vertybių kaita per dvidešimt nepriklausomybės metų, p. 209–211.
Januševičienė, R. Lietuvos viešosios bibliotekos pirmosiomis karantino savaitėmis. Tarp knygų, 2020, balandis, p. 13–15.
Lietuvos viešosios bibliotekos aktyviai prisideda įgyvendinant Žmogaus teises: tyrimo ataskaita / Parengė R. Januševičienė. Lietuvos
bibliotekininkų draugija, 2021 m. 5 p. [Rankraštis].
Remiamasi mokslininkų, žinomų politikos apžvalgininkų straipsniais, interviu su politikais: Mažeikis, G. Beveidžiai pabėgėliai
ir hibridinis karas. LRT.lt, 2021.07.08. Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1446484/gintautas-mazeikis-beveidziai-pabegeliai-ir-hibridinis-karas. Žiūrėta 2021-08-29; Mažeikis, G. Įniršis ir beveidiškumas: migrantų krizė.
LRT.lt, 2021.07.29. Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1458802/gintautas-mazeikis-inirsis-ir-beveidiskumas-migrantu-krize. Žiūrėta 2021-08-29; Šakalienė, D. Kas valdo Europą: žmonių kontrabandininkai ar įstatymai?
LRT.lt, 2021.09.20. Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1499817/dovile-sakaliene-kas-valdo-europa-zmoniu-kontrabandininkai-ar-istatymai. Žiūrėta 2021-09-21; Bružaitė, T. Migracija yra neišvengiama: pokalbis su dr. Egle Verseckaite-Grzeskowiak. Bernardinai.lt, 2021.07.26. Prieiga per internetą: https://www.bernardinai.lt/migracija-yra-neisvengiama-pokalbis-su-dr-egle-verseckaite-grzeskowiak/. Žiūrėta 2021-09-10; Musnickas, R. „ES turi sukrusti ir suprasti“ – krizės akivaizdoje Linkevičius
palaiko griežtesnę migracijos politiką. LRT.lt, 2021.08.24. Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1475213/es-turi-sukrusti-ir-suprasti-krizes-akivaizdoje-linkevicius-palaiko-grieztesne-migracijos-politika. Žiūrėta 2021-08-24; Ilkevičiūtė, J. Lietuvos ambasadorius ES: kaip pavyko sustabdyti Irako skrydžius ir kodėl Briuselis nefinansuoja sienos statybos. LRT. lt, 2021.08.23.
Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1472240/lietuvos-ambasadorius-es-kaip-pavyko-sustabdyti-irako-skrydzius-ir-kodel-briuselis-nefinansuoja-sienos-statybos. Žiūrėta 2021-08-23.
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Straipsnis sudarytas iš trijų dalių. Pirmoje dalyje dėmesys sutelkiamas į Lietuvos viešųjų bibliotekų
veiklos užtikrinant žmogaus teisių įgyvendinimą kontekstą dviejų krizių akivaizdoje. Ši dalis skirta problemai konceptualiai pagrįsti. Antroje dalyje pateikiama viešosios bibliotekos tipologinė charakteristika,
atskleidžianti jos socialinės sanglaudos funkciją. Trečia straipsnio dalis – empirinio tyrimo apie Lietuvos
viešųjų bibliotekų potencialą prisidedant prie žmogaus teisių įgyvendinimo krizių akivaizdoje pristatymas ir rezultatų pateikimas. Šios dalies tikslingumas grindžiamas siekiu užčiuopti realų dviejų krizių poveikį viešosioms bibliotekoms ir atskleisti jų atsaką užtikrinant žmogaus teisių įgyvendinimą. Straipsnio
pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos.
1. Žmogaus teisių įgyvendinimo dilemos krizių akivaizdoje: situacijos apžvalga
2020–2021 m. įeis į pasaulio istoriją kaip laikotarpis, kai ištiko net kelios visuotinės krizės: COVID-19
pandemija, paveikusi daugelio pasaulio šalių ekonomiką, sveikatos apsaugos sistemą, visuomenės fizinę
ir psichikos sveikatą, švietimo kokybę, ir politinė krizė, turėsianti ilgalaikių padarinių daugeliui pasaulio
šalių.
COVID-19 pandemija privertė šalis įvesti ekstremaliąją padėtį siekiant gelbėti gyvybes. Šioje situacijoje jos neturi pasirinkimo, tik naudoti neįprastas priemones – apriboti visuomenės laisves, suvaržyti
judėjimą. Siekiama „neperdeginti“ sveikatos apsaugos sistemų ir užtikrinti jų funkcionavimą. Sveikatos apsaugos sistemos krizė (kai ligoninėse ima trūkti vietų pandeminiams ligoniams, stigti medicinos
personalo, įrangos ir dėl to tenka riboti ar nutraukti planines medicinos paslaugas) labai greitai tampa
ekonomikos ir socialine krize, dėl kurios mažiausiai apsaugotos visuomenės grupės tampa dar pažeidžiamesnės32.
COVID-19 ir kultūros sektorius. Ilgalaikių 2020 m. ir ypač 2021 m. karantinų padariniai, nežinomybė
ir būtinybė planuoti veiklas ir veikti naujos realybės sąlygomis sunkina vyriausybių ir valstybės institucijų veiklą. Dėl nepasitenkinimo pandemijos valdymo priemonėmis kyla dalies visuomenės pasipiktinimas ir protestai, tai dar labiau skatina kuriama ir socialiniuose tinkluose, taip pat interneto kanaluose
skleidžiama melaginga informacija apie vakcinavimo žalą. Tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuo
2021 m. rugsėjo 13 d. įvestų pandemijos valdymo priemonių dominuoja galimybių pasas, kurį turintiems
asmenims prieinamos kontaktiniu būdu teikiamos paslaugos33. Jis suteikiamas nuo COVID-19 pasiskiepijusiems ar šia liga persirgusiems asmenims. Galimybių pasas pozicionuojamas ir kaip bilietas į visavertį
kultūrinį gyvenimą; tikimasi, kad kultūros įstaigos nebus priverstos vėl vegetuoti griežto ir ilgo karantino sąlygomis. Bibliotekoms ir muziejams, kaip įstaigoms, teikiančioms gyvybiškai svarbias informacijos
paslaugas ir galimybes pažinti nacionalinį ir pasaulio paveldą, sudaroma išimtis – laikantis saugumo reikalavimų leidžiama teikti paslaugas visiems lankytojams, neatsižvelgiant į jų apsisprendimą skiepytis34.
Tačiau daugelis viešųjų paslaugų galimybių paso neturintiems asmenims tampa neprieinamos. Daliai visuomenės narių, turinčių teisę į galimybių pasą, sudėtinga jį įsigyti. Ši problema ypač aktuali senjorams,
nesinaudojantiems išmaniaisiais telefonais, kompiuteriais, internetu.
Imigrantų srautų padidėjimas. 2021 m. gegužės–liepos mėnesiais Lietuvos Respublika susidūrė su neįprastai dideliais neteisėtų migrantų, bandančių patekti į Lietuvą iš Baltarusijos, srautais. 2021 m. rugpjūčio 17 d. vykusiame Europos Sąjungos (ES) nepaprastajame vidaus reikalų ministrų susitikime Lietuva
pabrėžė, kad tai hibridinė agresija, visai kitokia nei migracijos bangos, su kuriomis buvo susidūrusios
32
33

34

Žr. COVID-19 and Human Rights: We are all in this together.
Patvirtintos naujos pandemijos valdymo priemonės. Korona stop, 2021.08.11. Prieiga per internetą: https://koronastop.lrv.lt/lt/
naujienos/patvirtintos-naujos-pandemijos-valdymo-priemones. Žiūrėta 2021-08-23.
Kultūros ministras S. Kairys: artėjantis naujas kultūros sezonas taps laisvesnis ir intensyvesnis. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 2021.08.17. Prieiga per internetą: lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kulturos-ministras-s-kairys-artejantis-naujas-kulturos-sezonas-taps-laisvesnis-ir-intensyvesnis. Žiūrėta 2021-08-23.
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ES šalys35. Lietuvos statistikos departamento 2021 m. rugpjūčio 21 d. duomenimis, mūsų šalyje buvo
4137 neteisėti migrantai, dauguma jų (2800 asmenys) – Irako piliečiai. 26 proc. migrantų iš Afganistano
yra nepilnamečiai36. 160 vaikų mokymas vyksta nuo 2021 m. spalio 4 d.37
Dėl politinės situacijos Afganistane Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė į mūsų šalį perkelti ir
čia apgyvendinti iki 200 šios šalies piliečių38. 2021 m. rugpjūčio 26 d. jie pasiekė Lietuvos Respublikos
teritoriją. Suteiktas politinio pabėgėlio statusas leis jiems apsigyventi ir dirbti ir kitose ES šalyse, tačiau
tikėtina, kad dalis Afganistano politinių pabėgėlių liks Lietuvoje. Europos šalių praktika ir patirtys rodo,
kad migrantai šalyse (migrantų centruose) gali gyventi metų metus ir jiems reikia darbo, mokyklų, sveikatos paslaugų39.
Žmogaus teisių įgyvendinimas krizių laikotarpiu. Būtinybė kurti naują imigracijos politiką. Žmonės naudojami kaip politinio spaudimo priemonė, ir tai mūsų šaliai yra nauja patirtis. Žmogaus teisių stebėjimo institutas 2018–2019 m. (t. y. ikikrizinio laikotarpio) apžvalgoje pastebi, kad žmogaus
teisių problematika atsidūrė politinės darbotvarkės paraštėse. Ištikus krizėms ar nelaimėms, politinėse
darbotvarkėse konstatuojama: kol situacija bus normalizuota, žmogaus teisės gali palaukti40. Holgerio
Lahayne’o įžvalgos dar konkretesnės: kai kurios žmogaus teisės jau tapo daugiau ar mažiau utopiniais
idealais. Klasikinės arba „pirmosios kartos“ Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (1948)41 išdėstytos
(iki 21 straipsnio) žmogaus teisės – tai politinės teisės, kurios apima gyvybės ir nuosavybės apsaugą,
lygybę prieš įstatymą, judėjimo, žodžio, religijos ir susirinkimų laisvę. Vakarų valstybių konstitucijos yra
paremtos šia pagrindinių teisių teorija. XX a. atsirado teisių „antroji karta“ – ekonominės, socialinės ir
kultūrinės teisės. Tai teisės į tam tikrą gerovės lygį, darbą, maistą, būstą, socialinę apsaugą, teisė dalyvauti kultūriniame gyvenime. Yra ir teisių „trečioji karta“, susijusi su kolektyvinėmis tautų teisėmis. Bet,
pasak H. Lahayne’o, kur rasti tokią visuomenę, kuri visiškai įgyvendintų teisę į taiką, švarią aplinką, orų
atlyginimą ir t. t.?42
Į Lietuvą 2021 m. per trumpą laiką patekusių politinių pabėgėlių, neteisėtų migrantų skaičius viršijo
ankstesnius, kontroliuojamus imigracijos srautus. Iš Azijos ir Afrikos šalių atvykę migrantai apgyvendinami Lietuvos miesteliuose ir gyvenvietėse. Tai kelia vietinių gyventojų nepasitenkinimą, jie jaučiasi nesaugūs. Ryškėja kultūriniai skirtumai, dialogo galimybes sunkina kalbų ir kultūrinių skirtumų barjerai.
Kyla priešprieša tarp reikalavimų užtikrinti migrantų žmogaus teises ir Lietuvos visuomenės pasipiktinimo neteisėtai į šalį patekusiųjų elgsena, pozicija, retorika43. Šį teiginį iliustruoja 2021 m. vasarą Lietuvos
Respublikos valdžios institucijų priimti migrantų krizės valdymo sprendimai, sulaukiantys kritikos dėl
žmogaus teisių apribojimo. Tokia paradoksali situacija, vykstant hibridinei agresijai, liudija apie naują
būtinybę kurti Europos Sąjungos migracijos politiką44.
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Ilkevičiūtė, J. Lietuvos ambasadorius ES: kaip pavyko sustabdyti Irako skrydžius ir kodėl Briuselis nefinansuoja sienos statybos. LRT. lt,
2021.08.23. Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1472240/lietuvos-ambasadorius-es-kaip-pavyko-sustabdyti-irako-skrydzius-ir-kodel-briuselis-nefinansuoja-sienos-statybos. Žiūrėta 2021-08-23.
Neteisėtos migracijos stebėsena. Lietuvos statistikos departamentas. Prieiga per internetą: https://ls-osp-sdg.maps.arcgis.com/apps/
dashboards/9b0a008b1fff41a88c5efcc61a876be2. Žiūrėta 2021-08-23.
Žr. Jačauskas, I. Lietuvių kalbos pamokų rudenį sulauks per 160 migrantų vaikų, jų skaičius gali didėti. LRT.lt, 2021.08.29. Prieiga
per internetą: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1479339/lietuviu-kalbos-pamoku-rudeni-sulauks-per-160-migrantu-vaikuju-skaicius-gali-dideti. Žiūrėta 2020-08-30.
Plačiau žr. Pankūnas, G. Vyriausybė nutarė: Lietuva priims ir apgyvendins iki 200 Afganistano piliečių. LRT.lt, 2021.08.25. Prieiga
per internetą: lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1475626/vyriausybe-nutare-lietuva-priims-ir-apgyvendins-iki-200-afganistano-pilieciu.
Žiūrėta 2021-08-25.
Plačiau apie tai žr. Mažeikis, G. Beveidžiai pabėgėliai ir hibridinis karas; Šakalienė, D. Kas valdo Europą: žmonių kontrabandininkai
ar įstatymai?
Plačiau žr. Žmogaus teisės Lietuvoje 2018–2019: apžvalga.
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Prieiga per internetą: urm.lt/uploads/default/documents/uzienio_politika/zmogaus_teises/
Visuotine_zmogaus_teisiu_deklaracija.pdf. Žiūrėta 2021-08-26.
Plačiau žr. Lahayne, H. Žmogaus teisių infliacija.
Plačiau apie tai žr. Mažeikis, G. Įniršis ir beveidiškumas: migrantų krizė.
Plg.: Musnickas, R. „ES turi sukrusti ir suprasti“ – krizės akivaizdoje Linkevičius palaiko griežtesnę migracijos politiką.
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Imigrantų integracijos modeliai ir galimybės. Pati migracija yra vertinama kaip neišvengiamas procesas, natūralus reiškinys, nulemtas šalių ekonominių ir socialinių skirtumų45. Šalys naudoja skirtingus imigrantų integracijos modelius – asimiliacijos, integracijos, daugiakultūrės visuomenės. Patiriami iššūkiai verčia valstybes siekti bendro pragmatiško problemų sprendimo, neatsisakant universalios
politikos, pagrįstos bendros kalbos praktika, pagarba bendriems politiniams principams ir vienodoms
galimybėms gauti teises, būstą ir darbą46. Tyrimais nustatyta, kad probleminiai imigrantų integracijos
aspektai yra šie:
• kalbos mokymasis,
• užimtumas ir darbo paieška,
• būstas,
• socialinių ryšių su daugumos visuomene užmezgimas ir plėtojimas,
• daugumos visuomenės nuostatos47.
Migracijos į ES šalis situacija akivaizdžiai pakito. Didėja žmonių kontrabandos mastas, migrantų
srautai naudojami kaip politinio spaudimo priemonė, kyla grėsmė, kad dėl klimato šiltėjimo Vidurinių
Rytų valstybes ištiks ekologinė katastrofa ir migrantų srautai pajudės į ES šalis – dėl viso šito reikia peržiūrėti pasenusį ir atgyvenusį migracijos politikos modelį ir kurti naują strategiją. Europos šalių (turinčių
didesnę neteisėtos imigracijos patirtį) visuomenės nuostatos dėl migrantų yra neigiamos. Taip yra dėl
to, kad nebeatitinkantis realybės integracijos valdymo modelis ES šalyse sukuria prielaidas atvykėliams
ne tik naudotis šalių socialinės apsaugos sistemų teikiamomis galimybėmis, bet ir kurti tose šalyse savas taisykles48. Lietuva nebuvo pasiruošusi nelegalių migrantų srautams. Valdžios institucijų priimami
sprendimai – tiek apgręžti migrantus, neįleisti jų į šalies ir ES teritoriją, tiek apgyvendinti juos tokiomis
sąlygomis, kokias gali suteikti valstybė, – sulaukia skundų dėl žmogaus teisių nuostatų nesilaikymo. Kita
vertus, Lietuvos visuomenė priešiškai vertina migrantų išlaikymą mūsų šalyje ir pageidautų, kad jie būtų
kuo greičiau išsiųsti į kilmės šalis. To padarinys – visuomenė skyla į priešingas nuomones turinčių žmonių stovyklas (COVID-19 valdymo priemonių palaikytojus ir prieš tas priemones, pirmiausia vakcinavimą, valdžios raginimus skiepytis nusiteikusius žmones; vertybinių nuostatų žmogaus teisių požiūriu
puoselėtojus ir prieš nelegalius migrantus nusiteikusius asmenis). Trūksta švietimo, patikimos informacijos, kuri galėtų šią įtampą sumažinti. Pagal tipologines apibrėžtis viešosios bibliotekos (skirtos paslaugoms visoms visuomenės grupėms teikti, kuriančios ir puoselėjančios bendruomenes) galėtų prisidėti
prie įtampos ir visuomenės susipriešinimo mažinimo.
Krizių patirtys leidžia pateikti kai kurias įžvalgas.
Siekiant suvaldyti COVID-19 pandemijos krizes, būtina:
• teikti kuo daugiau patikimos, aiškios, argumentais ir įrodymais pagrįstos, visoms visuomenės grupėms suprantamos informacijos apie krizės valdymo situaciją ir priemones;
• teikti informaciją laiku, patogiais ir pasiekiamais, bendruomenės naudojamais kanalais;
• sudaryti interneto prieigą informacijai gauti;
• efektyviausiai panaudoti valstybės turimus institucijų informacinius išteklius, informacijos sklaidos ir komunikacijos kanalus;
• aiškiai įvardyti įstaigas, kurios gali suteikti įvairią pagalbą; gyventojai turi aiškiai žinoti, kur kreiptis pagalbos;
• teikti aiškią ir konkrečią informaciją apie priimtas priemones, pavyzdžiui, kur ir kada (kokiomis
darbo valandomis) galima atsiimti galimybių pasą.
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Žr. Bružaitė, T. Migracija yra neišvengiama: pokalbis su dr. Egle Verseckaite-Grzeskowiak.
Plačiau apie tai žr. Choquet, S. Models of Integration in Europe. European Issue, 2017, No. 449, 30th October, p. 1–8. Prieiga per
internetą: https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0449-models-of-integration-in-europe. Žiūrėta 2021-08-27.
Plačiau žr. Žibas, K.; Platačiūtė, V. Migrantų integracija ir migracijos tinklai Lietuvoje: nuo teorinių veiksnių iki empirinių duomenų.
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, Nr. 2 (18), 2014, p. 7–22.
Plačiau apie tai žr. Šakalienė, D. Kas valdo Europą: žmonių kontrabandininkai ar įstatymai?
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Migracijos krizės kontekste siūlytinos šios jos suvaldymo gairės (priemonės):
• dabartinis pasenęs ir nebeatitinkantis realybės migracijos valdymo modelis turėtų būti keičiamas.
Jungtinių Tautų, ES institucijos ir šalys turėtų siekti, kad būtų pertvarkyta nebeveiksminga teisinė
sistema migracijos klausimais;
• siekiant užkirsti kelią ksenofobijai, rasizmui, nepakantumui Lietuvoje, siūloma užtikrinti kryptingesnį bendruomenių informuotumą apie migrantų kilmę, poreikius, gebėjimus.
Bendruomenėms rekomenduotina:
• naudoti visuomenės švietimo priemones situacijai gerinti;
• rengti informacines kampanijas bendruomenių informuotumui didinti, taip pat bendrus projektus
ir renginius migrantams, supažindinančius su Lietuvos visuomene ir kultūra.
2. Viešosios bibliotekos misija – socialinės sanglaudos puoselėjimas
Viešoji biblioteka yra organizacija, įsteigta, remiama ir finansuojama bendruomenės per vietos, regiono valdžią ar nacionalinę vyriausybę, suteikianti informacijos, žinių, išteklių įvairiomis formomis
prieigą ir skatinanti mokytis visą gyvenimą. Viešosios bibliotekos yra demokratinės institucijos, aptarnaujančios visus į jas besikreipiančius visuomenės narius, nediskriminuojant pagal jokius (tautinius,
religinius, amžiaus, lyties, kalbos, negalios) požymius. Pagrindinis viešosios bibliotekos tikslas yra įvairiomis formomis teikti išteklius ir paslaugas visuomenės, asmenų ir grupių švietimo, informaciniams
ir asmeninio tobulėjimo poreikiams tenkinti, įskaitant laisvalaikį ir poilsį. Šios nuostatos apibrėžtos
1994 m. IFLA / UNESCO viešųjų bibliotekų manifeste49. Jis greitai tapo pripažintas kaip svarbus viešųjų
bibliotekų pozicijos pareiškimas, buvo išverstas į daugiau kaip dvidešimt kalbų ir tapo strateginiu viešuoju dokumentu, kurio nuostatomis veiklą grindžia viso pasaulio viešosios bibliotekos. 2006 m. IFLA paskelbė Daugiakultūrės bibliotekos manifestą, kuriame pabrėžiama, jog visų tipų bibliotekos tarptautiniu,
nacionaliniu ir vietos lygmenimis turi atspindėti, remti ir skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę ir prisidėti
prie tarpkultūrinio dialogo ir aktyvaus pilietiškumo skatinimo50.
Teikdamos paslaugas įvairioms bendruomenėms, bibliotekos veikia kaip mokymosi, kultūros ir informacijos centrai. Pagal Daugiakultūrės bibliotekos manifestą, bibliotekos privalo:
• aptarnauti visus bendruomenės narius, nediskriminuodamos kultūrinio ir kalbinio paveldo pagrindu;
• teikti informaciją tinkamomis kalbomis ir rašmenimis;
• samdyti darbuotojus, kurie atspindėtų bendruomenės sudėtį, mokėtų dirbti su įvairiomis bendruomenėmis ir jas aptarnautų.
Šiame kontekste bibliotekų teikiamos informacijos paslaugos suvokiamos ir kaip bendrosios (skirtos
visiems vartotojams), ir kaip specialiosios (skirtos mažiau galimybių turinčioms kultūrinėms ir kalbinėms grupėms).
Socialinė sanglauda apima pasitikėjimą, toleranciją ir solidarumą51. Lietuvos visuomenė pagal gyventojų pilietines nuostatas, tarp jų ir toleranciją kitos gyvensenos žmonėms, vertintina kaip smarkiai pažeista ne tik politinio, bet ir socialinio susvetimėjimo52. Socialinių struktūrų pokyčių kontekste
49
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IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994. Prieiga per internetą: https://www.ifla.org/node/91700. Žiūrėta 2021-09-22. Taip
pat žr. Glosienė, A.; Petuchovaitė, R.; Racevičiūtė, R. Viešoji biblioteka: tradicija ir modernumas; Masevičienė, A. Daugiakultūrė
kompetencija. In: Daugiakultūriškumas: inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose: mokomasis paketas bibliotekoms / Erasmus+. Prieiga
per internetą: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/693ac91a-037e-4d0a-aa8a-4d5ac18b3abd/
O3_Educational%20materials_LIT.pdf. Žiūrėta 2021-09-24.
IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto: The Multicultural Library – A Gateway to a Cultural Diverse Society in Dialogue.
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLANET), 2006. Prieiga per internetą: http://archive.ifla.org/VII/
s32/pub/MulticulturalLibraryManifesto.pdf. Žiūrėta 2021-08-27.
Žr. Žiliukaitė, R.; Poviliūnas, A.; Savicka, A. Lietuvos visuomenės vertybių kaita per dvidešimt nepriklausomybės metų, p. 197.
Žr. ibidem, p. 217.
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bibliotekos tampa orientuotos mažinti socialinę atskirtį – jos suteikia galimybę visuomenei naudotis
paslaugomis ir produktais, neatsižvelgdamos į asmenų ar jų grupių socialinį statusą53. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. patvirtintose Bibliotekų plėtros strateginėse kryptyse 2016–2022 metams
kaip pagrindinės bibliotekų vertybės taip pat akcentuojama laisva prieiga visiems visuomenės nariams,
atvirumas dialogui, bendruomeniškumas54.
Beje, daugiakultūrės bibliotekos idėjos Lietuvoje skleidžiamos jau per 30 metų. Mūsų šalies bibliotekų
specialistai, aukštųjų mokyklų dėstytojai sėmėsi patirties daugiausia iš Skandinavijos bibliotekų, kūrusių
paslaugas imigrantams dešimtmečiais anksčiau už Lietuvą. Patirties perėmimas ir sklaida daugiausia
vyksta tarptautinių konferencijų, stažuočių, bendradarbiavimo įvairios projektinės veiklos pagrindu.
Apibendrinus šias iš Suomijos gautas patirtis, išskirtinos šios viešųjų bibliotekų darbo su migrantais ir
pabėgėliais kryptys:
• literatūros gimtąja kalba kaupimas ir skolinimas (skaitytojams; bibliotekų tinklui per tarpbibliotekinį abonementą); Suomijos pavyzdys – literatūros daugiau kaip 80 kalbų (turkų, arabų, kinų,
vietnamiečių, kurdų, tajų ir kt.) komplektavimas;
• vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems skirtų kolekcijų įvairiomis kalbomis (knygų, periodinių leidinių, garso ir vaizdo dokumentų, elektroninių knygų) komplektavimas;
• dėmesys ankstyvajam ugdymui ir integracijai: bibliotekų pagalba ruošiant pamokas, rekomenduojamos literatūros sąrašai;
• valstybinės kalbos (kalbų) ir anglų kalbos kursai migrantams, bibliotekose dirbantys vertėjai, viešųjų bibliotekų bukletai įvairiomis kalbomis;
• nemokamas internetas, dokumentų skenavimas;
• mokymai, kaip naudotis šalies elektroninėmis sistemomis, konsultacijos, viešųjų bibliotekų darbuotojų pagalba pildant įvairius dokumentus;
• kitataučių savanorių pagalba;
• dalyvavimas renginiuose55.
2017–2018 m. Nacionalinė biblioteka įgyvendino Švietimo mainų paramos fondo programos „Erasmus+“ lėšomis remiamą projektą „Tarpkultūrinis ir informacinis migrantų švietimas – personalo kompetencijų ugdymas“, kurio tikslas buvo per darbo stebėjimo vizitus Skandinavijos šalių bibliotekose įgytą
patirtį pritaikyti Nacionalinėje ir Vilniaus regiono viešosiose bibliotekose (Vilniaus apskrities Adomo
Mickevičiaus viešojoje ir Švenčionių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje), stiprinti jų kompetencijas ir įgūdžius dirbant su migrantais ir pabėgėliais ir skatinant juos mokytis visą gyvenimą56.
Užsienio šalių viešųjų bibliotekų veikla, prisidedant prie imigrantų integracijos procesų. ALA vertina
viešąsias bibliotekas kaip patikimą šaltinį naujiesiems amerikiečiams įgyti žinių ir įgūdžių gyventi šalyje.
Imigracijos temoms kylant į viešojo diskurso prioritetus, ALA išleido gaires viešosioms bibliotekoms.
Ataskaita „Bibliotekų programos ir naujieji amerikiečiai“ yra šešių mėnesių trukmės projekto (2018 m.)
mokslinių tyrimų rezultatas. Projekte dalyvavo ALA, viešosios bibliotekos ir organizacijos partnerės.
Ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos viešosioms bibliotekoms:
• bendruomenės poreikių tyrimai;
• partnerystė su bendruomeninėmis organizacijomis;
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Plačiau žr. Juchnevič, L. Bibliotekų vaidmenų kaita tinklaveikos visuomenėje: Lietuvos atvejis.
Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–2022 metams / Patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio
29 d. įsakymu Nr. ĮV-344. Prieiga per internetą: https://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/Biblioteku%20pletros%20kryptys.pdf. Žiūrėta 2021-08-27.
Plačiau apie lietuvių bibliotekininkų patirtis ir bendradarbiavimą su Suomijos bibliotekomis, žr. Pažintis su novatoriška Suomijos bibliotekų patirtimi imigrantų ir pabėgėlių srityse. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018.04.09. Prieiga per internetą:
lnb.lt/naujienos/3034-pazintis-su-novatoriska-suomijos-biblioteku-patirtimi-imigrantu-ir-pabegeliu-srityse. Žiūrėta 2021-08-21.
Plačiau apie projektą, žr. Tarpkultūrinis ir informacinis migrantų švietimas – personalo kompetencijų ugdymas. Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka. Prieiga per internetą: nb.lt/apie-biblioteka/veiklos-sritys/programos-ir-projektai/kvalifikacijos-kelimas-mokymai/tarpkulturinis-ir-informacinis-migrantu-svietimas-personalo-kompetenciju-ugdymas. Žiūrėta 2021-09-07.
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• naujųjų amerikiečių įtraukimas į sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą;
• profesinio tobulėjimo galimybių darbuotojams ir savanoriams sudarymas;
• paslaugų, atitinkančių konkrečios bibliotekos konkrečios bendruomenės poreikius, kūrimas;
• daugiakalbių išteklių kūrimas;
• ryšių tarp gyventojų ir naujųjų amerikiečių skatinimas;
• tvarių paslaugų kūrimas57.
Kaip rodo naujausi tyrimai, naujieji šalių gyventojai viešosiomis bibliotekomis naudojasi šiais tikslais:
1) dalyvauja programose (kalbų mokymo); 2) naudojasi informacijos ištekliais ir kolekcijomis (skolinasi
knygas); 3) naudojasi paslaugomis (pavyzdžiui, „Klausk bibliotekininko“)58. JAV naujieji gyventojai (imigrantai, pabėgėliai ir perkeltieji asmenys) sudaro 13 proc. šalies populiacijos. Ši visuomenės dalis dažnai
kreipiasi į bibliotekas nemokamų ir patikimų paslaugų. Daugiau kaip 55 proc. naujųjų gyventojų kreipiasi
į viešąsias bibliotekas bent kartą per savaitę, norėdami dalyvauti anglų kalbos pamokose, pilietiškumo ir
pilietinio ugdymo programose ir gauti gyvybiškai svarbią galimybę bendrauti59. Imigrantų naudojimosi
viešosiomis bibliotekomis padariniai – padidėjęs pasitikėjimas, išaugęs bendruomenės sąmoningumas,
spartesnė kultūrinė ir politinė integracija, greičiau užmegzti ryšiai su žmonėmis (pavyzdžiui, draugystė)60.
Lietuvos viešųjų bibliotekų veikla, prisidedant prie imigrantų integracijos procesų. 2020 metų statistikos
duomenimis, Lietuvoje veikė 1226 viešosios bibliotekos: 5 apskričių viešosios bibliotekos ir 60 savivaldybių viešųjų bibliotekų, turinčių 122 miesto, 1030 kaimo, 9 vaikų filialus61. Viešosios bibliotekos sudaro
per 53 proc. visų šalies bibliotekų. Viešųjų bibliotekų tinklas – tankiausias institucinis kultūros įstaigų
tinklas šalyje, pasiekiantis ir atokių vietovių gyventojus. 68 proc. Lietuvos gyventojų bibliotekų prieinamumą vertina kaip gerą ir labai gerą62. Migrantų situacija, bent kol kas, neturi Lietuvos bibliotekoms
tokio tiesioginio ir aiškaus poveikio kaip COVID-19 pandemija. Tačiau prielaidos daugiakultūrei bibliotekai rastis jau buvo kuriamos pastarąjį dešimtmetį. Bibliotekų veiklai teikiant paslaugas pabėgėliams
2018 m. gairėse rekomenduojama:
• remtis kitų Europos šalių bibliotekų, kuriose jau aptarnaujami pabėgėliai, pavyzdžiais;
• plėtoti konsultavimo ir aptarnavimo paslaugas pabėgėliams, padėti jiems suprasti, kaip veikia socialinės tarybos;
• padėti pabėgėliams ugdyti reikiamus kalbos įgūdžius;
• ypač skirti dėmesį pabėgėlių vaikams, padėti išsigydyti psichologines persikėlimo traumas;
• skleisti vietos bendruomenėms informaciją apie pabėgėlių gyvenimo realijas, jų kultūrą ir priežastis, dėl kurių jie tapo pabėgėliais;
• atverti bibliotekas kaip dialogo erdves ir siekti bendruomenės sutelktumo63.
Apibendrinant viešosios bibliotekos misiją ir pasaulio viešųjų bibliotekų patirtį kuriant ir teikiant
paslaugas imigrantams ir siekiant ją pritaikyti Lietuvos viešosioms bibliotekoms dviejų krizių kontekste,
formuluotinos šios įžvalgos:
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ALA (American Library Association): Releases Recommendations for Improved Public Library Services to New Americans. Prieiga
per internetą: https://www.ala.org/news/press-releases/2019/07/ala-releases-recommendations-improved-public-library-services-new-americans. Žiūrėta 2021-08-23.
Žr. Grossman, S.; Agosto, D. E.; Winston, M.; Epstein, R.; Nancy E.; Cannuscio, C. C.; Martinez-Donate, A.; Klassen, A. C. How Public
Libraries Help Immigrants Adjust to Life in a New Country: A Review of the Literature. Health Promotion Practice, First Published
March 31, 2021. Doi: https://doi.org/10.1177/15248399211001064
Žr. New Americans Library Project: An Initiative the American Library Association: About. Prieiga per internetą: https://newamericans.ala.org/about/. Žiūrėta 2021-09-24.
Žr. Grossman, S.; Agosto, D. E.; Winston, M.; Epstein, R.; Nancy E.; Cannuscio, C. C.; Martinez-Donate, A.; Klassen, A. C. How
Public Libraries Help Immigrants Adjust to Life in a New Country: A Review of the Literature.
Bendroji 2020 metų bibliotekų ataskaita. Bibliotekų statistiniai duomenys. Prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/informacijos-mokslu-specialistams/lietuvos-biblioteku-statistika/biblioteku-statistiniai-duomenys. Žiūrėta 2021-05-09.
Naujausias tyrimas rodo – viešosios bibliotekos gerina lankytojų gyvenimo kokybę. LNB.lt. 2020.01.30. Prieiga per internetą:
https://www.lnb.lt/naujienos/5059-naujausias-tyrimas-rodo-viesosios-bibliotekos-gerina-lankytoju-gyvenimo-kokybe. Žiūrėta
2021-05-05.
Žr. Daugiakultūrio dialogo biblioteka: darbo su migrantais gairės.
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• viešųjų bibliotekų kuriamas bendruomeniškumas ir sąmoningumas daro įtaką visuomenei; bibliotekų veiklos kryptys turėtų būti orientuotos į stabilumo sociume kūrimą, susipriešinimo mažinimą, konstruktyvų dialogą;
• būtina numatyti planus darbuotojų kompetencijoms ugdyti ar pasitelkti reikalingas kompetencijas
turinčius darbuotojus ar savanorius – pavyzdžiui, lietuvių ir anglų kalbų mokytojus, vertėjus;
• prioritetinė kryptis – dėmesys ankstyvajam migrantų vaikų ugdymui, pagalba jiems mokytis;
• būtina suteikti nemokamą interneto prieigą.
3. Lietuvos viešųjų bibliotekų pastangos užtikrinti žmogaus teises: empirinis tyrimas
3.1. Tyrimo tikslas, metodai, tyrimo dalyviai ir klausimai
IFLA 2019–2020 m. kartu su suinteresuotomis šalimis vykdė tyrimus, padedančius atskleisti bibliotekų indėlį į žmogaus teisių įgyvendinimą. Sekdama jų pavyzdžiu Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD)
2021 m. inicijavo tyrimą „Lietuvos viešosios bibliotekos – žmogaus teisių įgyvendinimui“. Siekta nustatyti, kaip Lietuvos viešosios bibliotekos padeda įgyvendinti žmogaus teises, bibliotekų pasiekimus šioje
srityje ir galimybes bibliotekoms siekti didesnių šios srities tikslų. Tyrimo klausimyną sudarė, gautus
rezultatus apibendrino ir LBD tarybai pateikė šio straipsnio autorė.
Tyrimas atliktas anketinės apklausos metodu, nuoroda į klausimyną pateikta internetu. Sudarytą pusiau struktūruotą tyrimo klausimyną LBD taryba patvirtino 2021 m. balandžio mėnesį. Jį sudaro
14 klausimų, suskirstytų į 6 blokus:
I. Teisė gauti informaciją (6 klausimai)
II. Teisė į švietimą ir mokymą(si) (3 klausimai)
III. Lygių teisių visiems visuomenės nariams sudarymas. Nediskriminavimas (1 klausimas)
IV. Teisė dalyvauti bendruomenės kultūriniame gyvenime (2 klausimai)
V. Teisė į sveikatą (1 klausimas)
VI. Žmogaus teisių suvokimo didinimas (1 klausimas)
Pateiktame kiekvieno klausimo atsakymų variantų meniu tyrimo dalyviai galėjo žymėti visus jiems
tinkamus atsakymų variantus; buvo sudarytos dvi papildomos galimybės: a) pasirinkti atsakymo variantą „kita“ ir b) pateikti savo pavyzdžių. Tyrimo dalyvių buvo paprašyta įvardyti tik reikšmingiausius,
didelį poveikį turėjusius veiklos užtikrinant žmogaus teises pavyzdžius.
Tyrimas atliktas 2021 m. gegužės mėnesį. Dalyvavo 105 viešosios bibliotekos ir jų filialai (8,6 proc. šalies
viešųjų bibliotekų). Gauti rezultatai apibendrinti tų pačių metų birželio mėnesį ir pateikiami apskaičiuojant
gautų atsakymų procentinę išraišką nuo bendro tyrimo dalyvių skaičiaus. Atsakymai anoniminiai.
Tyrimo metu gauti duomenys šiame straipsnyje papildomi ir iliustruojami straipsnio autorės dar vieno, 2020 m. kovo 23–31 d. atlikto, empirinio tyrimo rezultatais (t. y. viešųjų bibliotekų gerosios praktikos
pavyzdžiais, esant šalyje paskelbtam karantinui)64.
3.2. Empirinio tyrimo rezultatai
Biblioteka visiems. Lietuvos viešosios bibliotekos teikia paslaugas visiems besikreipiantiems žmonėms
ir lankytojams. Į šalies viešųjų bibliotekų akiratį patenka ir asmenys, dėl įvairių priežasčių negalintys savarankiškai naudotis bibliotekų paslaugomis ir patiriantys fizinę, socialinę, informacinę ir technologinę
atskirtį (negalią turintys žmonės – 92,4 proc.; besigydantys ligoninėse ir gyvenantys slaugos namuose
asmenys – 31,4 proc.; laisvės suvaržymų turintys asmenys – 14,3 proc.). Pastaruoju metu visuomenėje
pastebimai didėja poreikis pritaikyti informacijos ir bibliotekų paslaugas skaitymo sutrikimų ir sunku64

Apie šį tyrimą plačiau žr. Januševičienė, R. Lietuvos viešosios bibliotekos pirmosiomis karantino savaitėmis, p. 13–15.
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mų (autizmo spektro sutrikimai, disleksija) turintiems žmonėms. Lietuvos viešosiose bibliotekose nuo
2020 m. taikomi infrastruktūriniai sprendimai, ugdomos darbuotojų kompetencijos, kuriamos naujos
paslaugos autizmo spektro ir kitų komunikacijos, kalbos, elgesio sutrikimų turintiems žmonėms65.
Patikimumas ir socialinė atsakomybė. Per karantiną užsidarius beveik visoms įstaigoms, itin išryškėjo
dalies visuomenės technologinė atskirtis. Namuose neturintys kompiuterio senjorai patyrė dvigubą atskirtį – dėl įprasto pasaulio užsidarymo per karantiną ir dėl negalėjimo naudotis virtualiomis paslaugomis. Lietuvos viešosios bibliotekos ne tik itin operatyviai ir lanksčiai prisitaikė dirbti naujomis sąlygomis,
bet ir mokė gyvenimo naujoje realybėje įgūdžių savo vartotojus. Bibliotekos skelbė (interneto svetainėse,
telefonu, informaciniais plakatais bibliotekų pastatų languose ir kt.) oficialių šaltinių (Sveikatos apsaugos ministerijos, savivaldybių) pateikiamą aktualią informaciją, teikė kitą informaciją pagal vartotojų
užklausas ir poreikius.
Viešosios bibliotekos yra patikimos institucijos, saugančios vartotojų, autorių, leidėjų, kitų suinteresuotų grupių ir darbuotojų asmens duomenis. 2018 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu
buvo patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje pavyzdinės taisyklės66. Lietuvos Respublikos
Vyriausybei 2021 m. rugpjūčio mėn. paskelbus apie planuojamas nuo rugsėjo 13 d. įvesti naujas pandemijos valdymo priemones (didelė svarba ir reikšmė teikiama galimybių pasui), kilo dalies visuomenės
nepasitenkinimas. Socialiai jautrioms visuomenės grupėms, ypač naujosiomis technologijomis nesinaudojantiems senjorams, iškilo (kyla) nepatogumų, norint įsigyti šį dokumentą. Pagalbą šiai visuomenės
kategorijai operatyviai – jau rugpjūčio pradžioje – pasiūlė ir viešosios bibliotekos: jose vartotojai gali
elektronine ar spausdintine forma nemokamai įsigyti galimybių pasą67.
Viešosios bibliotekos kūrė naujų formų renginius, plačiau naudojo socialinių tinklų teikiamas galimybes, įvairiais būdais (biblioterapijos užsiėmimai, virtualūs skaitytojų klubai, kūrybinis rašymas) padėjo vartotojams kovoti su dėl pandemijos patiriamu nerimu ir nežinia. Iki karantino literatūrą kūrė,
tinklaraščiuose rašė daugiau kaip 230 tūkst. vyresnių nei 15 metų Lietuvos gyventojų. 2020 m., palyginti
su 2017 m. duomenimis, tinklaraščių buvo rašoma 3 proc. daugiau, grožinės ir negrožinės literatūros kuriama 2 proc.68 daugiau. Viešųjų bibliotekų kūrybinio rašymo dirbtuvėse dalyvavę vartotojai, gyvenantys
tiek Lietuvos teritorijoje, tiek užsienyje, pripažino, kad šis užsiėmimas padėjo jiems išlieti susikaupusį
nerimą, pasijusti bibliotekos bendruomenės dalimi.
Karantinas aiškiai atskleidė knygų ir skaitymo poreikį. Net griežčiausių ribojimų sąlygomis Lietuvos
viešosios bibliotekos rado būdų pagelbėti skaitytojams. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje knygos buvo skaitomos telefonu69. Verta atskirai paminėti savanorius knygnešius – tai
skatinanti visuomenės socialinę atsakomybę veikla.
Laisvė gauti informaciją. Ji Lietuvos viešosiose bibliotekose labiausiai suvokiama kaip nemokamos
informacijos prieigos sudarymas (94,3 proc.), nemokamas skaitmeninių įrankių ir priemonių suteikimas (69,5 proc.), elektroninių išteklių kaupimas ir sklaida. Pažymėtinas ir bibliotekų darbuotojų indėlis
kuriant įvairų turinį vartotojams, teikiant nuotolines paslaugas, informuojant ir konsultuojant vartotojus,
mokant juos kompiuterinio raštingumo. Tyrimų duomenys rodo, kad skaitmeninių įgūdžių labiausiai sto65
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Lietuvos viešosios bibliotekos nuo šiol pritaikytos autizmo spektro sutrikimų turintiems lankytojams. Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija, 2020.11.18. Prieiga per internetą: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-viesosios-bibliotekos-nuo-siol-pritaikytos-turintiems-autizmo-spektro-sutrikimu-lankytojams. Žiūrėta 2021-05-05.
Dėl asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje pavyzdinių taisyklių patvirtinimo / Patvirtinta LR kultūros ministro 2018 m. gruodžio 4 d.
įsakymu Nr. ĮV-937. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7d8c6d01f80511e895b0d54d3db20123?positionInSearchResults=49&searchModelUUID=a4880fda-18bf-4c22-911b-3ed901532a73. Žiūrėta 2021-08-17.
Bibliotekos padės išsiimti Galimybių pasą. Atspindžiai, 2021.08.09. Prieiga per internetą: https://www.atspindziai.lt/bibliotekos-pades-issiimti-galimybiu-pasa. Žiūrėta 2021-08-30.
Plačiau žr. Kūrybinio-terapinio rašymo dirbtuvės grįžta į Jonavą. Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2020.11.03. Prieiga
per internetą: https://jonbiblioteka.lt/kurybinio-terapinio-rasymo-dirbtuves-jonavoje-grizta-. Žiūrėta 2021-05-06.
Nauja nuotolinė paslauga senjorams: knygų skaitymas telefonu. Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka, 2020.04.14. Prieiga
per internetą: https://www.vcb.lt/nauja-nuotoline-paslauga-senjorams-knygu-skaitymas-telefonu/. Žiūrėta 2021-05-06.
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koja kaimiškųjų rajonų gyventojai, ypač senjorai. Gerinti situaciją Lietuvos viešosios bibliotekos siekia kartu su iniciatyva „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Šiuo
projektu siekiama padėti gyventojams efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis internetu ir skaitmeninėmis
technologijomis. Gyventojų skaitmeniniam raštingumui gerinti pasitelkiama bibliotekos viešosios interneto prieigos taškų infrastruktūra ir žmogiškieji ištekliai (į iniciatyvą įsitraukė 1200 bibliotekininkų). Kai
kurios bibliotekos per pastaruosius dvejus metus mokė kompiuterinio raštingumo daugiau kaip 1000 gyventojų70. Įgijusiems pradinių įgūdžių vartotojams bibliotekos kuria mokomuosius filmukus: kaip užsisakyti knygas naudojantis bibliotekos elektroninių katalogu; kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis.
Kokybiška informacija iš patikimų šaltinių. Patikimais šaltiniais bendruomenei informuoti, bendruomeniškumui, socialinei ir kultūrinei įtraukčiai didinti bibliotekos įvardija oficialios informacijos šaltinius, valstybės institucijų tinklalapiuose skelbiamą informaciją, bibliotekos prenumeruojamas duomenų
bazes, viešosios informacijos rengėjų teikiamas žinias. Lietuvos viešosios bibliotekos taip pat pačios kuria, skaitmenina, teikia viešajai prieigai kraštotyrinę informaciją.
Per pandemiją itin išaugo (socialiniuose tinklalapiuose ypač padaugėjus melagingų žinių) informacijos turinio ir patikimumo svarba. Lietuvos viešosios bibliotekos prisidėjo prie visuomenės medijų ir
informacinio raštingumo didinimo:
• renginiais, akcijomis, mokymais (95 proc.);
• pagalba atliekant paiešką internete (94,3 proc.);
• pagalba atpažįstant netikras naujienas (per 57 proc.);
• paskaitomis, diskusijomis apie kibernetinį saugumą (53,3 proc.).
Šios veiklos orientuojamos į šiuo atžvilgiu labiausiai pažeidžiamas grupes – vaikus ir senjorus. Organizuojamos Saugesnio interneto savaitės, mokymai vyksta žaidimo forma, rodomi filmukai apie asmens
duomenų apsaugą, internete pasitaikančius pavojus.
Teisė į švietimą. Lietuvos viešosios bibliotekos prisideda prie neformaliojo (76 proc.) ir formaliojo (38 proc.) švietimo. Jau 2015 m. duomenimis, ugdymo veikloje dalyvavo itin daug Lietuvos bibliotekų
lankytojų – 75 proc. (ES vidurkis – 25 proc.). Lietuvos viešosiose bibliotekose vykdomos neformaliojo
švietimo veiklos: mokymai gyventojams (78 proc.), edukacijos (80 proc.), būreliai, klubai (43,8 proc.).
Bibliotekos bendradarbiauja su švietimo institucijomis, pedagogais, mokyklų bibliotekininkais, senjorų
organizacijomis, rengia užsienio kalbų mokymus (įgyvendinant suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas), stovyklas vaikams. Tarp neformaliojo švietimo veiklų rengiamos ir paskaitos žmogaus teisių
temomis. Gyventojai taip pat mokomi verslumo, fotografijos, robotikos, dailės ir kitų sričių įgūdžių.
Prisidėdamos prie formaliojo švietimo, bibliotekos nuolat bendradarbiauja su švietimo institucijomis (49,5 proc.). Tai vyksta įgyvendinant projektus (39 proc.) ar epizodiškai (47 proc.). Itin išryškėjo bibliotekų vaidmuo užtikrinant teisę į mokymąsi karantino laikotarpiu. Šalies mokykloms 2020 m. perėjus
prie nuotolinio mokymo, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Nacionalinė biblioteka reagavo į
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kreipimąsi aprūpinti kompiuteriais mokinius ir mokytojus, siekiant užtikrinti galimybes mokyti(-s) nuotoliniu būdu. Per 3000 viešųjų bibliotekų tinklui skirtų stacionariųjų kompiuterių, kuriuos Nacionalinė biblioteka buvo įsigijusi pagal ES programą, pagal paslaugos
sutartį buvo laikinai perduoti savivaldybėms71. Šis bibliotekų veiksmas yra reikšmingas ir prasmingas
siekiant užtikrinti vaikų, augančių socialiai jautrioje aplinkoje, mažas pajamas gaunančiose šeimose, teisę mokytis, nes tai yra reali pagalba užtikrinant šią teisę.
Įtraukties didinimas. Lietuvos viešosios bibliotekos kuria ir teikia paslaugas šioms dėl įvairių priežasčių atskirtį patiriančioms gyventojų grupėms:
70
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Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė. Prieiga per internetą: https://www.prisijungusi.
lt/apie-projekta. Žiūrėta 2021-05-05.
Bibliotekos teikia pagalbą mokykloms: laikinai skolina naujus kompiuterius. tv3.lt, 2020.04.09. Prieiga per internetą: https://www.tv3.
lt/naujiena/lietuva/bibliotekos-teikia-pagalba-mokykloms-laikinai-skolina-naujus-kompiuterius-n1038332. Žiūrėta 2021-05-11.
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• senjorams (95 proc.);
• negalią turintiems asmenims (76,2 proc.);
• bedarbiams, darbo netekusiems asmenims (72,4 proc.);
• mažas pajamas gaunančioms šeimoms (65,7 proc.);
• tautinių mažumų atstovams (26,7 proc.);
• turintiems laisvės apribojimų asmenims (19 proc.);
• nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui (2,3 proc.).
Tyrimo metu pateikti viešųjų bibliotekų paslaugų pavyzdžiai:
• specialiųjų formatų leidiniai (25,7 proc.);
• erdvių pritaikymas, sensorinės erdvės (59 proc.);
• įrangos pritaikymas, daugiausia regos negalią turintiems žmonėms (40 proc.).
Atliekant tyrimą taip pat minėta knygnešystė (kai kuriose bibliotekose bendradarbiaujama su socialiniu taksi), pagalba imigrantų šeimų vaikams ir imigrantų šeimų konsultavimas (kaip naudotis valstybės
e. sistemomis), gido kurtiesiems kūrimas, bendradarbiavimas su įkalinimo įstaigomis, dienos užimtumo
centrais. Tačiau kai kurių bibliotekų patalpos tik iš dalies pritaikytos ar išvis nepritaikytos žmonėms,
turintiems negalią; neteikiamos specialios paslaugos (negalią turintys ar senyvo amžiaus gyventojai gali
naudotis tik tomis pačiomis paslaugomis kaip visi bibliotekos vartotojai).
Įtrauktis į kultūrinį gyvenimą. Bibliotekos savo kaupiamais informacijos ištekliais (66,7 proc.), renginiais ir programomis (87,6 proc.), vykdomomis kraštotyros veiklomis (80 proc.), kurdamos skaitmeninį
turinį, užtikrindamos jo prieigą (47,6 proc.), kurdamos skaitmeninius archyvus ir jų prieigą (38 proc.)
sudaro skaitytojams galimybę pažinti šalies ir pasaulio kultūros paveldą. Tarp bibliotekų kuriamų skaitmeninių produktų pavyzdžių paminėtina mobilioji programėlė „Literatūrinis Alytus“, virtualus žaidimas „Pažink Kauno rajoną“, virtualus žemėlapis „Molėtų rajono literatūriniai tiltai“, interneto svetainės („Vilnijos vartai“, „Raseinistika“ ir kt.).
31,4 proc. bibliotekų prisideda prie tautinių mažumų atstovų teisės dalyvauti kultūriniame gyvenime
užtikrinimo. Ne visų bibliotekų veikloje teikta dėmesio tautinėms mažumoms skirtoms paslaugoms kurti – tai gali būti ir dėl demografinės aptarnaujamos bendruomenės sudėties („mūsų mieste beveik nėra
tautinių mažumų atstovų“). Valstybės pasienio teritorijose veikiančios bibliotekos kaupia literatūrą lenkų, rusų kalbomis, bendrauja su lankytojais latvių kalba. Pažymėtina, kad per viešąsias bibliotekas labiau
vyksta natūralūs tautinių mažumų integracijos procesai („rajone gyvena gausi romų bendruomenė. Jos
atstovai dažnai bibliotekoje naudojasi interneto prieiga“). Šiems integracijos procesams pagreitinti bibliotekose ir organizuojami proginiai renginiai tautinių mažumų kultūrai reikšmingiems įvykiams paminėti. Kai kurios bibliotekos – pavyzdžiui, Vilniaus miesto centrinė biblioteka – jau turi ilgametį darbo su
tautinių mažumų atstovais įdirbį organizuojant dienos stovyklas, užimtumo programas tautinių mažumų vaikams. Kita vertus, aktyvūs imigrantai ar laikinai Lietuvoje apsistoję kitų tautų atstovai patys mielai
suranda veiklų viešosiose bibliotekose ir per jas skleidžia savo šalies kalbą ir kultūrą („mūsų bibliotekoje
prancūzų kalbos moko savanoris iš Belgijos“).
Teisė į sveikatą. 79 proc. viešųjų bibliotekų aktyviai prisideda prie teisės į sveikatą užtikrinimo. Jos
kaupia, teikia ir populiarina informaciją sveikatos, sveikatinimo, ligų prevencijos temomis (74,3 proc.),
propaguoja sveiką gyvenseną (53,3 proc.), skatina ir organizuoja sveikos gyvensenos, kūno kultūros užsiėmimus (39 proc.), kuria, teikia, populiarina paslaugas visuomenės psichikos sveikatai gerinti (38 proc.).
Bibliotekos pateikia gerosios patirties pavyzdžių: bendradarbiavimas su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, susitikimai su gydytojais, dietologais, vaistingųjų augalų specialistais; transliacijų apie sveiką mitybą ir sveiką gyvenseną kūrimas; mokymai naudotis valstybine sistema esveikata.lt; ėjimo su šiaurietiškomis lazdomis populiarinimas; mankštų gyventojams organizavimas kartu su sveikatos apsaugos
srities specialistais; seminarai streso valdymo temomis.
Žmogaus teisių suvokimo didinimas visuomenėje. Siekdamos, kad visuomenė turėtų daugiau žmogaus teisių srities žinių, bibliotekos:
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• renka, kaupia, skelbia informaciją šiomis temomis (54,3 proc.);
• rengia susitikimus, paskaitas (36,2 proc.);
• rengia įvairų turinį, didinantį visuomenės žinias apie žmogaus teises (33,3 proc.);
• rengia diskusijas (20 proc.).
Bibliotekose minima Europos diena, rengiami susitikimai su politikais, filosofais, vyksta pretendentų
į valdžios institucijas debatai.

Išvados ir rekomendacijos
Pandemijos ir migracijos krizės neišvengiamai sukelia žmogaus teisių ir laisvių dilemas: siekiant išsaugoti gyvybes, įvedami judėjimo laisvės ir kiti ribojimai (sumažinantys galimybes gauti paslaugas, taip pat
ir sveikatos apsaugos sistemos); viena vertus, gausiai atvykusiems migrantams dėl ribotų išteklių ir neefektyvios imigrantų politikos neužtikrinamos žmogaus teisės, kita vertus, dėl jų buvimo šalyje kyla gyventojų
nepasitenkinimas ir konfliktai. Ankstesnė imigracijos politika neduoda pageidaujamų integracijos rezultatų tiek nūdienos Vakarų pasaulyje, tiek Lietuvoje. Naujų krizių sąlygomis būtina globaliai persvarstyti žmogaus teisių modelį, įvertinant Europos šalių galimybes ir pajėgumus priimti migrantus ir juos integruoti.
Pasaulio ir Lietuvos viešųjų bibliotekų patirtys pandemijos ir migracijos krizių laikotarpiu rodo, kad
viešosios bibliotekos yra socialiai atsakingos, lanksčios, santykinai greitai ir efektyviai reaguojančios į pokyčius ir atliepiančios bendruomenių poreikius institucijos. Kaip arčiausiai bendruomenių esančios kultūros įstaigos, Lietuvos viešosios bibliotekos iki šiol daug prisidėjo prie žmogaus teisių užtikrinimo ir gali
būti ypač naudingos visuomenei konsoliduoti tiek artimiausioje, tiek tolimoje perspektyvoje: siekdamos
didesnio visuomenės informuotumo, skleisdamos patikimą informaciją iš patikimų šaltinių, kviesdamos
į konstruktyvią diskusiją, skatindamos išgryninti vertybes, pagarbą ir dialogą.
Prisidedant prie nūdienos krizių sukeltų problemų (užtikrinant žmogaus teisių įgyvendinimą) sprendimų šalyje, viešosioms bibliotekoms rekomenduojama: 1) ypač skirti dėmesį medijų ir informacinio
raštingumo veikloms ir programoms; 2) sparčiau gerinti fizinę ir informacinę viešųjų bibliotekų infrastruktūrą, skirtą negalią turintiems žmonėms; 3) remiantis pasaulio viešųjų bibliotekų patirtimi, plėsti (tiek į gylį, tiek į plotį) viešųjų bibliotekų dalyvavimą migrantų socialinės integracijos programose;
4) rengti bendruomenės ir potencialių vartotojų poreikių tyrimus.
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Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinė veikla 1995–2017 m. Jį sudaro dvi dalys. Pirma dalis skirta bibliotekų projektinės veiklos iki 2007 m. apžvalgai: atskleidžiama Atviros Lietuvos
fondo parama bibliotekoms, aptariami tarptautinių, nacionalinių ir vietos institucijų paremti projektai, apibūdinamas
aljanso „Langas į ateitį“ vaidmuo steigiant viešuosius interneto prieigos taškus, mokant gyventojus kompiuterinio raštingumo. Antroje dalyje analizuojama bibliotekų projektinė veikla 2007–2017 m., pateikiant 2007, 2013, 2015–2017
metų projektų kiekybinius rodiklius ir atskleidžiant jų dinamiką. Pasitelkiant projektų finansavimo šaltinių, rėmėjų,
tematikos, partnerysčių analizę apibūdinama jų skaičiaus ir lyginamojo svorio kaita bendroje projektų struktūroje.
Atskleidžiama nacionalinių projektų „Bibliotekos pažangai“ (2008–2012) ir „Bibliotekos pažangai 2“ (2013 m. gruodžio mėn. – 2016 m. lapkričio mėn.) reikšmė bibliotekoms, jų bendruomenėms ir visuomenei.
Reikšminiai žodžiai: projektai, savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinė veikla, projektų tematika, projektų rėmėjai,
projektų partneriai.

Project Activities of Lithuanian Municipal Public Libraries in 1995–2017
Abstract. The article examines the project activities of Lithuanian municipal public libraries in 1995–2017. It consists of two parts. The first part is a review of project activities of libraries until 2007: it identifies the support of the
Open Lithuania Foundation (OSFL) to libraries, discusses projects supported by international, national and local
institutions, and describes the role of the Alliance Langas į ateitį (Window to the Future) in establishing public Internet access points and teaching the population computer literacy. The second part analyses the project activities of
libraries in 2007–2017 by presenting quantitative indicators of projects of 2007, 2013, and 2015–2017 and finding out
their dynamics. The analysis of project funding sources, sponsors, themes, and partnerships shows the change in their
number and relative weight in the overall project structure. The article also determines the significance of the national
projects Libraries for Innovation (2008–2012) and Libraries for Innovation 2 (December 2013 – November 2016) for
libraries, their communities, and society.
Keywords: projects, project activities of municipal public libraries, project topics, project sponsors, project partners.
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Įvadas
Projektinė veikla yra viena pagrindinių priemonių pokyčiams bibliotekoje įgyvendinti, bibliotekų paslaugoms modernizuoti ir gerinti. Bibliotekų projektinė veikla naudinga sudėtingesniems uždaviniams
spręsti, sudaro sąlygas diegti inovacijas, skatina naujovių paiešką, sklaidą, kūrybiškumą. Projektinė veikla
reikšmingai prisideda prie bibliotekos strateginių tikslų įgyvendinimo, atskleidžia bibliotekos potencialą.
Savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinė veikla, atverianti galimybę pasiekti kokybiškai naujus veiklos lygmenis, tapo jų darbo kasdienybe. Projektų įgyvendinimas esmingai pagerina bibliotekų darbą:
sukuriamos naujos paslaugos, produktai, kuriami bendradarbiavimo tinklai, įsigyjama techninė ir programinė įranga. Bibliotekoms, disponuojančioms ribotais finansiniais ištekliais, svarbi ir reikšminga yra
Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų fondų finansinė parama. Partnerystė su įvairiomis organizacijomis
didina bibliotekų matomumą, gerina jų įvaizdį. Daugelio projektų rezultatai turi ilgalaikį pobūdį. Projektinė veikla sudaro sąlygas tęsti veiklas ir pasibaigus projekto terminui.
Lietuvos Respublikos kultūros politikos teisės aktai, darantys įtaką bibliotekų projektinei veiklai. Projektinės veiklos pobūdį lemia kultūros politika, jos prioritetai. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės
2001 m. gegužės 14 d. nutarime „Dėl Lietuvos kultūros politikos nuostatų“1 išdėstyti pagrindiniai valstybės kultūros politikos tikslai: 1) išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą; 2) skatinti kūrybą ir meno įvairovę; 3) plėtoti informacinę visuomenę; 4) skatinti nacionalinės kultūros atvirumą;
5) sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūroje ir ją vartoti. LR Seimo 2010 m. nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“2 įtvirtino kultūros plėtotę kaip strateginę valstybės
raidos kryptį. Dokumente pabrėžiama, kad „Lietuvos kultūros politikos kaitos tikslas – atnaujinti Lietuvos kultūros politikos modelį, kuris padėtų atskleisti, išsaugoti ir plėtoti visuomenės kultūrinį tapatumą
ir kūrybinį potencialą“. Gairėse pažymima, kad būtina spartinti tolygią kultūros sklaidą ir kūrybiškumą
regionuose – gerinti kultūros prieinamumą, plėsti modernių kultūros formų įvairovę, sudaryti palankias
sąlygas vietos bendruomenių meninei saviraiškai ir kt.
LR Vyriausybė dėmesį ypač skyrė informacinės visuomenės plėtrai. 2011 m. kovo 16 d. LR Vyriausybė
patvirtino Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programą3. Vienas programos uždavinių – skaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektus ir jų pagrindu kurti viešai prieinamus skaitmeninius produktus, užtikrinti skaitmeninio turinio išsaugojimą ir sklaidą elektroninėje erdvėje. LR Vyriausybė 2014 m. kovo 12 d. priimtame nutarime „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų
programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“4 pažymima, kad Lietuvoje vis
dar yra gyventojų tikslinių grupių, kurios nesinaudoja šiuolaikiniais skaitmeniniais įrenginiais, internetu
arba naudojasi jais mažai. Kadangi technologijos sparčiai tobulėja, skaitmeninio raštingumo įgūdžiai turi
būti nuolat atnaujinami.
LR Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimas „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“5 iškėlė tikslą susitelkti į idėjas, kurios padėtų Lietuvai tapti
1

2

3

4

5

Dėl Lietuvos kultūros politikos nuostatų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2001 m. gegužės 14 d. Nr. 542. Prieiga per
internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/. Žiūrėta 2019-12-26.
Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas, 2010 m. birželio 30 d. Nr. XI-977.
Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.377620. Žiūrėta 2019-12-26.
Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų pripažinimo netekusiais galios. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2011 m. kovo 16 d. Nr. 301. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DB3141BCD96B. Žiūrėta 2019-12-26.
Dėl informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2014 m. kovo 12 d. Nr. 244. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/a66c0760b04011e3bf53dc70cf7669d9. Žiūrėta 2019-12-26.
Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas, 2012 m. gegužės 15 d. Nr. XI-2015. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517. Žiūrėta
2019-12-26.
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modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia nacionalinį tapatumą šalimi. Siekdama įgyvendinti
valstybės pažangos strategiją LR Vyriausybė 2012 m. lapkričio 28 d. priėmė nutarimą „Dėl 2014–2020
metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“6. Programa numato skatinti gyventojus dalyvauti
kultūrinėje veikloje, tai yra kurti kultūros paklausą ir patiems tapti kultūros reiškinių kūrėjais, rasti ir taikyti lanksčius įtraukimo į kultūrines veiklas būdus; išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą, pritaikyti
jį visuomenės ugdymo, jos kultūrinės tapatybės stiprinimo, kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams;
plėsti ir atgaivinti Lietuvos gyventojų istorinę ir kultūrinę atmintį; skatinti tautinių mažumų įtrauktį ir
integraciją, užtikrinant etninį tapatumą, dalyvavimą viešajame gyvenime ir tautinių santykių darną. Programoje suformuluoti uždaviniai siejami su gyvenimo kokybės gerinimu.
Reikšmingu dokumentu apibrėžiant pagrindines bibliotekų veiklos kryptis tapo LR kultūros ministro
2016 m. balandžio 29 d. įsakymas „Dėl Bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016–2022 metams patvirtinimo“7. Jame pabrėžiama, kad Krypčių strateginis tikslas – siekti efektyviai išnaudoti bibliotekų, kaip
veiksmingos informacinės infrastruktūros, potencialą, užtikrinant visuomenės narių mokymosi visą gyvenimą, socialinės ir ekonominės gerovės plėtojimą bei poveikio šalies ir regionų raidai didinimą. Bibliotekų paskirtis – papildyti švietimo sistemos veiklą, ugdyti visuomenės kultūrinį ir informacinį raštingumą – mokymosi visą gyvenimą pagrindą, neatsiejamą nuo inovacijų politikos veiksmingumo. Kryptyse
pažymima, kad šiuo metu bibliotekos suvokiamos kaip populiarėjančios integralios mokymo(si) erdvės,
jos galėtų tapti visuomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymo koordinatorėmis, integruoti
medijų ir informacinio raštingumo ugdymą į formalųjį ir neformalųjį švietimą. Bibliotekoms priklauso
skaitymo skatinimo proceso organizatoriaus funkcijos skaitymo transformacijos bei skaitymo sąsajų su
kitomis medijomis kontekste. Bibliotekoms iškeltas uždavinys plėtoti kultūros paveldo, krašto informacijos ir kraštotyros aktualizavimo paslaugas, didinant kultūros turinio skaitmeninimą, prieinamumą ir
panaudą mokymo(si) procese. Kryptyse pabrėžiama, kad dėl ribotos kultūros politikos įtakos ir nepakankamos sąsajos su kitais sektoriais nepanaudojamas bibliotekų sistemos potencialas realizuojant valstybės
ilgalaikės raidos strategijas ir jas įgyvendinančias švietimo, mokslo ir technologijų, inovacijų, informacinės visuomenės plėtros programas.
Kultūros politikos prioritetai, bibliotekų plėtros strateginės kryptys buvo pagrindas plėtoti bibliotekų
projektinę veiklą, apibrėžti jos pagrindines kryptis.
Temos ištirtumas. Metodinės literatūros projektų rengimo ir valdymo tematika yra ištisas masyvas, tačiau jame rastume tik vieną būtent bibliotekininkams skirtą leidinį – Audronės Glosienės ir Ramunės Petuchovaitės mokomąją knygą „Projektų valdymo ABC bibliotekininkams“. Joje aptariami esminiai projektinės veiklos aspektai: projektų valdymo samprata ir metodai, fondoieška, paraiškos rengimas ir kt.8
Savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinės veiklos istorija kaip savarankiškas objektas dar netyrinėta; ji aptariama kitų temų kontekste. Paminėtinos bibliotekų veiklos apžvalgos9. Nors leidiniai pavadinti
veiklos apžvalgomis, vienu kitu atveju neatsisakoma analizės. Autoriui šie leidiniai tapo svarbiu informacijos šaltiniu (iki 2010 m.). Projektinės veiklos istorija fragmentiškai apžvelgiama savivaldybių viešųjų
6

7

8

9

Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2012 m. lapkričio
28 d. Nr. 1482. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.31A566B1512D. Žiūrėta 2019-12-26.
Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016−2022 metams patvirtinimo. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas,
2016 m. balandžio 29 d. Nr. ĮV-344. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9363821010a111e6aa14e8b63147ee94?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e06d1cda-da64-4c80-953d-e11d484b9ef7. Žiūrėta 2019-12-26.
Glosienė, A.; Petuchovaitė, R. Projektų valdymo ABC bibliotekininkams: mokomoji knyga. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka, 2003.
Žr. Savivaldybių viešosios bibliotekos 1900–2000 metais: veiklos apžvalga / Sud. Dalia Jaskonienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka, 2002; Savivaldybių viešosios bibliotekos 2001 metais: veiklos apžvalga / Sud. D. Jaskonienė. Vil
nius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2003; Savivaldybių viešosios bibliotekos 2002 metais: veiklos apžvalga /
Sud. D. Jaskonienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2004; Savivaldybių viešosios bibliotekos 2001–2005
metais: veiklos apžvalga / Sud. D. Jaskonienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2007; Savivaldybių viešosios bibliotekos 2006–2010 metais: veiklos apžvalga / Sud. D. Jaskonienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,
2012. Prieiga per internetą: https://drive.google.com/file/d/0B_-73IZKEJy5RmI2YldNVml1QUE/view. Žiūrėta 2018-09-11.
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bibliotekų darbuotojų parengtose bibliotekų istorijose10, žurnalo „Tarp knygų“ straipsniuose11, Kretingos
krašto spaudos ir knygos istorijos apžvalgoje12, Akmenės r. bibliotekos informaciniuose leidiniuose13.
Šiuose leidiniuose autoriai paprastai išvardija ir pristato, jų nuomone, svarbiausius projektus; atskleidžia
projekto „Bibliotekos pažangai“ reikšmę. Reikšminga vieta skiriama inovatyviems projektams. Jų tyrimui skirtas Violetos Stasėnaitės ir Gabijos Orlakaitės straipsnis „Viešųjų bibliotekų inovatyvių paslaugų
taikant projektinę veiklą vertinimas“14, jame nagrinėjama Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektinė veikla 2015–2016 m. Straipsnyje taip pat apžvelgtos teorinės inovatyvumo ir bibliotekų
projektinės veiklos sąsajos, pristatyta paslaugų, sukurtų vykdant projektus, kokybė vartotojų požiūriu
pagal SERVQUAL paslaugų kokybės metodikoje apibrėžtus vertinimo kriterijus. Savivaldybių viešųjų
bibliotekų projektinės veiklos raidai didelę įtaką padarė vykdyti projektai „Bibliotekos pažangai“ ir „Bibliotekos pažangai 2“. Jų įgyvendinimo rezultatai atsispindi sociologiniuose tyrimuose. Projekto „Bibliotekos pažangai“ užsakymu buvo atliekami visuomenės, bibliotekų lankytojų, vadovų ir darbuotojų,
ekspertų nuomonių tyrimai. Projekto įgyvendinimo rezultatų analizę LNB paskelbė leidiniuose „Bibliotekos pažangai: pokyčiai bibliotekose ir visuomenėje. Poveikio vertinimo tyrimų 2008–2012 m. ataskaita“, „Moderniai visuomenei – naujoviška biblioteka“15. Leidiniuose parodyta projekto įgyvendinimo
reikšmė bibliotekoms ir visuomenei: įgyvendinus projektą, išsiplėtė bibliotekų misija ir vaidmuo, teikiamų paslaugų repertuaras, sustiprėjo bibliotekų veiklos efektyvumas. Sociologiniai tyrimai buvo atliekami
vykdant projektą „Bibliotekos pažangai 2“. Publikacijoje „Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bibliotekų
projektų dalyvių tyrimas“16 labai pozityviai vertinamos visos projekto sukurtos paslaugos ir jų teikiama
nauda. Įvardijami ir kai kurie probleminiai aspektai. Tyrime pabrėžiama, kad viešoji biblioteka privalo
išlaikyti literatūrinę-intelektualinę veiklos kryptį ir netapti gyvenvietės pramogų centru, siūlančiu nuo
kultūros ir švietimo nutolusias veiklas.
Mokslinių publikacijų apžvalga parodo, kad bibliotekų projektinės veiklos istorija tyrinėta epizodiškai, o projektų „Bibliotekos pažangai“ ir „Bibliotekos pažangai 2“ reikšmė savivaldybių viešosioms bibliotekoms ir visuomenei sulaukė gana nuodugnaus aptarimo.
10

11

12
13

14

15

16

Žr. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos istorija. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012; Po knygos
ženklu: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos septynių dešimtmečių kelias, 1937–2007. Panevėžys: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 2007; Radviliškio bibliotekos kelias, 1937–2011 / Sud. Daiva Paulauskienė. Radviliškis: Radviliškio rajono
savivaldybės viešoji biblioteka, 2011; Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos istorija / Sud. Rita Viskaitienė.
Vilnius: Margi raštai, 2019; Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos istorija. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka, 2015; Vilčiauskienė, V. Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka: 70 veiklos metų, 1937–2007. Šiauliai: Lucilijus, 2007;
Zarasų viešosios bibliotekos istorija / Sudarytojai: D. Karlienė, J. Lementauskienė, S. Bikulčiūtė, D. Kiltinavičienė, R. Kuliešienė,
D. Davainienė, E. Gaižiuvienė, J. Šepetovskaja, D. Koroliova, D. Macijauskienė, J. Gurskaja, V. Gudaitis. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013.
Žr. Pikšlingaitė, J. Atviros Lietuvos fondo parama bibliotekoms. Tarp knygų, 1996, rugpjūtis, p. 1–2; Pikšilingaitė, J. Laukiame
įdomių projektų. Tarp knygų, 1999, gruodis, p. 1–3; Strolienė, N. Naujovės Kretingos M. Valančiaus bibliotekoje. Tarp knygų, 2001,
sausis, p. 3–5; Karlienė, D. Aštuoni Zarasų SVB dešimtmečiai. Tarp knygų, 2003, gruodis, p. 5–7; Glosienė, A.; Rutkauskienė, U.
Viešos interneto prieigos Lietuvos gyventojams tyrimas. Tarp knygų, 2004, sausis, p. 5–9; Valaitytė, A. Jaunos bibliotekos dešimtmetis. Tarp knygų, 2012, gruodis, p. 1–4.
Jonauskaitė, L.; Buikienė L.; Raudytė, N. Spaudos ir knygos kelias Kretingoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010.
Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja, I dalis / Sud. Z. Sinkevičienė. Kaišiadorys: Printėja, 2006.
Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja, II dalis / Sud. Z. Sinkevičienė. Kaišiadorys: Printėja, 2010.
Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja, III dalis / Sud. Z. Sinkevičienė. Kaišiadorys: Printėja, 2016.
Stasėnaitė, V.; Orlakaitė, G. Viešųjų bibliotekų inovatyvių paslaugų taikant projektinę veiklą vertinimas. Informacijos mokslai, 2018,
t. 81, p. 28–46.
Bibliotekos pažangai: pokyčiai bibliotekose ir visuomenėje: poveikio vertinimo tyrimų 2008–2012 m. ataskaita. Vilnius: Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Prieiga per internetą: http://www.bibliotekospazangai.lt/media/public/Atsisiuntimui/
TyrimuAtaskaitos/WEB_LT/2011/2011_TyrimuSantrauka.pdf. Žiūrėta 2018-09-12; Moderniai visuomenei – naujoviška biblioteka.
Projekto „Bibliotekos pažangai (2008–2012) įtaka Lietuvos viešųjų bibliotekų raidai. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012. Prieiga per internetą: http://www.bibliotekospazangai.lt/media/public/Atsisiuntimui/Moderniai%20visuomenei-small.pdf. Žiūrėta 2018-09-12.
Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bibliotekų projektų dalyvių tyrimas 2016. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Prieiga per internetą: http://3erdve.lt/media/public/Tyrimai_2016/bp2_kokyb_projektu_dalyviai_v2.pdf. Žiūrėta 2015-08-17.
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Tyrimo objektas: savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinės veiklos istorija 1995–2017 m.
Tyrimo tikslas: susisteminti ir apibendrinti bibliotekų projektinę veiklą nagrinėjamu laikotarpiu (nuo
pirmo projekto 1995 m.); nuodugniau išanalizuoti 2007–2017 m. laikotarpį.
Tyrimo uždaviniai: 1) apžvelgti projektinės veiklos raidą 1995–2006 m., 2) išnagrinėti bibliotekų projektinę veiklą 2007–2017 m.: a) apibūdinti 2007, 2013, 2015–2017 metais projektus ir jų rėmėjus, tematiką, partnerius, pateikti jų lyginamąją analizę; b) atskleisti 2007, 2013, 2015–2017 metais vykdytų projektų
geografinį (pagal apskritis, rajonus) pasiskirstymą; c) teminiu ir istoriniu aspektais aptarti 2007–2017 m.
vykdytus projektus ir parodyti jų naudą projektų dalyviams, vaidmenį gerinant bibliotekų darbą17. Šis
darbas yra pirmas bandymas ištirti savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinę veiklą 1995–2017 m. Autorius atsiriboja nuo daugelio projektų vadybos aspektų (planavimo, organizavimo, kontrolės ir kt.), nenagrinėja projektų finansavimo dydžių (tai galėtų būti atskirų studijų objektai).
Metodologija. Rengiant darbą naudoti bendrieji mokslo metodai: statistikos, sisteminis, aprašomasis
analitinis, apibendrinimo. Taikytas istorizmo metodas sudaro galimybę atskleisti bibliotekų projektinės
veiklos kaitą.
Šaltiniai. Rengiant darbą naudoti šaltiniai: bibliotekų tinklalapiai18, bibliotekų 2007, 2013, 2015–2017
metų ataskaitos, žurnalo „Tarp knygų“ kronikos (1996–2017 m.), Atviros Lietuvos fondo (ALF) ataskaitos19, LNB portalo www.3erdvė.lt informacija.
Empiriniam tyrimui atlikti taikoma kiekybinė ir kokybinė dokumentų turinio analizė. Finansiniai rėmėjai skirstomi į tarptautinius, nacionalinius, vietos. Rėmėjų skaičiai nurodomi pagal dokumentų duomenis. Faktiškai jų buvo daugiau: dokumentuose nurodomi pagrindiniai rėmėjai, kai kada – papildomi,
tačiau autoriui tai buvo vienintelis būdas pateikti jų apibūdinimą, atskleisti dinamiką.
Fiksuojamos kiekybinės teminių projektų charakteristikos. Klasifikavimo pagrindas – projektų turinys. Projektai sisteminami pagal autoriaus išskirtą pagrindinę tematiką: infrastruktūros, bibliotekos
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, literatūros ir skaitymo skatinimo, edukacijos, kultūrinės meninės veiklos skatinimo, kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo, kraštotyros ir kultūros
paveldo aktualizavimo, etninės kultūros, istorijos, socialiniai. Siekiama apibrėžti projektų tikslus, uždavinius, veiklas, rezultatus. Tenka pastebėti, kad skirstymas gana sąlygiškas. Sudėtinga atskirti bendro pobūdžio edukacijos projektus nuo kūrybinės meninės veiklos projektų, kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo projektus nuo etninės kultūros ir istorijos projektų. Skirstydamas tokio pobūdžio projektus
autorius atsižvelgė į tai, kokia idėja, tema vyrauja, kam teiktas prioritetas. Socialiniai projektai glaudžiai
susiję su edukacijos, biblioterapijos ir kitais projektais. Apskritai bibliotekos kultūrinė funkcija prilygsta socializacijos funkcijai. Autorius socialiniams projektams priskyrė tuos projektus, kuriuose tiesiogiai
apibrėžtos socialinės problemos: akcentuojami socializacijos uždaviniai, sociokultūrinė pagalba menkai
integruotoms į visuomenę, patiriančioms didelę socialinę atskirtį gyventojų grupėms, keliami nedarbo
mažinimo, nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencijos ir kiti panašaus pobūdžio uždaviniai20. Analizuodamas šaltinius autorius nagrinėja tipinius projektus. Antra vertus, daugiau dėmesio skiriama kūrybiškiems, inovatyviems projektams apibūdinti. Tai padeda aiškiau suvokti pokyčius bibliotekų veikloje.
Darbo struktūra. Darbo uždaviniai lėmė jo struktūrą. Darbą sudaro įvadas, dvi dalys, išvados ir rekomendacijos, reziumė, literatūros ir šaltinių sąrašas, priedai. Pirmoje dalyje aptariama bibliotekų projektinė veikla iki 2007 m. Parodoma ALF parama bibliotekoms ir jo reikšmė, aljanso „Langas į ateitį“
17

18
19
20

2007, 2013, 2015–2017 metams autorius siekė pasitelkti visus prieinamus šaltinius. Be to, jie pasirinkti neatsitiktinai: 2007 m.
projektų analizė teikia galimybę įvertinti projektinės veiklos situaciją projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo išvakarėse,
2013 m. – iš esmės jam baigiantis, 2015–2017-ieji – paskutiniai tyrimo metai. Didžiulis duomenų masyvas lėmė, kad kitiems
metams nagrinėti pasitelkta mažiau informacijos šaltinių (daugiausia – bibliotekų tinklalapiai).
Bibliotekų tinklalapiai žiūrėti 2018 m. rugpjūčio–gruodžio mėn.
ALF tinklalapyje yra 1999, 2000–2001 m. ataskaitos.
Vengiant nuorodų gausos, apsiribota nuorodomis į spausdintus šaltinius, nuorodos į bibliotekų ir kitų institucijų tinklalapius
pateikiamos rečiau, atsisakyta nuorodų į bibliotekų ataskaitas.
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vaidmuo steigiant viešuosius interneto prieigos taškus. Apžvelgiami tarptautinių, nacionalinių ir vietos
institucijų paremti projektai. Antroje dalyje nagrinėjama bibliotekų projektinė veikla 2007–2017 m. Ją
sudaro du skyriai. Pirmame skyriuje pateikiami 2007, 2013, 2015–2017 metų projektų kiekybiniai rodikliai, atskleidžiama jų dinamika. Apibūdinami projektų rėmėjai, tematika, partneriai, parodoma jų
skaičiaus ir lyginamojo svorio kaita bendroje rėmėjų, projektų struktūroje. Atskleidžiama projektų „Bibliotekos pažangai“ ir „Bibliotekos pažangai 2“ reikšmė bibliotekoms ir visuomenei. Antrame skyriuje
aptariami 2007–2017 m. bibliotekų vykdyti projektai: apibūdinamas 2007, 2013, 2015–2017 metų projektų geografinis (pagal apskritis, rajonus) pasiskirstymas, parodoma 2007–2017 m. bibliotekų vykdytų
projektų nauda jų dalyviams, vaidmuo gerinant bibliotekų darbą.
Autorius tikisi, kad atliktas tyrimas bus naudingas bibliotekininkams praktikams. Gerosios patirties
sklaida padėtų tobulinti projektinę veiklą.
1. Projektinės veiklos raida 1995–2006 m.
Skyriuje aptariama bibliotekų projektinė veikla iki 2007 m. Atskleidžiama ALF parama bibliotekoms,
parodoma jos reikšmė. Apžvelgiami kitų tarptautinių, taip pat nacionalinių ir vietos institucijų paremti
projektai. Apibūdinamas aljanso „Langas į ateitį“ vaidmuo steigiant viešuosius interneto prieigos taškus,
ugdant gyventojų kompiuterinį raštingumą.
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. šalyje vyko radikalūs politiniai, ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai pokyčiai. Sunki ekonominė padėtis, netobuli įstatymai, nuolatinis lėšų
trūkumas ir dalies bibliotekininkų negebėjimas dirbti naujomis sąlygomis lėmė, kad XX a. paskutinio
dešimtmečio pirmoje pusėje šalies bibliotekininkystė išgyveno krizę. Bibliotekų veiklai stabilizuoti svarbią reikšmę turėjo 1995 m. birželio 6 d. LR bibliotekų įstatymas – jis apibrėžė šalies bibliotekų sistemą,
bibliotekų paskirtį, funkcijas, valdymą, finansavimo principus. Bibliotekininkystės srityje vykstantys pokyčiai skatino ieškoti naujų veiklos būdų. Savivaldybių viešosios bibliotekos laipsniškai įsitraukė į projektinę veiklą. Kita vertus, dalyvauti projektinėje veikloje itin skatino lėšų stygius. Bibliotekų projektinės
veiklos istorija prasideda nuo praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio antros pusės. Ji glaudžiai susijusi su ALF veikla ir teikiama finansine parama.
ALF pradėjo veiklą 1990 m. spalio mėn. kaip nepriklausoma, nevyriausybinė, nesiekianti pelno organizacija, kurios pagrindinis tikslas – remti atviros, demokratinės, pilietinės visuomenės kūrimąsi
Lietuvoje. ALF įkūrė JAV finansininkas ir garsus filantropas George’as Sorosas. ALF, Bibliotekų rėmimo
programą vykdęs 1993–2002 m., paramą bibliotekoms konkurso tvarka teikė kartu su Budapešto atviros
visuomenės instituto (OSI; Open Society Institute) Bibliotekų programa, atsižvelgdamas į jos prioritetus
ir reikalavimus, keliamus ir turiniui, ir biudžetui. Bibliotekų rėmimo programa skatino Lietuvos bibliotekų kaip informacijos, kultūros, švietimo ir mokymo centrų veiklą, jų paslaugų gerinimą. Prioritetas
buvo teikiamas viešosioms bibliotekoms. Bibliotekų rėmimo programa numatė tokias veiklos kryptis:
bibliotekų modernizavimas, naujų technologijų diegimas; bibliotekininkų mokymas ir kvalifikacijos
kėlimas; naujų nestandartinių bibliotekos paslaugų vartotojams (ar jų grupėms) ir darbo formų diegimas ir gerinimas; bendradarbiavimo su savivaldybėmis, mokyklomis, nevyriausybinėmis ir kitomis
organizacijomis skatinimas21. Vienas pirmųjų ALF finansuotų projektų buvo 1995 m. Kretingos r. savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) projektas „Užsienio kalbų mokymosi skaitykla“, dėl kurio kitais
metais buvo įkurta pirmoji šalyje Užsienio kalbų mokymosi skaitykla22. 1996 m. Zarasų r. SVB, Alytaus
SVB, Utenos SVB ir galimai dar dvi bibliotekos dalyvavo ir laimėjo ALF konkursą „Biblioteka – kultūros
21

22

Atviros Lietuvos fondas. 1999 metų ataskaita, p. 19–20. Prieiga per internetą: http://olf.lt/wp-content/uploads/2017/03/alf_ataskaita_1999.pdf. Žiūrėta 2018-08-22.
Kretingos r. SVB tinklalapis. Prieiga per internetą: http://www.kretvb.lt/lt/veikla/projektine-veikla. Žiūrėta 2018-08-23; Strolienė, N.
Naujovės Kretingos m. Valančiaus bibliotekoje. Tarp knygų, 2001, sausis, p. 3.
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centras“23. Projektas pristatytas Alytaus m. bibliotekos tinklalapyje. Apibūdinant projektą teigiama, kad
biblioteka yra ne tik tradicinių paslaugų skaitytojams teikimo vieta, bet ir miesto bendruomenei svarbus kultūros centras, kuriame suteikiama erdvė, sudaromos kitos sąlygos vietos menininkų saviraiškai;
pristatoma ir eksponuojama žinomų šalies menininkų (literatų, dailininkų, fotografų, muzikų) kūryba;
svarbus vaidmuo tenka miesto kultūros, istorijos fragmentų atodangai, informacijos apie iškiliąsias jos
asmenybes sklaidai. ALF parama leido įsigyti techninių priemonių tolesnei bibliotekos veiklos plėtotei24.
Turima informacija leidžia išsamiau aptarti Zarasų r. SVB dalyvavimą projektinėje veikloje 1997–
1999 m.. Bibliotekos projektai skirti įvairioms temoms: vaikų ir paauglių užimtumui, paslaugų šeimoms
plėtrai, programinės įrangos diegimui. 1997 m. biblioteka dalyvavo ALF konkurse „Muziejų ir bibliotekų
švietimo programos“ ir gavo finansavimą projektui „Padėkit vaikams ir seneliams“; 1998 m. skirtos lėšos
projektui „Šeima ir biblioteka – visų mūsų ateičiai“. Pažymėtina, kad tais metais biblioteka taip pat gavo tuometinės Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) paramą. Ministerija parėmė projektą „Vaikų ir paauglių,
gyvenančių ypač sunkiomis sąlygomis, užimtumo programa Zarasų viešojoje bibliotekoje“. 1999 m. ALF
finansavo Zarasų SVB projektą „Zarasų viešoji biblioteka internete“. Tais pačiais metais OSI (Open Society
Institute / Atviros visuomenės institutas) parėmė projektą „Zarasų viešosios bibliotekos paslaugos vaikams
ir krašto visuomenei“, programą „LIBIS programinės įrangos diegimas Zarasų viešojoje bibliotekoje“25.
OSI ir ALF parama bibliotekoms 1999–2001 m. 1999-ųjų pradžioje buvo paskelbta nauja OSI programos iniciatyva „Biblioteka – bendruomenės centras“, skirta dešimčiai Vidurio ir Rytų Europos valstybių.
Siekta rasti bibliotekas, kurios galėtų būti modeliai ne tik savo, bet ir kitose šalyse. ALF kartu su OSI parėmė 8 bibliotekų projektus, laimėjusius konkursą (Šiaulių m. SVB projektas buvo bendras su Šiaulių apskrities viešoji biblioteka (ŠAVB). 4 savivaldybių viešosios bibliotekos iš Lietuvos (Vilniaus ir Klaipėdos
miestų bei Utenos ir Zarasų rajono) buvo atrinktos ir pripažintos modelinėmis26. Bibliotekos pristatytos
ir gerai įvertintos 2000 m. spalio mėn. Liublianoje (Slovėnija) vykusiame tarptautiniame seminare „Viešųjų bibliotekų iniciatyva“. Tolesnei šių bibliotekų veiklai plėsti iš OSI Bibliotekų programos papildomai
skirta lėšų, o jų darbuotojams 2001 m. buvo suteikta galimybė stažuotis JAV ir Vokietijos bibliotekose.
Be to, Bibliotekų programa, nors tiesiogiai ir nerėmė fondų komplektavimo, skatino bibliotekas dalyvauti
tarptautiniuose projektuose, per kuriuos lengvatinėmis sąlygomis buvo galima įsigyti knygų (megaprojektas „Puškino biblioteka“), prenumeruoti elektroninius žurnalus27.
1999 m. įvyko ALF konkursas „Muzika ir audioinformacija viešojoje bibliotekoje“. Konkurso tikslas –
suaktyvinti ar atgaivinti fonotekų ir muzikos skyrių veiklą, formuoti naują požiūrį į garso informaciją
bibliotekoje. Konkursą laimėjo 13 savivaldybių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Visagino skyrius (Alytaus r. SVB laimėjo 2 projektus)28.
Konkursus ALF skelbė 2000 ir 2001 metais. 2000-aisiais ALF paskelbė konkursus „Mažų miestelių
ir kaimų bibliotekos – vaikams ir jaunimui“ ir „Paslaugų bendruomenei plėtra viešosiose, vaikų globos
namų bei specialiųjų mokyklų bibliotekose“. Pirmą projektą laimėjo 39 savivaldybių viešųjų bibliotekų filialai (Vilkaviškio rajone bendrą projektą laimėjo Aistiškių, Piliakalnio, Pašeimenių ir Lakštučių filialai),
23

24

25

26

27
28

Asta Valaitytė straipsnyje „Jaunos bibliotekos dešimtmetis“ tvirtina, kad Alytaus m. SVB buvo viena iš penkių Lietuvos bibliotekų,
laimėjusių ALF finansavimą projektui „Biblioteka – kultūros centras“. Kitos bibliotekos nenurodytos (Tarp knygų, 2002, gruodis,
p. 2.). Apie Zarasų r. ir Utenos bibliotekų dalyvavimą projekte informacija pateikta: Greiciūnienė, R. Panevėžio regiono savivaldybių viešosios bibliotekos 1990–2000 metais: In: Savivaldybių viešosios bibliotekos 1900–2000 metais: veiklos apžvalga, p. 145;
Petuchovaitė, R. Viešųjų bibliotekų paslaugų bendruomenei plėtra: sėkmingos praktikos Lietuvoje ir tarptautinių veiksnių studija.
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, p. 54.
Alytaus m. SVB tinklalapis. Prieiga per internetą: http://www.alytus.mvb.lt/apie-biblioteka/apie-mus/projektai?showall=
&lang=lt&start=1. Žiūrėta 2018-08-21.
Greiciūnienė, R. Panevėžio regiono savivaldybių viešosios bibliotekos 1990–2000 metais. Iš Savivaldybių viešosios bibliotekos
1900–2000 metais: veiklos apžvalga, p. 145.
Atviros Lietuvos fondas. 1999 metų ataskaita, p. 18. Prieiga per internetą: http://olf.lt/wp- content/uploads/2017/03/alf_ataskaita_1999.pdf. Žiūrėta 2018-08-22.
Ibidem, p. 18–19.
Ibidem, p. 19–20.

110

Petras Biveinis. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinė veikla 1995–2017 metais

o Utenos SVB buvo skirta parama projektui „Konkurso įvertinimo baigiamosios konferencijos-seminaro
organizavimas“. Antrą projektą laimėjo 34 savivaldybių centrinės bibliotekos ir kai kurie filialai. 2001 m.
ALF paskelbė konkursą „Paslaugų bendruomenei plėtra Lietuvos viešosiose bibliotekose“. Konkursą laimėjo 42 savivaldybių centrinės bibliotekos ir keli filialai bei bendras ŠAVB ir Šiaulių m. centrinės bibliotekos projektas. Projektų paremta daugiau: ALF parėmė po du Alytaus r., Kauno r., Molėtų r., Panevėžio r., Skuodo r., Širvintų r., Švenčionių r., Telšių r., Zarasų r. projektus29.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2001 m. Utenos SVB vykdė stambų projektą, skirtą kraštotyrai ir kultūros
paveldui aktualizuoti. ALF, Kultūros ministerija (KM) ir privatūs asmenys parėmė bibliotekos projektą
„Utenos krašto enciklopedija“ (elektroninė versija). Sukurtas elektroninis leidinys – pirmas bibliotekos
enciklopedinis leidinys, kuriame yra išsami informacija apie krašto istoriją, gamtą, kaimus ir miestelius,
švietimą, kultūrą, pramonę, 600 žymių kraštiečių ir kt.
Toli gražu ne visos bibliotekos laimėdavo ALF konkursus. Paminėtini tokie paraiškų trūkumai: nepakankama motyvacija ir argumentacija, padrika projekto struktūra, bandymas vienu užmoju išspręsti visas arba daugelį bibliotekos problemų, tikslo neapibrėžtumas, projekto uždavinių ir biudžeto neatitiktis30.
2001 m. Bibliotekų rėmimo programa iš esmės buvo baigta, tačiau ALF tebesidomėjo jų veikla. Kaip
ir ankstesniais metais, visoms bibliotekoms buvo dovanojamos knygos, kurių leidybą rėmė ALF Leidybos programa. OSI administravo tarptautinius projektus, kuriuose sėkmingai dalyvavo Lietuvos bibliotekos. Dar 1999 m. OSI inicijavo projektą „Elektroninė informacija bibliotekoms“, kuris bibliotekų skaitytojams suteikė galimybę naudotis EBSCO duomenų bazėmis. EBSCO duomenų bazių prenumeratai lėšų
taip pat skyrė Kultūros ministerija bei Švietimo ir mokslo ministerija (2002 m. projekto administravimas
buvo perduotas sukurtam Lietuvos bibliotekų konsorciumui)31.
Kiti tarptautiniai rėmėjai. Bibliotekos rado galimybių pasinaudoti kitų tarptautinių fondų parama. Ypač
žymūs Kretingos r. SVB fondoieškos pasiekimai. 1997 m. biblioteka dalyvavo įgyvendinant PHARE (Poland and Hungary; aid for economic restructuring / Lenkija ir Vengrija; pagalba ekonomikos restruktūrizavimui)32 paremtą projektą „Baltijos šalių bibliotekų plėtra“; jo rezultatas – organizuota tarptautinė
konferencija. 1998 m. įgyvendintas Olandijos vyriausybės fondų paremtas projektas – įkurtas Kretingos
moterų mokymo ir informacijos centras. Tikslas – organizuoti švietėjiškus užsiėmimus, konsultuoti moteris, kurioms reikalinga socialinė, moralinė, teisinė ar kitokia pagalba ir informacija. 1999 m. įgyvendintas Danijos demokratijos fondo paremtas projektas „Viešųjų ir mokyklų bibliotekų modernizavimas informacinėje visuomenėje“; jo rezultatas – 15 Lietuvos bibliotekininkų atliko stažuotę Danijos bibliotekose
ir informacijos centruose. 2000 m. Danijos ambasada finansavo projektą „Nepilnų šeimų vaikų integracija
į visuomeninį gyvenimą“, o Danijos Djurs komuna parėmė bendrą bibliotekos ir Kretingos r. nevyriausybinių organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ projektą „Jaunimo interneto centras“33.
Naujo tūkstantmečio pradžioje bibliotekos pradėjo dalyvauti Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje (EKDL) remiamuose projektuose. 2000 m. EKDL pradėjo vykdyti projektą „Informacija apie Europos
Sąjungą Lietuvos bibliotekose“. Jo tikslas – objektyvios informacijos apie ES sklaida. Tais metais 51-oje savivaldybių viešojoje bibliotekoje buvo įrengtos lentynos su leidiniais apie Europos Sąjungą34. 2002 m. EKDL parėmė Jonavos r. SVB projektą „Kurkime Europą kartu“, Šiaulių m. SVB projektą „Kelias į Europą per Šiaulius“,
2003-aisiais – Klaipėdos m. SVB projektą „Europiečiai, arčiau Europos“. Projektai skirti Europos dienai.
29

30
31

32

33
34

Atviros Lietuvos fondas. Metinė ataskaita, 2000/01, p. 19–20. Prieiga per internetą: http://olf.lt/wp-content/uploads/2017/03/alf_
ataskaita_2000_2001.pdf. Žiūrėta 2018-08-22.
Pikšilingaitė, J. Laukiame įdomių projektų. Tarp knygų, gruodis. 1999, p. 2.
Atviros Lietuvos fondas. 2002 m. veiklos ataskaita, p. 72. Prieiga per internetą: http://olf.lt/wp-content/uploads/2017/03/alf_ataskaita_2002.pdf. Žiūrėta 2018-08-23.
Europos Sąjungos ekonominės pagalbos programa. 1989 m. programa apėmė tik Lenkiją ir Vengriją. 2000 m. PHARE programoje
dalyvavo jau 17 Europos šalių, įskaitant Lietuvą.
Kretingos r. SVB tinklalapis. Prieiga per internetą: http://www.kretvb.lt/lt/veikla/projektine-veikla. Žiūrėta 2018-08-23.
Europos Komisija. Atstovybė Lietuvoje. Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/lithuania/services/contact-points_lt. Žiūrėta
2018-08-28.
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Kitas tarptautinis rėmėjas – Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje (ŠMTBL). ŠMTBL nuo 1997 m.
vykdė projektą „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“35. Jos metu buvo populiarinama Šiaurės šalių literatūra,
kultūra, istorija, papročiai, tradicijos. Dalyvavimas Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje daugeliui bibliotekų
tapo tradicija36.
Nacionaliniai rėmėjai. Didėjo nacionalinių rėmėjų vaidmuo. Bibliotekos teikė projektų paraiškas Kultūros ministerijos 2001 m. konkursui „Visuomenės informacinis aprūpinimas“. 2001 m. Panevėžio r. SVB
laimėjo KM projektą „Internetas – Biblioteka – Vartotojas“. Buvo gauti penki kompiuteriai ir spausdintuvas. Panašų projektą įgyvendino Pasvalio SVB; rezultatas – gauti keturi kompiuteriai, atidarytas informacijos centras – interneto skaitykla. Kultūros ministerija parėmė Zarasų r. SVB projektą „Zarasų viešosios
bibliotekos informacijos paslaugų plėtra bendruomenei“. Įsigyti keturi kompiuteriai, spausdintuvas. Susumuojant bibliotekų dalyvavimo konkurse rezultatus, konstatuojama, kad buvo užtikrinta prieiga prie
interneto visose SVB (centrinėse) ir kai kuriuose filialuose37.
Kultūros ir sporto rėmimo fondas38 (KSRF) parėmė bibliotekų projektus, kurie buvo skirti įvairioms
temoms. 2002 m. KSRF suteikė paramą Prienų SVB projektui „Tartum šaltinio versmė“. Organizuoti
literatūros renginiai, išleistas pradedančiųjų literatų kūrybos almanachas „Pakėlę sparnus“39. Vilniaus
savivaldybės centrinės bibliotekos (SCB) Naujosios Vilnios filialas vykdė projektą „Debiutas“, kuris suteikė galimybę bibliotekoje debiutuoti jauniems menininkams. Jurbarko r. SVB vykdė projektą, skirtą
kraštiečio Stasio Santvaro 100-mečiui (papildomą finansavimą suteikė savivaldybė).
ŠMM ir savivaldybė 2002 m. parėmė Jonavos r. bibliotekos projektą, skirtą socialiai remtinų šeimų
vaikų ir paauglių integracijai į visuomenę „Vaikų biblioteka – vaikų ir paauglių iš socialiai remtinų, asocialių ir daugiavaikių šeimų užimtumo centras“.
Didėjo savivaldybių vaidmuo. 2001 m. Šiaulių m. savivaldybė parėmė bibliotekos projektą „Interneto
skaitykla Šiaulių miesto viešojoje bibliotekoje“, 2002 m. Klaipėdos m. savivaldybė – projektą „Klaipėdos
miesto nekilnojamosios vertybės“, skirtą Klaipėdos 750-mečiui. Tais pačiais metais Zarasų r. savivaldybė finansavo du bibliotekos projektus: „Programa Vasaros skaitymai“ ir „Žinios ir grožis prieš blogį“.
Alytaus r. savivaldybė parėmė bibliotekos projektą „Naujos knygos – kaimų bibliotekoms“ ir Makniūnų
filialo projektą „Makniūnų kaimo biblioteka – vaikų laisvalaikio užimtumo centras“.
Naujo tūkstantmečio pradžioje vis daugiau dėmesio skiriama informacinės visuomenės (IV) plėtrai ir
infrastruktūrai. Vienas iš svarbiausių IV veiksnių – interneto teikiamų viešųjų paslaugų plėtotė. 2002 m.
Lietuvos verslo įmonės susibūrė į aljansą „Langas į ateitį“, kuris pradėjo vykdyti unikalų Lietuvoje verslo
paramos informacinės visuomenės plėtrai projektą. Aljansas pradėjo steigti viešuosius interneto centrus (VIC). 2002 m. Lietuvoje įkurti 75 viešieji interneto centrai. 2003 m. į centrų kūrimą įsitraukė LR
vidaus reikalų ministerija (VRM). Bendromis pastangomis tais metais įsteigta dar 100 VIC. Aljansas
„Langas į ateitį“ rengė gyventojų mokymus naudotis internetu. 2003 m. kursus baigė 20 000 Lietuvos
gyventojų. Viešieji interneto centrai buvo steigiami ne tik bibliotekose, tačiau jų kūrimo patirtis parodė,
pasak A. Glosienės ir Ugnės Rutkauskienės, kad tinkamiausia viešam internetui institucija yra viešoji
biblioteka. Autorės nurodė bibliotekos pranašumus: kvalifikuotas personalas, informacijos šaltinių atrankos ir klasifikavimo gebėjimai, platus paslaugų spektras ir kt.40 Iš 175 VIC 50 proc. įkurti viešosiose
bibliotekose41.
35

36

37

38
39
40
41

Šiaurės šalių literatūros savaitė. Istorija. Prieiga per internetą: https://www.nordisklitteratur.org/lt/apie-projekt%C4%85/istorija/.
Žiūrėta 2018-08-28.
Šiaurės šalių literatūros portalas pateikia tekstų ištraukas trijų grupių skaitytojams: vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems. Tereikia
užsiregistruoti, parsisiųsti tekstus, Šiaurės šalių bibliotekos savaitės plakatą, reklamuoti skaitymus.
Žr. Jaskonienė, D. Šalies savivaldybių viešųjų bibliotekų 2001–2005 metų veiklos apžvalga. In: Savivaldybių viešosios bibliotekos 2001–2005 metais: veiklos apžvalga, p. 24.
LR kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas priimtas 1998 m. spalio 8 d.
Pakėlę sparnus: Prienų krašto jaunųjų kūrybos almanachas. Marijampolė: UAB „TeleSATpressa“, 2002.
Glosienė, A.; Rutkauskienė, U. Viešos interneto prieigos Lietuvos gyventojams tyrimas. Tarp knygų, 2004, sausis, p. 9.
Jaskonienė, D. Šalies savivaldybių viešųjų bibliotekų 2001–2005 metų veiklos apžvalga, p. 9.
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Aljanso veiklą steigiant interneto centrus pratęsė VRM įgyvendinamas PHARE socialinės-ekonominės
sanglaudos programos finansuotas 2005–2006 m. projektas „Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse“. Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) tinklas buvo plečiamas į nuošalias kaimo vietoves. Pavyzdžiui, 2005 m. VIPT buvo įsteigti Kauno r. Piliuonos, Kačerginės, Sitkūnų, Batniavos, Liučiūnų,
Lapių, Linksmakalnio, Vandžiogalos, Čekiškės bibliotekose. Pagal šį projektą Lietuvoje įsteigta 300 interneto
prieigos taškų. Nuo 2006 m. spalio mėn. aljansas „Langas į ateitį“ kartu su partneriais Kauno technologijos
universitetu ir UAB „S4ID“ administravo VRM vykdomą dar 400 viešųjų interneto prieigos taškų steigimo
projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“; jo rezultatas – sukurtas bendras Lietuvos interneto
taškų tinklas. Aljansas „Langas į ateitį“ gavo paramą iš ES fondų gyventojų kompiuteriniam raštingumui
ugdyti. Įgyvendinant projektą „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ (2006–2008 m.)
50 400 šalies gyventojų buvo suteikta kompiuterinio raštingumo žinių42.
Bibliotekos dalyvavo investiciniuose projektuose. Pagal „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo
2003–2013 metų programą“ buvo renovuojami ir statomi nauji bibliotekų pastatai: 2003 m. finansuoti
6 projektai, 2004 m. – 17, 2005 m. – 1643.
Lygiagrečiai buvo vykdomi kiti projektai, kuriuos rėmė tarptautinės, nacionalinės ir vietos institucijos. Apžvelgsime Kupiškio r. SVB ir Šakių r. SVB projektus, kuriuos finansavo tarptautiniai rėmėjai.
2003 m. Europos Komisijos delegacija Lietuvoje parėmė Kupiškio r. bibliotekos projektą „Informacija
apie Europos Sąjungą Kupiškio bendruomenei“. Organizuoti renginiai: seminaras „Lietuva ir Europos
Sąjunga“; susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Egidijumi Vareikiu; seminaras „Biblioteka
informacinėje visuomenėje“; L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos parlamento nariams (15 žmonių) surengta išvyka į institucijas, dirbančias Lietuvos integracijos į ES srityje (Lietuvos Respublikos Seimas,
Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, EKDL Informacijos centras)44.
2006 m. Šakių r. SVB vykdė projektą „Suvalkijos krašto ir Lenkijos kultūriniai muzikiniai ryšiai“,
finansuotą PHARE Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programos. Projekto tikslas –
atgaivinti, skatinti ir palaikyti kultūrinius muzikinius ryšius tarp Suvalkijos krašto ir Lenkijos. Projekto
partneriai: Lenkijos Geldapės miesto kultūros namai, Šakių rajono savivaldybės administracija. Biblioteka įsigijo projektui vykdyti reikalingą įrangą: kompiuterį, programinę įrangą, pianiną, skaitmeninį projektorių. Organizuotas festivalis, surengta konferencija ir kt. Konferencijoje skaityti pranešimai išleisti
atskira knyga „Ilguvos dvaro takais“45.
Vykdyti Kultūros ministerijos, Kultūros ir sporto rėmimo fondo finansuoti projektai. 2006 m. KSRF finansavo Joniškio r. bibliotekos projektą „Įamžinti kūrėją meno kalba“, skirtą Jono Avyžiaus 85-osioms
gimimo metinėms ir viešosios bibliotekos 70-mečiui, KM – Skaistgirio filialo projektą „Skaistgirio miestelio aplinkos tvarkymo tradicijų puoselėjimas, etninės kultūros paveldo išsaugojimas“. Tais metais Kultūros ministerija parėmė Kupiškio r. bibliotekos projektą „Poezijos pavasaris Kupiškyje“. Projektui įgyvendinti pritrūkus lėšų, papildomas finansavimas gautas iš Kupiškio rajono savivaldybės, VšĮ Rašytojų
klubo ir laikraščio „Kupiškėnų mintys“46.
Įgyvendinami vietos rėmėjų finansuoti projektai. 2004 m. Klaipėdos apskrities viršininko administracija parėmė Klaipėdos m. SVB projektą „Nuo draudžiamo žodžio iki išlaisvintos minties“, pagal kurį
buvo numatyta edukacinių renginių programa, skirta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečiui. Paminėtina reikšminga Joniškio r. savivaldybės parama. Joniškio r. savivaldybė 2004 m.
parėmė 14 centrinės bibliotekos ir filialų projektų, 2005 m. – 12, 2006 m. – 947.
42
43
44
45
46

47

Langas į ateitį. Veikla ir laimėjimai. Prieiga per internetą: https://www.langasiateiti.lt/index.php/lt/apie/istorija. Žiūrėta 2018-08-25.
Jaskonienė, D. Šalies savivaldybių viešųjų bibliotekų 2001–2005 metų veiklos apžvalga, p. 24.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą panašaus pobūdžio projektus ėmė remti Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje (EKAL).
Ilguvos dvaro takais...= Ścienżkami iłgowskiego dworu... Kauna: Arx Baltica, 2006.
Greiciūnienė, R. et al. Panevėžio apskrities savivaldybių viešosios bibliotekos 2006–2010 metais. In: Savivaldybių viešosios bibliotekos 2006–2010 metais: veiklos apžvalga, p. 203. Prieiga per internetą: https://drive.google.com/file/d/0B- 73IZKEJy5RmI2YldNVml1QUE/view. Žiūrėta 2018-09-11.
Joniškio r. SVB tinklalapis. Projektai. Prieiga per internetą: https://www.joniskis.rvb.lt/projektai/. Žiūrėta 2018-09-5.
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Bibliotekų projektinės veiklos plėtotei XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje didžiausią įtaką padarė
ALF parama.
Bibliotekos pasinaudojo PHARE, EKDL ir kitų tarptautinių institucijų fondų parama. Pagrindiniais
nacionaliniais rėmėjais tapo KM, KSRF. Didėjo savivaldybių vaidmuo finansuojant projektus. Projektus
rėmė apskrities viršininko administracija.
Bibliotekų veiklai buvo reikšmingi aljanso „Langas į ateitį“, VRM įgyvendinti projektai, skirti interneto teikiamų viešųjų paslaugų plėtotei, aljanso „Langas į ateitį“ organizuoti gyventojų kompiuterinio
raštingumo mokymai.
ALF ir kitų rėmėjų dėka buvo pradėta modernizuoti bibliotekas, buvo keliama bibliotekininkų kvalifikacija, diegiamos naujos paslaugos vartotojams (ar jų grupėms). Įgyvendinti kultūrinio, švietėjiško,
socialinio pobūdžio projektai. Bibliotekų įgyta dalyvavimo projektuose patirtis tapo pagrindu plėtoti
projektinę veiklą.
2. Projektinė veikla 2007–2017 m.
Antroje darbo dalyje nagrinėjama bibliotekų projektinė veikla 2007–2017 m. Išsamiai aptariami
2007, 2013, 2015–2017 metų projektai, jų rėmėjai, projektų tematika, partneriai, pateikiama jų lyginamoji analizė. Apibūdinamas 2007, 2013, 2015–2017 metų projektų geografinis (pagal apskritis, rajonus)
pasiskirstymas, aptariami 2007–2017 m. vykdyti projektai, atskleidžiama jų nauda projektų dalyviams,
parodomas projektų vaidmuo gerinant bibliotekų darbą.
2.1. Projektai, rėmėjai, projektų tematika, partneriai (2007, 2013, 2015–2017 metų projektų lyginamoji analizė)
Skyriuje pateikiami 2007, 2013, 2015–2017 metų projektų kiekybiniai rodikliai, parodoma jų dinamika. Apibūdinama projektų rėmėjų, tematikos, partnerių skaičiaus ir lyginamojo svorio kaita bendroje
rėmėjų, projektų struktūroje. Atskleidžiama projektų, skirtų vaikams ir jaunimui, skaičiaus bei lyginamojo svorio dinamika. Parodoma projektų „Bibliotekos pažangai“ ir „Bibliotekos pažangai 2“ reikšmė
bibliotekoms ir visuomenei.
2.1.1. Projektai ir jų rėmėjai
2007, 2013, 2015–2017 metais vykdytų projektų skaičių ir jo kaitą iliustruoja 1 paveikslas.
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1 pav. 2007, 2013, 2015–2017 metų projektų skaičius
Šaltinis: Paveikslai ir lentelės sudaryti remiantis bibliotekų ataskaitų ir tinklalapių informacija (2015 ir 2016
metų duomenų analizei papildomai panaudota LNB portalo www.3erdvė.lt informacija).
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2007 m. vykdyti 297 projektai. Projektų skaičius sumažėjo 2013 m., 2015–2017 m. – didėjo. Projektų
skaičiaus sumažėjimą 2013 m. galima paaiškinti tuo, kad tų metų pavasarį dar buvo vykdomas nacionalinis projektas „Bibliotekos pažangai“ (BP, pradėtas vykdyti 2008 m.), tais metais reikėjo įdiegti jo rezultatus. 2017 m. projektų skaičius, palyginti su 2007 m., padidėjo 52 vienetais (17,5 proc.). Iš viso vykdyti
1464 projektai.
Projektų rėmėjų skaičių ir jo kaitą 2007, 2013, 2015–2017 metais parodo 2 paveikslas.
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2 pav. Projektų rėmėjų skaičius 2007, 2013, 2015–2017 metais

Autoriaus skaičiavimais (priminsime, kad rėmėjų skaičius nurodomas remiantis bibliotekų dokumentais), mažiausias rėmėjų skaičius buvo 2013-aisiais (tais metais buvo mažiausiai vykdyta projektų),
didžiausias – 2017 m. Palyginti su 2007-aisiais, jų padaugėjo 119 vienetų (37,2 proc.).
Informacija apie tarptautinių, nacionalinių, vietos rėmėjų skaičiaus, lyginamojo svorio (procentais)48
kaitą bendroje rėmėjų struktūroje pateikiama 1 lentelėje.
1 lentelė. Tarptautinių, nacionalinių, vietos rėmėjų skaičius, lyginamojo svorio (procentais) kaita bendroje
rėmėjų struktūroje 2007, 2013, 2015–2017 metais
Rėmėjų tipas

2007 m.

2013 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Vidutiniškai

9 (2,8 %)

42 (15,8 %)

73 (20,4 %)

38 (13,4 %)

48 (10,9 %)

210 (12,7 %)

Nacionaliniai rėmėjai

117 (36,6 %) 103 (38,9 %) 140 (38,8 %) 103 (35,7 %) 141 (32,1 %)

604 (36,4 %)

Vietos rėmėjai

168 (52,5 %) 103 (38,9 %) 136 (37,5 %) 143 (49,2 %) 243 (55,4 %)

793 (46,7 %)

Tarptautiniai rėmėjai

Nenurodyta
Iš viso

26 (8,1 %)

17 (6,4 %)

12 (3,3 %)

5 (1,7 %)

7 (1,6 %)

67 (4,2 %)

320 (100 %)

265 (100 %)

361 (100 %)

289 (100 %)

439 (100 %)

1674 (100 %)

2007 m. projektus parėmė 9 tarptautinės institucijos, 117 nacionalinių rėmėjų, 168 vietos rėmėjai (nenurodyti 26 rėmėjai). Projektus finansavo tarptautiniai rėmėjai: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
(EKAL), Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (programa „Veiklus jaunimas“49). Pagrindiniai nacionaliniai rėmėjai buvo Kultūros
ministerija ir Kultūros ir sporto rėmimo fondas. Paminėtini taip pat Švietimo ir mokslo ministerija,
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie LR Prezi48

49

Operuojant rėmėjų (vėliau – projektų) skaičiais būtina atsižvelgti į jų lyginamąjį svorį (procentais) bendroje rėmėjų (vėliau – projektų) struktūroje. Lyginamasis svoris parodo rėmėjų, projektų tipų tarpusavio santykį. Tekste terminai „lyginamasis svoris“, „procentinė dalis“, „procentinė išraiška“ vartojami sinonimiškai.
Programa suteikė jauniems žmonėms neformaliojo ugdymo(si) galimybes ir finansines subsidijas jų inicijuotiems bei įgyven
dinamiems projektams, skatino Europos šalių jaunimo bendradarbiavimą. Programa buvo įgyvendinama 2007–2013 m.
2014–2020 m. formaliojo švietimo, neformaliojo ugdymo ir sporto veiklos finansuojamos pagal ES programą „Erasmus+“.
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dento kanceliarijos, Žemės ūkio ministerija. Pagrindinės vietos rėmėjos – savivaldybės. Kelis projektus
parėmė apskrities viršininko administracija.
Nuo 2008 iki 2013 m. kovo mėn. šalyje buvo vykdomas didžiausias viešųjų bibliotekų plėtros projektas „Bibliotekos pažangai“. Jis vykdytas pagal 2007 m. lapkričio 15 d. pasirašytą susitarimą tarp Billo ir
Melindos Gatesų fondo, Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.
Projekto vykdytoja – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Nors dėl aljanso „Langas į ateitį“ veiklos VIPT bibliotekose gana sparčiai augo, išliko gana didelė
bibliotekų elektroninė atskirtis. 2007 m. viešą interneto prieigą gyventojams teikė 76 proc. miestuose
veikiančių savivaldybių viešųjų bibliotekų ir 28 proc. kaimo filialų. Bibliotekos darbuotojų IT naudojimo
įgūdžių lygis buvo gana žemas ir nepakankamas ketinant aptarnauti, mokyti interneto vartotojus50. Projektu BP siekta, kad Lietuvos gyventojai daug geriau naudotųsi IT galimybėmis naudingai informacijai
gauti ir bendrauti. Vykdant projektą, esmiškai buvo pagerinta bibliotekų infrastruktūra (kompiuterizavimas, viešoji interneto prieiga). Visose perspektyviose viešosiose bibliotekose buvo įrengiama viešoji
interneto prieiga, o ją turinčiose – išplečiama ir modernizuojama.
Projekte dalyvavo 1276 savivaldybių viešosios bibliotekos ir jų filialai. Bibliotekos gavo techninę įrangą, joms buvo įrengiamas plačiajuostis interneto ryšys. Visos bibliotekos buvo įtrauktos į specialistų ir
lankytojų mokymo, e. paslaugų vartojimo skatinimo ir konsultavimo veiklas. Buvo įkurti ir sėkmingai
veikė 11 mokymo centrų bibliotekininkams ir gyventojams; įrengta (modernizuota) viešoji interneto
prieiga 891-oje viešojoje miesto ir kaimo bibliotekoje; 72-ose bibliotekose įdiegta speciali programinė
įranga akliesiems ir silpnaregiams, bibliotekininkai išmokyti ja naudotis ir konsultuoti lankytojus; parengta ir visose bibliotekose išplatinta medžiaga bibliotekininkams ir gyventojams mokyti (spausdinti
leidiniai, mokymo medžiaga internete, mokomosios vaizdinės priemonės).
Projekto rezultatų reikšmė bibliotekoms ir visuomenei:
• beveik visoje šalies teritorijoje (mieste ir kaime) išspręsta fizinės prieigos prie kompiuterio ir interneto problema. Neturintys namuose kompiuterio ir interneto žmonės 5–7 km atstumu gavo
galimybę pasinaudoti nemokama viešąja interneto prieiga (VIP) artimiausioje viešojoje bibliotekoje; nemokamą interneto prieigą teikiančių šalies bibliotekų skaičius išaugo beveik dvigubai ir
pasiekė 97 procentus. Įveikta kaimo bibliotekų technologinė atskirtis – VIP paslaugas teikiančių
kaimo bibliotekų skaičius padvigubėjo ir beveik susilygino su tokių bibliotekų dalimi miestuose.
Bibliotekos pritraukė dvigubai daugiau naujų VIP vartotojų;
• viešosiose bibliotekose sukurtas tinklas specialistų, mokančių ir konsultuojančių gyventojus kasdien ir padedančių tiek mieste, tiek kaime įgyti skaitmeninių įgūdžių ar juos pagerinti. Į šią kasdienę ir nenutrūkstamą veiklą įsitraukė apie 2000 kompetentingų bibliotekininkų;
• išsiplėtė bibliotekos misija ir vaidmuo, sustiprėjo bibliotekų veiklos efektyvumas, išsiplėtė teikiamų
paslaugų repertuaras, išaugo bibliotekų prestižas. 2008 metais biblioteka buvo daugiausia siejama
su skaitymo skatinimu, o 2012-aisiais ji jau buvo laikoma kompleksinių paslaugų teikėja, informacijos, kultūros, švietimo ir bendruomenės traukos centru, nuolat diegiančiu naujoves ir skatinančiu gyventojus jomis aktyviai naudotis. Bibliotekų veikloje įvykę svarbūs pokyčiai ne tik sustiprino
jų vaidmenį visuomenėje, bet ir turėjo įtakos bendrai šalies socialinei pažangai51.
Nacionalinio projekto įgyvendinimas sudarė geresnes prielaidas bibliotekų projektinei veiklai tobulinti.
50

51

Moderniai visuomenei – naujoviška biblioteka. Projekto „Bibliotekos pažangai (2008–2012) įtaka Lietuvos viešųjų bibliotekų raidai,
p. 14. Prieiga per internetą: http://www.bibliotekospazangai.lt/media/public/Atsisiuntimui/Moderniai%20visuomenei-small.pdf.
Žiūrėta 2018-09-12.
Žr. Bibliotekos pažangai. Prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/edukaciniai-projektai/
bibliotekos-pazangai. Žiūrėta 2018-09-12; Moderniai visuomenei – naujoviška biblioteka. Projekto „Bibliotekos pažangai (2008–
2012) įtaka Lietuvos viešųjų bibliotekų raidai, p. 5, 14. Prieiga per internetą: http://www.bibliotekospazangai.lt/media/public/Atsisiuntimui/Moderniai%20visuomenei-small.pdf. Žiūrėta 2018-09-12.
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2013 m. projektus parėmė 42 tarptautinės institucijos, 103 nacionalinės ir 103 vietos institucijos (nenurodyta 17 rėmėjų). Pagrindinis tarptautinis rėmėjas – EKAL. Paminėtini taip pat ES struktūriniai fondai
(bibliotekų dokumentuose ne visada konkretizuoti), Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (LEADER52
programa), EIFL (Electronic Information for Libraries; Elektroninė informacija bibliotekoms53), Švietimo mainų paramos fondas54 („Leonardo da Vinci“55, „Griundtvig“56 programos), ES programa „Veiklus
jaunimas“. Nacionaliniai ir vietos rėmėjai mažai pakito. Tai Kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas (KRF)57, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, savivaldybės ir kt.
LNB prisiėmė įsipareigojimus užtikrinti projekto „Bibliotekos pažangai“ veiklų tęstinumą, sutelkė
jėgas naujam projektui „Bibliotekos pažangai 2“. 2013 m. lapkričio mėnesį kartu su Billo ir Melindos Gatesų fondu (BMGF) LNB pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl projekto „Bibliotekos pažangai 2“ (BP 2)
įgyvendinimo Lietuvoje, kurį iš dalies finansavo ir LR kultūros ministerija (KM). Projekto įgyvendinimo
terminas: 2013 m. gruodis – 2016 m. lapkritis. Projekto tikslas – sustiprinti bibliotekų galimybes tenkinti
besivystančios visuomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenės institucijas, galinčias pagerinti žmonių gyvenimo kokybę. Siekta išplėsti viešųjų bibliotekų bendradarbiavimą su verslo
atstovais, vietos valdžios institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, taip stiprinant bibliotekų
pajėgumus. 57 viešosios bibliotekos pateikė bendruomenių poreikius atitinkančias projektų paraiškas.
Projektus laimėjo 41 savivaldybių viešoji biblioteka (ir 4 apskričių bibliotekos)58. Laimėti projektai buvo
vykdomi 2015–2016 m.
2015 m. projektus finansavo 361 rėmėjas: 73 tarptautiniai, 140 nacionaliniai, 136 vietos rėmėjai (nenurodyta 12 rėmėjų). Projektas BP 2 finansuotas iš dviejų šaltinių: tarptautinis rėmėjas – BMGF,
nacionalinė rėmėja – Kultūros ministerija. Išaugo tarptautinių rėmėjų (41 projektas paremtas BMGF),
nacionalinių ir vietos rėmėjų skaičiai. Pagrindine nacionaline rėmėja tapo Lietuvos kultūros taryba (LKT)59.
2016 m. 289 rėmėjai finansavo 301 projektą. Mažesnis rėmėjų skaičius paaiškinamas tuo, kad 2016-aisiais vykdyta nemažai projektų, kurie finansuoti 2015 m. (daugiausia BMGF fondo ir KM). Projektus
parėmė 39 tarptautinės, 103 nacionalinės, 143 vietos institucijos (nenurodyti penki rėmėjai). Kaip ir
ankstesniais metais, projektus finansavo tarptautiniai rėmėjai: EKAL, ES struktūriniai fondai (ne visada
konkretizuoti), Europos regioninės plėtros fondas. Nauji rėmėjai – Europos ekonominės erdvės programa „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“60, ES fondų investicijų veiksmų
52

53

54
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57
58

59

60

Prancūziško termino Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale (liet. kaimo ekonomikos plėtros darbų sąsajos)
pirmos raidės. Pagrindinis LEADER programos tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo
kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.
Tarptautinė ne pelno organizacija, siekianti suteikti prieigą prie skaitmeninės informacijos besivystančiose ir pereinamosios ekonomikos šalyse Afrikoje, Azijoje ir Europoje veikiančiose bibliotekose.
Nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti „Erasmus+“ programą „Mokymasis
visą gyvenimą“ ir kitas Europos Komisijos ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje.
Profesinio mokymo programa.
Suaugusiųjų švietimo programa (pavadinta danų švietėjo vardu).
Įkurtas 2007 m. liepos 4 d. įstatymu, įsigaliojusiu 2008 m. sausio 1 d.
Bibliotekos pažangai 2. Prieiga per internetą: https://www.google.lt/search?q=Bibliotekos+pa%C5%BEangai+2%E2%80%9C.&rlz=1C1GCEA_enLT771LT772&oq=Bibliotekos+pa%C5%BEangai+2%E2%80%9C.&aqs=chrome..69i57j0j69i64.1426j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Žiūrėta 2018 m. spalio 19 d.
LR Lietuvos kultūros tarybos įstatymas priimtas 2012 m. rugsėjo 18 d. LR kultūros ministrui nustačius valstybės rėmimo prioritetus (kultūros edukacija, kultūra regionuose, kultūros produktų ir paslaugų kūrimas, tarptautiniai ir mobilumo projektai, kultūros
tapatumas, kultūros srities bendrieji tyrimai), Lietuvos kultūros taryba nuo 2014 m. priima paraiškas ir skiria finansavimą pagal
tam tikrą prioritetą atitinkančias finansavimo programas.
Europos ekonominės erdvės (EEE) programa – tai Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino parama Rytų, Vidurio ir Pietų Europos
šalims, kuria siekiama mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus, stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių donorių ir paramos
gavėjų.
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programa „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (administravo Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centras), „Nordplus Adult“ programa61.
2017-aisiais rėmėjų skaičius buvo didžiausias, palyginti su 2007, 2013, 2015 ir 2016 metais. Projektus
parėmė 48 tarptautinių institucijų, 141 nacionalinės, 243 vietos institucijų fondai (nenurodyti 7 rėmėjai).
Reikšmingai dominavo vietos rėmėjai. Be savivaldybių, kiek didesnis buvo uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) vaidmuo.
Tarptautinių rėmėjų lyginamasis svoris 2007 m. sudarė 2,8 proc. 2013, 2015 metais tarptautinių rėmėjų procentinė dalis bendroje rėmėjų struktūroje gerokai padidėjo, 2015 m. sudarė daugiau kaip 20 proc.
2016–2017 m. tarptautinių rėmėjų procentinė dalis sumažėjo (didėjant bendram tarptautinių rėmėjų skaičiui). 2017 m. tarptautiniai rėmėjai sudarė 10,9 proc. Vidutiniškai tarptautiniai rėmėjai sudarė
12,7 proc. 2017 m. procentinė dalis, palyginti su vidurkiu, sumažėjo 1,8 proc.
Nacionalinių rėmėjų lyginamasis svoris 2007 m. sudarė 36,6 proc., 2013 ir 2015 metais truputį padidėjo (arti 40 proc.). 2016–2017 m. nacionalinių rėmėjų procentinė dalis sumažėjo (didėjant bendram nacionalinių rėmėjų skaičiui), 2017 m. ji sudarė 32,1 proc. Vidutiniškai nacionaliniai rėmėjai viršijo trečdalį visų
rėmėjų, sudarė daugiau kaip 36 proc. 2017 m. procentinė dalis, palyginti su vidurkiu, sumažėjo 4,3 proc.
Vietos rėmėjai 2007 m. bendroje rėmėjų struktūroje sudarė daugiau kaip 50 proc. Jų procentinė dalis
sumažėjo 2013 ir 2015 metais, 2016–2017 m. didėjo. Didžiausias vietos rėmėjų lyginamasis svoris buvo
2017 m., sudarė 55,4 proc. Vietos rėmėjams vidutiniškai tenka 46,7 proc. 2017 m. procentinė dalis, palyginti su vidurkiu, išaugo 8,7 proc.
Pažymėtina, kad ne visi bibliotekų projektai laimėdavo konkursus. Pavyzdžiui, 2007 m. Tauragės r.
SVB pateikė 11 projektų paraiškų Kultūros ministerijos konkursui „Skaitymo skatinimas“, finansuoti 4
projektai. Kultūros ministerija nefinansavo 2 Jurbarko r. SVB konkursui „Skaitymo skatinimas“ pateiktų
paraiškų. Trakų r. biblioteka pateikė įvairioms institucijoms 28 projektų paraiškas. Finansavimą gavo 3
projektai: 2 buvo finansuoti Kultūros ministerijos ir 1 Švietimo ir mokslo ministerijos. Savivaldybė nefinansavo nė vieno projekto.
Projektinė veikla plėtojosi smarkios konkurencijos sąlygomis. Lietuvos kultūros tarybos duomenimis, 2016 m. jai buvo pateiktos 6148 projektų paraiškos, finansavimas skirtas 2038 projektams, t. y.
trečdaliui iniciatyvų62. Informacija apie savivaldybių viešųjų bibliotekų projektų atmetimo priežastis
yra skurdi. Šiek tiek informacijos apie atmestus projektus 2015 m. pateikia Kupiškio r. biblioteka. Tais
metais Lietuvos kultūros tarybai teikta paraiška projektui „Keliaujame su knyga“. Projektas įvertintas
54 balais (praeinamasis balas – 55). Projektas „Kultūros renginių ciklas Sugrįžimai“ įvertintas 50 balų
(praeinamasis balas – 57). Biblioteka projektui „Bibliotekos pažangai 2“ teikė paraišką „Bibliotekos –
sveikesniam gyvenimui“. Tai buvo sveikos gyvensenos populiarinimo projektas, kuriame numatyta sukurti informacinius blokus bibliotekos interneto svetainėje, kad vyresnio amžiaus žmonėms būtų patogu
ieškoti informacijos apie sveikatą. Planuota aprūpinti medicinos diagnostikos įranga visus 16 viešosios
bibliotekos padalinių, organizuoti sveikatingumo mokymus – teorinius bei praktinius. Projektui nebuvo pritarta. Galime daryti prielaidą, kad projektui nepritarta todėl, jog jo numatytos veiklos panėšėjo į
medicinos įstaigos veiklas.
Projektų skaičius didėjo mažėjant bibliotekų bei lankytojų skaičiams. 2007 m. šalyje veikė 1 tūkst. 375
bibliotekos, 2016 m. – 1 tūkst. 257, 2017 m. – 1 tūkst. 247. Bibliotekų filialų tinklas traukiasi. Lankytojų skaičiaus mažėjimas nėra didelis. 2014–2016 m. duomenimis, apsilankymų SVB skaičius sumažėjo 2,8 proc.
61
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„Nordplus Adult“ – Šiaurės ministrų tarybos suaugusiųjų švietimo programa.
Lietuvos kultūros taryba. 2016 m. veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: https://www.ltkt.lt/apie-ltkt/2016-m-ataskaita. Žiūrėta 2019-01-03.
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2017 m. apsilankymų buvo 1,56 proc. mažiau nei 2016 m.63 Įtakos tam turėjo demografinis veiksnys – mažėjo nuolatinių gyventojų skaičius. Nepaisant minėtų aplinkybių, bibliotekų projektinė veikla plėtėsi.
2.1.2. Projektų tematika ir jų partneriai
Projektų pagal tematiką 2007, 2013, 2015–2017 metais skaičių ir lyginamąjį svorį (procentais) bendroje projektų struktūroje iliustruoja 2 lentelė.
2 lentelė. Projektų tematikos skaičiaus ir lyginamojo svorio (procentais) pasiskirstymas bendroje projektų
struktūroje 2007, 2013, 2015–2017 metais
Projektų tematika

2007 m.

2013 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Vidutiniškai

1

Infrastruktūra

4
(1,4 %)

10
(4,1 %)

1
(0,4 %)

2
(0,7 %)

3
(0,8 %)

20
(1,5 %)

2

Kvalifikacijos kėlimas

9
(3,0 %)

5
(2,1 %)

4
(1,4 %)

5
(1,7 %)

6
(1,7 %)

29
(2,0 %)

3

Literatūra, skaitymo
skatinimas

129
(43,4 %)

51
(21,2 %)

69
(24,9 %)

87
(28,8 %)

91
(26,1 %)

427
(28,9 %)

4

Edukacija (išskyrus 4–8
tematikos projektus)

46
(15,5 %)

57
(23,7 %)

87
(31,4 %)

91
(30,1 %)

114
(32,7 %)

395
(26,7 %)

5

Kūrybinės meninės
veiklos skatinimas

18
(6,1 %)

20
(8,3 %)

27
(9,8 %)

35
(11,6 %)

42
(12,0 %)

142
(9,6 %)

6

Kompiuterinio, skait
meninio, informacinio
raštingumo ugdymas

3
(1,0 %)

10
(4,1 %)

11
(4,0 %)

10
(3,6 %)

8
(2,3 %)

42
(3,0 %)

7

Kraštotyra, kultūros
paveldo aktualizavimas
(išskyrus 7–8
tematikos projektus)

23
(7,7 %)

26
(10,8 %)

17
(6,1 %)

20
(6,6 %)

32
(9,2 %)

118
(8,1 %)

8

Etninė kultūra

33
(11,1 %)

37
(15,4 %)

24
(8,7 %)

14
(4,6 %)

24
(6,9 %)

132
(9,3 %)

9

Istorija

26
(8,8 %)

20
(8,3 %)

24
(8,7 %)

22
(7,3 %)

19
(5,4 %)

111
(7,7 %)

10 Socialiniai

6
(2,0 %)

5
(2,1 %)

12
(4,3 %)

15
(5,0 %)

10
(2,9 %)

48
(3,2 %)

297
(100 %)

241
(100 %)

76
(100 %)

301
(100 %)

349
(100 %)

146
4(100 %)

Iš viso

Infrastruktūros klausimai (objektai, IT diegimas ir kt.) buvo sprendžiami nacionaliniu mastu, tad atskirų projektų, kuriuos vykdė bibliotekos, skaičiai nėra dideli (infrastruktūros projektų daugiausia buvo
įgyvendinta 2013 m.). Projektų procentinė dalis ir jos kitimas nėra dideli. Kiek didesnis lyginamasis
svoris buvo 2013 m. (4,1 proc.). Vidutiniškai jis sudarė 1,5 proc.
Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projektų skaičiai yra kuklūs, kiek daugiau jų buvo įgyvendinta 2007 m. Projektų procentinė dalis ir jos kitimas nėra dideli. Bendroje projektų struktūroje
2007 m. ji sudarė 3,0 proc., kitais metais sumažėjo. Vidutiniškai ji sudarė 2,0 proc.
63

Lietuvos bibliotekų 2006–2010 m. statistika. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011, p. 63; Lietuvos bibliotekų 2016 m. statistika, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, p. 41, 49. Prieiga per internetą: https://drive.
google.com/file/d/0B_-73IZKEJy5RlFEYUN1OHAwTGs/view. Žiūrėta 2018-05-16; Lietuvos bibliotekų 2017 m. statistika, Vilnius:
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, p. 49. Prieiga per internetą: https://drive.google.com/file/d/1iHtFq2eSrOBuHbYt5ZaQC7ci0aL6Z73Q/view. Žiūrėta 2019-02-01.
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Literatūros, skaitymo skatinimo projektų daugiausia buvo vykdyta 2007-aisiais. Tais metais bibliotekų projektinę veiklą smarkiai suaktyvino LR Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimas „Dėl
skaitymo skatinimo programos patvirtinimo“. Projektų gerokai sumažėjo 2013-aisiais, 2015–2017 m. –
padaugėjo. Projektų lyginamasis svoris bendroje projektų struktūroje 2007 m. sudarė 43,4 proc. Projektų procentinė dalis smarkiai sumažėjo 2013 m., nuo 2013 m. – didėjo, 2017 m. sumažėjo ir sudarė
26,1 proc. Vidutiniškai ji sudarė beveik 29 proc. 2017 m. procentinė dalis, palyginti su vidurkiu, sumažėjo 2,8 proc.
Bendro pobūdžio edukacijos projektų nuosekliai daugėjo, 2017-aisiais jie viršijo 2007 m. lygį beveik 2,5 karto. Projektų lyginamasis svoris augo (2016 m. truputį sumažėjo). Visų projektų struktūroje
2017 m. jis viršijo 30 proc. Vidutiniškai projektai sudarė beveik 27 proc. 2017 m. procentinė dalis, palyginti su vidurkiu, išaugo 6 proc.
Kūrybinės meninės veiklos skatinimo projektų nuosekliai daugėjo, 2017 m. jie viršijo 2007-ųjų lygį
daugiau kaip 2,3 karto. Projektų procentinė dalis nuosekliai didėjo, 2017 m. sudarė 12 proc. Vidutiniškai
ji sudarė 9,6 proc. 2017 m. procentinė dalis, palyginti su vidurkiu, išaugo 2,4 proc.
Kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo projektų skaičiai nėra dideli: kiek
daugiau jų buvo įgyvendinta 2013, 2015–2016 metais, mažiausiai – 2007 m. Projektų procentinė dalis
svyravo (nuo 1,0 proc. iki 4,1 proc.). Vidutiniškai jų lyginamasis svoris sudarė 3 proc. 2017 m. procentinė
dalis, palyginti su vidurkiu, sumažėjo 0,7 proc.
Kraštotyros, kultūros paveldo aktualizavimo projektų skaičius, jų lyginamasis svoris svyravo. Procentinė dalis 2007 m. bendroje projektų struktūroje sudarė 7,7 proc., 2017 m. – 9,2 proc. Vidutiniškai ji
sudarė 8,1 proc. 2017 m. procentinė dalis, palyginti su vidurkiu, išaugo 1,1 proc.
Etninės kultūros projektų daugiausia buvo įgyvendinta 2007 ir 2013 metais, kitais metais jų vykdyta
mažiau. Projektų lyginamais svoris svyravo. 2007 m. jis sudarė 11,1 proc., 2017-aisiais – 6,9 proc. Vidutinis dydis – 9,3 proc. 2017 m. procentinė dalis, palyginti su vidurkiu, sumažėjo 2,4 proc.
Istorinės tematikos projektų daugiausia buvo vykdyta 2007 ir 2015 metais, kitais metais – kiek
mažiau. Projektų procentinė dalis mažėjo. Bendroje projektų struktūroje 2007 m. ji sudarė 8,8 proc.,
2017 m. – 5,4 proc. Vidutiniškai ji sudarė 7,7 proc. 2017 m. procentinė dalis, palyginti su vidurkiu, sumažėjo 2,3 proc.
Socialinių projektų skaičiai nėra dideli, daugiausia jų vykdyta 2016 m. Projektų procentinė dalis nėra
didelė. Bendroje projektų struktūroje ji sudarė nuo 2,0 proc. (2007 m.) iki 5,0 proc. (2016 m.). Vidutiniškai ji sudarė 3,2 proc. 2017 m. procentinė dalis, palyginti su vidurkiu, šiek tiek sumažėjo.
Projektų, skirtų vaikams ir jaunimui, skaičių ir dinamiką 2007, 2013, 2015–2017 metais iliustruoja
3 paveikslas.
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Vaikams ir jaunimui 2007 m. skirti 106 projektai, tai sudarė 35,7 proc. visų projektų skaičiaus. 2013 m.
vaikams ir jaunimui skirtų projektų, palyginti su 2007 m., sumažėjo beveik du kartus. Manytume, kad
bendras projektų skaičiaus sumažėjimas paveikė projektų, skirtų vaikams ir jaunimui, skaičių. 56 projektai sudarė 23,2 proc. 2015 m. 86 projektai sudarė 31,2 proc. (rodiklis smarkiai pagerėjo). Šiek tiek
padaugėjo projektų 2016 metais: 103 projektai sudarė 34,2 proc. 2017 m. 109 projektai sudarė 31,2 proc.
(nedidelis procentinės dalies sumažėjimas, palyginti su 2016 m.). Iš viso vykdyta 460 projektų.
Projektų, skirtų vaikams ir jaunimui, skaičių ir lyginamąjį svorį (procentais) bendroje projektų struktūroje 2007, 2013, 2015–2017 metais parodo 3 lentelė.
Projektų, skirtų vaikams ir jaunimui, kiekį ir dinamiką 2007, 2013, 2015–2017 metais iliustruoja 3 paveikslas.
3 lentelė. Projektų, skirtų vaikams ir jaunimui, skaičius ir lyginamasis svoris (procentais) bendroje projektų
struktūroje 2007, 2013, 2015–2017 metais (laužtiniuose skliaustuose nurodytas bendras projektų skaičius)
Projektų tematika

2007 m.

2013 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Vidutiniškai

1

Literatūra, skaitymo skatinimas

67 [129]
(51,9 %)

14 [51]
(27,5 %)

25 [69]
(36,2 %)

37 [87]
(42,5 %)

29 [91]
(31,9 %)

172 [427]
(38,0 %)

2

Edukacija (išskyrus 3–7 tematikos projektus)

13 [46]
(28,3 %)

10 [57]
(17,5 %)

20 [87]
(23,0 %)

27 [91]
(29,7 %)

22 [114]
(19,3 %)

92 [395]
(23,6 %)

3

Kūrybinės meninės veiklos
skatinimas

16 [18]
(88,9 %)

18 [20]
(90,0 %)

21 [27]
(77,8 %)

24 [35]
(68,5 %)

32 [42]
(76,2 %)

111 [142]
(80,3 %)

4

Kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymas

[3]

3 [10]
(30,0 %)

2 [11]
(18,2 %)

1 [10]
(10,0 %)

3 [8]
(37,5 %)

9 [42]
(19,1 %)

5

Kraštotyra, kultūros paveldo
aktualizavimas (išskyrus 6–7
tematikos projektus)

[23]

2 [26]
(7,7 %)

2 [17]
(11,8 %)

[20]

7 [32]
(21,9 %)

11 [118]
(8,3 %)

6

Etninė kultūra

5 [33]
(15,2 %)

3 [37]
(8,1 %)

4 [24]
(16,7 %)

4 [14]
(28,6 %)

7 [24]
(29,2 %)

23 [132]
(19,6 %)

7

Istorija

[26]

3 [20]
(15,0 %)

1 [24]
(4,2 %)

2 [22]
(9,1 %)

4 [19]
(21,1 %)

10 [111]
(9,9 %)

8

Socialiniai

5 [6]
(83,3 %)

3 [5]
(60,0 %)

10 [12]
(83,3 %)

8 [15]
(53,3 %)

5 [10]
(50,0 %)

31 [48]
(66,0 %)

2007 m. iš 129 literatūros ir skaitymo skatinimo projektų vaikams ir jaunimui tenka 67 projektai.
2013 m. projektų smarkiai sumažėjo, kitais metais – laipsniškai didėjo, nors toli gražu nepasiekė 2007 m.
lygio. Projektų lyginamasis svoris bendroje projektų struktūroje didžiausias buvo 2007 m. – 51,9 proc.
Projektų procentinė dalis smarkiai sumažėjo 2013-aisiais (27,5 proc.), kitais metais buvo didesnė. 2017 m.
ji sudarė beveik 32 proc. Vidutiniškai procentinė dalis sudarė 38 proc. 2017 m. procentinė dalis, palyginti
su vidurkiu, sumažėjo 6,1 proc.
Bendro pobūdžio edukacijos projektų skaičiai ir jų procentinė dalis svyravo. 2007 m. ji sudarė kiek
daugiau kaip 28 proc., 2017 m. – kiek daugiau kaip 19 proc. Vidutiniškai ji sudarė 23,6 proc. 2017 m.
procentinė dalis, palyginti su vidurkiu, sumažėjo 4,3 proc.
Vaikams ir jaunimui daugiausia skirta kūrybinės meninės veiklos skatinimo projektų: 2007 m. iš
18 projektų vaikams ir jaunimui skirta 16, 2013 m. iš 20 projektų vaikams ir jaunimui skirta 18, 2017 m.
iš 42 projektų vaikams ir jaunimui skirti 32 projektai. Projektų didžiausia procentinė išraiška buvo 2007
ir 2013 metais (2007 m. – beveik 89 proc.), kitais metais truputį sumažėjo. 2017-aisiais ji sudarė kiek
daugiau kaip 76 proc. Projektų lyginamasis svoris vidutiniškai sudarė daugiau kaip 80 proc. 2017 m.
procentinė dalis, palyginti su vidurkiu, sumažėjo 4,1 proc.
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Kitos tematikos projektų vykdyta nedaug. Kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo
ugdymo projektų procentinė dalis svyravo, didžiausia procentinė išraiška buvo 2017 m. (37,5 proc.). Vidutiniškai ji priartėjo prie penktadalio visų projektų. 2017 m. procentinė dalis, palyginti su vidurkiu,
išaugo 18,4 proc.
Kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros, istorijos projektų skaičiai bei lyginamasis svoris svyravo. Kiek didesnė yra etninės kultūros procentinė dalis (2017 m. sudarė kiek daugiau
kaip 29 proc., vidutinis dydis – arti 20 proc.). Minėtos tematikos projektai paprastai skirti visiems bibliotekų lankytojams.
Socialiniai projektai daugiausia skirti vaikams ir jaunimui (2007 ir 2015 metais jų procentinė dalis
sudarė daugiau kaip 83 proc.). Projektų lyginamasis svoris 2017 m. sudarė 50 proc., vidutinis dydis –
66 proc. 2017 m. procentinė dalis, palyginti su vidurkiu, sumažėjo 16 proc.
2007, 2013, 2015–2017 metų projektų, vykdytų kartu su partneriais, skaičių parodo 4 paveikslas.
64
60
49
40

60

55

37

20

0

2007 m.

2013 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

4 pav. Projektų, vykdytų kartu su partneriais, skaičius 2007, 2013, 2015–2017 metais

2007, 2013, 2015, 2016 metais projektų, vykdytų kartu su partneriais, skaičius didėjo. 2016 m. tokių
projektų buvo įvykdyta 64. 2017 m. projektų, vykdytų kartu su partneriais, šiek tiek sumažėjo. Projektai,
vykdyti kartu su partneriais, visų projektų struktūroje sudarė:
2007 m. – 12,5 proc., 2013 m. – 20,3 proc., 2015 m. – 19,9 proc., 2016 m. – 21,2 proc., 2017 m. –
17,2 proc. 2017 m. projektų, vykdytų kartu su partneriais, palyginti su 2016 metais, sumažėjo 4,0 proc.
Kartu su partneriais vykdyti 265 projektai, jų vidurkis sudarė 18,2 proc.
Projektų, vykdytų kartu su partneriais, pasiskirstymo pagal tematiką skaičių ir lyginamąjį svorį bendroje projektų struktūroje 2007, 2013, 2015–2017 metais parodo 4 lentelė.
4 lentelė. Projektų, vykdytų kartu su partneriais, pasiskirstymo pagal tematiką skaičius ir lyginamasis svoris
(procentais) bendroje projektų struktūroje 2007, 2013, 2015–2017 metais (laužtiniuose skliaustuose nurodomas
bendras projektų skaičius)
Projektų tematika

2007 m.

2013 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Vidutiniškai

1 [4]
(25 %)

4 [10]
(40 %)

1 [1]
(100 %)

1 [2]
(50 %)

3 [3]
(100 %)

10 [20]
(63,0 %)

1

Infrastruktūra

2

Kvalifikacijos kėlimas

2 [9]
(22,2 %)

1 [5]
(20 %)

2 [4]
(50,0 %)

2 [5]
(40,0 %)

2 [6]
(33,3 %)

9 [29]
(33,1 %)

3

Literatūra, skaitymo
skatinimas

12 [129]
(9,3 %)

7 [51]
(13,7 %)

8 [69]
(11,6 %)

13 [87]
(14,9 %)

11 [91]
(12,1 %)

51 [427]
(12,3 %)

4

Edukacija (išskyrus 4–8
tematikos projektus)

5 [46]
(10,9 %)

5 [57]
(8,8 %)

10 [87]
(11,5 %)

15 [91]
(16,5 %)

19 [114]
(16,7 %)

54 [395]
(12,9 %)
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Projektų tematika

2007 m.

2013 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Vidutiniškai

5

Kūrybinės meninės
veiklos skatinimas

1 [18]
(5,6 %)

1 [20]
(5,0 %)

5 [27]
(18,5 %)

7 [35]
(20,0 %)

5 [42]
(11,9 %)

19 [142]
(12,2 %)

6

Kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio
raštingumo ugdymas

3 [10]
(30,0 %)

3 [11]
(27,3 %)

5 [10]
(50,0 %)

3 [8]
(37,5 %)

14 [39]
(29,0 %)

7

Kraštotyra, kultūros
paveldo aktualizavimas
(išskyrus 7–8 tematikos
projektus)

4 [23]
(17,4 %)

17 [26]
(65,4 %)

10 [17]
(58,8 %)

8 [20]
(40,0 %)

10 [32]
(31,3 %)

49 [118]
(42,6 %)

8

Etninė kultūra

8 [33]
(24,2 %)

5 [37]
(13,5 %)

3 [24]
(12,5 %)

2 [14]
(14,3 %)

3 [24]
(12,5 %)

21 [135]
(15,4 %)

9

Istorija

3 [26]
(11,5 %)

4 [20]
(20,0 %)

6 [24]
(25,0 %)

5 [22]
(22,7 %)

3 [19]
(15,8 %)

21 [111]
(19,0 %)

10 Socialiniai

1 [6]
(16,7 %)

2 [5]
(40,0 %)

7 [12]
(58,3 %)

6 [15]
(40,0 %)

1 [10]
(10,0 %)

17 [48]
(33,0 %)

37 [297]
(12,5 %)

49 [241]
(20,3 %)

55 [276]
(19,9 %)

64 [301]
(21,3 %)

60 [349]
(17,2 %)

265 [1464]
(18,2 %)

Iš viso vidutiniškai

Projektų, vykdytų su partneriais, procentinė dalis bendroje projektų struktūroje 2013 m. padidėjo,
palyginti su 2007-aisiais, kitais metais svyravo. Vidutiniškai ji sudarė 18,2 proc. Drauge su partneriais
daugiausia įgyvendinta infrastruktūros projektų (vidutiniškai – 63 proc.). Antra vieta tenka kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo projektams. Rezultatyviai partnerių pagalba pasinaudota 2013
ir 2015 metais. Vidurkis sudarė 42,6 proc. Kiek daugiau kaip trečdalis projektų tenka kvalifikacijos
kėlimo projektams, 2015 ir 2016 metais jie sudarė 50 ir 40 proc. Trečdalis projektų, vykdytų kartu su
partneriais, tenka socialiniams projektams, ypač geri 2015 m. rodikliai. Beveik trečdalis projektų tenka kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo projektams (vidurkis – 29 proc.).
Kitos tematikos projektų, įgyvendintų kartu su partneriais, procentinė dalis yra kukli. Istorijos projektams vidutiniškai tenka 19 proc., etninės kultūros projektams – 15,4 proc., edukacijos – 12,9 proc.,
literatūros, skaitymo skatinimo projektams – 12,3 proc., kūrybinės meninės veiklos skatinimo projektams – 12,2 proc.
Krenta į akis projektų, vykdytų kartu su partneriais, sumažėjimas 2017 m. Palyginti su 2016-aisiais,
sumažėjo procentinė dalis kvalifikacijos kėlimo, literatūros, literatūros ir skaitymo skatinimo, kūrybinės
meninės veiklos skatinimo, kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo, kraštotyros, kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros, istorijos, socialinių projektų (išimtis – edukacijos
ir infrastruktūros projektai).
xxx
Esmines bibliotekų projektinės veiklos tobulinimo prielaidas sudarė projekto BP įgyvendinimas. Projektinę veiklą skatino vykdomas projektas BP 2.
Projektų skaičius sumažėjo 2013 m., palyginti su 2007-aisiais, kitais metais nuosekliai didėjo. Rėmėjų
skaičius sumažėjo 2013 m., 2015-aisiais išaugo, 2016 m. vėl sumažėjo. Daugiausia rėmėjų buvo 2017 m.
Rėmėjų skaičius augo sparčiau negu projektų skaičius. Tai liudijo apie projektinės veiklos stiprėjimą.
2017 m. tarptautinių rėmėjų skaičius, palyginti su 2007-aisiais, padidėjo daugiau kaip penkis kartus, išaugo jų lyginamasis svoris bendroje rėmėjų struktūroje, tačiau nepasiekė vidurkio. Nacionalinių
rėmėjų skaičius 2017 m., palyginti su 2007-aisiais, padidėjo penktadaliu, tačiau jų procentinė dalis šiek
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tiek sumažėjo, nepasiekė vidurkio. 2017 m. gerokai padidėjo vietos rėmėjų skaičius, palyginti su 2007 m.
Nors jų procentinė dalis išaugo nežymiai, ji viršijo vidurkį.
Infrastruktūrai, bibliotekos darbuotojų kvalifikacijai kelti skirti pavieniai projektai, jų skaičiai ir lyginamasis svoris bei kaita bendroje projektų struktūroje yra nedideli.
Daugiausia buvo įgyvendinta literatūros ir skaitymo skatinimo bei edukacijos projektų. Literatūros,
skaitymo skatinimo projektų skaičiai ir lyginamasis svoris bendroje projektų struktūroje didžiausi buvo
2007 m. 2017 m., palyginti su 2007-aisiais, projektų sumažėjo beveik trečdaliu, lyginamasis svoris taip
pat sumažėjo, buvo žemesnis už vidurkį.
Edukacijos, kūrybinės meninės veiklos skatinimo projektų nuosekliai daugėjo, didėjo ir viršijo vidurkį jų procentinės dalys. Kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo projektų
vykdyta nedaug, jų lyginamasis svoris bei kaita bendroje projektų struktūroje nedideli.
Kraštotyros, kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros, istorinės tematikos projektų skaičiai ir
lyginamasis svoris svyravo. Artimų tematika kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros, istorijos projektų bendras lyginamasis svoris 2007 m. sudarė daugiau kaip ketvirtadalį visų projektų, 2017 m., palyginti su 2007-aisiais, sumažėjo, sudarė kiek daugiau kaip penktadalį visų projektų.
Projektų, tiesiogiai orientuotų į socialinių problemų sprendimą, buvo vykdoma nedaug. Jų skaičiai
ir procentinė dalis svyravo, 2017 m., palyginti su 2007-aisiais, procentinė dalis truputį padidėjo, tačiau
nepasiekė vidurkio.
Projektų, skirtų vaikams ir jaunimui, lyginamasis svoris bendroje projektų struktūroje sudarė apie
trečdalį visų projektų. Pirmenybė priklausė kūrybinės meninės veiklos skatinimo projektams. Antra
vieta teko socialiniams projektams, trečia – literatūros ir skaitymo skatinimo projektams. Literatūros ir
skaitymo skatinimo, kūrybinės meninės veiklos skatinimo, socialinių projektų procentinė dalis 2017 m.,
palyginti su 2007-aisiais, sumažėjo, tačiau išlaikė gana aukštą lygį. Edukacijos projektų skaičiai ir lyginamasis svoris smarkiai svyravo. Kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo, kraštotyros ir
kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros, istorijos projektų buvo vykdyta nedaug. Kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo, kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo, istorijos
projektų skaičiai ir lyginamasis svoris smarkiai svyravo. Nuo 2013 m. augo etninės kultūros projektų
procentinė dalis.
Projektų, vykdytų kartu su partneriais, daugėjo, 2017 m. šiek tiek sumažėjo. Jų procentinė dalis svyravo, jos vidurkis nesiekė penktadalio visų projektų. Gerų rezultatų pasiekta tik kai kuriuose projektuose:
infrastruktūros, kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo ir kt.
2.2. 2007–2017 m. bibliotekų vykdyti projektai bei jų vaidmuo gerinant bibliotekų darbą
Skyriuje apibūdinami 2007–2017 m. bibliotekų vykdyti infrastruktūros, bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, literatūros ir skaitymo skatinimo, edukacijos, kūrybinės meninės veiklos skatinimo,
kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo, kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros, istorijos, socialiniai projektai. Pateikiami statistiniai duomenys, kurie parodo
bibliotekų projektinės veiklos mastą, jų geografinį pasiskirstymą. Siekiama apibrėžti projektų tikslus, veiklas, rezultatus, parodyti projektų naudą jų dalyviams bei vaidmenį gerinant bibliotekų darbą. Daugiau
dėmesio skiriama 2007, 2013, 2015–2017 metų projektams.
2.2.1. Infrastruktūros ir bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projektai
5 lentelėje pateikiama informacija apie bibliotekų vykdytus infrastruktūros projektus 2007, 2013,
2015–2017 metais (apskritys nurodomos pagal bibliotekų veiklos regionus).
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Kauno
apskr. (8),
Marijampolės
apskr. (5)

Klaipėdos
apskr. (7),
Tauragės
apskr. (4)

Šiaulių
apskr. (7),
Telšių apskr. (4)

Utenos SVB (1,
nenurodyta – 1)

Vilniaus
apskr. (8),
Alytaus
apskr. (5)

1

2007 m.

Marijampolės
SVB (2, Tr – 1,
Nr – 1)

2

2013 m.

Kalvarijos SVB
(1, Tr – 1, Nr – 1),
Marijampolės
(1, Tr – 1),
Šakių r. SVB (1,
Nr – 1,Vr –3)

3

2015 m.

Mažeikių r. SVB
(1, Tr – 1, Nr – 1)

1

4

2016 m.

Šiaulių r. SVB (1,
Nr – 1, Vr – 1),
Mažeikių r.
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1),

2

5

2017 m.

Projektų
skaičius,
tarptautinių,
nacionalinių,
vietos rėmėjų
parama
vykdant
projektus

Jurbarko r.
SVB (1,
Nr – 1)

Panevėžio
apskr. (6),
Utenos
apskr. (6)

Iš viso

5 lentelė. Bibliotekų infrastruktūros projektų vykdymas 2007, 2013, 2015–2017 metais (skliaustuose – bibliotekų skaičius apskrityse, vykdytų projektų skaičius, rėmėjų tipas: Tr – tarptautinis rėmėjas, Nr – nacionalinis
rėmėjas, Vr – vietos rėmėjas)64

Biržų r. SVB
(1, Tr – 1),
Kupiškio r. SVB
(1, Tr – 1),
Pasvalio SVB
(1, Tr – 1)

Utenos SVB
(2, Tr – 2, Nr – 1),
Zarasų (1, Tr – 1)

4

Pakruojo r. SVB
(1, Tr – 1)

Vilniaus m.
SCB (1, Tr – 1), 10
Varėnos r. SVB
(2, Tr – 2)

3

*Kauno apskr. bibliotekos: projektų nevykdė. *Marijampolės apskr. bibliotekos: 5, Tr – 3,
20
Nr – 3, Vr – 3; *Klaipėdos apskr. bibliotekos: projektų nevykdė; *Tauragės apskr. bibliotekos: 1, Nr – 1; *Panevėžio apskr. bibliotekos: 3, Tr – 3, Nr – 0, Vr – 0; *Utenos apskr. bibliotekos: 4, Tr – 3, Nr – 1, nenurodyta – 1; *Šiaulių apskr. bibliotekos: 2, Tr – 1, Nr – 1, Vr – 1;
*Telšių apskr. bibliotekos: 2, Tr – 2, Nr – 2, Vr – 0; *Vilniaus apskr. bibliotekos: 1, Tr – 1,
Nr – 0, Vr – 0; *Alytaus apskr. bibliotekos: 2, Tr – 2, Nr – 0, Vr – 0
Vykdyta projektų: 20; paramos teikėjų skaičius (per metus): Tr – 15, Nr – 8, Vr – 4, nenurodyta – 1

Infrastruktūros diegimas, jos atnaujinimas priklauso bendriems valstybinio masto investiciniams
projektams, tačiau bibliotekos sugeba nebūti nuošalyje. Infrastruktūros projektams itin svarbi tarptautinių fondų parama (didžiausias finansavimas). Bibliotekos siekė užsitikrinti jų finansavimą atnaujinant
infrastruktūrą, gerinant bibliotekų informacinę, edukacinę, kultūrinę aplinką bei paslaugų teikimą. Iš
viso vykdyta 20 projektų. Vyravo tarptautinių rėmėjų parama (53,6 proc.). Kauno apskr. ir Klaipėdos
apskr. bibliotekos infrastruktūros projektų nevykdė.
Marijampolės SVB 2007 m. įgyvendino stambų tarptautinį projektą „Multicentrų įkūrimas Olštyne ir
Marijampolėje“. Rėmėjas – Europos regioninės plėtros fondas. Bibliotekoje atlikti „MultiCentro“ patalpų
remonto ir pritaikymo darbai, įrengtos 24 edukacinės darbo vietos, sukurta centro interneto svetainė.
64

Atkreipiame dėmesį, kad šioje ir kitose tokio pobūdžio lentelėse pateikiamas projektų vykdymas nurodytais metais (parodomas
bibliotekų darbas); pačių projektų ir jų rėmėjų buvo mažiau, nes kai kurie projektai buvo vykdomi dvejus ir daugiau metų. Daugelis
tarptautinių, kai kurie nacionaliniai rėmėjai pasikartoja (lėšos buvo panaudojamos per visą projekto vykdymo terminą).
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Vykdant edukacinės programos „MultiCentras“ importo iš Izraelio procedūras, 3 „MultiCentro“ darbuotojai dalyvavo edukacinės programos gamintojų „Degem Systems Ltd“ surengta mokymuose Izraelyje.
Bibliotekoje atidarytas pirmas Lietuvoje „MultiCentras“. Jį kuriant buvo naudingas Kultūros ministerijos paremtas projektas „Marijampolės ir Vroclavo viešųjų bibliotekų bendradarbiavimas diegiant naujas
technologijas bibliotekose“. Buvo įgyvendintas pagrindinis projekto uždavinys – surengta pažintinė profesinė kelionė į Vroclavo miesto viešąją biblioteką, į joje jau veikiantį „MultiCentrą“.
Kiek daugiau infrastruktūros projektų, paremtų ES struktūrinių fondų ir tarptautinės organizacijos, vykdyta 2010–2014 m. Paminėtini Jonavos r., Pasvalio, Biržų r., Pakruojo r., Marijampolės, Kalvarijos, Kupiškio r., Vilniaus m., Varėnos r. bibliotekų projektai. 2010 m. Jonavos r. biblioteka laimėjo
ES finansinę paramą projektui „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms
užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“. Bibliotekoje buvo įdiegta nauja savitarnos (knygų
grąžinimo) įranga.
Inovatyvios veiklos – teikti paslaugas ūkininkams ir verslininkams – ėmėsi Pasvalio biblioteka. Biblioteka 2011–2012 m. vykdė projektą „Libr-A: į pagalbą Pasvalio ūkininkams“, finansuotą tarptautinio
EIFL fondo. Projektas buvo skirtas Pasvalio krašto žemdirbiams. Įgyvendinant projektą talkino daug partnerių: Pasvalio r. savivaldybė, Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyrius, Pasvalio bitininkų draugija
„Bičiulis“, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotis,
Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“. Išplėstos bibliotekos mobiliosios ir kompiuterinės leidybos paslaugos žemdirbiams, sukurtas informacinis interneto portalas. Portalas pateikia susistemintą informaciją
žemdirbiams, suteikia galimybę nemokamai reklamuoti ūkininkų produkciją, bendrauti tarpusavyje. Interneto svetainės populiarumas pranoko lūkesčius: nuo jos sukūrimo iki 2012 m. birželio sulaukta apie
16 tūkst. lankytojų65. Svetainėje informacija skelbiama pasvaliečių pastangomis.
Pasvalio, Biržų r., Pakruojo r. bibliotekos kartu su Bauskės bei Rundalės rajonų (Latvija) bibliotekomis dalyvavo vykdant tarptautinį programos „Latvija–Lietuva abipus sienos 2007–2013 m.“ projektą
„Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto trukmė: 2012 m. gegužė – 2014 m. lapkritis. Buvo siekiama skatinti
konkurencingą Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono verslumą, kurti verslui palankią aplinką. Pasvalyje
atnaujintas viešosios bibliotekos pastatas, jame įkurtas Verslo informacijos centras. Sukurta interneto
svetainė verslui.pasvalys.lt, skirta verslo informacijai rajone skelbti. Joje informacija pateikiama lietuvių
ir anglų kalbomis. Verslo informacijos centras teikia šias paslaugas: supažindina su leidiniais verslui,
informuoja apie savivaldybės, privačių asmenų, verslininkų parduodamą, išnuomojamą, privatizuojamą
ar be šeimininkų likusį nekilnojamąjį turtą (registruoti vartotojai patys gali skelbti informaciją). Centras
turi katalogą „Pasvalio rajono verslo įmonės“, interaktyvų investicinį gidą-žemėlapį „Verslo aplinka Pasvalio rajone“ (nurodyti objektai Pasvalio rajone, į kuriuos galima investuoti). Biržuose buvo parengtas
techninis projektas naujo Biržų r. savivaldybės viešosios bibliotekos pastato statybai. Viešojoje bibliotekoje įsteigtas informacinis pagalbos verslui centras, sukurtas interneto tinklalapis birzaiverslui.lt, atnaujinta kompiuterinė įranga bei knygų, skirtų verslininkams, fondas. Pakruojyje projekto lėšomis iš dalies
suremontuotos bibliotekos vaikų literatūros sektoriaus patalpos.
Marijampolės bibliotekos projektas buvo skirtas paslaugų teikimo šeimoms infrastruktūrai gerinti. Biblioteka ėmėsi įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“, kurį finansavo
Europos Sąjunga (2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa).
Projektas įgyvendintas 2012–2014 m. kartu su Černiachovsko municipaline biudžetine įstaiga „Centralizuota bibliotekų sistema“ (Rusija). Projektą įgyvendinančios bibliotekos siekė gerinti edukacinių, informacinių ir kultūrinių paslaugų šeimoms teikimo aplinką, prisidedant prie pasienio regionų socialinės
65

Žr. Bedulytė, R.; Dunauskaitė, A. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos paslaugos verslininkams. Tarp knygų, 2013,
birželis, p. 15–17.

126

Petras Biveinis. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinė veikla 1995–2017 metais

ir ekonominės plėtros. Vykdant projektą modernizuota Draugystės biblioteka (filialas). Kalvarijos biblioteka 2012–2014 m. vykdė projektą „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Akmenynų, Brukų,
Liubavo, Jungėnų, Sangrūdos filialų patalpų pritaikymas visuomenės poreikiams“ (finansuotas Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės lėšomis). Buvo modernizuotos filialų patalpos. Kupiškio r.
biblioteka vykdė projektą „Moderni biblioteka – bendruomenės informacijos ir saviraiškos centras“, kuris finansuotas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis. Renovuotos Kupiškio r. SVB Šepetos k.
filialo patalpos. Vilniaus m. biblioteka pasinaudojo ES parama66 vykdant projektą „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“.
Specifinius projektus ėmėsi įgyvendinti Varėnos r. biblioteka. ES suteikė finansinę paramą Varėnos r.
bibliotekos projektams „Anzelmo Matučio drevės atnaujinimas“ ir „Anzelmo Matučio drevės aplinkos
sutvarkymas“67. Biblioteka ėmėsi darbo kurti poilsiui patrauklią infrastruktūrą.
Kitais metais projektų, kuriuos rėmė tarptautinės institucijos, smarkiai sumažėjo. 2015–2016 m.
infrastruktūros projektą, finansuotą BMGF ir Kultūros ministerijos [BP 2], vykdė Mažeikių r. SVB.
Biblioteka įgyvendino projektą „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“. Projekto partneriai:
Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacija, Mažeikių rajono savivaldybės švietimo
skyrius, Mažeikių moterų LIONS68 klubas ir savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Projekto rezultatas: centrinėje bibliotekoje ir šešiuose filialuose (Palnosų, Renavo, Sedos, Šerkšnėnų, Ukrinų,
Viekšnių) sukurta techninė bazė nevyriausybinių organizacijų veikloms organizuoti, ugdymo įstaigų
darbuotojų ir mokinių savišvietai ir saviraiškai. Šiek tiek daugiau projektų vykdyta 2017 m. Europos
regioninės plėtros fondas finansavo bendrą Utenos, Zarasų r., Daugpilio ir Preilių (Latvija) bibliotekų
projektą „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje
ir Pietų Latgaloje“. Keturiose Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono bibliotekose pradėti kurti šeimos
skaitmeninių veiklų centrai (terminas: 2017 m. kovo 1 d. – 2019 m. vasario 28 d.). Kuriami centrai
papildė bibliotekų edukacines veiklas, tapo naujausių technologijų pažinimo vieta. Centruose buvo
diegiamos virtualios realybės, robotikos, 3D ir kitos naujausios technologijos, rengiami instruktoriai.
Europos regioninės plėtros fondas taip pat parėmė Utenos bibliotekos projektą „Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos modernizavimas“ (papildomai finansuotas valstybės biudžeto lėšomis).
Vykdant projektą pagerinta bibliotekos infrastruktūra69.
Nacionalinių ir vietos rėmėjų vaidmuo nedidelis – jie parėmė tik kelis projektus. Žemės ūkio ministerija parėmė Jurbarko r. Skirsnemunės filialo projektą (2007 m., filiale pakeisti langai). Kultūros ministerija, savivaldybė, Kriūkų seniūnija, Miškų savininkų kooperatyvas „Zanavykų šilas“ parėmė Šakių r. bibliotekos projektą „Skulptūrų parkas – vaikų literatūros klasiko Vytauto Tamulaičio 100-mečiui“ (2013 m.).
Kriūkų skulptūrų parką „Vabalų kalnelis“ papuošė rašytojo sukurti personažai. Lietuvos kultūros taryba
ir savivaldybė parėmė Šiaulių r. bibliotekos projektą „Pamatykim kiekvieną nepastebėtą kaimo biblioteką…“ (2016 m.). Jo rezultatas: teritoriniams padaliniams (25 bibliotekos) įrengti modernūs, šviečiantys
lauko reklamos stendai.
Pavieniai projektai numatė bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. 6 lentelėje pateikiama informacija apie bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projektų vykdymą 2007, 2013, 2015–2017 metais.

66
67

68

69

Kai kuriais atvejais ES finansinė parama bibliotekų dokumentuose nekonkretizuota.
A. Matučio drevė yra kultūrinės ir turistinės traukos centras, bibliotekos lankytojai lankosi bibliotekos organizuotuose ir vykstančiuose drevės erdvėje renginiuose.
Angliškų žodžių Liberty (liet. laisvė), Intelligence (liet. intelektas), Our Nations Safety (liet. mūsų tautų saugumas) pirmų raidžių
santrumpa. Lietuvoje veikia LIONS klubai, kurie priklauso Tarptautinei LIONS klubų asociacijai (LIONS Clubs International).
Mažeikių moterų LIONS klubas aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje, organizuoja labdaros bei švietėjiškus projektus.
Įsigyti ir sumontuoti nauji baldai.
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6 lentelė. Bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projektų vykdymas 2007, 2013, 2015–2017 metais
(skliaustuose – bibliotekų skaičius apskrityse, vykdytų projektų skaičius, rėmėjų tipas: Tr – tarptautinis rėmėjas,
Nr – nacionalinis rėmėjas, Vr – vietos rėmėjas)

1 2007 m.

Klaipėdos
apskr. (7),
Tauragės apskr.
(4)

Kalvarijos SVB
(1, Nr – 1)

Panevėžio
apskr. (6),
Utenos
apskr. (6)

Šiaulių
apskr. (7),
Telšių
apskr. (4)

Pasvalio SVB (1,
Vr – 1), Utenos
SVB (2, nenurodyta – 2)

Šiaulių m. SVB
(1, Nr – 1), Mažeikių r. SVB (1,
Vr – 1), Plungės r. SVB
(2, Tr – 1,
Nr – 1)

Vilniaus m. SCB 9
(1, nenurodyta – 1)

Šiaulių m. SVB
(1, Tr – 1), Mažeikių r. SVB (1,
Vr – 1)

Švenčionių r.
SVB (1, Nr – 1)

2 2013 m.

Klaipėdos r.
SVB (1, Vr – 1),
Šilutės r. SVB (1,
Nr – 1)

3 2015 m.

Klaipėdos m.
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1, Vr – 1),
Klaipėdos r.
SVB (1, Vr – 1)

Ignalinos r.
SVB (1, Tr – 1),
Utenos SVB
(1, Nr – 1)

4 2016 m.

Klaipėdos m.
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1,Vr – 1)

Ignalinos r.
SVB (1, Tr – 1),
Utenos SVB
(1, Nr – 1),
Zarasų r. SVB
(1, Nr – 1)

5 2017 m.

Klaipėdos r.
SVB (1, Vr – 1)

1 Utenos SVB
(1, Nr – 2)

Projektų
skaičius,
tarptautinių,
nacionalinių,
vietos rėmėjų
parama
vykdant
projektus

Vilniaus
apskr. (8),
Alytaus
apskr. (5)

Iš viso

Kauno
apskr. (8),
Marijampolės
apskr. (5)

5

4

Radviliškio r.
SVB (1, Vr –
2), Šiaulių r.
SVB (1, Nr – 1,
Vr – 1)

Širvintų r. SVB
(1, Nr – 1)

5

Širvintų r. SVB
(1, Nr – 1),
Švenčionių r.
SVB (1, Tr – 1)

6

*Kauno apskr. bibliotekos: projektų nevykdė; *Marijampolės apskr. bibliotekos: 1, Tr – 0,
Nr – 1, Vr – 0; *Klaipėdos apskr. bibliotekos: 6, Tr – 2, Nr – 3, Vr – 5; *Tauragės apskr. bibliotekos: projektų nevykdė; *Panevėžio apskr. bibliotekos: 1, Tr – 0, Nr – 0, Vr – 1; *Utenos
apskr. bibliotekos: 8, Tr – 2, Nr – 5, Vr – 0, nenurodyta – 2; *Šiaulių apskr. bibliotekos: 4,
Tr – 1, Nr – 2, Vr – 3; *Telšių apskr. bibliotekos: 4, Tr – 1, Nr – 1, Vr – 2; *Vilniaus apskr.
bibliotekos: 5, Tr – 1, Nr – 3, Vr – 0, nenurodyta – 1; *Alytaus apskr. bibliotekos: projektų
nevykdė.
Vykdyta projektų: 29; paramos teikėjų skaičius (per metus): Tr – 7, Nr – 15, Vr – 11, nenurodyta – 3

29

Iš viso vykdyti 29 projektai. Vyravo nacionalinių rėmėjų parama. Tarptautinių rėmėjų parama sudarė
arti 20 proc. Kauno apskr., Tauragės apskr., Alytaus apskr. bibliotekos projektų nevykdė.
Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijai kelti reikšminga tarptautinių fondų parama. 2006–2007 m.
Plungės r. SVB vykdė Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Kaimynai Europoje –
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Latvijos ir Lietuvos bibliotekų kontaktai“. Projekto partnerė – Saldaus biblioteka (Latvija). Vykdant projektą surengtos 2 mokomosios išvykos Plungės ir Saldaus bibliotekininkams. Siekta suteikti galimybę
bibliotekos specialistams įgyti naujų žinių ir patirties, padėti suvokti europietiškąją bibliotekos sampratą, pagerinti bibliotekų darbo kokybę, inicijuoti naujas veikas. Buvo surengti du seminarai. Plungės r.
biblioteka surengė tarptautinį seminarą „Europietiškosios ir baltiškosios kultūros samprata: menas, literatūra, pasaulėžiūra“. Saldaus miesto bibliotekoje įvyko seminaras „Latvijos bibliotekos šiandien“. Šiaulių m. SVB dalyvavo vykdant didelį tarptautinį projektą „Kaip muziejai, galerijos, bibliotekos ir archyvai
gali prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą“ (2011–2013 m.), kurį parėmė Švietimo mainų paramos
fondas („Leonardo da Vinci“ programa). Tarptautiniame projekte dalyvavo organizacijos ir įstaigos iš
įvairių ES šalių siekiant išsiaiškinti, kokį vaidmenį jos atlieka remiant visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, kokiu mastu planuoja į mokymosi visą gyvenimą veiklas įtraukti socialiai pažeidžiamas grupes:
senjorus, neįgaliuosius, bedarbius, nepasiturinčias šeimas. Šiaulių m. biblioteka, bendradarbiaudama
su Šiaulių teritorine darbo birža, Šiaulių Parkinsono draugija, Šiaulių neįgaliųjų draugija, bibliotekininkams organizavo seminarą, kuriame buvo aptarta, kaip įtraukti socialiai neaktyvius žmones į bibliotekoje vykstančias veiklas.
2008–2013 m. bibliotekos darbuotojų kvalifikacija IT srityje gerokai padidėjo dalyvaujant projekto
„Bibliotekos pažangai“ veiklose. Vykdant projektą organizuotuose mokymuose mokėsi apie 2700 bibliotekų darbuotojų. Dauguma jų dalyvavo ne vienuose mokymuose: per 200 bibliotekų darbuotojų išklausė
5 ar daugiau, o 29 iš jų – net 7 arba dar daugiau mokymo programų. Iš viso kursuose dalyvavo apie
7500 dalyvių70.
2014 m. tapo bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo naujo etapo pradžia. Pirmaisiais projekto
„Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimo metais LNB organizavo mokymus bibliotekų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Mokymai apėmė tokias temas: projektų rengimą ir jų įgyvendinimą, projektų valdymą,
vartotojų analizę, inovacijų kūrimą, atstovavimą, viešinimą, poveikio vertinimą ir lyderystę. Atlikta bibliotekininkų apklausa parodė, kad absoliuti dauguma apklausos dalyvių (96 proc.) praktiškai panaudojo
projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymuose įgytas žinias71.
2015–2017 m. projektai, kuriuos finansavo tarptautiniai rėmėjai su kitų tipų rėmėjais, buvo skirti naujoms mokymų temoms. Siekta įgyti naujų kompetencijų vykdant 2015 m. BMGF, KM [BP 2] bei savivaldybės paremtą Klaipėdos m. bibliotekos projektą „Šeimos istorija – išsaugok atmintį“ (2015–2016 m.),
kurio partneriai: Klaipėdos apskrities archyvas, Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras,
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija. Darbuotojai mokėsi maketuoti ir kurti grafinį dizainą, taip
pat kurti leidinius „Microsoft Office“ aplinkoje („Publisher“) ir dirbti kompiuterine grafikos programa GIMP; pagal Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos parengtą programą darbuotojai dalyvavo mokymuose „Genealogija – fiziniai ir interneto šaltiniai“ ir „Genealoginių medžių, lentelių, herbų
sudarymas, braižymas“. Europos ekonominės erdvės programa „Europos kultūros paveldo kultūros ir
menų įvairovės skatinimas“ parėmė Ignalinos r. bibliotekos projektą „Kultūrinis bendradarbiavimas tarp
Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Lietuva) ir Estfoldo apskrities bibliotekos (Norvegija), siekiant skaitmeninti kraštotyrą“ (2015–2016 m.). Švenčionių r. biblioteka vykdė projektą „Tarpkultūrinis migrantų švietimas – personalo kompetencijų tobulinimas“ (2017–2018 m.), paremtą „Erasmus+“ programos „Mobility“ lėšomis (partnerė – Vilniaus apskrities viešoji biblioteka (VAVB). Siekta
įgyti žinių migrantų integravimo srityje, sužinoti, kaip skandinavų ir kitos užsienio šalių bibliotekos ir
organizacijos dirba su pabėgėliais72.
70

71

72

Bibliotekos pažangai. Prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/edukaciniai-projektai/bibliotekos-pazangai. Žiūrėta 2018-09-12.
Bibliotekos pažangai 2. Prieiga per internetą: https://www.google.lt/search?q=Bibliotekos+pa%C5%BEangai+2%E2%80%9C.&rlz=
1C1GCEA_enLT771LT772&oq=Bibliotekos+pa%C5%BEangai+2%E2%80%9C.&aqs=chrome..69i57j0j69i64.1426j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Žiūrėta 2018-10-19.
Panašaus pobūdžio projektai labiau būtų reikalingi didmiesčių bibliotekoms.
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Įvairios tematikos projektus finansavo nacionaliniai rėmėjai (kai kada – drauge su vietos rėmėjais).
2007 m. projektai skirti bendrajai kompetencijai ugdyti. Plungės r. biblioteka vykdė projektą „Kultūros tekstai ir kontekstai: Skandinavijos ieškojimai“ (parėmė KSRF, SV). Bibliotekos darbuotojai lankėsi
Boksholmo (Švedija) regiono bibliotekose, suaugusiųjų švietimo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, domėjosi bendruomenine veikla, susitiko su kolegomis bibliotekininkais, kultūros žmonėmis,
valdžios atstovais. Kalvarijos SVB vykdė Kultūros ministerijos paremtą projektą „Švietėjiškos veiklos
galimybės bibliotekoje“. Šia tema buvo organizuotas seminaras. Darbuotojų profesiniam tobulėjimui
pasitelktas Kultūros ministerijos paremtas Šiaulių m. SVB projektas „Tarptautinis seminaras Latvijoje
(Ventspilis)“, Vilniaus m. SCB projektas „Knygos tiesia tiltus (Книги строят мосты)“ (rėmėjas nenurodytas)73. Šio projekto partnerė buvo Sankt Peterburgo tarprajoninė centralizuota Michailo Lermontovo
viešųjų bibliotekų sistema (Rusija).
Projektai skirti inovacijoms, vaikų skaitymo problemoms, elektroninių paslaugų teikimui. 2009 m.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šiaulių skyrius laimėjo projektą „Kultūrinis bendradarbiavimas: inovacijų paieška bibliotekose“ (rėmėjos – KM, SV). Buvo organizuota Šiaulių m. SVB, miesto bendrojo
lavinimo mokyklų, kolegijų, Šiaulių universiteto, Šiaulių m. profesinio rengimo centro bibliotekų bei
Trakų r. SVB darbuotojų grupės stažuotė Talino ir Helsinkio bibliotekose. Surengtas seminaras „Kultūros
įstaigos ir kultūros darbuotojo įvaizdžio kūrimas nūdienos visuomenėje“. Tais pačiais metais Kelmės r. bibliotekai vykdant projektą „Tegyvuoja knyga!: Konferencijos skaitytojams ir skaitymo vadovams“ (rėmėja – KM) surengtos dvi konferencijos, skirtos vaikų skaitymo problemoms aptarti. 2013 metais Kultūros
ministerija parėmė Šilutės r. SVB projektą „Elektroninių paslaugų vadybininkai – kompetentingi bibliotekininkai“. Įgyvendinant projektą viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai mokėsi pagal programas:
„Efektyvus Office 2010 naudojimas“, „Google Drive funkcijų naudojimas“, „Inkscape – vektorinės grafikos
programa“, „Gimp – taškinės grafikos programa“, „Elektroninės skaityklės“. Kultūros rėmimo fondas finansavo Švenčionių r. SVB bibliotekos projektą „E. paslaugos – saugu, patogu, patikima“. El. paslaugų
mokymai vyko viešosios bibliotekos, miestų ir kaimo filialų darbuotojams.
Įgyvendinant projektus perimama geroji Lietuvos ir užsienio bibliotekų patirtis. Čia pažymėtinas Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos (SVBA) vaidmuo. 2014 m. asociacija vykdė LKT paremtą projektą „Viešųjų bibliotekų patirties mainų akademija: gebėjimų stiprinimas Lietuvoje ir užsienio šalyse“.
Buvo siekiama sudaryti sąlygas bibliotekų darbuotojams tobulinti įgūdžius ir gebėjimus inovacijų diegimo srityje, skatinti gerosios patirties sklaidą Lietuvoje ir užsienio šalyse. Organizuotas seminaras „Gerosios patirties sklaida: formos, metodai ir būdai“, patirties sklaidos konferencija „Inovacijos bibliotekose:
iššūkiai ir naujos galimybės“, pažintinė patirties stažuotė „Inovacijos bibliotekose: Lietuvos, Prancūzijos
ir Vokietijos bibliotekų patirtis“. Stažuotė vyko Berlyno, Nicos, Marselio, Liono, Avinjono bibliotekose.
Projektai, skirti bibliotekų darbuotojų skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti. Kultūros ministerija
finansavo Klaipėdos m. bibliotekos projektą „Skaitmeninės kompetencijos išmaniam bibliotekininkui“,
kurio dėka vyko mokymai Klaipėdos m., Klaipėdos r. ir Kretingos r. bibliotekų specialistams bei gyventojų mokymai ir konsultavimas temomis „Prezi pateiktys“, „Populiarioji debesų kompiuterija“, „Internetinis marketingas“. Utenos biblioteka kartu su grupe partnerių vykdė LKT paremtą projektą „Šiuolaikinių
technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant kultūros paslaugas jaunimui“, kuris buvo
skirtas Utenos regiono kultūros darbuotojų kvalifikacijai. Surengti moduliniai mokymai Utenos regiono savivaldybių kultūros darbuotojams, suteikta žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų kūrybiškiau ir
išradingiau populiarinti kultūros paslaugas jaunimui. Perimta geroji užsienio kolegų patirtis: surengta
regiono kultūros įstaigų darbuotojų studijinė išvyka į Lenkijos kultūros įstaigas – Varšuvos Koperniko
mokslo centrą ir Olštyno miesto viešąją biblioteką, kuri 2013 m. laimėjo EIFL fondo apdovanojimą už
sukurtą technologijų laboratoriją jaunimui.
73
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Aktualėjo 2015–2017 m. projektų tematika. LKT parėmė Utenos SVB vykdytą projektą „Atminties
institucija – inovatyvi ugdymo erdvė jaunimui“ (2015–2016 m.). Projekto partneriai: Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos fakultetas, VšĮ „Creativitas“ ir kt. Projekto tikslas – suaktyvinti jaunimo kultūrinį
ugdymą, kūrybiškumo ir saviraiškos skatinimą Utenos regiono bibliotekose suteikiant jų darbuotojams
kompetencijų tikslingai naudoti veiklų sužaidybinimo74 praktiką. Vykdant projekto veiklas surengta studijinė išvyka į Lenkijos, Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos bibliotekas, kurios sėkmingai taikė sužaidybinimo praktiką. Zarasų r. biblioteka 2016 metais įgyvendino projektą „Pilietiškumo skatinimo programa
Partnerystėje – jėga“ (rėmėja – LKT). Siekiant skatinti bibliotekų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą centrinėje bibliotekoje organizuotas seminaras bibliotekininkams ir vietos bendruomenių pirmininkams „Bibliotekų ir bendruomenių bendradarbiavimas ir partnerystė“, Turmanto m. bendruomenėje – diskusija „Kaip tai veikia?“.
2016–2017 m. vykdyti keli projektai, skirti medijoms pažinti. 2016 m. Lietuvos kultūros taryba parėmė Širvintų RVB projektą „Medijos keičia mūsų pasaulį“. Bibliotekos darbuotojams surengti mokymai
„Asmens duomenų apsaugos įstatymas“, „Nematomi pavojai internete: asmens duomenų apsauga elektroninėje erdvėje“ ir kt. 2017 m. LKT parėmė bibliotekos projektą „Medijos keičia mūsų pasaulį – suprask jas“ (kiek kitu pavadinimu buvo tęsiamos 2016 m. projekto veiklos). Surengti seminarai: „Kaip pateikti informaciją spaudai ir interneto svetainei“, „Socialiniai tinklai: tuštybė ar vertybės?“, „Žiniasklaidos
monitoringas. Žiniasklaidos turinio analizė“ ir kt. Šiaulių r. biblioteka įgyvendino projektą „Išdrįskime
pasitikti kintantį pasaulį“ (rėmėjos – LKT, SV). Bibliotekos darbuotojai dalyvavo Šiaulių valstybinėje
kolegijoje surengtoje dr. Vinco Grigo ir dr. Andriaus Šumino paskaitoje-seminare „Medijos ir informacija – kaip jas šiuolaikiniam žmogui suvaldyti“. 2017 m. Utenos biblioteka vykdė projektą „Šiuolaikinių
technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant kultūros paslaugas jaunimui: interneto
svetainės ir socialiniai tinklai“ (rėmėjos – LKT, KM, partnerė – UAB „IT akademija“). Siekta išplėsti
bibliotekininkų žinias apie interneto svetainių pritaikymą jaunimo poreikiams, supažindinti su optimizuoto interneto galimybėmis, paskatinti kūrybiškumą ir praktinėse veiklose pritaikyti regiono bibliotekų
svetaines išradingai komunikacijai su jaunimo auditorija.
Vietos rėmėjų finansuoti projektai daugiausia skirti seminarams organizuoti, o jų tematika labai įvairi. 2007 m. Pasvalio SVB projektą „Archyvai, bibliotekos, muziejai: bendradarbiavimo galimybės“ parėmė Panevėžio apskrities viršininko administracija. Organizuotas seminaras skirtas Panevėžio apskrities
bibliotekų, muziejų, kitų kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojams. Mažeikių r. SVB vykdė savivaldybės
paremtą projektą „Kultūrinės kompetencijos ugdymas“. Pranešimą skaitė LNB Bibliotekų vadybos skyriaus vyriausioji metodininkė Dalia Jaskonienė. Pridursime, kad Utenos SVB vykdė projektus „Dviejų
seminarų organizavimas“, „Utenos rajono bibliotekų darbuotojų dalyvavimas seminare Torunės (Lenkija) universiteto bibliotekoje“75.
Mažeikių r. savivaldybės viešoji biblioteka 2010 m. įgyvendino projektą „Modernios bibliotekinės
technologijos ir vartotojų aptarnavimas“ (rėmėja – SV). Klaipėdos r. bibliotekos 2012 m. projektas „Papročių ir apeigų teatralumas“ buvo skirtas rajono bibliotekininkų ir kultūros centrų darbuotojams (rėmėja – SV). Biblioteka organizavo seminarą „Papročių ir apeigų teatralumas: pažinimas ir sklaida“. Kvalifikacijai kelti etninės kultūros srityje taip pat buvo naudingas 2013 m. savivaldybės paremtas Klaipėdos r.
bibliotekos organizuotas seminaras kultūros ir švietimo darbuotojams „Tarmės šioj ir anoj gadynėj“. Savivaldybė parėmė Mažeikių r. bibliotekininkų draugijos projektą „Didėjantys vartotojų poreikiai – nauji
iššūkiai tobulėjimui“ (2013 m.). Vykdant projektą buvo organizuota išvyka į ŠAVB, kurios metu bibliotekininkai susipažino su skyrių veikla, dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminare, kuriame perskaityti ŠAVB
darbuotojų pranešimai: „E-knyga: už ir prieš. Pasaulio ir Lietuvos patirtis ir perspektyvos“, „Nauji vaikų
bibliotekininko vaidmenys skaitymo baruose“ ir kt.
74

75

Sužaidybinimas – tai žaidimų logikos, elementų ar technikos perkėlimas į tiesiogiai su žaidimais nesusijusias situacijas, siekiant
pagerinti darbo, mokymosi ar kitokios veiklos rezultatus.
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Klaipėdos m. savivaldybė finansavo bibliotekos projektą „Biblioteka – partnerystė, draugystė, žinios“ (2015 m.). Surengta kvalifikacinė išvyka į Mardu miesto bibliotekas (Estija). 2017 m. švietimo programą „Viešieji ryšiai“ vykdė Radviliškio r. biblioteka (rėmėja – SV, panaudotos ir bibliotekos lėšos). Darbuotojai gilino žinias apie profesinį etiketą, bibliotekos išskirtinumo kūrimą ir žinomumo visuomenėje
didinimą panaudojant viešųjų ryšių metodus ir organizacijos įvaizdžio kūrimo praktikumus.
Bibliotekos darbuotojai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami kitų institucijų projektuose. Vilniaus m. SCB
darbuotojai 2007 m. dalyvavo vykdant savivaldybės projektą „Vilniaus miesto kultūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“, kurį finansavo Europos socialinis fondas. Įgyvendinant projektą vyko mokomieji seminarai, konferencijos, praktinių užsiėmimų stovyklos, kuriose kultūros specialistai pagilino
modernios kultūros vadybos, ekonomikos, strateginio planavimo ir kitas specialiąsias žinias. Lazdijų r.
bibliotekų darbuotojai kėlė kvalifikaciją vykdant savivaldybės projektą „Lazdijų rajono savivaldybės ir
jos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos ir žinių lygio kėlimas“76. Jonavos r. SVB darbuotojai dalyvavo Kauno
technologijos universiteto vykdytame projekte „Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms – geresnės
kokybės garantas“ (2011 m.). Utenos bibliotekos darbuotojai dalyvavo kultūros specialistų kvalifikacijos
tobulinimo projekte „Utenos regiono (apskrities) kultūros darbuotojų kvalifikacijos jaunimo kultūrinei
ir socialinei įtraukčiai didinti stiprinimas“ (2012 m.). Bibliotekininkams įgyti darbui su jaunimu reikalingų žinių bei įgūdžių padėjo projekte numatyta studijuojamoji išvyka į Talino ir jo regiono kultūros,
socialinius ir neformaliojo švietimo multicentrus siekiant perimti jų gerąją patirtį.
2.2.2. Literatūros, skaitymo skatinimo projektai
Literatūros populiarinimas, skaitymo skatinimas – tiesioginė bibliotekų funkcija. 7 ir 8 lentelėse pateikiama informacija apie literatūros, skaitymo skatinimo projektų vykdymą 2007, 2013, 2015–2017 metais Kauno apskr. ir Vilniaus apskr. bibliotekose atkreipiant dėmesį į bibliotekas, vykdžiusias du ir daugiau projektų ir jų nevykdžiusias. Manytume, dviejų apskričių bibliotekų projektinė veikla daug parodo
situaciją visose bibliotekose.
7 lentelė. Kauno apskrities bibliotekų (8) literatūros, skaitymo skatinimo projektų vykdymas 2007, 2013,
2015–2017 metais (skliaustuose – bibliotekų skaičius apskrityje, vykdytų projektų skaičius, rėmėjų tipas:
Tr – tarptautinis rėmėjas, Nr – nacionalinis rėmėjas, Vr – vietos rėmėjas)

1

2007 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Kauno m. SVB (2, Nr – 3, Vr – 1), Kauno r. SVB (2, Nr – 2),
Prienų SVB (3, Nr – 1, Vr – 2)
Projektų nevykdė Birštono SVB, Jonavos r. SVB, Kaišiadorių r. SVB, Kėdainių r. SVB

2

3

4

2013 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Prienų SVB (3, Nr – 3), Raseinių SVB (2, Nr – 1, Vr – 1)
Projektų nevykdė Jonavos r. SVB, Kauno m. SVB

2015 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Birštono SVB (3, Nr – 2, Vr – 3), Raseinių SVB (3, Nr – 2,
Vr – 6)

2016 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Kauno r. SVB (2, Nr – 1, nenurodyta – 1), Kėdainių r. (2, Vr – 2),
Raseinių SVB (2, Nr – 1, Vr – 5)

Projektų nevykdė Jonavos r. SVB, Kaišiadorių r. SVB, Kauno m. SVB, Kėdainių r. SVB

Projektų nevykdė Jonavos r. SVB, Kaišiadorių r. SVB, Kauno m. SVB
5

2017 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Birštono SVB (2, Nr – 4, Vr – 2), Kauno m. SVB (3, Tr – 1,
Vr – 2)
Projektų nevykdė Kauno r. SVB

76
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Projektų skaičius,
tarptautinių,
nacionalinių,
Vykdyta projektų: 29; paramos teikėjų skaičius (per metus): Tr – 1, Nr – 20, Vr – 24, nenuvietos rėmėjų
rodyta – 1
parama vykdant
projektus

2 ir daugiau projektų skirtingais metais vykdė 6 bibliotekos: Kauno m. SVB, Kauno r. SVB, Prienų
SVB, Raseinių SVB, Birštono SVB, Kėdainių r. SVB. Vykdant literatūros ir skaitymo skatinimo projektus
pagrindinė buvo vietos ir nacionalinių rėmėjų parama. Projektinėje veikloje itin reiškėsi sporadiškumas:
vienais metais biblioteka vykdė 2 ir daugiau projektų, kitais – nevykdė.
8 lentelė. Vilniaus apskrities bibliotekų (8) literatūros, skaitymo skatinimo projektų vykdymas 2007, 2013,
2015–2017 metais

1

2007 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Širvintų r. SVB (3, nenurodyta – 3), Švenčionių r. SVB (3, nenurodyta – 3), Trakų r. SVB (2, Nr – 2), Vilniaus m. SCB (5, Nr – 5)
Projektų nevykdė Šalčininkų r. SVB, Vilniaus r. SVB

2

2013 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Širvintų r. SVB (2, Tr – 1, Nr – 1), Trakų r. SVB (2, Nr – 2,
Vr – 1)
Projektų nevykdė Šalčininkų r. SVB, Švenčionių r. SVB, Vilniaus m. SCB, Vilniaus r. SVB
2 ir daugiau projektų vykdė Vilniaus m. SCB (4, Tr – 1, Nr – 4)

3

2015 m.

4

2016 m.

Projektų nevykdė Elektrėnų SVB, Šalčininkų r. SVB, Trakų r. SVB, Vilniaus r. SVB
2 ir daugiau projektų vykdė Vilniaus m. SCB (5, Tr – 1, Nr – 4, Vr – 1)
Projektų nevykdė Šalčininkų r. SVB, Švenčionių r. SVB, Trakų r. SVB, Vilniaus r. SVB
2 ir daugiau projektų vykdė Vilniaus m. SCB (5, Nr – 1, Vr – 4)

5

2017 m.

Projektų nevykdė Šalčininkų r. SVB, Širvintų r. SVB, Švenčionių r. SVB, Ukmergės r. SVB,
Vilniaus r. SVB

Projektų skaičius,
tarptautinių,
nacionalinių,
Vykdyta projektų: 31; panaudotos lėšos (per metus): Tr – 3, Nr – 19, Vr – 6, nenurodyta – 6
vietos rėmėjų
parama vykdant
projektus

2 ir daugiau projektų skirtingais metais vykdė 4 bibliotekos: Širvintų r. SVB, Švenčionių r. SVB, Trakų r. SVB, Vilniaus m. SCB. Pažymėtinas Vilniaus m. SCB dėmesys literatūros ir skaitymo skatinimo projektams (2007, 2015–2017 metais vykdyta net 19 projektų). Vyravo nacionalinių rėmėjų parama. Vykdant literatūros ir skaitymo skatinimo projektus stipriai reiškėsi sporadiškumas: vienais metais biblioteka
vykdė 2 ir daugiau projektų, kitais – nevykdė. Projektų nevykdė Šalčininkų r. SVB ir Vilniaus r. SVB (abi
bibliotekos apskritai nevykdė savarankiškų projektų).
Kitose apskrityse gerų rezultatų pasiekė Šilutės r. SVB, Klaipėdos r. SVB, Kretingos r. SVB, Klaipėdos m. SVB (Klaipėdos apskr.), Tauragės r. SVB (Tauragės apskr.), Pasvalio SVB, Rokiškio r. SVB,
Panevėžio m. SVB (Panevėžio apskr.), Molėtų r. SVB, Zarasų r. SVB (Utenos apskr.), Akmenės r. SVB,
Kelmės r. SVB (Šiaulių apskr.), Telšių r. SVB (Telšių apskr.), Alytaus SVB (Alytaus apskr.). Kalvarijos
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SVB (Marijampolės apskr.), Šilalės r. SVB (Tauragės apskr.), Rietavo SVB (Telšių apskr.) 2007, 2013,
2015–2017 metais literatūros ir skaitymo skatinimo projektų nevykdė.
Organizuodamos literatūros sklaidos renginius, konkursus, įamžindamos rašytojų atminimą, skatindamos skaitymą bibliotekos gebėjo pasinaudoti tarptautinių rėmėjų parama. Tauragės r. ir Pagėgių bibliotekos dalyvavo Europos regioninės plėtros fondo paremtame projekte „Internetinis literatūros festivalis
Euroskaitymai 2007“. Projekto partneriai: Kaliningrado srities universalioji mokslinė biblioteka (Rusijos
Federacija), Olštyno vaivadijos viešoji biblioteka (Lenkija)77. Projekto tikslas – ilgalaikio bendradarbiavimo tarp Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities bibliotekų stiprinimas panaudojant
šiuolaikines informacines technologijas vartotojų, ypač jaunimo nuo 16 iki 25 metų, skaitymui skatinti.
Vykdant projektą bibliotekos organizavo nuotolinį konkursą renkant geriausią rašinį (esė) apie nacionalinio ar užsienio autoriaus kūrybą. Projektas tęsėsi ir 2008 m. sausio – vasario mėn. Iš viso konkurse
dalyvavo daugiau nei 1000 žmonių. Širvintų r. SVB pasinaudojo ES parama rašytojų atminimui įamžinti. Biblioteka gavo Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansinę paramą 2012–2013 m. projektui
„Apie žodį – išlekiantį ir sugrįžtantį“. Jo įgyvendinimo rezultatas: Bagaslaviškio filiale įkurtas Kazimiero
Skebėros literatūrinis muziejus, parengtos atminimo lentos rašytojams Juozui Kruminui, Ignui Šeiniui,
memuaristui Kazimierui Skebėrai, rašytojui Viktorui Brazauskui, rašytojui, kunigui Nikodemui Švogžliui, taip pat – Nepriklausomybės Akto signatarui, kunigui Alfonsui Petruliui. 2012–2013 m. Zarasų r.
biblioteka vykdė Europos regioninės plėtros fondo paremtą projektą „Skaitymo skatinimas panaudojant
informacines technologijas ir kūrybinę veiklą (Zarasai–Daugpilis)“ (sutrumpintas projekto pavadinimas
„Skaitymas – IT – Kūryba“). Bibliotekos partneris: Latgalės centrinė biblioteka (Daugpilio m., Latvija).
Projekto tikslas – populiarinti skaitymą panaudojant informacines technologijas ir kūrybinę veiklą; plėtoti tarpkultūrinius ryšius ir bendradarbiavimą abipus sienų.
Atkreiptinas dėmesys į Akmenės r. bibliotekos iniciatyvą. Biblioteka vykdė BMGF ir KM [BP 2] finansuotą projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas viešojoje bibliotekoje“ (partnerė – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga). Projekto tikslas – reprezentuoti iš Akmenės krašto kilusius
žymius kultūros žmones, skleisti informaciją apie krašto literatus, jų leidžiamas knygas, biografijas. Projekto įgyvendinimas sudarė galimybę kuriantiems Akmenės karšto gyventojams dalytis savo kūryba ir ją
populiarinti ir savo krašte, ir už jo ribų.
Šilutės r. biblioteka vykdė tarptautinius projektus. 2012 m. bibliotekos projektą „Trys keliaujančios
knygų mugės: lietuviško žodžio akiračiai“ parėmė Kultūros ministerija, Lietuvos bibliotekininkų draugija, asociacija „Šilutės raštijos ir knygių draugija“ bei verslininkai. Bibliotekininkai aplankė Ararato sritinę biblioteką Armėnijoje, Karaliaučių, jo bibliotekas ir Tolminkiemį. Armėnijoje organizuoti
edukaciniai renginiai tradicinių bei modernių bibliotekinių paslaugų teikimo ir bibliotekos įvaizdžio
formavimo temomis. Karaliaučiuje organizuoti Maironio kūrybos skaitymai, surengta šilutiškių ir kaliningradiečių bibliotekininkų jungtinė paroda, skirta Maironiui. Tolminkiemyje pristatyta virtuali
paroda „Kristijonas Donelaitis: laikmečio ir dabarties liudytojai“. Po metų biblioteka vykdė projektą
„Trys keliaujančios knygų mugės: lietuviško žodžio atodangos“, kurio rėmėja buvo jau tik KM. Ekspedicijos Karaliaučiuje metu šilutiškiai ir kaliningradiečiai bibliotekininkai kartu su Salos etnokultūros
ir informacijos centro Rusnės moterų vokalinio ansamblio dalyviais ir Kaliningrado lietuvių L. Rėzos
draugijos jaunimu lankė su lietuvišku raštu, knyga ir jos veikėjais susijusias senojo Karaliaučiaus vietas.
Kaliningrado miesto municipaliteto centralizuotos bibliotekų sistemos 4-ajame filiale vyko skaitymai,
skirti K. Donelaičiui, parodos „Mažosios Lietuvos knygininkų Karaliaučiuje ir Klaipėdos krašte istorinės sąsajos“ virtualus pristatymas, ekspozicijos „Donelaitika šiuolaikinėje literatūroje ir mene“ pristatymas ir kt. Be to, įvairūs renginiai organizuoti aplankius Punską bei Kazachstano Akajinsko rajono
Smirnovo biblioteką.
77
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2012 m. Šilutės r. biblioteka drauge su asociacija „Šilutės raštijos ir knygių draugija“ vykdė tęstinį projektą „Literatūrinis ruduo Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“. Organizuodama literatūrinį konkursą
biblioteka siekė užsitikrinti kuo didesnį rėmėjų ir partnerių skaičių. Projektą finansavo KM, SV, AB DNB
bankas, UAB „Šilutės būstas“, SVB. Projektui talkino partneriai Bauskės centrinė biblioteka, Latvijos rašytojų sąjunga, Kaliningrado Gaidaro sritinė vaikų biblioteka, Brašovo George’o Baritiu apskrities viešoji
biblioteka (Rumunija). Literatūrinio rudens konkursui „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ pristatytos 56 autorių 75 knygos.
Šilutės r. biblioteka projektus skyrė literatūros paveldui. Biblioteka 2007 m. laimėjo Kultūros ministerijos projektą „Knygos ir rašto paveldo aktualizavimas ir sklaida“. Projektu siekta Šilutės bendruomenės
nariams padėti geriau pažinti Mažosios Lietuvos senosios raštijos ir kultūros paveldą fiksuojant elektroninėse laikmenose viešojoje bibliotekoje sukauptą medžiagą apie šio krašto knygos ir rašto veikėjus.
Vykdant Kultūros ir sporto rėmimo fondo finansuotą projektą „Hermannas Sudermannas savo knygose ir biblioteka“ organizuoti literatūriniai renginiai, skirti vokiečių rašytojo ir dramaturgo 150-osioms
gimimo metinėms78, atidaryta paroda „Hermanas Zudermanas savo ir mūsų knygose“ bei pristatytas
prof. Domo Kauno sudarytas iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos H. Sudermanno išleistų knygų parodos katalogas. Kultūros ministerijos paremtas projektas „Lietuviškas žodis ir raštas Karaliaučiaus krašte“
buvo skirtas Karaliaučiaus krašto literatūriniam paveldui bei dabartinei lietuvių nacionalinei literatūrai
populiarinti. Projektas buvo vykdomas drauge su asociacija Šilutės raštijos ir knygių draugija.
Projektai, skirti literatūriniam palikimui. 2007 m. projektai skirti Jurgio Kunčino, Stasio Santvaro,
Jono Avyžiaus, Žemaitės, Roberto Keturakio, Juozo Keliuočio, Kazio Bradūno literatūriniam palikimui. Alytaus SVB projektą „Literatūriniai metai po Jurgio Kunčino ženklu“ parėmė Kultūros ministerija, Alytaus apskrities viršininko administracija, savivaldybė. Vyko rašytojui skirti renginiai. Parengta
kompaktinės plokštelės „Gyvas rašytojo J. Kunčino pėdsakas“ antroji dalis „Gyvenimo stebėtojo užrašai“, kurioje sudėtos rašytojo publikacijos, spausdintos periodikoje79. Išleistas pirmųjų ir antrųjų respublikinių trumposios prozos skaitymų, skirtų J. Kunčino atminimui, almanachas „Imbiero vakarai“, kurį
sudarė bibliotekos direktorė Giedrė Bulgakovienė80. Metų pabaigoje surengta literatūrinė konferencija
„Novelės anatomija“. Kultūros ministerija ir savivaldybės parėmė Jurbarko r. SVB projektą „Sugrįžtantis Stasys Santvaras“, Joniškio r. SVB projektą „Rašytojo aura knygos ir žinių šventovėje“, skirtą J.
Avyžiaus 85-osioms gimimo metinėms ir viešosios bibliotekos 70-mečiui, Kultūros ministerija finansavo Kauno r. SVB projektą „Biobibliografinė rodyklė. Rašytojas Robertas Keturakis“, Kelmės r. SVB
projektą „Antrieji Žemaitės skaitymai“. Kultūros ir sporto rėmimo fondas parėmė Rokiškio r. SVB ir
Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro projektą, skirtą J. Keliuočio 105-osioms metinėms.
Vilkaviškio r. savivaldybė finansavo bibliotekos projektą, skirtą kraštiečio poeto K. Bradūno 90-mečio
jubiliejui.
Tad bibliotekos puoselėjo susiformavusią projektinės veiklos tradiciją – pagerbti iškilius literatus,
populiarinti jų kūrybą. Prienų SVB pagerbė Just. Marcinkevičiaus atminimą jam mirus 2011 m. vasario 16 d. Tais metais biblioteka įgyvendino projektą „Laiko ir vietos prasmės ieškojimas“ (rėmėjas nenurodytas). Jį vykdant surengtas poezijos ir muzikos vakaras „Valanda su Justino Marcinkevičiaus poezija“,
taip pat du jubiliejiniai vakarai, skirti rašytojos, poetės, dramaturgės Jurgos Ivanauskaitės 50-osioms ir
Česlovo Milošo 100-osioms gimimo metinėms; pristatyta Just. Marcinkevičiaus knyga „Dienoraščiai ir
datos“, V. Sventicko knyga „Apie Justiną Marcinkevičių“. 2012 m. biblioteka vykdė projektą „Prie tėviškės
vartų“, skirtą kraštiečiui poetui (rėmėjas – KRF, parneriai – Prienų kultūros ir laisvalaikio centrs, Prienų
rajono savivaldybės bendruomenių asociacija, Prienų ir Birštono krašto kūrėjų asociacija „Gabija“). Buvo
įrengtas ir atidarytas poeto memorialinis kambarys, įvyko susitikimas su prof. Viktorija Daujotyte-Pa78
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Hermannas Sudermannas gimė 1857 m. Šilutės r. Macikų k.
Gyvenimo stebėtojo užrašai: 2 dalis, CD-ROM. Alytus: Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, 2007; 1 dalis išleista 2006 m.
Imbiero vakarai: almanachas, 2004/06. Vilnius: Eugrimas, 2007.
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keriene ir jos knygos „Justino Marcinkevičiaus žemė: žmogaus šiapus“ pristatymas. Joniškio r. SVB tęsė
Jono Avyžiaus kūrybos populiarinimą. 2010 ir 2012 metų bibliotekos projektus parėmė KRF. Kelmės r.
biblioteka toliau populiarino Žemaitės kūrybą. Tradicija tapo Žemaitės skaitymų organizavimas. 2012 m.
biblioteka vykdė projektą „Ketvirtieji Žemaitės skaitymai“ (rėmėjas – KRF).
Alytaus biblioteka vykdė projektus „Imbiero vakarai – 08“, „Imbiero vakarai – 2010“, „Imbiero vakarai – 2012“. Tai respublikiniai trumposios prozos skaitymai, skirti Jurgio Kunčino atminimui81. 2008 m.
projektą parėmė Kultūros ministerija ir savivaldybė. Organizuotas renginių ciklas. 2010 ir 2012 metų
projektus finansavo KRF ir SV. 2011 m. biblioteka taip pat vykdė projektą „Imbiero vakarai. Post Scriptum“ (rėmėjai – KRF, SV). Alytuje ir Lazdijuose surengti literatūriniai-muzikiniai vakarai. Išleistas
trumpąją prozą populiarinantis literatūrinis almanachas „Imbiero vakarai 2008–2010“82. Įgyvendinant
projektą užmegztas tradicinių literatūros festivalių rengėjų bendradarbiavimas – surengta konferencija
„Literatūriniai festivaliai Lietuvoje. Organizavimo patirtys ir problemos“. Akmenės r. biblioteka 2012 m.
vykdė projektą „Literatūrinės kelionės bibliotekose. Lazdynų Pelėda. Ar pražuvo kaip sapnas?“. Projektą
parėmė KRF, SV, SVB, Akmenės krašto muziejus. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose vyko literatūriniai skaitymai, Lazdynų Pelėdos kūrybos apžvalgos, surengtos literatūros ir spaudinių parodos, geriausio
scenarijaus pagal Lazdynų Pelėdos kūrinius, geriausios kūrinio iliustracijos, geriausios kūrybos ir gyvenimo apžvalgos konkursai. Rašytojoms pagerbti skirta konferencija surengta Papilėje83.
LR Seimas 2011 m. paskelbė Česlovo Milošo metais. Rokiškio r. SVB ir Juozo ir Alfonso Keliuočių
palikimo studijų centras įgyvendino projektą „Konferencija: Česlovo Milošo skaitymai“ (rėmėjai – KRF,
SV). Buvo siekiama nuodugniai aptarti Nobelio premijos laureato gyvenimą ir kūrybą, apžvelgti jo sąsajas su Lietuva, Kėdainių kraštu. Pranešimus skaitė VU Polonistikos centro dėstytoja Danuta Balašaitienė,
rašytoja Birutė Jonuškaitė, Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulys ir kiti.
LR Seimas 2012 m. paskelbė Maironio metais. Maironio kūryba bibliotekose sulaukė deramo dėmesio. Lietuvių literatūros klasikui skirtus projektus daugiausia parėmė Kultūros rėmimo fondas.
Paminėtini projektai: Joniškio r. SVB įgyvendino projektą-renginių ciklą „Maironio poezija visoms
kartoms“ (rėmėjas – KRF); Mažeikių r. SVB – projektą-renginių ciklą „Ar mokame mylėti kaip Maironis Tėvynę, Dievą, žmogų?“ (rėmėjas – KRF); Panevėžio r. SVB – projektą „Literatūrinės kelionės
su Maironiu“ (rėmėja – KM); Prienų SVB – projektą „Nuo Dubysos slėnių iki Birutės kalno. Maironio
gyvenimo ir kūrybos keliais“ (rėmėjas – KRF); Šilalės r. SVB – projektą „Kas tas paslaptis suprastų“ (rėmėjas – KRF); Šiaulių m. SVB – projektą „Kuriame įkvėpti Maironio...“ (rėmėjai – KRF, SV); Utenos
SVB – projektą „Literatūros ir meno renginių programa Rekomenduojama kultūros dozė menant Maironį“ (rėmėjas – KRF).
Artėjant Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms (LR Seimo nutarimu 2014-ieji paskelbti Kristijono Donelaičio metais, 300-osios jo gimimo metinės įtrauktos į UNESCO sukakčių sąrašą) bibliotekos vykdė jo kūrybai skirtus projektus. Šilutės r. biblioteka vykdė projektą „Kristijonas Donelaitis:
knygos metų laikai“, kurį parėmė KRF ir SV. Biblioteka surengė tarptautinę konferenciją „Kristijonas
Donelaitis ir laikas“. Šilutės r. biblioteka taip pat skyrė projektą K. Donelaičio ir Mažosios Lietuvos literatūriniam paveldui.
Kiti bibliotekų projektai, skirti K. Donelaičio kūrybai: Prienų SVB vykdė projektą „Poetas prasideda žemėj“ (Just. Marcinkevičius). Kristijono Donelaičio gyvenimo ir kūrybos keliais“ (rėmėjas – KRF);
Kaišiadorių r. SVB – projektą „Nuo Kristijono Donelaičio iki XXI amžiaus rašytojų“ (rėmėjas – KRF);
Elektrėnų SVB – projektą „Literatūrinių renginių ciklas Donelaitis – lietuviškos raštijos pradininkas“ (rėmėjas – KRF); Trakų r. SVB – projektą „Donelaitis praeityje ir dabartyje“ (rėmėjai – KRF ir SV); Tauragės r. SVB – projektą „Donelaičio metus pasitinkant“ (rėmėja – SV).
81
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Imbiero vakarai vyksta kas antri metai.
Imbiero vakarai, 2008-2010: almanachas / sud. G. Bulgakovienė. Vilnius: Eugrimas, 2011.
Žr. Sinkevičienė, Z. Lazdynų Pelėda. Ar pražuvo kaip sapnas? (Akmenė). Tarp knygų, 2013, sausis, p. 28.
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K. Donelaičio kūryba buvo populiarinama ir 2014-aisiais. Tų metų projektai skirti vaikams ir jaunimui.
LKT finansavo Panevėžio m. bibliotekos projektą „Knyga – raktas į pažinimą. Mūsų metai“. Siekta puoselėti K. Donelaičio atminimą, skatinti vaikus domėtis tautos kultūriniu ir literatūriniu paveldu.
Pagerbtas Marius Katiliškis: 2014 m. Pasvalio biblioteka įgyvendino projektą „Mariaus Katiliškio šimtmetis kartų atmintyje“ (rėmėja – LKT), skirtą 100-osioms rašytojo gimimo metinėms paminėti. Pasak
projekto sumanytojų, rašytojo jubiliejus įpareigoja įveikti užmaršties slenksčius, iš naujo atrasti jo asmenybę, gyvenimą, kūrybą, įamžinti šiandienos atmintyje.
Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija parėmė projektus, skirtus neseniai anapilin išėjusiems
iškiliems rašytojams. Prienų SVB nuosekliai populiarino Just. Marcinkevičiaus kūrybą. 2015 m. bibliotekos iniciatyva Prienų r. savivaldybės taryba paskelbė Justino Marcinkevičiaus metais savivaldybėje. Tais
metais biblioteka įgyvendino LKT laimėtą projektą „Justino Marcinkevičiaus jubiliejinių metų renginiai
jo vardo bibliotekoje“. Jį vykdant parengta kilnojamoji paroda „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki
šiandienos“, organizuota konferencija „Laiko negali pasirinkti“. Kultūros ministerija finansavo Skuodo r.
bibliotekos projektą „Tradiciškiausio lietuvių kaimiškosios prozos kūrėjo Romualdo Granausko pėdsakų
įamžinimas Skuodo žemėje“. Biblioteka įvairiose organizacijose surengė R. Granausko kūrybos skaitymus. Atminimo lentomis paženklintos vietos, kuriose rašytojas gyveno, mokėsi, dirbo. Raseinių biblioteka su grupe partnerių (Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos dailės muziejus ir kt.) vykdė
projektą „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje“ (2015–2016 m., prie LKT paramos prisidėjo UAB „Raseinių žuvininkystė“, UAB „Danspin“ ir kt.). Surengta respublikinė konferencija,
skaityti pranešimai paskelbti bibliotekos išleistame leidinyje „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas
epochų sankirtoje“84. Savivaldybė parėmė Klaipėdos r. bibliotekos 2016 m. projektą „Petras Dirgėla mūsų
atmintyje: asmenybė, kūrėjas, pilietis“. Petro Dirgėlos (1947–2015) mirties metines bibliotekoje pagerbė
jo kūrybos gerbėjai, buvę mokytojai ir klasės draugai.
2015–2017 m. buvo toliau vykdomi projektai, skirti literatūriniam palikimui. Įgyvendinant Panevėžio r.
SVB projektą „Literatūrinės edukacinės kelionės su Šiaurės Lietuvos kūrėjais“ (rėmėja – LKT) buvo siekiama populiarinti Juozo Tumo-Vaižganto kūrybą, J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių bei Puziniškio (G. Petkevičaitės-Bitės) muziejų veiklą85. Biržų r. SVB vykdė projektą „Gimtojoj mano Šiaurės Lietuvoj“ (rėmėja –
LKT, partnerė – „Balticum TV“ Biržų atstovybė). Aplankytos ir nufilmuotos Biržų krašte esančios rašytojų
tėviškės, sukurtas filmas apie Biržų krašto kūrėjus (Julių Janonį, Almą Karosaitę, Balį Sruogą, Kazį Binkį ir
kitus). Biržų r. bibliotekos projektas „Teigiantis gyvenimą“ buvo skirtas Balio Sruogos 120-osioms gimimo
metinėms (rėmėja – LKT). Surengta konferencija „Teigiantis gyvenimą. Baliui Sruogai – 120“.
Projektuose įžvelgtini nauji darbo metodai, taikomos moderniosios technologijos. Zarasų r. SVB
įgyvendino projektą „Pasaulis pagal poetus romantikus (Antanas Vienažindys, Faustas Kirša, Paulius
Širvys ir Petras Gaulė)“ (rėmėja – LKT). Sukurta 11 virtualių panoraminių ekskursijų po poetų romantikų gimtąsias vietas panaudojant bibliotekos kraštotyros fondo rašytinius ir kitus šaltinius. Klaipėdos m.
biblioteka vykdė KM paremtą projektą „Teatralizuoti Ievos Simonaitytės kūrybos vakarai O buvo taip...“.
Projektas skirtas rašytojos 120-osioms gimimo metinėms. Girulių bibliotekoje atkurta I. Simonaitytės
kūriniuose aprašoma autentiška Klaipėdos krašto aplinka, organizuoti I. Simonaitytės kūrinių skaitymai
ir diskusijos, jaunimo esė konkursas ir kt. Lankytojus sužavėjo I. Simonaitytės metams skirtas renginys
„Kalėdinis Ievos Simonaitytės knygų aromatas“, organizuotas kartu su kvapų VšĮ „KapKap“. Vilniaus
SCB vykdė projektą „360°“ (rėmėja – LKT). Pagal lietuvių autorių kūrinius sukurta virtualiosios realybės
akinių instaliacija.
Projektai reprezentavo šiuolaikinę literatūrą. 2007 m. Kultūros ministerija parėmė Zarasų r. SVB projektą „Literatūrinė programa Nešami mūzos sparnų“. Įgyvendinta literatūros renginių programa „Poezijos
84
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Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje: konferencijos medžiaga. Kaunas: Naujasis lankas, 2016.
Panevėžio r. SVB administruoja J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejų, Puziniškio muziejų (Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimtinė), Mato Grigonio memorialinę ekspoziciją.
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pavasarėlis“ ir „Prozos ruduo VB ir Salako bibliotekose“. Susitikta su rašytojais, bardais, aktoriais. 2011 m.
Kultūros rėmimo fondas finansavo Biržų r., Lazdijų r. bibliotekų projektus, kurie suteikė galimybę bibliotekų lankytojams susitikti su rašytojais, aktoriais. Biržų r. SVB tais pačiais metais vykdė projektą „Kaimyniški pašnekesiai Biržų pilyje“. Organizuotas literatūrinių susitikimų ciklas: svečiavosi poetas Mykolas
Karčiauskas, rašytojas Sigitas Parulskis, Kauno valstybinio dramos teatro aktorius Henrikas Savickis.
Lazdijų r. SVB vykdė projektą „Nespalvota istorija rudens prozos šurmulyje“. Surengtas susitikimas su
rašytoju, aktoriumi, režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu, susitikimas su prozininku, kritiku Liudviku
Gadeikiu, prozininku Danieliumi Mušinsku. Įvyko rajono bendruomenės ir rajono literatų klubo „Jotvingis“ narių susitikimai Kapčiamiesčio, Seirijų ir Lazdijų bibliotekose. Bibliotekos jaunimo centre surengta lietuvių rašytojų mažoji knygų mugė.
Išskirtinis dėmesys projektuose skirtas poezijai. Kultūros ir sporto rėmimo fondas 2007 m. parėmė
Biržų r. SVB ir Telšių r. SVB filialo projektus. Biržų r. biblioteka vykdė projektą „Tarptautinis poezijos pavasaris 2007 Biržuose“. Originalų tęstinį projektą „Poezija sodų žydėjime“ vykdė Telšių r. Kaunatavos k.
biblioteka. Surengta jau tradicija tapusi šventė. Poezijos skaitymai vyko gamtoje, pasinaudojus šalia bibliotekos esančiu daugiau kaip 100 ha vaismedžių sodu. Poeziją skaitė poetai Alma Karosaitė, Vytautas Rubavičius, Aidas Marčėnas, svečias iš Moldavijos Leo Butnarus. Projektus finansavo savivaldybės:
Rokiškio r. SVB įgyvendino projektą „Poezijos pavasaris 2007 Rokiškyje“, Anykščių r. SVB – projektą
„Poezijos pavasaris – 2007“, Akmenės r. SVB – „Tradicinė Poezijos rudens šventė viešojoje bibliotekoje“.
Įgyvendinant projektus buvo numatytos kompleksinės priemonės. Atkreiptinas dėmesys į Pasvalio
bibliotekos projektinę veiklą. 2012 m. biblioteka vykdė projektą „Festivalis Literatūros šėlsmas Vytauto Didžiojo aikštėje“ (rėmėjas – KRF). Pagrindiniai projekto tikslai – per pasirinktus įvairių kartų ryškiausius kūrėjus, įvairiomis jų kūrybos pristatymo formomis (kūrybos skaitymai, pokalbiai, diskusijos,
literatūrinės improvizacijos su teatralizuotais muzikiniais intarpais, parodos) atskleisti lietuvių literatūros istorinę raidą, plėsti bendrą kultūrinę savivoką, remiantis literatūra skatinti jaunąją kartą permąstyti
XXI a. humaniškumo principus, palyginti juos su nuostatomis, vyravusiomis XX a., analizuoti tautiškumo idėją. Ambicingą projektą biblioteka vykdė 2014 m. LKT finansavo projektą „Literatūros dienos ir
naktys 2014: skaitymų mozaika“. Patraukia dėmesį projekto tikslo, uždavinių, priemonių apibūdinimas.
Tikslas – skatinti skaitymą ir kūrybą kaip alternatyvią laisvalaikio praleidimo ir asmenybės kritinio mąstymo, kūrybiškumo, savęs pažinimo, kalbos ir žodyno lavinimo, socialinių ir moralinių nuostatų, emocijų, kitų su skaitymu susijusių įgūdžių ugdymo formą. Siekta gerinti skaitymo ir bibliotekos, kaip kultūrinės institucijos, prestižą, sudarant sąlygas skaitymo skatinimo veikloje bei renginiuose dalyvauti įvairaus
amžiaus, išsilavinimo, socialinės padėties bendruomenės nariams, taip mažinant socialinę atskirtį tarp
miesto ir rajono gyventojų. Organizuoti literatūros skaitymai, knygų pristatymai, parodos, edukaciniai
ir meno renginiai, susitikimai su rašytojais, menininkais. Pasitelktos vietos bendruomenės, seniūnijos,
Pasvalio ir kitų rajonų literatų klubai, ugdymo, socialinės paramos įstaigos, kitos kultūros įstaigos, vietos
verslininkai ir ūkininkai. Skaitymo skatinimo renginiuose buvo panaudotos šiuolaikinės modernios informacinės technologijos86.
Pažymėtina, kad vykdant projektus siekta atskleisti literatūros ir kitų meno formų dermę. Klaipėdos m. biblioteka 2009 m. vykdė projektą „Literatūros skaitymai ir dainavimai“. Įgyvendinant Prienų
SVB 2012 m. projektą „Literatūros ir muzikos vakarų ciklas Išleidę mintį žodžio ieškoti“ surengti literatūros ir muzikos vakarai (abu projektus parėmė KRF). Utenos biblioteka tais pačiais metais vykdė
projektą „Skaityti – save ir pasaulį pažinti“ (rėmėjas – KM). Organizuoti literatūriniai-muzikiniai renginiai, monospekliai, dainuojamosios poezijos vakarai, teatralizuoti kūrinių skaitymai. Lietuvos kultūros
taryba ir Kultūros ministerija parėmė Pasvalio bibliotekos projektą „Literatūros dienos ir naktys 2017:
skaitymo prieskoniai“. Projektas numatė renginių ciklą, siejanti knygą ir kitų rūšių meną. Pasak projekto
86

Pasvalio SVB tinklalapis. Prieiga per internetą: http://www.psvb.lt/lt/projektai/igyvendinti/1277-testinis-projektas-literaturos-dienos-ir-naktys-2014-skaitymu-mozaika. Žiūrėta 2018-10-02.
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sumanytojų, muzika, teatras, vizualieji menai, dailė (prieskoniai) suteikia skaitymui naujo turinio, įvairovės, atradimų bei skatina kūrybiškumą.
Projektais siekta aktyvinti visuomenės susidomėjimą vietos literatais. Tokio pobūdžio projektus paprastai rėmė savivaldybės. Alytaus miesto savivaldybė 2014 m. parėmė bibliotekos projektą „Alytietiškos
istorijos. (Ne)šventųjų gyvenimai“, skirtą alytiškio kūrėjo Kosto Poškaus literatūrinei ir meninei kūrybai
išsaugoti ir populiarinti miesto bei šalies mastu. Savivaldybės ir literatų klubo „Lėvens balsai“ narių lėšomis įgyvendintas Kupiškio r. bibliotekos projektas „Prošvaitės“. Išleista literatų klubo narių kūrybos rinktinė87. Krašto literatus ir jų kūrybą pristatė Rokiškio r. bibliotekos projektas „Rokiškio krašto literatų kūrybos almanacho „Vaivorykštė“ leidyba“ (2016 m., rėmėja – SV). Projektas skirtas Rokiškio r. literatų klubo
„Vaivorykštė“ 30-osioms įkūrimo metinėms ir almanacho leidybai. Leidinys pasirodė tais pačiais metais88.
Atskirą grupę sudaro projektai, tiesiogiai susiję su skaitymo skatinimu. Didelė jų dalis skirta vaikams ir
jaunimui. Krinta į akis Panevėžio m. bibliotekos dėmesys skaitymui skatinti, į tai įsitraukė visos miesto
bibliotekos. Nuo 2008 m. biblioteka vykdė tęstinį projektą „Skaitymo skatinimas ir kultūros sklaida miesto bibliotekose“, kurį nuolat (tinklalapis fiksuoja galutinius metus – 2017 m.) rėmė savivaldybė. Projekto
tikslai – skatinti gyventojų norą skaityti, stiprinti skaitymo svarbos suvokimą, skatinti žinių troškimą,
kūrybiškumą ir kritinį mąstymą.
Kelios bibliotekos vykdė projektus, skirtus šeimos vaidmeniui skatinant vaikų skaitymą. Kauno m.
savivaldybė 2014 m. parėmė bibliotekos projektą „Mano skaitanti šeima“. Organizuoti įvairūs renginiai,
tarp jų: atidaryta vaikų ir tėvelių kūrybinių darbelių paroda „Mano skaitanti šeima“, surengtos komiksų
kūrybinės dirbtuvės „Susikurk savo knygą“, teatralizuotas knygų paradas, knygų miestelis. Klaipėdos m.
SVB drauge su Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centru 2016 m. vykdė projektą „Mano šeima
skaitė, skaito ir skaitys“ (rėmėjos – LKT, KM). Projekto tikslas – patraukliais renginiais, skirtais šeimos
nariams, ugdyti vaikų skaitymo įgūdžius, didinti jų skaitymo motyvaciją. Lietuvos kultūros taryba parėmė Šiaulių m. bibliotekos ir Panevėžio m. filialo projektus. Šiaulių m. SVB vykdė projektą „Didelis mažųjų skaitytojų pasaulis“. Buvo siekiama atkurti klubo „Skaitanti mama“ veiklas89 ir skatinti jaunas šeimas
neatitrūkti nuo skaitymo, kultūrinės, meninės ir visuomeninės veiklos. Panevėžio m. „Židinio“ filialas
įgyvendino projektą „Biblioteka – tavo šeimos narys“. Pasak projekto sumanytojų, jo tikslas – paskatinti
šeimas aktyviau įsitraukti į skaitymo procesą, parodant skaitymą kaip vieną iš svarbiausių veiksnių, padedančių išauginti raštingą ir išsilavinusią jaunąją kartą.
Projektai, skirti biblioterapijai. 2015 m. biblioterapijai projektą „Inovatyvių terapijų taikymas ir sklaida bibliotekoje“ skyrė Birštono biblioteka, jį parėmė Lietuvos kultūros taryba, Kultūros ministerija ir
savivaldybė. Surengta konferencija „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti 2“90. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su Humanistinės egzistencinės psichologijos institutu, VšĮ „Tulpės“ sanatorija.
Elektrėnų SVB 2016 m. laimėjo Lietuvos kultūros tarybai teiktą projektą „Knyga – sielos namų vaistinė“.
Bendruomenė supažindinta su biblioterapija ir jos galimybėmis. Viešojoje bibliotekoje ir 11 jos filialų
eksponuota biblioterapinė literatūra, organizuotas renginių-praktinių užsiėmimų ciklas „Biblioterapijos
galimybės psichosocialiniams pokyčiams“ ir kt. 2017 m. biblioterapijos projektus vykdė Birštono, Marijampolės bibliotekos. Lietuvos kultūros taryba, Kultūros ministerija ir savivaldybė finansavo Birštono
bibliotekos projektą „Universali biblioterapijos kalba“. Marijampolės biblioteka įgyvendino savivaldybės
finansuotą projektą „Knyga gali prakalbinti ir gydyti“. Projekto partneriai: Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija, Marijampolės „Sniego gniūžtės“91 skyrius. Projektas skirtas paaugliams, jaunimui, senjorams, neįgaliesiems.
87
88
89
90
91

Prošvaitės: Kupiškio rajono literatų klubo „Lėvens balsai“ kūrybos almanachas. Panevėžys: Panevėžio sp., 2015.
Rokiškio krašto literatų kūrybos almanachas „Vaivorykštė“. Utena: Utenos Indra, 2016.
Klubas įsteigtas 2010 m. rugsėjo mėn.
Pirma konferencija įvyko 2013 m. lapkričio 8 d.
Programos „Sniego gniūžtė“ tikslas – parodyti jaunimui, kaip linksmintis be alkoholio, tabako ir kitų kvaišalų. Organizacijos
„Sniego gniūžtė“ programą kuria ir įgyvendina paaugliai savanoriai.
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Skaitymo projektai diferencijuojami pagal jų tikslines grupes. Marijampolės SVB 2016 m. drauge
su partneriais (Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ Marijampolės skyriumi,
Marijampolės dramos teatro jaunimo studija „Nauja karta“, Marijampolės kolegija) vykdė LKT paremtą
projektą „Skaitymo virusas Marijampolėje“. Buvo siekiama populiarinti ir skatinti įvairaus amžiaus ir
socialinių grupių gyventojų skaitymą, padidinti skaitomumo ir bibliotekos lankomumo rodiklius plėtojant bendruomeniškumą ir socialinę sanglaudą. 2017 m. tarptautinės institucijos paramą laimėjo Kauno m. SVB. Biblioteka vykdė tarptautinį senjorų skaitymo skatinimo projektą „Jauskis geriau su knyga:
skaitymas geresnei savijautai vyresniame amžiuje“, finansuotą „Nordplus Adult“ programos. Partneriai:
Vilniaus m. SCB, Utenos SVB, Lidčiopingo m. biblioteka (Švedija), Ventspilio m. biblioteka (Latvija),
Pernu m. biblioteka (Estija). Siekta padidinti visų projekte dalyvaujančių bibliotekų potencialą kuriant
naujus senjorų tikslinio skaitymo ir biblioterapijos modelius, kurie juos įtrauktų į prasmingas rekreacinio skaitymo, mokymosi veiklas.
Projektai, skirti vaikų ir jaunimo skaitymui skatinti. Bibliotekų rūpestis – skatinti vaikų ir jaunimo
skaitymą. 2007 m. skaitymui populiarinti, skaitymo įgūdžiams ugdyti skirti Panevėžio m., Pasvalio, Visagino ir daugelio kitų bibliotekų projektai. Jie įvairūs tematika, skaitymo skatinimo renginių formomis.
Panevėžio m. biblioteka vykdė tęstinį projektą „Vaikų knygos šventė“ (rėmėjos – KM, SV). Knygos šventės organizuotos vaikams ir jų tėveliams, jų programose – susitikimai su vaikų rašytojais, knygų pristatymai, leidyklų naujienų pristatymai, aktyviausių skaitytojų bei įvairių kūrybinių konkursų laureatų apdovanojimai. Kultūros ministerija finansavo Pasvalio ir Visagino bibliotekų projektus. Pasvalio biblioteka
vykdė projektą „Nekasdieniai pasimatymai“. Įgyvendinant projektą organizuotas renginių ciklas jaunimui: susitikimai-diskusijos su rašytojais Egle Černiauskaite, Aiste Vilkaite, Pavelu Borkovskiu bei leidyklų „Alma littera“ ir „Versus aureus“ darbuotojais. Visagino biblioteka įgyvendino projektą „Skaitymas
veža!“. Vykdant projektą buvo sprendžiami uždaviniai: populiarinti skaitymą, ugdyti vaikų ir jaunimo
skaitymo įgūdžius, stiprinti bibliotekos ir pedagogų bendradarbiavimą skaitymo skatinimo klausimais.
Kiti Kultūros ministerijos paremti projektai:
Alytaus SVB vykdė projektą „Knygele, vesk mane į savo šalį“,
Šakių r. SVB – projektą „Skaitau – augu – tobulėju“,
Šiaulių r. SVB – projektą „Pasibelsk į knygos širdį“,
Tauragės r. SVB Dacijonų f. – projektą „Skaitymas – tai kelias į pažinimą“,
Vilniaus m. SCB Tomo Zano f. – projektą „Vaiko draugystė su knyga“,
Vilniaus m. SCB Kalvarijų f. – projektą „Skatinam skaitymą – per garsą ir vaizdą prie žodžio“,
Vilniaus m. SCB Antakalnio f. – projektą „Kiekvieną knygą reikia mokėti skaityti“.
Projektus taip pat finansavo Kultūros ir sporto rėmimo fondas, pavyzdžiui, fondas parėmė Šiaulių m.
SVB projektą „Su knyga į pasaulį“.
Vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo projektus rėmė savivaldybės: Šakių r. SVB vykdė savivaldybės
finansuotą projektą „Vaikų skaitymo kultūros ugdymas“, Prienų SVB – projektą „Literatūrinis ugdymas
viešojoje bibliotekoje“, Alytaus r. SVB – projektą „Skaitau – kuriu – mąstau“.
Dėmesio ypač sulaukė pasakos populiarinimas. Kultūros ministerija parėmė Kupiškio r. SVB projektą
„Atversk pasakos lapus ir raidelės pabus“. Įvyko susitikimas su dailininke, vaikiškų knygelių autore Sigute Ach, surengtas pamokėlių ciklas „Kelionė po didžiųjų pasaulio pasakininkų knygas“, viktorinos, teminės
spaudinių ir vaikų piešinių parodos. Populiarinamos švedų rašytojos Astridos Lindgren pasakos. Kultūros
ministerija parėmė Ukmergės r. SVB, Vilniaus m. SCB „Saulutės“ filialo, savivaldybės finansavo Kretingos r. SVB Vydmantų filialo, Klaipėdos r. SVB Dauparų filialo projektus, skirtus A. Lindgren kūrybai.
Paminėtini Panevėžio m., Kelmės r., Kupiškio r., Radviliškio r., Alytaus bibliotekų projektai, numatę
įvairias vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo formas. Panevėžio m. SVB nuosekliai rūpinosi vaikų skaitymu. 2008 m. „Židinio“ filialas vykdė projektą „Įmink žodžio paslaptį“ (rėmėja – KM). Siekta skatinti pradinių klasių mokinių kūrybinį ir kritinį mąstymą, kalbos tobulinimą. Išleistas vaikų kūrybos laikraštukas
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„Minčių laivas“. 2010 m. miesto biblioteka vykdė du projektus. Projektu „Šiuolaikiniai rašytojai vaikams“
siekta skatinti mokinių motyvaciją skaityti, didinti skaitymo prestižą organizuojant knygų skaitymą Panevėžio miesto mokyklose. Į projektą įsitraukė 14 miesto mokyklų, organizuoti 4 kūrybiniai konkursai.
Tais pačiais metais buvo vykdomas projektas „Mamos ir tėčio vaikystės knyga“. Į projektą įsitraukė 16
miesto mokyklų, organizuoti 4 kūrybiniai konkursai. 2012 m. „Židinio“ biblioteka vykdė projektą „Su
„Šlepete“ per debesis“. Įvyko 13 renginių: 3 išvykos, 1 kūrybinis užsiėmimas, 2 filmų peržiūros, 7 šventės.
Bibliotekoje veikiantis „Šlepetės“ klubas92 pasipildė naujais nariais (šių projektų rėmėjas – KRF). Be to,
buvo vykdomi tęstiniai projektai „Vaikų knygos šventė“ (rėmėjos – KM, SV) „Vaikų vasaros užimtumas“ (rėmėja – SV). Kelmės r. biblioteka 2008 metais įgyvendino projektą „Pažintis su lietuvių autorių
kūryba vaikams“, 2009–2012 m. kasmet vykdė projektus „Lietuvių autoriai vaikams“ (rėmėjas – KRF).
Vyko susitikimai su vaikų rašytojais ir jų herojais, buvo pristatomos knygos vaikams.
Kupiškio r. biblioteka 2008 m. vykdė projektą „Raganų išmintis – knygose“ (rėmėja – KM). Buvo
sukomplektuotos dvi knygų skrynelės „Raganos rekomenduoja“, jų teatralizuoti pristatymai vyko 12 kaimo bibliotekų ir mokyklų. Organizuoti moksleivių kūrybiniai konkursai ir parodos. 2012 m. biblioteka
vykdė projektą „Atverk nepakartojamą knygų pasaulį“ (rėmėjai – KRF, SV, Kupiškio „Rotary“ klubas).
Projektas turėjo tikslą kelti skaitymo prestižą panaudojant animacijos galimybes. Projekto lėšomis Noriūnų, Subačiaus, Skapiškio, Rudilių, Antašavos padaliniuose ir Alizavos pagrindinėje mokykloje buvo
įkurti skaitymo ir filmų peržiūrų kampeliai93. Radviliškio r. biblioteka 2008 m. vykdė projektą „Atidarius
pasakų skrynią“ (rėmėja – KM). Buvo organizuotas pasakorių konkursas. Konkurse dalyvavo beveik 60
įvairių švietimo įstaigų ugdytinių94. Alytaus biblioteka 2010 m. vykdė projektą „Kas pasakė, kad skaityti – nuobodu ir... nemadinga?!!“ (rėmėjai – KRF, SV), 2011 m. – projektą „Pažink lietuvišką pasaką – tai
linksma!“ (rėmėja – SV). Vykdant projektus surengtos teatralizuotos literatūrinės popietės, vaikų darbų
parodos-konkursai, organizuoti susitikimai su vaikų literatūros kūrėju Vytautu Račicku.
Jaunimui ir vaikams sudaromos sąlygos kūrybinei saviraiškai. Atkreiptinas dėmesys į Telšių r. SVB ir
Prienų SVB iniciatyvas. Vykdant tuometinės Švietimo ir mokslo ministerijos 2007 m. paremtą projektą
„Lietuvių literatūra – jaunimui vertybė“ biblioteka organizavo jaunimo literatūrinių kūrinių konkursą
„Septintoji kalva“. Literatūrinių kūrinių konkurse dalyvavo jaunimas iš Plungės, Rietavo, Mažeikų ir
Telšių miestų. Konkursas tapo tradicija95. Prienų biblioteka vykdė tęstinį projektą „Prienų krašto vyturiai“. Kartu su projekto partneriais Prienų „Žiburio“ gimnazija, Prienų „Ąžuolo“ pagrindine mokykla,
Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Prienų rajono švietimo centru rengti
mokinių kūrybos konkursai „Prienų krašto vyturiai“, „Kuriame pasaką“, „Tikrai yra kalba, kur žodis
pasitinka ir palydi“ (Justinas Marcinkevičius). Geriausi konkurso darbai patenka į bibliotekos leidžiamą mokinių kūrybos almanachą „Prienų kašto vyturiai“. Kiekvienais metais jaunųjų kūrybos almanachą palydėdavo literatūros kritikų ar rašytojų recenzija su geranoriškais ir dalykiškais patarimais. 2009
metais surengtas konkursas „Prienų krašto vyturiai 2009“. Jame dalyvavo per 120 rajono moksleivių.
Prizininkų ir laureatų kūriniai įtraukti į aštuntąjį Prienų krašto moksleivių kūrybos almanachą. Išleista
400 egzempliorių „Prienų krašto vyturių“96. Knygos recenziją parašė vaikų literatūros kritikas, žurnalo
„Rubinaitis“ redaktorius doc. dr. Kęstutis Urba. Projektą parėmė KRF ir Kauno apskrities viršininko
administracija.
Plėtėsi temų ir darbo metodų spektras. Klaipėdos m. biblioteka 2014 m. vykdė projektą „Moksliukai –
madingi: mokslinės literatūros bumas“ (rėmėja – LKT). Projekto tikslas – patraukliais renginiais aktyvinti mokslo populiarinimo literatūros skaitymą, pasitelkiant ne tik knygas, bet ir naująsias technologijas,
92
93

94
95
96

Klubas pradėjo veiklą 2006 m. Veikia Buratino pasakų kambaryje.
Išsirinkę labiausiai patikusią knygą ar geriausią knygos ekranizaciją ir apsisprendę, ar labiau patiko knyga, ar kino filmas, vaikai
kartu su mokytojomis, bibliotekininkėmis, kultūros darbuotojomis surengė literatūrinį teismą.
Žr. Pakštienė, N. Jaunųjų pasakorių konkursas (Radviliškis). Tarp knygų, 2008, gruodis, p. 31.
Bibliotekos tinklalapyje paskelbti nuostatai „Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas Septintoji kalva 2018 m.“ Žiūrėta 2018-11-18.
Prienų krašto vyturiai, kn. 8. Alytus: Alytaus sp., 2009.
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ir kelti skaitymo prestižą. Vykdant projektą buvo sudarytos galimybės pabendrauti su mokslininkais bei
iš arti apžiūrėti robotus ir palydovą. Lapkričio 24 d. įvyko susitikimas „Imam kosmosą?“ su pirmojo lietuviško palydovo „Lituanica SAT–1“ kūrėju Laurynu Mačiuliu. Savivaldybė parėmė Alytaus bibliotekos
projektą „Aš jau perskaičiau. O tu?“ Vykdant projektą organizuoti mokymai, kurių dalyviai gilinosi į literatūros skaitymo potyrius ir mokėsi kompiuterinės grafikos meno pagrindų. Panaudojant kompiuterinę
grafiką vaikai įamžino perskaitytos knygos įspūdžius. Iš padarytų darbų buvo suformuota keliaujanti
paroda.
BMGF ir KM [BP 2] skyrė finansavimą Šiaulių m. bibliotekos projektui „Komiksų erdvė bibliotekoje“.
Įrengta komiksų centro erdvė Šiaulių m. SVB „Saulės“ filiale bei 3 mobilios komiksų skaityklos bibliotekos „Šaltinėlio“, Lieporių ir Rėkyvos filialuose. Bibliotekos populiarino komiksų žanrą kaip priemonę,
padedančią nagrinėti visuomenės problemas, kokybiškai leisti laisvalaikį. Pradėtos organizuoti teminės
komiksų kūrimo edukacines veiklos. Anykščių r. biblioteka 2017 m. vykdė projektą „Knygos anatomija:
knygos vaikams“ (rėmėja – LKT). Panaudojant inovatyvias, šiuolaikinėmis technologijomis grįstas priemones skleista informacija apie knygą, jos vertę, surengta knygos anatomijos plakatų paroda. Savivaldybė parėmė Elektrėnų bibliotekos projektą „Skaitymas su šunimi“.
Bibliotekos vykdė biblioterapijos projektus, skirtus vaikams ir jaunimui; Naujosios Vilnios biblioteka – biblioterapijos projektus, skirtus romų tautybės vaikams ir jaunimui. 2014 m. ji vykdė projektą „Biblioterapija kaip skaitymo skatinimo priemonė romų tautybės vaikams ir jaunimui“. Skaitymo skatinimo
užsiėmimuose buvo nagrinėjamos grožinės literatūros kūrinių, aktualių tikslinei grupei, ištraukos. Kitais metais biblioteka vykdė projektą „Skaitymo skatinimo teatralizuotos biblioterapijos programa romų
vaikams ir jaunimui“ (abiejų projektų rėmėja – LKT). Panaudojant edukacinę teatralizuotos formos biblioterapijos programą siekta ugdyti Romų visuomenės centro Vilniuje lankytojų – vaikų ir jaunimo –
skaitymo įgūdžius, pozityvias vertybines gyvenimo nuostatas. Taip pat paminėtinas Kauno r. bibliotekos
projektas „Biblioterapija: atrask save“ (2015 m., rėmėjai – LKT, KM). Projekte dalyvavo vaikai ir paaugliai
iš Garliavos, Domeikavos, Babtų, Vilkijos. Psichologė Gražina Sapiegienė konsultavo Garliavos vaikų
dienos centro vaikus. Vaikai dalyvavo tapybos ant vandens pamokose, kurias vedė VšĮ „Meno terapijos ir
socializacijos instituto VYTA“ („Veidas Yra Tavo Atspindys“) atstovas Donatas Končius. Knygų skaitymo
patirtimi dalijosi rašytoja Lina Žutautė, leidėja Jurga Baltrukonytė, buriuotojas, „Tūkstantmečio odisėjos“ dalyvis Paulius Kovas, verslininkas Mindaugas Paleckaitis97.
Krinta į akis, kad daug dėmesio šiai problemai skiriama Vilniaus m. SCB ir jos Naujosios Vilnios
filiale. Vilniaus m. SVB ėmėsi įgyvendinti BGMF ir KM [BP 2] paremtą projektą „Mes Knygų s@loje“.
Projektas turėjo daug partnerių: Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus miesto Antakalnio vaikų socialinės globos namai, Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ ir kt. Pagrindinis projekto
tikslas – per interneto erdvėje sukurtą biblioterapinį žaidimą, bendraujant nuotoliniu būdu, spręsti
socialinės rizikos vaikų ir jaunimo psichosocialines problemas, stiprinti jų psichinę sveikatą. 2017 m.
Vilniaus m. SCB Naujosios Vilnios, Antakalnio ir Karoliniškių filialų projektas „Atvirumo s@la bibliotekoje“ (rėmėja – KM) pratęsė projekto „Mes Knygų s@loje“ veiklas, pritaikė e. biblioterapinį žaidimą
socialinėje rizikoje esantiems vaikams ir suaugusiems jų šeimų nariams. Naujosios Vilnios biblioteka
vykdė projektą „Atvirumo s@la vaikui ir šeimai“, kurį parėmė savivaldybė. Sėkmingai įvykdžius projektus „Mes Knygų s@loje“ „Atvirumo s@la bibliotekoje“ biblioteka nutarė išplėsti jų veiklas. Projektas – inovatyvi, neturinti analogų Lietuvoje, virtuali psichikos sveikatos stiprinimo paslauga – interneto
erdvėje sukurta pokalbių svetainė su žaidimo elementais taikant biblioterapijos metodą sudaro galimybę spręsti socialiai pažeidžiamų vaikų ir paauglių, vaikų ir jaunimo dienos centro „Mūsų nameliai“
lankytojų bei kitų Naujosios Vilnios švietimo ir ugdymo institucijų auklėtinių ir jų tėvų ar globėjų
psichosocialines problemas.
97

Žr. Pakalnytė, N. Biblioterapija Garliavos bibliotekoje (Kaunas). Tarp knygų, 2016, kovas, p. 34.
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Projektus vaikams ir jaunimui, turinčiam specialiųjų poreikių, 2017 m. vykdė Klaipėdos m. SVB,
Vilniaus m. SCB ir jos Naujosios Vilnios biblioteka. Klaipėdos m. biblioteka vykdė projektą „Sulėkime
skaityti į gūžtas“ (rėmėjos – LKT, KM, SV, leidyklos UAB „Presa“, UAB „Nieko rimto“, UAB „Lututė“).
Drauge su partneriais (Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras ir kt.) siekta patraukliais renginiais, žaidimais ir edukacija ugdyti girdinčiųjų, silpnai girdinčiųjų ir kurčiųjų vaikų skaitymo įgūdžius,
didinti skaitymo motyvaciją ir tarpusavio bendravimą98. Vilniaus m. SCB įgyvendino savivaldybės finansuotą projektą „Literatūros lobių s@loje“. Projektas skirtas vaikams ir jaunuoliams, esantiems socialinėje
atskirtyje, turintiems emocinių ir mokymosi sunkumų. Vilniaus m. SCB Naujosios Vilnios filialas vykdė
projektą „Pažinimo legenda: programa romų vaikams ir jaunimui“ (rėmėja – SV). Pasak projekto sumanytojų, organizuoti įvairių šalių legendų skaitymai labai artimi romų bendruomenei, kurioje daug metų
iš lūpų į lūpas buvo perduodama tik žodinė informacija. Įgyvendinant projektą romų vaikai ir jaunimas
susipažino su skirtingų tautų kultūromis, papročiais ir gyvenimo būdu.
2.2.3. Edukacijos projektai
Kita svarbi bibliotekų veiklos sritis – edukacijos projektų vykdymas. 9 ir 10 lentelėse pateikiami duomenys apie Šiaulių apskr. ir Telšių apskr. bibliotekų 2007, 2013, 2015–2017 metais vykdytus 2 ir daugiau
projektų99.
9 lentelė. Šiaulių apskr. bibliotekų (7) edukacijos projektų vykdymas 2007, 2013, 2015–2017 metais
(skliaustuose – bibliotekų skaičius apskrityje, vykdytų projektų skaičius, rėmėjų tipas: Tr – tarptautinis rėmėjas,
Nr – nacionalinis rėmėjas, Vr – vietos rėmėjas)
1

2007 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Akmenės r. SVB (2, Vr – 2)

2

2013 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Akmenės r. SVB (2, Vr – 2), Radviliškio r. SVB (2, Vr – 2), Šiaulių m. SVB (2, Tr – 1, Nr – 1)

3

2015 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Pakruojo r. SVB (2, Tr – 1, Nr – 1), Radviliškio r. SVB (2, Tr – 1,
Vr –1), Šiaulių m. SVB (4, Tr – 2, Nr – 3), Šiaulių r. SVB (3, Tr – 1, Vr – 2)

4

2016 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Pakruojo r. SVB (3, Tr – 1, Nr – 1, Vr – 1), Šiaulių m. SVB (3,
Tr – 1, Nr – 2), Šiaulių r. SVB (2, Tr – 1, Vr – 1)

5

2017 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Joniškio r. SVB (2, Tr – 1, Nr – 2, Vr – 1), Radviliškio r. SVB (2,
Tr – 1, Vr – 1), Šiaulių m. SVB (6, Tr – 2, Nr – 1, Vr – 5) Šiaulių r. SVB (2, Tr – 1, Vr – 1)

Projektų skaičius,
tarptautinių,
nacionalinių,
Vykdyta projektų: 39; paramos teikėjų skaičius (per metus): Tr – 14, Nr – 11, Vr – 19
vietos rėmėjų
parama vykdant
projektus

2 ir daugiau projektų skirtingais metais vykdė 6 bibliotekos. Pažymėtinas Šiaulių m. SVB dėmesys
edukacijos projektams: 2013, 2015–2017 metais vykdyta net 15 projektų. Nors vyravo vietos rėmėjų parama, nemažai projektų finansavo ir tarptautiniai rėmėjai.
98
99

Vaikai buvo buriami į mažus knygų skaitymo klubus („gūžtas“).
Kitaip nei 7 ir 8 lentelėse, nenurodomos bibliotekos, kurios nevykdė projektų (lentelėse pateikiami tik bendro pobūdžio edukacijos
projektai, kituose poskyriuose edukacijos projektai bus diferencijuojami pagal tematiką, aiškės jų visuminis vaizdas).

143

Aktualu rytoj / Relevant Tomorrow 2021, t. 1, Nr. 19

ISSN 2669-2899 (online)

10 lentelė. Telšių apskr. bibliotekų (4) edukacijos projektų vykdymas 2007, 2013, 2015–2017 metais
1

2007 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Mažeikių r. SVB (2, Nr – 1, Vr – 2), Telšių r. SVB (2, Nr – 1,
Vr – 2)

2

2013 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Plungės r. SVB (2, Tr – 1, Vr – 1)

3

2015 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Mažeikių r. SVB (3, Tr – 1, Nr – 1, Vr – 1), Plungės r. SVB (3,
Tr –1, Vr – 2), Telšių r. SVB (3, Tr – 1, Nr – 1, Vr – 2)

4

2016 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Telšių r. SVB (2, Tr – 1, Nr – 1, Vr – 2)

5

2017 m.

2 ir daugiau projektų vykdė Mažeikių r. SVB (2, Nr – 1, Vr – 1), Plungės r. SVB (5, Tr – 1,
Nr – 2, Vr – 3)

Projektų skaičius,
tarptautinių,
nacionalinių,
vietos rėmėjų
parama vykdant
projektus

Vykdyta projektų: 24; paramos teikėjų skaičius (per metus): Tr – 6, Nr – 8, Vr – 16

2 ir daugiau projektų skirtingais metais vykdė 3 bibliotekos. Pažymėtini Plungės r. SVB pasiekimai:
2013, 2015–2017 metais vykdyta 10 projektų. Vyravo vietos rėmėjų parama.
Kitose apskrityse gerų rezultatų vykdant bendro pobūdžio edukacijos projektus pasiekė Kauno r.
SVB, Kauno m. SVB (Kauno apskr.), Šilutės r. SVB, Klaipėdos m. SVB (Klaipėdos apskr.), Pasvalio SVB,
Panevėžio r. SVB, Rokiškio r. SVB, Kupiškio r. SVB (Panevėžio apskr.), Elektrėnų SVB, Trakų r. SVB,
Vilniaus m. SCB (Vilniaus apskr.), Alytaus SVB, Lazdijų r. SVB (Alytaus apskr.).
Vykdant edukacijos projektus buvo siekiama parodyti bibliotekos vaidmenį ir reikšmę visuomenės ir
individo gyvenime. Pasvalio bibliotekos 2007 m. projektas „Knyga, biblioteka, žmogus istorijoje ir šiandienoje“ (rėmėjas – KSRF) numatė renginių ciklą. Siekta remiantis šalies ir pasaulio šalių patirtimi per
knygos, bibliotekos ir žmogaus sąsajas apžvelgti kultūros procesą praeityje ir dabar, apibrėžti bibliotekos
vietą šalies kultūros istorijos kontekste. Tėveliams projektą skyrė Šiaulių m. biblioteka. Kultūros ministerija parėmė bibliotekos projektą „Biblioteka ir vaiko ugdymas“. Šiai temai taip pat skirti savivaldybių
finansuoti projektai: Akmenės r. SVB projektas „Bibliotekos – informacijos ir kultūros skleidėjos“, Alytaus r. SVB Makniūnų filialo projektas „Biblioteka – informacijos ir saviraiškos centras“ ir kai kurie kiti.
Kitoms kultūroms pažinti buvo naudingas Panevėžio r. SVB drauge su Panevėžio apskrities nevyriausybinių organizacijų informacijos centru 2007 m. vykdytas projektas „Palikime savo pėdsakus“ (rėmėja – ES programa „Veiklus jaunimas“). Jį realizuojant į rajono bibliotekų veiklą įsitraukė pirmi savanoriai:
Maurizio’as Melito’as iš Italijos, Annika Schaefer iš Vokietijos ir Gokhanas Gulbas iš Turkijos. Rajono
bendruomenei jie pristatė savo šalis, kultūrą, surengė teatralizuotus vaidinimus.
Sparčiai daugėjo projektų, skirtų informacijai apie ES skleisti. Jie skirti Europos dienai, finansuoti EKAL. 2011-ieji Europos Parlamento iniciatyva paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais, todėl
šventiniuose renginiuose būta daug savanorystės akcentų. Pasvalio biblioteka tais metais vykdė projektą
„Aš galiu. Tu gali. Mes galime“. Improvizuotame savanorystės informacijos centre pasvaliečiai galėjo
susipažinti su išsamia informacija apie savanorystę, susirasti organizacijų, plėtojančių savanorišką veiklą
ir kt. Europos Komisija 2013-uosius paskelbė Europos piliečių metais. Projektų tematikos centre – ES
piliečių teisių ir laisvių teikiamos galimybės. Kalvarijos biblioteka įgyvendino projektą „Tavo teisės. Būk
informuotas“. „Facebooko“ profilyje buvo surengtas konkursas „Būk informuotas: pilietinės ir politinės
teisės“, taip pat vyko konferencija „Būk informuotas: ekonominės ir socialinės teisės“, orientacinis žaidimas jaunimui „Judėjimo laisvė“, renginys vaikams „Būk informuotas: kultūrinės teisės“, baigiamasis
Europos dienos renginys.
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Projektas „Bibliotekos pažangai 2“ atvėrė galimybes vykdyti edukacijos projektus, sudarančius galimybę keisti bibliotekinį aptarnavimą siejant jį su moderniomis technologijomis. Klaipėdos r. SVB biblioteka vykdė projektą „Bibliotekos be sienų“. Įsigyta kilnojamosios studijos įranga ir technika, reikalinga
renginiams transliuoti į filialus. Įgyvendinę projektą, rajono gyventojai įgijo galimybę bibliotekos filialuose tiesiogiai stebėti centrinėje bibliotekoje vyksiančius renginius, interaktyviai dalyvauti užduodant
klausimus ir pan. Lazdijų r. SVB kartu su Kauno technologijos universitetu vykdė projektą „Intelektinė ir
pramoginė biblioteka“. Projekto tikslas – išplėsti ir į aukštesnį kokybės lygį pakelti Druskininkų, Lazdijų,
Alytaus savivaldybių teritorijose viešųjų bibliotekų vykdomą gyventojų technologinio ir skaitmeninio
raštingumo mokymą bei sukurti naujas veiklas. Lazdijų viešojoje bibliotekoje ir Seirijų, Kapčiamiesčio,
Šeštokų, Šventežerio, Krosnos, Veisiejų padaliniuose, Druskininkų ir Alytaus bibliotekose organizuoti
praktiniai nuotoliniai programavimo mokymai, vyko susitikimai su rašytojais, literatais ir kt. Telšių r.
SVB vykdė projektą „Moki žodį – randi kelią: mokymosi visą gyvenimą nauda praktiškai, užsienio kalbų
mokymasis“. Projekto tikslas – skatinti gebėjimus bendrauti užsienio kalba panaudojant moderniausias
kalboms mokyti skirtas technologijas. Projektas sudarė galimybes įsigyti kalbų mokymosi programinę
įrangą ir įsteigti naują paslaugą viešojoje bibliotekoje, t. y. gyventojus kviesti mokytis kalbų (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, švedų, ispanų) savarankiškai.
2017 m. Šiaulių m., Rokiškio r. bibliotekos vykdė ES fondų paremtus projektus. Projektai skirti inovatyvioms paslaugoms kurti. Europos regioninės plėtros fondas (drauge su savivaldybe) parėmė Šiaulių m. bibliotekos projektą „Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio regione“ (2017–2019 m.). Partnerės: Jelgavos m. biblioteka, Liepojos centrinė mokslinė biblioteka (Latvija).
Siekta gerinti bibliotekų efektyvumą ir darbuotojų gebėjimus kokybiškai aptarnauti skirtingų kartų lankytojus atsižvelgiant į individualius jų poreikius, paskatinti vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę ir, pasitelkiant interaktyvias priemones ir edukacinius žaidimus, užtikrinti tikslingą ir produktyvų
vaikų ir jaunimo susidomėjimą asmeniniu tobulėjimu. 2017 m. bibliotekoje įkurtas Užsienio kalbų mokymosi centras (su galimybe savarankiškai mokytis 7 kalbų) ir interaktyvi šeimų erdvė. Vykdant projektą
skatintas naujas požiūris į skirtingų kartų bibliotekos lankytojus ir jų tarpusavio ryšius: parengtos skirtingoms kartoms telkti programos „Mokytis vieniems iš kitų“ ir „Šeimos bendrauja ir mokosi“. Europos
regioninės plėtros fondas taip pat finansavo Rokiškio r. bibliotekos projektą „Verslo paramos sistemos
kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“ (2017–2019 m.). Projekto partneriai: VšĮ Žiemgalės planavimo regionas, VšĮ Kuržemės planavimo regionas, Latvijos kaimo verslo konsultavimo ir mokymų centras, Aizkrauklės savivaldybė (Latvija), Šiaulių verslo inkubatorius, Panevėžio
verslo konsultacinis centras. Projekto idėja – verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas
ir verslo paramos organizacijų bendradarbiavimo plėtra. Vykdydama projektą 2017 m. biblioteka įkūrė
bibliotekos, nevyriausybinių organizacijų ir smulkiojo verslo atstovų klasterį „Versli biblioteka“, Vaikų ir
jaunimo skyriaus patalpose pradėjo veikti moderni verslo klasė.
Projektai, skirti bibliotekų lankytojų kompetencijoms ugdyti įvairiose kultūros srityse. Pasvalio bibliotekos 2007 m. vykdyto projekto „Studija Kultūros užuovėja“ turinį sudarė literatūros ir meno studijos (rėmėja – KM). Jų esmė – įvairiomis tarpusavyje suderintomis formomis (seminarai, diskusijos,
rašytojų kūrybos skaitymai) gerinti žmonių kultūrines kompetencijas. Į tautinių mažumų edukaciją atkreipė dėmesį Vilniaus m. SCB Naujosios Vilnios filialas, vykdęs pilietinio ugdymo projektą-programą
„Būk savas matomas pilietis“ (rėmėja – SV). Siekta ugdyti pagarbą įvairių tautų kultūroms, tradicijoms,
papročiams. Tautinių bendrijų kultūrai pažinti skirtas Vilniaus m. SCB Tomo Zano filialo 2012 m. vykdytas projektas „Bendraukime, pažinkime ir keiskimės“ (rėmėja – SV). Projekto partneriai: VšĮ Tautinių
bendrijų namai, vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“. Įvyko šie renginiai: bibliotekoje – Vilniaus Pranciškaus Skorynos vidurinės mokyklos moksleivių tapybos ir keramikos darbų parodos atidarymas, susitikimas su Lietuvoje gyvenančiais gruzinais, Tautinių bendrijų namuose – renginys „Kuo mes panašūs
ir kuo skiriamės?“
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Kurti naujas edukacines paslaugas ir produktus skatino Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai. LKT 2015 m. parėmė tris Šiaulių m. bibliotekos ir jos filialo projektus. Biblioteka vykdė projektą
„Atradus biblioteką – gyventi patogiau“. Panaudojant šiuolaikines interaktyvias galimybes sukurtas inovatyvus produktas – interaktyvus pažintinis virtualus bibliotekos turas www.smsvb.lt/virtualus-3d-turas,
kuris suteikia galimybę atskleisti bibliotekos ir jos filialų funkcionavimo principus, naudojamas technologijas, lankytojų informavimą ir kitas teikiamas bibliotekos paslaugas. Virtualus bibliotekos turas sukurtas bendradarbiaujant su VšĮ „3D Vilnius“. Kitas bibliotekos vykdytas projektas „Privatus ir viešas
asmuo. Jų ribos ir galimybės medijose“. Projekto dalyviai supažindinti su pavojais, susijusiais su asmens
duomenų platinimu, ugdyti jų gebėjimai apsaugoti savo privatumą viešojoje erdvėje. Šiaulių m. SVB
Lieporių filialas įgyvendino projektą „Visuomeninė mokykla bibliotekoje“. Įgyvendinant projektą buvo
mokomasi esperanto kalbos gramatikos, skaitomas projekto metu prenumeruojamas žurnalas „Monato“100. Besimokantieji dalyvavo Lietuvos katalikų esperantininkų suvažiavime Žagarėje. LKT taip pat finansavo Klaipėdos m. SVB Girulių ir Pempininkų filialų projektą. Filialai vykdė projektą „Biblioteka,
burianti šeimą“. Projekto tikslas – prisidėti prie šeimų susvetimėjimo problemos sprendimo į renginius
kviečiant visą šeimą. Įgyvendinant projektą vyko lietuviškų biografinių knygų pristatymai. Buvo mokoma šeimos istorijai kurti ir išsaugoti naudingų dalykų: skaitmeninti šeimos archyvinius dokumentus,
sudaryti genealoginius medžius ir kt. Pempininkų filiale visai šeimai organizuoti stalo žaidimai, šeimos
buvo pakviestos į psichologės Andromedos Kurbatovienės paskaitą apie bendravimą šeimoje, Dalios
Klumbienės paskaitą „Kaip auklėti vaikus iki 10 metų“. Girulių filiale įgyvendinta programa „Pėdink į
Girulius“ (spektaklis, koncertas šeimoms ir kt.).
Edukaciniai projektai skirti įvairioms gyventojų grupėms. Užtikrinti senjorams galimybes šviestis,
mokytis ir bendrauti siekė Šiaulių m. SVB, 2013 m. vykdžiusi KM finansuotą projektą „Senjorų klubas
bibliotekoje – mokymosi visą gyvenimą erdvė“. Centrinėje bibliotekoje ir „Saulės“ filiale buvo įkurti senjorų užimtumo klubai, kuriuose pradėtos teikti biblioterapijos, menų terapijos, stalo žaidimų, susitikimų
su rašytojais, kompiuterinio raštingumo mokymų paslaugos senjorams. Klaipėdos m. SVB 2016 m. projektas „Kultūros edukacija pajūryje vaikams ir suaugusiems“ (rėmėjos – LKT, KM, SV) turėjo tikslą sudaryti sąlygas Klaipėdos pajūrio gyvenviečių skirtingo amžiaus gyventojams ir pajūryje poilsiaujantiems
svečiams dalyvauti kultūrinėje-edukacinėje veikloje. Šilutės r. SVB, Šiaulių m. SVB, Vilniaus m. SCB
projektus 2016 m. parėmė LKT. Šilutės r. SVB vykdytas projektas „Prabylančios mūzos & inovatyvūs žiniadieniai“ buvo skirtas vyresnio amžiaus bei socialinės atskirties žmonėms ir turėjo tikslą sujungti profesionaliosios kūrybos sklaidą rajone su bibliotekos teikiamomis inovatyviomis paslaugomis. Šiaulių m.
biblioteka toliau orientavosi į senjorų poreikius: skatinti pagyvenusių žmonių dalyvavimą kultūrinėje
veikloje turėjo tikslą bibliotekos projektas „Aktyvus ir kultūringas senjoras bibliotekoje“. Vilniaus m.
SCB Naujosios Vilnios filialas vykdė projektą „Mokėti kalbą – pažinti Lietuvą“. Įgyvendinta suaugusiųjų
kitataučių valstybinės kalbos mokymosi programa.
Vykdant projektus skatinami bibliotekos ir bendruomenės ryšiai. Lietuvos kultūros taryba parėmė
Mažeikių r. bibliotekos projektą „B. A. B. 2017“ (Biblioteka arčiau bendruomenės – bendruomenė arčiau
bibliotekos). Projekto tikslas – skatinti skirtingų institucijų bendradarbiavimą priartinant prie bibliotekos vykdomos visuomenės švietimo ir kultūrinės veiklos atskiras bendruomenių grupes. Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija finansavo Pasvalio bibliotekos projektą „Biblioteka ir bendruomenė:
istorijų tiltai“. Organizuoti renginiai sudarė galimybes bendruomenės nariams gilinti žinias apie kultūros
procesą, valstybės ir krašto istoriją, motyvuoti juos kūrybinei saviraiškai. Lietuvos kultūros taryba ir savivaldybė parėmė Šiaulių m. bibliotekos projektą „24/3: spalvotos laisvės dienos“. Įgyvendinant projektą
24 dienas nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios buvo siekiama skatinti šiauliečius dalyvauti kultūriniame gyvenime, bendradarbiauti kartas, ugdyti patriotiškumą.
100

„Monato“ (liet. mėnuo) – mėnesinis žurnalas, leidžiamas esperanto kalba.
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Naujos tematikos projektus vykdė Šilutės r. ir Zarasų r. bibliotekos. Šilutės r. biblioteka projektą skyrė
Vydūnui. Kultūros ministerija ir savivaldybė finansavo bibliotekos projektą „Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Ex Libris. Vilhelmui Storostai Vydūnui – 150“. Projekto partneriai: Lietuvos dailininkų sąjunga,
Lietuvos ekslibrisininkų klubas, Vydūno draugija ir kt. Siekta naujai įvertinti ir interpretuoti Lietuvos
kultūrai bei istorijai nusipelniusio rašytojo, filosofo Vilhelmo Storostos (Vydūno) gyvenimą ir kūrybinį
palikimą, aktualizuoti ir įprasminti jo filosofines bei humanistines mintis profesionalioje kultūroje surengiant tarptautinį ekslibrisų konkursą. Originalų Zarasų r. bibliotekos projektą „Istoriniai literatūriniai
personažai Zarasų viešosios bibliotekos languose“ (2017–2018 m.) finansavo Lietuvos kultūros taryba ir
Kultūros ministerija. Projektas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Šventinių renginių ciklas
numatė performansą101: priešais biblioteką buvo sukurta „gyvoji“ Lietuva: aukurų ugnis, žmonės ir simboliai, Lietuvos vėliavos spalvų rankų miškas ir paukščiai.
Atskirą grupę sudarė projektai, skirti meno edukacijai. 2007 m. Kultūros ministerija finansavo Marijampolės bibliotekos projektą „Muziką reikia atrasti“ (pradėtas vykdyti 2006 m.). Alytaus biblioteka
2009 m. vykdė projektą „Miniformų pasjansas J. Kunčino bibliotekoje“ (rėmėjai – KM, KRF). Vykdant
projektą surengta trijų dienų ekslibrisų miniartelė, du konkursai, dailės miniatiūrų paroda, pranešimai
trumpųjų literatūros žanrų bei mažųjų vizualaus meno formų temomis, literatūrinių ir muzikinių miniatiūrų vakaras, vizualiųjų menų vakaras, performansas.
Meno edukacijos projektus parėmė savivaldybės: 2007 m. Plungės r. biblioteka vykdė projektą „Poezijos, muzikos ir kino vakarai Plungėje“, Šilutės r. SVB Juknaičių ir Pašyšių filialai – projektą „Menas ir mes“,
Kretingos r. SVB Salantų filialas – projektą „Romansų ir dainuojamosios poezijos renginys Nuskaidrinantys būtį palaiminga šviesa“. 2008 m. Alytaus biblioteka drauge su bibliotekoje veikiančiu salonu „Baltos
varnos“ vykdė projektą „Tarp dangaus ir širdies: vaizduojamojo meno, poezijos ir muzikos dermė“.
Pagerbtas mūsų genialus tėvynainis. 2011 m. Druskininkų biblioteka kartu su Poezijos ir menų mėgėjų asociacija „Branduma“ minint M. K. Čiurlionio 100-ąsias mirties metines vykdė projektą „Kaip nuostabu būti reikalingam žmonėms ir jausti šviesą savo delnuose“ (rėmėja – SV). Biblioteka organizavo renginių ciklą „Vainikas M. K. Čiurlioniui“. Buvo pristatyta spaudinių paroda „Čiurlionis ir Druskininkai“.
Projektai, skirti fotomenui, skulptūrai, architektūrai. Kultūros rėmimo fondas 2013 m. finansavo Kupiškio r. bibliotekos projektą „Kupiškio krašto fotometraštininko Juozo Kraujūno fotografijų fondo formavimas ir sklaida“. Jis skirtas fotomenininko perduotam bibliotekai fotografijų archyvo fondui tvarkyti,
sisteminti ir skleisti. Parengtos parodos, kurios eksponuotos centrinėje bibliotekoje, Rudilių, Subačiaus
bibliotekose, Kauno „Saulės“ gimnazijoje, Noriūnų bendruomenės patalpose, Kupiškio rajono savivaldybėje. Surengtas jaunųjų fotomenininkų konkursas „Mano žvilgsnis į Kupiškį“102. 2015 m. Kupiškio r.
biblioteka vykdė projektą „Skulptoriaus Juozo Kėdainio kūryba šiandienos žvilgsniu“ (rėmėja – LKT).
Jo tikslas – J. Kėdainio kūrybinio palikimo aktualizavimas ir sklaida paminint skulptoriaus 100-ąsias gimimo metines, didinant profesionalaus meno ir kultūros prieinamumą įvairioms amžiaus ir socialinėms
gyventojų grupėms. Savivaldybė parėmė Joniškio r. bibliotekos projektą „Moderniosios architektūros
apraiškos Joniškyje 1918–1940 m.“ (2013 m.). Projektas įgyvendintas drauge su Joniškio A. Raudonikio
meno mokyklos Dailės skyriaus moksleiviais. Surengta konferencija, eksponuotos parodos.
Dėmesio sulaukė menų terapija. 2013 m. savivaldybė parėmė Birštono bibliotekos projektą „Menų
terapija Birštono savivaldybės gyventojams“ (partnerė – VšĮ sanatorija „Tulpė“). Biblioteka organizavo
seminarą „Meno terapija“, šokio terapijos seminarą „Streso mažinimas šokio terapijos pagalba“. Surengta konferencija. Pranešimus skaitė gydytoja psichiatrė, poezijos terapeutė Jūratė Sučylaitė, Klaipėdos
101
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Apšviestuose bibliotekos languose pasirodė istorinės asmenybės: Antanas Smetona (aktorius Ugnius Meškas), Aleksandras
Stulginskis (aktorius Justinas Talutis), Kazys Grinius (aktorius Alanas Šablinskas), Vincas Kudirka (aktorius Dovydas Kavaliauskas)
ir kiti. Iš bibliotekos balkono Lietuvos nepriklausomybės aktą skaitė aktorius Gediminas Storpirštis, jis vaidino lietuvių visuomenės
veikėją, Nepriklausomybės Akto signatarą Joną Basanavičių.
Plačiau žr. Pipynienė, J. Kraštiečiui skirtas projektas (Kupiškis). Tarp knygų, 2013, spalis, p. 35–36.
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universiteto Komunikacijos katedros doc. dr. Daiva Janavičienė ir kiti pranešėjai. Praktinius užsiėmimus
vedė lietuviškosios psichoterapijos kūrėjas, nusipelnęs gydytojas Aleksandras Alekseičikas ir J. Sučylaitė.
Daugiau dėmesio sulaukė kino menas. Pasvalio biblioteka 2011 m. vykdė projektą „Knygos kino
dienos Pasvalio krašte“ (rėmėjas – KRF). Buvo pristatyti filmai, sukurti pagal lietuvių autorių knygas.
Kauno r. biblioteka 2014–2015 m. vykdė projektą „Lietuvių kino vakarai netradicinėje erdvėje“ (rėmėja –
LKT). Lietuviško dokumentinio kino pristatymai vyko centrinėje bibliotekoje ir Kačerginėje, Liučiūnuose, Babtuose. LKT parėmė Utenos bibliotekų projektą „Pažintis su lietuvišku kinu bibliotekoje“ (2015 m.,
rėmėja – LKT). Projekto tikslas buvo sudominti lankytojus lietuvišku vaidybiniu ir dokumentiniu kinu,
supažindinti su kino kūrėjais, jų darbais, kino meno aktualijomis.
BMGF, KM [BP 2] ir SV parėmė Trakų r. bibliotekos projektą „Migruojantis kinas“. Kartu su projekto
partneriais (Trakų kultūros rūmai, Trakų istorijos muziejus ir kt.) organizuoti teminiai filmų pristatymai,
filmų peržiūros, susitikimai su kino kūrėjais. Edukaciniai kino vakarai ir užsiėmimai vyko netradicinėse
(dažniausiai lauko, rajono miestelių ir kaimų) erdvėse. Pažintis su kino menu buvo tęsiama 2017 m. Lietuvos kultūros taryba parėmė Biržų r., Pasvalio bibliotekų projektus. Biržų r. biblioteka įgyvendino projektą
„Sniego ilgesys“, skirtą kraštiečio pasaulinio garso avangardo kino kūrėjo Jono Meko 95-osioms metinėms103. J. Meko gyvenimą ir kūrybą pristatė profesionalūs menininkai, Biržų krašto kultūrininkai. Pasvalio biblioteka vykdė projektą „Kino dienos Pasvalio krašte 2017: lietuviško kino atradimai“. Pasvalio krašto
gyventojams buvo suteikta galimybė pamatyti vaidybinius ir dokumentinius lietuviškus kino filmus, apdovanotus kasmetiniu Lietuvos kino ir televizijos kino prizu „Sidabrinė gervė“, bei susitikti su jų kūrėjais.
Grupė projektų skirta sveikai gyvensenai ugdyti. Tokio pobūdžio projektus 2007 m. vykdė Mažeikių r.
SVB filialas, Panevėžio r. SVB, Rokiškio r. SVB, Akmenės r. SVB. Apžvelgsime Mažeikių r. SVB Ventos filialo projektą „Dvasinė sveikata – fizinės sveikatos pagrindas“, kurį parėmė KSRF ir SV. Projekto tikslas –
teikti šviečiamąją informaciją apie fizinės ir dvasinės sveikatos stiprinimo priemones, skatinti žmones
gyventi sveikai, didinti sveikos gyvensenos motyvacijos efektyvumą, populiarinti knygų skaitymą kaip
vieną iš dvasinio tobulėjimo būdų. Parengti teminiai aplankai „Sveika siela – sveikas kūnas“, „Sportas ir
sveikata“, „Netradicinė medicina“ ir kt. Organizuota popietė „Gyvenkime sveikai“, joje paskaitą skaitė
Lietuvos sveikuolių sąjungos generalinis sekretorius Eligijus Valskis. Radviliškio r. biblioteka gebėjo rasti tarptautinį rėmėją. Švedijos Buroso miesto labdaros ir paramos organizaciją „Stiftelsen Vitryssland“
2012 m. parėmė bibliotekos sveikos gyvensenos projektą „Nuo čiobrelio lig avietės“.
Bibliotekų dėmesys gyventojų sveikatingumo ugdymui sustiprėjo LR Seimui 2013-uosius paskelbus
Sveikatingumo metais. Ypač tai pasakytina apie Panevėžio m. ir Panevėžio r. bibliotekų vykdytus projektus. Savivaldybė parėmė Panevėžio m. bibliotekos projektus „3 žingsniai sveikatos link“, „Pakeliui į
vaistinę – užsuk į biblioteką“. Vaikų sveikatingumu rūpinosi Panevėžio r. bibliotekos. Savivaldybė parėmė Panevėžio r. centrinės bibliotekos projektą „Kuriu ir sveikai gyvenu“, Raguvos filialo projektą „Vaikų
sveikata – tai fizinė, dvasinė, socialinė gerovė“.
Iš projektų, skirtų gyventojų sveikatingumui palaikyti 2015 m., krinta į akis BMGF ir KM [BP 2] laimėtas Šakių r. bibliotekos projektas „Šiuolaikinės technologijos – bendruomenės sveikatai“. Panaudojant
įdiegtas šiuolaikines informacines technologijas, taikant „Biofeedback“ (BFB – biologinio grįžtamojo ryšio) metodą104 siekta prisidėti prie projekto dalyvių dvasinės ir psichinės gerovės, jų pažintinių gebėjimų
ugdymo ir treniravimo. Paminėtinas 2016 m. savivaldybės paremtas Marijampolės bibliotekos projektas
„Menas gyventi – menas būti sveikam“. Vykdant projektą siekta taikyti psichinės sveikatos stiprinimo
prevencijos priemones. Surengtas edukacinis užsiėmimas „Mandala105 – tai kelionė į save“.
103
104
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Jonas Mekas gimė 1922 m. Semeniškių k., dab. Biržų rajone.
Biofeedback (angl. k. – biologinis grįžtamasis ryšys) – metodas, kai žmogus išmoksta kontroliuoti tas savo organizmo fiziologines
reakcijas, kurios paprastai laikomos nevalingomis arba sunkiai valdomomis (pavyzdžiui, širdies ritmas, raumenų įtampa, galvos
smegenų aktyvumas).
Mandala (sanskrito k. – ratas) yra apskritimo arba kvadrato formos geometrinė kompozicija, simboliškai vaizduojanti tam tikrą
dvasinę, kosminę arba psichologinę tvarką. Mandala yra pagalbinė priemonė meditacijos praktikoje.
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Įsidėmėtinas Kauno r. SVB bibliotekos dalyvavimas 2017 m. Elektronikos platintojų asociacijos projekte. Bendradarbiaujant su LNB rajono bibliotekoje vykdytas asociacijos organizuotas projektas „Atsakingas skaitytojas“. Biblioteka kvietė bibliotekos lankytojus dalyvauti elektronikos atliekų rinkimo akcijoje ir nebenaudojamus elektronikos prietaisus (virdulius, telefonus, barzdaskutes, baterijas) atnešti į
biblioteką. Per 3 mėnesius viešosios bibliotekos lankytojai atsikratė 800 kg elektronikos atliekų. Rajono
bibliotekos lankytojai buvo aktyviausi ir surinko didžiausią elektronikos atliekų kiekį iš visų šalies bibliotekų, dalyvaujančių projekte106.
Vaikams ir jaunimui skirti edukacijos projektai paženklinti temų įvairove. 2007 m. savivaldybės finansavo Kėdainių r. bibliotekos projektą „Prisijaukinkime muziką“, Alytaus r. SVB Vankiškių filialo projektą
„Menas – tai veržimasis į gėrį“, Panevėžio r. bibliotekos projektą „Jaunieji mokslininkai“ ir Linkaučių
filialo projektą „Menas būti savimi“. Projektai skirti renginiams organizuoti.
Originalios darbo su vaikais formos buvo numatytos Klaipėdos m. bibliotekos projekte, skirtame
kalbos kultūrai. Savivaldybė parėmė projektą „Išsišluokime kalbos „šiukšles“. Siekta atkreipti vaikų dėmesį į gimtosios kalbos išsaugojimo būtinybę, puoselėti kalbą, aktyvinti knygų skaitymą. Įgyvendinant
akciją „Balandis – švarios kalbos mėnuo“ bibliotekos padaliniuose ir 17-oje miesto švietimo ir ugdymo
įstaigų į specialias urnas buvo renkamos kalbos „šiukšlės“, organizuojamos viktorinos pagal surinktus
nevartotinus kalbos pavyzdžius107. Išleistas lietuvių kalbos šiukšlių žodynėlis, kuriame vaikai surinko
apie 240 nevartotinų žodžių ir posakių bei jų lietuviškų atitikmenų. Elektroninė žodynėlio versija paskelbta internete.
Atkreiptas dėmesys į ekologinį ugdymą. Tauragės r. biblioteka 2007 m. vykdė EKAL paremtą projektą
„Drauge“ (partneris – Tauragės apskr. „Europe Direct“ informacinis centras). Per teatralizuotas edukacines pamokėles vaikams lėlių teatro „Batuotas katinas“108 lėlės pasakojo apie gamtos saugojimą, klimato
kaitą, raudonąją knygą. Veikė knygų ekologine tema „Saugokime gamtą“ paroda. Projektas pristatytas
Tauragės rajone vasarą vykusios respublikinės skautų stovyklos dalyviams, Pagramančio pagrindinės
mokyklos vaikams, Tauragės miesto mokyklų pradinukams. 2013 m. savivaldybė finansavo Panevėžio r.
SVB Piniavos filialo projektą „Tausokime ir puoselėkime mus supančią aplinką“ bei Paliūniškio filialo
projektą „Aš ir mane supantis pasaulis“. Pirmas projektas numatė aplinkinių vietovių aplinkos tvarkymą,
vykdant antrą projektą siekta vaikams suteikti žinių apie aplinkos tausojimą ir sveikatos saugojimą.
Vykdant projektą BP 2 padaugėjo jaunimui skirtų edukacijos projektų, paremtų modernių technologijų taikymu. Įgyvendinant projektus ugdytos kompetencijos IT, inžinerijos, elektronikos, robotikos
srityje, teiktos įvairios kitos mokymo, laisvalaikio, užimtumo paslaugos. Atkreiptinas dėmesys į itin turiningus Šilutės r., Kauno m., Kauno r., Šiaulių r. bibliotekų projektus, kuriuos parėmė BMGF ir KM
[BP 2]. Šilutės r. SVB vykdė projektą „Bendruomenės „HUB’as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos
kodą“. Organizuoti įvairūs saviraiškos užsiėmimai (saviraiškos kodai): 1) kūrybiškumo (mokyta dirbti įvairiomis dailės technikomis ir priemonėmis, vaidinti su personažais-lėlėmis, žaisti, draugauti, bendrauti), 2) elektronikos (supažindinama su elektronikos pagrindais, mokoma jas pritaikyti praktiškai),
3) žinių (kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems ir pažengusiems, užsienio kalbų mokymai, žinių lygos, turnyrai, viktorinos), 4) modeliavimo (3D skeneriu ir spausdintuvu), 5) multimedijos
(interaktyvios integruotos pamokos panaudojant interaktyvųjį ekraną su integruotų pamokų paketu).
Kauno m. biblioteka vykdė projektą „Atrask save 3D mieste“, skirtą Kauno ir Klaipėdos moksleiviams.
Vykdant projektą Kauno ir Klaipėdos bibliotekose įkurtos laboratorijos, kuriose 14–19 metų jaunuoliai
kūrė miesto 3D maketą, mokėsi inovacijų vadybos pagrindų, aplankė verslo, informacinių ir komunikacinių technologijų įmones. Projektas pelnė tarptautinį pripažinimą, taip pat tarptautinės organizacijos
106
107

108

Plačiau žr. Vasauskaitė, R. Projekto „Atsakingas skaitytojas“ nugalėtojai (Kaunas). Tarp knygų, 2017, spalis, p. 37.
Per baigiamąją šventę, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, kalbos „šiukšlės“ buvo viešai sudegintos Danės upės krantinėje.
Bibliotekos lėlių teatras įkurtas 1991 m.
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EIFL apdovanojimą už modernias paslaugas, gerinančias gyvenimo kokybę109. Kauno r. biblioteka su
grupe partnerių įgyvendino projektą „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“. Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti
Kauno rajono moksleivių kūrybines, iniciatyvumo ir technologines kompetencijas, taikant IT priemones
bei sudarant sąlygas kokybiškam integruotam formaliam ir neformaliam ugdymui. Vykdant projektą
buvo tobulinami moksleivių gebėjimai papildomo ugdymo srityse (robotika, informatika, matematika,
fizika). Ugdant meninius gebėjimus naudotos vaizdo technologijų programos (integruojama į mokyklinius dailės, dizaino ir muzikos dalykus) ir planšetiniai kompiuteriai (kuriant animacijas, videofilmus,
supažindinant su tinklaraščių kūrimu ir kompiuterine leidyba, muzikos kūrimo principais). Šiaulių r.
biblioteka vykdė projektą „Verslo ir amatų akademija“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunimui, norinčiam pradėti savo verslą. Šešiuose bibliotekos filialuose įrengtos modernios erdvės – mažieji biurai
mokytis ir verslumui skatinti. Jose organizuoti teoriniai ir praktiniai seminarai. Projektas turėjo daug
partnerių – tai Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras, Šiaulių rajono
Kuršėnų kūrybos namai, Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centras ir kt.
BMGF ir KM [BP 2] taip pat finansavo:
Alytaus bibliotekos – projektą „Išmanioji biblioteka jaunimui“,
Birštono SVB – projektą „Interaktyvi biblioteka – erdvė kūrybai ir atradimams“,
Kaišiadorių r. SVB – projektą „Robotikos mokykla bibliotekoje“,
Kretingos r. SVB – projektą „Edukacinis kūrybinių medijų centras bibliotekoje“.
LKT parėmė Ignalinos r. SVB projektą „Inovatyvių technologijų ir kūrybiškumo taikymas populiarinant bibliotekos paslaugas jaunimui“. Moksleiviai ir mokytojai supažindinti su „Geocaching“110 žaidimu.
Įsidėmėtinas Klaipėdos m. bibliotekos 2015 m. projektas, smarkiai atliepiantis nūdienos realijas. LKT
ir KM finansavo bibliotekos projektą „Kibernetiniai karai“. Projekto tikslas – patraukliomis jaunimui
veiklomis ugdyti gebėjimus kritiškai vertinti bei analizuoti žiniasklaidos informaciją, siekti atpažinti tikrą žiniasklaidos pranešimų esmę, taip motyvuojant jaunimą aktyviau dalyvauti pilietiniame gyvenime.
Vyko susitikimai ir paskaitos apie informacinius karus. Paskaitas aktualiomis temomis skaitė politologas dr. Laurynas Kasčiūnas (informaciniai ir kibernetiniai karai, Rusijos vykdomas informacinis karas
prieš Ukrainą, propagandinė informacija, su kuria susiduria lietuviai), Kauno technologijos universiteto
doc. dr. Saulius Japertas (interneto saugumas, naudojamos techninės priemonės informacijai skleisti, ją
pakeisti).
Kupiškio r., Klaipėdos m., Elektrėnų bibliotekos 2016 m. projektus skyrė naujoms edukacinėms paslaugoms kurti. ES investicijų veiksmų programos „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ lėšomis
finansuotos Kupiškio r. bibliotekos programos „Šeštadieninė mokyklėlė 7–9 metų amžiaus vaikams“ ir
„Eko dirbtuvėlės“ (projektus administravo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras). Pirmos
programos tikslas – per menines veiklas atskleisti vaiko gebėjimus, skatinti vaikų užimtumą, mažinti socialinę atskirtį, padėti lengviau adaptuotis mokykloje. Šeštadieniais buvo organizuojami edukaciniai užsiėmimai įvairiomis temomis: kompiuterinio raštingumo, rankdarbių, dailės ir kt. „Eko dirbtuvėlės“ vyko
Skapiškio padalinyje. Jų tikslas – skatinti jaunimo ir vaikų atsakingą požiūrį į gamtos išteklių saugojimą,
ugdyti ekologinį sąmoningumą ir draugišką aplinkai elgesį. Kultūros ministerija parėmė Klaipėdos m.
SVB projektą „Kitokia realybė bibliotekoje“. Kaip projekto partneriai dalyvavo keturios SVB: Neringos,
Kretingos r., Palangos, Klaipėdos r. Siekta papildyti bibliotekoje įkurtą edukacinę naujų galimybių erdvę
novatoriškais, kūrybiškumą ugdančiais ir motyvaciją didinančiais technologiniais sprendimais, ugdyti
109

110

Plačiau žr. Gavėnė, R. Projektas „Atrask save 3D mieste“ pelnė tarptautinį apdovanojimą (Kaunas). Tarp knygų, 2016, liepa–rugpjūtis, p. 36–37.
Geocaching – angliškas žaidimo pavadinimas, kilęs iš tarptautinio žodžio geo (žymi sąsają su Žeme, geografija) ir angliško žodžio
cache – slėptuvė. Žaidimas susijęs su geografija ir judėjimu Žemės paviršiumi – pėsčiomis, dviračiu, automobiliu, ir slėptuvių ieškojimu.
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profesinę motyvaciją. Jaunimas buvo mokomas dirbti su papildytosios realybės kūrimo programomis,
dalyvavo dronų (skraidyklių) praktiniuose mokymuose ir kt. Įgytas žinias jaunimas pritaikė Klaipėdos m. bibliotekos interneto svetainei „Klaipėdos miesto nekilnojamosios kultūros vertybės“ papildyti
ir naudojimui patobulinti. Elektrėnų biblioteka vykdė projektą „Tėvynės meilės ir grožio keliu“ (rėmėja – SV). Siekta padėti vaikams geriau pažinti gimtąją šalį, gimtąjį miestą ir savo šaknis, ugdyti tautinį ir
pilietinį sąmoningumą, mokyti tolerancijos kitos tautybės, kito tikėjimo, kitos rasės žmonėms.
Pažymėtinos Lazdijų r., Rokiškio r., Naujosios Vilnios bibliotekų 2017 m. iniciatyvos. Lietuvos ir
Lenkijos jaunimo mainų fondas parėmė Lazdijų r. bibliotekos projektą „Kūrybinės verslo industrijos
jauniems“. Projekto tikslas – skatinti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo tarpkultūrinį bendravimą. Surengta
stovykla, kurioje jaunuoliai dalyvavo protų mūšiuose, pokalbiuose istorijos, politikos ir verslo temomis,
susitiko su įvairiose srityse dirbančiais Lazdijų krašto verslininkais, susipažino su Lenkijos ir Lietuvos
politika verslumo skatinimo sferoje. Rokiškio r. biblioteka projektą skyrė Lietuvių kalbos kultūros metams (LR Seimas 2017-uosius paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais). Lietuvos kultūros taryba ir savivaldybė finansavo bibliotekos projektą „Lietuvos kodas – lietuvių kalba“. Vykdant projektą siekta atskleisti lietuvių kalbos, kaip tautos kultūrinės tapatybės, reikšmingumą. Pristatyti lietuvių kalbos puoselėtojai,
kalbininkai. Savivaldybė parėmė Naujosios Vilnios bibliotekos projektą „Kūrybinis anglų kalbos mokymasis“. Vaikų ir jaunimo dienos centro „Mūsų nameliai“ lankytojams surengti interaktyvūs meniniai ir
terapiniai žaidimai, skatinantys mokytis anglų kalbos.
2.2.4. Kūrybinės meninės veiklos skatinimo projektai
Dabarties laikotarpiu ypatingą reikšmę turi gyventojų kūrybiškumo skatinimas. 11 lentelėje pateikiama informacija apie kūrybinės meninės veiklos skatinimo 2007, 2013, 2015–2017 metais vykdytus
projektus.

Metai

1

2007 m.

2

2013 m.

Kauno
apskr. (8),
Marijampolės apskr. (5)
Jonavos r.
SVB (1,
Nr – 1)

Klaipėdos
apskr. (7),
Tauragės
apskr. (4)

Panevėžio
apskr. (6),
Utenos
apskr. (6)

Šiaulių
apskr. (7),
Telšių
apskr. (4)

Klaipėdos r.
SVB (1, Vr – 1),
Kretingos r.
SVB (2, Vr – 2),
Šilutės r. SVB
(1, Nr – 1)

Panevėžio m.
SVB (4, Vr – 4),
Rokiškio r. SVB
(1,Vr – 1),
Anykščių r.
SVB (1, Vr – 1)

Joniškio r. SVB
(1, Nr – 1), Pakruojo r. SVB (1,
Nr – 1),
Plungės r. SVB
(1, Nr – 1)

Kretingos r.
SVB (2, Vr – 2),
Tauragės r. SVB
(1,Vr – 1)

Kupiškio r.
Radviliškio r.
SVB (4, Nr – 2, SVB (1, Tr – 1)
Vr – 4), Panevėžio m. SVB
(3, Nr – 3),
Panevėžio r.
SVB (2, Vr – 2),
Rokiškio r. SVB
(2, Vr – 2),
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Vilniaus
apskr. (8),
Alytaus
apskr. (5)

Iš viso

11 lentelė. Kūrybinės meninės veiklos skatinimo projektų vykdymas 2007, 2013, 2015–2017 metais
(skliaustuose – bibliotekų skaičius apskrityse, vykdytų projektų skaičius, rėmėjų tipas: Tr – tarptautinis rėmėjas,
Nr – nacionalinis rėmėjas, Vr – vietos rėmėjas)

Trakų r. SVB
18
(1, Nr – 1), Vilniaus m. SCB
(2, Vr – 2),
Alytaus r. SVB
(1, Vr – 1)
Trakų r. SVB
20
(1, Nr – 1), Vilniaus m. SCB
(1, nenurodyta – 1)
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Klaipėdos
apskr. (7),
Tauragės
apskr. (4)

Panevėžio
apskr. (6),
Utenos
apskr. (6)

Šiaulių
apskr. (7),
Telšių
apskr. (4)

Vilniaus
apskr. (8),
Alytaus
apskr. (5)

Iš viso

Metai

Kauno
apskr. (8),
Marijampolės apskr. (5)
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Anykščių r.
SVB (1,
nenurodyta –1), Ignalinos r. SVB
(1, Nr – 1),
Zarasų r. SVB
(1, Nr – 1)
3

2015 m.

Kaišiadorių r. SVB
(1, Tr – 1,
Nr – 1),
Vilkaviškio r.
SVB (1, nenurodyta – 1)

Klaipėdos m.
SVB (1, Nr – 2),
Klaipėdos r.
SVB (3, Tr – 1,
Nr – 1, Vr – 2),
Kretingos r.
SVB (1, Vr – 1),
Skuodo r. SVB
(1, Vr – 1), Šilutės r. SVB (2,
Tr – 1, Nr – 2,
Vr – 1),
Pagėgių SVB
(1, nenurodyta – 1); Tauragės r. SVB
(2, Tr – 2,
Nr – 1)

Kupiškio r. SVB
(1, Nr – 1),
Panevėžio m.
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1), Panevėžio r. SVB (2,
Nr – 2),
Anykščių r.
SVB (2, Tr – 1,
Nr – 1, Vr – 1),
Ignalinos r.
SVB (1, Nr – 1)

Kelmės r. SVB
(1, Tr – 1,
Nr – 1, Vr – 1),
Radviliškio r.
SVB (2, Vr – 3),
Mažeikių r. SVB
(1, Vr – 1)

Elektrėnų
27
SVB (2, Tr – 1,
Nr – 1, Vr – 1),
Lazdijų r. SVB
(1, Tr – 1,
Nr – 1)

4

2016 m.

Kaišiadorių r. SVB
(1, Tr – 1,
Nr – 1), Kauno m. SVB
(1, Nr – 1),
Vilkaviškio r.
SVB (1, nenurodyta – 1)

Klaipėdos r.
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1), Kretingos r. SVB
(1, Vr – 1),
Skuodo r. SVB
(1, Vr – 1), Šilutės r. SVB (2,
Nr – 1, Vr – 1),
Jurbarko r. SVB
(1, Nr – 1),
Pagėgių SVB
(1, nenurodyta – 1), Tauragės r. SVB (2,
Tr – 1, Nr – 1,
Vr – 1)

Kupiškio r.
SVB (2, Tr – 1,
Nr – 1),
Panevėžio m.
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1), Panevėžio r. SVB
(2, Vr – 2),
Pasvalio SVB
(1, Nr – 1),
Rokiškio r. SVB
(1, Vr – 1),
Anykščių r.
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1)

Kelmės r. SVB
(3, Tr – 1,
Nr – 2, Vr – 2),
Radviliškio r.
SVB (1, Vr – 1),
Mažeikių r. SVB
(2, Vr – 2), Plungės r. SVB (1,
Vr – 1), Telšių r.
SVB (2, Vr – 2)

Elektrė35
nų SVB (1,
Tr – 1, Vr – 1),
Vilniaus m.
SCB (3, Nr – 2,
Vr – 1),
Alytaus r. SVB
(1, Vr – 1),
Varėnos r. SVB
(1, Vr – 1)
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Metai

5

2017 m.

Projektų skaičius, tarptautinių, nacionalinių, vietos
rėmėjų parama
vykdant projektus

Kauno
apskr. (8),
Marijampolės apskr. (5)

Klaipėdos
apskr. (7),
Tauragės
apskr. (4)

Panevėžio
apskr. (6),
Utenos
apskr. (6)

Šiaulių
apskr. (7),
Telšių
apskr. (4)

Vilniaus
apskr. (8),
Alytaus
apskr. (5)

Birštono SVB
(1, Nr – 2,
Vr – 1), Kauno m. SVB (3,
Nr – 2,Vr –
2), Kauno r.
SVB (2,
Nr – 2),
Kazlų Rūdos
SVB (1, nenurodyta – 1);
Vilkaviškio r.
SVB (1, nenurodyta – 1)

Klaipėdos m.
SVB (1, Vr – 1),
Klaipėdos r.
SVB (3, Vr – 3),
Kretingos r.
SVB (3, Vr – 3),
Skuodo r. SVB
(1, Nr – 1), Šilutės r. SVB (2,
Nr – 2, Vr – 2)

Panevėžio r.
SVB (2, Vr – 2),
Ignalinos r.
SVB
(1, Nr – 1)

Kelmės r. SVB
(1, Nr – 1,
Vr – 1), Radviliškio r. SVB (3,
Tr – 1, Vr – 2),
Šiaulių m. SVB
(1, Nr – 1,
Vr – 1), Šiaulių r.
SVB (3, Nr – 2,
Vr – 2),
Mažeikių r. SVB
(2, Vr – 2), Plungės r. SVB (3,
Vr – 3), Telšių r.
SVB (1, Vr – 1)

Elektrėnų SVB
(2, Vr – 2);
Švenčionių r. SVB (1,
Nr – 1),
Alytaus SVB
(1, Vr – 1),
Lazdijų r. SVB
(1, Vr – 1),
Varėnos r. SVB
(2, Nr – 1,
Vr – 1)

*Kauno apskr. bibliotekos: 10, Tr – 2, Nr – 10, Vr – 3; *Marijampolės apskr. bibliotekos: 4, Tr – 0, Nr – 0, Vr – 0, nenurodyta – 4; *Klaipėdos apskr. bibliotekos: 29, Tr – 3,
Nr – 11, Vr – 22; *Tauragės apskr. bibliotekos: 8, Tr – 3, Nr – 3, Vr – 2, nenurodyta – 2;
*Panevėžio apskr. bibliotekos: 29, Tr – 3, Nr – 12, Vr – 18; *Utenos apskr. bibliotekos:
9, Tr – 2, Nr – 6, Vr – 2, nenurodyta – 1; *Šiaulių apskr. bibliotekos: 18, Tr – 4, Nr – 9,
Vr – 13; *Telšių apskr. bibliotekos: 13, Tr – 0, Nr – 1, Vr – 12;* Vilniaus apskr. bibliotekos: 14, Tr – 2, Nr – 6, Vr – 7, nenurodyta – 1; *Alytaus apskr. bibliotekos: 8, Tr – 1,
Nr – 2, Vr – 6
Vykdyta projektų: 142; paramos teikėjų skaičius (per metus): Tr – 20, Nr – 60, Vr – 85,
nenurodyta – 8

Iš viso

Petras Biveinis. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinė veikla 1995–2017 metais

42

142

Vykdyti 142 projektai. Pažymėtini Panevėžio m. SVB, Kupiškio r. SVB (Panevėžio apskr.), Klaipėdos r. SVB, Kretingos r. SVB (Klaipėdos apskr.), Anykščių r. SVB (Utenos apskr.) pasiekimai vykdant
kūrybinės meninės veiklos skatinimo projektus. Vyravo vietos ir nacionalinių rėmėjų parama.
18 bibliotekų (30 proc.) 2007, 2013, 2015–2017 metais nevykdė kūrybinės meninės veiklos skatinimo
projektų. Kauno apskrityje projektų nevykdė Kėdainių r. SVB, Prienų SVB, Raseinių SVB, Marijampolės
apskrityje – Marijampolės SVB, Kalvarijos SVB, Šakių r. SVB, Klaipėdos apskrityje – Neringos SVB, Palangos m. SVB, Tauragės apskrityje – Šilalės r. SVB. Panevėžio apskrityje projektų nevykdė Biržų r. SVB,
Utenos apskrityje – Molėtų r. SVB, Utenos SVB, Visagino SVB, Alytaus apskrityje – Druskininkų SVB.
Vilniaus apskrityje projektų nevykdė 4 bibliotekos: Šalčininkų r. SVB, Širvintų r. SVB, Ukmergės r. SVB,
Vilniaus r. SVB.
Kūrybinės meninės veiklos skatinimo projektai daugiausia buvo skirti vaikams ir jaunimui. Projektais
siekta skatinti vaikų ir jaunimo kūrybinę saviraišką. Kultūros ministerija 2007 m. parėmė Jonavos r. SVB
projektą „Jaunųjų menininkų sklaida Jonavoje“. Buvo organizuota moksleivių Gretos Markevičiūtės ir
Jurgos Ribačiauskaitės kūrybos leidinio „Kai gerai būti nebegali“ pristatymas, surengtas literatūros ir
muzikos vakaras „Mes ateinam“. Surengti parodų pristatymai, tarp jų – Jonavos Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos dailės studijos mokinių kūrybos parodos. Vaikų ir jaunimo meniniam ugdymui bei jų
saviraiškai skirtas Kultūros ministerijos paremtas Joniškio r. SVB projektas „Jaunųjų menininkų galerija
bibliotekos erdvėje“ ir kiti bibliotekų projektai.
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Vykdant projektus buvo siekiama ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinius meninius gebėjimus. Įgyvendinant Kupiškio r. bibliotekos 2011 m. projektą „Lėlių teatras – jaukus vaikystės pasaulis“ (rėmėja –
KM) vaikai ir paaugliai gamino lėles, kūrė scenarijus, vaidino, dalyvavo teatrų festivalyje „Vaikai ir lėlės“.
Renginiuose dalyvavo 10 institucijų: Kupiškio r. centrinė biblioteka ir 5 jos padaliniai, Vaikų ir jaunimo
ugdymo centras „Varpelis“, Kupiškio vaikų dienos centras, Paketurių Šv. Kazimiero vaikų globos namai,
Alizavos pagrindinė mokykla. Panašų projektą 2012 m. vykdė Šiaulių m. biblioteka („Skaitantys vaikai
kuria lėlių teatrą“, rėmėja – KM). Utenos bibliotekos projektą „Utenos krašto padavimai animacijoje“ parėmė KM. Projekto tikslas – per animacinio filmo kūrimą paskatinti vaikų kūrybiškumą, jų domėjimąsi
krašto istorija. Buvo paskelbtas piešinių konkursas 7–12 metų vaikams „Utenos krašto padavimų knygą
atvėrus...“ Mokytojų ir bibliotekininkių komisija išrinko geriausius darbus, kurių autoriai buvo pakviesti
į kūrybines dirbtuves. Kūrybinius užsiėmimus vedė profesionalūs animatoriai Jūratė Leikaitė-Aškinienė
ir Valentas Aškinis. Vaikai susipažino su animacijos istorija ir technika, drauge su animatoriais sukūrė
animacinį filmą „Kunigaikštis Utenis“, jis buvo įrašytas į DVD.
Tad vaikų ir jaunimo kūrybinių meninių gebėjimų ugdymas apėmė įvairias sritis. Pavyzdys galėtų būti Lietuvos kultūros tarybos finansuotas Šiaulių r. SVB filialo projektas. Ginkūnų mst. biblioteka
įgyvendino projektą „Kelionė skaitymo, pažinimo ir kūrybos keliais“ (2014 m.). Projekte buvo numatyti mokymai savarankiškai pasirinkti knygą, rašyti perskaitytų knygų anotacijas. Siekiant plėtoti vaikų
vaizduotę ir kūrybingumą organizuoti tokie užsiėmimai: knygų personažų kūrimas iš džiovintų žolynų,
bibliografinių žymelių pynimas iš siūlų, dirbinių iš molio lipdymas. Mažieji skaitytojai buvo pakviesti į
susitikimą su dailininke, vaikiškų knygų iliustratore, rašytoja Lina Žutaute. Aktyviausiems projekto dalyviams organizuota ekskursija į Naisius (aplankyti Zigmo Gėlės literatūros, Baltų dievų, Inkilų muziejai,
Žemaitukų žirgynas ir „Naisių vasaros“ teatras).
Projektus, skirtus vaikų ir jaunimo kūrybinei meninei veiklai, parėmė tarptautinės institucijos. Pažymėtina, kad Radviliškio r. ir Tauragės r. bibliotekos sulaukė JAV lietuvių paramos. 2013 m. Radviliškio r. biblioteka vykdė projektą „Vaikų vasaros stovykla Būsim, dalyvausim, daug ką sužinosim“, 2015 m.
Tauragės r. bibliotekos vykdė projektą „Vaikai–biblioteka–lėlių teatras“. Juos finansavo JAV lietuvių bendruomenės krašto valdyba. Lazdijų r. SVB 2015 m. vykdė projektą „Istorijos menas“ (rėmėjai Lietuvos ir
Lenkijos jaunimo mainų fondas ir savivaldybė). Buvo organizuotos Lietuvos ir Lenkijos jaunimo kūrybinės meninės dirbtuves ir dailės pleneras, sukurta projekto „Facebooko“ grupė, kurioje jaunuoliai įgijo
galimybę dalytis informacija apie vykstančias veiklas abiejose šalyse. Projekto dalyviai rengė pristatymus
apie LDK istoriją.
BMGF ir KM [BP 2] parėmė Panevėžio m., Elektrėnų, Kelmės r., Tauragės r. SVB bibliotekų projektus.
Panevėžio m. biblioteka vykdė projektą „3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis“. Pasiūlytos naujos kokybiško laisvalaikio praleidimo vaikams ir jaunimui formos: 3D modeliavimas, stopkadro filmukų kūrimas,
skaitmeninė fotografija, Jaunojo informatiko mokyklėlė. Elektrėnų SVB vykdė projektą „Saviraiškos erdvės paaugliams ir jaunimui įkūrimas“. Buvo siekiama skatinti kūrybiškumą, ugdyti kompetencijas IT
srityje organizuojant Autocad mokymus ir kūrybinius užsiėmimus 3D kūrybinių dirbtuvių laboratorijoje, intelektualius interaktyvius stalo žaidimus, protų mūšius ir kt. Kelmės r. SVB vykdė projektą „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“. Buvo sukurta 14–24 metų jaunuoliams skirta, naujausiomis technologijomis aprūpinta, asmenybei tobulėti prasmingai leidžiant laisvalaikį pritaikyta erdvė.
Tauragės r. SVB vykdė projektą „Jaunųjų inžinierių laboratorija (2015–2016 m.)“. Įrengus laboratoriją
su įvairiomis techninėmis bei elektronikos priemonėmis buvo sudarytos sąlygos prasmingam jaunimo
užimtumui, verslumo skatinimui, kūrybiškumui.
Panašaus pobūdžio projektus rėmė Lietuvos kultūros taryba ir savivaldybės. 2016 m. LKT finansavo
Vilniaus m. SCB projektą „Mano kambarėly keturios kėdutės“. Projektas skirtas vaikams ir paaugliams
susikurti personalinę „erdvę“ bibliotekoje, tokią, kokią ją įsivaizduoja, naudojant įvairias meno priemones. LKT ir SV parėmė Kelmės r. bibliotekos projektą „Jaunimo inovatyvios erdvės paslaugų plėtra“.
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Savivaldybės parėmė Kretingos r. bibliotekos projektą „Atvira jaunimo erdvė Savas kampas bibliotekoje“,
Mažeikių r. bibliotekininkų draugijos projektą „Jaunimo erdvė – laisvalaikiui ir iniciatyvoms“, Alytaus r.
SVB Ūdrijos filialo projektą „Atrask erdves saviraiškai ir kūrybai“.
Projektai skirti atskiroms kūrybinio meninio ugdymo sritims. Lietuvos kultūros taryba 2016 m. parėmė Kupiškio r. SVB projektą „Fotografijos mokymai-paroda Neatrastas Kupiškis“. Savivaldybės finansavo
Tauragės r. SVB projektą „Lėlių paradas“, Šilutės r. SVB projektą „Jaunimo divizionas – ateik, mąstyk,
šturmuok“. Vykdant pastarąjį projektą bibliotekoje sukurtas galvosūkių kambarys. Meninės kūrybos skatinimo kontekste pažymėtinas Druskininkų bibliotekos dalyvavimas kitų institucijų projekte. 2015 m.
biblioteka įsitraukė į VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ „RV Agentūra“ vykdomą projektą „Kita forma bibliotekose“. Jį įgyvendinant vyko užsiėmimai, kaip pasitelkus kūrybiškumą ir savo aplinkoje rastas atliekas
sukurti naujus, funkcionalius, buityje ar interjere pritaikomus daiktus. Vaikai buvo mokami iš atliekų
pasigaminti vėl naudojamus daiktus: muzikos instrumentus, aksesuarus, kanceliarinius reikmenis. Mokytojai supažindinti su galimybe ekodizainą pritaikyti švietimo įstaigose.
Plėtėsi projektuose numatytų darbo formų ir metodų spektras. Aptarsime 2017 m. Kauno r., Birštono,
Kelmės r. bibliotekų projektus. Kauno r. biblioteka laimėjo LKT projektą „Knygos menas bibliotekoje“. Projektas pakvietė vaikus į įvairias edukacijas: mirioramų – ritininių knygų dirbtuves, tapybos ant
vandens edukacijas, tapybos ant akmenėlių; Olego Karavajevo dailės studijos111 edukacijas Garliavoje.
LKT, KM ir SV parėmė Birštono bibliotekos projektą „Biblioteka – kūrybinių atradimų namai“. Bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais, Birštono gimnazija ir Nemajūnų dienos centru organizuotos veiklos: viktorinos, 3D spausdinimo dirbtuvės, robotikos technologijų laboratorija, smėlio terapija
ir kt. Kelmės r. biblioteka vykdė projektą „Inovatyvios bibliotekos paslaugos vaikams“ (rėmėjos – LKT,
SV). Skatinant kūrybiškumą panaudotos naujosios technologijos ir inovatyvios priemonės: 3D modeliavimas, žaidimų pultas su judesio kamera, interaktyvios grindys, kūrybinis braižymas, magnetinių kubelių konstravimas ir kt.
Pažymėtini Kauno m. ir Šiaulių m. bibliotekų vykdyti originalūs projektai. Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija parėmė Kauno m. bibliotekos projektą „Jaunimo teatro akademija“. Vykdant
projektą talkino partneriai: Kauno miesto kamerinis teatras, VšĮ Kauno medijų centras ir kt. Projekto
dalyviai ugdė teatrinės raiškos įgūdžius įsitraukdami į kūrybines užduotis, improvizacijas, vaidmenų
žaidimus, psichoterapines praktikas, judesio ir viešojo kalbėjimo technikas. Užsiėmimus vedė žinomi
teatro pasaulio atstovai: šokio teatro „Aura“ vadovė Birutė Letukaitė, režisieriai Gytis Padegimas ir Gildas Aleksa, aktorius Vytautas Gasiliūnas, teatro ir kino kritikas Vaidas Jauniškis, dramaturgas Mindaugas Nastaravičius, Oratorių mokyklos vadovė Vilma Kubilienė ir kiti. Projekto vykdymo pabaigoje vaikai parengė spektaklį „Skrudžo112 Kalėdos“, kurį rodė kalėdiniu laikotarpiu. Sukurta projekto svetainė
www.teatroakademija.lt. Šiaulių m. SVB vykdė projektą „Rėkyvos lobių paieška“ (rėmėjos – LKT, SV).
Siekta paskatinti netradicines veiklas. Sukurtas naujas interaktyvus žaidimas – lobių paieškos. Jos vyko
bibliotekoje: 1–5 klasių moksleiviai su mokytojais keliavo ieškoti Rėkyvos „lobių“ (konkretus miesto
objektas, jo istorija).
Kūrybinė vaikų veikla buvo skatinama per vasaros atostogas. Projektus finansavo savivaldybės.
2007 m. Panevėžio m. centrinė biblioteka ir jos filialai, Vilniaus m. SCB filialai projektus skyrė vaikų
užimtumui vasarą – edukacinėms kūrybinėms stovykloms organizuoti. Panevėžio m. VB vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“, „Židinio“, Smėlynės, vaikų bibliotekoje „Žiburėlis“ veikė vaikų vasaros
stovyklos. Vaikai dalyvavo literatūrinėse viktorinose, susitikimuose, bibliografinėse pamokėlėse, mokėsi
įvairių piešimo „gudrybių“, rengė parodas, dalyvavo kūrybiniuose poezijos konkursuose, vyko į pažintines ekskursijas Panevėžio mieste. Su bibliotekininkių pagalba vaikai leido stovyklų laikraščius. Panašaus
111
112

Dailės studija pradėjo veiklą 2001 m.
Skrudžas – komiksų ir animacinių filmų herojus.
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pobūdžio projektus Vilniuje vykdė Naujosios Vilnios biblioteka (2007 m., projektas „Vaikų vasaros dienos stovykla Robinzonų Sala“), Tomo Zano biblioteka (2007 m., projektas „Vaikų vasaros poilsio programa Fantazija“), Panevėžio rajone – Ėriškių k. biblioteka (2013 m., projektas „Vaikų vasaros stovyklėlė
Kodėl į biblioteką, o ne į gatvę?“), Velžio mst. biblioteka (2013 m., projektas „Vaikų kūrybiškumo skatinimas. Kūrybingas laisvalaikis vasaros dienos stovyklos metu“).
Pažymėtina, kad tokio pobūdžio novatoriškus projektus parėmė Lietuvos kultūros taryba. Šilutės r.
biblioteka vykdė tęstinį projektą „Jaunieji genijai – menininkai“ (2015 m., 2017 m.). 2015 m. organizuotoje stovyklose dalyvavo atostogaujantys jaunieji šilutiškiai. Tradiciškai stovyklose mokyta teatro žmonėms reikalingų įgūdžių – režisuoti spektaklius, kurti scenarijus, pritaikyti muzikinius kūrinius ir kt. Organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse aktoriai kūrė kartu su vaikais113. Kauno m. biblioteka vykdė projektą
„Greimo žurnalistikos akademija“ (2016 m.). Organizuota jaunimo kūrybinio rašymo vasaros stovykla
Petrašiūnų ir Panemunės struktūriniuose padaliniuose. Stovyklos tikslas – suteikti moksleiviams teorinių ir praktinių žurnalistinio darbo įgūdžių. Paskaitas ir kūrybines dirbtuves organizavo žurnalistai, literatūros kritikai, rašytojai, dainininkai, viešųjų ryšių specialistai. Geriausi moksleivių tekstai publikuoti
portale www.kaunozinios.lt.
Suaugusiems gyventojams projektų skirta mažiau. 2007 m. buvo vykdomi tik du jiems skirti projektai.
Plungės r. SVB Narvaišių k. filialas vykdė projektą „Nuo gelstančių lapų iki sniego gniūžtės“ (rėmėja –
KM), pagrindiniu jo renginiu tapo floristikos seminaras. Klaipėdos r. SVB Judrėnų filialas įgyvendino
projektą „Meno mylėtojų kūrybos pleneras“ (rėmėja – SV).
Ryškėjo orientacija į kūrybinių dirbtuvių organizavimą. Kūrybinės dirbtuvės sujungė įvairias temas.
Kupiškio r. SVB projektas „Kūrybinės dirbtuvės – dar vienas žingsnis knygos link“ (2012–2013 m., rėmėjai – KRF, SV, UAB „Patogu pirkti“) buvo skirtas norintiems išbandyti save meninėje veikloje. 2012 m.
bibliotekoje veikė penkios kūrybinės dirbtuvės: „Velykinių puokščių kompozicijos“, „Kūrybiniai darbai
savęs pažinimui“, „Vilnos vėlimo menas“, „Knygos kelias“, „Popieriniai stebuklai“. 2013 m. projekto dalyviai kūrybinėse dirbtuvėse kūrė floristines kompozicijas, piešė ant stiklo ir vandens, kūrė iliustracijas
knygoms, išbandė vilnos vėlimo techniką. Klaipėdos r. SVB drauge su Klaipėdos apskrities viešąja biblioteka (KlAVB) vykdė KM paremtą projektą „Keliaujantis menas“ (2012 m.). Kūrybinės dirbtuvės surengtos Priekulės m. filiale (kūrybinio rašymo) ir Vėžaičių mst. filiale (akvarelės liejimo).
Projektai skirti kūrybiškumui skatinti įvairiose meno srityse. 2015 m. Skuodo r. biblioteka įgyvendino
projektą-edukacinių renginių ciklą „Menas žmogaus gerovei“. Įgyvendinant projektą surengti piešimo
ant stiklo, dekupažo114, vėlimo iš vilnos, floristikos mokymai. Baigiamasis projekto renginys – sukurtų
darbų paroda. Klaipėdos r. SVB vykdė projektą „Nuo tradicijos iki meno“. Pristatytas karpinių menas.
Bibliotekos darbuotoja Zita Kontrimienė eksponavo ir pristatė savo karpinių parodą bei surengė karpinių karpymo valandėles filialuose. Abu projektus parėmė savivaldybės.
Kretingos r. SVB biblioteka kūrybinę meninę veiklą susiejo su meno terapija. 2016 m. biblioteka vykdė projektą „Meno terapija ir edukacija moterims“ (rėmėjai – LKT ir SV). Projekto partneriais buvo Kretingos moterų informacijos ir mokymų centras, Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, Kretingos
meno klubas PINX. Projektas turėjo tikslą Kretingos m. moterims sudaryti sąlygas ugdyti savo kūrybinį
potencialą, tobulėti meno srityje, meną pateikiant ne vien kaip malonų laisvalaikio užsiėmimą, bet kaip
efektyvią terapiją dvasinėms ir fizinėms problemoms spręsti, priemonę lavėti, laisvėti. Užsiėmimuose
siekta jungti dailės terapiją ir edukaciją, muzikos terapiją, biblioterapiją bei rankdarbių edukaciją. Meninei kūrybai viešinti skirtas Vilniaus m. SCB Lazdynų filialo projektas „Kuriantys lazdyniečiai“ (2016 m.,
rėmėja – LKT). Lankytojai turėjo galimybę susipažinti su Veronikos Tauragienės ir Živilės Vasiliauskienės tapybos darbais. Plungės r. SVB vykdė projektą „Lauko fotografijos paroda „Fotoalėja – 2016“
113
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Plačiau žr. Gerulienė, V. Žymūs lėlininkai stovyklavo su vaikais (Šilutė). Tarp knygų, 2015, spalis, p. 36.
Dekupažas (pranc. k. decouper – iškirpti, išpjauti) – daiktų dekoravimo įvairiais piešinėliais technika.
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(rėmėja – SV). Dalyvavo Plungės ir Rietavo krašto fotoklubas „Žybt“, Tauragės fotoklubas „Fotojūra“.
Sukurta ir eksponuota daugiau kaip 100 darbų.
Įvairūs kūrybiniai užsiėmimai 2017 m. buvo numatyti pagal Skuodo r., Ignalinos r., Elektrėnų, Šiaulių r. Kuršėnų ir kitų bibliotekų projektus. Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija parėmė Skuodo r. SVB bibliotekos projektą. Biblioteka kartu su partneriais (Gėsalų, Vižančių kaimų bendruomenės,
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla, Skuodo dekanato šeimos centras) vykdė projektą „Atrask neatrastus savo gebėjimus bibliotekoje“. Projekto tikslas – skatinti šeimų užimtumą. Siekta padėti
rasti naujų laisvalaikio leidimo būdų, netgi įgyti naujų įgūdžių bei panaudoti juos šeimos finansiniam
gėriui kurti. Šeimoms buvo pasiūlyti edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai: sausasis ir šlapiasis vėlimas iš
vilnos, dekupažas, dirbiniai iš odos, floristika, sutažas115, tapyba ant šilko, mezgimas ir nėrimas su karoliukais ir kauline adata, audimas, dekoratyviniai dirbiniai iš cemento. Lietuvos kultūros taryba finansavo
Ignalinos r. bibliotekos projektą „Kūrybos ABC“. Įgyvendinant projektą lankytojai supažindinti su meno
terapijos poveikiu sveikatai; praktiniai užsiėmimai skirti ornamentui, kaleidoskopui gaminti, mandaloms, fraktalams116 piešti. Fraktalams piešti skirtas Elektrėnų bibliotekos projektas „Fraktalų terapija –
netradicinė sielų gydykla“, kurį parėmė savivaldybė. Šiaulių r. Kuršėnų biblioteka vykdė projektą „Fotomeno erdvės Kuršėnų bibliotekoje“ (rėmėjos – LKT ir SV). Buvo organizuoti fotomeno kursai, kurių
dalyviai, padedant lektoriams, bendradarbiaujant su Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniu – Fotografijos
muziejumi, mokėsi fotografijos meno.
2.5. Kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo projektai
Duomenys apie gyventojų kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo projektų
vykdymą 2007, 2013, 2015–2017 metais pateikiami 12 lentelėje. Nors tokio pobūdžio projektai svarbūs,
jų skaičiai gana kuklūs.

Metai

1

2007 m.

2

2013 m.

115

116

Kauno
apskr. (8),
Marijampolės
apskr. (5)
Prienų SVB
(1, Vr – 1)

Klaipėdos
apskr. (7),
Tauragės
apskr. (4)

Panevėžio
apskr. (6),
Utenos apskr.
(6)

Šiaulių
apskr. (7),
Telšių
apskr. (4)

Klaipėdos r.
SVB (1, Tr – 1)

Radviliškio r.
SVB (1, Nr – 1,
Vr – 1)

Klaipėdos m.
Panevėžio m.
SVB (1, Nr – 1) SVB (1, Nr – 1),
Pasvalio SVB (1,
Nr – 1), Utenos
SVB (1, Nr – 1),
Zarasų r. SVB (1,
Tr – 1)

Šiaulių m. SVB
(1, Nr – 1);
Šiaulių r. SVB
(1, Nr – 1)

Vilniaus
apskr. (8),
Alytaus apskr.
(5)

Iš viso

12 lentelė. Kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo projektų vykdymas 2007, 2013,
2015–2017 metais (skliaustuose – bibliotekų skaičius apskrityse, vykdytų projektų skaičius, rėmėjų tipas:
Tr – tarptautinis rėmėjas, Nr – nacionalinis rėmėjas, Vr – vietos rėmėjas)

3

Trakų r. SVB
(1, Nr – 1,
Vr – 1),
Ukmergės r.
SVB (1,
Nr – 1),
Lazdijų r. SVB
(1, Nr – 1)

10

Sutažas (pranc. k. soutache – galionas, apsiuvas, apvadas) reiškia siaurą, skersai sukryžiuotų šilkinių siūlų apdailos virvelę, apvadą,
naudojamą siuvinių apdailai.
Fraktalas (lotyn. k. fractus – suskaldytas) – sudėtinis geometrinis darinys, kurio atskiri fragmentai yra panašūs arba identiški visumai arba kitiems fragmentams. Pagrindinė fraktalų bendra savybė yra panašumas į save, t. y. išdidinta maža geometrinės struktūros
dalis atrodo identiška didesnei daliai. Fraktalų piešimas – žmogaus psichinės būsenos diagnozavimo priemonė.
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Kauno
apskr. (8),
Marijampolės
apskr. (5)

Klaipėdos
apskr. (7),
Tauragės
apskr. (4)

Panevėžio
apskr. (6),
Utenos apskr.
(6)

Šiaulių
apskr. (7),
Telšių
apskr. (4)

Vilniaus
apskr. (8),
Alytaus apskr.
(5)

3

2015 m.

Kėdainių r. SVB
(1, nenurodyta –1), Prienų
SVB (2, Tr – 1,
Nr – 2), Raseinių
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1),
Marijampolės
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1)

Ignalinos r.
SVB (2, Tr – 1,
Nr – 2)

Mažeikių r.
SVB (1,
Nr – 1), Plungės r. SVB (1,
Vr – 1)

4

2016 m.

Prienų SVB
Kretingos r.
(1, Tr – 1, Nr – 1), SVB (1,Vr – 1)
Raseinių SVB
(1, Tr – 1, Nr – 1),
Marijampolės
SVB (2, Tr – 1,
Nr – 2)

Biržų r. SVB (1,
Nr – 1), Ignalinos r. SVB (1,
Tr – 1, Nr – 1),
Utenos SVB (1,
Nr – 1)

Šiaulių m. SVB Ukmergės r.
(1, Nr – 1)
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1, Vr – 1)

5

2017 m.

Kauno m. SVB (1,
Nr – 2, Vr – 1),
Kauno r. SVB (1,
Nr – 1)

Panevėžio m.
SVB (1, Vr – 1);
Pasvalio SVB (1,
Nr – 2)

Projektų
skaičius,
tarptautinių,
nacionalinių,
vietos rėmėjų
parama vykdant projektus

Klaipėdos m.
SVB (2, Nr – 4,
Vr – 2), Kretingos r. SVB
(1, Vr – 1)

Iš viso

Metai

ISSN 2669-2899 (online)

Ukmergės r.
11
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1, Vr – 1),
Švenčionių r.
SVB (1, Vr – 1)

Lazdijų r. SVB
(1, Nr – 1,
Vr – 1)

10

8

*Kauno apskr. bibliotekos: 9, Tr – 4, Nr – 8, Vr – 2, nenurodyta – 1; *Marijampolės apskr. 42
bibliotekos: 3, Tr – 2, Nr – 3, Vr – 0; *Klaipėdos apskr. bibliotekos: 6, Tr – 1, Nr – 5,
Vr – 4; *Tauragės apskr. bibliotekos: projektų nevykdė; *Panevėžio apskr. bibliotekos: 5,
Tr – 0, Nr – 5, Vr – 1; *Utenos apskr. bibliotekos: 6, Tr – 3, Nr – 5, Vr – 0; *Šiaulių apskr.
bibliotekos: 4, Tr – 0, Nr – 4, Vr – 1; *Telšių apskr. bibliotekos: 2, Tr – 0, Nr – 1, Vr – 1;
*Vilniaus apskr. bibliotekos: 5, Tr – 2, Nr – 4, Vr – 4; *Alytaus apskr. bibliotekos: 2, Tr – 0,
Nr – 2, Vr – 1
Vykdyta projektų: 42; paramos teikėjų skaičius (per metus): Tr – 12, Nr – 37, Vr – 14,
nenurodyta – 1

Vykdyti 42 projektai. Prienų SVB, Raseinių SVB (Kauno apskr.), Marijampolės SVB (Marijampolės
apskr.), Klaipėdos m. SVB, Kretingos r. SVB (Klaipėdos apskr.), Panevėžio m. SVB, Panevėžio r. SVB
(Panevėžio apskr.), Ignalinos r. SVB (Utenos apskr.), Šiaulių m. SVB (Šiaulių apskr.), Ukmergės r. SVB
(Vilniaus apskr.), Lazdijų r. SVB (Alytaus apskr.) skirtingais metais vykdė po 2–4 projektus. 37 bibliotekos (61,7 proc.) projektų nevykdė. Dominavo nacionalinių rėmėjų parama.
Gyventojų kompiuteriniam raštingumui ugdyti buvo naudingi aljanso „Langas į ateitį“ organizuoti
mokymai. 2007 m. bibliotekoms priskirtini tik trys projektai, skirti gyventojų kompiuteriniam, skaitmeniniam raštingumui ugdyti. Klaipėdos r. SVB vykdė Europos socialinio fondo finansuojamą projektą
„Klaipėdos rajono seniūnijų dirbančiųjų gyventojų kompiuterinio raštingumo skatinimas“ (pradėtas
vykdyti 2006 m.), Radviliškio r. SVB – Kultūros ministerijos ir savivaldybės paremtą projektą „Skaitytojui naujausios informacinės technologijos“, Prienų SVB – savivaldybės paremta projektą „Skaitmeninės
eros sankryžoje“.
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Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas efektyviai buvo sprendžiamas bibliotekoms dalyvaujant projekte „Bibliotekos pažangai“. 2008–2012 m. bibliotekininkai kompiuterinio raštingumo žinių suteikė daugiau nei 60 tūkst. šalies gyventojų117. 2013 m. mokymai, vykdant projektą „Bibliotekos
pažangai“, buvo tęsiami. Atkreiptinas dėmesys į Prienų centrinės bibliotekos ir jos filialų patirtį. Buvo
vykdoma 3 modulių gyventojų mokymo programa. Grupės buvo sudaromos pagal pageidaujančių mokytis poreikius, žinias ir gebėjimus bei atsižvelgiant į bibliotekos turimas kompiuterines darbo vietas ir
naudojant projekto metu gautą įrangą. Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymų programą sudarė
3 moduliai: 1 modulis „nE-Drąsiems“ – pradedantiems, neturintiems skaitmeninio raštingumo žinių ir
gebėjimų; 2 modulis „nE-Pasitikintiems“ – pažengusiems, turintiems šiek tiek žinių ir įgūdžių; 3 modulis
„nE-Pritaikantiems“ – gyventojams, pageidaujantiems plėsti interneto naudojimo įgūdžius, išmokti naudotis elektroninėmis valdžios ir verslo paslaugomis, t. y. kompiuterį ir internetą pritaikyti kasdieniams
gyvenimo poreikiams tenkinti ir gerinti savo gyvenimo kokybę (bankas, deklaravimas, sveikatos paslaugos, darbo paieška, poilsis ir kt.).
Nuo 2013 m. gyventojų kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo projektų
padaugėjo: po 10–11 projektų vykdyta 2013, 2015–2016 metais, 2017 m. – 8. Zarasų r. biblioteka gavo
ES paramą. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai finansavo bibliotekos projektą „Mobilus mokymo centras kaimo bendruomenių švietimui (2012–2014 m.)“. Projekto tikslas: paskatinti kaimo bendruomenes naujoms iniciatyvoms, mokant vyresnio amžiaus žmones naudotis interneto teikiamomis
galimybėmis, jaunimui suteikiant žinių ir gebėjimų naudotis naujomis interneto technologijomis – žiniatinkliu 2.0. Įrengus mobilųjį mokymo centrą vyresnio amžiaus žmonėms organizuoti kompiuterinio
raštingumo mokymai „Kompiuterio pradžiamokslis“, „Sveikata – brangiausias turtas“, „Mokomės filmuoti“, „Bendravimas Skype“, „E. valdžios paslaugos“. Jaunuoliai mokėsi naudotis vaizdo kamera, kūrė
filmukus apie kaimo bendruomenės gyvenimą ir, naudodamiesi žiniatinklio 2.0 technologijomis, skelbė
juos internete.
Turiningas programas numatė Utenos ir Pasvalio bibliotekų projektai, kuriuos parėmė Kultūros ministerija. Utenos bibliotekos projektą „Efektyvus technologijų naudojimas: neatrastos galimybės mokymuisi, laisvalaikiui ir kūrybai“ įgyvendinti padėjo partneriai: VU Komunikacijos fakultetas, VGTU
leidyklos „Technika“ Elektroninės leidybos skyrius, VšĮ „Skaitmeninių bendruomenių link“, VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras. Mokymai vyko Utenos r., Anykščių r., Ignalinos r., Molėtų r., Visagino ir Zarasų r. bibliotekose. Sudarytos galimybės susipažinti su elektroninėmis knygomis, jų formatais, nesudėtingomis skaitmeninio turinio kūrimo programomis, planšetiniu kompiuteriu, slaptažodžių
saugumu, socialinių tinklų nauda bei jų grėsmėmis ir kt. Pasvalio bibliotekos vykdyto projekto „Pasvalio
Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos ugdymo centras“ tikslas – tapti pirmu
skaitmeninės kompetencijos ugdymo bei skaitmeninių technologijų centru Pasvalio krašte. Įgyvendinant projektą parengtos skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti skirtos edukacinės programos, pritaikytos
skirtingoms vartotojų grupėms, organizuoti mokymai pagal sukurtas mokymo programas; sukurta virtuali erdvė vaikams ir jaunimui – interneto svetainė, kuri pildoma pačių vartotojų sukurtu skaitmeniniu turiniu; sukurtas ugdymo įstaigų bendradarbiavimo tinklas skaitmeninio raštingumo mokymams;
surengta konferencija „Šiandienos galimybės ir ateities tendencijos ugdant skaitmeninę kompetenciją
bibliotekose“.
Kultūros ministerija ir savivaldybė parėmė Lazdijų r. bibliotekos projektą „Informacinis raštingumas
bibliotekose Mums rūpi!“ Parengtos dvi metodinės priemonės „Informacinis raštingumas iki 18 m.“ ir
„Informacinis raštingumas suaugusiems“, pagal kurias organizuoti mokymai. Šiaulių m., Panevėžio m.,
Šiaulių r. bibliotekų projektus parėmė Kultūros ministerija. Pažymėtina, kad vykdant Šiaulių m. ir
117

Moderniai visuomenei – naujoviška biblioteka. Projekto „Bibliotekos pažangai“ (2008–2012) įtaka Lietuvos viešųjų bibliotekų rai
dai, p. 6. Prieiga per internetą: http://www.bibliotekospazangai.lt/media/public/Atsisiuntimui/Moderniai%20visuomenei-small.
pdf. Žiūrėta 2018-09-12.
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Panevėžio m. bibliotekų projektus atsigręžta į socialiai pažeidžiamų žmonių grupes. Šiaulių m. SVB vykdė projektą „Kompiuterinis ir informacinis raštingumas: mokymosi visą gyvenimą galimybės“. Daugiausia dėmesio atkreipta į negalią turinčius žmones, bedarbius, senjorus. Į socialiai pažeidžiamas žmonių
grupes buvo orientuotas Panevėžio m. bibliotekos projektas „E-žinios kiekvienam“. Organizuoti kompleksiniai informacinio raštingumo kursai, neįgaliuosius apmokant namuose ar neįgaliųjų draugijos
patalpose. Šiaulių r. centrinė biblioteka ir Gilaičių filialas vykdė projektą „Informacinės technologijos –
tiltas tarp kartų“. Gilaičių, Sauginių ir aplinkinių kaimų vyresniosios kartos žmonėms ir jaunimui organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymai. Mokymo programos medžiaga išleista atskiru leidiniu
„Informacinės technologijos – tiltas tarp kartų“.
Plėtėsi gyventojų skaitmeninio raštingumo ugdymo projektų tematika. Turiningą skaitmeninio raštingumo ugdymo projektą 2014 m. vykdė Lazdijų r. biblioteka. Kultūros ministerija parėmė bibliotekos
projektą „Mus jungia biblioteka“. Įgyvendinant projektą parengta mokymų programa ir organizuoti mokymai gyventojams, kurių metu Lazdijų r., Varėnos r. ir Druskininkų bibliotekų lankytojai buvo supažindinti su elektroniniais žemėlapiais, Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt ir Registrų
centro REGIA teikiamomis elektroninėmis paslaugomis. Vykdydama projektą biblioteka surengė Lazdijų, Druskininkų ir Varėnos ugdymo, švietimo įstaigoms ir regiono bibliotekų atstovams konferenciją
„Medijų ir informacinis raštingumas: pažintis su naujienomis ir reklama“118. Atkreiptinas dėmesys į Vilniaus m. SCB ir asociacijos „Langas į ateitį“ dalyvavimą tarptautiniame projekte „E. skautai – moderatorių įgalinimas skirtingų kartų dialogui“. Projektas finansuotas pagal „Leonardo da Vinci“ programą. Jo
idėja – paskatinti jaunimo ir senjorų socialinę ir skaitmeninę įtrauktį, mezgant skirtingų kartų dialogą
bei tarpusavio supratimą. Kitaip tariant, buvo kuriamas mokymosi ratas, kuriame jaunuoliai mokė senjorus naudotis informacinėmis technologijomis, o senjorai dalijosi patirtimi, krašto istorijos žiniomis ir
pan. Projektas buvo įgyvendinamas Vilniaus centrinėje bibliotekoje Žirmūnuose, taip pat Antakalnio ir
Pilaitės filialuose.
Tad gyventojai buvo supažindinami su naujomis elektroninėmis paslaugomis, mokomi naudotis jų
teikiamomis galimybėmis. Apžvelgsime Ukmergės r., Raseinių, Ignalinos r., Prienų r. bibliotekų 2015 m.
vykdytus projektus. BMGF, KM [BP 2] ir SV parėmė Ukmergės r. SVB projektą „E-paslaugų fakultetas
„Žinios naudingos tada, kai jos gali palengvinti gyvenimą“. Viešojoje bibliotekoje organizuoti kompiuterinio raštingumo ir elektroninių paslaugų kursai senjorams. BMGF, KM [BP 2] parėmė Raseinių, Ignalinos r., Prienų r. bibliotekų projektus. Raseinių biblioteką vykdė projektą „Pažangėjanti biblioteka kiekvienam“. Projekto tikslas – ugdyti gyventojų skaitmenines kompetencijas, įtraukiant vietos bendruomenių
narius į skaitmeninio turinio kūrimą. Gyventojai supažindinti su skaitmeninio turinio kūrimo programų
„Corel Draw“, „Adobe Photoshop“ ir „Adobe Premiere Pro“ pagrindais. Ignalinos r. biblioteka vykdė
projektą „Vidutinio, vyresnio ir pagyvenusio amžiaus žmonių informacinių, socialinių ir sveikatingumo
įgūdžių ugdymas naudojant naujausias kompiuterines technologijas Ignalinos rajono ir Visagino miesto
bibliotekose“. Jo tikslas – sudaryti geresnes sąlygas gyventojams susipažinti ir naudotis elektroninėmis
paslaugomis bei specialiomis kompiuterinėmis programomis. Įgyvendinant Prienų bibliotekos projektą
„Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės vartotojams (2015–2016 m.)“ siekta suteikti rajono gyventojams kuo daugiau informacijos apie atvirosios prieigos informacinius išteklius. Vietos bendruomenės
nariai per mokymus, edukacijas ir konsultacijas susipažino su elektroninėmis verslo, valstybinių institucijų viešosiomis ir administravimo paslaugomis; išmoko naudotis planšetinių kompiuterių teikiamomis
galimybėmis. Paskatinti naudoti šiuolaikines inovatyvias technologijas siekta ir LKT paremtu bibliotekos
projektu „Inovatyvi elektroninių paslaugų sklaida Prienų rajone“.
118

Informacijos, medijų raštingumas kartu su informacinių ir kompiuterinių technologijų raštingumu ir skaitmeniniu raštingumu
vienas kitą papildo. UNESCO siūlo sujungti abu raštingumus į vieną – medijų ir informacinį raštingumą. Žr. Grigas, V.; Šuminas, A.; Gudinavičius, A.; Grigaliūnas, M. Šiuolaikinės medijos ir informacija: požeminiai garažai Google karalystėje. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016.
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Kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo projektus rėmė LKT, ŠMM. Biržų r.
biblioteka įgyvendino projektą „E. paslaugos arčiau namų“ (2016 m., rėmėja – LKT). Surengti mokymai
kaimo bendruomenėse. Mokymų grupės išklausė kursą pagal temas: internetas (informacijos paieška,
išsaugojimas, www adresų kolekcijos); CV kūrimas; darbo paieška; elektroninės paslaugos (bibliotekų
e. paslaugos, e. bankininkystė, e. valdžia ir kt.); el. paštas; socialiniai tinklai (Gmail, Facebook, Youtube);
saugumas internete. ŠMM parėmė Marijampolės bibliotekos projektą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa IT akademija“. Partnerė – Marijampolės teritorinė darbo birža. Projekto tikslas – organizuojant kompiuterinio ir informacinio raštingumo, informacijos valdymo ir darbo
su informacinėmis technologijomis mokymus ugdyti visuomenei ir darbo rinkai aktualias suaugusiųjų
kompetencijas. Mokymų programą sudarė 9 moduliai: „Kompiuterinio raštingumo pradmenys“, „Dokumentų rengimas“, „Skaitmeninis raštingumas išsamiai“ ir kt., kuriuos programos dalyviai galėjo pasirinkti pagal poreikį ir pradinių žinių lygmenį.
Daugiau dėmesio skirta vyresniojo ir senyvo amžiaus vartotojams. Utenos biblioteka įgyvendino
projektą „Skaitmeninės atminties pamokos senjorams“ (2016 m., rėmėja – ŠMM). Tai buvo mokymo
programa Utenos TAU klausytojams. Ją sudarė 9 teminiai moduliai. Mokymų temos: „Tekstinės ir
vaizdinės informacijos skaitmeninimas“, „Interneto taikymas šeimos genealogijos ir lokaliosios bendruomenės istorijos tyrimuose“, „Informacijos publikavimas internete“, „Ką paliksime anūkams?“
ir kt. Lietuvos kultūros taryba, Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“ parėmė Klaipėdos m. SVB
projektą „Nugalėk elektroninių paslaugų baimę“ (2017 m.). Projektas turėjo daug partnerių: VšĮ „Trečiasis amžius“, Klaipėdos pagyvenusių žmonių asociacija ir kt. Siekta skatinti vyresniojo amžiaus
žmones aktyviau naudotis elektroninėmis paslaugomis, padėti nugalėti baimes, siekiant sumažinti
informacinę ir skaitmeninę atskirtį, ir užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą bei mokymosi visą
gyvenimą galimybę.
Šiek tiek padaugėjo projektų, skirtų medijų ir informaciniam raštingumui ugdyti. Lietuvos kultūros taryba ir savivaldybė parėmė Lazdijų r. bibliotekos drauge su partneriais (VšĮ Lazdijų švietimo
centras, Lazdijų rajono Neįgaliųjų draugija, Alytaus TAU Seirijų f.) projektą „Medijų ir informacinis
raštingumas: galimybės ir iššūkiai“ (2017 m.). Projekto tikslas – ugdyti visuomenės bendravimo ir
naujo turinio kūrimo medijose įgūdžius efektyviai naudojantis vaizdais, garsais ir tekstais. Surengti praktiniai mokymai, sukurtas virtualus turas po Lazdijų, Veisiejų, Seirijų bibliotekas. Vykdomus
projektus siekta pritaikyti skirtingoms vartotojų grupėms. Šiaulių m. biblioteka 2016 m. vykdė projektą „Medijų ir informacinio raštingumo mokymai Šiaulių miesto bendruomenėms“ (rėmėja – LKT,
partnerė – UAB „Media Traffic“). Jo tikslas – ugdyti jaunimo, taip pat organizacijų, dirbančių su neįgaliais asmenimis, atstovų galimybes atsakingai naudotis, kritiškai vertinti ir analizuoti medijuotą
informacinį turinį. Kauno m. biblioteka vykdė projektą „Medijų ir informacinio raštingumo akademija“ (2017 m., rėmėjos – LKT, KM, SV). Projektas turėjo tikslą suteikti vyresniojo amžiaus žmonėms
medijų ir informacinio raštingumo žinių bei praktinių jų panaudojimo įgūdžių. Kursų dalyviai mokėsi
praktiškai naudotis įvairiomis viešųjų institucijų internetu teikiamomis paslaugomis, kūrė savo profilio ar reikiamo produkto pristatymą socialiniuose tinkluose, gilinosi į virtualaus pasaulio teikiamas
galimybes. Siekiant užtikrinti mokymo programos tęstinumą ir ugdyti bibliotekininkų informacinio
raštingumo įgūdžius, buvo surengti 20 ak. val. mokymai 25 bibliotekos darbuotojams119. Panašių tikslų
siekė LKT ir KM finansuotas Pasvalio bibliotekos projektas „Informacijos pasaulyje: suprask, vertink,
naudok“ (2017–2018 m.).
Vaikų ir jaunimo kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo uždaviniai buvo
sprendžiami kai kurių edukacinių, kūrybinės meninės veiklos skatinimo projektų kontekste, taip pat
vykdant atskirus projektus. Projektus, skirtus tam tikrų kategorijų vaikų ir jaunimo skaitmeniniam
119

Žr. Straupytė, M. Medijų ir informacinio raštingumo akademija (Kaunas). Tarp knygų, 2017, lapkritis, p. 39.
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raštingumui ugdyti, 2013 m. vykdė Klaipėdos m., Trakų r. ir Ukmergės r. bibliotekos. Klaipėdos m. bibliotekos su partneriais (Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras, Kretingos rajono pedagogų
švietimo centras) vykdytas projektas „Kai „Google“ nepadeda, padės Biblioteka!“ (rėmėja – KM) buvo
skirtas pedagogams ir vyresniųjų klasių gimnazijų moksleiviams. Informacinio raštingumo mokymais
siekta supažindinti su kokybiškais interneto šaltiniais mokslui ir studijoms, skleisti ir populiarinti bibliotekų elektronines paslaugas, bibliotekose prenumeruojamas duomenų bazes, ugdyti gebėjimus bei skatinti naudotis bibliotekos sukurtais skaitmeninės informacijos šaltiniais. Trakų r. biblioteka vykdė projektą „Esu jaunas, energingas, naujovių ieškantis žmogus“ (rėmėjos – KM ir SV), kurio tikslas – skatinti
siekiančių žinių, tačiau neturinčių finansinių galimybių jaunuolių motyvaciją naudotis naujomis informacinėmis technologijomis ir bibliotekos paslaugomis, susipažinti ir išbandyti naujausius mobiliuosius
įrenginius (planšetinius kompiuterius), programinę įrangą ir kitas modernias technologijas. Ukmergės r.
biblioteka vykdė KM paremtą projektą „@š mokausi su draugais“. Projektas skirtas „Ryto“ specialiosios
mokyklos mokiniams (intelekto sutrikimų turintiems vaikams). Buvo siekiama suteikti vaikams ir jaunimui galimybę įgyti kompiuterinio raštingumo pagrindus ir tobulinti jau turimus informacinio raštingumo įgūdžius.
Aptarsime 2015–2017 m. projektus. Marijampolės biblioteka su partneriais (VšĮ „Marijampolės
telekinas“, kūrybos namai „Exter“) vykdė BMGF ir KM [BP 2] projektą „IT kartos iniciatyvos bibliotekoje“. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti jaunimo saviraišką ir bendruomeniškumą, gerinant
galimybes kūrybiškai naudoti informacines technologijas. Įkurtose Audiovizualinių menų dirbtuvės
buvo ugdomos jaunimo audiovizualinių menų skaitmeninio turinio kūrimo kompetencijos. Kauno r.
biblioteka 2017 m. įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Inovacijų keliu: atrask,
išbandyk ir tobulėk“. Įgyvendinant projektą centrinėje bibliotekoje ir šešiuose jos padaliniuose (Domeikavos, Ežerėlio, Lapių, Piliuonos, Ringaudų ir Zapyškio) vaikams ir paaugliams vyko „Lego robotikos“, „Minecraft“ ir „Actionbound“ edukaciniai renginiai. Projekto dalyviai kūrė įvairias konstrukcijas trimatėje žaidimo erdvėje, konstravo robotus „Lego Mindstroms EV3“ ir „m-Bot“, mokėsi
juos programuoti. Surengtas moksleivių kūrybinių darbų konkursas „Išmanusis miestas“. Per konkursą jaunieji dalyviai projektavo išmanųjį miestą. Konkurso nugalėtojus rinko vertinimo komisija120.
Klaipėdos m. biblioteka vykdė projektą „Medijos – kas, kodėl ir kaip?“ (rėmėjos – LKT, KM, UAB
„Mūsų laikas“; partneris – Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras). Jo tikslas – ugdyti
jaunimo gebėjimus prasmingai, efektyviai, kūrybiškai naudotis ir kurti kokybišką tekstinį, vizualinį ir
audiovizualinį turinį medijose.
Savivaldybės parėmė Švenčionių r. SVB filialo ir Kretingos r. bibliotekų projektus. 2015 m. Švenčionių r. SVB Švenčionėlių filialas vykdė projektą „Kompiuterio labirintai“121. Kretingos r. biblioteka 2017
metais vykdė projektą „Naujausios technologijos Z kartai“122. Vaikai, pakviesti susipažinti su programavimo pagrindais, garso efektų panaudojimu animacijoje bei interaktyvumo galimybėmis, kūrė animacinius filmukus „Autodesk Maya“ 3D kompiuterinės grafikos modeliavimo programa.
2.2.6. Kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros, istorijos projektai
Kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros, istorijos projektai glaudžiai tarpusavyje susiję. 13, 14, 15 lentelėse pateikiami duomenys apie projektų vykdymą Panevėžio apskr. ir Klaipėdos apskr. bibliotekose, kurios pasiekė gerų rezultatų šioje srityje ir Utenos apskr. bibliotekų, pasiekusių
vidutiniškus rezultatus.

120

121
122

Pirmą vietą užėmė moksleiviai Jokūbas Žmuida ir Justas Jonkus, suprojektavę išskirtinį, itin originalų Garliavos miestelį. Žr. Vasauskaitė, R. Projektavome išmanųjį miestą (Kaunas). Tarp knygų, 2017, lapkritis, p. 39–40.
Apie projekto turinį bibliotekos dokumentai informacijos nepateikia.
Mokslininkų nuomone, Z kartai priklauso vaikai, gimę po 1995 m.
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13 lentelė. Panevėžio apskr. bibliotekų (6) kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros,
istorijos projektų vykdymas 2007, 2013, 2015–2017 metais (skliaustuose – bibliotekų skaičius apskrityje, vykdytų
projektų skaičius, rėmėjų tipas: Tr – tarptautinis rėmėjas, Nr – nacionalinis rėmėjas, Vr – vietos rėmėjas)

1

2007 m.

Projektus vykdė Kupiškio r. SVB (1, Nr – 1), Pasvalio SVB (1, Nr – 1, Vr – 3), Rokiškio r.
SVB (8, Nr – 4, Vr – 6, nenurodyta – 1)
Projektų nevykdė Biržų r. SVB, Panevėžio m. SVB, Panevėžio r. SVB

2

2013 m.

Projektus vykdė Biržų r. SVB (1, nenurodyta – 1), Kupiškio r. SVB (2, Nr – 2, Vr – 1), Pasvalio SVB (7, Nr – 4, Vr – 4, nenurodyta – 1), Rokiškio r. SVB (6, Nr – 4, Vr – 6)
Projektų nevykdė Panevėžio m. SVB, Panevėžio r. SVB

3

2015 m.

Projektus vykdė Panevėžio m. SVB (2, Nr – 2), Panevėžio r. SVB (1, Tr – 1, Nr – 1), Pasvalio SVB (3, Nr – 2, Vr – 4, nenurodyta – 1) Rokiškio r. SVB (3, Nr – 2, Vr – 3)
Projektų nevykdė Biržų r. SVB, Kupiškio r. SVB

4

2016 m.

Projektus vykdė Biržų r. SVB (1, Nr – 1), Kupiškio r. SVB (1, Nr – 1), Panevėžio r. SVB (5,
Tr – 5, Nr – 1, Vr – 5), Pasvalio SVB (2, Nr – 2, Vr – 3), Rokiškio r. SVB (3, Nr – 2, Vr – 3)
Projektų nevykdė Panevėžio m. SVB

5

2017 m.

Projektus vykdė Kupiškio r. SVB (4, Tr – 1, Nr – 2, Vr – 6), Panevėžio r. SVB (5, Nr – 2,
Vr – 4), Pasvalio SVB (1, Nr – 1, Vr – 3), Rokiškio r. SVB (4, Nr – 3, Vr – 4)
Projektų nevykdė Biržų r. SVB, Panevėžio m. SVB

Projektų skaičius,
tarptautinių,
nacionalinių,
vietos rėmėjų
parama vykdant
projektus

Vykdyta projektų 61; paramos teikėjų skaičius (per metus): Tr – 7, Nr – 38, Vr – 55, nenurodyta – 4

Vykdytas 61 projektas. 4 bibliotekų projektinė veikla buvo itin aktyvi: Rokiškio r. SVB biblioteka vykdė 24 projektus, Pasvalio SVB – 14, Panevėžio r. SVB – 11 (2015–2017 m.), Kupiškio r. SVB – 8 (2007,
2013, 2016–2017 m.). Atkreiptinas dėmesys, kad Biržų r. SVB taip pat nemažai vykdė projektų kitais,
lentelėje nenurodytas metais. Vyravo vietos rėmėjų parama.
14 lentelė. Klaipėdos apskr. (7) bibliotekų kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros,
istorijos projektų vykdymas 2007, 2013, 2015–2017 metais

1

2007 m.

Projektus vykdė Klaipėdos m. SVB (1, Nr – 1), Klaipėdos r. SVB (6, Nr – 2, Vr – 4), Kretingos r. SVB (15, Vr – 16), Palangos SVB (1, nenurodyta – 1), Šilutės r. SVB (8, Nr – 2, Vr – 7)
Projektų nevykdė Neringos SVB, Skuodo r. SVB

2

2013 m.

Projektus vykdė Klaipėdos m. SVB (1, Nr – 1), Klaipėdos r. SVB (3, Vr – 3), Kretingos r.
SVB (11, Nr – 1, Vr – 10), Skuodo r. SVB (1, Nr – 1), Šilutės r. SVB (2, Nr – 1, Vr – 1)
Projektų nevykdė Neringos SVB, Palangos SVB

3

2015 m.

Projektus vykdė Klaipėdos r. SVB (1, Vr – 1), Kretingos r. SVB (10, Nr – 1, Vr – 10), Palangos SVB (1, Tr – 1, Nr – 1), Skuodo r. SVB (4, Tr – 1, Nr – 4), Šilutės r. SVB (3, Vr – 2,
nenurodyta – 1)
Projektų nevykdė Klaipėdos m. SVB, Neringos SVB
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Projektus vykdė Klaipėdos m. SVB (3, Nr – 5), Kretingos r. SVB (6, Vr – 6), Palangos SVB
(1, Tr – 1, Nr – 1), Skuodo r. SVB (3, Tr – 1, Nr – 3), Šilutės r. SVB (2, Nr – 2, Vr – 3)
Projektų nevykdė Klaipėdos r. SVB, Neringos SVB

5

2017 m.

Projektus vykdė Klaipėdos m. SVB (1, Nr – 1), Klaipėdos r. SVB (5, Vr – 6), Kretingos r.
SVB (7, Vr – 7), Skuodo r. SVB (3, Nr – 2, Vr – 2), Šilutės r. SVB (1, Nr – 2, Vr – 1)
Projektų nevykdė Neringos SVB, Palangos SVB

Projektų skaičius,
tarptautinių,
nacionalinių,
vietos rėmėjų
parama vykdant
projektus

Vykdyta projektų: 100; paramos teikėjų skaičius (per metus): Tr – 4, Nr – 31, Vr – 79, nenurodyta – 2

Vykdyta lygiai 100 projektų. Puikių rezultatų pasiekė Kretingos r. SVB, Šilutės r. SVB, Klaipėdos r.
SVB, Skuodo r. SVB. Kretingos r. SVB vykdė 49 projektus, t. y. beveik pusę visų projektų (projektai
paprastai smulkios tematikos, 2 projektus finansavo nacionaliniai rėmėjai, 1 – Klaipėdos apskrities viršininko administracija ir 49 – savivaldybės). Šilutės r. SVB vykdė 16, Klaipėdos r. SVB – 15 projektų
(nevykdė 2016 m.), Skuodo r. SVB – 11 projektų (nevykdė 2007 m.). Vyravo vietos rėmėjų parama.
15 lentelė. Utenos apskr. bibliotekų (6) kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros, istorijos projektų vykdymas 2007, 2013, 2015–2017 metais

1

2007 m.

Projektus vykdė Anykščių r. SVB (4, Nr – 1, Vr – 3), Visagino SVB (2, nenurodyta – 2),
Zarasų r. SVB (1, Nr – 1)
Projektų nevykdė Ignalinos r. SVB, Molėtų r. SVB, Utenos SVB

2

2013 m.

Projektus vykdė Anykščių r. SVB (1, nenurodyta – 1), Molėtų r. SVB (1, Nr – 1, Vr – 1),
Utenos SVB (1, Nr – 1) Zarasų r. SVB (1, Nr – 1)
Projektų nevykdė Ignalinos r. SVB, Visagino SVB

3

2015 m.

4

2016 m.

5

2017 m.

Projektus vykdė Anykščių r. SVB (2, Vr – 2), Utenos SVB (1, Nr – 1)
Projektų nevykdė Ignalinos r. SVB, Molėtų r. SVB, Visagino SVB, Zarasų r. SVB
Projektus vykdė Anykščių r. SVB (2, Nr – 1, Vr – 1), Utenos SVB (1, Nr – 1)
Projektų nevykdė Ignalinos r. SVB, Molėtų r. SVB, Visagino SVB, Zarasų r. SVB
Projektus vykdė Ignalinos r. SVB (2, Nr – 2)
Projektų nevykdė Anykščių r. SVB, Molėtų r. SVB, Utenos, Visagino SVB, Zarasų r. SVB.

Projektų skaičius,
tarptautinių,
nacionalinių,
Vykdyta projektų: 19; paramos teikėjų skaičius (per metus): Tr – 0, Nr – 12, Vr – 7, nenurovietos rėmėjų
dyta – 3
parama vykdant
projektus

Vykdyta 19 projektų. Daugiausia projektų vykdė Anykščių r. SVB (9 projektai). Kitų bibliotekų projektinės veiklos apimtis mažesnė: Utenos SVB vykdė 3, Zarasų r. SVB, Ignalinos r. SVB, Visagino SVB –
po 2 projektus. Dominavo nacionalinių rėmėjų parama.
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Tarp kitose apskrityse veikiančių bibliotekų gerų projektinės veiklos rezultatų 2007–2017 m. pasiekė Kauno r. SVB (Kauno apskr.), Marijampolės SVB, Kalvarijos SVB (Marijampolės apskr.), Tauragės r.
SVB (Tauragės apskr.), Šiaulių r. SVB, Šiaulių m. SVB (Šiaulių apskr.), Plungės r. SVB (Telšių apskr.),
Elektrėnų SVB (Vilniaus apskr.), Alytaus r. SVB (Alytaus apskr.). Tačiau ne visos bibliotekos 2007, 2013,
2015–2017 metais vykdė kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros, istorijos projektus (pavyzdžiui, Kauno apskrityje tokių projektų nevykdė Kėdainių r. SVB, Jonavos r. SVB, Alytaus
apskrityje – Alytaus SVB).
Kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo projektai. Aktualizuojant kultūros paveldą išskirtinę
reikšmę turėjo vykdyti fundamentiniai projektai. Paminėtinas Kretingos r. bibliotekos tęstinis projektas
„Elektroninio leidinio Kretingos krašto enciklopedija kūrimas“, kurį 2007 m. parėmė savivaldybė. Svetainė
sukurta 2010 m. Enciklopedijos turinį sudaro straipsnių rinkinys, iliustruotas nuotraukomis ir (ar) vaizdo medžiaga, kuris pagal tematiką suskirstytas į 10 pagrindinių kategorijų (temų): gamta, geografija, kultūra, religija, švietimas, sportas, sveikata, visuomenė, verslas ir istorija. Elektroninėje enciklopedijoje pateikiama susisteminta informacija skirta ne tik kretingiškiams, bet ir visos Lietuvos žmonėms, išeiviams,
visiems, besidomintiems Kretingos krašto istorija, kultūra, gamta, nusipelniusių žmonių biografijomis
ir kt. Vilniaus apskr. bibliotekos nuo 2008 m. partnerio teisėmis dalyvavo tęstiniame VAVB vykdomame
projekte „Vilnijos vartai“. „Vilnijos vartų“ projekto tikslas – atskleisti visuomenei vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie
Vilniaus apskritį, jos materialinės ir dvasinės kultūros paveldą, savitas tradicijas. Nuo 2008 m. Pasvalio
biblioteka vykdo projektą „Pasvalio krašto skaitmeninė biblioteka: kultūros paveldas virtualioje erdvėje“.
Pradėta kurti lokali skaitmeninto kultūros paveldo saugykla „Pasvalia“ – tai Pasvalio krašto kultūros
švietimo institucijose, privačiuose archyvuose sukaupto kultūros paveldo, Lietuvos ir užsienio atminties
institucijose saugomo Pasvalio krašto paveldo atvėrimas kraštui, Lietuvai, pasauliui. Abu projektus parėmė Kultūros ministerija.
2015 m. didelius projektus, skirtus vietos kultūros paveldui aktualizuoti, vykdė Plungės r. biblioteka, o Alytaus r. biblioteka dalyvavo VAVB projekte. Juos parėmė BMGF ir KM [BP 2]. Plungės r. SVB
kartu su grupe partnerių (Žemaičių dailės muziejus ir kt.) vykdė projektą „Plungės išmanusis parkas“.
Sukurtas Plungės išmaniojo parko interneto puslapis plugesparkas.lt123. Socialiniame tinkle „Instagram“
sukurta viešosios bibliotekos paskyra „Plunge_Clock_Tower_Library“, kurioje bendrinamos nuotraukos
su grotažymėmis #plunge, #plungelibrary, #park, #biblioteka, #library, #lithuania, #clocktower. Įdomu:
mažojoje lauko bibliotekėlėje, pastatytoje šalia laikrodinės, paslėptas lobis, į kurį įdėti bibliotekos atributai. Lobis užregistruotas pasaulinėje „Geocaching“ lobių paieškos sistemoje. Alytaus r. SVB partnerio
teisėmis pradėjo dalyvauti VAVB vykdomame tęstiniame projekte „#MŪSŲ KRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose“. Pasak sumanytojų, projekto tikslas – Alytaus ir
Vilniaus apskričių bibliotekose sukauptą kraštotyros informaciją padaryti lengviau prieinamą ir patrauklią, kad bendruomenės ja galėtų naudotis laisvalaikiui ir poilsiui savarankiškai planuoti, kraštui pažinti,
studijoms. Įgyvendinant projektą sukurta interneto svetainė „Dainavos kraštas“.
2017 m. LKT parėmė Marijampolės, Kauno r., Elektrėnų bibliotekų projektus. Marijampolės biblioteka vykdė projektą „Suvalkijos elektroninė biblioteka“. Projekto partneriai: Marijampolės apskrities
archyvas, Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus
pagrindinė mokykla ir kt. Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti kultūros vertybių išlikimą, apsaugą
ir sklaidą, sukuriant prieinamą visuomenei elektroninę biblioteką. Skaitmeninta senoji spauda, senosios fotografijos, miesto planavimo projektai ir brėžiniai, grožinė literatūra, susijusi su Sūduvos regiono
kultūra, tradicijomis ir žmonėmis. Kauno r. biblioteka įgyvendino projektą „Išmanusis kultūros kelias
123

Tarptautinėje turizmo, kelionių ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur“ (2017 m. sausio 20–22 d.) „Plungės išmanusis parkas“
buvo pripažintas sėkmingiausiu Lietuvos turizmo projektu 2016 m.
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Kauno rajone“. Išmanusis kultūros kelias – tai interaktyvi, šiuolaikinių technologijų sprendimais pagrįsta
mokymosi ir kultūros pažinimo priemonė, skirta Lietuvos ir užsienio vartotojui susipažinti su Kauno rajone esančiais reikšmingais ir unikaliais kultūros paveldo objektais bei žymiais rajono žmonėmis. Objektai išdėstyti interaktyviame žemėlapyje (sodybos, namai, dvarai, paminklai, kryžiai, atminimo ženklai
lietuviško žodžio kūrėjams ir skleidėjams ir kt.). Elektrėnų biblioteka vykdė projektą „Kultūros paveldo
išsaugojimas, mokymai ir sklaida pasitelkiant inovatyvias technologijas“. Projekto tikslas – sukurti naują,
inovatyviomis technologijomis paremtą bibliotekos paslaugą – interaktyvų pažintinį žemėlapį bei edukacinę programą, supažindinančią su Elektrėnų savivaldybės kultūros paveldo objektais. Žemėlapis ir
edukacinė programa paskelbti bibliotekos portale www.paveldas.elektrenai.mvb.lt.
Atkreiptinas dėmesys, kad projektai suteikė bibliotekoms galimybę leisti žurnalus. Radviliškio r. SVB
vykdė tęstinį projektą „Radviliškio krašto kultūros ir istorijos žurnalo Radviliškio kraštas leidyba“. Žurnalo
leidybą parėmė KSRF. Žurnalas „Radviliškio kraštas“124 skelbia publikacijas kultūros ir istorijos, kraštotyros temomis. Pasvalio biblioteka vykdė tęstinį projektą „Šiaurės verdenės“ (rėmėjas – Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo fondas). Pagrindinė projekto idėja – pažinti ir išsaugoti savo krašto, tarmės, savų šaknų,
šeimos ir bendruomenės vertybes, įtraukti jaunimą ir užsienyje gyvenančius kraštiečius į šią veiklą. Tai
įgyvendinama drauge su visuomenine redakcija leidžiant istorijos ir kultūros žurnalą „Šiaurietiški atsivėrimai“125. Rokiškio r. biblioteka ir Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras vykdė tęstinį projektą
„Rokiškio krašto žurnalas Prie Nemunėlio“126 (rėmėja – SV). Žurnalas skelbia publikacijas apie krašto istoriją, kultūrą, tradicijas ir papročius, bendruomenių kultūrinį gyvenimą, J. ir A. Keliuočių kūrybinį palikimą.
Kraštotyros informaciją ir krašto kultūros paveldą 2007 m. aktualino Šilutės r. SVB, Elektrėnų, Visagino SVB, Rokiškio r. SVB, Kauno m. SVB „Aušros“ filialo vykdomi projektai. Jų tematika įvairi. Šilutės r.
SVB vykdė KM paremtą projektą „Pamario krašto kultūros paveldo aktualizavimas ir sklaida socialinėje
aplinkoje“, skirtą regiono kraštotyrininkams, visiems, besidomintiems etnokultūra, krašto knygos ir rašto paveldu, knygininkų veikla. Nauja informacija papildyta interneto svetainė www.silutesknygininkai.lt.
Parengti šeši bibliografiniai sąrašai Mažosios Lietuvos tematika Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ interneto svetainei „Mažoji Lietuva“ ir „Literatūrinis maršrutas po Šilutės rajoną“ Šilutės turizmo ir verslo informacijos centro leidiniui „Šilutės rajono kultūros paveldo maršrutai“. Elektrėnų SVB įgyvendino
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento kanceliarijos finansuotą projektą „Renginių ciklas Elektrėnų krašto kultūros paveldo istorija ir dabartis“. Visagino m. biblioteka vykdė jaunimo
pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Lietuvos šiaurės rytų Aukštaitija – kur mūsų proseneliai gyveno“
ir nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo bei sklaidos projektą „Lietuvos šiaurės rytų Aukštaitijos
kultūros paveldo paminklai“ (rėmėjai nenurodyti). Projektai tarpusavyje susiję. Pirmas projektas suteikė
galimybę moksleiviams keliauti po savo kraštą, tyrinėti architektūros ir istorijos objektus, juos piešti,
fotografuoti, filmuoti. Įgyvendinant antrą projektą bibliotekos meno skaitykloje-galerijoje buvo parengta senųjų krašto statinių (malūnų, bažnyčių, vienuolynų ir kt.) piešinių ir nuotraukų paroda, pristatytas
pažintinis lankstinukas „Lietuvos šiaurės rytų Aukštaitijos kultūros paveldo paminklai 2007 m.“, parodytas sukurtas filmas apie kultūros paveldo objektus. Rokiškio r. biblioteka vykdė projektą „Rankraštynas – vertingiausia kultūrinio paveldo dalis“ (rėmėjas nenurodytas). Biblioteka organizavo rankraščių
ekspoziciją, kurioje pateikė per 260 saugojimo vienetų. Kauno m. bibliotekos „Aušros“ filialas drauge
su bendruomenės centru „Žaliakalnio aušra“ vykdė tęstinį projektą „Žaliakalnio bendruomenės atmintis“ (rėmėja – SV). Jis turėjo tikslą sutelkti vienoje vietoje, skaitmeninti ir išsaugoti unikalų Žaliakalnio
bendruomenės kultūros paveldą, organizuoti jo sklaidą; įtraukti Žaliakalnio bendruomenę į kultūros
paveldo išsaugojimo veiklas, ugdyti bendruomeniškumą. 2007 metai buvo skirti romanistikos profesoriaus Vlado Dubo 120-osioms gimimo metinėms, jo moksliniam palikimui.
124
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Žurnalas leidžiamas nuo 2004 m.
Laikraštis „Šiaurietiški atsivėrimai“ leidžiamas nuo 1999 m, žurnalas išleistas 2002 m., nuolat leidžiamas nuo 2005 m.
Žurnalas leidžiamas nuo 2006 m. 2012 m. analogiškas projektas vadinosi „Romuvos keliais“.
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Projektai, skirti kraštotyros informacijai ir kultūros paveldui aktualizuoti, sėkmingai buvo vykdomi ir
vėlesniais metais. 2011–2012 m. Kalvarijos bibliotekos įgyvendintas projektas „Kalvarijos krašto kultūros
bei istorijos puoselėjimas ir sklaida“ (rėmėjas – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai) sujungė tokias
temas: etninės kultūros sklaida Sūduvos regione, Kalvarijos praeitis, Kalvarijos krašto dvarvietės kaip
nauji turistų traukos objektai. Šioms temoms nagrinėti buvo skirta konferencija. Įsidėmėtinas faktas –
bibliotekos filialas gavo tarptautinės institucijos paramą. Panevėžio r. SVB Velžio filialas 2012 m. vykdė
projektą „Oho, koks mano kaimas!“, kurį finansavo ES programa „Veiklus jaunimas“. Jaunimo iniciatyvinės grupės „Skeneriai“ dalyviai skenavo Velžio miestelio vaizdus, užrašinėjo ir skenavo pasakojimus,
istorijas, legendas. Suskaitmeninto kultūros paveldo reikšmę bibliotekos lankytojams siekė atskleisti
Klaipėdos m. SVB 2011 m. vykdytas projektas „Tavo kultūros metaduomenys“ (rėmėja – KM).
Reikšmingus darbus 2013 m. atliko Pasvalio biblioteka. Biblioteka gavo „Europeanos“ generalinės
direktorės Jill Cousins pasiūlymą įsilieti į šio projekto viešųjų bibliotekų tinklą. Pasiūlymas buvo priimtas. 2013 m. buvo vykdomas Pasvalio SVB projektas „Europeana 1989: Pasvalio Mariaus Katiliškio
viešosios bibliotekos patirtis“ (rėmėjas nenurodytas). Projekto partneriai: Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB), Utenos SVB. Pasvalio bibliotekai teko užduotis dokumentuoti „Europeanoje“ Sąjūdžio
laikotarpį (bibliotekos rankraštyne saugomas Pasvalio Sąjūdžio archyvas). Be to, bibliotekos darbuotojai rinko Baltijos kelio ir kitų Sąjūdžio įvykių liudijimus, kvietė pasvaliečius savarankiškai skelbti
Baltijos kelio liudijimus „Europeanoje 1989“. Pasvalio biblioteka tapo „Europeanos“ viešųjų bibliotekų
tinklo nare. Bibliotekos fonduose saugomais dokumentais pasidalyta su pasauliu127. Kultūros ministerija parėmė Šiaulių m. SVB projektą „Šiaulių krašto pažinimas: interaktyvi skaitmeninio turinio sklaida
jaunųjų kraštotyrininkų internetiniame puslapyje“ (partnerės – UAB „Edukacinės sistemos“, VšĮ „3D
Vilnius“). Padedami partnerių jaunieji kraštotyrininkai sukūrė ir paskelbė interaktyvų Šiaulių miesto žemėlapį bei tris interaktyvius žaidimus: „Sudėk Šiaulių vaizdelį“, „Šiaulių miesto lobiai“, „Pažink
Šiaulių įžymybes“. Žemėlapis yra puiki edukacinė priemonė, vedlys po Šiaulius ir jų apylinkes, žymius
kultūros paveldo objektus. Rokiškio r. biblioteka vykdė tęstinį projektą „Sėlių kultūra virtualioje erdvėje“ (rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas). Siekta pristatyti sėlių krašto kultūrinį
paveldą. Vykdant projektą taip pat buvo pateikiama informacija apie regiono kultūrinius renginius,
iniciatyvas. Mažosios Lietuvos kultūros paveldui projektą skyrė Tauragės r. SVB. Centrinė biblioteka, Lauksargių filialas, Tauragės kultūros centras ir Lauksargių pagrindinė mokykla vykdė projektą
„Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte“ (rėmėjas nenurodytas). Centrinės bibliotekos
darbuotojos ir Lauksargių filialo vedėja rinko ir sistemino informaciją apie mokytoją ir kraštotyrininką
Joną Bicką ir Lauksargių krašto praeitį128.
Įvairioms temoms ir aktualijoms skirti 2015–2017 m. projektai. BMGF, KM [BP 2] parėmė Panevėžio r. SVB skaitmeninimo projektą „Štai koks mano kaimas“. Įgyvendinti projektą padėjo partneriai: Panevėžio rajono švietimo centras, Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga. Projekto sumanytojai pabrėžė,
kad jo tikslas yra stiprinti bendruomenių kartų ryšį, kuriant krašto paveldo skaitmeninį turinį pasitelkus
naujausias informacines ir ryšių technologijas. Kultūros paveldo departamentas prie KM 2015 m. suteikė
paramą Kauno r. bibliotekos nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, atgaivinimo ir sklaidos projektui
„Ateitis paveldint praeitį“. Buvo nustatyta ir nufotografuota apie keturiasdešimt apleistų, nunykusių dvarų sodybų ar jų išlikusių fragmentų; užrašyti vietos gyventojų, kraštotyrininkų pasakojimai, atsiminimai
apie dvaruose vykusį politinį, ūkinį, kultūrinį gyvenimą, ten gyvenusius žmones. Parengta mobili paroda
lankytojams atskleidė dvarų statinių architektūrinę, istorinę vertę. Pasak bibliotekos darbuotojos Virginijos Tamašauskienės, ji ugdė supratimą, jog dvarų praeitis yra įdomi ir spalvinga, dabartis – slogi, o ateitis
priklauso nuo mūsų pagarbos kultūros paveldui ir pastangų jį išsaugoti129. Šiaulių r. SVB vykdė projektą
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Plačiau žr. Kazilionytė, V. Projektas „Europeana 1989“: Pasvalys atkuria Baltijos kelią. Tarp knygų, 2013, rugsėjis, p. 30–31.
Lauksargių seniūnija – vienintelė Tauragės rajone, kurios teritorija priskiriama Mažajai Lietuvai (Klaipėdos kraštui).
Tamašauskienė, V. Rajono dvarai kilnojamojoje parodoje (Kaunas). Tarp knygų, 2016, sausis, p. 36.
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„Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“ (rėmėja – LKT). Projektas skirtas Kuršėnų
Vytauto Vitkausko bibliotekos 90-mečiui ir kalbininko V. Vitkausko 80-mečiui paminėti. Radviliškio r.
SVB drauge su Radviliškio turizmo centru įgyvendino projektą „Radviliškis. Lankytinų objektų žemėlapis ir maršrutai“ (rėmėja – SV).
Kupiškio r. bibliotekos projektas „Bibliotekos – bendruomenėms“ (2016 m., rėmėja – LKT) buvo
skirtas Kupiškio krašto kultūros paveldo, kraštotyros informacijos ir etnokultūros sklaidai bei bibliotekų ir bendruomenių kultūriniam bendradarbiavimui stiprinti. Skapiškyje vykusiame XX tarptautiniame
teatrų festivalyje „Pienių vynas“ pristatyta projekto edukacinė programa „Mus sujungė juostų pynė“,
skirta Skapiškyje praėjusio amžiaus trečiame dešimtmetyje veikusioms Vandos Silvestravičiūtės tautinių
juostų dirbtuvėms atminti. Paminėtina Skuodo r. bibliotekos iniciatyva. 2017 m. biblioteka vykdė LKT ir
KM paremtą projektą „Tarptautinė kultūrinių mainų savaitė „Baltų genčių – latgalių, kuršių ir žemaičių
kraštų panašumai bei skirtumai“. Projekto partnerės: Rėzeknės miesto biblioteka, Priekulės krašto savivaldybė (Latvija), Skuodo žemaičių draugija. Siekta stiprinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp Latgalos,
Kuržemės ir Žemaitijos kultūros darbuotojų, suteikti galimybę kultūrininkams įgyti naujų žinių apie
vienas kito gimtuosius kraštus, su gautomis žiniomis supažindinti visuomenę, tarptautiniu mastu viešinti
minėtų kraštų įvaizdį. Skuodo meno mokykloje surengta mokslinė konferencija. Viešnių iš Latvijos pranešimai buvo verčiami į žemaičių kalbą130.
LR Seimas 2017 m. paskelbė Piliakalnių metais. Bibliotekų projektai, skirti šiems metams, sudaro
atskirą grupę. Lietuvos kultūros paveldo departamentas prie KM finansavo Kauno r. bibliotekos projektą „Kauno rajono kraštovaizdžio populiarinimo iniciatyvos ir sklaida“. Projekto tikslas – suaktyvinti
visuomenės domėjimąsi savo krašto vertybėmis ir kultūriniu kraštovaizdžiu, aktualizuojant Kauno rajone esančių piliakalnių istorijos pažinimą ir jų lankymą, juos fotografuojant ir prisidedant prie parodos
„Piliakalniai – mūsų krašto identiteto dalis“ sukūrimo. Ignalinos r. biblioteka vykdė projektą „Piliakalnių
istorija žadina vaizduotę“, kurį finansavo LKT ir KM. Projekto partneriai: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, VšĮ „Mūsų Ignalina“, UAB „Nauja vaga“, Švenčionių rajono
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras ir kt. Aplankyti Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio
parkų bei Švenčionių krašto piliakalniai, surengti edukaciniai užsiėmimai. Žurnalas „Tarp knygų“ informuoja, jog projekto renginiuose dalyvavo daugiau kaip 1000 lankytojų131. Savivaldybė finansavo Mažeikių r. SVB filialų projektus: Tirkšlių ir Šerkšnėnų filialų – „Ką byloja Daubarių piliakalnis“; Ukrinų,
Pikelių ir Židikų filialų – „Piliakalniai – turtingas praeities pažinimo šaltinis“; Viekšnių filialo – „Gyvolių
piliakalnio atsiradimo istorija“.
Įgyvendinant projektus plečiamos ir modernizuojamos bibliotekų paslaugos. 2016 m. LKT parėmė
Pasvalio SVB projektą „Pasvalios modernizavimas ir plėtra“. Jo tikslas – didinti Pasvalio krašto kultūros paveldo prieinamumą bei patrauklumą, modernizuojant portalą ir plečiant elektronines paslaugas.
Taikant inovatyvius metodus ir technologijas sukurtas portalo grafinis dizainas, atnaujinti navigacijos
įrankiai ir kt. Vilniaus m. SCB drauge su UAB „Gluk media“, Lietuvos edukologijos universitetu, Kultūros
paveldo centru ėmėsi įgyvendinti projektą „Vilnius GO“ (2016–2018 m., rėmėja – LKT). 2016 m., įgyvendinant pirmą projekto etapą, sukurta mobilioji programėlė supažindina su daugiau nei 100 kultūrinių,
istorinių ir gamtinių Vilniaus miesto objektų. LKT ir KM parėmė Klaipėdos m. bibliotekos projektą
„Kalbantys pastatai“ (2016 m.). Projekto tikslas – skleisti ir populiarinti informaciją apie suskaitmenintas Klaipėdos m. nekilnojamąsias kultūros vertybes bei jose gyvenusių (gyvenančių) kultūros šviesuolių atminimą. Kultūros vertybės viešinamos bibliotekos svetainėje „Klaipėdos miesto nekilnojamosios
kultūros vertybės“. Svetainė pritaikyta QR technologijoms. Surengtas orientacinis žaidimas „Klaipėdos
paveldo labirintai“, dalyvavo 22 komandos.
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Žr. Strakšytė, B. Baltų vienybės dieną kartu minėjo latgaliai, kuršiai ir žemaičiai (Skuodas). Tarp knygų, 2017, spalis, p. 39.
Andrijauskienė, L. Istoriniais piliakalnių takais (Ignalina). Tarp knygų, 2017, spalis, p. 36.
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Pažymėtina, kad savivaldybių viešosios bibliotekos dalyvavo apskričių bibliotekų vykdytuose projektuose, skirtuose kultūros paveldui aktualizuoti. 2015 m. Kauno apskr. bibliotekos dalyvavo KAVB
projekte „Išnykę, bet nepamiršti“. Buvo sukurtas elektroninis leidinys „Išnykę ir pasikeitę: pastatų istorijos“. Jame pateikta medžiaga ir nuotraukos apie buvusius ar išlikusius, bet pasikeitusius žymius pastatus. Šiaulių r. biblioteka dalyvavo ŠAVB projekte „Kraštotyros ekspedicija Ko liūdi kryžiai pakelėj“. Per
ekspediciją užfiksuota daugiau nei 300 mažosios sakralinės architektūros objektų, atlikti matavimai, užrašyti pasakojimai apie kryžių ir koplytstulpių statymo iniciatorius ir autorius. Per ekspediciją surinkta
faktografinė medžiaga apie Šiaulių rajone esančius kryžius suskaitmeninta ir paskelbta duomenų bazėje
www.epaveldas.lt.
Atskira projektų grupė skirta kraštiečiams. Šilutės r. bibliotekai realizuojant Kultūros ministerijos ir
savivaldybės 2007 m. paremtą projektą „Kraštiečių sueiga Pirmąkart susitikę šviesos parnešti, gera padaryti“ buvo organizuota jau trečia kraštiečių sueiga. Į ją sukviesti Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys žymūs
kraštiečiai, nusipelnę mokslo, meno ar kitose visuomeninio gyvenimo srityse. Per sueigą buvo rengiamos
kraštiečių menininkų darbų parodos, koncertinės programos, kraštiečių kūrybos skaitymai ir kt. Panašių
tikslų siekė Zarasų r. bibliotekos projektas „Pažink kraštiečius virtualioje erdvėje“ (rėmėja – KM), Kupiškio r. bibliotekos projektas „Sugrįžimai į tėviškę“ ir Telšių r. bibliotekos projektas „Kraštiečių šventė
Žemaičių žemėj užaugę dideli“ (rėmėja – SV). Kraštiečiams ypač dėmesinga Biržų r. biblioteka. Jos projektus finansavo KRF. 2009 m. biblioteka vykdė projektus „Kai širdimi su tėviške suaugi“ (skirtas kraštiečio poeto Pauliaus Drevinio 90-osioms gimimo metinėms paminėti gimtuosiuose Gulbinuose) ir „Sugrįžimai į gimtinę“. Į gimtinę sugrįžti buvo pakviesti poetas Jonas Strielkūnas, filosofė Jūratė Baranova,
poetė Aušra Kaziliūnaitė, vienas žymiausių krepšinio trenerių Vladas Garastas, astronomas, muziejininkas Gunaras Kakaras, literatūrologas Virginijus Gasiliūnas. 2010 m. biblioteka vykdė projektą „Laukiami
gimtinėje“, 2011 m. – projektą „Gimtinės pakviesti“.
Iš 2016 m. projektų, skirtų kraštiečiams, paminėtini turiningi Klaipėdos m. ir Telšių r. projektai. Klaipėdos m. biblioteka vykdė projektą „Gyvoji kraštotyra“ (rėmėjos – LKT, KM). Jo tikslas – elektroninėje
erdvėje išsaugoti klaipėdiečių autentiškus prisiminimus: su Klaipėda susijusią rašytinę, žodinę ir vaizdinę
informaciją. Sukurta virtuali „Gyvosios kraštotyros“ erdvė. Telšių r. bibliotekos projektas „Nuo rankraštinės knygos iki skaitmeninio pasakojimo („+ Gidas kraštiečių galerijai kurti)“ (rėmėja – SV) skirtas žymių,
nusipelniusių Telšių kraštui asmenybių ir jų gerųjų darbų atminimui puoselėti virtualioje erdvėje. Įdomiausia galerijos dalis – skaitmeniniai pasakojimai apie kraštiečius (trumpi filmukai apie žymų asmenį).
Įgyvendinant projektus išleisti kraštotyrinio pobūdžio leidiniai. Kultūros ministerija 2007 m. parėmė
Lazdijų r. SVB projektą, skirtą knygos „Burokaraistis“ 2 dalies leidybai. Kraštotyrinės tematikos leidinys
pasirodė tais pačiais metais132. Ukmergės r. SVB Lyduokių filialas įgyvendino projektą „Bibliografijos
rodyklė Kraštotyrininkė Albina Katinaitė-Navickienė“ (rėmėjas nenurodytas). Leidinys pasirodė tais pačiais metais133.
Pažymėtina Anykščių r. SVB projektinė veikla leidžiant kraštotyros leidinius. 2012 m. Anykščių r.
biblioteka vykdė projektą „Leidinio Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga leidyba“ (rėmėjas – KRF).
Kraštietis prof. Osvaldas Janonis parengė tris knygas. 2012 m. išleistos dvi pirmosios knygos „Anykščių
kraštas Rusijos imperijos sudėtyje (1795–1914 m.) ir Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918 m.)“134
ir „Vardų rodyklė“135. Trečioji knyga „Anykščių kraštas tarpukariu ir okupacijų metais“ išėjo 2014 m.136
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Valeškevičiūtė-Zakarauskienė, O. Burokaraistis: istorija, buitis, papročiai, liaudies medicina, prietarai, tautosaka. Vilnius: Jandrija,
2007; 1 dalis išėjo 2003 metais.
Kraštotyrininkė Albina Katinaitė-Navickienė: bibliografijos rodyklė / sud. J. Baškauskienė. Ukmergė: Valdo leidykla, 2007.
Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga: kn. 1. Anykščių kraštas Rusijos imperijos sudėtyje (1795–1914 m.) ir Pirmojo pasaulinio karo
metais (1914–1918 m.) / sud. O. Janonis. Anykščiai: Petro ofsetas, 2012.
Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga: kn. 2. vardų rodyklė. Anykščiai: Petro ofsetas, 2012.
Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga: kn. 3. Anykščių kraštas tarpukariu ir okupacijų metais / parengė O. Janonis. Anykščiai: Petro
ofsetas, 2014.
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Knygų paskirtis – palengvinti archyvinių dokumentų ir faktografinės medžiagos paiešką Anykščių rajono kraštotyrininkams ir kitiems Anykščių krašto praeities tyrėjams. Knygos reikšmingos ne tik Anykščių
krašto, bet ir visos Lietuvos istorijai, kultūrai. 2016 m. Anykščių r. biblioteka realizavo projektą „Anykščių kraštotyrininkų biobibliografinis žodynas“ (rėmėja – SV). Tais metais išleista leidinio pirmoji dalis – „Anykščių kraštotyrininkai. Biografijos“137. Knygos sudarytojai: Krašto dokumentų ir kraštotyros
skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė ir kraštietis O. Janonis. Rengiant knygą talkino kraštietis Romualdas Vytautas Rimša ir kiti. Pridursime, kad kiek anksčiau įgyvendinus Tauragės r. bibliotekos projektą
„Tauragės krašto šviesuoliai“ (rėmėjas – KRF) išleista kraštotyrininkės Almos Mizgirienės to paties pavadinimo knyga138.
Rašytinio paveldo turtus ėmėsi viešinti Šilutės r. SVB. 2013 m. savivaldybė parėmė bibliotekos projektą „Biblioteka – kultūros paveldo buveinė“. Jo rezultatas – išleista knyga „Biblioteka – kultūros paveldo buveinė: iš Knygos muziejaus rinkinių“139. Tai pirmasis iliustruotas Knygos muziejaus rinkinius
pristatantis leidinys. Joniškio r. biblioteka vykdė LKT ir KM 2017 m. finansuotą projektą „Joniškio krašto
dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai“, o savivaldybė parėmė projektą „Knygos
Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunorava, Bertaučiai, Satkūnai leidyba“. Jų įgyvendinimo rezultatas – išleistas solidus dvikalbis Ernesto Vasiliausko leidinys „Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai / Güter in der Gegend von Joniškis. Gross und Klein Donnerhof,
Bärtautzen, Satkuhnen“140.
Projektai, skirti vaikams ir jaunimui. Kalbant apie kultūros paveldo aktualizavimą vaikams ir jaunimui pirmiausia paminėtini Klaipėdos m. bibliotekos projektai. Kultūros paveldo departamentas prie KM
2014 m. finansavo Klaipėdos m. bibliotekos projektą „Klaipėdos nekilnojamasis kultūros paveldas: realus
ir virtualus“. Projekto tikslas – puoselėti ir populiarinti nekilnojamąjį kultūros paveldą, parodyti jo reikšmę pasitelkiant kompiuterines technologijas bei edukacines veiklas. Biblioteka organizavo edukacinius
užsiėmimus 5–12 klasių moksleiviams „Neatrastas Klaipėdos nekilnojamasis kultūros paveldas“ ir pakvietė dalyvauti trumpametražių videofilmukų konkurse: reikėjo įamžinti Klaipėdos nekilnojamojo kultūros paveldo objektus ir (arba) įdomiai pristatyti „Klaipėdos miesto nekilnojamųjų kultūros vertybių“
svetainę. Sukurti filmukai buvo paviešinti bibliotekos paskyroje www.youtube.com/user/kmsvbiblioteka.
Lietuvos kultūros taryba parėmė bibliotekos projektą „Viskas apie jūrą – nuo vėtrungės iki stintos uodegos“. Įgyvendinant projektą organizuotuose edukaciniuose užsiėmimuose moksleiviai susipažino su
Lietuvos pamario ir pajūrio vizitine kortele – vėtrunge, vyko mažųjų vėtrungių gamyba, buvo surengta jų
paroda. Moksleiviai supažindinti su vienu svarbiausių uosto infrastruktūros įrenginių – švyturiu, taip pat
su Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos pajūrio apylinkių kulinariniu paveldu. Žinias apie kultūros paveldą
moksleiviai pagilino Lietuvos jūrų muziejuje. Klaipėdos universiteto folkloro laboratorijoje vyko pažintis
su kuršininkų šnekta, folkloru, drabužiais, instrumentais. 2017 m. Kultūros paveldo departamentas prie
KM finansavo Klaipėdos m. bibliotekos projektą „Dingęs paveldas“. Projekto partneriai: VšĮ Klaipėdos
turizmo ir kultūros informacijos centras, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos m.
savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento paveldosaugos skyrius. Siekta supažindinti jaunimą su miesto istorija, ugdyti jo paveldosauginį sąmoningumą, pagilinti jo žinias apie nekilnojamąjį kultūros paveldą.
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Anykščių kraštotyrininkai: biografijos / sud. A. Berezauskienė, O. Janonis. Vilnius: Petro ofsetas, 2016.
Mizgirienė, A. Tauragės krašto šviesuoliai / sud. B. Lukoševičienė. Kaišiadorys: Printėja, 2012.
Biblioteka – kultūros paveldo buveinė: iš Knygos muziejaus rinkinių: skiriama Mažosios Lietuvos poeto ir kultūros veikėjo Fridricho Bajoraičio 130-osioms gimimo metinėms / Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka; sudarytojai: L. Dumšienė,
D. Užpelkienė, V. Veiverienė]. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2013.
Vasiliauskas, E. Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai / Güter in der Gegend von Joniškis: Gross
und Klein Donnerhof, Bärtautzen, Satkuhnen / Manors of the Joniškis Region: Daunorava, Daunorava Minor, Bertaučiai and Satkūnai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. Pagrindinis Daunoravos dvaras ne kartą keitė savininkus, nuo XVII a. valdytas
Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystės įtakingų vokiečių šeimų (baronų von Tranckwitzų, von Plettenbergų, von der Brüggenų ir kitų).
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Vaikams ir jaunimui projektus skyrė Šiaulių r., Kauno m., Kupiškio r., Naujosios Vilnios bibliotekos.
Kultūros ministerija ir savivaldybė 2016 m. finansavo Šiaulių r. bibliotekos projektą „Susipažinkim su
Šiaulių rajonu kitaip“. Tai buvo pirmas bandymas Šiaulių rajone į virtualią erdvę perkelti 12 vietovių sukaupto turizmo ir kraštotyros (gamtos, kultūros, istorijos paminklų) lobyną panaudojant kompiuterinį
žaidimą Actionbound. Kauno m. biblioteka 2017 m. vykdė projektą „Piliakalnių takais“. Projektą parėmė
LKT, KM, SV, VšĮ „Turizmo akademija“ (partneriai – Lietuvos archeologijos draugija, Vytauto Didžiojo
karo muziejus, Kauno miesto muziejus). 10-ties mokyklų moksleiviams buvo suteikta pagrindinių žinių
apie piliakalnius. Savivaldybės parėmė Kupiškio r., Naujosios Vilnios bibliotekų projektus. Kupiškio r.
biblioteka vykdė projektą „Vasaros ekspedicija“. Projektas skirtas vaikų pažinčiai su rajono kultūros, istorijos ir gamtos paminklais. Naujosios Vilnios biblioteka vykdė projektą „Vasaros stovykla Mano atrastas
Vilnius“. Vasaros stovykloje taikytos įvairaus pobūdžio meninės priemonės, naudojant naujųjų technologijų galimybes (išmaniosios kultūrinio ir geografinio pobūdžio programėlės) miesto kultūriniams objektams pažinti. Aplankyti Vilniaus miesto istorinio, kultūrinio ir gamtinio paveldo paminklai.
Etninės kultūros projektai. Etnokultūros sklaida buvo rūpinamasi bibliotekų regiono mastu. KM parėmė KlAVB 2006 m. pradėtą įgyvendinti projektą „Klaipėdos regiono etnokultūros lobiai. Internetinis
portalas“. 2007 m. projektas buvo tęsiamas. Jo tikslas – skleisti ir populiarinti etnokultūrą ir kraštotyros
informaciją virtualioje erdvėje. Sprendžiant iš bibliotekų ataskaitų, tais metais vykdant projektą dalyvavo
Klaipėdos r., Tauragės r., Kretingos r., Pagėgių, Šilalės r. bibliotekos.
Bendro pobūdžio etnokultūros projektus 2007 m. vykdė Alytaus r., Akmenės r., Lazdijų r. bibliotekos.
KM finansavo Alytaus r. SVB projektą „Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros
duomenų bazės Alytaus krašto etnokultūra sukūrimas elektroninėje laikmenoje“, Alytaus apskrities viršininko administracija – projektą „Etninės kultūros pėdomis“. Vykdydama pastarąjį projektą biblioteka
surengė konferenciją, organizavo renginius. Akmenės r. SVB projektas „Etnokultūra ir jos sklaida“ (rėmėja – SV) numatė VB ir jos filialuose organizuoti Užgavėnių, Velykų, Jurginių, Joninių, Vasaros šventes
ir kitus renginius. Lazdijų r. savivaldybė parėmė bibliotekos projektą „Lazdijų krašto etninės kultūros
paveldo fiksavimas ir perteikimas visuomenei“. Buvo parengta kilnojamoji fotografijų paroda „Vaizdais
prabilusi praeitis“.
Skuodo r., Klaipėdos m., Kretingos r. bibliotekų projektai skirti atskiroms etnokultūros sritims. Skuodo r. centrinė biblioteka, dalyvaujant Daukšių, Ylakių, Mosėdžio filialams, vykdė projektą „Žemaičių tarmės autentiškumo puoselėjimas ir sklaida“ (rėmėja – KM). VB buvo organizuotas tradicinis konkursas
„Skaitymai žemaitiškai“, skirtas Simono Daukanto 215-osioms gimimo metinėms. Bibliotekos surengtame konkurse dalyvavo 20 žemaitiškai kuriančių literatų iš visos respublikos ir netgi iš Latvijos. Filialuose
vyko literatūriniai vakarai, populiarinantys žemaičių tarmę. Kultūros ir sporto rėmimo fondas parėmė
Klaipėdos m. bibliotekos projektą „Klaipėdos krašto tautodailė ir dailieji amatai“. Sudarytas krašto tautodailę kūrusių ir tebekuriančių menininkų registras, kurio pagrindu parengta skaitmeninė duomenų bazė
„Klaipėdos krašto tautodailė“.
Projektinę veiklą vykdė bibliotekų filialai. Pažymėtini Kretingos r. SVB filialų vykdyti projektai, kuriuos parėmė savivaldybė:
Baublių f. įgyvendino projektą „Darbais įprasminti baubliškių gyvenimai: senieji amatai, kasdienė
buitis ir darbymečio talkos“,
Grūšlaukės f. – „Grūšlaukės krašto drožybos tradicijos ir paveldas“,
Erlėnų f. – kraštotyros darbą „Erlėnų ir aplinkinių kaimų etnokultūros lobynas“, etnokultūrinę po
pietę „Duona, kvepianti ajerais“ (2 projektai),
Juodupėnų f. – „Mažoji kaimo architektūra“,
Rūdaičių f. – renginį „Žemaičių poezijos ruduo“ ir kraštotyros darbą „Taip kalbėjo mūsų senoliai“ (1 projektas),
Salantų f. – kraštotyros darbą „Salantų tautodailininkai“.
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Kretingos r. SVB filialai daug dėmesio etnokultūrai skyrė ir vėlesniais metais. Vien 2008 m. savivaldybė parėmė projektus „Šeimos, bažnytinės ir kalendorinės šventės senajame Baublių kaime“ (vykdė
Baublių f.), „Drožėjų tradicijos ir paveldas“ (vykdė Grūšlaukės f.), renginių ciklą „Etnokultūros ir literatūros sąsajos“ (vykdė Jokūbavo f.), renginių ciklą „Medžiai lietuvių literatūroje ir tautosakoje“ (vykdė
Juodupėnų f.), „Kūlupėnų ir aplinkinių kaimų mažoji architektūra“ (vykdė Kūlupėnų f.).
Savivaldybės taip pat parėmė kitų Klaipėdos bibliotekų regiono bibliotekų projektus. Klaipėdos r.
Dovilų biblioteka 2007 m. įgyvendino projektą „Iš senolių indaujos“141. Tauragės r. SVB Pagramančio
biblioteka drauge su kaimo bendruomene vykdė projektą „Taip uliojo mūs senoliai“. Etnokultūra taip pat
buvo populiarinama įgyvendinant kraštotyros projektus.
Kalvarijos bibliotekos veikla daugiaplanė: projektas „Etninės kultūros sklaida Kalvarijos krašto bibliotekose“ (2008 m., rėmėja – KM), projektas „Senųjų tradicijų vėrinys“ (2009 m., rėmėja – apskrities
viršininko administracija), projektas „Etninės kultūros populiarinimas organizuojant renginius ir paro
das“ (2011 m., rėmėja – SV) numatė įvairių etnokultūrai skirtų renginių organizavimą puoselėjant ir
populiarinant etninę kultūrą ir tradicijas Kalvarijos krašte.
Žemaitijos regione esančios bibliotekos populiarino žemaičių tarmę, krašto amatininkus ir jų darbus,
tautosaką. Skuodo r. biblioteka 2011 m. įgyvendino projektą „Skaitome ir kuriame žemaitiškai“ (rėmėja – SV). Organizuotas konkursas „Skaitymai žemaitiškai“, į kurį susirinko gausus žemaitiškai kuriančių
literatų būrys. Iš viso konkurse dalyvavo 27 kūrėjai142. Tauragės r. SVB Pagramančio filialas vykdė projektą „Nagingi pagramantiškiai“ (rėmėja – SV). Sukurtas ir visuomenei pristatytas to paties pavadinimo
filmas, kuriame įamžinti Pagramančio krašto amatininkai ir jų darbai.
Lazdijų r. SVB vykdė tęstinį projektą „Dievdirbiai iš arti“ (rėmėja – SV). Rezultatas: 2012 m. prie
Dumblio k. bibliotekos pastatyta knygnešio skulptūra. Molėtų r. SVB projektas „Smulkiosios tautosakos ekspedicija. Už centą ir blusą iš Molėtų nuvarytų į Vilnių“ buvo skirtas krašto smulkiajai tautosakai (2012 m., rėmėjos – KM, SV). Projekto vykdytojai organizavo ekspedicijas po Dubingių, Giedraičių,
Alantos apylinkes. Ekspedicijos rezultatas – bibliotekos kraštotyros fondas pasipildė pasakojimais, padavimais, lietuvių liaudies dainomis, mįslėmis ir patarlėmis.
2013-uosius LR Seimas paskelbė Tarmių metais. Tad etninės kultūros projektai tais metais daugiausia
skirti tarmėms. Projektinė veikla populiarinant tarmes, patarmes, šnektas įgavo didelį mastą. Projektai
buvo skirti mokslinėms konferencijoms organizuoti. Įsidėmėtinas Skuodo r. bibliotekos projektas „Žemaičių būdo ir išminties skleidėjui Simonui Daukantui – 220“, kurį parėmė Kultūros ministerija. Vykdydama projektą biblioteka organizavo tarptautinę konferenciją „Su žodžiais, šiandien mūs kalboj tebkalbamais“, kurioje dalyvavo kašubų (Lenkija, Puckas) ir latgalių (Latvija, Rėzeknė) delegacijos. Pranešimais
siekta supažindinti konferencijos dalyvius su tarmiškos kalbos ir papročių išsaugojimu ir puoselėjimu
bei jos teisine padėtimi Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Apie kašubų kalbą pranešimus skaitė Lenkijos Pucko pavieto tarybos narė Ewa Kownacka ir kiti Lenkijos delegacijos dalyviai. Rėzeknės viešosios
centrinės bibliotekos direktorės pavaduotojos Marijos Šerniovos pranešime gvildentas Latvijos Latgalos
etnokultūrinio regiono savitumas, o bibliotekos direktorė Marija Sproge skaitė pranešimą „Latgalių tarmės vartojimas ir sklaidos galimybės Latvijos Respublikoje“. Buvo eksponuojamos kašubų, latgalių ir
žemaičių tarmėmis išleistos knygos. Tarptautinė konferencija buvo unikali – pirmąkart į konferenciją
Lietuvoje sukviesti draugėn žemaičiai, latgaliai, kašubai diskutuoti apie savo tarmės, papročių, etninio
paveldo saugojimą, puoselėjimą ir sklaidą. Kazlų Rūdos SVB vykdė projektą „Tarmės – brangūs akmenėliai lietuvių kalbos lobyne“ (rėmėjas – KRF). Pagal projektą buvo numatyta organizuoti konferenciją
„Tarmės – svarbi kultūros paveldo dalis“. Joje mokslinius pranešimus skaitė žymūs lietuvių kalbos tyrinėtojai, puoselėtojai ir kalbininkai. Iš Kazlų Rūdos kilusio kalbininko Aldono Pupkio pranešime nagrinėta
141
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Bibliotekininkė iš seniūnijos gyventojų surinko 46 išlikusius senovinius įrankius maistui gaminti ir stalui serviruoti. Jie buvo nufotografuoti, aprašyti.
Plačiau žr. Strakšytė, B. Žemaitiškumo puoselėjimas (Skuodas). Tarp knygų, 2012, vasaris, p. 35.
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svarbi kalbos paveldo dalis – vardynas. KRF taip pat finansavo Zarasų r. SVB projektą, skirtą konferencijai „Tarmių gyvastis ir įtaka šiaurrytinei aukštaičių šnektai: tarmių analizė, dabartinė situacija – įtaka ir
šnektos metamorfozės“ organizuoti. Konferencijoje nagrinėtos šiaurrytinės Aukštaitijos patarmės, kelti
klausimai apie tarmių vietą XXI a., analizuoti tautosakos tekstai, aptartos rankraštinio paveldo, kaip tarmių šaltinio, surinkimo ir išsaugojimo problemos.
Projektuose buvo numatyta organizuoti renginius. Vykdydamos projektus turiningus renginius organizavo Rokiškio r. ir Radviliškio r. bibliotekos. Rokiškio r. SVB vykdė Kultūros ministerijos ir savivaldybės paremtą projektą „Literatūrinė-kūrybinė-edukacinė programa: „Sava tarmi rakuoju, dainuoju,
kuriu“. Jį realizuojant vyko tarminiai meninio skaitymo ir literatūrinės kūrybos konkursai, edukaciniai
užsiėmimai ir mokymai, tarmių rinkimo mažosios ekspedicijos, literatūriniai tarminiai susitikimai-skaitymai. Pažymėtinos bibliotekos iniciatyvos siekti renginių masiškumo. Kovo–gegužės mėn. buvo paskelbti rajoninio tarminio meninio skaitymo konkurso „Sava tarmi rakuoju“ nuostatai, konkursas įvyko
gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Dalyvavo skaitovai – Obelių, Juodupės, Panemunio, Kriaunų kraštų kūrėjai, literatai, Kamajų Antano Strazdo, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto
gimnazijų, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos moksleiviai ir kt. Renginiai įgavo vis naujas,
kokybiškesnes formas. Liepos–spalio mėn. buvo paskelbtas tarmiškos kūrybos konkursas „Sava tarmi
kuriu“, o lapkričio 21 d. – tarmiškos kūrybos šventė „Sava tarmi rakuoju, dainuoju, kuriu: bagotas esu“.
Radviliškio r. SVB kartu su rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Šeduvos kultūros namais vykdant projektą „Tarmių atstovai! Vienykimės Šeduvoj!“ (rėmėjas – KRF) surengė Radviliškio rajono tarmių festivalį. Festivalio dalyvių komandos pristatė savo kraštą ir tradicijas, skambėjo tarmiška šnekta,
tarmiškos dainos, buvo pristatyti regionų rakandai, kulinarinio paveldo pavyzdžiai.
Tarmes populiarino daugelis bibliotekų. KRF finansavo Kupiškio r. SVB projektą „Kupiškėniški vaizdėliai“. Projektu siekta populiarinti kupiškėnų tarmę ir prie jos išsaugojimo prisidėti panaudojant literatūrinę ir meninę kūrybą. Biržų r. SVB, vykdydama projektą „Tarmėse – tikroji kalbos gyvastis“ (rėmėjas
nenurodytas), siekė sudominti rajono bendruomenę tarmėmis, daugiau dėmesio skiriant aukštaičių tarmei. To siekta ir Molėtų r. SVB įgyvendintu projektu „Tarmė – gyvoji kalbos versmė“ (rėmėjos – KM,
SV). Įgyvendinant KRF paremtą Utenos SVB projektą „Gyvojo žodžio sukviesti“ buvo organizuotas renginių ciklas, skirtas aukštaičių tarmei ir uteniškių šnektai. Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybių bibliotekos vykdė KRF paremtus projektus, skirtus dzūkų tarmei. Alytaus r. biblioteka vykdė projektą „Cieskim
kelalį dzūkų žodeliu“, Lazdijų r. biblioteka – projektą „Renginių ciklas: „Dzūkiškai šneku – apsisomyc
negaliu“. Abiejų projektų tikslai panašūs – puoselėti ir populiarinti dzūkų tarmę, krašto papročius. Tarmes populiarino Joniškio r. (rėmėjas – KRF), Mažeikių r. (rėmėjai – KRF, SV), Pasvalio (rėmėja – KM)
ir dar kelių bibliotekų vykdyti projektai. Paminėtinas ir 2014 m. savivaldybės paremtas Lazdijų r. bibliotekos projektas. Biblioteka įgyvendino projektą „Šeštieji tarmių atlaidai Demeniškiuose“. Projekto tikslai – telkti intelektualus, rašytojus, menininkus, vietos bendruomenes Dzūkijos krašte ir skleisti tarmių
bei šnektų autentiškumą; populiarinti etninę kultūrą, kulinarinį paveldą, atgaivinti ir saugoti senolių
papročius bei tradicijas143.
2013 m. projektai taip pat skirti liaudies amatams. Du projektus finansavo Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Elektrėnų SVB Gilučių filialas vykdė projektą „Liaudies amatų kūrybinės dirbtuvės“.
Buvo mokoma audimo, keramikos meno paslapčių. Lazdijų r. SVB Veisiejų bei Seirijų filialai ir Barčių
kaimo bendruomenė vykdė bendrą projektą „Senųjų amatų puoselėjimas Veisiejų ir Seirijų bibliotekų
kiemeliuose bei amatų demonstravimas Lazdijų rajono bendruomenėse“. Savivaldybė finansavo Kretingos r. SVB filialų projektus: Juodupėnų filialas vykdė projektą „Juodupėnų ir aplinkinių kaimų amatai
ir menas“, Kartenos filialas – „Kuriantys Kartenos krašto žmonės“, Grūšlaukės filialas – tęstinį projektą
„Darbščių rankų ir žodžio meistrai“, Laukžemės filialas – tęstinį projektą „Darbščių rankų meistrai“.
143

„Tarmių atlaidai“ buvo surengti rašytojo Romo Sadausko sodyboje Demeniškiuose.
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2015-uosius LR Seimas paskelbė Etnografinių regionų metais. Daug projektų, skirtų šiai temai, įgyvendino Vilkaviškio r. ir Skuodo r. bibliotekos. Juos parėmė BMGF ir KM [BP 2]. Vilkaviškio r. biblioteka
vykdė projektą „Vilkaviškio krašto e. etnografijos akademija“ (partneriai – Vilkaviškio turizmo ir verslo
informacijos centras, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba). Biblioteka užsibrėžė tikslą susisteminti informaciją apie Vilkaviškio kraštą, padaryti ją prieinamą virtualioje erdvėje. Pasak projekto sumanytojų, pagrindinis jo tikslas – užtikrinti vienodą prieigą prie kokybiškos, aktualios, išliekamąją vertę
turinčios etnografinės informacijos išteklių Vilkaviškio krašte, suteikiant erdvę edukacinei veiklai, amatų
verslo kūrimuisi, turizmo plėtrai rajone. Sukurta interneto svetainė tuo pačiu pavadinimu. Skuodo r. SVB
vykdė projektą „Žemaičių kalba – 24/7“. Projektas skirtas žemaičių kalbai (tarmei) puoselėti ir žemaitiškos literatūros sklaidai. Pagrindinis projekto tikslas – bendradarbiaujant su Žemaitijos etnografiniame
regione veikiančiomis viešosiomis bibliotekomis, kultūros ir švietimo įstaigomis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis bei panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus informacijos rinkimo ir kaupimo srityje
sukurti vartotojams patrauklų informacinį portalą, leisiantį ne tik susipažinti su žemaičių kalbos raidos
istorija, gramatika, žemaitiškai rašančiais autoriais ir jų kūriniais, bet ir suteikiantį galimybę mokytis žemaičių kalbos nuotoliniuose kursuose arba žaidžiant edukacinius žaidimus. Sukurtas informacinis portalas www.zemaiciukalba.lt, du edukaciniai žaidimai, skirti mokytis žemaičių kalbos, parengta žemaičių
kalbos mokymo programa, pradėtos montuoti pirmosios nuotolinės žemaičių kalbos pamokos. Portale
paskelbta informacija apie žemaitiškai rašančius autorius, pateikti jų kūriniai.
Įvairaus pobūdžio renginius numatė Joniškio r., Pasvalio SVB filialo, Šilutės r., Kėdainių r. SVB filialo
bibliotekų projektai. Joniškio r. biblioteka vykdė projektą „Pasisemkim savasties iš tautos lobyno“ (rėmėjos – LKT, SV). Surengta etnografinė ekspedicija Skaistgirio apylinkėse – bibliotekininkai kartu su
bendruomenės nariais Skaistgirio apylinkėse aplankė ir fiksavo kapinėse, kaimuose, pakelėse, sodybose
esančius mažosios architektūros objektus: kryžius, rūpintojėlius, koplytstulpius, stogastulpius. Filmuotos
medžiagos pagrindu sukurtas filmas „Amžini tik laike. Skaistgirio apylinkių mažosios architektūros paveldo takais“. Surengtos konferencijos „Kraštotyros ekspedicijos Skaistgiryje pėdsakais“, „Etninė kultūra
ir tautinis paveldas laiko tėkmėje“. Pasvalio SVB Jurgėnų filialas vykdė projektą „Kaimas gyvas, kol gyvos
tradicijos“ (rėmėjas nenurodytas). Pavadinimas įprasmina šį projektą – krašto tradicijos yra kiekvienos
vietos bendruomenės susitelkimo pagrindas.
Projektus finansavo savivaldybės. Šilutės r. biblioteka vykdė projektą „Prieteliau, atverk skarbinyčią144
savą…“ Buvo surengtos Lietuvos etnografinių regionų „subėgtuvės-varžytuvės“, kurias biblioteka organizavo drauge su Šilutės raštijos ir knygių draugija, LBD Šilutės skyriumi, Gargždų kultūros centru ir Šilutės
turizmo ir paslaugų verslo mokykla. Varžytuvių dalyviai kovėsi „Buities ir aplinkos“, „Tarmės“, „Etnografinio žaidimo“, „Kulinarinio paveldo“ rungtyse dėl nominacijų „Puikiausios gaspadinės ir gaspadoriai“,
„Etnostiliaus deimančiuks“, „Geriausi savo tarmės šnekoriai“. Kėdainių r. SVB Pajieslio filialas vykdė
projektą „Senieji kaimai pasakoja“. Organizuotose ekspedicijose užrašyti pagyvenusių žmonių pasakojimai, užfiksuoti senosios kaimo architektūros elementai, kulinarinio paveldo pavyzdžiai. Parengta paroda
„Autentiški Deveikiškių kaimo senųjų sodybų akcentai“, edukacinė programa „Senoji kaimo architektūra ir kulinarinis paveldas Pajieslio krašte“.
Apžvelgsime 2016 m. Utenos, Kalvarijos, Plungės r., Šiaulių r. bibliotekų projektus. Lietuvos kultūros taryba finansavo Utenos SVB projektą „Kultūra kitaip: malonūs atradimai savame krašte“. Biblioteka etnokultūros paveldą pritaikė kultūrinio turizmo tikslams – buvo sukurtas interaktyvus maršrutas
Utenos krašto etninei kultūrai pažinti. Kitų bibliotekų projektus parėmė savivaldybės. Kalvarijos SVB
biblioteka vykdė projektą „Etninė kultūra – tiltas tarp bendruomenės narių ir bibliotekos“. Projektas
numatė renginių organizavimą skatinant gyventojus domėtis savo krašto istorija, tradicijomis, papročiais, juos gaivinti ir puoselėti. Surengta konferencija „Kraštotyra ir etninė kultūra bibliotekose“, vyko
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Skarbinyčia – dėžė pinigams, taupyklė.
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edukaciniai užsiėmimai. Plungės r. SVB vykdė projektą „Skaitīmā žemaitėškā“. Skaitymų konkurse dalyvavo beveik pusšimtis skaitovų – vaikų bei suaugusiųjų. Etnokultūros sklaidai pasitarnavo Šiaulių r. SVB
projektas „Žvilgsnis į senelių žaislų dėžę“. Projekto dalyviai užrašinėjo vyresnių žmonių pasakojimus apie
savo vaikystės žaislus, jų gaminimo būdus, tai fiksavo garso ir vaizdo laikmenose.
Skuodo r. biblioteka nenuilstamai populiarino krašto etninę kultūrą. 2017 m. ji vykdė LKT ir KM paremtą projektą „Mūsų stiprybė – kalboje ir kultūroje“. Pagrindinis projekto tikslas – atskleisti ir pristatyti
Skuodo krašto etninės kultūros savitumą ir išskirtinumą kitiems Lietuvos etnografiniams regionams145.
Skuodo etninės kultūros puoselėtojai, tarp kurių buvo ir bibliotekos darbuotojų, aplankė Trakų r. SVB,
Zarasų r. SVB, Žemaičių kultūros draugijos Vilniaus skyrių (Vilniaus mokytojų namai) ir pristatė įvairių
žanrų etnokultūrinę programą. Renginiuose pristatytas Skuodo r. bibliotekos išleistas leidinys „Mūsų
stiprybė – kalboje ir kultūroje“146, kurio leidyba buvo įtraukta į projekto programą.
Susipažinta su Ukrainos etnokultūra. Skuodo r. ir Klaipėdos r. savivaldybės finansavo Klaipėdos r.
bibliotekos projektą „Etno book (Lietuva – Ukraina)“. Ukrainiečiai pristatė liaudiškus instrumentus –
bandūras. Įgyvendinant projektą vyko daug renginių: susitikimų, kelionių, vakarų, koncertų ir kt.
LR Seimas 2017-uosius paskelbė Tautinio kostiumo metais. Siekdama populiarinti tautinį kostiumą
Klaipėdos r. SVB vykdė savivaldybės paremtą projektą „Babūnēles jopēlė“147. Projekto tikslas – sutelkti bendruomenę (vaikus, tėvelius ir senelius, ugdymo įstaigas) į bendrą kūrybinį ir edukacinį procesą
populiarinant tautinį drabužį kaip etninio tapatumo formą. Projekto dalyviai rungtyniavo, kas geriau
pažins tautinių drabužių elementus (sermėgą, vyžas, delmoną148 ir kt.), atspės, kokio regiono tautiniais
drabužiais buvo pasipuošusi LR prezidentė.
Kita bibliotekų projektinio darbo kryptis – leidybinė veikla. 2007 m. Kretingos r. biblioteka įgyvendino savivaldybės paremtą projektą „Knyga Juozo Lukausko lobiai“. Išėjo to paties pavadinimo Algirdo
Kuklio knyga149, skirta žymiam Vakarų Lietuvos tautodailininkų dinastijos atstovui.
Reikšmingus darbus populiarinant etnokultūrą leidiniuose atliko Kalvarijos biblioteka. Vykdant
2010–2011 m. projektą „Kalvarijos krašto kultūros bei istorijos puoselėjimas ir sklaida“ (rėmėjas – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai) išleistos knygos „Kalvarijos krašto senieji amatai ir amatininkai,
„Kaimų istorijos: Žalioji, Sabaliavas, Durbė, Garnabūdis, Naujas kaimas, Vilkavizna, Komenka, Santaka“150. Pirmoje knygoje pristatomi Kalvarijos krašto amatininkai – beveik 200 asmenų, puoselėjančių
pačius įvairiausius senuosius krašto amatus: siuvimą, audimą, mezgimą, margučių marginimą, žaislų gamybą, batų siuvimą, ratų gaminimą, kalvystę, rimoriaus amatą. Antroje knygoje įamžintos išnykusių kaimų istorijos, juose gyvenusių žmonių, kurių daugumos jau nebėra, likimai. Knygoje sudėta tai, kas liko
iš 8 kaimų ir 65 sodybų iki mūsų dienų. Įgyvendinant 2012 m. projektą „Etninė kultūra: prisiminkim,
saugokim, puoselėkim“ (rėmėjas – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai) išleistos knygos „Kalvarijos
krašto kūrėjai: Saulius Lisauskas“151 ir „Kalvarijos krašto kūrėjai: tautodailininkas Antanas Lastauskas“152.
Abi knygos skirtos krašto tautodailininkams. Leidybos projektą parėmė savivaldybė. Įgyvendindama
2011 m. projektą „Etninė kultūra – leidiniuose“ biblioteka išleido leidinius: „Kalvarijos krašto padavimai
ir pasakojimai“153 ir Algimanto Babecko knygą „Išnykę (ne)pamiršti dvarai: Aleksandravas, Makauskai,
145
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Plačiau žr. Daukantienė, G. Skuodo žemaičių stiprybė – kalboje ir kultūroje (Skuodas). Tarp knygų, 2017, lapkritis, p. 42–43.
Mūsų stiprybė – kalboje ir kultūroje: projektas / sud. G. Daukantienė. Skuodas: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji
biblioteka, 2017.
Jopēlė – žemaičių tarme suknelė.
Delmonas (arba dalmonas) – lietuvių moterų puošni kišenė, austine juostele (rištuvu) rišta prie juosmens; būdinga tik Mažajai
Lietuvai.
Kuklys, A. Juozo Lukausko lobiai. Klaipėda: Libra Memelensis, 2007.
Kaimų istorijos: Žalioji, Sabaliavas, Durbė, Garnabūdis, Naujas kaimas, Vilkavizna, Komenka, Santaka / sud. V. K. Svitojus. Marijampolė: Piko valanda, 2011.
Kalvarijos krašto kūrėjai: Saulius Lisauskas / sud. A. Jankeliūnienė, L. Karpavičienė, S. Palionienė. Marijampolė: Piko valanda, 2012.
Kalvarijos krašto kūrėjai: tautodailininkas Antanas Lastauskas / sud. A. Jankeliūnienė et al. Marijampolė: Piko valanda, 2012.
Kalvarijos krašto padavimai ir pasakojimai / sud. A. Jankeliūnienė, L. Karpavičienė, S. Palionienė. Marijampolė: Piko valanda, 2011.
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Pagraužiai, Trempiniai“154. Pirmoje knygoje išspausdinti paprasti, dažnai fantastinio pobūdžio pasakojimai, padavimai apie įvairių, Kalvarijos krašto žmonėms brangių vietų ir jų vardų atsiradimą, apie upes,
ežerus, akmenis, antgamtiškus, nekasdieniškus reiškinius, istorinius įvykius. A. Babecko knygoje apžvelgiama dvarų istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų155.
Išskirtinio dėmesio sulaukė kulinarinis paveldas. „Skaityk, atmink, pasmuokavuok“ – taip vadinosi
Kultūros rėmimo fondo ir savivaldybės paremtas Šilalės r. SVB 2013 m. projektas. Surinkti ir užrašyti
Šilalės krašto kulinarinio paveldo patiekalų receptai išleisti atskira knyga „Pasmokavuok, kap skane“156.
Šilalės krašto kulinarinio paveldo knyga „Pasmuokavuok, kap skane“ apkeliavo dalį Lietuvos bibliotekų,
buvo pristatyta Vilniaus knygų mugėje.
2015 m. Skuodo r. biblioteka vykdė projektą „Kultūrų spiečius“ (rėmėja – LKT). Pagrindinis projekto
tikslas buvo supažindinti Lietuvos etnografinius regionus su Skuodo krašto kalbos, kultūros, tradicijų savitumu ir išskirtinumu. Vykdant projektą išleistas leidinys „Esam ir būsim žemaičiai“157. Leidinyje
išspausdinta informacija apie Skuodo krašte žemaitiškumą puoselėjančias įstaigas ir organizacijas, jų
veiklą, taip pat pateikiama informacija apie tarmiškai rašančių autorių kūrybą.
Projektai, skirti vaikams ir jaunimui. Kultūros ministerija 2007 m. finansavo Mažeikių r. SVB projektą „Žemaitija – vaikų akimis“, dvi Rokiškio r. SVB etnokultūrines programas vaikams ir jaunimui,
Anykščių r. savivaldybė – Anykščių r. SVB Rubikių filialo projektą „Išgirsk ir pamatyk, ką tau sako mūsų
senolių praeitis…“ Marijampolės SVB Sasnavos filialas drauge su vidurine mokykla įgyvendino projektą
„Spalvos metų rate“ (rėmėjas nenurodytas).
Pažymėtina Panevėžio r. bibliotekų projektinė veikla. Europos Sąjungos ir savivaldybės finansinės
paramos 2016 m. sulaukė Panevėžio r. Naujarodžių k. ir Raguvos k. bibliotekos. Naujarodžių biblioteka
vykdė neformalaus vaikų švietimo programą „Modernus etnokultūrinis teatras“. Ją sudarė teoriniai bei
praktiniai užsiėmimai, kurių tikslas – geriau suvokti tautos kūrybos savitumą, pagrindinius vaizdinius,
simboliką. Raguvos biblioteka įgyvendino dvi programas: „Mes esam ETNO“ ir „Pažinkime senolių praeitį, pažinkime savo kaimą“. Programų tikslas – supažindinti jaunimą su tautos etninės kultūros puoselėjimu, tradicijomis.
Kiek daugiau projektų, skirtų vaikams ir jaunimui, įgyvendinta 2017 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras parėmė Kupiškio r. bibliotekos programą „Etno turistai“. Panaudodami informacines
technologijas, bendraudami su žmonėmis, moksleiviai sudarinėjo turistinius, pažintinius etnografinius
maršrutus po Kupiškio miestą ir rajoną. Kitus projektus finansavo savivaldybės. Mažeikių r. Auksodės k.
ir Laižuvos mst. filialai įgyvendino bendrą projektą „Pažink tautinio kostiumo grožį“. Daugiausia dėmesio skirta žemaičių tautiniam kostiumui. Elektrėnų SVB vykdė projektą „Žvilgsnis į Lietuvos praeitį“.
Vaikai buvo mokomi senųjų amatų (lipdyti iš molio), supažindinti su senaisiais muzikos instrumentais
bei lietuvių liaudies melodijomis. Skuodo r. SVB Šliktinės filialas vykdė projektą „Senųjų tradicijų pėdsakais“. Vaikams ir jaunimui buvo organizuoti edukaciniai užsiėmimai: „Prakalbinkim molį“, „Mediniai
stebuklai drožiniuose“, „Viskas iš vytelių“, „Auskit, riškit, mano rankos“, „Riešinės – šilta ir gražu“. Panevėžio r. SVB Velžio filialas įgyvendino vaikų vasaros poilsio projektą „Senovinių lietuviškų žaidimų
dirbtuvės“.
Istorijos projektai. Istorinės tematikos projektai skirti gyvenviečių, krašto istorijai, jų kultūros paveldui, bibliotekų istorijai, žymių žmonių atminimui įamžinti, reikšmingoms datoms šalies istorijoje įprasminti. Apžvelgsime projektus, skirtus krašto, gyvenviečių istorijai. Tokio pobūdžio įgyvendintų projektų
skaičius yra solidus. 2007 m. turiningą projektą vykdė Tauragės r. SVB. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo
154
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Babeckas, A. Išnykę (ne)pamiršti dvarai: Aleksandravas, Makauskai, Pagraužiai, Trempiniai. Marijampolė: Piko valanda, 2011.
Dvarų kultūra etninei kultūrai neatstovauja (galimas tik abiejų kultūros klodų sąlytis).
Pasmokavuok, kap skane: Šilalės krašto kulinarinis paveldas. Kaunas: Naujasis lankstas, 2013.
Esam ir būsim žemaičiai = Esam ėr būsem žemaitēs: projektas-renginių ciklas „Kultūrų spiečius“. Skuodas: Skuodo savivaldybės
viešoji biblioteka, 2015.
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direkcija prie LR Prezidento kanceliarijos parėmė Tauragės r. bibliotekos projektą „Tauragė: 500 metų
rašytiniuose šaltiniuose“, skirtą Tauragės miesto įkūrimo jubiliejui. Projektu siekta atkreipti visuomenės
dėmesį į bibliotekose sukauptą rašytinį ir skaitmeninį kultūros paveldą, supažindinti krašto bendruomenę ir miesto svečius su Tauragės viešojoje bibliotekoje saugoma medžiaga apie Tauragės istoriją ir
šiandieną. Parengtos trijų kilnojamųjų parodų, apžvelgiančių svarbiausius miesto istorijos etapus, supažindinančių su krašto kultūros ir istorijos paveldu, žymiais krašto žmonėmis, grupės. Suskaitmeninta didžioji dalis parodose eksponuotos medžiagos, išleista kompaktinė plokštelė „Tauragės istorija periodinėje
spaudoje: bibliografija ir tekstai“ ir informacinis leidinukas „Iškilieji Tauragės krašto žmonės“. Klaipėdos
krašto istorijai projektą skyrė Šilutės r. Kintų biblioteka. Biblioteka įgyvendino projektą „Vertinkime tai,
ką turime“ (rėmėja – SV), kurio metu Kintų bendruomenei pristatyta paroda „Šeimos albumų istorijos.
Klaipėdos krašto pokario laikotarpis 1944–1960 m.“158 Paskaitą „Klaipėdos krašto istorija po Antrojo pasaulinio karo“ skaitė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė
dr. Silva Pocytė. Savivaldybių remiami gyvenviečių istorijai skirtus projektus vykdė Šilutės r. SVB Usėnų,
Kintų, Inkaklių filialai, Kretingos r. SVB Kurmaičių filialas, Klaipėdos r. SVB Veiviržėnų, Daukšaičių,
Pėžaičių ir Šalpėnų filialai (bendras filialų projektas).
Krašto, gyvenviečių istorijai projektai buvo skiriami vėlesniais metais. Projektų rėmėjos – Lietuvos
kultūros taryba, savivaldybės. Varėnos r. SVB 2012 m. įgyvendindama projektą „Varėnai – 150“ (rėmėja –
SV) organizavo konferenciją „150 Varėnos istorijos minučių“, skaityti 13 pranešimų atskleidė Varėnos
istoriją nuo pat jos įkūrimo. 2013 m. Lietuvos kultūros taryba parėmė Panevėžio r. SVB projektą „Vakarojimai dvarelyje: dvarų istorijos“. Buvo pristatyta šiaurės dvarų kultūra, jų istorija. Šiaulių m. biblioteka
vykdė savivaldybės paremtą projektą „Septynios spindinčios Šiaulių dienos“. Jis numatė renginių ciklą,
skirtą 777-ajam miesto gimtadieniui. Bibliotekos tikslai išties buvo ambicingi: „Minint Šiaulių miesto
777-ąjį gimtadienį, naudojant inovatyvius, patrauklius laisvalaikio praleidimo, lavinimo metodus bei
formas, stiprinti miesto istorinį, kultūrinį ir meninį identitetą, atitinkantį įvairaus amžiaus Šiaulių miesto
gyventojų poreikius, ugdyti kūrybiškai laisvus, iniciatyvius įvairios kartos šiauliečius, žinančius gimtojo miesto ir savo krašto istoriją“159. Bibliotekos organizuotuose renginiuose dalyvavo apie 1000 įvairaus
amžiaus šiauliečių. Jaunajai kartai buvo suteikta galimybė sukurti plakatą, skirtą miesto gimtadieniui,
piešti savo svajonių miestą. Joniškio r. biblioteka vykdė projektą „Miesto istorijos ženklai“ (2015 m., rėmėja – SV). Jį įgyvendinant surengta konferencija „Joniškio tapatumo ženklai urbanistikoje ir architektūroje“, fotografijų konkursas „Miestovaizdžio poezija“, varžybos moksleiviams ir jaunimui „Kaip keitėsi
Joniškis, arba atrask lobį“.
Miesto istorijai, jo kultūros paveldui skaitmeninti 2015 m. skirtas stambus tęstinis Marijampolės SVB
projektas „Marijampolės miesto gatvių kaita: iliustruotas interaktyvus žinynas“, kurį parėmė LKT. Projekto tikslas – integruoti kultūros paveldo objektus į skaitmeninio turinio žinyną. Žinynas buvo kuriamas
bendradarbiaujant su Marijampolės istorikais, kraštotyrininkais, fotografais, kolekcininkais, Marijampolės apskrities archyvu ir kitomis institucijomis. 2015 m. aprašyti 123 objektai: muziejai, paminklai,
dvarai, kapinės, parkai ir kt. Šiaulių r. SVB vykdė projektą „Verbūnai. Čia mano šaknys, čia aš gyvenu“ (rėmėja – LKT). Buvo siekiama, kad gyventojai (daugiausia jaunimas) giliau pažintų Verbūnų istoriją, gyvenvietės ir jos apylinkių materialųjį ir nematerialųjį paveldą160. 2017 m. turiningą projektą, skirtą
krašto istorijai, vykdė Kupiškio r. biblioteka. Bibliotekos projektą „Prabylanti krašto istorija: interaktyvus
žemėlapis“ parėmė LKT. Buvo kuriamas žemėlapis, kurio pagrindas – autentiški pasakojimai apie istorinius objektus ar įvykius, žymius žmones, kaimus. Organizuoti mokymai „Filmavimas, vaizdo ir garso
įrašų montavimas“, kuriuos vedė Kupiškio televizijos ir informacijos centro direktorius. Vasarą suburta
158
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Parodą parengė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto darbuotojai.
Šiaulių m. SVB tinklalapis. Prieiga per internetą: http://biblioteka.smsvb.lt/lt/virtualios-parodos/irasai/3215-2013-metu-projektai.
Žiūrėta 2018-09-21.
Projektas kiek kitu pavadinimu „Verbūnai – čia mūsų etninė savastis, čia aš gyvenu...“ buvo tęsiamas 2016 m.
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vaikų ir jaunimo kraštotyros stovykla, jos metu keliauta po istorines rajono vietas, nufilmuoti pasakojimai apie Palėvenės bažnyčią ir vienuolyną, Komarų dvarą, Skapiškio varpinę, Blaivybės paminklą ir kt.
Bibliotekai daug padėjo kraštiečiai, kurie dalijosi sukauptomis žiniomis ir fotografijomis apie savo kraštą,
žmones. Vilniaus universiteto profesorė Genovaitė Dručkutė pasakojo studijų metų prisiminimus apie
semiotiką Algirdą Julių Greimą.
Geresnes sąlygas pažinti gimtojo miesto, krašto istoriją sudaro diegiamos modernios technologijos.
2016-aisiais tokias galimybes atvėrė Šiaulių m., Šilutės r., Biržų r., Kauno m. bibliotekų projektinė veikla.
Lietuvos kultūros taryba finansavo Šiaulių m., Šilutės r., Biržų r. bibliotekų projektus. Šiaulių m. biblioteka kartu su partnere VšĮ „3D Vilnius“ įgyvendino projektą „Interaktyvus Šiaulių žemėlapis: pažink Šiaulius per virtualią viktoriną – labirintą“. Projektas skirtas Šiaulių miesto 780-ajam jubiliejui. Interaktyvus
žemėlapis apėmė istorijos, architektūros, kultūros, meno sritis, sudarė galimybes organizuoti viktorinas
ir žaidimus, spręsti įvairias užduotis. Šilutės r. SVB projekto „Knygnešių kelias interaktyvioje erdvėje“
rezultatas – interaktyvus „pasivaikščiojimas“ knygnešių keliais bei Žemaičių Naumiesčio ir Švėkšnos
apylinkių knygnešių duomenų bazių sukūrimas. Biržų r. SVB drauge su VšĮ „3D Vilnius“ ir Biržų krašto
muziejumi „Sėla“ įgyvendino projektą „Virtuali ekskursija – Biržų pilis prieš šimtmečius ir šiandien“. Virtuali ekskursija suteikė galimybę susipažinti su Biržų tvirtove, Biržų krašto muziejumi „Sėla“, biblioteka.
Kultūros ministerija ir savivaldybė parėmė Kauno m. bibliotekos drauge su partneriais (KTU Vaižganto
progimnazija, Kauno jaunųjų turistų centras ir kt.) projektą „Mano gatvės istorija 360 laipsnių kampu“.
Parengtame virtualiame ture sumontuotos 97 panoraminės nuotraukos, pristatyta 20 objektų.
Modernių technologijų degimas suteikia galimybę puoselėti bei perduoti jaunimui vyresniosios
kartos istorinę atmintį. Tokio pobūdžio projektus įgyvendino Klaipėdos m. SVB, Utenos SVB. Klaipėdos m. biblioteka drauge su Girulių bendruomene vykdė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
paremtą projektą „Girulių bendruomenės atminties stiprinimas“. Įgyvendintas edukacinių užsiėmimų
genealogijos tema ciklas („Genealoginės informacijos paieška ir medžių braižymas“ ir kt.). Švietimo ir
mokslo ministerija parėmė Utenos bibliotekos kartu su Utenos trečiojo amžiaus universitetu (TAU) ir
UAB „IT akademija“ vykdytą projektą „Skaitmeninės atminties pamokos senjorams“. Vienas iš projekto
tikslų – vykdyti vyresnės kartos atminties sklaidą skaitmeninėmis priemonėmis (tinklaraščiai, asmeniniai archyvai ir kt.).
Įsidėmėtinas veiksmingo dalyvavimo kitos institucijos projekte atvejis. Raseinių centrinės bibliotekos
ir filialų darbuotojai 2016 m. dalyvavo Dubysos regioninio parko direkcijos organizuoto projekto „Raseinių krašto dvarai“ veiklose: vyko į pažintines ekspedicijas po Lietuvos dvarus. Surinkta medžiaga apie
Lotyniškės, Tendžiogalos, Biliūnų, Skaraitiškės, Katauskių, Burbiškių, Gruzdiškės, Gylių dvarus.
Projektai, skirti iškilių žmonių, žymių kraštiečių atminimui įamžinti. Paminėtini Kretingos r. bibliotekų projektai, kuriuos parėmė savivaldybė. Kretingos r. SVB Baublių filialo 2007 m. projektas buvo skirtas
skulptoriaus Rimanto Dauginčio tragiškam likimui įamžinti161. 2011 m. Kretingos r. SVB vykdė projektą
„Nuo piemenuko iki ganytojo“, skirtą vyskupo, rašytojo Motiejaus Valančiaus 210-osioms gimimo metinėms. Buvo parengta ir įgyvendinta literatūrinė-muzikinė programa.
Plačiau apžvelgsime originalų Kupiškio r. SVB 2017 m. projektą „Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje“.
Projektas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kupiškėnų pilietiškumui, istorinei savimonei
ir savojo krašto pažinimui ugdyti. Projektą parėmė LKT, SV, SVB, privatūs asmenys ir kt. Bendradarbiaujant su istorikais, muziejininkais sudarytas šimto asmenybių, kurios dirbo, kūrė 1918–2017 m., sąrašas (iš jų tik 22 buvo gyvi), parengtos biografijos, surinktos nuotraukos. Vyko Šimtmečio kupiškėnų
rinkimai162. Parengtas ir 600 egz. tiražu išleistas leidinys „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje“163. Paminėtini
161
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Protestuodamas prieš sovietinio režimo politiką Lietuvoje, 1990 m. gegužės 9 d. R. Daugintis susidegino prie SSRS–Vengrijos sie
nos. Mirė gegužės 19 d. Budapešto (Vengrija) ligoninėje.
Daugiausia balsų surinko ir Šimtmečio kupiškėnu tapo olimpinis ir pasaulio čempionas Virgilijus Alekna.
Kupiškėnai Lietuvos istorijoje / sud. L. Matiukaitė. Panevėžys: Amalkera, 2017.
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taip pat Šakių r. SVB, Šiaulių r. SVB filialo projektai. LKT parėmė Šakių r. bibliotekos projektą „Kultūriniai valstybingumo maršrutai Suvalkijoje“. Vykdant projektą organizuoti 3 žygiai į Šakių rajone esančias
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Justino Staugaičio, Jono Vailokaičio ir Saliamono Banaičio
tėviškes bei parengtas vaizdo reportažas. Šiaulių r. SVB Ginkūnų filialas vykdė projektą „Ginkūnų žemės
šviesuolių Janulaičių gyvenimo ir darbų keliais“ (rėmėjos – LKT, SV). Projektas numatė Ginkūnų bibliotekoje sukaupti ir susisteminti medžiagą, skirtą iš Ginkūnų kilusių šviesuolių Janulaičių šeimos paveldui
įamžinti ir skleisti, įrengiant jiems skirtą ekspoziciją ir virtualią parodą.
Grupė projektų buvo skirta bibliotekų istorijai. Kultūros ir sporto rėmimo fondas 2007 m. parėmė Anykščių r. SVB projektą „100 bibliotekos Anykščiuose gyvavimo metų“, pagal kurį buvo numatyta kultūrinių renginių programa. Išėjo prisiminimų knyga „Anykščių biblioteka istorijos vingiuose:
1937–2007“164. Rokiškio r. SVB Pandėlio m. filialas įgyvendino savivaldybės paremtą projektą „Pandėlio
krašto istorija“; rezultatas – išleistas leidinys „Lietuviškos knygos kelias Pandėlio apylinkėse: 70-osioms
Pandėlio bibliotekos įkūrimo metinėms“165. Šiaulių m. savivaldybė finansavo bibliotekos projektą „Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos istorija gyva elektroninėje laikmenoje“. Įgyvendinus projektą sukurtas elektroninis katalogas. Savivaldybės parėmė Prienų bibliotekos ir Kelmės r. SVB Kražių
filialo projektus, skirtus bibliotekų istorijai. Šakių r. savivaldybė finansavo bibliotekos projektą „Pradžia
amžino…“, kuris buvo skirtas Šakių viešosios bibliotekos 70-mečiui ir pirmosios lietuviškos knygos 460ties metų sukakčiai.
2012 m. Plungės r. biblioteka vykdė projektą, skirtą leidinio „Plungės Palazzo Vecchio: nuo grafų
Zubovų pilaitės iki Plungės viešosios bibliotekos (1846–2012)“ leidybai (rėmėjai – KRF, Plungės pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymo draugija, UAB „Plungės Jonis“, plungiškis verslininkas Petras
Beinoras). Leidinys išėjo tais pačiais metais166. Savivaldybės remiami Kretingos r. SVB filialai 2013 m.
įgyvendino projektus „Rūdaičių bibliotekai – 60“, „Jubiliejaus paminėjimo renginys 55-eri metai kartu
su skaitytojais“ (Jokūbavo filialas). Baublių, Kalniškių, Šukės filialai taip pat vykdė projektus, kurie numatė jubiliejinius renginius. Panašūs projektai buvo vykdomi Bibliotekų metais (2016). Projektus vykdė
Juodupėnų, Kartenos, Kurmaičių, Raguviškių, Senosios Įpilties filialai. Projektais atkreiptas dėmesys į
nedidelių bibliotekų (filialų) reikšmę krašto gyvenime.
Istorinės tematikos projektai skirti dedikaciniams metams. LR Seimo sprendimu 2013-ieji buvo paskelbti 1863-iųjų metų sukilimo, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą, Klaipėdos krašto
atgavimo metais. Pasvalio, Šiaulių m., Raseinių bibliotekos projektus skyrė 1863-iųjų sukilimui. Kultūros
rėmimo fondas finansavo Pasvalio SVB projektą „1863–1864 metų sukilimas: už Jūsų ir mūsų laisvę
(1863 m. sukilimo 150-osioms metinėms)“. Jį įgyvendinus sukurtas skaitmeninis sukilimo žemėlapis
ir paviešintas e. bibliotekoje „Pasvalia“. Žemėlapyje atkurtas sukilimo įvykių krašte kelias. Žemėlapis –
svarbus pažintinę, kultūrinę vertę turintis vedlys po Pasvalio krašto sukilimo atminties vietas, skirtas ne
tik vietinei visuomenei, mokytojams ir mokiniams, bet ir Pasvalyje besilankantiems turistams, sukilimu besidomintiems žmonėms. Kultūros ministerija parėmė Šiaulių m. bibliotekos projektą „1863 metų
sukilimo istorinė ir kultūrinė reikšmė: praeitis ir rytojus“. Vykdant projektą organizuota konferencija,
skirta mokiniams. Pranešimus skaitė kraštotyrininkai, Šiaulių universiteto studentai, Šiaulių „Aušros“
muziejaus darbuotojai, Šiaulių gimnazijų ir progimnazijų mokiniai, bibliotekininkai. KRF parėmė Raseinių bibliotekos projektą „1863 sukilimas Raseinių apskrityje. Biografijų žodynas“. Išleista tuo paties
pavadinimo Jono Brigio knyga167.
164
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Anykščių biblioteka istorijos vingiuose: 1937–2007 / sud. A. Berezauskienė. Anykščiai: Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2007.
Lietuviškos knygos kelias Pandėlio apylinkėse: 70-osioms Pandėlio bibliotekos įkūrimo metinėms / sud. R. Baškienė. Rokiškis: I. Skripkos individuali įmonė, 2007.
Plungės Palazzo Vecchio: nuo grafų Zubovų pilaitės iki Plungės viešosios bibliotekos (1846–2012) / sud. O. Juozapaitienė, V. Skierienė,
V. Liutikaitė, Z. Paulauskaitė. Klaipėda: Plungės r. SVB, 2012. Antrasis pataisytas leidinys išėjo 2015 m.
Brigys J. 1863 sukilimas Raseinių apskrityje: biografijų žodynas. Vilnius: Petro ofsetas, 2013.
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Klaipėdos krašto atgavimo metinėms skirtą projektą laimėjo Klaipėdos m. biblioteka. Kultūros ministerija finansavo projektą „Minime Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos krašto susijungimo 90-metį“.
Girulių filiale vyko atviras forumas „Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-metis“. Įdomus atvejis: Girulių f. kieme surengta 1923 m. Klaipėdos sukilimo inscenizacija. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui skirtus projektus laimėjo Švenčionių r. ir Trakų r. bibliotekos. KRF
parėmė Švenčionių r. bibliotekos projektą „Žuvę, bet nepralaimėję“, KM – Trakų r. bibliotekos projektą
„Kelionė į aviacijos pasaulį“.
LR Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. sukako 250 metų, kai gimė iškilus valstybės ir visuomenės veikėjas, diplomatas, kompozitorius Mykolas Kleopas Oginskis, ir į tai, kad šią sukaktį UNESCO
įtraukė į minimų datų sąrašą, paskelbė 2015-uosius Mykolo Kleopo Oginskio metais. M. K. Oginskiui
projektus skyrė Plungės r. ir Trakų r. bibliotekos. LKT parėmė Plungės r. SVB projektą „Kunigaikštis M. K. Oginskis ir jo epocha“. Projektas, skirtas M. K. Oginskio indėliui į Lietuvos politinį ir kultūrinį
gyvenimą, turėjo dvi partneres: LNB ir VUB. Bendromis pastangomis Plungės bendruomenei surengta
konferencija. Pranešimus skaitė prof. Leonidas Donskis („M. K. Oginskio Europa: XIX a. Europos idėjų žemėlapis“), dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė („Tarp Varšuvos, Hagos ir Konstantinopolio: diplomatiniai M. K. Oginskio keliai“) ir kiti. Bibliotekoje pristatyta originalių dokumentų ir knygų paroda
„Žinomas ir nepažintas Mykolas Kleopas Oginskis. Dokumentai iš Vilniaus universiteto bibliotekos“.
LKT ir savivaldybė finansavo Trakų r. bibliotekos kartu su partneriais (Trakų meno mokykla, Trakų
kultūros rūmai) įgyvendintą projektą „Istorinė-muzikinė dekada Sugrįžimas į Tėvynę“. Surengtas istorinis-muzikinis renginys „Tėvynei skiriu turtus ir gyvenimą“. Pristatyta programa „Mykolo Kleopo
Oginskio polonezų kelias“; apie M. K. Oginskio rašytinį palikimą pasakojo jo knygų vertėjas į lietuvių
kalbą, kraštietis Virginijus Baranauskas. Parengta kilnojamoji paroda „Mykolas Kleopas Oginskis“, organizuoti kiti renginiai.
Įprasminamos svarbiausios šalies istorijos datos. 2014 m. Panevėžio r. SVB vykdant LKT paremtą
projektą „Literatūrinės edukacinės kelionės Kai knygas draudė“ sukurta edukacinė programa pristatyta
krašto visuomenei. Knygnešių istorijai skirtas Tauragės r. SVB projektas „3 dienų žygis – stovykla Knygnešių keliais“ (2015 m., rėmėjos – LKT ir SV). Atsigręžta į pirmąjį lietuvių kultūros istorijos veikalą.
LKT parėmė Skuodo r. SVB projektą „Simono Daukanto Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių –
pirmoji lietuvių kultūros istorija: aktualizavimas ir populiarinimas“ (2015–2016 m.). Vykdant projektą
buvo siekiama populiarinti kraštiečio parašytą pirmąją lietuvių kultūros istoriją pristatant naujausius
mokslinių tyrinėjimų rezultatus bei supažindinant visuomenę su mažiau žinomais faktais. Organizuota
konferencija „Simonas Daukantas ir pirmoji lietuvių kultūros istorija“, parengta mobili paroda „Simonas
Daukantas ir Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių: archyviniai dokumentai liudija“.
Projektai, skirti tragiškiems mūsų šalies istorijos įvykiams. 2011 m. Šilalės r. biblioteka vykdė projektą
„Holokausto istorija ir jos ypatumai Lietuvoje bei Šilalės rajone“ (rėmėja – SV). Bibliotekos lankytojams
ir svečiams buvo pristatyta unikali autentiškų Vilniaus geto afišų kolekcija iš Vilniaus Gaono žydų muziejaus rinkinių. Parodoje atskiras kampelis skirtas Šilalės krašto žydų atminimui. Po parodos atidarymo
surengta konferencija „Holokausto istorija ir jos ypatumai Lietuvoje bei Šilalės rajone“. Žydų istorijai
bei Holokaustui 2013 m. projektą skyrė Plungės r. biblioteka. Biblioteka vykdė Kultūros paveldo departamento prie KM paremtą projektą „Paskutinis pasivaikščiojimas po žydiškąją Plungę“. Surengtas žydų
atminties vakaras. Jo metu atidaryta senųjų ir šiuolaikinių fotografijų paroda „Plungės žydai: paprasto
gyvenimo štetle akimirkos“ ir pristatyta prieš karą Plungėje gyvenusios rašytojos Mašos Rolnikaitės knyga „Kam žmogui veidrodis?“
Sulaukė dėmesio partizanų kovų atminties įamžinimas. Lietuvos kultūros taryba 2015 m. parėmė
Šakių r. SVB projektą „Laisvės kovų atmintis“. Parengta kilnojamoji paroda „Tauro apygardos Žalgirio
rintinės laisvės kovų takais“. Paroda eksponuota rajono savivaldybėje, viešojoje bibliotekoje, „Žiburio“,
Kudirkos Naumiesčio gimnazijose, Kriūkų pagrindinėje mokykloje, Gelgaudiškio dvare. Parengtas ir
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išleistas informacinis leidinys „Tauro apygardos Žalgirio rinktinei 70“168. Radviliškio r. SVB 2017 m. vykdė projektą „Minaičiai – Lietuvos laisvės kovų istorinė sostinė“ (rėmėjos – LKT ir SV). Bibliotekos darbuotojai prisidėjo prie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos pasirašymo inscenizacijos Minaičiuose. Biblioteka surengė parodą „Minaičiai – Lietuvos laisvės kovų istorinė
sostinė“. Savivaldybė parėmė Kretingos r. bibliotekos projektą „Lietuvos valstybingumo gynėjų – partizanų – veiklos ženklai Kretingos rajone“. Surinkta medžiaga apie rajono partizanų veiklos, žūties, laidojimo
vietas, jų atminimui įamžinti pastatytus paminklus, atminimo lentas, kryžius, paminklines kompozicijas,
pastatus, kuriuose buvo tardomi, kankinami ir žudomi rezistencijos dalyviai. Objektai aprašyti ir naujais
straipsniais papildyta elektroninė „Kretingos krašto enciklopedija“.
Kultūrinio turizmo poreikiams pasitarnavo Rokiškio r. SVB drauge su Juozo ir Alfonso Keliuočių
palikimo studijų centru pradėtas įgyvendinti projektas „Grafų Komarovskių gimtinės169 istorinė ir kultūrinė sklaida“ (2015–2016 m.), kurį parėmė savivaldybė.
Krašto istorijai bei kraštiečių biografijoms, jų indėliui į krašto kultūrą skirti leidybos projektai. Kraštiečiams projektus skyrė Tauragės r. SVB filialas, Kalvarijos SVB, Vilkaviškio r. SVB filialas, Zarasų r.
SVB. Tauragės r. SVB Pagramančio filialas 2007 m. vykdė savivaldybės paremtą projektą „Dainininko,
operos solisto J. Mažeikos 100-metis gimtinėje“. Buvo išleistas leidinys „Operos solistas Juozas Mažeika,
1907–1976: atsiminimai“170. Kalvarijos SVB ir Kalvarijos literatų klubas „Rasa“ vykdė savivaldybės finansuotą tęstinį projektą „Kalvarijos krašto šviesuoliai“. 2007 m. išėjo knygos tokiu pat pavadinimu 2 dalis171.
Vilkaviškio r. SVB Virbalio m. filialas drauge su bendruomene vykdė projektą, skirtą kraštiečio Juozo
Zabielavičiaus atsiminimų knygos leidybai (rėmėjas nenurodytas); rezultatas – Juozo Zabielavičiaus knygos „Virbalis mano atsiminimuose“ 1 dalies pasirodymas172. 2 dalis pasirodė 2013 m.173 2011 m. Zarasų r.
SVB įgyvendino projektą „Knygos apie Zarasų krašto šviesuolį Domininką Bukontą išleidimas“ (rėmėjas – KRF). Knyga pasirodė tais pačiais metais174.
Lazdijų r., Tauragės r., Šilalės r., Pasvalio SVB filialo, Trakų r., Raseinių, Varėnos r. bibliotekų projektai numatė leidinių apie gimtąjį kraštą išleidimą. Lazdijų r. biblioteka tęsė dar 2004 m. pradėtą vykdyti
projektą „Monografijos Meteliai leidyba“ (2007 m. jį parėmė KM ir SV). Monografija pasirodė 2008 m.175
Tauragės r. SVB drauge su kaimo bendruomene 2013 m. vykdė projektą „Lomių kaimo bendruomenės
paveldo tąsa ir sklaida“ (rėmėja – vietinės veiklos grupė (VVG). Jo rezultatas – išleista enciklopedinio
pobūdžio knyga „Lomiai amžių sandūroje: žmonės, įvykiai, statiniai“176. Kultūros rėmimo fondas tais
pačiais metais parėmė knygos apie Šilalės rajono bažnyčias išleidimą. Leidinio „Šilalės krašto bažnyčios:
istorija ir architektūra“ rengimas užtruko, knyga pasirodė 2016 m.177 Pasvalio SVB Jurgėnų filialo projektas „Pažink ir garsink savo kaimą“ numatė knygos „Jurgėnų kraštas: istorija, etnokultūra ir dabartis“
išleidimą (rėmėja – SV). Solidi knyga išleista 2014 metais, autorius – prof. Jonas Aničas178. Trakų r. SVB
2015 m. vykdė projektą „Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje“ (rėmėjai – LKT, SV). Išėjo Tiltų bibliotekos vedėjos Elenos Žilinskienės knyga „Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje“179.
168
169

170
171

172
173
174
175
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178
179

Tauro apygardos Žalgirio rinktinei 70 / sud. K. Vaičiūnas. Kaišiadorys: Printėja, 2015.
Komorovskiai XVIII–XX a. pirmoje pusėje valdė Kavoliškį (gyvenvietė Rokiškio rajone). Iš šios giminės kilęs Lenkijos prezidentas Bronislavas Komorovskis (Bronisław Komorowski). Kavoliškyje yra išlikęs jo senelio Zygmunto Leopoldo Komorovskio (mirė
1920 m.) kapas.
Operos solistas Juozas Mažeika: 1907–1976: atsiminimai. Tauragė: Tauragės viešoji biblioteka, 2007.
Kalvarijos krašto šviesuoliai, 2 d. / sud. S. Palionienė, N. Skroblienė, L. Karpavičienė. Marijampolė: Piko valanda, 2007. 1 knygos
dalis pasirodė 2006 m.
Zabielavičius. J. Virbalis mano atsiminimuose, 1 d. Vilnius: Baltijos kopija, 2007.
Zabielavičius. J. Virbalis mano atsiminimuose, 2 d. / sud. D. Stankūnienė. Vilnius: Baltijos kopija, 2013.
Domininkas Bukontas (1873–1919): leidinių ir straipsnių rinkinys. Vilnius: Petro ofsetas, 2011.
Meteliai [Lazdijų rajonas]: monografija / redakcinė kolegija: Irena Seliukaitė ir kit. Marijampolė: Piko valanda, 2008.
Lomiai amžių sandūroje: žmonės, įvykiai, statiniai / sud. E. Bazinienė, L. Užkurienė. Kaišiadorys: Printėja, 2013.
Šilalės krašto bažnyčios: istorija ir architektūra / parengė Loreta Šimutytė-Balčiūnienė. Klaipėda: Druka, 2016.
Aničas, J. Jurgėnų kraštas: istorija, etnokultūra ir dabartis. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2014.
Žilinskienė, E. Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje. Trakai: Standartų spaustuvė, 2015.

181

Aktualu rytoj / Relevant Tomorrow 2021, t. 1, Nr. 19

ISSN 2669-2899 (online)

2017 m. Raseinių SVB įgyvendino projektą „Jono Brigio knygos Pasistačius bendrą darbo tikslą.
1918–1940 m. Raseinių krašte veikusių draugijų, politinių, visuomeninių, ekonominių organizacijų sąvadas leidyba“. Knyga, skirta valstybės atkūrimo šimtmečiui, pasirodė tais pačiais metais180. Varėnos r. SVB
vykdė projektą „Leidinio Varėnos krašto dienoraščiai leidyba“181. Projektus parėmė savivaldybės.
Kalbant apie projektus, skirtus vaikams ir jaunimui, atkreiptinas dėmesys į Šiaulių m. ir Šiaulių r. bibliotekų projektinę veiklą. Šiaulių m. biblioteka 2011 m. vykdė projektą „Mano Šiauliai – mano pasaulis“ (rėmėja – SV), skirtą Šiaulių miesto 775-ajam gimtadienio jubiliejui. Buvo siekiama, kad vaikai edukacijose
geriau pažintų miesto istoriją, mokytųsi ją kūrybiškai atskleisti piešiniuose. Šiaulių m. SVB „Šaltinėlio“
filialas 2015 m. vykdė projektą „Tradicijos ir modernumas: interaktyviai kuriame istoriją Šiauliams 2“ (rėmėjos – LKT, SV182). Rengiantis Šiaulių 780-ajam gimtadieniui, miesto ir rajono mokiniai buvo pakviesti
kurti pasakas, sakmes, legendas apie žinomus ir lankomus objektus. Atrinkta dvylika geriausių, kūrybiškiausių istorijų, kurios pateko į 2016-ųjų metų sieninį kalendorių – vaikų kurtų sakmių ir kitokių pasakojimų rinktinę „Vaikų istorijos Šiauliams“183. Kitas svarbus projekto akcentas – panaudojant šešėlių teatro
kūrimo metodiką skatinti jaunosios kartos šiauliečius domėtis gimtuoju miestu. Pagal sukurtas sakmes,
pasakas ir legendas apie Šiaulių miestą jaunieji šiauliečiai buvo pakviesti kurti šešėlių teatro spektaklius.
Nufilmuoti šešėlių teatro spektakliai įrašyti į kompaktinį diską „Kuriu istoriją Šiauliams 2“.
2016 m. savivaldybės finansavo Šiaulių m. ir Šiaulių r. Kuršėnų bibliotekos projektus. Šiaulių m. biblioteka bendradarbiaujant su UAB „Media Traffic“ įgyvendino projektą „Šiaulių krašto istorija atgimsta
animacijoje“. Jo tikslas – paskatinti moksleivius geriau pažinti savo gimtojo miesto istoriją pakviečiant
kurti animacinius filmukus pagal Šiaulių miesto 780-ajam gimtadieniui sukurtas sakmes. Kuršėnų biblioteka vykdė projektą „Nežiopsok, kas dar liko, užfiksuok“. Siekta suaktyvinti jaunimo domėjimąsi Kuršėnų istorija, jo urbanistiniu paveldu. Jaunimas kartu su projekto vadove rinko medžiagą apie miesto
XX a. 6–10 dešimtmečiuose veikusias pramonės ir kitokio pobūdžio įmones. Sukaupta medžiaga įrašyta
į elektronines laikmenas.
Paminėtinas originalus Šilutės r. SVB projektas, skirtas knygos istorijai. Lietuvos kultūros taryba,
Kultūros ministerija ir savivaldybė 2017 m. finansavo bibliotekos projektą „Knygos istorija: nuo rašto
ištakų iki ekslibriso“ (partneriai: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus
muziejus, Šilutės raštijos ir knygių draugija). Projektas skirtas kultūros edukacijos stovyklai. Edukacija
vykdyta nuo įvado į rašto ir knygos gimimą (praktiniai rašymo ant vaškinių, molinių, grifelinių lentelių
ir kitokie užsiėmimai Šilutės Hugo Šojaus muziejuje) pereinant prie pažinties su Mažosios Lietuvos knygos ypatumais, knygininkais, knygnešystės reiškinio unikalumo įtvirtinimu viešosios bibliotekos Knygos
muziejuje bei Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje. Baigiamasis renginys – asmeninio ekslibriso kūrimas.
2.2.7. Socialiniai projektai
Kaip pažymėta įvade, autorius socialiniams projektams priskyrė projektus, kuriuose tiesiogiai apibrėžtos socialinės problemos. Bibliotekos vykdė projektus, skirtus socializacijai, įvairių gyventojų grupių socialinei atskirčiai mažinti, jaunimo socialinėms problemoms spręsti. Projektai numatė įvairias sociokultūrinės pagalbos priemones gyventojams. Gyventojų socializacijai, socialinėms-psichologinėms
problemoms spręsti buvo reikšmingi ir jau aptarti kultūros edukacijos, biblioterapijos, meno terapijos
projektai. Duomenys apie 2007, 2013, 2015–2017 m. vykdytus socialinius projektus (jų nėra daug) pateikiami 16 lentelėje.
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Brigys, J. Pasistačius bendrą darbo tikslą:1918–1940 m. Raseinių krašte veikusių draugijų, politinių, visuomeninių, ekonominių organizacijų sąvadas. Kaišiadorys: Printėja, 2017.
Knyga Varėnos krašto dienoraščiai: gamtos ritmu / sud. J. Žitkauskas. Vilnius: Petro ofsetas, 2019.
Sprendžiant iš šaltinių, į šį projektą buvo taip pat buvo integruotas savivaldybės paremtas projektas „Tradicijos ir modernumas:
interaktyviai kuriame istoriją Šiauliams“.
Vaikų istorijos Šiauliams / sud. D. Maskuliūnienė, R. Božienė. Radviliškis: Litera, 2016.
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Kauno
apskr. (8), Marijampolės
apskr. (5)

Klaipėdos
apskr. (7),
Tauragės
apskr. (4)

1

2007 m.

2

2013 m.

3

2015 m.

Kauno m. SVB
(1, nenurodyta – 1)

Šilalės r. SVB
(1, Tr – 1,
Nr – 1)

Panevėžio r.
SVB (2, Vr – 2),
Pasvalio SVB
(1, Tr – 1, Vr – 1),
Utenos SVB
(1, Tr – 1, Nr – 1)

4

2016 m.

Marijampolės
SVB (1, Vr – 1)

Šilutės r. SVB
(1, Nr – 1),
Šilalės r. SVB
(1, Tr – 1,
Nr – 1)

5

2017 m.

Šilutės r. SVB
(1, Nr – 1)

Projektų skaičius,
tarptautinių,
nacionalinių,
vietos rėmėjų
parama vykdant
projektus

Kėdainių r.
SVB (1, Vr – 1),
Prienų SVB (1,
Vr – 1), Marijampolės SVB
(1, Vr – 1)

Panevėžio
apskr. (6),
Utenos
apskr. (6)
Visagino SVB
(nenurodyta – 1)

Šiaulių
apskr. (7),
Telšių
apskr. (4)

Vilniaus
apskr. (8)
Alytaus
apskr. (5)

Radviliškio r.
SVB (2,Vr – 2)

Kupiškio r. SVB
(1, Nr – 1), Panevėžio r. SVB
(1, Vr – 1),
Utenos SVB (2,
Tr – 2)

Iš viso

16 lentelė. Socialinių projektų vykdymas 2007, 2013, 2015–2017 m. (skliaustuose – bibliotekų skaičius apskrityse, vykdytų projektų skaičius, rėmėjų tipas: Tr – tarptautinis rėmėjas, Nr – nacionalinis rėmėjas, Vr – vietos
rėmėjas)

6

Varėnos r. SVB
(1, Tr – 1)

5

Pakruojo r. SVB
(1, Tr – 1,
Nr – 1), Šiaulių m. SVB (2,
Nr – 1, nenurodyta – 1)

Elektrėnų SVB
(1, Vr – 1),
Vilniaus m.
SCB (1, Nr – 1),
Švenčionių r.
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1)

12

Pasvalio SVB
(1, Tr – 1,
Vr – 1), Rokiškio r. SVB (1,
Vr – 1), Utenos
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1)

Pakruojo r. SVB
(1, Tr – 1,
Nr – 1), Šiaulių m. SVB
(1, Nr – 1),
Šiaulių r. SVB
(1, Nr – 1,
Vr – 1)

Elektrėnų SVB
(1, Vr – 1),
Švenčionių r.
SVB (1, Tr – 1,
Nr – 1), Vilniaus m. SCB
(3, Nr – 3),
Alytaus r. SVB
(1, Vr – 1)

15

Panevėžio r.
SVB (2, Nr – 1,
Vr – 1), Rokiškio r. SVB (1,
Vr – 1)

Akmenės r.
SVB (1,
Vr – 1), Plungės r. SVB (1,
Nr – 1)

Širvintų r. SVB
10
(1, nenurodyta – 1), Vilniaus m. SVB (3,
Nr – 2, Vr – 1)

*Kauno apskr. bibliotekos: 3, Tr – 0, Nr – 0, Vr – 2, nenurodyta – 1; *Marijampolės apskr. 48
bibliotekos: 2, Tr – 0, Nr – 0, Vr – 2; *Klaipėdos apskr. bibliotekos: 2, Tr – 0, Nr – 2,
Vr – 0; *Tauragės apskr. bibliotekos: 2, Tr – 2, Nr – 2, Vr – 0; *Panevėžio apskr. bibliotekos: 10, Tr – 2, Nr – 2, Vr – 8; *Utenos apskr. bibliotekos: 5, Tr – 4, Nr – 2, Vr – 0, nenurodyta – 1; *Šiaulių apskr. bibliotekos: 9, Tr – 2, Nr – 5, Vr – 4, nenurodyta – 1; *Telšių
apskr. bibliotekos: 1, Tr – 0, Nr – 1, Vr – 0; *Vilniaus apskr. bibliotekos: 12, Tr – 2,
Nr – 8, Vr – 2, nenurodyta – 1; * Alytaus apskr. bibliotekos: 2, Tr – 1, Nr – 0, Vr – 1
Vykdyta projektų: 48; paramos teikėjų skaičius (per metus): Tr – 13, Nr – 22, Vr – 19,
nenurodyta – 4
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Vykdyti 48 projektai. Rezultatyviai socialinius projektus vykdė Šilutės r. SVB (Klaipėdos apskr.), Panevėžio r. SVB (Panevėžio apskr.), Utenos SVB (Utenos apskr.), Šiaulių m. SVB (Šiaulių apskr.), Vilniaus m. SVB (Vilniaus apskr.). Vyravo nacionalinių ir vietos rėmėjų parama. Tarptautinių rėmėjų parama daugiausia pasinaudojo Utenos SVB biblioteka.
Socialiniuose projektuose, kurie daugiausia skirti vaikams ir jaunimui (2007–2015 m. projektai daugiausia skirti vaikams ir jaunimui, suaugusiesiems projektų padaugėjo 2016 ir 2017 m.), keliami socializacijos uždaviniai. Radviliškio r. centrinė biblioteka ir Radviliškio r. SVB Šeduvos filialas vykdė projektus
„Vaikų socializacijos programa“ (2007 m., 2 projektai), Ignalinos r. SVB – socializacijos projektą „Kūrybos versmė“ (2008 m.). Projektų rėmėjos buvo savivaldybės. 2009 m. Naujosios Vilnios biblioteka vykdė
socializacijos programą „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“, kurią parėmė Švietimo ir mokslo ministerija.
Projektai, skirti vaikų ir paauglių socialinei atskirčiai mažinti. Kupiškio r. SVB projektas „Lėlių teatras – jaukus vaikystės pasaulis“ buvo skirtas vaikų ir paauglių iš probleminių, socialiai remtinų šeimų
socialinei atskirčiai mažinti (2011 m., rėmėjai – Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondas184, KM).
Sprendžiant vaikų ir paauglių socialinės atskirties mažinimo problemą išskirtinis vaidmuo priklauso
2013 m. pradėtam vykdyti Utenos SVB tęstiniam projektui „Žaisdami mokomės“, kurį parėmė EIFL fondas. Jo tikslas – parodyti bibliotekų, kaip neformaliojo švietimo įstaigų, svarbą formaliojo švietimo sistemoje vykdant vaikų ir paauglių nenoro mokytis bei mokyklos nelankymo prevencijos ir popamokinio
užimtumo programas. Siekta bendradarbiaujant mokykloms bei bibliotekoms įtraukti problemiškus vaikus ir paauglius į veiklas, skatinančias mokytis, siekti pripažinimo mokykloje ir ją lankyti. Įgyvendinant
projektą sukurtas socialinis edukacinis žaidimas „Iššūkis“ ir mokytis motyvuojanti metodika, kuri taikyta 13 Utenos rajono mokyklų ir 25 bibliotekose. Tinklalapis „Naujasis knygnešys“ informuoja, kad
2013–2014 m., bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru, žaidimas „Iššūkis“ pritaikytas platesnei
auditorijai išplečiant jo turinį bei technologinės sistemos galimybes ir įdiegtas dar 9-iose Lietuvos savivaldybėse. Jis veikia Alytaus miesto ir rajono, Ignalinos, Lazdijų, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų, Klaipėdos bei Šiaulių miestų ir Birštono savivaldybių bibliotekose ir mokyklose185.
BMGF ir KM [BP 2] finansavo Švenčionių r., Pasvalio, Pakruojo r., Šilalės r., Utenos bibliotekų projektus, skirtus jaunimo socialinėms problemoms spręsti. Švenčionių r. SVB vykdė projektą „Informacinių technologijų centro Failiukas įkūrimas ir veikla bibliotekose“, kuriuo siekta užimti vaikus iš socialiai
remtinų šeimų ir vaikų globos namų. Centrinėje bibliotekoje, Pabradės, Švenčionėlių bibliotekose sukurta
nauja paslauga – vaikų užimtumas techniniuose būreliuose. Pasvalio biblioteka su grupe partnerių (Panevėžio teritorinės darbo biržos Pasvalio skyrius ir kt.) vykdė projektą „Modernių jaunimo erdvių Mono
arba Stereo tinklo kūrimas“. Projektas skirtas Pasvalio rajono jaunimo socialinėms problemoms spręsti:
menkai jaunimo motyvacijai, pilietiniam pasyvumui, menkam dalyvavimui bendruomenės gyvenime,
verslumo stokai, socialinių įgūdžių praradimui, žalingų įpročių prevencijai, nepakankamam laisvalaikio
užimtumui. Siekiant realizuoti šiuos uždavinius įkurta jaunimo kūrybinė erdvė centrinėje bibliotekoje ir
šešiuose filialuose. Pakruojo r. SVB įgyvendino projektą „IRT kilnojamojo centro įkūrimas Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje“ (partneriai – Žeimelio gimnazija, Pakruojo r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras). Siekta atitraukti nuo žalingų įpročių, nusikalstamo elgesio ir patyčių rajono vaikus
ir jaunimą suteikiant jiems galimybę turiningai leisti laisvalaikį186. Šilalės r. SVB projektas „Interaktyvi
edukacinė-terapinė erdvė jaunimui“ (partneriai – mokyklos, AB „TEO LT“) turėjo tikslą įkurti bibliotekoje terapinę erdvę jaunimui, siekiant užtikrinti kokybišką laisvalaikį, kelti jaunų žmonių motyvaciją bei prisidėti prie savižudybių prevencijos. Tai buvo pirmoji ir vienintelė tokio pobūdžio erdvė jaunimui rajone.
184

185

186

Atviros visuomenės institutas filantropo G. Soroso iniciatyva 2009 m. įsteigė Pagalbos fondą, kuriuo buvo siekiama padėti labiausiai
pažeidžiamoms visuomenių grupėms įveikti globalios krizės padarinius.
Socialinis edukacinis kompiuterinis žaidimas „Iššūkis“. Prieiga per internetą: http://www.naujasis-knygnesys.lt/dalyviai/socialinis-edukacinis-kompiuterinis-zaidimas-quot-issukis-quot/15. Žiūrėta 2018-09-28.
Vykdant projektą dėmesys ypač skirtas „pavežamiems“ vaikams, kurie po pamokų priversti iki 3 valandų laukti mokyklinio autobuso, kol bus parvežti namo.
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Pažymėtina Utenos bibliotekos iniciatyva – buvo atkreiptas dėmesys į sutrikusios raidos vaikus. Biblioteka laimėjo projektą „Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas“. Projektas vykdytas
kartu su Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutu, Šiaulių universitetu, technologijų
bei kūrybinių industrijų įmonėmis (VšĮ „Hiteco“, UAB „Gluk Media“). Vaikų literatūros skyriuje įkurtas
mobilus tikslinių žaidimų centras, kuriame vaikai galėjo žaisti ne tik kompiuteriu, bet ir naudodami
atpažinimo technologijas, pasitelkdami robotiką (robotai su specialiai sutrikusios raidos vaikams pritaikytomis užduotimis). VB ir kaimo bibliotekų kompiuteriuose įdiegtas lietuvių kalbos ir socialinių
įgūdžių lavinimo žaidimas „Pagalbininkas“. 11 centrinės ir kaimo bibliotekų darbuotojų, baigę atitinkamus mokymus, tapo tikslinių žaidimų instruktoriais ir pradėjo dirbti su sutrikusios raidos vaikais, juos
instruktuoti ir konsultuoti.
Lietuvos kultūros taryba ir savivaldybė parėmė Šiaulių r. SVB projektą „Biblioteka – kūrybiškumui
ir edukacijai“ (2016 m.). Jo tikslas – sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems Šiaulių rajono vaikams ir jaunimui integruotis į visuomenę, ugdyti jų savivertę ir kūrybiškumą. LKT finansavo Naujosios
Vilnios bibliotekos projektą „Kultūrų dialogas vienija: programa romų vaikams ir jaunimui“ (2016 m.).
Socializacijos, socialinės atskirties mažinimo programa skirta Kirtimų taboro romų vaikams ir jaunimui.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parėmė Naujosios Vilnios bibliotekos projektą „Psichosocialinės
paslaugos vaikų ir jaunimo dienos centro „Mūsų nameliai“ lankytojams ir jų šeimoms“ (2016–2017 m.).
Projektas numatė kompleksinių socialinių-psichologinių ir sociokultūrinių paslaugų teikimą dienos
centro lankytojams ir jų šeimoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat skyrė lėšų Panevėžio r.
SVB Gustonių bibliotekos projektui „Popietės Gustonių bibliotekoje – UDC, vykdant vaikų dienos centro
veiklas“ (2017–2018 m.). Projektas suteikė galimybę Gustonių kaimo vaikams po pamokų įgyti socialinių
įgūdžių. Vaikai mokėsi elgesio prie stalo etiketo, gilino žinias apie sveiką gyvenseną, asmens higieną.
Mėginama padėti jaunimui spręsti nedarbo problemą. Varėnos r. SVB drauge su VVG vykdė projektą „Varėnos krašto jaunimo iniciatyvų skatinimas“ (2013–2014 m.), kurį parėmė Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Siekta išsiaiškinti rajono jaunimo poreikius, apibrėžti veiklas,
motyvuojančias jaunimą dirbti ir gyventi kaime. Apklausos, kurią atliko biblioteka, rezultatai parodė, kad jaunimas turi veiklos idėjų, tačiau joms įgyvendinti trūksta lėšų, žinių, vietos bendruomenės paramos jaunimo idėjoms. Įgyvendintos veiklos: sukurta interneto svetainė jaunimas.varena.lt,
apmokyta 80 rajono jaunuolių verslo idėjų generavimo, projektų rengimo temomis, organizuota gerosios patirties išvyka į kitų rajonų organizacijas, surengti mokymai „Jaunimo organizacijos kūrimas“ ir
baigiamoji konferencija, kurioje pristatytos jaunimo projektų finansavimo galimybės. Pradėta bendradarbiauti su Lietuvos darbo birža, kuri 2013 m. spalio pabaigoje pradėjo įgyvendinti Europos socialinio
fondo finansuojamą projektą „Pasitikėk savimi“. Projekto tikslas – kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos
ir parengimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas. Į projekto vykdymą 2014 m. įsitraukė Vilniaus m.
centrinė biblioteka, Antakalnio, Naujosios Vilnios, Pilaitės filialai. Projekto tikslinė grupė – 16–25 metų
jaunuoliai, kurie nedirbo, nesimokė ir nedalyvavo aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse. Organizuotuose mokymo kursuose pristatyta „YouRock“ platforma, kuria siekiama didinti jaunimo įdarbinimo
galimybes. Bibliotekos darbuotojos taip pat pristatė jaunuoliams elektroninės valdžios vartus: dalyviai
buvo supažindinti su kandidatavimo į valstybės tarnybą procedūra. 2015 m. į projekto vykdymą įsitraukė
Šiaulių m., Zarasų r., Panevėžio r., Jonavos r., Telšių r. SVB ir kitos bibliotekos.
Projektus, skirtus vaikų ir jaunimo užimtumui bei socialinei atskirčiai mažinti, rėmė savivaldybės.
2016 m. Alytaus r. biblioteka vykdė projektą „Aš toks pat kaip tu“. Projektas skirtas socialinės rizikos šeimų vaikams, jų savivertei ugdyti. Elektrėnų biblioteka vykdė projektą „Jaunimo užimtumo skatinimas“.
Siekta įtraukti į projektą ne tik gabų, bet ir niekur nedirbantį ir nesimokantį jaunimą, sudaryti sąlygas prasmingam jaunimo laisvalaikiui ir užimtumui organizuojant edukacinius užsiėmimus. Rokiškio r.
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biblioteka vykdė projektą „Padėk sau – niekas kitas to nepadarys“. Buvo teikiama socialinė ir psichologinė pagalba jaunimui parenkant specialią literatūrą, kviečiant įvairių sričių specialistus. Specifinį projektą
vykdė Kuršėnų biblioteka. Ji realizavo projektą „122 žingsniai bendravimo ir tobulėjimo link“. Projekto
tikslas – mažinti Kuršėnų jaunimo socialinę atskirtį, ugdyti jų kūrybiškumo įgūdžius, pritaikant inovatyvias akvariumo įrengimo ir jo priežiūros veiklas. Organizuotos teorinės paskaitos, diskusijos, viktorinos,
edukaciniai užsiėmimai apie povandeninio kraštovaizdžio kūrimą. Įkurta terapinė relaksacinė erdvė su
žuvų ir augalų akvariumu. Siekta mažinti socialinę atskirtį per vasaros atostogas. 2017 m. Naujosios Vilnios biblioteka vykdė projektą „Vasaros stovykla Būk sveikas ir laimingas“. Vaikų vasaros programa skirta
vaikams ir paaugliams iš socialinės rizikos šeimų. Stovykloje kas savaitę organizuotos skirtingo pobūdžio
veiklos. Pavyzdžiui, „Kūrybiškumo“ savaitė skirta kūrybiniams užsiėmimams, kuriuose stovyklos dalyviai lavino meninius gebėjimus, padedami savanorio psichologo ugdė socialines kompetencijas.
Savivaldybės rėmė projektus, skirtus narkomanijos, žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencijai.
2007 m. Kėdainių r. bibliotekos projektas „Gyvenkime prasmingai“ ir Prienų bibliotekos programa „Savojo kelio beieškant“ skirti narkomanijos prevencijai. Lazdijų r. biblioteka vykdė vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos projektą „Sąskaita gėrio link“ (2011 m.). Panevėžio r. Velžio mst. biblioteka
įgyvendino projektą „Atsisakyti sunku, tačiau verta“ (2013 m.), kurio tikslas – jaunimo žalingų įpročių
prevencija. Akmenės r. SVB centrinė biblioteka ir Sablauskių k. filialas 2017 m. realizavo bendrą projektą
„Teisingo požiūrio į sveiką gyvenseną formavimas, žalingų įpročių prevencija“. Panevėžio r. biblioteka
vykdė projektą „Svaigintis – žalinga ir nemadinga“. Projektas skirtas ne tik alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai, bet ir vaikų bei paauglių užimtumui didinti.
Projektai skirti ir suaugusiems gyventojams. 2007 m. Marijampolės SVB projektą skyrė neįgaliųjų
socialinei integracijai. Biblioteka kartu su Lietuvos neįgaliųjų draugijos Marijampolės skyriaus nariais
įgyvendino projektą „Neįgaliųjų socialinės integracijos programa“ (rėmėja – SV). Biblioteka surengė
šventę neįgaliesiems „Ateik, užteks ir tavo sielai vietos, širdies tiek daug – jau neišsemti jos“. 2012 metais
Marijampolės SVB, vykdydama projektą „Negalia – ne kliūtis bendrauti ir bendradarbiauti“ (rėmėja –
KM), neįgaliesiems organizavo kultūrinių ir kūrybinių renginių ciklus. Mažinti neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių socialinę atskirtį siekė Panevėžio r. biblioteka. 2012 m. ji įgyvendino du panašius projektus:
„Šviesos link“ (rėmėja – KM) ir „Gyvenimo šviesa“ (rėmėja – SV). Realizuodamos pirmą projektą, rajono
bibliotekos organizavo neįgaliųjų kūrybines akcijas (dailiųjų amatų, saviveiklinio meno, literatų kūrybos pristatymai), surengė susitikimus su profesionaliais kūrėjais, lektoriais. Vykdydami antrą projektą,
bibliotekų darbuotojai įtraukė į veiklas įvairių meninių sugebėjimų turinčius neįgalius ir pagyvenusius
socialinės atskirties asmenis. Atskleisti siuvinėjimo, origamio187, audimo, mezgimo, pynimo iš vytelių,
vėlimo iš vilnos, skiautinių meno188, kalvystės, drožybos, kryždirbystės, tapybos, literatų, dainavimo, vaidybos talentai. Senyvo amžiaus bei sutrikusio intelekto žmonių integracijai į visuomenę, įvairių kartų
sanglaudai stiprinti buvo naudingas Pasvalio bibliotekos su daugeliu partnerių vykdytas projektas „Senolių pasakos, žaislai ir žaidimai dabartyje“ (rėmėja – KM). Organizuotas atokiuose kaimuose gyvenančių
senyvo amžiaus žmonių lankymas, pasakų knygų ir žaislų rinkimas, žaislų gamyba ir kt. Pasvalio specialiojoje mokykloje atidaryta paroda „Mūsų vaikystės knygos ir žaislai“, surengti Pasvalio rajono sutrikusio
intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ lankytojų spektakliai.
Skatinti neįgalių žmonių ir kitų socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją bibliotekų vykdomais projektais siekta ir vėlesniais metais. Šiaulių m. bibliotekos projekto realizavimas suteikė
pagalbą neįgaliųjų vaikų tėvams. 2015 m. LKT parėmė Lietuvos bibliotekininkų draugijos Šiaulių m.
skyriaus projektą „Informacinių paslaugų plėtra neįgaliųjų vaikų tėvams“. Tėvams parengta informacinio
187
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Origamis (jap. k. ori – „lankstyti“ + kami – „popierius“) – japoniškas popieriaus lankstymo menas. Origamiais vadinami ir patys
lankstiniai.
Skiautinys – iš medžiagos gabalėlių sukurtas rankdarbis, paremtas siuvimu, daigstymu iš audinių skiaučių. Skiautinių technika –
geometrinių formų menas.
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pobūdžio medžiaga. Ji tapo pagalbine priemone ne tik negalią turinčių vaikų tėvams, bet ir bibliotekų
darbuotojams, dirbantiems su šia socialinės atskirties žmonių grupe. Kauno m. bibliotekos „Aušros“
padalinys kartu su partneriais (labdaros fondas „Aušta“, silpnaregių bendrija „Akių šviesa“, Žaliakalnio
seniūnija ir kt.) vykdė projektą „Žaliakalniečiai – aktyvi, kūrybinga, brandi bendruomenė“ (rėmėjas nenurodytas). Organizuotas sociokultūrinės pagalbos teikimas Žaliakalnio bendruomenėje gyvenančioms
socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms ir vienišiems seneliams.
Šilutės r. biblioteka 2016 m. vykdė projektą „Inovatyvūs pramogadieniai kartu su biblioteka“, kurį
finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projektas vykdytas su 5 partneriais: Lietuvos pensininkų sąjungos
„Bočiai“ Šilutės r. skyriumi, klubu „Moterų seklyčia“, Macikų socialinės globos namais, Šilutės socialinių
paslaugų centru, Šilutės sielos negalią turinčių žmonių klubu „Sielos paguoda“. Siekta telkti vyresniojo
amžiaus ir socialinės atskirties žmones, integruoti juos į bendruomenės gyvenimą siūlant inovatyvias
paslaugas, sudarančias sąlygas palankiam ir aktyviam mokymuisi bei pažinimui, turiningam laisvalaikiui
(pavyzdžiui, tarp bibliotekos paslaugų – interaktyvios boulingo varžytuvės). Šiaulių m. biblioteka vykdė
projektą „Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems“, kurį parėmė Kultūros
ministerija. Siekta sudaryti sąlygas ugdyti saviraišką ir skaitmenines kompetencijas, mažinti socialinę
atskirtį, atverti naujas kūrybos galimybes miesto klausos negalią turinčiųjų bendruomenei. Organizuoti
edukaciniai užsiėmimai, parengtas el. leidinys „Fotografijos pradžiamokslis klausos negalią turintiems“.
Ypatingą bibliotekos rūpinimąsi klausos negalią turinčiais žmonėmis parodo iškalbingas faktas: šešios
darbuotojos lankė gestų kalbos vertėjų kursus. Skatinti socialiai pažeidžiamų grupių užimtumą, aktyvinti
jų dalyvavimą bendruomenės gyvenime mažinant kultūrinę bei socialinę atskirtį siekė Marijampolės
bibliotekos projektas „Sielos terapija“ (rėmėja – SV).
Daugėjo projektų partnerių, plėtėsi tikslinės grupės. Šilutės r. biblioteka 2017 m. vykdė projektą „Trys
žingsniai socializacijos link“ (rėmėja – LKT). Projektas skirtas socialinę atskirtį patiriantiems moksleiviams, jaunimui, senjorams. Socializacijos uždaviniai buvo sprendžiami trimis etapais (pirmas etapas –
rengtos paskaitos senjorams apie sveiką gyvenseną, konfliktų valdymą, jie buvo mokomi skaitmeninio
raštingumo ir kt.). Tarp projekto partnerių – asociacija Kintų jaunimo klubas, Šilutės rajono policijos
komisariatas, „Diemedžio“ ugdymo centras (Švėkšna). Širvintų r. SVB vykdė projektą „Gydanti knygos
galia“ (rėmėjas nenurodytas). Vykdant projektą siekta mažinti senyvų ir neįgalių žmonių socialinę ir
kultūrinę atskirtį, padėti spręsti jų dvasines problemas. Projekto tikslinė grupė: Širvintų parapijos globos
namų, Socialinių paslaugų centro globotiniai, Neįgaliųjų draugijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Širvintų rajono filialo, Širvintų žmonių bendrijos „Lemties bičiuliai“ nariai.
Naujus akcentus įžiūrime Plungės r. bibliotekos, Naujosios Vilnios, Radviliškio r. bibliotekų vykdytuose projektuose. Lietuvos kultūros taryba finansavo Plungės r. bibliotekos projektą „TA vieta – jaučiu,
liečiu, girdžiu esu – „žalieji pasimatymai“. Projektas siūlė ekskursijas po parką klausos, regėjimo ir judėjimo negalią turintiems žmonėms. Kūrybinėse gamtos dirbtuvėlėse neįgalieji, vadovaujami profesionalų,
mokėsi kurti meno kūrinius iš augalų, rinkti vaistinguosius augalus ir kt. Naujosios Vilnios biblioteka
vykdė projektą „Nestovėk vietoje – menas padės“ (rėmėja – LKT). Projekto tikslinė grupė – Naujosios
Vilnios bendruomenės ne lietuvių tautybės nariai, turintys silpnus socialinius, mokymosi ir kalbinius
įgūdžius. Parengta socialinės integracijos ir neformalaus ugdymo meninė programa, organizuoti edukacinio pobūdžio užsiėmimai. Realizuojant programą formuoti kalbiniai įgūdžiai. Vykdant Rokiškio r.
bibliotekos projektą „Neužsimerkime, kai skriaudžiami vaikai“ (rėmėja – SV) buvo siekiama spręsti visą
socialinių ir psichologinių problemų kompleksą. Projektas skirtas užtikrinti pagalbos prieinamumui asmenims, turintiems emocinių, elgesio ir asmenybės sunkumų, išgyvenantiems krizes, patyrusiems smurtą, susidūrusiems su artimo žmogaus savižudybe. Siekta mokyti laiku ir teisingai įvertinti gresiančio
pavojaus ženklus, ugdyti teigiamas gyvenimo nuostatas, gilinti rajono bendruomenės žinias, kaip spręsti
tarpusavio santykius nenaudojant smurto ir prievartos; padėti tėvams, globėjams rasti informaciją, kaip
vaikams apsisaugoti nuo patyčių, smurto, skriaudos.
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Pabėgėlių integracijai projektą skyrė Vilniaus m. SCB ir jos filialai. Centrinė biblioteka kartu su Antakalnio, Karoliniškių ir Pilaitės filialais vykdė LKT paremtą projektą „Priimti Negalima Grįžti“ (2016 m.).
Projekto tikslas – spręsti pabėgėlių socialinės integracijos problemas organizuojant viešas diskusijas ir
užtikrinant patikimos informacijos sklaidą.
xxx
Gerų projektinės veiklos rezultatų pasiekė Kauno r. SVB, Prienų SVB (Kauno apskr.), Marijampolės
SVB (Marijampolės apskr.), Šilutės r. SVB, Klaipėdos m. SVB, Klaipėdos r. SVB, Kretingos r. SVB (Klaipėdos apskr.), Tauragės r. SVB (Tauragės apskr.), Rokiškio r. SVB, Pasvalio SVB, Panevėžio m. SVB, Panevėžio r. SVB, Kupiškio r. SVB (Panevėžio apskr.), Utenos SVB (Utenos apskr.), Šiaulių m. SVB (Šiaulių
apskr.), Plungės r. SVB (Telšių apskr.), Vilniaus m. SVB, Elektrėnų SVB (Vilniaus apskr.), Alytaus SVB,
Alytaus r. SVB, (Alytaus apskr.) bibliotekos.
Tarptautinių fondų parama rezultatyviai gebėjo pasinaudoti Marijampolės SVB, Pasvalio SVB, Utenos
SVB, Rokiškio r. SVB, Kupiškio r. SVB, Plungės r. SVB. Bibliotekų pagrindiniais nacionaliniais rėmėjais
buvo KSRF, KRF, LKT, KM. Minėtų institucijų fondų parama pasinaudojo visos bibliotekos. Bibliotekos
gebėjo taip pat pasinaudoti ŠMM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo ir kitais nacionaliniais fondais. Pagrindinės vietos rėmėjos buvo savivaldybės. Ypač rezultatyviai
savivaldybių parama pasinaudojo Kretingos r. SVB, Klaipėdos r. SVB, Šilutės r. SVB, Tauragės r. SVB,
Panevėžio r. SVB, Anykščių r. SVB, Plungės r. SVB, Telšių r. SVB.
Reikšmingą patirtį vykdant projektus su partneriais sukaupė Marijampolės SVB, Šilutės r. SVB, Pasvalio SVB, Rokiškio r. SVB, Tauragės r. SVB, Vilniaus m. SVB.
Menkai projektinėje veikloje dalyvavo Kėdainių r. SVB, Kaišiadorių r. SVB, Jonavos r. SVB (Kauno
apskr.), Kazlų Rūdos SVB (Marijampolės apskr.), Rietavo SVB (Telšių apskr.) ir kai kurios kitos bibliotekos. Šalčininkų r. ir Vilniaus r. bibliotekos (Vilniaus apskr.) nevykdė savarankiškų projektų.
Infrastruktūros, bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projektų buvo vykdyta nedaug. Kiek
daugiau infrastruktūros projektų įgyvendinta 2013 m. (infrastruktūros klausimai iš esmės buvo sprendžiami nacionaliniu mastu). Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui IT, projektų rengimo ir valdymo srityje esmiškai buvo naudingas projektų BP ir BP 2 vykdymas.
Bibliotekų projektai siekė formuoti teigiamą požiūrį į knygą, kelti skaitymo prestižą, populiarino
literatūrą. Juos vykdant visuomenė supažindinta su literatūros palikimu, naujausia literatūra suaugusiesiems ir vaikams. Pradėta vykdyti projektus, pasitelkiant modernias technologijas, inovatyvias priemones. Vykdyti projektai, skirti skaitymui skatinti šeimoje, tėvų vaidmeniui skatinant vaikų skaitymą.
Įgyvendinant projektus organizuoti biblioterapijos renginiai. Biblioterapijos reikšmę ypač siekė atskleisti
Vilniaus m. SCB ir jos filialas – Naujosios Vilnios biblioteka, Birštono biblioteka. Projektai aktyvino
visuomenės domėjimąsi vietos literatais (įsidėmėtinas Akmenės r. bibliotekos projektas „Internetinės
literatūrinės svetainės sukūrimas viešojoje bibliotekoje“). Siekta sudaryti sąlygas jaunimo ir vaikų kūrybiniai saviraiškai (Telšių r. ir Prienų bibliotekų iniciatyvos).
Projektai liudijo apie augantį bibliotekų dėmesį edukacijai. Jie skirti bibliotekų lankytojų kompetencijoms ugdyti įvairiose kultūros ir švietimo srityse, taikyti įvairiems gyventojų sluoksniams. Sparčiai daugėjo projektų, skirtų informacijai apie ES skleisti. Projektai suteikė galimybę susipažinti su įvairiomis
meno rūšimis. Daugiau dėmesio sulaukė kino menas. Populiarūs buvo projektai, skirti sveikai gyvensenai ugdyti. Įgyvendinant projektus buvo kuriamos naujos edukacinės paslaugos. Projektų vykdymas
vaikus ir jaunimą priartino prie formaliojo ir neformaliojo švietimo. Keli projektai skirti gyventojų ekologiniam švietimui.
Kūrybinės meninės veiklos skatinimo projektai daugiausia skirti vaikams ir jaunimui. Projektai ugdė
vaikų ir jaunimo kūrybinius meninius gebėjimus. Įgyvendinant projektus buvo kuriamos jaunimo kūrybinės erdvės, plėtėsi naujųjų technologijų ir inovatyvių priemonių taikymas. Projektų suaugusiems
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bibliotekų lankytojams padaugėjo 2016–2017 m. Jų vyraujanti tendencija – kūrybinių dirbtuvių organizavimas.
Gyventojų kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo projektų vykdyta nedaug.
Kompiuterinio, skaitmeninio, informacinio raštingumo ugdymo klausimai taip pat buvo sprendžiami
vykdant nacionalinį projektą BP, edukacijos projektus, dalyvaujant kitų institucijų projektuose. Keli projektai skirti medijų ir informaciniam raštingumui ugdyti.
Kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros, istorijos projektų įgyvendinimas atskleidė gimtojo krašto, etnografinio regiono savitumus, prisidėjo prie vietos identiteto, tradicijų puoselėjimo, kultūros vertybių perdavimo iš kartos į kartą. Išskirtinę reikšmę turėjo fundamentinių projektų
vykdymas. Krašto kultūrai, istorijai populiarinti pagelbėjo leidybos projektai.
Gyventojų socializacijai, socialinei atskirčiai mažinti, socialinėms-psichologinėms problemoms
spręsti buvo reikšmingi kultūros edukacijos, biblioterapijos, meno terapijos projektai. Tiesiogiai orientuotų į socialinių problemų sprendimą projektų vykdyta nedaug. Projektai numatė įvairias sociokultūrinės pagalbos priemones skatinant žmonių su negalia, vaikų iš probleminių, socialiai remtinų šeimų ir
kitų socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją. Gyventojų socialinėms problemoms
spręsti buvo naudingas bibliotekų dalyvavimas vykdant kitų institucijų projektus.

Išvados ir rekomendacijos
Lietuvos viešųjų bibliotekų projektinės veiklos istorija prasideda nuo XX a. paskutinio dešimtmečio
antrosios pusės. Didžiulę paramą bibliotekoms suteikė Atviros Lietuvos fondas. Praėjusio tūkstantmečio
paskutinio dešimtmečio antrojoje pusėje – naujo tūkstantmečio pradžioje bibliotekos gebėjo taip pat pasinaudoti įvairių tarptautinių fondų parama. Didėjo nacionalinių ir vietos rėmėjų vaidmuo finansuojant
projektus. Naujo tūkstantmečio pradžioje bibliotekoms buvo reikšminga aljanso „Langas į ateitį“, VRM
vykdytų projektų parama steigiant viešuosius interneto centrus, viešuosius interneto prieigos taškus kaimo vietovėse. Realizuoti projektai padėjo tolesnės bibliotekų modernizacijos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, naujų paslaugų kūrimo pagrindus.
Bibliotekų dalyvavimas projekte „Bibliotekos pažangai“ sustiprino jų veiklos efektyvumą, sudarė
prielaidas tobulinti projektinę veiklą. Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai 2“ išaugo bibliotekų
darbuotojų patirtis projektų rengimo, valdymo srityje.
2007 m. vykdyti 297 projektai. Projektų skaičius sumažėjo 2013 m. (bibliotekoms teko įdiegti projekto
BP rezultatus), 2015–2017 m. – nuosekliai didėjo. 2017 m. vykdyti 349 projektai. Per trejus metus projektų padaugėjo daugiau kaip ketvirtadaliu. Projektai – pagrindinė priemonė pokyčiams bibliotekose įgyvendinti. Bibliotekų veikloje pokyčių daugės. Bibliotekoms būtina išlaikyti projektų didėjimo tendenciją.
Tarptautinių rėmėjų lyginamasis svoris bendroje rėmėjų struktūroje sparčiai augo 2007, 2013,
2015 m. 2016–2017 m. jis sumažėjo augant bendram tarptautinių rėmėjų skaičiui. Nacionalinių rėmėjų
procentinė dalis 2007, 2013 ir 2015 metais buvo gana pastovi, 2016–2017 m. ji sumažėjo augant bendram
nacionalinių rėmėjų skaičiui. Vietos rėmėjų procentinė dalis 2013-aisiais sumažėjo, palyginti su 2007 m.,
kitais metais – didėjo. Išaugo bibliotekų pastangos užsitikrinti savivaldybių paramą (pagrindinė vietos
rėmėja – savivaldybė). Menkai buvo panaudotos privačiojo sektoriaus galimybės. Bibliotekoms rekomenduotina daugiau dėmesio skirti tarptautinių, nacionalinių, privačiojo sektoriaus rėmėjų paieškai.
Projektų, skirtų vaikams ir jaunimui, 2007, 2015–2017 metais lyginamasis svoris bendroje projektų
struktūroje sudarė apie trečdalį visų projektų (2013 m. – arti ketvirtadalio). Vaikams ir jaunimui daugiausia skirta kūrybinės meninės veiklos skatinimo, socialinių, literatūros ir skaitymo skatinimo projektų. Nuo 2013 m. didėjo etninės kultūros projektų procentinė dalis. Iš esmės projektų, skirtų vaikams
ir jaunimui, vykdymas vertintinas teigiamai. Įgyvendindamos projektus bibliotekos priartina vaikus ir
jaunimą prie formaliojo ir neformaliojo švietimo, ugdo jų kūrybiškumą.
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Partnerių pagalba gausiau pasinaudota vykdant nedaug projektų (infrastruktūros, kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo ir kt.). Vykdant projektus plėtota partnerystė su įvairių tipų mokyklomis,
viešosiomis įstaigomis, neįgaliųjų institucijomis. Projektai, vykdyti kartu su partneriais, vidutiniškai
nesiekė penktadalio visų projektų. Rodikliai nepakankami. Retai pasitelkiamos NVO, kaimo bendruomenės. Su partneriais įgyvendinti projektai teikia naudos didesniam gavėjų skaičiui. Partnerių paieška,
bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis – tai bibliotekų įvaizdžio gerinimas, poveikio visuomenei
stiprinimas. Partnerystė sudaro geresnes sąlygas laimėti projektus, lemia efektyvesnį lėšų naudojimą.
Partnerystę rekomenduotina plėsti ir stiprinti.
Infrastruktūros projektų buvo vykdyta nedaug, tačiau neginčytina jų nauda rekonstruojant bibliotekų
patalpas, modernizuojant bibliotekų erdves, diegiant modernias technologijas. Ypač reikšmingi buvo
projektai, kuriems paramą suteikė tarptautiniai fondai. Bibliotekų kvalifikacijos kėlimo projektai apėmė
atskiras temas, neįgavo sisteminio pobūdžio. Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo IT, projektų
rengimo ir valdymo srityje svarbų vaidmenį atliko LNB organizuoti mokymai vykdant nacionalinius
projektus BP ir BP 2.
Literatūros, skaitymo skatinimo projektų daugiausia įgyvendinta 2007 m. (bibliotekų projektinę veiklą smarkiai suaktyvino LR Vyriausybės 2006 m. nutarimas „Dėl Skaitymo skatinimo programos patvirtinimo“). Projektų sumažėjo 2013 m., 2015–2017 m. jų skaičius didėjo, lyginamasis svoris bendroje projektų struktūroje iki 2017 m. didėjo, 2017 m. jis sumažėjo didėjant projektų skaičiui, sudarė kiek daugiau
kaip ketvirtadalį visų projektų. Literatūros, skaitymo skatinimo problematika taip pat rado vietą kompleksiniuose edukacijos projektuose. Literatūros, skaitymo skatinimo projektų vykdymas vertintinas teigiamai. Bibliotekų projektinė veikla išsaugo ir puoselėja vieną esminių jų darbo krypčių – ugdyti pagarbą
literatūrai, skatinti skaitymą. Atkreipiant dėmesį į šiuolaikines skaitymo aktualijas darytinos išvados,
kad projektų, skirtų skaitymui skatinti šeimoje, įgyvendinta nepakankamai, 2007, 2013, 2015–2017 metais nevykdyta projektų, skirtų skaitymo transformacijoms, literatūros kūrinių skaitmeninimo poveikiui
skaitymui, skaitymo popieriuje ir ekrane ypatybėms. Bibliotekoms rekomenduotina daugiau inicijuoti
tokio pobūdžio projektus.
Didėjo bibliotekų dėmesys edukacijai. Edukacijos projektų skaičius ir lyginamasis svoris bendroje
projektų struktūroje nuosekliai augo. Vykdant projektus edukacinė veikla tapo aktyvesnė ir įvairesnė. Iš
esmės vykdyti edukacijos projektai vertintini teigiamai. Turint omenyje ekologines problemas, su kuriomis susiduria šiuolaikinis pasaulis, nepakankamai vykdyta projektų, skirtų gyventojų ekologiniam švietimui. Bibliotekoms rekomenduotina daugiau inicijuoti projektų, skirtų gyventojų ekologiniam švietimui.
Kūrybinės meninės veiklos skatinimo projektų vykdyta nepakankamai. Gyventojų kūrybiškumo skatinimas – mūsų epochos aktualija. Bibliotekų paskirtis – vykdyti projektus, skirtus kūrybiškumui skatinti, prisidėti prie kūrybos visuomenės kūrimo. Realizuojant šį uždavinį būtina rasti daugiau galimybių
vykdyti kūrybiškumo skatinimo projektus.
Viena esminių bibliotekų darbo krypčių – ugdyti gyventojų kompiuterinį, skaitmeninį, informacinį
raštingumą. Nors skaičiai kuklūs, plėtėsi skaitmeninio, informacinio raštingumo projektų tematika, bibliotekos siekė užtikrinti mokymų tęstinumą, tačiau visų bibliotekų kontekste procesas buvo lėtas. Medijų
ir informacinio raštingumo projektų vykdyta mažai. Gyventojams aktualu kritiškai vertinti medijuotą informacijos turinį. Rekomenduotina sustiprinti medijų ir informacinio raštingumo projektų inicijavimą.
Artimų tematika kraštotyros ir kultūros paveldo aktualizavimo, etninės kultūros, istorijos projektų
lyginamasis svoris 2007 m. sudarė daugiau kaip ketvirtadalį, 2017 m. – daugiau kaip penktadalį visų projektų struktūroje. Nors projektų procentinė dalis sumažėjo, rodikliai patenkinami. Bibliotekos atsižvelgė
į kultūros paveldo vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje ir bendruomenių poreikius. Tenka konstatuoti,
kad iš esmės buvo ignoruojamos tautinės mažumos, jų kultūra, istorija. Padėtis taisytina.
Projektų, tiesiogiai skirtų socialinėms problemoms spręsti, vykdyta nedaug. Bet ir nedideli skaičiai
liudija apie bibliotekų dėmesį neįgalių žmonių, vaikų iš probleminių, socialiai remtinų šeimų ir kitų
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socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinei integracijai. Sprendžiant gyventojų socialines problemas pagelbėjo bibliotekų dalyvavimas vykdant kitų institucijų projektus. Tačiau ignoruojama migrantų,
pabėgėlių socialinė integracija. Projektų vykdymas liudija apie humanišką bibliotekos prigimtį, tokio
pobūdžio projektinė veikla turėtų būti nuolat plėtojama.
Projektų įgyvendinimas lėmė teigiamus pokyčius bibliotekų veikloje. Dėl jų buvo kuriami nauji produktai bei paslaugos. Siekiant vengti projektinės veiklos sporadiškumo, užtikrinti jos efektyvumą, rekomenduotina patikslinti projektų struktūros (dalies ir jos visumos) procentinį santykį. Ieškant tinkamo
dalies ir jos visumos modelio būtina atsižvelgti į dabarties aktualijas, vartotojų poreikius. Projektų poreikiui nustatyti taip pat rekomenduotina atlikti empirinius tyrimus.
Projektinė veikla yra viena pagrindinių priemonių pokyčiams bibliotekoje įgyvendinti. Projekto įgyvendinimas suteikia postūmį vykdyti naujas veiklas ir pasibaigus jo terminui. Daugelis pastarųjų metų
projektų paremti moderniųjų technologijų sprendimais. Vykdant projektus kuriamas šiuolaikiškos bibliotekos įvaizdis. Kūrybiški, inovatyvūs projektai – tai galimybė atsakyti į naujus iššūkius, atsižvelgiant
į besivystančių technologijų pokyčius, mūsų visuomenės socialinę, kultūrinę kaitą, besikeičiančius bendruomenių poreikius.
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PRIEDAI
(sudaryti remiantis bibliotekų tinklalapių ir ataskaitų informacija)
1 priedas. Kauno apskr. savivaldybių viešųjų bibliotekų 2007, 2013, 2015–2017 metų projektai*
Eil.nr.

Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

1

Jaunųjų menininkų sklaida Jonavoje

Jonavos r. SVB

KM

2

XII vaikų knygos šventė „Skaitantis miestas“

Kauno m. SVB

KM, KSRF

3

XIII knygos šventė „Laikas gyvena knygose“

Kauno m. SVB

KM, KSRF, SV

4

Skaitykime drauge

Kauno m. SVB

KM, SV

5

Žaliakalnio bendruomenės atmintis [tęstinis;
vykdomas nuo 2004 m.]

Kauno m. SVB Aušros f.;
partneris – bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“

[nenurodyta]

6

Ar galime neskaityti Mes

Kauno r. SVB

KM

7

Bibliotekos erdvėje tobulindami save tampame
asmenybėmis

Kauno r. SVB

KM

8

Biobibliografinė rodyklė. Rašytojas Robertas
Keturakis

Kauno r. SVB

KM

9

Dailininkas Viktoras Vizgirda

Kauno r. SVB;
partnerė – NVO Garliaviečių
klubas

[nenurodyta]

10

Prisijaukinkime muziką [skirtas vaikams]

Kėdainių r. SVB

SV

11

Gyvenkime prasmingai [skirtas vaikų užimtumui ir prevencijai nuo priklausomybių]

Kėdainių r. SVB

SV

12

Iš kartos į kartą

Prienų SVB

KM

13

Popiečių pašnekesiai [skirtas rusų romansams]

Prienų SVB;
KM
partnerė – Prienų bendruomenė

14

Meninio žodžio šviesoje

Prienų SVB

15

Prienų krašto vyturiai [skirtas mokinių kūrybos Prienų SVB
leidiniui parengti]

SV

16

Literatūrinis ugdymas viešojoje bibliotekoje

Prienų SVB

SV

17

Nuo Velykų iki Kalėdų

Prienų SVB

SV

18

70 metų viešajai bibliotekai

Prienų SVB

SV

19

Narkomanijos prevencijos programa „Savojo
kelio beieškant“

Prienų SVB

SV

20

Skaitmeninės eros sankryžoje

Prienų SVB

SV

21

Vaikystė su knyga

Raseinių SVB

KM

1

Birštonas ir birštoniečiai Europoje

Birštono SVB

EKAL

2

New EVS horizons / Nauji EST horizontai [Europos savanorių tarnybos projektas]

Birštono SVB

ES programa „Veiklus jaunimas“

3

Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum. Kameriniai
poezijos ir muzikos vakarai Birštone [tęstinis]

Birštono SVB

KRF

4

Gimtosios kalbos grožis ir savastis – tarmės

Birštono SVB

SV

5

Menų terapija Birštono savivaldybės
gyventojams

Birštono SVB;
SV
partnerė – VšĮ sanatorija „Tulpė“

6

Aš – Europos Sąjungos pilietis

Jonavos r. SVB

KSRF

2013 metai
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Eil.nr.

Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

7

Nuo Kristijono Donelaičio iki XXI amžiaus
rašytojų (2013–2014 m.)

Kaišiadorių r. SVB

KRF

8

Sužinok ir naudokis Europos piliečių teisėmis

Kauno r. SVB

EKAL

9

Lietuvos nacionalinės premijos laureatų kūrybos
sklaida Kauno rajono bibliotekose – II [tęstinis]

Kauno r. SVB

KRF

10

Kauniškiams rūpi didžiuotis turtinga lietuvių
kalba ir skleisti jos grožį

Kauno r. SVB

[nenurodyta]

11

Sukurk man avelę [skaitymo skatinimo projektas vaikams ir paaugliams]

Kauno r. SVB

[nenurodyta]

12

Varom į Europą! Ar tu – kartu? Visur gerai – na- Prienų SVB
mie geriausia, o aš Europoje kaip namuose

EKAL

13

Renginių ciklas „Tuo keliu aš pareinu“ [skirtas
poeto Just. Marcinkevičiaus 83-iosioms gimimo metinėms]

Prienų SVB;
partneriai: Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras, Prienų
krašto muziejus, Prienų rajono
savivaldybės bendruomenių
asociacija, Prienų ir Birštono
krašto kūrėjų asociacija „Gabija“

KRF

14

Poetas prasideda žemėj (Just. Marcinkevičius).
Kristijono Donelaičio gyvenimo ir kūrybos
keliais

Prienų SVB

KRF

15

Veidai ir vardai [skirtas literatūros sklaidos
renginiams]

Prienų SVB

KRF

16

Draugų ratas kiTOKS: pažink – priimk – dalinkis [skirtas Tarmių metams; tikslinė grupė –
vaikai]

Prienų SVB

[nenurodyta]

17

Skambėk, lietuviškas žodi

Raseinių SVB

KRF

18

1863 sukilimas Raseinių apskrityje. Biografijų
žodynas

Raseinių SVB

KRF

19

Dailininkas ir vaikiška knyga – 2013 [tęstinis]

Raseinių SVB

KRF

20

Trisdešimt Dubysos pavasarių [skirtas rajono
literatų klubo „Dubysa“ veiklos sukakčiai ir jų
kūrybos almanacho leidybai]

Raseinių SVB

SV

21

Skaitau ir sveikstu

Raseinių SVB

SV

22

Sveikas žmogus – sveika visuomenė

Raseinių SVB Vosiliškio f.

SV

2015 metai
1

Europos dienos minėjimas

Birštono SVB

EKAL

2

Inovatyvių terapijų taikymas ir sklaida bibliotekoje

Birštono SVB

LKT, KM, SV

3

Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2015 m. [tęstinis]

Birštono SVB

LKT, KM, SV

4

Interaktyvi erdvė – erdvė kūrybai ir atradimams! Birštono SVB
(2015–2016 m.) [skirtas vaikams ir jaunimui]

BMGF, KM [BP 2],
SV

5

Kai man liūdna ar smagu – su knyga aš gyvenu

Birštono SVB

SV

6

Gimtąjį žodį ir kraštą pažinti [skirtas vaikams ir Birštono SVB
jaunimui]

SV
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Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

7

Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis
[skirtas Europos dienai]

Jonavos r. SVB

EKAL

8

Mokomės įdomiau (2015–2016 m.)

Jonavos r. SVB

BMGF, KM [BP 2]

9

Krašto istorija atgimsta vaikų darbuose

Kaišiadorių r. SVB

LKT

10

Robotikos mokykla bibliotekoje
(2015–2016 m.)

Kaišiadorių r. SVB

BMGF, KM [BP 2]

11

Auganti ir vieninga Europa

Kauno m. SVB

EKAL

12

Atrask save 3D mieste (2015–2016 m.)

Kauno m. SVB;
BMGF, KM [BP 2]
partnerė VšĮ Robotikos mokykla

13

Gamtos mokykla bibliotekoje, 2015

Kauno m. SVB

14

Žaliakalniečiai – aktyvi, kūrybinga, brandi
bendruomenė

Kauno m. SVB Aušros“ f.;
[nenurodyta]
partneriai: labdaros fondas
„Aušta“, silpnaregių bendrija
„Akių šviesa“, Žaliakalnio seniūnija ir kt.

15

Švęskime Europos dieną kartu!

Kauno r. SVB

EKAL

16

Kultūros laukas Kauno rajone

Kauno r. SVB

LKT

17

Lietuvių kino vakarai netradicinėje erdvėje
(2014–2015 m.)

Kauno r. SVB

LKT

18

Biblioterapija: atrask save [tęstinis; skirtas
vaikams]

Kauno r. SVB

LKT, KM, SV, privatūs asmenys**

19

Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas
Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose
panaudojant informacines technologijas
(2015–2016 m.)

Kauno r. SVB;
partneriai: Kauno r. Garliavos
Jonučių gimnazija, Kauno r.
Garliavos Jonučių progimnazija,
Kauno r. švietimo centras, asociacija „Inovatyvus moksleivių
papildomo ugdymo tinklas“

BMGF, KM [BP 2]

20

Ateitis paveldint praeitį [dvarų kultūra]

Kauno r. SVB

Kultūros paveldo
departamentas prie
KM

21

Etnografiniai regionai – kuo jie ypatingi ir saviti

Kauno r. SVB

LKT

22

Vaikų švietimo programa „Taikomosios informa- Kėdainių r. SVB
cijos kultūra“

[nenurodyta]

23

Senieji kaimai pasakoja [skirtas etnokultūrai]

Kėdainių r. SVB Pajieslio f.

SV

24

Ateitį kuriame kartu! Prisidėk ir tu! [skirtas
Europos dienai]

Prienų SVB

EKAL

25

Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės
vartotojams (2015–2016 m.)

Prienų SVB

BMGF, KM [BP 2]

26

Justino Marcinkevičiaus jubiliejinių metų renginiai jo vardo bibliotekoje

Prienų SVB

LKT

27

Inovatyvi elektroninių paslaugų sklaida Prienų
rajone

Prienų SVB

LKT

28

Draugų ratas kitoks: pažink–priimk–dalinkis
[tęstinis]

Prienų SVB

KM

29

Pažangėjanti biblioteka kiekvienam (2015–2016 m.) Raseinių SVB
[skirtas skaitmeninėms kompetencijoms ugdyti]
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30

Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų
sankirtoje (2015–2016 m.)

Raseinių SVB;
partneriai: Lietuvos literatūros
ir tautosakos institutas, Lietuvos
dailės muziejus, Raseinių rajono
švietimo įstaigos, Raseinių krašto istorijos muziejus, Raseinių r.
kultūros centras

LKT, UAB „Raseinių žuvininkystė“,
UAB „Danspin“,
UAB „Agra Corporation“, Raseinių
bibliotekininkų
draugija

31

Dailininkas ir vaikiška knyga – 2015 [tęstinis]

Raseinių SVB

LKT, privatūs
asmenys

32

Raseinių žemės vardynas. Betygalos ir Girkalnio
valsčiai [tęstinis]

Raseinių SVB

SV

33

Renginiais populiariname knygą [tęstinis]

Raseinių SVB

SV

34

Sveikas vaikas – laiminga šeima

Raseinių SVB Vosiliškio f.

SV

2016 metai
1

Mūsų Europa – spalvos, muzika, skoniai...

2

Interaktyvi erdvė – erdvė kūrybai ir atradimams! Birštono SVB
(2015–2016 m.)

BMGF, KM [BP 2],
SV (finansavimas
skirtas 2015 m.)

3

Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2016 m. [tęstinis]

Birštono SVB

LKT, KM, SV

4

Tavo ir mano EUROPA

Jonavos r. SVB

EKAL

5

Mokomės įdomiau (2015–2016 m.)

Jonavos r. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 m.)

6

Robotikos mokykla bibliotekoje
(2015–2016 m.)

Kaišiadorių r. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 m.)

7

Renginių ciklas „Europos Sąjunga: iššūkiai ir
galimybės“

Kauno m. SVB

EKAL

8

Atrask save 3D mieste (2015–2016 m.)

Kauno m. SVB;
partnerė – VšĮ Robotikos mokykla

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 m.)

9

Mano gatvės istorija 360 laipsnių kampu

Kauno m. SVB;
partneriai: KTU Vaižganto
progimnazija, Kauno jaunųjų
turistų centras, Kauno neįgalaus
jaunimo užimtumo centras,
Kauno r. SVB

KM, SV

10

Greimo žurnalistikos akademija

Kauno m. SVB

LKT

11

Vienybėje stiprūs [skirtas Europos dienai]

Kauno r. SVB;
partneriai: Garliavos sporto
ir kultūros centras, Garliavos
mokyklos

EKAL

12

Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas
Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose
panaudojant informacines technologijas
(2015–2016 m.)

Kauno r. SVB;
partneriai: Kauno r. Garliavos
Jonučių gimnazija, Kauno r.
Garliavos Jonučių progimnazija,
Kauno r. švietimo centras, asociacija „Inovatyvus moksleivių
papildomo ugdymo tinklas“

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 m.)

Birštono SVB
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13

Biblioterapija: atrask save 2 [tęstinis; skirtas
vaikams]

Kauno r. SVB

LKT

14

Vasara su knyga

Kauno r. SVB

[nenurodyta]

15

Knygos kelias į vaiko širdį

Kėdainių r. SVB

SV

16

Mažais žingsneliais į knygų pasaulį

Kėdainių r. SVB
Pajieslio f.

SV

17

Europos savaitė „ESu ir aš! ESu – dėl ateities!“

Prienų SVB;
EKAL
partneriai: Prienų r. savivaldybės administracijos Kultūros,
jaunimo ir sporto skyrius, Švietimo skyrius, Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras ir kt.

18

Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės
vartotojams (2015–2016 m.)

Prienų SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 m.)

19

Nuotolinių inovatyvių elektroninių paslaugų
kūrimas, sklaida ir viešinimas Prienų rajone

Prienų SVB

LKT, KM, SV

20

Draugų ratas kitoks: pažink–priimk–dalinkis
[tęstinis]

Prienų SVB

KM

21

Pažangėjanti biblioteka kiekvienam
(2015–2016 m.) [skirtas skaitmeninėms kompetencijoms ugdyti]

Raseinių SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 m.)

22

Europos ateitis – tvari aplinka

Raseinių SVB

EKAL

23

Renginiais populiariname knygą [tęstinis]

Raseinių SVB

SV

24

Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų
sankirtoje (2015–2016 m.)

Raseinių SVB;
partneriai: Lietuvos literatūros
ir tautosakos institutas, Lietuvos
dailės muziejus, Raseinių rajono
švietimo įstaigos, Raseinių krašto istorijos muziejus, Raseinių r.
kultūros centras

LKT, UAB „Raseinių žuvininkystė“,
UAB „Danspin“,
UAB „Agra Corporation“, Raseinių
viešosios bibliotekos bibliotekininkų
draugija (finansavimas skirtas
2015 m.)

1

Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2017 m. [tęstinis]

Birštono SVB

LKT, KM, SV

2

Universali biblioterapijos kalba

Birštono SVB

LKT, KM, SV

3

Biblioteka – kūrybinių atradimų namai [skirtas
vaikams]

Birštono SVB

LKT, KM, SV

4

Sniego ilgesys [skirtas avangardinio kino kūrėjo
Jono Meko atminimui]

Birštono SVB

LKT

5

Informacinio-edukacinio terminalo įrengimas
bibliotekoje

Birštono SVB;
partneriai: VšĮ „3D“, Biržų
turizmo informacijos centras,
televizija „Balticum TV“

LKT

6

Sekmadienio kinas bibliotekoje

Birštono SVB

[nenurodyta]

2017 metai
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7

Žingsnis po žingsnio – į švaresnę Europą

Jonavos r. SVB

EKAL

8

„Skype“ seminarų ciklas „Išeivijos literatūra –
mūsų bibliotekoje“

Jonavos r. SVB

LKT

9

Inovatyvios technologijos – lietuviško žodžio
puoselėtojų žinomumui ir skaidai

Kaišiadorių r. SVB

LKT [finansuotas 2017 m. pab.;
veiklos vykdytos
2018 m.]

10

Atsakingas skaitytojas

Kaišiadorių r. SVB

Elektronikos platintojų asociacija

11

Viešoji biblioteka ir filialai

Kaišiadorių r. SVB

SV

12

Europą kuriame mes!

Kauno m. SVB

EKAL

13

Feel better with a book: reading for well-being at Kauno m. SVB;
Programa
an older age / Jauskis geriau su knyga: skaitymas partneriai: Vilniaus m. SCB,
„Nordplus Adult“
geresnei savijautai vyresniame amžiuje
Utenos SVB, Lidšiopingo miesto
biblioteka (Švedija), Ventspilio
miesto biblioteka (Latvija), Pernu miesto biblioteka (Estija)

14

Medijų ir informacinio raštingumo akademija

Kauno m. SVB

LKT, KM, SV

15

Jaunimo teatro akademija

Kauno m. SVB;
partneriai: Kauno miesto kamerinis teatras, Senamiesčio vaikų
dienos centras, vaikų gerovės
centras „Pastogė“, VšĮ „Actio
Catholica Patria“, VšĮ Kauno
medijų centras

LKT, KM

16

Piliakalnių takais [skirtas vaikams ir jaunimui]

Kauno m. SVB;
partneriai: Lietuvos archeologijos draugija, Vytauto Didžiojo
karo muziejus, Kauno miesto
muziejus

LKT, KM, SV, VšĮ
„Turizmo akademija“

17

Kauno miesto XXI vaikų knygos šventė

Kauno m. SVB

SV

18

Knygos pasaulis mano piešiniuose

Kauno m. SVB

SV

19

IRT technologijos ir kūrybiškumas

Kauno m. SVB

SV

20

Knygos improvizacijos teatras [skirtas vaikams]

Kauno m. SVB

SV

21

Bendraukime anglų kalba: drąsiai ir atvirai

Kauno m. SVB

SV

22

Tavo galimybės Europos Sąjungoje

Kauno r. SVB

EKAL

23

Kūrybiniai dialogai Kauno rajone [skirtas vaikams ir jaunimui]

Kauno r. SVB

LKT

24

Pasitikrink kultūros istorijos žinias

Kauno r. SVB

LKT

25

Kauno rajono kraštovaizdžio populiarinimo
iniciatyvos ir sklaida

Kauno r. SVB

Lietuvos kultūros
paveldo departamentas prie KM

26

Inovacijų keliu: atrask, išbandyk ir tobulėk [skir- Kauno r. SVB
tas vaikams ir jaunimui]

LKT

27

Knygos menas bibliotekoje [skirtas vaikams ir
jaunimui]

Kauno r. SVB

LKT

28

Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone

Kauno r. SVB

LKT
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29

Respublikinis dainuojamosios poezijos festivalis
„Ant Nevėžio kranto“

Kėdainių r. SVB

SV

30

Europos ateitis – mano ateitis!

Prienų SVB

EKAL

31

Draugų ratas kiTOKS: pažink–priimk–dalinkis!
Didžiuokis tuo, kas esi! [tęstinis]

Prienų SVB

LKT, SV

32

„Erasmus +“ pasidalink perpus

Raseinių SVB

EKAL

33

Dailininkas ir vaikiška knyga [tęstinis]

Raseinių SVB

LKT, KM, SV

34

J. Brigio knygos „Pasistačius bendrą darbo tikslą. Raseinių SVB
1918–1940 m. Raseinių krašte veikusių draugijų,
politinių, visuomeninių, ekonominių organizacijų sąvadas“ leidyba

SV

35

Būk fiziškai aktyvus – būk sveikas

SV

Raseinių SVB Berteškių f.

* Apskričių lentelės išdėstomos abėcėline tvarka pagal penkis bibliotekų veiklos regionus.
** Privatūs asmenys priskiriami vietos rėmėjams.
2 priedas. Marijampolės apskr. savivaldybių viešųjų bibliotekų 2007, 2013, 2015–2017 metų projektai
Eil. nr.

Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

1

Švietėjiškos veiklos galimybės bibliotekoje [skirtas bibliotekininkų kvalifikacijai kelti]

Kalvarijos SVB

KM

2

Kalvarijos krašto šviesuoliai (II dalis) [leidybos,
tęstinis]

Kalvarijos SVB;
partneris – Kalvarijos literatų
klubas „Rasa“

SV

3

MULTICENTRŲ įkūrimas Olštyne ir Marijampolėje

Marijampolės SVB;
partnerė – Olštyno viešoji
biblioteka

Europos regioninės plėtros fondas
(INTERREG IIIA:
Lietuvos, Lenkijos
ir Rusijos Federacijos Kaliningrado
srities Kaimynystės
programa)

4

Marijampolės ir Vroclavo viešųjų bibliotekų
bendradarbiavimas diegiant naujas technologijas bibliotekose

Marijampolės SVB

KM

5

Muziką reikia atrasti (2006–2007 m.)

Marijampolės SVB

KM

6

Neįgaliųjų socialinės integracijos programa

Marijampolės SVB;
partneris – Lietuvos invalidų
draugijos Marijampolės skyrius

SV

7

Spalvos metų rate [etnokultūra; skirtas vaikams] Marijampolės SVB Sasnavos f.;
partnerė – Sasnavos vidurinė
mokykla

[nenurodyta]

8

Skaitau – augu, tobulėju

Šakių r. SVB

KM

9

Pradžia amžino… [skirtas Šakių viešosios
bibliotekos 70-mečiui ir pirmosios lietuviškos
knygos 460 metų sukakčiai]

Šakių r. SVB

SV

10

Vaikų skaitymo kultūros ugdymas

Šakių r. SVB

SV
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11

Kompleksinis renginys „Poezijos pavasaris –
2007“

Vilkaviškio r. SVB

SV

12

Projektas, skirtas kraštiečio poeto
K. Bradūno 90-mečio jubiliejui paminėti

Vilkaviškio r. SVB

SV

13

Projektas, skirtas J. Zabielavičiaus knygos „Virbalis mano atsiminimuose“ leidybai

Vilkaviškio r. SVB;
partnerė – bendruomenė „Virbalio vartai“

[nenurodyta]

2013 metai
1

Tavo teisės. Būk informuotas [skirtas Europos
dienai]

Kalvarijos SVB

EKAL

2

Mano kaimas – tapybos kūrinys

Kalvarijos SVB

Europos žemės
ūkio fondas kaimo
plėtrai (LEADER
programa), valstybės biudžetas

3

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos
Kalvarijos SVB
Akmenynų, Brukų, Liubavo, Jungėnų, Sangrūdos
filialų patalpų pritaikymas visuomenės poreikiams (2012–2014 m.)

Europos žemės
ūkio fondas kaimo
plėtrai (LEADER
programa), valstybės biudžetas

4

Tarmės – brangūs akmenėliai lietuvių kalbos
lobyne

Kazlų Rūdos SVB;
partneris – Lietuvių kalbos
draugijos Kazlų Rūdos skyrius

KRF

5

Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai
(2013–2014 m.)

Marijampolės SVB;
partnerė – Černiachovsko
biudžetinė municipalinė įstaiga
„Centralizuota bibliotekų sistema“ (Rusijos Federacija)

Europos struktūriniai fondai, SV

6

Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui

Marijampolės SVB

SV

7

Reikia išmokti sveikam išlikti

Marijampolės SVB

SV

8

Skulptūrų parkas – vaikų literatūros klasiko
Vytauto Tamulaičio – 100-mečiui

Šakių r. SVB

KM, SV, Kriūkų
seniūnija, Miškų
savininkų kooperatyvas „Zanavykų
šilas“

9

Poezijos pavasaris – 2013

Vilkaviškio r. SVB

SV

10

Knygos „Virbalis mano atsiminimuose“ 2 dalies
leidyba

Vilkaviškio r. SVB Virbalio f.;
VVG
partnerė – miesto bendruomenė

11

Projektas, skirtas Virbalio miesto Magdeburgo
teisės 420 metų sukakčiai

Vilkaviškio r. SVB Virbalio f.;
[nenurodyta]
partnerė – miesto bendruomenė

12

Projektas, skirtas Gižų 400 metų jubiliejui

Vilkaviškio r. SVB Gižų f.;
[nenurodyta]
partnerė – kaimo bendruomenė
2015 metai

1

Kad galėtum padėti – reikia pažinti [skirtas
Europos dienai]

Kalvarijos SVB

EKAL

2

Europietiška Kazlų Rūda 2015

Kazlų Rūdos SVB

EKAL

3

Skaitome ir vaidiname [tęstinis]

Kazlų Rūdos SVB

LKT
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4

IT kartos iniciatyvos bibliotekoje
(2015–2016 m.)

Marijampolės SVB; partneriai: VšĮ „Marijampolės telekinas“ ir kūrybos namai „Exter“

5

Marijampolės miesto gatvių kaita: iliustruotas
interaktyvus žinynas [tęstinis]

Marijampolės SVB;
SV
partneriai:
„Suvalkietis“ (Marijampolės
apskrities laikraštis), UAB
„Quadra reklama“, valstybės
įmonės Registrų centro Marijampolės filialas, UAB „Scenos
servisas“, Marijampolės apskrities archyvas, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyrius,
Marijampolės kolegija, Marijampolės kraštotyros muziejus,
Lietuvos prezidento K. Griniaus
memorialinis muziejus ir kt.

6

Sveikai gyventi lengva

Marijampolės SVB

SV

7

Sveikatos informacija – kiekvienam žmogui
[tęstinis]

Marijampolės SVB
Igliaukos ir Daukšių filialai

SV

8

Europa su mumis

Šakių r. SVB

EKAL

9

Šiuolaikinės technologijos – bendruomenės
sveikatai (2015–2016 m.)

Šakių r. SVB;
partnerė – Šakių pedagoginė
psichologinė tarnyba

BMGF, KM [BP 2]

10

Laisvės kovų atmintis

Šakių r. SVB

LKT

11

Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija
(2015–2016 m.)

Vilkaviškio r. SVB;
partneriai: Vilkaviškio turizmo
ir verslo informacijos centras,
Vilkaviškio rajono švietimo
pagalbos tarnyba

BMGF, KM [BP 2]

12

Poezijos pavasaris – 2015

Vilkaviškio r. SVB

SV

13

Virbalio vartai [tęstinis; 2015 m. bibliotekoje
veikė dailės studija]

Vilkaviškio r. SVB Virbalio f.;
[nenurodyta]
partnerė – miesto bendruomenė

BMGF, KM [BP 2]

2016 metai
1

Etninė kultūra – tiltas tarp bendruomenės narių
ir bibliotekos

Kalvarijos SVB

SV

2

Europietiška Kazlų Rūda 2016 [skirtas Europos
dienai]

Kazlų Rūdos SVB

EKAL

3

Jaunimui aktualios informacijos sklaidos priemonių plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje

Kazlų Rūdos SVB

SV

4

IT kartos iniciatyvos bibliotekoje (2015–
2016 m.)

Marijampolės SVB;
partneriai: VšĮ „Marijampolės
telekinas“ ir kūrybos namai
„Exter“

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 m.)
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5

Marijampolės miesto gatvių kaita: iliustruotas
interaktyvus žinynas [tęstinis]

Marijampolės SVB;
LKT
partneriai: Marijampolės apskrities laikraštis „Suvalkietis“, UAB
„Quadra reklama“, valstybės
įmonės Registrų centro Marijampolės filialas, UAB „Scenos
servisas“, Marijampolės apskrities archyvas, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyrius,
Marijampolės kolegija, Marijampolės kraštotyros muziejus,
Lietuvos prezidento K. Griniaus
memorialinis muziejus ir kt.

6

Skaitymo virusas Marijampolėje [tęstinis]

Marijampolės SVB;
LKT
partneriai: Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ Marijampolės
skyrius,
Marijampolės dramos teatro
jaunimo studija „Nauja karta“,
Marijampolės kolegija

7

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programa „IT akademija“

Marijampolės SVB;
partnerė – Marijampolės teritorinė darbo birža

ŠMM

8

Menas gyventi – menas būti sveikam

Marijampolės SVB

SV

9

Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui

Marijampolės SVB Sasnavos,
Gavaltuvos, Smilgių, Puskelnių,
Tautkaičių filialai

SV

10

Sielos terapija

Marijampolės SVB

SV

11

Programa „Knygos draugai“

Marijampolės SVB

SV

12

Drauge mes tvirtesni [skirtas Europos dienai]

Šakių r. SVB

EKAL

13

Šiuolaikinės technologijos – bendruomenės
sveikatai

Šakių r. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 m.)

14

Kelionė po Lietuvos rašytojų kūrybą

Šakių r. SVB

LKT

15

Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija
(2015–2016 m.)

Vilkaviškio r. SVB;
partneriai: Vilkaviškio turizmo
ir verslo informacijos centras,
Vilkaviškio r. švietimo pagalbos
tarnyba

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 m.)

16

Poezijos pavasaris – 2016

Vilkaviškio r. SVB

SV

17

Virbalio vartai [tęstinis; 2016 m. bibliotekoje
veikė dailės studija]

Vilkaviškio r. SVB Virbalio f.;
[nenurodyta]
partnerė – miesto bendruomenė

2017 metai
1

Gimtinė: žmonės ir vietovės [kraštiečio tautosakininko Jurgio Dovydaičio 110-osios metinės;
skirtas jaunimui]

Kazlų Rūdos SVB
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2

Skaitome ir vaidiname [tęstinis]

Kazlų Rūdos SVB

3

Suvalkijos elektroninė biblioteka

Marijampolės SVB;
LKT
partneriai: Marijampolės apskrities archyvas,
Lietuvos prezidento K. Griniaus
memorialinis muziejus, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus
pagrindinė mokykla,
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla,
AB „Lietuvos draudimas“, Marijampolės filialas ir kt.

4

Marijampolės miesto gatvių kaita: iliustruotas
interaktyvus žinynas [tęstinis]

Marijampolės SVB;
LKT (finansavimas
partneriai: Marijampolės apskri- skirtas 2016 m.)
ties laikraštis „Suvalkietis“, UAB
„Quadra reklama“, valstybės
įmonės Registrų centro Marijampolės filialas, UAB „Scenos
servisas“, Marijampolės apskrities archyvas, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyrius,

[nenurodyta]

Marijampolės kolegija, Marijampolės kraštotyros muziejus,
Lietuvos prezidento K. Griniaus
memorialinis muziejus ir kt.
5

Skaitymo virusas Marijampolėje [tęstinis]

Marijampolės SVB;
partneriai:
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ Marijampolės skyrius,
Marijampolės dramos teatro
jaunimo studija „Nauja karta“,
Marijampolės kolegija

6

Laimė būti sveikam

Marijampolės SVB;
SV
partneris – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

7

Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui
[tęstinis]

Marijampolės SVB, Patašinės,
SV
Meškučių, Igliškėlių, Valavičių,
Baraginės, Balsupių filialai;
partnerė – Marijampolės seniūnija

8

Knyga gali prakalbinti ir gydyti

Marijampolės SVB
partneriai:
Marijampolės savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras,
Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija, Marijampolės
„Sniego gniūžtės“ skyrius

206

SV [pastaba:
2016 m. finansavimą skyrė LKT]

SV

Petras Biveinis. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinė veikla 1995–2017 metais

Eil. nr.

Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

9

Drauge mES tvirtesni [projekto pavadinimas
sutampa su 2016 m. projekto pavadinimu, tik
ES rašoma didžiosiomis raidėmis]

10

Kultūriniai valstybingumo maršrutai Suvalkijoje Šakių r. SVB

LKT

11

Europa – Man, Aš – Europai

Vilkaviškio r. SVB;
partneriai: Marijampolės
Europos informacijos centras
„Europe Direct“, Vilkaviškio
kultūros centras, Vilkaviškio r.
savivaldybė, Vilkaviškio „Jaunimo Europos“ komanda, TAU
Vilkaviškio poskyris, laikraščio
„Santaka“ atstovai

EKAL

12

Poezijos pavasaris – 2017

Vilkaviškio r. SVB

SV

13

Vaikų vasaros užimtumo stovykla „Pažintis su
literatūriniu Vilkaviškiu“

Vilkaviškio r. SVB

SV

14

Virbalio vartai [tęstinis; 2017 m. bibliotekoje
veikė dailės studija]

Vilkaviškio r. SVB Virbalio f.;
[nenurodyta]
partnerė – miesto bendruomenė

Šakių r. SVB

EKAL

3 priedas. Klaipėdos apskr. savivaldybių viešųjų bibliotekų 2007, 2013, 2015–2017 metų projektai
Eil. nr. Projekto pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

1

Skaitykime drauge

Klaipėdos m. SVB

KM

2

Klaipėdos krašto tautodailė ir dailieji amatai

Klaipėdos m. SVB

KSRF

3

Išsišluokime kalbos „šiukšles“

Klaipėdos m. SVB

SV

4

Vaikų vasaros skaitymo stovykla

Klaipėdos m. SVB

SV

5

Klaipėdos rajono seniūnijų dirbančiųjų gyventojų Klaipėdos r. SVB
kompiuterinio raštingumo skatinimas
(2006–2007 m.)

Europos socialinis
fondas

6

Klaipėdos regiono bibliotekų etnokultūros lobiai

Klaipėdos r. SVB;
partneris – KlAVB

KM

7

Žodi, nekrisk ant akmens [leidybos]

Klaipėdos r. SVB

Klaipėdos apskrities
viršininko administracija

8

Aš patikėjau popieriui kaip draugui [numatyti
susitikimai su literatais]

Klaipėdos r. SVB

SV

9

Biblioteka šių dienų visuomenėje

Klaipėdos r. SVB

SV

10

Netradicinės knygos leidyba bibliotekoje

Klaipėdos r. SVB

SV

11

Rajono literatų tradicijos – impulsas jaunųjų
kūrybos skatinimui [leidybos]

Klaipėdos r. SVB

SV

12

Vakaras su knyga rankoje [skirtas vaikams]

Klaipėdos r. SVB

SV

13

Astridos Lindgren „džiūgenos“ bibliotekoje

Klaipėdos r. SVB Dauparų f.

SV

14

Iš senolių indaujos

Klaipėdos r. SVB Dovilų f.

SV

15

Meno mylėtojų kūrybos pleneras

Klaipėdos r. SVB Judrėnų f.

SV

16

Ateik ir pasikviesk draugus

Klaipėdos r. SVB Kalotės, Slengių filialai

SV
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17

Su knyga į magijos pasaulį

Klaipėdos r. SVB

SV

18

Senolių buitis

Klaipėdos r. SVB Slengų f.

SV

19

Duona ne per vėją ateina

Klaipėdos r. SVB Tilvikų f.;
partneris – Tilvikų kultūros
namai

SV

20

Kaimo šviesuoliai

Klaipėdos r. SVB Venckų f.

SV

21

Ne vien tik sau [leidybos]

Klaipėdos r. SVB Endriejavo f.

SV

22

Istorijos vingiais po Veiviržėnų seniūniją

Klaipėdos r. SVB Veiviržėnų,
Daukšaičių, Pėžaičių, Šalpėnų
filialai

SV

23

Per knygą – į pasaulį

Kretingos r. SVB

KM

24

Klaipėdos regiono etnokultūros lobiai

Kretingos r. SVB;
partneris – KlAVB

KM

25

Elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklope- Kretingos r. SVB
dija kūrimas“ [tęstinis]

SV

26

Liob žaisti, liob dainiuotė

Kretingos r. SVB

Klaipėdos apskrities
viršininko administracija, SV

27

Per žodžio gyvastį ir dvasią [tęstinis]

Kretingos r. SVB

SV

28

Juozo Lukausko lobiai [leidybos; skirtas tautodailininkui]

Kretingos r. SVB

SV

29

Renginių ciklas „Senolių kraitelė“

Kretingos r. SVB

SV

30

Darbais įprasminti baubliškių gyvenimai: senieji
amatai, kasdienė buitis ir darbymečio talkos

Kretingos r. SVB Baublių f.

SV

31

Rimantas Daugintis – tragiško likimo menininkas iš Baublių

Kretingos r. SVB
Baublių f.

SV

32

Knyga mūsų gyvenime

Kretingos r. SVB
Budrių f.

SV

33

Kraštotyros darbas „Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai“

Kretingos r. SVB
Darbėnų f.

SV

34

Kraštotyros darbas „Erlėnų ir aplinkinių kaimų
etnokultūros lobynas“

Kretingos r. SVB
Erlėnų f.

SV

35

Etnokultūrinė popietė „Duona, kvepianti ajerais“ Kretingos r. SVB
Erlėnų f.

SV

36

Grūšlaukės krašto drožybos tradicijos ir paveldas

Kretingos r. SVB Grūšlaukės f.

SV

37

Skambėk, poezijos žodi

Kretingos r. SVB
Juodupėnų f.

SV

38

Mažoji kaimo architektūra

Kretingos r. SVB Juodupėnų f.

SV

39

Knyga atskleidžia gamtos grožį

Kretingos r. SVB Jokūbavo f.

SV

40

Kraštotyros darbas „Kurmaičių istorija
dabarčiai“

Kretingos r. SVB Kurmaičių f.

SV

41

Edukacinė programa „Pasakos atgyja lėlėse“

Kretingos r. SVB Raguviškių f.

SV

42

Renginys „Žemaičių poezijos ruduo“ ir kraštotyros darbas „Taip kalbėjo mūsų senoliai“

Kretingos r. SVB Rūdaičių f.

SV

43

Romansų ir dainuojamosios poezijos renginys
„Nuskaidrinantys būtį palaiminga šviesa“

Kretingos r. SVB Salantų f.

SV
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44

Kraštotyros darbas „Salantų tautodailininkai“

Kretingos r. SVB Salantų f.

SV

45

Vaikystė Astridos Lindgren šalyje

Kretingos r. SVB Vydmantų f.

SV

46

Palangos vardai [tęstinis]

Palangos SVB

[nenurodyta]

47

Pasaka apie angelus

Palangos SVB

[nenurodyta]

48

Poezijos ruduo – 2007

Skuodo r. SVB;
partneris – Skuodo literatų
klubas „Nojus“

[nenurodyta]

49

Lietuviškas žodis ir raštas Karaliaučiaus krašte

Šilutės r. SVB;
partnerė – asociacija Šilutės
raštijos ir knygių draugija

KM

50

Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programa Šilutės r. SVB
„Kūrybos ir saviraiškos takas – kelionė į pažinimo šalį“

KM

51

Knygos ir rašto paveldo aktualizavimas ir sklaida Šilutės r. SVB

KM

52

Pamario krašto kultūros paveldo aktualizavimas
ir sklaida socialinėje aplinkoje

Šilutės r. SVB

KM

53

Knygų skaitymo pasaulis ir pažinimo galaktika

Šilutės r. SVB

KM

54

Kraštiečių sueiga „Pirmąkart susitikę šviesos
parnešti, gera padaryti...“ [tęstinis]

Šilutės r. SVB

KM, SV

55

Knygos slėpiniai

Šilutės r. SVB

KM, SV

56

Hermannas Sudermannas savo knygose ir biblioteka

Šilutės r. SVB

KSRF

57

Knygos pasaulis atviras visiems

Šilutės r. SVB

Klaipėdos apskrities
viršininko administracija

58

Knyga – raktas į suvokimo pasaulį

Šilutės r. SVB

SV

59

Literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ [tęstinis]

Šilutės r. SVB;
partnerė – asociacija Šilutės
raštijos ir knygių draugija

SV

60

Renginių ciklas „Skaitau, įsivaizduoju, piešiu...“

Šilutės r. SVB

SV

61

Poezija – sielos atgaiva

Šilutės r. SVB Bikavėnų f.

SV

62

Knygos šventė „Žinau, širdis tava, visam pasauliui išdalyta“

Šilutės r. SVB Degučių f.

SV

63

Biblioteka – bendruomenei

Šilutės r. SVB
Gardamo f.

SV

64

Inkaklių krašto istorija – ateinančioms kartoms

Šilutės r. SVB
Inkaklių f.

SV

65

Renginių ciklas „Menas ir mes“

Šilutės r. SVB Juknaičių ir Pašyšių filialai

SV

66

Biblioteka – knygos buveinė

Šilutės r. SVB
Katyčių f.

SV

67

Vertinkime tai, ką turime [skirtas gyvenvietės ir
Klaipėdos krašto istorijai]

Šilutės r. SVB
Kintų f.

SV

68

Biblioteka – tai nuolatinis dėmesys
skaitytojams...

Šilutės r. SVB Naumiesčio f.

SV
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69

Renginių ciklas „Įdomių žmonių galerija“ [skirtas kraštiečiams]

Šilutės r. SVB Rusnės f.

SV

70

Renginių ciklas „Nebūkim užmiršti“ [skirtas
gyvenvietės istorijai]

Šilutės r. SVB Usėnų f.

SV

71

Vainuto biblioteka: savastis ir pokyčiai

Šilutės r. SVB Vainuto f.

SV

72

Biblioteka: istorija ir žmonės

Šilutės r. SVB Vilkyčių f.

SV

1

Kai „Google“ nepadeda, padės Biblioteka!

Klaipėdos m. SVB;
partneriai: Klaipėdos pedagogų
švietimo ir kultūros centras,
Kretingos r. pedagogų švietimo
centras

2

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai – skaitome, matome, girdime

Klaipėdos m. SVB;
KRF
partneriai: Klaipėdos m. savivaldybės administracijos švietimo
skyrius, Klaipėdos r. SVB

3

Minime Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos krašto
susijungimo 90-metį

Klaipėdos m. SVB

KM

4

Esame piliečiai! Vakar, šiandien ir rytoj

Klaipėdos r. SVB

EKAL

5

Per kūrybą – į šiuolaikinę literatūrą

Klaipėdos r. SVB;
partnerė – VšĮ „Meno menė“

KM

6

Rajoninė tarmiškų skaitymų šventė-konkursas
Tarmė – spalvinga versmė

Klaipėdos r. SVB

SV

7

Tarmės šioj ir anoj gadynėj [seminaras]

Klaipėdos r. SVB

SV

8

Mano tarmė pati gražiausia

Klaipėdos r. SVB

SV

9

Edukacinių užsiėmimų programa „Kalendorinės
šventės – gyvosios kultūros dalis“

Klaipėdos r. SVB Endriejavo f.

SV

10

Ei, pilieti, nežiopsok, savo teises sužinok! [skirtas
Europos dienai]

Kretingos r. SVB

EKAL

11

Kretingos apylinkių šnektos

Kretingos r. SVB

KRF

12

Atvira jaunimo erdvė bibliotekoje [tęstinis]

Kretingos r. SVB

SV

13

Gimtoji kalba kaip duona kasdieninė [skirtas
kraštiečio, kalbininko, filologijos mokslo daktaro Prano Kniūkštos 80 metų jubiliejui]

Kretingos r. SVB

SV

14

Kretingos poezijos ir dainų pavasaris

Kretingos r. SVB

SV

15

Ir išplauks žodžių upeliai [skirtas Tarmių metams] Kretingos r. SVB

SV

16

Elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklope- Kretingos r. SVB
dija“ tekstų redagavimas ir priežiūra

SV

17

Niekas neužmiršta, niekas nepamirštas

Kretingos r. SVB Darbėnų f.

SV

18

Erlėnų filialui – 65

Kretingos r. SVB Erlėnų f.

SV

19

Darbščių rankų ir žodžio meistrai [tęstinis]

Kretingos r. SVB Grūšlaukės f.

SV

20

Juodupėnų ir aplinkinių kaimų amatai ir menas

Kretingos r. SVB Juodupėnų f.

SV

21

Kraštotyros darbas „Kuriantys Kartenos krašto
žmonės“

Kretingos r. SVB Kartenos f.

SV

22

Kūlupėnų filialui – 60

Kretingos r. SVB Kūlupėnų f.

SV

2013 metai
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23

Erdvė jaunoms šeimoms

Kretingos r. SVB Kūlupėnų f.

SV

24

Darbščių rankų meistrai [tęstinis]

Kretingos r. SVB Laukžemės f.

SV

25

Literatūrinė popietė-susitikimas su žemaitiškai
rašančiais literatais „Žodis žemaitiškas eilėm
suskambo“

Kretingos r. SVB Vydmantų f.

SV

26

Bernardo Aleknavičiaus knygos apie neringiškį
dailininką Eduardą Jonušą „Gyvenimas pasakoje
leidyba“

Neringos SVB

SV

27

Žemaičių būdo ir išminties skleidėjui
Simonui Daukantui – 220

Skuodo r. SVB

KRF

28

Renginių ciklas „Laikas eina, todėl, kad
nekaltas“ [skirtas poeto Stasio Jonausko
65-ajam jubiliejui]

Skuodo r. SVB

KRF

29

Net ir būdamas namuose jauskis tikru europiečiu Šilutės r. SVB

EKAL

30

Kristijonas Donelaitis: knygos metų laikai

KRF, SV

31

Trys keliaujančios knygų mugės: lietuviško žodžio Šilutės r. SVB;
atodangos
partneriai: Kaliningrado m.
municipaliteto centralizuota
bibliotekų sistema, L. Rėzos
lietuvių kultūros draugija (Kaliningradas), Salos etnokultūros
ir informacijos centro Rusnės
moterų vokalinis ansamblis
„Luotužė“

KM

32

Tarptautinė vaikų knygos mugė „Kviečia baltos
knygų burės“

Šilutės r. SVB

KRF

33

Mokykla + Biblioteka = Žinios XXL’2013

Šilutės r. SVB

KM, SV

34

Tarptautinė keliaujanti Klaipėdos krašto istorijos
žinių lyga-turnyras „Kol esam lietuviai, to krašto
nenustosim…“

Šilutės r. SVB

KM

35

Iš miesto į kaimą: keliaujantys sociokultūriniai
turai

Šilutės r. SVB

KM

36

Elektroninių paslaugų vadybininkai – kompetentingi bibliotekininkai

Šilutės r. SVB

KM

37

Biblioteka – kultūros paveldo buveinė

Šilutės r. SVB

SV

38

Žodžio klėties duris atvėrus… [tikslas – pristaty- Šilutės r. SVB
ti ir populiarinti naujausią originaliąją Lietuvos
ir jos Vakarų krašto autorių kūrybą]

SV

39

Andriaus Šikšniaus knygos „Paklausk žalčio“
leidyba

SV

Šilutės r. SVB

Šilutės r. SVB

2015 metai
1

Kibernetiniai karai

Klaipėdos m. SVB

LKT, KM

2

Jaunimo meninė saviraiška

Klaipėdos m. SVB

LKT, KM

3

Pas skaitytojus keliaujanti biblioteka

Klaipėdos m. SVB
Pempininkų f.

LKT, KM
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4

Šeimos istorija – išsaugok atmintį
(2015–2016 m.)

Klaipėdos m. SVB;
BMGF, KM [BP 2],
partneriai: Klaipėdos apskrities SV
archyvas, Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras,
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

5

Biblioteka, burianti šeimą

Klaipėdos m. SVB
Girulių ir Pempininkų filialai

LKT

6

Klaipėdos knyga – 2014

Klaipėdos m. SVB

UAB „Mūsų laikas“

7

Biblioteka be sienų (2015–2016 m.)

Klaipėdos r. SVB

BMGF, KM [BP 2]

8

Bendruomenės „HUB’as“ bibliotekoje „Atrask
savo saviraiškos kodą“
(2015–2016 m.)

Klaipėdos r. SVB;
partneriai: Šilutės r. SVB, Pagėgių SVB

[BMGF, KM [BP 2]
finansavimą skyrė
Šilutės r. SVB]

9

Biblioteka – partnerystė, draugystė, žinios

Klaipėdos r. SVB

SV

10

Nuo tradicijos iki meno

Klaipėdos r. SVB

SV

11

Šiuolaikinis požiūris į tradicinį knygrišybos
amatą

Klaipėdos r. SVB

SV

12

Vasaros skaitymai [tęstinis]

Klaipėdos r. SVB

SV

13

Proza skaitoma rudenį

Klaipėdos r. SVB

SV

14

Biblioteka – informacija ir žinios – kiekvienam

Klaipėdos r. SVB

SV

15

Ir žmogus turi savo medį [skirtas Albino Klizo
knygos „Ir žmogus turi savo medį“ leidybai]

Klaipėdos r. SVB

SV

16

Bibliotekos kasdienybė ir šventės

Klaipėdos r. SVB

SV

17

Kūrybos mozaika [skirtas vaikams ir jaunimui]

Klaipėdos r. SVB

SV

18

Europos diena Kretingoje

Kretingos r. SVB

EKAL

19

Edukacinis kūrybinių medijų centras bibliotekoje
(2015–2016 m.)

Kretingos r. SVB

BMGF, KM [BP 2]

20

Skaityk, rašyk, kurk – moderniai!

Kretingos r. SVB

LKT, SV

21

Istorinė-kultūrinė studija „Jotvingiai Žemaitijoje“ Kretingos r. SVB Darbėnų f.

LKT, SV

22

Mobilios galimybės atnaujinant Kretingos krašto
enciklopediją

Kretingos r. SVB

SV

23

Edukacinių renginių ciklas „Su knyga –
į kūrybą ir pažinimo pasaulį“ [skirtas
vaikams ir jaunimui]

Kretingos r. SVB

SV

24

Biblioteka – informacijai, savišvietai ir savirealizacijai [skirtas viešosios bibliotekos 80-mečiui]

Kretingos r. SVB

SV

25

Atvira jaunimo erdvė „Savas kampas bibliotekoje“ [tęstinis]

Kretingos r. SVB

SV

26

Renginių ciklas „Žemaičių maistas: šventei, kasdienai ir sveikatai“

Kretingos r. SVB

SV

27

Edukacinės pamokėlės „Drabužėlių istorijos:
žemaičių aprangos tradicijos, istorija“

Kretingos r. SVB

SV

28

Jolantos Klietkutės monografija „Pirmieji pajūrio Kretingos r. SVB
fotografai: Paulina Mongirdaitė, Ignas Stropus“

SV

29

Grūšlaukės filialui – 65

Kretingos r. SVB Grūšlaukės f.

SV

30

Renginys „Laukžemės filialui – 70“

Kretingos r. SVB Laukžemės f.

SV
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31

Kraštotyros darbas „Kūrybiški kaimo žmonės“

Kretingos r. SVB Šukės f.

SV

32

Šventinis vakaras „Vydmantų bibliotekai 65-eri
metai“

Kretingos r. SVB Vydmantų f.

SV

33

Palangos istorija jungia kartas
(2015–2016 m.)

Palangos SVB;
partneris – Palangos kurorto
muziejus

BMGF, KM [BP 2]

34

Mes+ES=Bendri siekiai

Skuodo r. SVB

EKAL

35

Žemaičių kalba – 24/7
(2015–2016 m.)

Skuodo r. SVB;
partneriai: Žemaitijos viešosios
bibliotekos, kultūros ir švietimo įstaigos, nevyriausybinės
organizacijos

BMGF, KM [BP 2]

36

Projektas-renginių ciklas „Kultūrų spiečius“
[skirtas Etnografinių regionų metams]

Skuodo r. SVB

LKT

37

Ta tėvų kalba taip širdžiai miela

Skuodo r. SVB

LKT

38

Tradiciškiausio lietuvių kaimiškosios prozos kūrėjo Romualdo Granausko pėdsakų įamžinimas
Skuodo žemėje

Skuodo r. SVB

KM

39

Simono Daukanto „Būdas senovės lietuvių,
kalnėnų ir žemaičių“ – pirmoji lietuvių kultūros istorija: aktualizavimas ir populiarinimas
(2015–2016 m.)

Skuodo r. SVB

LKT

40

Renginių ciklas „Kas nušviečia mūsų sielas, tuo
privalome dalintis su visais“ [skirtas poetės
D. Paulauskaitės ir literatūros kritiko R. Pakalniškio kūrybai ir gyvenimui]

Skuodo r. SVB

LKT

41

Cirulielis [skirtas vaikų skaitymui skatinti]

Skuodo r. SVB;
partnerė – leidykla „Druka“

LKT

42

Menas žmogaus gerovei

Skuodo r. SVB

SV

43

Padėdami kitiems padėsime ir sau [skirtas Europos dienai]

Šilutės r. SVB

EKAL

44

Bendruomenės „HUB’as“ bibliotekoje „Atrask
savo saviraiškos kodą“ (2015–2016 m.)

Šilutės r. SVB;
partnerės: Pagėgių SVB, Klaipėdos r. SVB

BMGF, KM [BP 2],
SV

45

Kūryba, diskursas ir pažinimas kultūros paslaugų inovacijoms

Šilutės r. SVB

LKT

46

Literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“

Šilutės r. SVB

LKT

47

Stovykla „Jaunieji genijai – menininkai“
[tęstinis]

Šilutės r. SVB

LKT

48

Kūrybiniai blyksniai iš arti

Šilutės r. SVB

SV

49

Lietuvos etnografinių regionų subėgtuvės-varžytuvės „Prieteliau, atverk skarbinyčią savą“

Šilutės r. SVB;
partneriai: Šilutės raštijos ir
knygių draugija, LBD Šilutės
skyrius, Gargždų kultūros centras, Šilutės turizmo ir paslaugų
verslo mokykla

SV
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50

Maža kelionė – dideli pasiekimai [tikslas – skaŠilutės r. SVB;
tinti jaunimo tarpkultūrinį dialogą, plėtoti Ma- partnerė – Bialystoko biblioteka
žosios Lietuvos etnografinio regiono ir Palenkės (Lenkija)
vaivadijos jaunimo bendradarbiavimą, skatinti
jaunų žmonių domėjimąsi bendra istorija,
etnokultūra, tradicijomis ir kt.]

SV

51

Auginkime Mažosios Lietuvos pažinimo medį...
[Mažosios Lietuvos istorija leidiniuose]

Šilutės r. SVB

SV

52

Pripildė mus Lietuvos

Šilutės r. SVB

[nenurodyta]

2016 metai
1

Kalbantys pastatai [skirtas nekilnojamajam
kultūros paveldui]

Klaipėdos m. SVB

2

STOP – knyga! [tęstinis]

Klaipėdos m. SVB;
LKT, KM
partneris –VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“

3

Gyvoji kraštotyra

Klaipėdos m. SVB

4

Šeimos istorija – išsaugok atmintį
(2015–2016 m.)

Klaipėdos m. SVB;
BMGF, KM [BP 2]
partneriai: Klaipėdos apskrities SV [finansavimas
archyvas, Klaipėdos m. pedago- skirtas 2015 m.]
gų švietimo ir kultūros centras,
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

5

Kitokia realybė bibliotekoje

Klaipėdos m. SVB;
KM
partneriai: Neringos SVB,
Kretingos r. SVB, Palangos SVB,
Klaipėdos r. SVB

6

Kultūros edukacija pajūryje vaikams ir suaugusiems Klaipėdos m. SVB

LKT, KM, SV

7

Girulių bendruomenės atminties stiprinimas

Klaipėdos m. SVB;
partnerė bendruomenė

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

8

Mano šeima skaitė, skaito ir skaitys

Klaipėdos m. SVB;
partneris Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras

LKT, KM

9

Perduok žinutę apie knygą

Klaipėdos m. SVB

[nenurodyta]

10

Klaipėdos knyga – 2015

Klaipėdos m. SVB

UAB „Mūsų laikas“

11

Pagauk bangą: įvaldyk naujas medijas

Klaipėdos m. SVB

LKT, KM

12

Interaktyvi bibliotekos palapinė [tęstinis]

Klaipėdos m. SVB;
SV
partneriai: Klaipėdos laikrodžių
muziejus, KlAVB, VšĮ Klaipėdos
jaunimo teatras, VšĮ Robotikos
mokykla, Klaipėdos valstybinis
muzikinis teatras, Klaipėdos
karalienės Luizės jaunimo
centro Atviros jaunimo erdvės,
Lietuvos aklųjų biblioteka, NVO
„Art Figura“, įmonė Vakarų
žaidimų klubas

13

Vaikų vasaros užimtumo programa „Žalioji
biblioteka“ [tęstinis]

Klaipėdos m. SVB
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14

Biblioteka be sienų (2015–2016 m.)

Klaipėdos r. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 m.)

15

Bendruomenės „HUB’as“ bibliotekoje „Atrask
savo saviraiškos kodą“ (2015–2016 m.)

Klaipėdos r. SVB;
partnerės: Šilutės r. SVB, Pagėgių SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas Šilutės r. SVB
2015 metais)

16

Vasaros skaitymai [tęstinis]

Klaipėdos r. SVB

[nenurodyta]

17

Aš patikėjau popieriui kaip draugui [tęstinis;
numatė susitikimų su teatro ir kino aktoriais
organizavimą]

Klaipėdos r. SVB

SV

18

Knygos tarnystė

Klaipėdos r. SVB

SV

19

Petras Dirgėla mūsų atmintyje: asmenybė, kūrėjas, pilietis

Klaipėdos r. SVB

SV

20

Bibliotekų metus užbaigiant

Klaipėdos r. SVB

SV

21

Svečiuose pas pasaką

Klaipėdos r. SVB Veiviržėnų f.

SV

22

Vienybėje ateitis [skirtas Europos dienai]

Kretingos r. SVB

EKAL

23

Edukacinis kūrybinių medijų centras bibliotekoje
(2015–2016 m.)

Kretingos r. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 m.)

24

Meno terapija ir edukacija moterims

Kretingos r. SVB;
LKT, SV
partneriai: Kretingos moterų
informacijos ir mokymų centras,
Kretingos r. pedagogų švietimo
centras, Kretingos meno klubas
PINX

25

Atvira biblioteka bendruomenei

Kretingos r. SVB;
partneriai: Kretingos m. seniūnija, Kretingos miesto ir rajono
bendruomenės

SV

26

Biblioteka – informacinės visuomenės dalis

Kretingos r. SVB; partnerė –
Kretingos r. nevyriausybinių
organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“

SV

27

Atvira jaunimo erdvė „Savas kampas“
bibliotekoje [tęstinis]

Kretingos r. SVB

SV

28

Skaitome kitaip

Kretingos r. SVB

SV

29

Edukacinių renginių ciklas „Augalais kvepiantis
pasaulis vaikiškose knygose“

Kretingos r. SVB

SV

30

Pažinimo kelias [tęstinis]

Kretingos r. SVB

SV

31

Edukacinė vaikų vasaros skaitymų programa
„Medaus pieva“

Kretingos r. SVB Baublių f.

SV

32

Edukacinių užsiėmimų ciklas „Grūšlaukės kaimo
tradicijos ir paveldas: nūdiena ir praeitis“

Kretingos r. SVB Grūšlaukės f.

SV

33

Senosios Įpilties filialui – 60 metų

Kretingos r. SVB S. Įpilties f.

SV

34

Metų takais [skirtas Juodupėnų filialo 65-erių
metų sukakčiai]

Kretingos r. SVB Juodupėnų f.

SV
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35

Renginių ciklas vaikams „Knygose – mano
pasaulis“

Kretingos r. SVB Kalniškių f.

SV

36

Renginys „75-eri metai su skaitytojais“

Kretingos r. SVB Kartenos f.

SV

37

Kurmaičių bibliotekai – 65

Kretingos r. SVB Kurmaičių f.

SV

38

Poezijos ir muzikos vakaras „Sielos žiedlapiai“

Kretingos r. SVB Laukžemės f.

SV

39

Raguviškių filialui – 70

Kretingos r. SVB Raguviškių f.

SV

40

Poezijos ir muzikos renginys „Deivės Mildos
meilės diena“

Kretingos r. SVB Rūdaičių f.

SV

41

Renginys „Poezijos ir muzikos pynė“

Kretingos r. SVB Salantų f.

SV

42

Atvira jaunimo erdvė Salantų miesto filiale
[tęstinis]

Kretingos r. SVB Salantų f.

SV

43

Literatūros popietė „Žydintis poezijos pavasaris“

Kretingos r. SVB Vydmantų f.

SV

44

Sonetai Europai 2016 [skirtas Europos dienai]

Palangos SVB,
Palangos kultūros ir jaunimo
centras, Palangos orkestras,
Palangos pakrančių apsaugos
rinktinė, Palangos Gintaro
muziejus, Antano Mončio
namai-muziejus, Dr. Jono
Šliūpo memorialinis muziejus,
Palangos Vl. Jurgučio pagrindinė mokykla ir kt.

EKAL

45

Palangos istorija jungia kartas (2015–2016 m.)

Palangos SVB;
partneris – Palangos kurorto
muziejus

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 metais)

46

Informacinis raštingumas – senjorų kelias į
pilnavertį rytojų

Palangos SVB;
partnerė – Palangos švietimo
pagalbos tarnyba

LTK, SV

47

EUropa – tai mES

Skuodo r. SVB

EKAL

48

Žemaičių kalba – 24/7 (2015–2016 m.)

Skuodo r. SVB;
partnerės: Žemaitijos etnografinio regiono viešosios
bibliotekos, kultūros ir švietimo įstaigos, nevyriausybinės
organizacijos

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 metais)

49

Dvylika mėnesių su knyggraužiais

Skuodo r. SVB;
LKT, KM
partneriai: Skuodo meno
mokykla, Skuodo Bartuvos
progimnazija, Skuodo rajono
pagrindinės mokyklos ir gimnazijos bei jų bibliotekos, Skuodo
socialinių paslaugų šeimai
centras, KlAVB, Barstyčių vaikų
globos namai, Skuodo socialinių
paslaugų šeimai centras, Skuodo r. SVB Mosėdžio, Ylakių,
Šačių, Barstyčių. Aleksandrijos,
Šauklių, Lenkimų filialai
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50

Simono Daukanto „Būdas senovės lietuvių,
kalnėnų ir žemaičių“ – pirmoji lietuvių kultūros istorija: aktualizavimas ir populiarinimas
(2015–2016 m.)

Skuodo r. SVB

LKT (finansavimas
skirtas 2015 m.)

51

Išgirskime istoriją, kuri byloja mums [skirtas
etnologo Vacio Miliaus 90-osioms gimimo
metinėms]

Skuodo r. SVB

LKT

52

Tieskime kultūrinius draugystės tiltus

Skuodo r. SVB

SV

53

Menas žmogaus gerovei – 2 [tęstinis]

Skuodo r. SVB

SV

54

Sveika bendruomenė – stipri bendruomenė

Skuodo r. SVB

SV

55

Tapk Europos Sąjungos pažinimo triumfatoriumi Šilutės r. SVB

EKAL

56

Bendruomenės „HUB’as“ bibliotekoje „Atrask
savo saviraiškos kodą“ (2015–2016 m.)

Šilutės r. SVB;
partnerės: Pagėgių SVB, Klaipėdos r. SVB

BMGF, KM [BP 2],
SV (finansavimas
skirtas 2015 m.)

57

Knygnešių kelias interaktyvioje erdvėje

Šilutės r. SVB

LKT

58

Inovatyvūs pramogadieniai kartu su biblioteka

Šilutės r. SVB;
LKT
partneriai: Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilutės
rajono skyrius, klubas „Moterų
seklyčia“, Macikų socialinės
globos namai, Šilutės socialinių
paslaugų centras, Šilutės žmonių
su sielos negalia klubas „Sielos
paguoda“

59

Prabylančios mūzos & inovatyvūs žiniadieniai

Šilutės r. SVB

LKT

60

Prie knygos versmės…

Šilutės r. SVB

LKT

61

Jaunimo divizionas – ateik, mąstyk, šturmuok

Šilutės r. SVB

SV

62

Šilutiškių sueiga „Šviesos parnešti, gera padaryti…“ [tęstinis]

Šilutės r. SVB

LKT, SV, UAB
„Šilutės vandenys“,
privatūs asmenys

1

Nugalėk elektroninių paslaugų baimę

Klaipėdos m. SVB;
partneriai: VšĮ „Trečiasis amžius“, Klaipėdos pagyvenusių
žmonių asociacija, VšĮ „Keleivinis transportas“, „Sodra“,
Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos aklųjų biblioteka, Lietuvos
pensininkų susivienijimas

LKT, KM, UAB
„Mūsų laikas“ (Klaipėda)

2

Medijos – kas, kodėl ir kaip?

Klaipėdos m. SVB;
partneris – Klaipėdos miesto
pedagogų švietimo ir kultūros
centras

LKT, KM, UAB
„Mūsų laikas“ (Klaipėda)

3

Teatralizuoti Ievos Simonaitytės kūrybos vakarai
„O buvo taip...“

Klaipėdos m. SVB;
partneriai: Klaipėdos pedagogų
švietimo ir kultūros centras,
Klaipėdos m. savivaldybės
etnokultūros centras

KM

2017 metai
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4

Sulėkime skaityti į gūžtas

Klaipėdos m. SVB;
partneriai: Klaipėdos Litorinos
mokykla, Klaipėdos pedagogų,
švietimo ir kultūros centras,
Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras

LKT, KM, leidyklos:
UAB „Presa“,
UAB „Nieko rimto“,
UAB „Lututė“

5

Dingęs paveldas [skirtas jaunimui]

Klaipėdos m. SVB;
partneriai: VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos
centras, Klaipėdos pedagogų
švietimo ir kultūros centras,
Klaipėdos m. savivaldybės
administracijos Urbanistinės
plėtros departamento Paveldosaugos skyrius

Kultūros paveldo
departamentas prie
KM

6

Krašto ženklai [skirtas kultūros edukacijai]

Klaipėdos m. SVB

LKT, KM

7

Stop – knyga! [tęstinis]

Klaipėdos m. SVB;
partneris – VšĮ „Klaipėdos
keleivinis transportas“

SV

8

Klaipėdos knyga – 2016

Klaipėdos m. SVB

UAB „Mūsų laikas“
(Klaipėda), SVB

9

Interaktyvi bibliotekos palapinė 2 [tęstinis]

Klaipėdos m. SVB;
SV, SVB, UAB
partneriai: Klaipėdos laikrodžių „Baltic Pallets“
muziejus, KlAVB, VšĮ Klaipėdos (Klaipėda)
jaunimo teatras, VšĮ Robotikos
mokykla, Klaipėdos valstybinis
muzikinis teatras, Klaipėdos
karalienės Luizės jaunimo
centro Atviros jaunimo erdvės,
Lietuvos aklųjų biblioteka, NVO
„Art Figura“, įmonė Vakarų
žaidimų klubas

10

Vaikų vasaros užimtumo programa „Žalioji
biblioteka“ [tęstinis]

Klaipėdos m. SVB

SV

11

mES ESame kartu

Klaipėdos r. SVB

EKAL

12

Vasaros skaitymai [tęstinis]

Klaipėdos r. SVB

SV

13

Etno book (Lietuva – Ukraina)

Klaipėdos r. SVB

Klaipėdos r. SV,
Skuodo r. SV

14

Klaipėdos rajono savivaldybės ir Agluonėnų
seniūnijos rašytojos Ievos Simonaitytės vardo
premijos laureatai, 1997–2017

Klaipėdos r. SVB

SV

15

Babūnēles jopēlė

Klaipėdos r. SVB

SV

16

Išsaugokime tautos savastį

Klaipėdos r. SVB Kretingalės f.

SV

17

Tarmių labirintai

Klaipėdos r. SVB Veiviržėnų f.

SV

18

Lyg vaikystės žaidimai

Klaipėdos r. SVB

SV

19

Proza skaitoma rudenį [tęstinis]

Klaipėdos r. SVB

SV

20

E. Skaudvilaitės poezijos knygos „Žodžių dūzgesys leidyba“

Klaipėdos r. SVB

SV
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21

Aš patikėjau popieriui kaip draugui [tęstinis;
numatė susitikimus su rašytojais, visuomenės
veikėjais, dailininkais, rajono literatais]

Klaipėdos r. SVB

SV

22

Kuriame lėles, skaitome knygas. Aš aktorius,
režisierius, scenografas

Klaipėdos r. SVB

SV

23

Savęs ir krašto pažinimas

Klaipėdos r. SVB

SV

24

Aš + knyga + šypsena = ¿ Šypsenos dienai [skirtas vaikams ir jaunimui]

Klaipėdos r. SVB

SV

25

Jaunieji chemikai

Klaipėdos r. SVB

SV

26

Netradicinės knygos leidyba bibliotekoje

Klaipėdos r. SVB Lapių f.;
partnerė – Lapių pagrindinė
mokykla

SV

27

Rinkimės į kūrybinę kelionę

Klaipėdos r. SVB

SV

28

Ji buvo Simonaitytė

Klaipėdos r. SVB

SV

29

Literatūriniai susitikimai. Pamilti literatūrą –
pamilti gyvenimą

Klaipėdos r. SVB

SV

30

Metų veiklos rezultatų bei strategijų aptarimas.
Išvyka į padalinius

Klaipėdos r. SVB

SV

31

Bibliotekos paslaugų ir įvaizdžio populiarinimas

Klaipėdos r. SVB

SV

32

Lietuvos kariuomenės diena bibliotekoje

Klaipėdos r. SVB

SV

33

A. Klizo knygos „Tik pušis ir ąžuolas dar saugo
senojo kaimo atmintį“ leidyba

Klaipėdos r. SVB

SV

34

Kurkime Europos ateitį atsakingai

Kretingos r. SVB

EKAL

35

Keliaujantys pasakų lagaminai

Kretingos r. SVB

LKT, SV

36

Mobili biblioteka į jūsų sodybas

Kretingos r. SVB

LKT, SV

37

Branda, gyvenimas ir mintys poezijoje

Kretingos r. SVB

SV

38

Lietuvos valstybingumo gynėjų – partizanų –
veiklos ženklai Kretingos rajone

Kretingos r. SVB

SV

39

Vaikų knygų klubas „Pelėdžiukai“

Kretingos r. SVB

SV

40

Pažinimo kelias [tęstinis]

Kretingos r. SVB

SV

41

Knygos invazija

Kretingos r. SVB

SV

42

Meno terapija ir edukacija moterims
(2016– 2017 m.)

Kretingos r. SVB;
SV [Pastaba: 2016
partneriai: Kretingos moterų in- metų rėmėjai – LKT
formacijos ir mokymų centras,
ir SV]
Kretingos r. pedagogų švietimo
centras, Kretingos meno klubas
PINX

43

Piliakalniai Kretingos krašte

Kretingos r. SVB

SV

44

Atvira jaunimo erdvė „Savas kampas
bibliotekoje“ [tęstinis]

Kretingos r. SVB

SV

45

Bibliotekos erdvė – šeimos ugdymuisi, kūrybai ir
savišvietai

Kretingos r. SVB

SV

46

Konferencija „Lietuvių kalba – šalies dvasinės
kultūros dalis“

Kretingos r. SVB

SV

47

Naujausios technologijos Z kartai

Kretingos r. SVB

SV

48

Mišučių dvaro atmintis: Vladas Mongirdas

Kretingos r. SVB

SV
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49

Edukacinė vasaros skaitymų programa „Siūlai,
siūlai, susivykit“

Kretingos r. SVB
Baublių f.

SV

50

Su knyga – per gyvenimą

Kretingos r. SVB
Budrių f.

SV

51

Metų pynei ilgėjant

Kretingos r. SVB Darbėnų f.

SV

52

Kraštotyros darbas „Darbėnų Šv. Apaštalų Petro
ir Pauliaus bažnyčios metraštis“

Kretingos r. SVB Darbėnų f.

SV

53

Edukacinių užsiėmimų ciklas „Žemaitiškų tradicijų Kretingos r. SVB Grūšlaukės f.
atgarsis Grūšlaukės krašto kultūrinėje edukacijoje“

SV

54

Renginių ciklas jaunoms šeimoms ir vaikams
„Gyvenimui žmogų augina knyga“

Kretingos r. SVB Kartenos f.

SV

55

Renginys „Kumpikui bibliotekai – 65“

Kretingos r. SVB Kumpikų f.

SV

56

Poezijos, muzikos ir dainos vakaras „Baltu vieškeliu einu...“

Kretingos r. SVB Laukžemės f.

SV

57

Skaitomosios ir dainuojamosios poezijos renginys Kretingos r. SVB Salantų f.
„Ir skambėkit, eilės, dainos mūs gražiausios“

SV

58

Atvira jaunimo erdvė Salantų miesto filiale
[tęstinis]

Kretingos r. SVB Salantų f.

SV

59

Paukščiais pakylantys žodžiai lietuviški

Kretingos r. SVB Vydmantų f.

SV

60

Europos pėdsakai Palangoje

Palangos SVB;
EKAL, SV
partneriai: Palangos kultūros
ir jaunimo centras, Palangos
orkestras, Palangos pakrančių
apsaugos rinktinė, Palangos
Vl. Jurgučio pagrindinė mokykla ir kt.

61

Opa, Europa!

Skuodo r. SVB;
partneriai: Skuodo meno mokykla, Skuodo atviras jaunimo
centras, Skuodo kaimo verslų,
amatų ir paslaugų mokykla,
Skuodo Pranciškaus Žadeikio
gimnazija, Skuodo Bartuvos
progimnazija

62

Tarptautinė kultūrinių mainų savaitė „Baltų
Skuodo r. SVB;
genčių – latgalių, kuršių ir žemaičių kraštų pana- partneriai: Latvijos Respublikos
šumai bei skirtumai“
Rėzeknės miesto biblioteka,
Latvijos Respublikos Priekulės
krašto savivaldybė, Skuodo
žemaičių draugija

63

Atrask neatrastus savo gebėjimus bibliotekoje

EKAL

LKT, KM

Skuodo r. SVB;
LKT, KM
partneriai: Skuodo r. Gėsalų bendruomenė, Skuodo r.
Vižančių bendruomenė, Skuodo
kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla, Skuodo dekanato
šeimos centras
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64

Mūsų stiprybė kalboje ir kultūroje

Skuodo r. SVB

SV

65

Kas sena, tas nauja šiandien

Skuodo r. SVB

SV

66

Augu skaitydamas ir pažindamas kitas kultūras

Skuodo r. SVB

SV

67

Iššūkis būti sveikam! – priimtas

Skuodo r. SVB

SV

68

Senųjų tradicijų pėdsakais [skirtas vaikams ir
jaunimui]

Skuodo r. SVB
Šliktinės f.

SV

69

Europos dienos kodas – „60 + 30 + 10“

Šilutės r. SVB;
partneriai: Šilutės Martyno
Jankaus pagrindinė mokykla,
Šilutės Žibų pradinė mokykla,
Šilutės vaikų lopšelis-darželis
„Gintarėlis“

EKAL

70

Tarptautinis ekslibrisų konkursas
„Ex Libris. Vilhelmui Storostai Vydūnui – 150“

Šilutės r. SVB;
partneriai: Lietuvos dailininkų
sąjunga, Lietuvos ekslibrisininkų klubas, Vydūno draugija, Sovetsko (Rusija) miesto
Isaako Jakovlevičiaus Rutmano
centrinė biblioteka, Šilutės Vydūno gimnazija, Kintų Vydūno
kultūros centras

KM, SV

71

Stovykla „Jaunieji genijai – menininkai“
[tęstinis]

Šilutės r. SVB

LKT

72

Trys žingsniai socializacijos link

Šilutės r. SVB

LKT

73

Menų sampyna Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui

Šilutės r. SVB;
LKT, KM, SV
partneriai: asociacija „Mažlietuvių daga“, Lietuvos dailininkų
sąjunga, sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija „Šilutės
viltis“

74

Keliaujanti dokumentikos paroda „IEVA SIMONAITYTĖ. Raskime akimirką stabtelėti ties ja...“

Šilutės r. SVB

LKT

75

Prie knygos versmės

Šilutės r. SVB

LKT

76

Knygos istorija: nuo rašto ištakų iki ekslibriso
[skirtas vaikams ir jaunimui]

Šilutės r. SVB;
LKT, KM, SV
partneriai: Šilutės Hugo Šojaus
muziejus, Pagėgių savivaldybės
Martyno Jankaus muziejus, Šilutės raštijos ir knygių draugija

77

Laike neišdylantys vardai – Hermanas Zudermanas

Šilutės r. SVB;
LKT, KM, SV
partneriai: Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, Goethe’s
institutas Lietuvoje, Hermanno
Sudermanno fondas Berlyne
(Vokietija), Šilutės Hermano Zudermano draugija, Šilutės Hugo
Šojaus muziejus, Šilutės rajono
vokiečių kilmės gyventojų bendrija „Heide“, asociacija Šilutės
raštijos ir knygių draugija
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78

Išbandymų kambario šturmas

79

Bibliotekos iššūkis jaunimui – ateik, priimk, įveik Šilutės r. SVB

Rėmėjai

Šilutės r. SVB;
LKT, KM, SV,
partneriai: Šilutės šaulių kuopa, UAB „Šilutės
asociacija Kintų jaunimo klubas, INFO-TEC“
Jaunųjų konservatorių lygos Šilutės filialas, Šilutės meno mokyklos Dailės skyrius, Šilutės miesto
mokyklos ir gimnazijos, Šilutės
socialinių paslaugų centras
SV

4 priedas. Tauragės apskr. savivaldybių viešųjų bibliotekų 2007, 2013, 2015–2017 metų projektai
Eil. nr.

Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

1

„Sugrįžtantis“ Stasys Santvaras

Jurbarko r. SVB

KM, SV

2

Gerovė Skirsnemunės bendruomenei [už skirtas
lėšas pakeisti langai]

Jurbarko r. SVB Skirsnemunės f.

Žemės ūkio ministerija

3

Skaitymo skatinimo programa – 2007

Jurbarko r. SVB

SV

4

Bibliotekos likimas – 70 metų rašoma knyga

Jurbarko r. SVB

SV

5

Vaikų knygos šventė „Atverkime knygai duris“

Jurbarko r. SVB

SV

6

Knyga – paslaptis, paslaptis knygoje

Jurbarko r. SVB Skirsnemunės f.

SV

7

Internetinis literatūros festivalis „Euroskaitymai
2007“ (2007–2008 m.)

Pagėgių SVB;
partneriai: Olštyno vaivadijos
viešoji biblioteka (Lenkija),
Tauragės r. viešoji biblioteka,
Kaliningrado srities universalioji
mokslinė regioninė biblioteka
(Rusija)

Europos regioninės plėtros fondas
(Lietuvos, Lenkijos
ir Kaliningrado
srities (Rusija) Kaimynystės programa
INTERREG III)

8

Klaipėdos regiono etnokultūros lobiai

Pagėgių SVB;
partneris – KlAVB

KM

9

Pagėgių krašto jaunimo kūrybos almanachas
„Mes nešam visa, kas gražu...“

Pagėgių SVB

KM

10

Širdžių šiluma daro stebuklus [skirtas vaikų ir
jaunimo kultūros edukacijai]

Pagėgių SVB

KM

11

Europos kultūrų dialogų metai [skirtas renginių
organizavimui vaikams]

Pagėgių SVB;
partneris – Tauragės apskr.
„Europe Direct“ informacinis
centras

EKAL

12

Europos dienos renginio organizavimas Šilalėje

Šilalės r. SVB

EKAL

13

Klaipėdos regiono bibliotekų etnokultūros lobiai

Šilalės r. SVB;
partneris – KlAVB

KM

14

Internetinis literatūros festivalis „Euroskaitymai
2007“ (2007–2008 m.)

Tauragės r. SVB;
partneriai: Olštyno vaivadijos
viešoji biblioteka (Lenkija), Pagėgių SVB, Kaliningrado srities
universalioji mokslinė regioninė
biblioteka (Rusija)

Europos regioninės plėtros fondas
(Lietuvos, Lenkijos
ir Kaliningrado
srities (Rusija) Kaimynystės programa
INTERREG III)
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15

Drauge [skirtas vaikų ekologiniam švietimui]

Tauragės r. SVB;
partneris – Tauragės apskr.
„Europe Direct“ informacinis
centras

EKAL

16

Klaipėdos regiono bibliotekų etnokultūros lobiai

Tauragės r. SVB;
partneris – KlAVB

KM

17

Tauragė: 500 metų rašytiniuose šaltiniuose

Tauragės r. SVB

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo
direkcija prie LR
Prezidento kanceliarijos

18

Skaitymo skatinimas šeimoje

Tauragės r. SVB „Aušros“ f.

KM

19

Kad kiekvienas priėjęs diegą pažintų [skirtas
vaikų skaitymo skatinimui]

Tauragės r. SVB Adakavo f.

KM

20

Knygų pavasario gėlynas

Tauragės r. SVB Batakių f.

KM

21

Skaitymas – tai kelias į pažinimą

Tauragės r. SVB Dacijonų f.

KM

22

Poezijos pavasaris Tauragėje

Tauragės r. SVB

Tauragės apskrities
viršininko administracija, SV

23

Dainininko, operos solisto J. Mažeikos 100-metis
gimtinėje

Tauragės r. SVB Pagramančio f.;
partnerė – kaimo bendruomenė

SV

24

Taip uliojo mūs senoliai

Tauragės r. SVB
Pagramančio f.;
partnerė – kaimo bendruomenė

SV

2013 metai
1

Europos dienos šventė

Šilalės r. SVB

EKAL

2

Knygos „Šilalės krašto bažnyčios: istorija ir
architektūra“ leidyba

Šilalės r. SVB

KRF

3

Skaityk, atmink, pasmuokavuok

Šilalės r. SVB

KRF, SV

4

Metų laikai [skirtas paskatinti Tauragės r.
Tauragės r. SVB
moksleivius domėtis Mažąja Lietuva ir jos įtaka
lietuvių literatūrai spaudos draudimo metais]

KM

5

Poezijos pavasaris, 2013

Tauragės r. SVB

KRF

6

Parašyta moterų

Tauragės r. SVB

SV

7

Knygos „Eilėraščiai su milinėmis“ leidyba

Tauragės r. SVB

SV

8

Knygos „Poezija be sienų“ leidyba

Tauragės r. SVB

SV

9

Kaip lėlės atgyja

Tauragės r. SVB

SV

10

Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės
krašte

Tauragės r. centrinė biblioteka,
Lauksargių f.;
partneriai: Tauragės kultūros
centras, Lauksargių pagrindinė
mokykla

[nenurodyta]

11

Donelaičio metus pasitinkant

Tauragės r. SVB;
partneris – Tauragės kultūros
centras

SV

12

Lomių kaimo bendruomenės kultūros paveldo
tąsa ir sklaida

Tauragės r. SVB;
partnerė – kaimo bendruomenė

VVG
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13

Pasirokuokiam žemaitiškai

Tauragės r. SVB Pagramančio f.

SV

14

Tarmiškasis žodžio rūbas

Tauragės r. SVB Žygaičių f.

SV

15

Laiko delnuos prisiminimai

Tauragės r. SVB Žygaičių f.

SV

2015 metai
1

Bendruomenės HUB’as bibliotekoje „Atrask savo
saviraiškos kodą“ (2015–2016 m.)

Pagėgių SVB;
partnerės: Šilutės r. SVB, Klaipėdos r. SVB

[BMGF, KM [BP 2]
finansavimą skyrė
Šilutės r. SVB]

2

Interaktyvi edukacinė – terapinė erdvė jaunimui
(2015–2016 m.)

Šilalės r. SVB;
partnerės: mokyklos,
AB „TEO LT“

BMGF, KM [BP 2],
SV

3

Jaunųjų inžinierių laboratorija
(2015–2016 m.)

Tauragės r. SVB

BMGF, KM [BP 2]

4

Vaikai–biblioteka–lėlių teatras

Tauragės r. SVB

JAV lietuvių bendruomenės krašto
valdyba

5

3 dienų žygis-stovykla „Knygnešių keliais“

Tauragės r. SVB;
partnerė – VšĮ „Aktyvi Tauragė“

LKT, SV

6

Poetų ir bardų vakaras „Prie garažų“ [tęstinis]

Tauragės r. SVB

SV

7

Literatūrinis-muzikinis vakaras „Rugpjūčio
lyrika“

Tauragės r. SVB

SV

8

Mažosios Lietuvos lobiai // KP

Tauragės r. SVB Kęsčių f.

SV

9

Skaitymo takas veda mus į knygų šalį [tęstinis]

Tauragės r. SVB A. Vymerio f.

SV

10

Knygos „Rūkainėlis ir miglų mergaitė Jielimytė“
leidyba

Tauragės r. SVB Žygaičių f.

SV

11

Knygos „Gyvasis žodis primena Žygaičių bibliotekos istoriją“ leidyba

Tauragės r. SVB Žygaičių f.

SV

2016 metai
1

Pažink ir atrask

Jurbarko r. SVB

ŠMM

2

Bendruomenės HUB’as bibliotekoje „Atrask savo
saviraiškos kodą“ (2015–2016 m.)

Pagėgių SVB;
partnerės: Šilutės r. SVB, Klaipėdos r. SVB

[2015 m. BMGF,
KM [BP 2] finansavimą skyrė Šilutės r.
SVB]

3

Pažinsi bendruomenę – atrasi Europą [skirtas
Europos dienai]

Pagėgių SVB

EKAL

4

Devintoji Europos diena

Šilalės r. SVB

EKAL

5

Interaktyvi edukacinė-terapinė erdvė jaunimui
(2015–2016 m.)

Šilalės r. SVB;
partnerės: mokyklos,
AB „TEO LT“

BMGF, KM [BP 2],
SV (finansavimas
skirtas 2015 m.)

6

Jaunųjų inžinierių laboratorija
(2015–2016 m.)

Tauragės r. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 m.)

7

Poezijos pavasaris

Tauragės r. SVB

SV

8

Dingęs Tauragės kraštas

Tauragės r. SVB

SV

9

Poros [numatytas susitikimas su rašytojais
Laura Sintija Černiauskaite ir Regimantu
Tamošaičiu]

Tauragės r. SVB

SV
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10

Viešosios bibliotekos 85-metis

Tauragės r. SVB

SV

11

Lėlių paradas

Tauragės r. SVB

SV

12

Biblioteka be sienų [skirtas jaunimui]

Tauragės r. SVB

SV

13

Kurkime ir pažinkime kartu [skirtas
etnokultūrai]

Tauragės r. SVB Dacijonų f.;
partnerė – kaimo bendruomenė

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

14

Rugpjūčio lyrika

Tauragės r. SVB Baltrušaičių f.;
partnerė – kaimo bendruomenė

SV

15

Jubiliejinis sveikinimas

Tauragės r. SVB Batakių f.

SV

16

Ką mena senų mokyklų slenksčiai

Tauragės r. SVB Kęsčių f.

SV

17

Šiam pasauly... [projekto pobūdis neidentifikuotas; priskirtas bendriems edukacijos
projektams]

Tauragės r. SVB Lauksargių f.

SV

18

Lai skamba žemaitiškas žodis

Tauragės r. SVB Mažonų f.

SV

19

Spalvingos idėjos [projekto pobūdis neidentifikuotas; priskirtas bendriems edukacijos
projektams]

Tauragės r. SVB Norkaičių f.

SV

20

Nesekama pasaka

Tauragės r. SVB Skaudvilės f.

SV

21

Skaitymo takas veda mus į knygų šalį [tęstinis]

Tauragės r. SVB A. Vymerio f.

SV

22

Bibliotekų kvarteto Žygaičių seniūnijoje sklaida

Tauragės r. SVB Žygaičių f.

SV

2017 metai
1

Susitikimo kodas #BIBLIOTEKA

Jurbarko r. SVB;
partneriai: Jurbarko r. kultūros centrai, Vadžgirio muzikos
mylėtojų klubas „Mūza“, rajono
bendruomenės

SV

2

Veliuonos novelė, 2017

Jurbarko r. SVB;
partneriai: Jurbarko rajono
Eržvilko ir Veliuonos kultūros
centrai, Vadžgirio muzikos mylėtojų klubas „Mūza“, Veliuonos
šeimų laisvalaikio klubas

SV

3

Pažink save ir kitą [skirtas vaikų ir jaunimo
skaitymui skatinti]

Jurbarko r. SVB Vadžgirio f.;
partneriai: Jurbarko rajono Eržvilko kultūros centro Vadžgirio
skyrius, Vadžgirio muzikos mylėtojų klubas „Mūza“, Vadžgirio
pagrindinė mokykla, Vadžgirio
bendruomenės centras

SV

4

Paveizėk kap graže, pasmuokavuok kap skane

Šilalės r. SVB;
partneriai: Lenkijos Punsko ir
Latvijos Rygos lietuvių bendruomenės

SV

5

Vakarų ciklas „Pašnekesiai po toršeru. Susitikimai su I. Simonaitytės premijos laureatais“

Tauragės r. SVB

KM

6

Poezijos pavasaris, 2017

Tauragės r. SVB

SV
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7

Poros – II [numatė susitikimus su poetu, rašytoju, režisieriumi Alvydu Šlepiku, poetu bei
fotografu Dainiumi Dirgėla, rašytoju Rimantu
Kmita, rašytoju Sauliumi Šalteniu]

Tauragės r. SVB

SV

8

Padėkos vakaras „Dar vieni metai kartu“

Tauragės r. SVB

SV

9

Poetų ir bardų vakaras „Prie garažų“ [tęstinis]

Tauragės r. SVB

SV

10

Skaitymo takas veda mus į knygų šalį [tęstinis]

Tauragės r. SVB
A. Vymerio f.

SV

11

XVI Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydis

Tauragės r. SVB

SV

12

Romansų ir poezijos vakaras „Susitiksim dainoj“ Tauragės r. SVB
Baltrušaičių f.

SV

13

Baltrušaičių kaimo senolių pagerbimo šventė
„Laikas skuba, neša metus“

Tauragės r. SVB
Baltrušaičių f.

SV

14

Į Lietuvą einu istorijos keliu [skirtas jaunimui]

Tauragės r. SVB
Dapkiškių f.

SV

15

Vaikų svajonės

Tauragės r. SVB
Lauksargių f.

SV

16

Kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo programa
„Lai dūzgia vaikų aviliukas“

Tauragės r. SVB Lomių f.;
partneriai: Lomių kaimo
bendruomenė, Lomių pagrindinė mokykla, Batakių vidurinė
mokykla

SV

17

Apjuoskim juosta tautiškumo – piliakalnio žemę

Tauragės r. SVB Pagramančio f.;
partneriai: Norkaičių biblioteka,
Mažonų biblioteka, Norkaičių
tradicinių amatų ir etnokultūros
centras, Pagramančio regioninio
parko direkcija, Pagramančio
pagrindinė mokykla, Mažonų
seniūnija, bendruomenė „Gramančia“

SV

18

Auskim juostą tautiškumo – Lietuvos šimtmečiui Tauragės r. SVB Pagramančio f.;
partneriai: Norkaičių biblioteka,
Mažonų biblioteka, Norkaičių
tradicinių amatų ir etnokultūros
centras, Pagramančio regioninio
parko direkcija, Pagramančio
pagrindinė mokykla, Mažonų
seniūnija, bendruomenė „Gramančia“

SV

19

Jubiliejinėje bibliotekos puokštėje – 80 žiedų

Tauragės r. SVB Skaudvilės f.

SV

20

Lietuviški mezgimo raštai, spalvų deriniai

Tauragės r. SVB Žygaičių f.

SV

21

Albumo „Su vaivorykšte rankose“ leidyba [kraštotyrinio pobūdžio leidinys]

Tauragės r. SVB Žygaičių f.

SV
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1

Tarptautinis Poezijos pavasaris 2007 Biržuose

Biržų r. SVB

KSRF

2

Seku seku pasakų...

Biržų r. centrinė biblioteka,
Kvetkų ir Pačeriaukštės filialai

ŠMM

3

Skaitymo džiaugsmas

Kupiškio r. SVB

KM

4

Sugrįžimai į tėviškę

Kupiškio r. SVB;
partnerės: Kupiškio r. savivaldybė, Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

KM

5

Atversk pasakos lapus ir raidelės pabus

Kupiškio r. SVB

KM

6

Skaitymo skatinimas ir kultūros sklaida miesto
bibliotekose [tęstinis]

Panevėžio m. SVB

KM

7

Vaikų knygos šventė [tęstinis]

Panevėžio m. SVB

KM

8

Sveikata – išmintingųjų honoraras [tęstinis]

Panevėžio m. SVB

SV

9

Vaikų vasaros stovykla

Panevėžio m. SVB (centrinė)

SV

10

Vaikų vasaros stovykla

Panevėžio m. SVB Smėlynės f.

SV

11

Vaikų vasaros stovykla

Panevėžio m. SVB Vaikų biblioteka „Žiburėlis“

SV

12

Vaikų vasaros stovykla

Panevėžio m. SVB „Židinio“ f.

SV

13

Palikime savo pėdsakus (2007–2008 m.)
[pagal projekto programą Panevėžio r. bibliotekose metus dirbo trys savanoriai iš Turkijos,
Vokietijos ir Italijos]

Panevėžio r. SVB;
partneriai: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Panevėžio apskrities NVO
informacijos centras

ES programa „Veiklus
jaunimas“

14

Arčiau knygos

Panevėžio r. SVB

KM

15

Edukaciniai knygų pristatymai „Mes pašėlę
pramuštgalviai“

Panevėžio r. SVB

SV

16

Jaunieji mokslininkai

Panevėžio r. SVB

SV

17

Pažink pasaulį per Astridą Lindgren

Panevėžio r. SVB Bernatonių f.

SV

18

Menas būti savimi [skirtas jaunimui]

Panevėžio r. SVB Linkaučių f.

SV

19

Per knygą ir skaitymą – į pažinimo šalį

Panevėžio r. SVB Miežiškių f.

SV

20

Kultūros užuovėja

Pasvalio SVB

KM

21

Renginių ciklas „Knyga, biblioteka, žmogus
istorijoje ir šiandienoje“

Pasvalio SVB

KSRF

22

Nekasdieniai pasimatymai [literatūrinių renginių ciklas jaunimui]

Pasvalio SVB

KM

23

Šiaurės verdenės [leidybos; tęstinis]

Pasvalio SVB;
partnerė – žurnalo visuomeninė redakcija

Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo
fondas, SV, Pasvalio
krašto muziejaus,
SVB

24

Seminaras „Archyvai, bibliotekos, muziejai:
bendradarbiavimo galimybės“

Pasvalio SVB

Panevėžio apskrities
viršininko administracija

25

Knyga karpiniuose

Rokiškio r. SVB

KM
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26

Keliuočių patirtį – jauniems žurnalistams
[etnokultūrinė programa vaikams ir jaunimui]

Rokiškio r. SVB

KM

27

Kai atgyja lėlės [tęstinis; etnokultūrinė programa vaikams ir jaunimui]

Rokiškio r. SVB

KM

28

Atrasti ir pažinti lietuvių literatūrą

Rokiškio r. SVB

KM

29

Metų ratą pasukus [skirtas etninei kultūrai]

Rokiškio r. SVB

KM

30

Konferencija, skirta Juozo Keliuočio 105-osioms
gimimo metinėms

Rokiškio r. SVB;
partneris – Juozo ir Alfonso
Keliuočių palikimo studijų
centras

KSRF

31

Literatūrinė Juozo Keliuočio premija [tęstinis]

Rokiškio r. SVB;
partneris – Juozo ir Alfonso
Keliuočių palikimo studijų
centras

SV

32

Kelias į sveikos gyvensenos pažinimą neturi
amžiaus ribų

Rokiškio r. SVB

SV

33

Renginių ciklas, skirtas Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai

Rokiškio r. SVB

SV

34

Poezijos pavasaris 2007 Rokiškyje

Rokiškio r. SVB

SV

35

Rokiškio krašto žurnalas „Prie Nemunėlio“
[leidybos; tęstinis]

Rokiškio r. SVB;
partneris – Juozo ir Alfonso
Keliuočių palikimo studijų
centras

SV

36

Mano knygelė

Rokiškio r. SVB

SV

37

Literatūros savaitė džiugenų šalyje

Rokiškio r. SVB

SV

38

Turistinė-literatūrinė-etnokultūrinė vaikų vasa- Rokiškio r. SVB
ros stovykla „Pelėdžiukas“ [tęstinis]

SV

39

Atverk duris pažinimui ir kūrybai

Rokiškio r. SVB

SV

40

Tradicinė Europos kalbų savaitė Rokiškyje

Rokiškio r. SVB

SV

41

Rankraštynas – vertingiausia kultūrinio paveldo dalis

Rokiškio r. SVB

[nenurodyta]

42

Literatūrinis rudenėlis Konstantinavoje [skirtas
vaikams]

Rokiškio r. SVB Konstantinavos f.

SV

43

Pandėlio krašto istorija [leidybos]

Rokiškio r. SVB Pandėlio f.

SV

2013 metai
1

Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų
tinklo kūrimas (2012–2014 m.)

Biržų r. SVB;
partneriai: Pasvalio, Pakruojo,
Bauskės ir Rundalės (Latvija)
rajonų viešosios bibliotekos

Europos žemės ūkio
fondas kaimo plėtrai
(LEADER programa)

2

Tarmėse – tikroji kalbos gyvastis

Biržų r. SVB

[nenurodyta]

3

Moderni biblioteka – bendruomenės informacijos ir saviraiškos centras

Kupiškio r. SVB

Europos žemės ūkio
fondas kaimo plėtrai
(LEADER programa)

4

Skaitymo akiratyje – nacionalinės premijos
laureatai

Kupiškio r. SVB

KRF
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5

Kupiškio krašto fotometraštininko Juozo Kraujūno fotografijų fondo formavimas ir sklaida

Kupiškio r. SVB

KRF

6

Kūrybinės dirbtuvės – dar vienas žingsnis knygos link (2012–2013 m.)

Kupiškio r. SVB

KRF, SV, UAB „Patogu pirkti“

7

Lėlių teatras – džiaugsmas ir erdvė kūrybai

Kupiškio r. SVB

KRF

8

Kupiškėniški vaizdėliai

Kupiškio r. SVB

KM, privatūs rėmėjai

9

Padėkime tėvams ir vaikams džiaugtis gyvenimu Kupiškio r. SVB

KM

10

Kupiškėnų protų kovos „Minčių kosmosas“

Kupiškio r. SVB

SV

11

Naktis bibliotekoje [skirtas jaunimo kūrybinei
meninei veiklai skatinti]

Kupiškio r. SVB Noriūnų f.

SV

12

Kai mes kartu, net mūšis nebaisus

Kupiškio r. SVB Subačiaus f.

SV

13

E-žinios kiekvienam

Panevėžio m. SVB

KM

14

Kompleksinė skaitymo skatinimo programa „Mažais žingsneliais į knygų pasaulį“

Panevėžio m. SVB

KRF

15

Su „Šlepete“ per debesis

Panevėžio m. SVB

KRF

16

Konkursas „Metai ir knygos“ [skirtas vaikams]

Panevėžio m. SVB Smėlynės f.

KRF

17

Skaitymo skatinimas ir kultūros sklaida miesto
bibliotekose [tęstinis]

Panevėžio m. SVB

SV

18

Vasara su knyga miesto bibliotekose [tęstinis]

Panevėžio m. SVB

SV

19

Mokykimės ekologijos abėcėlės
(2012–2013 m.)

Panevėžio m. SVB

SV

20

3 žingsniai sveikatos link
(2012–2013 m.)

Panevėžio m. SVB

SV

21

Pakeliui į vaistinę – užsuk į biblioteką

Panevėžio m. SVB

SV

22

Literatūrinės kelionės, menant 1863 metų sukilimą Panevėžio krašte

Panevėžio r. SVB

KM

23

Kino meno programa „Matyk kitaip“

Panevėžio r. SVB Karsakiškio f. KM

24

Kuriu ir sveikai gyvenu [skirtas vaikams]

Panevėžio r. SVB

SV

25

Prikeltas antram gyvenimui [skirtas vaikams;
ekologija]

Panevėžio r. SVB

SV

26

Sveikas maistas – sveika vaikystė

Panevėžio r. SVB Bernatonių f.

SV

27

Vaikų vasaros stovyklėlė „Kodėl į biblioteką, o
ne į gatvę?“

Panevėžio r. SVB Ėriškių f.

SV

28

Aš ir mane supantis pasaulis [skirtas sveikai
gyvensenai populiarinti]

Panevėžio r. SVB Paliūniškio f.

SV

29

Užsiauginkime gerumo žiedą širdelėse

Panevėžio r. SVB Paliūniškio f.

SV

30

Vaikų sveikata – tai fizinė, dvasinė, socialinė
gerovė

Panevėžio r. SVB Raguvos f.

SV

31

Atsisakyti sunku, tačiau verta

Panevėžio r. SVB Velžio f.

SV

32

Vaikų kūrybiškumo skatinimas. Kūrybingas
laisvalaikis vasaros dienos stovyklos metu

Panevėžio r. SVB Velžio f.

SV

33

Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų
tinklo kūrimas (2012–2014 m.)

Pasvalio SVB;
partnerės: Biržų r. SVB,
Pakruojo r. SVB, Bauskės bei
Rundalės (Latvija) rajonų
viešosios bibliotekos

Europos žemės ūkio
fondas kaimo plėtrai
(LEADER programa)
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34

Libre-A: į pagalbą Pasvalio ūkininkams
(2011–2013 m.)

Pasvalio SVB;
EIFL fondas
partneriai: Pasvalio r. savivaldybė, Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyrius, Pasvalio
bitininkų draugija „Bičiulis“,
Lietuvos agrarinių mokslų ir
miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Joniškėlio
bandymų stotis

35

E. bibliotekos „Pasvalia“ kūrimas [tęstinis]

Pasvalio SVB

KM

36

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka –
skaitmeninės kompetencijos ugdymo centras

Pasvalio SVB

KM

37

Literatūros dienos ir naktys – 2013: reveransas
poezijai

Pasvalio SVB

KRF

38

1863–1864 metų sukilimas: už Jūsų ir mūsų
laisvę

Pasvalio SVB

KRF

39

„Europeana 1989“: Pasvalio Mariaus Katiliškio
viešosios bibliotekos patirtis

Pasvalio SVB;
partnerės: KAVB, Utenos SVB

[nenurodyta]

40

Kalbėkime ir rašykime sava tarme

Pasvalio SVB

KM

41

Šiaurės verdenės [leidybos; tęstinis]

Pasvalio SVB;
partnerė – žurnalo visuomeninė redakcija

Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo
fondas, SV, Pasvalio
krašto muziejaus,
SVB

42

Pažink ir garsink savo kaimą

Pasvalio SVB Jurgėnų f.; part
nerė – kaimo bendruomenė

SV

43

Mūsų Europa – mūsų teisės

Rokiškio r. SVB

EKAL

44

Devyni bibliotekos dešimtmečiai

Rokiškio r. SVB

KM, SV

45

Literatūrinė-kūrybinė-edukacinė programa
„Sava tarmi rakuoju, dainuoju, kuriu“

Rokiškio r. SVB

KM, SV

46

Literatūrinė piligrimystė

Rokiškio r. SVB

KM

47

Romuvos keliais [leidybos; tęstinis]

Rokiškio r. SVB;
partneris – Juozo ir Alfonso
Keliuočių palikimo studijų
centras

Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo
fondas, SV

48

Sėlių kultūra virtualioje erdvėje [tęstinis]

Rokiškio r. SVB;
partneris – Juozo ir Alfonso
Keliuočių palikimo studijų
centras

Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo
fondas, SV

49

Biblioteka – bendruomenei

Rokiškio r. SVB

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos

50

Poezijos pavasaris

Rokiškio r. SVB

SV

51

Gyventi sveikai – gyventi laiminga

Rokiškio r. SVB

SV

52

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukas“
[tęstinis]

Rokiškio r. SVB

SV
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53

Rėdos ratas žmogaus gyvenime ir šventėse [skir- Rokiškio r. SVB
tas vaikams ir jaunimui]

SV

54

Keliuotiškos Juozinės

Rokiškio r. SVB

SV

55

Biblioteka miesto dienai

Rokiškio r. SVB

SV

56

Kai atgyja lėlės [tęstinis]

Rokiškio r. SVB

SV

57

Aš beržas, lietuviškas beržas...

Rokiškio r. SVB Aleksandravėlės f.

SV

2015 metai
1

Europos diena Biržuose

Biržų r. SVB

EKAL

2

Gimtojoj mano Šiaurės Lietuvoj [skirtas literatūrai]

Biržų r. SVB;
partnerė – „Balticum TV“
Biržų atstovybė

LKT

3

Kaimas kine, kinas kaime
(2015–2016 m.) [skirtas jaunimui]

Biržų r. SVB

BMGF, KM [BP 2]

4

Teatro karalystės išdaigos

Biržų r. SVB

LKT

5

Augu su knyga [tęstinis]

Biržų r. SVB Juostaviečių f.;
partneriai: Pačeriaukštės
ir Pasvaliečių filialai, Pačeriaukštės ir Pasvaliečių kaimų
bendruomenės

LKT

6

Berniukai ir mergaitės, būkit žmonės – skaitykit Biržų r. SVB Vabalninko f.

LKT

7

Skulptoriaus Juozo Kėdainio kūryba šiandienos
žvilgsniu

Kupiškio r. SVB

LKT

8

Fotografijos mokymai-paroda „Neatrastas Kupiškis“ (2015–2016 m.)

Kupiškio r. SVB

LKT

9

Prošvaitės [skirtas populiarinti kupiškėnų
literatų kūrybai, išleisti Kupiškio r. literatų
klubo „Lėvens balsai“ narių kūrybos rinktinei
„Prošvaistės“]

Kupiškio r. SVB

SV, literatų klubo
„Lėvens balsai“ narių
lėšos

10

3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis
(2015–2016 m.)

Panevėžio m. SVB

BMGF, KM [BP 2]

11

Knygos (r)evoliucija

Panevėžio m. SVB

LKT

12

Keliaujančio knygų portfelio paslaptys

Panevėžio m. SVB

LKT

13

ETNO ir aš

Panevėžio m. SVB

LKT

14

Aukštaitiška dėlionė

Panevėžio m. SVB

LKT

15

Skaitymo skatinimas ir kultūros sklaida miesto
bibliotekose [tęstinis]

Panevėžio m. SVB

SV

16

Literatūros ir meno kaleidoskopas [tęstinis]

Panevėžio m. SVB

[nenurodyta]

17

Štai koks mano kaimas
(2015–2016 m.)

Panevėžio r. SVB;
partneriai: Panevėžio r. švietimo centras, Panevėžio rajono
bendruomenių sąjunga

BMGF, KM [BP 2]

18

Literatūrinės edukacinės kelionės su Šiaurės
Lietuvos kūrėjais

Panevėžio r. SVB

LKT

19

Atvertos durys į kūrybines erdves

Panevėžio r. SVB

LKT

20

Atmerk akis – generuok mintis

Panevėžio r. SVB

LKT
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21

Edukaciniai vasaros užsiėmimai: saugus gatvėje, namuose ir internete

Panevėžio r. SVB

SV

22

Vaikų vasaros stovykla „Menų miksas“ [skirtas
vaikams iš socialinės rizikos šeimų]

Panevėžio r. SVB

SV

23

Augu sveikas, stiprus ir aktyvus

Panevėžio r. SVB

SV

24

Europos dienos šventė „Kartu mes jėga“

Pasvalio SVB

EKAL

25

Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo
verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas (2015–2019 m.)

Pasvalio SVB;
partnerės: Pasvalio r. savivaldybės administracija,
Bauskės savivaldybės administracija (Latvija)

Europos regioninės plėtros fondas
(Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo
per sieną programa
INTERREG V-A)

26

Modernių jaunimo erdvių
„Mono arba Stereo tinklo kūrimas“
(2015–2016 m.)

Pasvalio SVB;
partneriai:
BMGF, KM [BP 2]
Pasvalio r. savivaldybės švietimo ir sporto skyrius, Panevėžio
teritorinės darbo biržos Pasvalio
skyrius, Pasvalio r. jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritas
stalas“, Pasvalio verslininkų
asociacija „Verslo žiedas“, AB
„Swedbankas“ Pasvalio klientų
aptarnavimo padalinys ir kt.

27

Mariaus Katiliškio atminimo kambario
ekspozicijos Pasvalio viešojoje bibliotekoje
atnaujinimas

Pasvalio SVB

LKT, SV

28

Kino dienos Pasvalio krašte 2015: jaunieji
kūrėjai

Pasvalio SVB

LKT

29

Šiaurės verdenės [leidybos, tęstinis]

Pasvalio SVB;
partnerė – žurnalo visuomeninė redakcija

Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo
fondas, SV, Pasvalio
krašto muziejaus,
SVB

30

Literatūros dienos ir naktys 2015: ne tik rašytojai...

Pasvalio SVB

LKT

31

Pasvalios e. gidas

Pasvalio SVB

LKT, SV

32

Kaimas gyvas, kol gyvos tradicijos

Pasvalio SVB Jurgėnų f.; partnerė – kaimo bendruomenė

[nenurodyta]

33

Rokiškio krašto literatūriniai kelio pažinties
ženklai (I dalis)

Rokiškio r. SVB

LKT, SV

34

A. Keliuočio kūrybos rinktinė

Rokiškio r. SVB

LKT, SV

35

Romuvos keliais [tęstinis; leidybos]

Rokiškio r. SVB;
Spaudos, radijo ir
partneris – Juozo ir Alfonso Ke- televizijos rėmimo
liuočių palikimo studijų centras fondas, SV

36

Sėlių kultūra virtualioje erdvėje [tęstinis]

Rokiškio r. SVB;
Spaudos, radijo ir TV
partneris – Juozo ir Alfonso Ke- rėmimo fondas, SV
liuočių palikimo studijų centras
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37

Literatūriniai skaitymai „Mus jungia sėlių
žemė“

Rokiškio r. SVB

SV

38

Gyvenk, man tavęs reikia

Rokiškio r. SVB

SV

39

Išeivijos rašytojų kūrybos Aukštupiai

Rokiškio r. SVB;
partneris – Juozo ir Alfonso
Keliuočių palikimo studijų
centras

SV

40

Rokiškio krašto literatų kūrybos almanacho
„Vaivorykštė“ leidyba

Rokiškio r. SVB

SV

41

19-oji Aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventė
„Kai atgyja lėlės“

Rokiškio r. SVB

SV

42

Grafų Komarovskių gimtinės istorinė ir kultūrinė sklaida (2015–2016 m.)

Rokiškio r. SVB;
SV
partneris – Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras

43

Sveikatos vaivorykštė

Rokiškio r. SVB

SV

2016 metai
1

Europos diena Biržuose

Biržų r. SVB

EKAL

2

Kaimas kine, kinas kaime
(2015–2016 m.) [skirtas jaunimui]

Biržų r. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas
2015 metais)

3

Teigiantis gyvenimą [skirtas Balio Sruogos
120-osioms gimimo metinėms]

Biržų r. SVB

LKT

4

E. paslaugos arčiau namų

Biržų r. SVB

LKT

5

Virtuali ekskursija – Biržų pilis prieš šimtmečius Biržų r. SVB;
ir šiandien
partneriai:
VšĮ „3D Vilnius“, Biržų krašto
muziejus „Sėla“

6

Augu su knyga [tęstinis]

Biržų r. SVB
LKT
Juostaviečių f.;
partneriai: Pačeriaukštės ir
Pasvaliečių filialai, Pačeriaukštės
ir Pasvaliečių kaimų bendruomenės

7

Bibliotekos – bendruomenėms [skirtas kraštotyrai]

Kupiškio r. SVB

LKT

8

Fotografijos mokymai-paroda „Neatrastas Kupiškis (2015–2016 m.)“

Kupiškio r. SVB

LKT (finansavimas
skirtas 2015 metais)

9

Programa „Šeštadieninė mokyklėlė 7–9 metų
amžiaus vaikams“

Kupiškio r. SVB

ES fondų investicijų
veiksmų programa
„Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų
plėtra“ (administravo
Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo
centras)
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10

Programa „Knygos bičiulių klubas“

Kupiškio r. SVB

ES fondų investicijų
veiksmų programa
„Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų
plėtra“ (administravo
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras)

11

Programa „Eko dirbtuvėlės“

Kupiškio r. SVB

ES fondų investicijų
veiksmų programa
„Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų
plėtra“ (administravo
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras)

12

3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis
(2015–2016 m.)

Panevėžio m. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas
2015 metais)

13

Kompleksinė renginių programa „Skaitantis
miestas“

Panevėžio m. SVB

LKT

14

Bibliotek@ – tavo šeimos narys

Panevėžio m. SVB
„Židinio“ f.

LKT

15

Inovacija, kviečianti kurti

Panevėžio m. SVB

LKT

16

Skaitymo skatinimas ir kultūros sklaida miesto
bibliotekose [tęstinis]

Panevėžio m. SVB

SV

17

Vasara su knyga miesto bibliotekose

Panevėžio m. SVB

SV

18

Literatūros ir meno kaleidoskopas [tęstinis]

Panevėžio m. SVB

SV

19

Štai koks mano kaimas
(2015–2016 m.)

Panevėžio r. SVB;
partneriai: Panevėžio r.
švietimo centras, Panevėžio r.
bendruomenių sąjunga

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas
2015 metais)

20

Kultūriniai sambūriai menant Gabrielę Petkevičaitę-Bitę

Panevėžio r. SVB

LKT

21

Programa „Modernus etnokultūrinis teatras“

Panevėžio r. SVB Naujarodžių f.

ES finansinė parama
[nekonkretizuota],
SV

22

Programa „Mes esam ETNO“

Panevėžio r. SVB Raguvos f.

ES finansinė parama
[nekonkretizuota],
SV

23

Pažinkime senolių praeitį, pažinkime savo
kaimą

Panevėžio r. SVB Raguvos f.

ES finansinė parama
[nekonkretizuota], SV

24

Programa „Etninės kultūros pažinimas“

Panevėžio r. SVB Ramygalos f.

ES finansinė parama
[nekonkretizuota],
SV

25

Edukaciniai vasaros užsiėmimai „Žaislai atgyja
pasakose“

Panevėžio r. SVB

SV
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26

Edukaciniai vasaros užsiėmimai „Aktyvūs ir
kūrybingi“

Panevėžio r. SVB Piniavos f.

SV

27

Švęskime Europos dieną kartu

Pasvalio SVB

EKAL

28

Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo
verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas (2015–2019 m.)

Pasvalio SVB;
partneriai: Pasvalio r. savivaldybės administracija
ir Bauskės savivaldybės administracija (Latvija)

Europos regioninės plėtros fondas
(Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo
per sieną programa
INTERREG V A)
(finansavimas skirtas
2015 metais)

29

Modernių jaunimo erdvių „Mono arba Stereo“
tinklo kūrimas (2015–2016 m.)

Pasvalio SVB;
partneriai: Pasvalio r. savivaldybės švietimo ir sporto
skyrius, Panevėžio teritorinės
darbo biržos Pasvalio skyrius,
Pasvalio r. jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“,
Pasvalio verslininkų asociacija
„Verslo žiedas“, AB „Swedbankas“ Pasvalio klientų aptarnavimo padalinys ir kt.

BMGF, KM (BP 2)
(finansavimas skirtas
2015 m.)

30

Šiaurės verdenės [leidybos, tęstinis]

Pasvalio SVB;
partnerė – žurnalo visuomeninė redakcija

Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo
fondas, SV, Pasvalio
krašto muziejaus,
SVB

31

PASVALIOS modernizavimas ir plėtra

Pasvalio SVB

LKT

32

Knyga+ [tikslas – sutelkti Pasvalio krašto bei
Panevėžio regiono bendruomenės narius bendrai kultūrinei, meninei, pažintinei ir kūrybinei veiklai]

Pasvalio SVB

LKT

33

Europietiški susitikimai po lietuvišku ąžuolu

Rokiškio r. SVB

EKAL

34

Kultūrinė edukacinė programa „Lėlės atgyja
bibliotekoje“

Rokiškio r. SVB

LKT, SV

35

Rokiškio krašto literatūriniai kelio pažinties
ženklai (II dalis)

Rokiškio r. SVB

LKT, SV

36

Pasivaikščiojimai literatūros takais

Rokiškio r. SVB

LKT, SV

37

Romuvos keliais [tęstinis]

Rokiškio r. SVB;
partneris – Juozo ir Alfonso
Keliuočių palikimo studijų
centras

Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo
fondas, SV

38

Sėlių kultūra virtualioje erdvėje [tęstinis]

Rokiškio r. SVB;
partneris – Juozo ir Alfonso
Keliuočių palikimo studijų
centras

Spaudos, radijo ir TV
rėmimo fondas, SV
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39

Grafų Komarovskių gimtinės istorinė ir kultūrinė sklaida (2015–2016 m.)

Rokiškio r. SVB;
SV (finansavimas
partneris – Juozo ir Alfonso Ke- skirtas 2015 m.)
liuočių palikimo studijų centras

40

Rokiškio krašto literatų kūrybos almanacho
„Vaivorykštė“ leidyba

Rokiškio r. SVB

SV

41

Poezijos pavasaris – 2016

Rokiškio r. SVB

SV

42

Padėk sau – niekas kitas to nepadarys

Rokiškio r. SVB

SV

43

Sveika gyvensena – sveika bendruomenė
(2016–2017 m.)

Rokiškio r. SVB Kavoliškio f.

SV

44

Renginių ciklas „Biblioteka – visų namai“

Rokiškio r. SVB Obelių f.

SV

2017 metai
1

Europos diena Biržuose

Biržų r. SVB

EKAL

2

Sniego ilgesys [skirtas avangardo kino kūrėjo
Jono Meko 95-osioms metinėms]

Biržų r. SVB

LKT

3

Sekmadienio kinas bibliotekoje

Biržų r. SVB

LKT

4

Informacinio-edukacinio terminalo įrengimas
bibliotekoje

Biržų r. SVB

LKT

5

Dirbantis europietis

Kupiškio r. SVB

EKAL

6

Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje

Kupiškio r. SVB

LKT, SV, SVB, UAB
„Kupiškėnų mintys“,
Kupiškio kultūros
centras, Kupiškio
televizijos ir informacijos centras, privatūs
rėmėjai

7

Prabylanti krašto istorija: interaktyvus žemėlapis

Kupiškio r. SVB

LKT

8

Vasaros ekspedicija [skirtas vaikų pažinčiai
su Kupiškio r. kultūros, istorijos ir gamtos
paminklais]

Kupiškio r. SVB

SV

9

Metų knygos rinkimai

Kupiškio r. SVB

SV

10

Programa „Knygų bičiulių klubas 2“

Kupiškio r. SVB

ES fondų investicijų
veiksmų programa
„Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų
plėtra“ (administravo
Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo
centras)

11

Programa „Etno turistai“

Kupiškio r. SVB

ES fondų investicijų
veiksmų programa
„Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų
plėtra“ (administravo
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras)
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12

Programa „Eko dirbtuvėlės 2“

13

E-žinios kiekvienam 2 [2013 m. vykdytas pro- Panevėžio m. SVB
jektas E-žinios kiekvienam, kurį finansavo KM]

SV

14

Prie vasaros vartų

Panevėžio m. SVB

SV

15

Vaikai ant vasaros rankų

Panevėžio m. SVB

SV

16

Vasara su teta Bibliomile

Panevėžio m. SVB

SV

17

Spalvota vasaros knyga

Panevėžio m. SVB

SV

18

Mes norim, galim, padarysim

Panevėžio m. SVB

SV

19

Literatūros ir meno kaleidoskopas [tęstinis]

Panevėžio m. SVB

SV

20

Skaitymo skatinimas ir kultūros sklaida miesto
bibliotekose [tęstinis]

Panevėžio m. SVB

SV

21

Savanoriai Panevėžio rajono savivaldybės viešo- Panevėžio r. SVB
joje bibliotekoje

ES „Aktyvaus jaunimo“ programa

22

Kultūrinės interpretacijos: Puziniškio link

Panevėžio r. SVB

LKT, KM

23

Popietės Gustonių bibliotekoje – UDC, vykdant
vaikų dienos centro veiklas (2017–2018 m.)

Panevėžio r. SVB
Gustonių f.

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

24

Lietuviško kino seansai valstybės atkūrimo šimt- Panevėžio r. SVB
mečio išvakarėse

LKT, SV

25

Biblioteka augina skaitytoją: „Maminukų akademija“ (2017–2018 m.)

Panevėžio r. SVB

LKT, KM

26

Svaigintis – žalinga ir nemadinga

Panevėžio r. SVB

SV

27

Grynas oras – švari gamta

Panevėžio r. SVB Berniūnų f.

SV

28

Menas – sveikatai

Panevėžio r. SVB Miežiškių f.

SV

29

Sveikata – tautos pamatas

Panevėžio r. SVB Naujamiesčio f.

SV

30

Programa „Savišvietos akademija“

Panevėžio r. SVB centrinė
biblioteka, Paįstrio f.

SV

31

Programa „Su pasaka į gyvenimą“

Panevėžio r. SVB Paliūniškio f.

SV

32

Programa „Mes esam ETNO“

Panevėžio r. SVB Raguvos f.

SV

33

Programa „Etninės kultūros pažinimas“
(2017–2018 m.)

Panevėžio r. SVB Ramygalos f.

SV

34

Programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai
(2017–2018 m.)

Panevėžio r. SVB Velžio f.

SV

35

Vaikų vasaros poilsio projektas „Senovinių
lietuviškų žaidimų dirbtuvės“

Panevėžio r. SVB Velžio f.

SV

36

Žinok, pažink ir dalinkis! [skirtas Europos
dienai]

Pasvalio SVB

EKAL

Kupiškio r. SVB Skapiškio f.
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37

Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo
verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas (2015–2019 m.)

Pasvalio SVB;
partnerės: Pasvalio r. savivaldybės administracija,
Bauskės savivaldybės administracija (Latvija)

Europos regioninės plėtros fondas
(Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo
per sieną programa
INTERREG V-A)
(finansavimas skirtas
2015 metais)

38

Informacijos pasaulyje: suprask, vertink, naudok (2017–2018 m.)

Pasvalio SVB

LKT, KM

39

Literatūros dienos ir naktys 2017: skaitymo
prieskoniai

Pasvalio SVB

LKT, KM

40

Rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinio palikimo
aktualizavimas ir populiarinimas, naudojant
inovatyvias ir interaktyvias technologijas

Pasvalio SVB

LKT, KM

41

Biblioteka ir bendruomenė: istorijų tiltai
Pasvalio SVB
[tikslas – telkti ir skatinti bendruomenės
narius bendrai kultūrinei, meninei, pažintinei,
edukacinei, kūrybinei veiklai; gilinti žinias apie
kultūros procesus, valstybės ir krašto istoriją]

LKT, KM

42

Šiaurės verdenės [leidybos; tęstinis]

Pasvalio SVB;
partnerė – žurnalo visuomeninė redakcija

Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo
fondas, SV, Pasvalio
krašto muziejaus,
SVB

43

Kino dienos Pasvalio krašte 2017: lietuviško
kino atradimai

Pasvalio SVB

LKT

44

Renginių ciklas „Europos knyga – Rokiškyje“

Rokiškio r. SVB

EKAL

45

Verslo paramos sistemos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje
(2017–2019 m.)

Rokiškio r. SVB;
partneriai: VšĮ Žiemgalės planavimo regionas,
VšĮ Kuržemės planavimo
regionas, Latvijos kaimo verslo
konsultavimo ir mokymų
centras, Aizkrauklės savivaldybė (Latvija), Šiaulių verslo
inkubatorius, Panevėžio verslo
konsultacinis centras

Europos regioninės plėtros fondas
(INTERREG V-A
Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo
per sieną programa)

46

Bibliotekos tradicijos ir inovacijos laiko sūpuo- Rokiškio r. SVB
klėse [tikslas – sukurti krašto kūrėjus (lietuvių
literatūros klasikus) pristatančią, tradicijomis
ir šiuolaikinėmis technologijomis bei inovacijomis pagrįstą bibliotekos paslaugų infrastruktūrą]

LKT, SV

47

Lietuvos kodas – lietuvių kalba [skirtas
jaunimui]

Rokiškio r. SVB

LKT, SV

48

Rokiškio krašto garbės piliečiai (CD leidyba)

Rokiškio r. SVB

LKT, SV
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49

Romuvos keliais [tęstinis]

Rokiškio r. SVB;
partneris – Juozo ir Alfonso
Keliuočių palikimo studijų
centras

Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo
fondas, SV

50

Sėlių kultūra virtualioje erdvėje [tęstinis]

Rokiškio r. SVB;
partneris – Juozo ir Alfonso
Keliuočių palikimo studijų
centras

Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo
fondas, SV

51

Neužsimerkime, kai skriaudžiami vaikai

Rokiškio r. SVB

SV

52

Bibliotekos istorijos leidyba

Rokiškio r. SVB

SV

53

Sveika gyvensena – sveika bendruomenė
(2016–2017 m.)

Rokiškio r. SVB Kavoliškio f.

SV (finansavimas
skirtas 2016 metais)

54

Neformalus suaugusiųjų švietimas [anglų kalbos kursai]

Rokiškio r. SVB

SV

6 priedas. Utenos apskr. savivaldybių viešųjų bibliotekų 2007, 2013, 2015–2017 metų projektai
Eil. nr.

Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

1

Skirtingi, bet panašūs [skirtas literatūrai]

Anykščių r. SVB

KM

2

100 bibliotekos Anykščiuose gyvavimo metų

Anykščių r. SVB

KSRF

3

Atmintis. Sinagogų aikštė

Anykščių r. SVB

SV

4

Poezijos pavasaris – 2007

Anykščių r. SVB

SV

5

Atraskime laiko tobulėti jau šiandien

Anykščių r. SVB

SV

6

Vaikų rašytojai Astridai Lindgren – 100

Anykščių r. SVB

SV

7

Pasaulis telpa delne

Anykščių r. SVB

SV

8

Su knyga…

Anykščių r. SVB
Andrioniškio f.

SV

9

Skaityk, netingėk, o paskaitęs pakrutėk

Anykščių r. SVB
Ažuožerių f.

SV

10

Skaityk. Pažink. Mėgaukis

Anykščių r. SVB
Debeikių f.

SV

11

Kas namelyje gyvena

Anykščių r. SVB
Elmininkų f.

SV

12

Laiko vingiuose

Anykščių r. SVB
Kavarsko f.

SV

13

Už rankos vesim vasarą ir knygą

Anykščių r. SVB Kurklių f.

SV

14

Išgirsk ir pamatyk, ką tau sako mūsų senolių
praeitis…

Anykščių r. SVB
Rubikių f.

SV

15

Biblioteka – viešo bendruomenės gyvenimo erdvė Anykščių r. SVB
Svėdasų f.

SV

16

Iš širdies į širdį [dailės edukacija vaikams]

Anykščių r. SVB Šerių f.

SV

17

Tiltas tarp rašytojo ir skaitytojo

Anykščių r. SVB Troškūnų f.

SV

18

Kūrybinio jaunimo sambūris [literatūros;
tęstinis]

Molėtų r. SVB;
partnerė – Molėtų rajono
literatų brolija

KM, SV
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19

Molėtų rajono literatūrinio palikimo populiarinimas [tęstinis]

Molėtų r. SVB

KM

20

Olandijos skaitymo patirtis Dapkūniškių kaime
[skirtas vaikams ir jaunimui]

Molėtų r. SVB Dapkūniškių f.

KM

21

Vaikų klubo „Knyggraužiai“ įkūrimas

Molėtų r. SVB Giedraičių f.

KM

22

Lietuvių rašytojai – vaikams ir jaunimui

Molėtų r. SVB Inturkės f.

KM

23

Atverkim langą į knygų pasaulį

Molėtų r. SVB Mindūnų f.

KM

24

Skaitau. Kuriu. Džiaugiuosi

Molėtų r. SVB Suginčių f.

KM

25

Skaitymo skatinimo renginiai Utenos A. ir
Utenos SVB
M. Miškinių viešosios bibliotekos kaimo filialuose

KM, SV

26

Portalo „Utenos kraštas“ atnaujinimas [technologinis projektas]

Utenos SVB

[nenurodyta]

27

Nakties pasakų skaitymai „Žvaigždėtoj pasakų
šaly“

Utenos SVB

[nenurodyta]

28

Utenos rajono bibliotekų darbuotojų dalyvavimas seminare Torunės (Lenkija) universiteto
bibliotekoje

Utenos SVB

[nenurodyta]

29

Dviejų seminarų organizavimas

Utenos SVB

[nenurodyta]

30

Renginiai, skirti visuomenės skaitymo skatinimui, kultūros ir kraštotyros veiklos sklaidai

Utenos SVB

[nenurodyta]

31

Skaitymas „veža!“

Visagino SVB

KM

32

Lietuvos šiaurės rytų Aukštaitija – kur mūsų
proseneliai gyveno

Visagino SVB

[nenurodyta]

33

Lietuvos šiaurės rytų Aukštaitijos kultūros pavel- Visagino SVB
do paminklai

[nenurodyta]

34

Vaikų socializacijos programa „Vasaros skaitykla Visagino SVB
moksleiviams“

[nenurodyta]

35

Kūrybinė stovykla „Vasara graži kaip Zarasai“

Zarasų r. SVB;
partneris – Zarasų krašto
muziejus

ŠMM

36

Pažink kraštiečius virtualioje erdvėje

Zarasų r. SVB

KM

37

Literatūrinė programa „Nešami mūzos sparnų“

Zarasų r. SVB

KM

38

Edukacinės vasaros skaitymo skatinimo programos įgyvendinimas Zarasų viešojoje bibliotekoje

Zarasų r. SVB

KSRF

39

Programa „Skaitymo mėnuo „Pagauk mane“
Zarasų viešojoje bibliotekoje“

Zarasų r. SVB

KM

2013 metai
1

Europos diena Anykščiuose „Pilieti, ar žinai savo Anykščių r. SVB
teises?“

EKAL

2

Po meilės Anykščiams sparnu [skirtas Pasaulio
anykštėnų metams]

Anykščių r. SVB

[nenurodyta]

3

Skaityti – save ir pasaulį pažinti

Anykščių r. SVB

[nenurodyta]

4

Mėlynojo drugelio inscenizacija

Anykščių r. SVB Ažuožerių f.

[nenurodyta]

5

Vaikų užimtumo vasaros stovykla

Anykščių r. SVB Ažuožerių f.

[nenurodyta]

6

Jauno žmogaus akimis [skirtas vaikų ir jaunimo
kūrybinei meninei veiklai skatinti]

Ignalinos r. SVB

KM
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7

Literatūriniai etiudai Ignalinoje – 5 [tęstinis]

Ignalinos r. SVB

KRF

8

Tarmė – gyvoji kalbos versmė
(2012–2013 m.)

Molėtų r. SVB

KM, SV

9

Kūrybinio jaunimo sambūris [tęstinis]

Molėtų r. SVB;
partnerė – Molėtų r. literatų
brolija

KRF, SV

10

Mokykimės gyventi sveikai [tęstinis]

Molėtų r. SVB Inturkės f.

SV

11

Europos informacijos centro įkūrimas

Utenos SVB

EKAL

12

Žaisdami mokomės [tęstinis]

Utenos SVB

EIFL fondas

13

Maistas kūnui, protui ir sielai – sutelkime Europą aplink stalą (2013–2014 m.)

Utenos SVB;
Švietimo mainų parapartnerės: Italijos, Jungtimos fondas („Grund
nės Karalystės, Portugalijos,
tvig“ programa )
Lenkijos, Vokietijos ir Turkijos
institucijos (Miedzynarodowe
Towarzystwo Swiadomosci
Kryszny, Piasečnas, Lenkija;
Akademie für Management,
Kaselis, Vokietija ir kt.)

14

Knygos paraiška gyventi kartų bendrystėje

Utenos SVB

15

Efektyvus technologijų naudojimas: neatrastos
galimybės mokymuisi, laisvalaikiui ir kūrybai

Utenos SVB;
KM
partneriai: Anykščių r. SVB,
Ignalinos r. SVB, Molėtų r.
SVB, Visagino SVB, Zarasų r.
SVB, VU Komunikacijos
fakultetu, VGTU leidyklos
„Technika“ elektroninės
leidybos skyrius, VšĮ „Skaitmeninių bendruomenių link“,
VšĮ Informacijos technologijų
mokymo centras

16

Gyvojo žodžio sukviesti [skirtas Tarmių
metams]

Utenos SVB

KRF

17

Skaitymo skatinimas panaudojant informacines technologijas ir kūrybinę veiklą (Zarasai – Daugpilis) (2012–2013 m.) [sutrumpintas
pavadinimas „Skaitymas – IT – Kūryba“]

Zarasų r. SVB;
partnerė – Latgalės centrinė
biblioteka (Latvija)

Europos regioninės plėtros fondas
(Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo
per sieną programa
„INTERREG V-A
Latvia Lithuania“)

18

Mobilus mokymo centras kaimo bendruomenių
švietimui (2012–2014 m.)

Zarasų r. SVB

Europos žemės ūkio
fondas kaimo plėtrai
(LEADER programa)

19

Knygos šventė Zarasuose [tęstinis]

Zarasų r. SVB

KRF

20

Vasarą skaitome kitaip [tęstinis]

Zarasų r. SVB

KRF

21

Mokslinė konferencija „Tarmių gyvastis ir įtaka
Zarasų r. SVB
šiaurrytinei aukštaičių šnektai: tarmių analizė, dabartinė situacija – įtaka ir šnektos metamorfozės“

KRF
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2015 metai
1

Europa vienu ritmu

Anykščių r. SVB

EKAL

2

Idėjų laboratorija: saviraiškos ir realizacijos
erdvė (2015–2016 m.)

Anykščių r. SVB

BMGF, KM [BP 2]

3

Literatūriniai maršrutai anykštėnams ir svečiams: gidai – rašytojai, išmanioji programa

Anykščių r. SVB

LKT

4

Knyga gyva: šiuolaikinės formos ir tradicijos

Anykščių r. SVB

LKT, SV

5

Poezija vaikams „Vaikiškas parkas“

Anykščių r. SVB

SV

6

Biblioteka – didelis, šviečiantis ir skaitantis
jonvabalis

Anykščių r. SVB

SV

7

Lėlių teatrą kuria vaikai

Anykščių r. SVB Ažuožerių f.

SV

8

Knygų lobynas atviras visiems

Anykščių r. SVB Kavarsko f.

SV

9

Kokia graži aukštaičių žemė, tik neužkalkime
joje langų

Anykščių r. SVB Kurklių f.

SV

10

Tegul atgyja šiaudinukai

Anykščių r. SVB Svėdasų f.

SV

11

Mes – europiečiai

Ignalinos r. SVB

EKAL

12

Kultūrinis bendradarbiavimas tarp Ignalinos
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Lietuva) ir Estfoldo apskrities bibliotekos (Norvegija),
siekiant skaitmeninti kraštotyrą
(2015–2016 m.)

Ignalinos r. SVB

Europos ekonominės erdvės programa
„Europos kultūros paveldo kultūros ir menų
įvairovės skatinimas“

13

Vidutinio, vyresnio ir pagyvenusio amžiaus žmo- Ignalinos r. SVB;
nių informacinių, socialinių ir sveikatingumo
partnerė – Visagino SVB
įgūdžių ugdymas naudojant naujausias kompiuterines technologijas Ignalinos rajono ir Visagino
miesto bibliotekose (2015–2016 m.)

BMGF, KM (BP 2)

14

Inovatyvių technologijų ir kūrybiškumo taikymas Ignalinos r. SVB
populiarinant bibliotekos paslaugas jaunimui

LKT

15

Tolimi kraštai – artimi gyvenimai. prisidėkime
ir mes!

Molėtų r. SVB;
partneriai: Molėtų r. savivaldybės administracija, Molėtų
švietimo centras, Molėtų turizmo ir informacijos centras,
Molėtų menų mokykla ir kt.

EKAL

16

Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir
socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir
aplinkos technologijas (2015–2016 m.)

Utenos SVB;
BMGF, KM [BP 2]
partneriai: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, Šiaulių universitetas, VšĮ „Hiteco“, UAB „Gluk
Media“

17

Pažintis su lietuvišku kinu bibliotekoje

Utenos SVB

LKT

18

Atminties institucija – inovatyvi mokymo erdvė
jaunimui (2015–2016 m.)

Utenos SVB;
partneriai: Lietuvos regionų
bibliotekų asociacija, Vilniaus
universiteto Komunikacijos
fakultetas, VšĮ „Creativitas“,
UAB „Ženkliukų amatas“

LKT

242

Petras Biveinis. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinė veikla 1995–2017 metais

Eil. nr.

Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

19

Antanas Miškinis – Utenai ir pasauliui [skirtas
jaunimui]

Utenos SVB

LKT

20

Utenos krašto tarmė atgimsta animacijoje

Utenos SVB

LKT

21

Skaito vaikai, kalba lėlės – 2 [tęstinis]

Visagino SVB

LKT

22

Imki su šypsena – duoki su mintimi [skirtas
Europos dienai]

Zarasų r. SVB

EKAL

23

Kūrybinių idėjų įgyvendinimas judriojoje medijų Zarasų r. SVB,
studijoje (2015–2016 m.)
VšĮ Zarasų jaunimo centras,
Zarasų meno mokykla

BMGF, KM [BP 2]

24

Knygos šventė Zarasuose [tęstinis]

Zarasų r. SVB

LKT

25

Vasarą skaitome kitaip 3 [tęstinis]

Zarasų r. SVB

LKT

26

Pasaulis pagal poetus romantikus (Antaną
Vienažindį, Faustą Kiršą, Paulių Širvį ir Petrą
Gaulę)

Zarasų r. SVB

LKT

2016 metai
1

Idėjų laboratorija: saviraiškos ir realizacijos
erdvė (2015–2016 m.)

Anykščių r. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas
2015 metais)

2

Istorijos ir žmonės: pasakojimai bibliotekoje

Anykščių r. SVB

KM

3

Anykščių kraštotyrininkų biobibliografinis žodynas [leidybos]

Anykščių r. SVB

SV

4

Tautų įvairovė [skirtas Europos dienai]

Ignalinos r. SVB

EKAL

5

Vidutinio, vyresnio ir pagyvenusio amžiaus žmo- Ignalinos r. SVB;
nių informacinių, socialinių ir sveikatingumo
partnerė – Visagino SVB
įgūdžių ugdymas naudojant naujausias kompiuterines technologijas Ignalinos rajono ir Visagino
miesto bibliotekose (2015–2016 m.)

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas
2015 metais)

6

Kultūrinis bendradarbiavimas tarp Ignalinos
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Lietuva) ir Estfoldo apskrities bibliotekos (Norvegija),
siekiant skaitmeninti kraštotyrą
(2015–2016 m.)

Ignalinos r. SVB

Europos ekonominės
erdvės programa
„Europos kultūros
paveldo kultūros ir
menų įvairovės skatinimas“ (finansavimas
skirtas 2015 metais)

7

Mano dienoraščio puslapiai [literatūros]

Ignalinos r. SVB

LKT

8

Europos diena šveskime kartu!

Molėtų r. SVB

EKAL

9

Literatūriniai susitikimai. Pamilti literatūrą –
pamilti gyvenimą

Molėtų r. SVB

LKT, SV

10

Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir
socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir
aplinkos technologijas (2015–2016 m.)

Utenos SVB;
BMGF, KM [BP 2]
partneriai – Vilniaus universi- (finansavimas skirtas
teto Matematikos ir informati- 2015 metais)
kos institutas, Šiaulių universitetas, VšĮ „Hiteco“, UAB „Gluk
Media“
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11

Atminties institucija – inovatyvi mokymo erdvė
jaunimui (2015–2016 m.)

Utenos SVB;
LKT (finansavimas
partneriai: Lietuvos regioskirtas 2015 metais)
nų bibliotekų asociacijos,
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, VšĮ
„Creativitas“, UAB „Ženkliukų
amatas“

12

Skaitmeninės atminties pamokos senjorams

Utenos SVB

ŠMM

13

Kultūra kitaip: malonūs atradimai savame krašte [numatė interaktyvaus maršruto sukūrimą
krašto etninei kultūrai pažinti]

Utenos SVB

LKT

14

Biblioteka – kultūros vartai

Utenos SVB

LKT

15

Literatūrinė relaksacija bibliotekoje [skirtas
vaikams]

Utenos SVB

LKT

16

Tarptautinė poezijos šventė literatūrinė Aukštaitijos vasara „…ir saulas diementas žėruos…
(A. Miškinis)“

Utenos SVB;
partneriai: Utenos kraštotyros
muziejus, Utenos r. Daugailių
seniūnija

[nenurodyta]

17

Pažink Europą – 2016

Zarasų r. SVB

EKAL

18

Kūrybinių idėjų įgyvendinimas judriojoje medijų Zarasų r. SVB,
studijoje (2015–2016 m.)
VšĮ Zarasų jaunimo centras,
Zarasų meno mokykla

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas
2015 metais)

19

Kuriame knygas Zarasų viešojoje bibliotekoje ir
padaliniuose

Zarasų r. SVB

LKT

20

Knygos šventė Zarasuose [tęstinis]

Zarasų r. SVB

LKT

21

Vasarą skaitome kitaip 4 [tęstinis]

Zarasų r. SVB

LKT

22

Pilietiškumo skatinimo programa „Partnerystė –
jėga“

Zarasų r. SVB

LKT

2017 metai
1

Mes – Europa!

Anykščių r. SVB

EKAL

2

Knygos anatomija: knygos vaikams

Anykščių r. SVB

LKT

3

Mokymasis, išmaniosios technologijos ir kūrybiš- Ignalinos r. SVB;
kumas (2017–2018 m.)
partneriai: Ignalinos TAU,
Prachaticės miesto biblioteka,
Senjorų pilietinė organizacija
(Čekija), Estfoldo apskrities
biblioteka, „Inspiria“ mokslo
centras (Norvegija)

Švietimo mainų ir
paramos fondas (programa „Erasmus“)

4

Rytų Lietuvos X faktoriai (žmonės, renginiai,
Ignalinos r. SVB
objektai) – turiningai valstybės šimtmečio šventei

LKT

5

Kūrybos ABC

LKT

Ignalinos r. SVB;
partneriai: Ignalinos r. visuomenės sveikatos biuras,
Ignalinos TAU, Ignalinos r.
neįgaliųjų draugija
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6

Knyga ieško draugo

Ignalinos r. SVB Didžiasalio f.

LKT

7

Piliakalnių istorija žadina vaizduotę

Ignalinos r. SVB;
partneriai: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro
regioninio parko direkcija,
VšĮ „Mūsų Ignalina“,

LKT

UAB „Nauja vaga“, Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir
turizmo centras, Ignalinos
rajono bendruomenės centras „Bruknelė“, Švenčionių r.
SVB, Ignalinos TAU
8

Europos dieną švęskime kartu!

Molėtų r. SVB

EKAL

9

Molinukės kelionė su knyga

Molėtų r. SVB

LKT, KM

10

Interaktyvus žemėlapis Molėtų rajono literatūriniai tiltai

Molėtų r. SVB

LKT, SV

11

Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių
veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir
Pietų Latgaloje (2017–2019 m.)

Utenos SVB;
partneriai: Zarasų r., Daugpilio ir Preilių viešosios bibliotekose (Latvija)

Europos regioninės plėtros fondas
[Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo
per sieną programa
INTERREG V-A]

12

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos
modernizavimas

Utenos SVB

Europos regioninės
plėtros fondas, valstybės biudžeto lėšos

13

Šiuolaikinių technologijų taikymas ir kūrybiška
partnerystė populiarinant kultūros paslaugas
jaunimui: interneto svetainės ir socialiniai
tinklai

Utenos SVB;
partnerė – UAB „IT akademija“

LKT, KM

14

Išmanusis bibliotekų ir literatūros gidas

Utenos SVB

LKT, KM

15

Skaito vaikai, kalba lėlės – 3 [tęstinis]

Visagino SVB

LKT, KM

16

Europos ateitis – mano ateitis

Zarasų r. SVB

EKAL

17

Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių
veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir
Pietų Latgaloje (2017–2019 m.)

Zarasų r. SVB;
partnerės: Utenos SVB,
Daugpilio ir Preilių viešosios
bibliotekos (Latvija)

Europos regioninis
plėtros fondas

18

Knygos šventė Zarasuose [tęstinis]

Zarasų r. SVB

LKT

19

Kūrybinių improvizacijų ciklas „Knygos kelias
Zarasų viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose“

Zarasų r. SVB

LKT

20

Istoriniai literatūriniai personažai Zarasų viešosios bibliotekos languose (2017–2018 m.)

Zarasų r. SVB

LKT, KM
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Rėmėjai

1

Etnokultūra ir jos sklaida

Akmenės r. SVB

SV

2

Tradicinė Poezijos rudens šventė viešojoje
bibliotekoje

Akmenės r. SVB

SV

3

Sveikata – brangiausias turtas

Akmenės r. SVB

SV

4

Bibliotekos – informacijos ir kultūros skleidėjos

Akmenės r. SVB

SV

5

Imkit mane ir skaitykit [skirtas vaikams]

Akmenės r. SVB;
partneris – lopšelis-darželis
„Žvaigždutė“

[nenurodyta]

6

Rašytojo aura knygos ir žinių šventovėje [skirtas
J. Avyžiaus 85-osioms gimimo metinėms ir viešosios bibliotekos 70-mečiui]

Joniškio r. SVB

KM, SV

7

Jaunųjų menininkų galerija bibliotekos erdvėje

Joniškio r. SVB

KM

8

Sugrįžimai, susitikimai, pristatymai [kraštotyros]

Joniškio r. SVB

SV

9

Žagarės žemėje įmintos pėdos

Joniškio r. SVB
Žagarės f.

SV

10

Antrieji Žemaitės skaitymai

Kelmės r. SVB

KM

11

Rajoninė skaitytojų konferencija

Kelmės r. SVB

SV

12

Kražių bibliotekos 70-metis

Kelmės r. SVB
Kražių f.

SV

13

Tradicinė poezijos šventė Pagryžuvyje

Kelmės r. SVB
Pagryžuvio f.

SV

14

Tradicinė literatų šventė ir 55-asis Šedbarų bibliote- Kelmės r. SVB
kos jubiliejus
Šedbarų f.

SV

15

Žemaitės viešosios bibliotekos 70-metis

Kelmės r. SVB

SV

16

Skaitymo skatinimo iniciatyvų populiarinimas
Pakruojo rajone

Pakruojo r. SVB

KM

17

Nė dienelės be knygelės

Pakruojo r. SVB

ŠMM

18

Žaidžiame teatrą

Pakruojo r. SVB
Linkuvos f.

ŠMM

19

Skaitytojui naujausios informacinės technologijos

Radviliškio r. SVB

KM, SV

20

Radviliškio krašto kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ leidyba [tęstinis]

Radviliškio r. SVB

KSRF

21

Vaikų socializacijos programa

Radviliškio r. SVB

SV

22

Vaikų socializacijos programa

Radviliškio r. SVB
Šeduvos f.

SV

23

Su knyga į pasaulį

Šiaulių m. SVB

KSRF

24

Biblioteka ir vaiko ugdymas

Šiaulių m. SVB

KM

25

Tarptautinis seminaras Latvijoje

Šiaulių m. SVB

KM

26

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
istorija gyva elektroninėje laikmenoje
(2007–2008 m.)

Šiaulių m. SVB

SV

27

Šventų Kalėdų belaukiant

Šiaulių m. SVB

SV

28

Pasibelsk į knygos širdį

Šiaulių r. SVB

KM
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2013 metai
1

Sveikata – brangiausias turtas [skirtas vaikams]

Akmenės r. SVB

SV

2

Sveikata – mūsų rankose

Akmenės r. SVB Jučių f.;
partnerė – kaimo bendruomenė

SV

3

Nagrubi mūsa tarmie, tik rupi kap rugieni douna

Akmenės r. SVB
Papilės f.

[nenurodyta]

4

Renginių ciklas Europos dienai ir Europos piliečių
metams paminėti

Joniškio r. SVB

EKAL

5

Gyvasis žodis iš gimtosios tarmės versmių

Joniškio r. SVB

KRF

6

Moderniosios architektūros apraiškos Joniškyje
1918–1940 m.

Joniškio r. SVB;
partnerė – Joniškio A. Raudonikio meno mokykla

SV

7

Lietuvių autoriai vaikams [tęstinis]

Kelmės r. SVB

KRF

8

Vaiguvos šnektos žodynas

Kelmės r. SVB

KM

9

Tarpvalstybinių verslui palankių bibliotekų tinklo
kūrimas (2012–2014 m.)

Pakruojo r. SVB;
Europos žemės ūkio
partnerės: Pasvalio, Biržų r., fondas kaimo plėtrai
Rundalės ir Bauskės (Latvi- (LEADER programa)
ja) bibliotekos

10

Renginių ciklas „Pasimatymai su vaikiškų knygų
kūrėjais“

Pakruojo r. SVB

KRF

11

Iš kartos į kartą [skirtas kraštiečio poeto Kazio
Binkio 120-osioms gimimo metinėms]

Pakruojo r. SVB

SV

12

Tarmių atstovai! Vienykimės Šeduvoj!

Radviliškio r. SVB;
partneriai: rajono švietimo,
kultūros ir sporto skyrius,
Šeduvos kultūros namai

KRF

13

Vaikų vasaros stovykla „Būsim, dalyvausim, daug
ką sužinosim“

Radviliškio r. SVB

JAV lietuvių bendruomenės krašto
valdyba (Niu Heivenas, Konektikuto
valstija)

14

Geros emocijos – stipri sveikata

Radviliškio r. SVB

SV

15

Sveikatinimo festivalis „Jaunimo sveikatos atgaja“

Radviliškio r. SVB

SV

16

Šiauliai – aktyvių piliečių Europos miestas

Šiaulių m. SVB

EKAL

17

Kaip muziejai, galerijos, bibliotekos ir archyvai
gali prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą
(2011–2013 m.)

Šiaulių m. SVB;
partneriai:
Lenkijos, Latvijos, Prancūzijos, Italijos, Turkijos muziejai, bibliotekos, archyvai

Švietimo mainų
paramos fondas
(„Leonardo da Vinci“
programa)

18

Senjorų klubas bibliotekoje – mokymosi visą gyvenimą erdvė

Šiaulių m. SVB

KM

19

Kompiuterinis ir informacinis raštingumas: mokymosi visą gyvenimą galimybės

Šiaulių m. SVB

KM
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Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

20

Šiaulių krašto pažinimas: interaktyvi skaitmeninio
turinio sklaida jaunųjų kraštotyrininkų internetiniame puslapyje

Šiaulių m. SVB;
KM
partneriai: UAB „Edukcinės
sistemos“, VšĮ „3D Vilnius“

21

1863 metų sukilimo istorinė ir kultūrinė reikšmė:
praeitis ir rytojus [skirtas vaikams]

Šiaulių m. SVB

22

Septynios spindinčios Šiaulių dienos [skirtas miesto Šiaulių m. SVB
777-ajam gimtadieniui]

SV

23

Esu pilietis – mano teisės ir galimybės

Šiaulių r. SVB Kuršėnų f.

EKAL

24

Informacinės technologijos – tiltas tarp kartų

Šiaulių r. centrinė biblioteka, Gilaičių f.

KM

1

Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas
viešojoje bibliotekoje (2015–2016 m.)

Akmenės r. SVB;
partnerė – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų
sąjunga

BMGF, KM [BP 2]

2

Žalingų įpročių, smurto ir patyčių prevencija, psichikos sveikatos stiprinimas

Akmenės r. SVB centrinė
biblioteka, Sablauskių f.

SV

3

Iš Europos – į pasaulį

Joniškio r. SVB

EKAL

4

Intriguojame skaityti

Joniškio r. SVB

LKT, SV

5

Pasisemkim savasties iš tautos lobyno

Joniškio r. SVB

LKT, SV

6

Miesto istorijos ženklai

Joniškio r. SVB

SV

7

Išvien su Europa

Kelmės r. SVB

EKAL

8

Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai
(2015–2016 m.)

Kelmės r. SVB;
partneriai: VšĮ Kelmės
profesinio rengimo centras,
visuomeninė organizacija
„Krašto informacija“

BMGF, KM [BP 2],
SV

9

Lietuvių autoriai vaikams [tęstinis]

Kelmės r. SVB

LKT

10

Šeštieji Žemaitės skaitymai

Kelmės r. SVB;
SV
partneriai: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuvių
literatūros ir tautosakos
institutas, Maironio lietuvių
literatūros muziejus

11

Su gimimo diena, Europa

Pakruojo r. SVB

12

IRT kilnojamojo centro įkūrimas Pakruojo Juozo
Paukštelio viešojoje bibliotekoje [skirtas socialinėms vaikų ir jaunimo problemoms spręsti]

Pakruojo r. SVB;
BMGF, KM [BP2]
partneriai: Žeimelio gimnazija, Pakruojo r. savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras

13

Veiklų fontanas

Pakruojo r. SVB

LKT

14

Radviliškis – dalelė Europos širdies

Radviliškio r. SVB

EKAL

15

Sveikata – per pažinimą

Radviliškio r. SVB

SV

16

Radviliškis. Lankytinų vietų žemėlapis ir maršrutai

Radviliškio r. SVB;
partneris – Radviliškio
turizmo centras

SV

KM

2015 metai
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Eil. nr.

Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

17

Kūrybinės dirbtuvės-stovykla „Kurkime kartu –
2015“ [tęstinis]

Radviliškio r. SVB

SV

18

Stovykla „Skaityk. Pažink. Tobulėk“

Radviliškio r. SVB

SV

19

Vabaliukai [tęstinis]

Radviliškio r. SVB

SV, privatūs asmenys

20

Europoje mES: dalinamės, augam, stiprėjam

Šiaulių m. SVB

EKAL

21

Komiksų erdvė bibliotekoje (2015–2016 m.)

Šiaulių m. SVB

BMGF, KM [BP 2]

22

Privatus ir viešas asmuo. Jų ribos ir galimybės
medijose

Šiaulių m. SVB

LKT

23

Atradus biblioteką – gyventi patogiau

Šiaulių m. SVB

LKT

24

Informacinių paslaugų plėtra neįgaliųjų vaikų
tėvams

Šiaulių m. SVB (Lietuvos
bibliotekininkų draugijos
Šiaulių m. skyrius)

LKT

25

Visuomeninė mokykla bibliotekoje [tęstinis]

Šiaulių m. SVB
Lieporių f.

LKT

26

Tradicijos ir modernumas: interaktyviai kuriame
istoriją Šiauliams 2 [į šį projektą buvo taip pat
buvo integruotas savivaldybės paremtas projektas
„Tradicijos ir modernumas: interaktyviai kuriame
istoriją Šiauliams“; skirtas vaikams ir jaunimui]

Šiaulių m. SVB
„Šaltinėlio“ f.

LKT, SV

27

Žaliuok ir žydėk, mano mieste!

Šiaulių m. SVB „Šaltinė[nenurodyta]
lio“ f.;
partneriai: Šiaulių sutrikusios klausos ugdymo centras,
Šiaulių sanatorinė mokykla,
Juventos progimnazija, lopšelis-darželis „Žibutė“

28

Mūsų planeta – mūsų bendras rūpestis

Šiaulių r. SVB

EKAL

29

Verslo ir amatų akademija (2015–2016 m.)

Šiaulių r. SVB

BMGF, KM [BP 2]

30

Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir
sklaidos vieta

Šiaulių r. SVB

LKT

31

Verbūnai. Čia mano šaknys, čia aš gyvenu [skirtas
jaunimui]

Šiaulių r. SVB

LKT

32

Aisiu į kalną: Šiaulių krašto liaudies dainų pateikė- Šiaulių r. SVB
jos Mortos Katkienės dainų rinkinys

SV

33

Sveikatos gūsis

Šiaulių r. SVB

SV

34

Tėvystė „veža“

Šiaulių r. SVB

SV

2016 metai
1

Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje (2015–2016 m.)

Akmenės r. SVB;
partnerė – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų
sąjunga

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas
2015 metais)

2

Kai mes sveiki – pasaulis šypsosi [skirtas vaikams]

Akmenės r. SVB centrinė
biblioteka, Sablauskių f.

SV

3

Joniškio piliečiai – geriausi europiečiai [skirtas
Europos dienai]

Joniškio r. SVB

EKAL

4

Intriguojame skaityti

Joniškio r. SVB

LKT, SV

5

Eko – karuselė [skirtas Europos dienai]

Kelmės r. SVB

EKAL
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Rėmėjai

6

Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai
(2015–2016 m.)

Kelmės r. SVB;
partneriai: VšĮ Kelmės
profesinio rengimo centras,
visuomeninė organizacija
„Krašto informacija“

BMGF, KM [BP 2],
SV (finansavimas
skirtas 2015 metais)

7

Jaunimo inovatyvios erdvės paslaugų plėtra

Kelmės r. SVB

LKT, SV

8

Sakmė apie knygą [skirtas vaikų kūrybinės meninės veiklos skatinimui]

Kelmės r. SVB

LKT, SV

9

Lietuvių autoriai vaikams [tęstinis]

Kelmės r. SVB

LKT, SV

10

Poezijos pavasarėlis ir R. Biržinytės literatūrinės
premijos įteikimo šventė

Kelmės r. SVB

SV

11

Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo šventė

Kelmės r. SVB

SV

12

Pasaulis, Europa ir mES

Pakruojo r. SVB

EKAL

13

IRT kilnojamojo centro įkūrimas Pakruojo Juozo
Paukštelio viešojoje bibliotekoje (2015–2016 m.)

Pakruojo r. SVB;
partneriai: Žeimelio gimnazija, Pakruojo rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras

BMGF, KM [BP2]
(finansavimas skirtas
2015 metais)

14

Saulės ratu su Knyga

Pakruojo r. SVB

LKT

15

Veiklų fontanas – 2 [skirtas vaikams ir jaunimui;
tęstinis]

Pakruojo r. SVB

LKT

16

Bibliotekininkų veikla ir gebėjimai – žingeidžiai
bendruomenei

Pakruojo r. SVB (LBD
Pakruojo skyrius)

SV

17

Pavasarinis knygų kermošius [tęstinis]

Radviliškio r. SVB

LKT

18

Knygos ir kompaktinė plokštelės „Šeduvos mestely
aušrela auša“ leidyba

Radviliškio r. SVB

LKT, SV

19

Kūrybinės dirbtuvės-stovykla „Kurkime kartu –
2016“ [tęstinis]

Radviliškio r. SVB;
partneris – rajono literatų
klubas „Jonvabalis“

SV

20

Vaikų vasaros stovykla „Knygų bičiulių vasara“

Radviliškio r. SVB

SV

21

Laikas gyvena knygose

Radviliškio r. SVB (LBD
Radviliškio skyrius)

SV

22

Vaikeliui iš mano širdelės [skirtas vaikų skaitymui
skatinti]

Radviliškio r. SVB;
partneris – rajono literatų
klubas „Jonvabalis“

SV

23

Man šypsosi Europa

Šiaulių m. SVB

EKAL

24

Komiksų erdvė bibliotekoje (2015–2016 m.)

Šiaulių m. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas
2015 metais)

25

Medijų ir informacinio raštingumo mokymai Šiaulių miesto bendruomenėms

Šiaulių m. SVB;
partneris – UAB „Media
Traffic“

LKT

26

Aktyvus ir kultūringas senjoras bibliotekoje

Šiaulių m. SVB

LKT

27

Didelis mažųjų skaitytojų pasaulis [projekto
tikslas – atkurti klubo „Skaitanti mama“ veiklas ir
skatinti jaunas šeimas neatitrūkti nuo kultūrinės,
meninės ir visuomeninės veiklos]

Šiaulių m. SVB

LKT
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28

Interaktyvus Šiaulių žemėlapis: pažink Šiaulius per
virtualią viktoriną – labirintą

Šiaulių m. SVB;
partneris – VšĮ
„3D Vilnius“

LKT

29

Visuomeninė mokykla bibliotekoje 2 [tęstinis]

Šiaulių m. SVB

LKT

30

Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos
negalią turintiems

Šiaulių m. SVB

KM

31

Šiaulių krašto istorija atgimsta animacijoje

Šiaulių m. SVB

SV

32

Europos diena Šiaulių rajone

Šiaulių r. SVB

EKAL

33

Verslo ir amatų akademija (2015–2016 m.)

Šiaulių r. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas
2015 metais)

34

Susipažinkim su Šiaulių rajonu kitaip

Šiaulių r. SVB

KM

35

Verbūnai – čia mūsų etninė savastis, čia aš
gyvenu… [skirtas jaunimui; projektas kiek kitu
pavadinimu]

Šiaulių r. SVB

LKT, SV

36

Pamatykim kiekvieną nepastebėtą kaimo biblioteką… [infrastruktūros]

Šiaulių r. SVB

LKT, SV

37

Personažų šėlsmas bibliotekose

Šiaulių r. SVB

LKT, SV

38

Biblioteka – kūrybiškumui ir edukacijai [tikslas –
sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems
Šiaulių r. vaikams ir jaunimui integruotis į visuomenę, ugdyti jų savivertę ir kūrybiškumą]

Šiaulių r. SVB

LKT, SV

39

Žvilgsnis į senelių žaislų dėžę

Šiaulių r. SVB

SV

40

Nežiopsok, kas dar liko, užfiksuok (1 etapas)

Šiaulių r. SVB
Kuršėnų f.

SV

41

122 žingsniai bendravimo ir tobulėjimo link

Šiaulių r. SVB
Kuršėnų f.

SV

2017 metai
1

Piliakalnių kraštas – Papilė

Akmenės r. SVB Papilės f.

LKT

2

Teisingo požiūrio į sveiką gyvenseną formavimas,
žalingų įpročių prevencija [skirtas vaikams ir
jaunimui]

Akmenės r. SVB centrinė
biblioteka, Sablauskių f.

SV

3

Europos sukaktys

Joniškio r. SVB

EKAL

4

Bibliotekos gidas visai šeimai

Joniškio r. SVB

LKT, KM, SV

5

Gyvenimas – tai nesibaigiantis kūrybos procesas
(Jonas Avyžius)

Joniškio r. SVB

LKT, KM, SV

6

Joniškio kraštai dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai

Joniškio r. SVB

LKT, KM

7

Knygos „Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji
Daunorava, Bertaučiai, Satkūnai“ leidyba

Joniškio r. SVB

SV

8

Didžiuotis. Būti. Kurti: MES – šimtmečio istorijos
dalis

Joniškio r. SVB

[nenurodyta]

9

Visi keliai veda iš Romos...

Kelmės r. SVB

EKAL

10

Inovatyvios bibliotekos paslaugos vaikams

Kelmės r. SVB

LKT, SV

11

Poezijos pavasarėlis ir R. Biržinytės literatūrinės
premijos įteikimo šventė

Kelmės r. SVB

SV
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12

Mes drauge su Europa

Pakruojo r. SVB

EKAL

13

Draugaukime [vaikų skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo ugdymo projektas]

Pakruojo r. SVB

Pakruojo labdaros ir
paramos fondas

14

Švęskime Europos dieną kartu

Radviliškio r. SVB

EKAL

15

Pavasarinis knygų kermošius [tęstinis]

Radviliškio r. SVB

LKT

16

Minaičiai – Lietuvos laisvės kovų istorinė sostinė

Radviliškio r. SVB

LKT, SV

17

Kūrybinės dirbtuvės-stovykla „Kurkime kartu –
2017“ [tęstinis]

Radviliškio r. SVB

SV

18

Nauja veikla bibliotekoje [skirtas vaikams ir
jaunimui]

Radviliškio r. SVB

SV

19

Vabaliukai [tęstinis]

Radviliškio r. SVB

Radviliškio m. Garbės pilietė prof. Elona
Vaišnienė (JAV)

20

Švietimo programa „Viešieji ryšiai“

Radviliškio r. SVB

SV, SVB

21

Vaikų vasaros stovykla – 2017

Radviliškio r. SVB
Šeduvos f.

SV

22

Europa Šiauliuose – Šiauliai Europoje

Šiaulių m. SVB

EKAL

23

Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio regione
(2017–2019 m.)

Šiaulių m. SVB;
partnerės: Jelgavos m.
biblioteka, Liepojos centrinė mokslinė biblioteka
(Latvija)

Europos regioninės
plėtros fondas, SV

24

Biblioteka – erdvė kūrybai ir draugystei [skirtas
skaitymo skatinimui šeimoje]

Šiaulių m. SVB

LKT, SV

25

24/3: spalvotos laisvės dienos
[tikslai: skatinti Lietuvos piliečių dalyvavimą
kultūriniame gyvenime, ugdyti pilietiškas asmenybes, skatinti patriotiškumą, kūrybiškumą, kartų
bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą]

Šiaulių m. SVB

LKT, SV

26

Rėkyvos lobių paieška

Šiaulių m. SVB

LKT, SV

27

Inžinerinių kompetencijų ugdymas kuriant savo 3D Šiaulių m. SVB
miestą [skirtas moksleiviams]

SV

28

Šimtmečio biblioteka – istorija ir kūryba [skirtas
valstybės atkūrimo šimtmečiui]

Šiaulių m. SVB

SV

29

Bendruomenių biblioteka: keturi dešimtmečiai
kaitos ir pastovumo

Šiaulių m. SVB

SV

30

Skaitymo džiaugsmas: knygų mugė po atviru
dangumi

Šiaulių m. SVB

SV

31

Keliaujantis lagaminas: 3 × 5

Šiaulių m. SVB

SV

32

Kas europietis? Mes!

Šiaulių r. SVB;
partneriai: Šiaulių r. savivaldybės kultūros centras,
asociacija Atviras Šiaulių
rajono jaunimo centras,
Kuršėnų politechnikos
mokykla ir kt.

EKAL
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33

Išdrįskime pasitikti kintantį pasaulį [medijų ir
informacinio raštingumo ugdymo projektas bibliotekininkams]

Šiaulių r. SVB

LKT, SV

34

Šiaulių rajono turistinių maršrutų vizija jaunimo
akimis

Šiaulių r. SVB

LKT, SV

35

Gilaičių knygos teatro įkūrimas

Šiaulių r. SVB
Gilaičių f.

LKT

36

Ginkūnų žemės šviesuolių Janulaičių gyvenimo ir
darbų keliais

Šiaulių r. SVB
Ginkūnų f.

LKT, SV

37

Fotomeno erdvės Kuršėnų bibliotekoje

Šiaulių r. SVB
Kuršėnų f.

LKT, SV

38

Kairiai – sveikos gyvensenos centras

Šiaulių r. SVB
Kairių f.

SV

39

Petankė pasirinko Kuršėnus

Šiaulių r. SVB
Kuršėnų f.

SV

40

Nežiopsok – kas dar liko, užfiksuok
(2 etapas)

Šiaulių r. SVB
Kuršėnų f.

SV

8 priedas. Telšių apskr. savivaldybių viešųjų bibliotekų 2007, 2013, 2015–2017 metų projektai
Eil. nr. Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

1

Su knyga į Knygių klubą

Mažeikių r. SVB

KM

2

Žemaitija vaikų akimis

Mažeikių r. SVB

KM

3

Dvasinė sveikata – fizinės sveikatos pagrindas

Mažeikių r. SVB Ventos f.

KSRF, SV

4

Biblioteka tradicijų ir modernumo kelyje

Mažeikių r. SVB

SV

5

Kultūrinės kompetencijos ugdymas

Mažeikių r. SVB

SV

6

Gyvenu tik kartą

Mažeikių r. SVB

SV

7

Kaimynai Europoje – Latvijos ir Lietuvos bibliotekų
kontaktai

Plungės r. SVB;
partnerė – Saldaus biblioteka (Latvija)

Europos regioninės
plėtros fondas (Baltijos jūros regiono
Kaimynystės programa INTERREG
III B)

8

Kino menas – naujas būdas atrasti ir pažinti rašytojus bei jų kūrybą

Plungės r. SVB

KM, SV

9

Nuo gelstančių lapų iki sniego gniūžtės [skirtas
floristikai]

Plungės r. SVB
Narvaišių f.

KM

10

Kultūros tekstai ir kontekstai: Skandinavijos
ieškojimai

Plungės r. SVB

KSRF

11

Poezijos, muzikos ir kino vakarai Plungėje

Plungės r. SVB

SV

12

Lietuvių literatūra – jaunimui vertybė

Telšių r. SVB

ŠMM

13

Kraštiečių šventė „Žemaičių žemėj užaugę dideli“

Telšių r. SVB

SV

14

Poezija sodų žydėjime [tęstinis]

Telšių r. SVB
Kaunatavos f.

KSRF

15

Boružė ant vaiko delno

Telšių r. SVB
Kaunatavos f.

ŠMM, SV
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16

Tavęs vėl pasigedo gimtinės vieškeliai ir mėlynas
dangus

Telšių r. SVB
Kegų f.

SV

17

Vieniši gimtinės medžiai [skirtas informacijos apie
nykstančius kaimus rinkimui]

Telšių r. SVB
Luokės f.

SV

18

Varnių apylinkių etnosodybos

Telšių r. SVB
Pavandenės f.

SV

19

Kunigo, knygnešio Mykolo Šaikūno atminimo įamžinimas mene

Telšių r. SVB
Viekšnalių f.

SV

2013 metai
1

Gyva tarmė – gyva kalba

Mažeikų r. SVB

KRF

2

Tarmė – gyvo žodžio šaltinis

Mažeikų r. SVB

SV

3

Didėjantys vartotojų poreikiai – nauji iššūkiai tobulėjimui

Mažeikų r. SVB,
Mažeikių r. BD skyrius

SV

4

Kur gimėm, kur augom, mūs žemė šventa

Mažeikų r. SVB Žemalės f.;
partnerė – kaimo bendruomenė

[nenurodyta]

5

Europos dieną Plungės rajone

Plungės r. SVB

EKAL

6

Biblioterapija – visiems ir kiekvienam, žmogaus vidi- Plungės r. SVB
nių jėgų ir sveikatos potencialo budinimas [tęstinis]

SV

7

Paskutinis pasivaikščiojimas po žydiškąją Plungę

Plungės r. SVB

Kultūros paveldo
departamentas prie
KM

8

Fotoalėja – 2013

Plungės r. SVB

SV

9

Senosios kaimo tradicijos – šiuolaikiškai

Plungės r. SVB
Aleksandravo f.;
partnerės: VVG, kultūros
centras, moterų klubas „Atgaiva“, asociacija „Vizijos“

Europos žemės
ūkio fondas kaimo
plėtrai (LEADER
programa)

Pastaba: Telšių r. SVB 2013 metų ataskaitos LNB portale ir bibliotekos tinklalapyje nėra.
2015 metai
1

Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras
(2015 – 2016 m.)

Mažeikių r. SVB;
BMGF, KM [BP 2]
partneriai: Mažeikių r. nevyriausybinių organizacijų
asociacija, Mažeikių r. savivaldybės švietimo skyrius,
Mažeikių moterų LIONS
klubas, Mažeikių r. visuomenės sveikatos biuras

2

Informacijos sklaidos inovacijos Mažeikių viešojoje
bibliotekoje

Mažeikių r. SVB

3

Nauja erdvė – jaunimo laisvalaikiui ir iniciatyvoms
[tęstinis]

Mažeikių r. SVB (Mažeikių r. SV
bibliotekininkų draugija)

4

Aš norėčiau taip gyvent savoj šaly [skirtas Europos
dienai]

Mažeikių r. SVB Balėnų f.

EKAL

5

Renginys Žolinės dienai paminėti „Žolelė – ir maistas, ir vaistas“

Mažeikių r. SVB Balėnų f.

SV
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6

Edukacinių renginių ciklas „Patriotiškumas –
vertybė“

Mažeikių r. SVB Ukrinų f.

LKT

7

Gimtinė mana – Ukrinai. Pažink ir brangink

Mažeikių r. SVB Ukrinų f.

SV

8

Europos diena Plungės rajone

Plungės r. SVB

EKAL

9

Plungės išmanusis parkas (2015–2016 m.)

Plungės r. SVB;
partneriai: Žemaičių dailės
muziejus, Žemaitijos nacionalinis parkas, Klaipėdos
universiteto Botanikos
sodas, Plungės ir Rietavo
krašto fotoklubas „Žybt“,
kultūros draugija „Saulutė“,
klubas „Oginskių dvaro
bičiuliai“

BMGF, KM [BP 2]

10

Pasiėlgau žemaitėška žuodė

Plungės r. SVB

LKT

11

Kunigaikštis M. K. Oginskis ir jo epocha

Plungės r. SVB;
partnerės: LNB, VU biblioteka

LKT

12

Leidinio „Plungės „Palazzo Vechio“: nuo grafų
Zubovų pilaitės iki bibliotekos (1846–2012)“ antras
pataisytas leidimas

Plungės r. SVB

LKT

13

Knygos teatras – žaidimas žodžiu ir forma [tęstinis]

Plungės r. SVB

LKT

14

Biblioterapija – visiems ir kiekvienam – žmogaus
vidinių jėgų ir sveikatos potencialo budinimas [tęstinis]

Plungės r. SVB

SV

15

Lauko fotografijos paroda „Fotoalėja – 2015“
[tęstinis]

Plungės r. SVB

SV

16

Kap liob rokouteis žemaitee

Plungės r. SVB

SV

17

Vizualios informacijos pateikimo galimybės Aleksandravo bibliotekoje

Plungės r. SVB Aleksandravo f.

SV

18

Savo krašto istorija arčiau širdies

Plungės r. SVB
Norvaičių f.

SV

19

Žvelgiu naujai

Plungės r. SVB
Platelių f.

SV

20

Vaikų vasaros stovykla „Pažinsi paveldą – pažinsi
pats save“

Rietavo SVB;
partneriai: Lauryno Ivinskio
gimnazija, Rietavo kultūros
centras

SV

21

MOKI ŽODĮ – RANDI KELIĄ: mokymosi visą gyvenimą nauda praktiškai, užsienio kalbų mokymasis
(2015–2016 m.)

Telšių r. SVB

BMGF, KM [BP 2]

22

Septintoji kalva [tęstinis; skirtas jaunų žmonių
(14–29 metų) literatūrinių kūrinių konkursams
organizuoti]

Telšių r. SVB

SV

23

Julija Žemaitė – tautos atmintyje, neįveikta laiko

Telšių r. SVB

SV

24

Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam

Telšių r. SVB

SV

255

Aktualu rytoj / Relevant Tomorrow 2021, t. 1, Nr. 19

ISSN 2669-2899 (online)

Eil. nr. Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

25

Literatūriniai-muzikiniai renginiai „Keliaujanti
poezija“

Telšių r. SVB

SV

26

Inovacijos naujoje Tryškių bibliotekoje

Telšių r. SVB Tryškių f.

SV

27

Kraštiečių šventė „Sugrįžkime paukščiai į namus...“

Telšių r. SVB Viekšnalių f.

SV

2016 metai
1

Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras
(2015–2016 m.)

Mažeikių r. SVB;
partneriai: Mažeikių r. nevyriausybinių organizacijų
asociacija, Mažeikių r. savivaldybės švietimo skyrius,
Mažeikių moterų LIONS
klubas, Mažeikių r. savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 metais)

2

Pasaulio pažinimas knygose ir kelionėse

Mažeikių r. SVB

LKT

3

Kraštiečių kūrybiniai susitikimai su vietos bendruomene Mažeikių viešojoje bibliotekoje

Mažeikių r. SVB

SV

4

Jaunimo erdvė – laisvalaikiui ir iniciatyvoms

Mažeikių r. SVB (Mažeikių r. SV
bibliotekininkų draugija)

5

Atverkime adventinę kraičio skrynią

Mažeikių r. SVB Balėnų f.

SV

6

Bibliotekoje skaitau, kuriu, su draugais susitinku

Mažeikių r. SVB Ukrinų f.

SV

7

Plungės išmanusis parkas (2015–2016 m.)

Plungės r. SVB;
partneriai: Žemaičių dailės
muziejus, Žemaitijos nacionalinis parkas, Klaipėdos
universiteto Botanikos
sodas, Plungės ir Rietavo
krašto fotoklubas „Žybt“,
kultūros draugija „Saulutė“,
klubas „Oginskių dvaro
bičiuliai“

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 metais)

8

Skaitīmā žemaitėškā

Plungės r. SVB

SV

9

Dingstančio ir atgimstančio kultūros paveldo vaizdai
Vlado Gaudiešiaus fotografijose

Plungės r. SVB

SV

10

Praeinančio laiko fiksuotojai

Plungės r. SVB

SV

11

Lauko fotografijos paroda „Fotoalėja – 2016“
[tęstinis]

Plungės r. SVB

SV

12

Projektas, skirtas miesto šventei organizuoti

Plungės r. SVB

SV

13

Knygos teatras – žaidimas žodžiu ir forma [tęstinis]

Plungės r. SVB

SV

14

Mūsų pasaulis, mūsų – Jūsų ateitis [skirtas Europos
dienai]

Rietavo SVB

EKAL

15

MOKI ŽODĮ – RANDI KELIĄ: mokymosi visą gyvenimą nauda praktiškai, užsienio kalbų mokymasis
(2015–2016 m.)

Telšių r. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 metais)

16

Nuo rankraštinės knygos iki skaitmeninio pasakojimo Telšių r. SVB
(+ Gidas kraštiečių galerijai kurti)

SV

17

Kartų susitikimas: skaitykime kartu su vaikais

SV

Telšių r. SVB
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18

7 meno kalbos

Telšių r. SVB

SV

19

Bibliotekų erdvės tobulėjimui ir grožiui

Telšių r. SVB

SV

20

Lietuvos maironiečių sambūris ir kūrybinės dirbtuvės Telšių r. SVB
„Ant septynių Telšių miesto kalvų“

SV

21

Septintoji kalva [tęstinis; skirtas jaunų žmonių
(14–29 metų) literatūrinių kūrinių konkursams
organizuoti]

Telšių r. SVB

SV

22

Biblioteka laiko vingiuose

Telšių r. SVB Varnių f.

SV

23

Tobulėjimas per kūrybą

Telšių r. SVB Varnių f.;
partnerė – Varnių senolių
bendruomenė

SV

2017 metai
1

B. A. B. 2017 (Biblioteka arčiau bendruomenės –
bendruomenė arčiau bibliotekos)

Mažeikių r. SVB

LKT

2

Lietuvos įvaizdžio sąsaja Sofijos Šviesaitės poezijoje
ir muzikoje

Mažeikių r. SVB

SV

3

Poezijos pavasario renginiai Mažeikių rajone

Mažeikių r. SVB

SV

4

Pažinti ir vaizdą, ir mintį [skirtas vaikams ir
jaunimui]

Mažeikių r. SVB

SV

5

Susitikimas su žymiais Mažeikių krašto žmonėmis
(ciklas Mūsų krašto šviesuoliai)

Mažeikių r. SVB

SV

6

Jaunimo erdvė – vieta, kurioje gera būti

Mažeikių r. SVB (Mažeikių r. SV
bibliotekininkų draugija)

7

Pažink tautinio kostiumo grožį [skirtas vaikams]

Mažeikių r. SVB Auksodės ir SV
Laižuvos filialai

8

Lietuvių liaudies ornamentikos taikymas namų
puošyboje

Mažeikių r. SVB Buknaičių f. SV

9

Ką byloja Daubarių piliakalnis

Mažeikių r. SVB Tirkšlių ir
Šerkšnėnų filialai

SV

10

Vasara – skaitymų ir kūrybinių nuotykių metas

Mažeikių r. SVB Ukrinų f.

SV

11

Piliakalniai – turtingas praeities pažinimo šaltinis

Mažeikių r. SVB Ukrinų,
Pikelių, Židikų filialai

SV

12

Gyvolių piliakalnio atsiradimo istorija

Mažeikių r. SVB Viekšnių f.

SV

13

Europos diena Plungėje

Plungės r. SVB

EKAL

14

Kultūros paribiuose (Žemaičių saulutė)

Plungės r. SVB

Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo
fondas

15

XXI a. tarptautinis neskubėjimo festivalis upė

Plungės r. SVB

LKT, SV

16

Plungės išmaniojo parko objektų sklaida

Plungės r. SVB

LKT, KM, SV

17

TA vieta – jaučiu, liečiu, girdžiu esu – „žalieji pasimatymai“ [skirtas neįgaliesiems]

Plungės r. SVB

LKT

18

Fotoalėja – 2017 [tęstinis]

Plungės r. SVB

SV

19

Mes – žemaičių žemės

Plungės r. SVB

SV

20

Meno pleneras Babrungo kraštovaizdžio draustinyje

Plungės r. SVB

SV

21

Fotopleneras „Saulutės 100-mečio keliais“

Plungės r. SVB

SV

22

Judėk kartu – 2017

Plungės r. SVB

SV
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23

Kultūros paveldo aktualizacija

Plungės r. SVB

SV

24

Biblioterapija – visiems ir kiekvienam – žmogaus
vidinių jėgų ir sveikatos potencialo budinimas [tęstinis]

Plungės r. SVB

SV

25

Jaunimo kūrybos laboratorija

Telšių r. SVB

SV

26

Keliaujanti poezija

Telšių r. SVB

SV

27

Septintoji kalva [tęstinis; skirtas jaunų žmonių
(14–29 m.) literatūrinių kūrinių konkursams organizuoti]

Telšių r. SVB

SV

28

Per Europos istoriją į valstybės šimtmetį

Telšių r. SVB;
partneris – Telšių „Europe
Direct“ informacijos centras

SV

29

Šiuolaikiniai rašytojai vaikams

Telšių r. SVB

SV

30

Tegul joukas dūšė

Telšių r. SVB Degaičių f.

SV

31

Poezija sodų žydėjime [tęstinis]

Telšių r. SVB Kaunatavos f.;
partnerė – kaimo bendruomenė

SV

32

Mūsų dienos kaip šventė... [numatė mokymus apie
žemaitiškų valgių gaminimą]

Telšių r. SVB Varnių f.

SV

33

Padedi žmogui – padedi sau [skirtas sveikatingumo
problemoms]

Telšių r. SVB
Varnių f.;
partneris – Senjorų klubas

SV

34

Nuo rašytojo link skaitytojo

Telšių r. SVB
Viešvėnų f.

SV

9 priedas. Vilniaus apskr. savivaldybių viešųjų bibliotekų 2007, 2013, 2015–2017 metų projektai
Eil. nr.

Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

1

Knygų pasaulis – nuostabus. Vaikai kuria savo knygų Elektrėnų SVB
namus

KM

2

Elektrėnų krašto kultūros paveldo istorija ir dabartis

Elektrėnų SVB

Lietuvos tūkstant
mečio minėjimo
direkcija prie LR
Prezidento kanceliarijos

3

Aktyvios jungtys [skirtas skaitymui skatinti]

Širvintų r. SVB

[nenurodyta]

4

Gyvenimas skaitymo šalyje

Širvintų r. SVB

[nenurodyta]

5

Maži atradimai sau [skirtas vaikų skaitymui
skatinti]

Širvintų r. SVB

[nenurodyta]

6

Mano vaikystės knyga

Švenčionių r. SVB

[nenurodyta]

7

Knyga vaiko vertybių kontekste

Švenčionių r. SVB Švenčionėlių f.

[nenurodyta]

8

Vakaro skaitymai Adutiškio kaimo bibliotekoje

Švenčionių r. SVB Adutiškio f.

[nenurodyta]

9

Senųjų amatų mokyklėlė Strūnaityje

Švenčionių r. SVB Strūnaičio f.

[nenurodyta]
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10

Atostogos be knygos – ne atostogos

Trakų r. SVB

ŠMM

11

Astrida Lindgren ir jos herojai

Trakų r. SVB

KM

12

Mes piešiame Trakus

Trakų r. SVB

KM

13

Džiūgenų beieškant, arba Tegyvuoja knyga! [skirtas
A. Lindgren kūrybai]

Ukmergės r. SVB;
partnerės; Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla,
Ukmergės dailės mokykla

KM

14

Bibliografijos rodyklė „Kraštotyrininkė Albina Katinaitė-Navickienė“

Ukmergės r. SVB Lyduokių f. [nenurodyta]

15

Vaiko draugystė su knyga

Vilniaus m. SCB
Tomo Zano f.

16

Aš skaitau, skaityk ir tu

Vilniaus m. SCB „Saulutės“ f. KM

17

Skatinam skaitymą – per garsą ir vaizdą prie žodžio

Vilniaus m. SCB Kalvarijų f.

18

Kiekvieną knygą reikia mokėti skaityti

Vilniaus m. SCB Antakalnio f. KM

19

Pažinimo medis [edukacinė programa vaikams ir
jaunimui]

Vilniaus m. SCB Naujosios
Vilnios f.

KM

20

Biblioterapija

Vilniaus m. SCB Naujosios
Vilnios f.

KM

21

Knygos tiesia tiltus (Книги строят мосты)

Vilniaus m. SCB;
[nenurodyta]
partnerė – Sankt Peterburgo
tarprajoninė centralizuota
Michailo Lermontovo viešųjų bibliotekų sistema (Rusija)

22

Būk savas matomas pilietis [skirtas tautinių mažumų pilietiškumui ugdyti]

Vilniaus m. SCB Naujosios
Vilnios f.

SV

23

Vaikų vasaros dienos stovykla „Robinzonų Sala“

Vilniaus m. SCB Naujosios
Vilnios f.

SV

24

Vaikų vasaros poilsio programa „Fantazija“

Vilniaus m. SCB
Tomo Zano f.

SV

KM

KM

2013 metai
Mes – visateisiai Europos piliečiai

Elektrėnų SVB

EKAL

2–9

Vilnijos vartai [tęstinis]

Elektrėnų SVB,
Šalčininkų r. SVB,
Širvintų r. SVB,
Švenčionių r. SVB,
Trakų r. SVB,
Ukmergės r. SVB,
Vilniaus m. SCB,
Vilniaus r. SCB,
partnerė – VAVB

KM

10

Literatūrinių renginių ciklas „Donelaitis – lietuviškos Elektrėnų SVB
raštijos pradininkas“

KRF

11

Liaudies amatų kūrybinės dirbtuvės

Elektrėnų SVB
Gilučių f.

Europos žemės
ūkio fondas kaimo
plėtrai (LEADER
programa)

12

Skaitome kitaip

Širvintų r. SVB

KM

1
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13

Apie žodį – išlekiantį ir sugrįžtantį
(2012–2013 m.)

Širvintų r. SVB

Europos žemės
ūkio fondas kaimo
plėtrai (LEADER
programa)

14

E. paslaugos – saugu, patogu, patikima

Švenčionių r. SVB

KRF

15

Žuvę, bet nepralaimėję [S. Dariaus ir S. Girėno skry- Švenčionių r. SVB
džio per Atlantą 80-mečiui; skirtas moksleiviams]

KRF

16

Mano Europa – mano teisės

Trakų r. SVB

EKAL

17

Pažink pasakų (knygų) pasaulį su Lėle

Trakų r. SVB

KM

18

Donelaitis praeityje ir dabartyje [skirtas moksleiviams]

Trakų r. SVB;
partneris – rajono švietimo
skyrius

KRF, SV

19

Kelionė į aviacijos pasaulį [skirtas S. Dariaus ir
S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui ]

Trakų r. SVB

KM

20

Esu jaunas, energingas, naujovių ieškantis žmogus [skirtas jaunimo skaitmeniniam raštingumui
ugdyti]

Trakų r. SVB

KM, SV

21

Nuo knygos iki meno [skirtas vaikams]

Trakų r. SVB
Lentvario f.

KRF

22

Aš, tu, mES – piliečiai

Ukmergės r. SVB

EKAL

23

@š mokausi su draugais [skirtas kompiuteriniam
raštingumui ugdyti specialiosios mokyklos vaikams]

Ukmergės r. SVB;
partnerė – „Ryto“ specialioji
mokykla

KM

24

Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams
ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose, plėtra

Vilniaus m. SCB

ES struktūriniai
fondai

25

Po Vilnių su knyga [tęstinis, skirtas miesto kultūros
paveldui]

Vilniaus m. SCB;
[nenurodyta]
partneriai: VšĮ Tautinių
bendrijų namai, Senamiesčio
jaunimo klubas „Kregždutė“

26

Klausome ir piešiame pasakas LRT mobiliosioms
programėlėms kurti

Vilniaus m. SCB;
partneriai: LRT, VšĮ „Linksmos spalvos“

[nenurodyta]

2015 metai
1

Lietuva Europos Sąjungoje: pasiekimai ir ateities
perspektyvos

Elektrėnų SVB

EKAL

2

Saviraiškos erdvės paaugliams ir jaunimui įkūrimas
(2015–2016 m.)

Elektrėnų SVB

BMGF, KM [BP 2]

3

Jaunimo užimtumo skatinimas [tęstinis]

Elektrėnų SVB

SV

4

Menas – sielos gydytojas

Elektrėnų SVB

SV

5

Liaudies amatų kūrybinės dirbtuvės

Elektrėnų SVB Gilučių f.

SV

6

Europa – mūsų dabartis ir ateitis

Širvintų r. SVB;
EKAL
partneriai: Širvintų pradinė
mokykla, Širvintų r. kultūros
centras, Širvintų r. Musninkų kaimo bendruomenė,
Širvintų r. Švietimo centras
ir kt.
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7

Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti
[tęstinis]

Širvintų r. SVB;
partneriai: asociacija Tėvų ir
vaikų klubas, UAB „Danielita“, asociacija „Intelektinio
kapitalo ugdymas“

LKT

8

Informacinių technologijų centro „Failiukas“ įkūrimas ir veikla bibliotekose
(2015–2016 m.)

Švenčionių r. SVB

BMGF, KM [BP 2]

9

Mes su Vilnija suaugę [literatūros]

Švenčionių r. SVB Švenčionėlių, Milkuškų, Pašaminės
filialai

[nenurodyta]

10

Kompiuterio labirintai [skirtas vaikams]

Švenčionių r. SVB Švenčionėlių f.

SV

11

Vaikai – mūsų ES ateitis

Trakų r. SVB

EKAL

12

Migruojantis kinas (2015–2016 m.)

Trakų r. SVB;
partneriai: Trakų kultūros rūmai, Trakų istorijos
muziejus, Trakų r. kūno
kultūros ir sporto centras,
bendruomenė „Santalk“a

BMGF, KM [BP 2],
SV

13

Istorinė-muzikinė dekada „Sugrįžimas į Tėvynę“
[skirta Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms]

Trakų r. SVB;
partneriai: Trakų meno mokykla, Trakų kultūros rūmai

LKT, SV

14

Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje

Trakų r. SVB

LKT, SV

15

E. paslaugų fakultetas „Žinios naudingos tada, kai
jos gali palengvinti gyvenimą“ (2015–2016 m.)

Ukmergės r. SVB

BMGF, KM [BP 2],
SV

16

Gera knyga+ @+šauni kompanija= biblioteka

Ukmergės r. SVB

LKT

17

Edukacijų, dailės ir lazdynų mozaika

Ukmergės SVB Lėno f.

LKT

18

Po senojo dvaro skliautais – Šventupė senose fotogra- Ukmergės SVB Šventupės f.;
fijose
partnerė – kaimo bendruomenė

SV

19

Mes Knygų s@loje“ (2015–2016 m.) [skirtas
vaikams]

Vilniaus m. SCB;
partneriai: Mykolo Romerio
universitetas, VAVB, Radviliškio r. SVB, Utenos SVB,
Zarasų r. SVB, Vilniaus m.
Antakalnio vaikų socialinės
globos namai, Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų
nameliai“

BMGF, KM [BP 2]

20

Raktas į Čiurlionį

Vilniaus m. SCB
Tomo Zano f.

[nenurodyta]

21

Pažįstamas ir nepažįstamas Vilnius [tęstinis]

Vilniaus m. SCB „Saulutės“ f. LKT

22

Ar skaitei Vilnių 2? [tęstinis; skirtas vaikų skaitymui
skatinti]

Vilniaus m. centrinė biblioteka, Antakalnio ir Pilaitės
filialai

LKT

23

Skaitymo skatinimo teatralizuotos biblioterapijos
programa romų vaikams ir jaunimui

Vilniaus m. SCB
Naujosios Vilnios f.

LKT
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2016 metai
1

Mes Europoje vakar, šiandien ir rytoj

Elektrėnų SVB

EKAL

2

Saviraiškos erdvės paaugliams ir jaunimui įkūrimas
(2015–2016 m.)

Elektrėnų SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 metais)

3

Knyga – sielos namų vaistinė

Elektrėnų SVB

LKT

4

Sveiki vaikai – sveika ateitis [skirtas vaikams]

Elektrėnų SVB

SV

5

Jaunimo užimtumo skatinimas [tęstinis]

Elektrėnų SVB

SV

6

Tėvynės meilės ir grožio keliu [skirtas vaikams]

Elektrėnų SVB

SV

7

Europos Sąjunga: suvienijusi įvairovę

Širvintų r. SVB

EKAL

8

Medijos keičia mūsų pasaulį

Širvintų r. SVB

LKT

9

Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti
[bibliotekos tinklalapyje tai antras projektas tuo
pačiu pavadinimu kaip ir 2015 m., skiriasi įgyvendinimo terminai]

Širvintų r. SVB;
partneriai: asociacija Tėvų ir
vaikų klubas, UAB „Danielita“, asociacija „Intelektinio
kapitalo ugdymas“

LKT

10

Informacinių technologijų centro „Failiukas“ įkūrimas ir veikla bibliotekose“
(2015–2016 m.)

Švenčionių r. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 metais)

11

ES(u) čia! [skirtas Europos dienai]

Trakų r. SVB

EKAL

12

Migruojantis kinas (2015–2016 m.)

Trakų r. SVB;
partneriai: Trakų kultūros rūmai, Trakų istorijos
muziejus, Trakų r. kūno
kultūros ir sporto centras,
bendruomenė „Santalka“

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 metais)

13

BKB: biblioteka–knyga–bendruomenė

Trakų r. SVB

LKT

14

3D aš: dizainas–darbas–dialogas

Trakų r. SVB

LKT, SV

15

Europa – Ukmergėje, Ukmergė – Europoje

Ukmergės r. SVB

EKAL

16

E. paslaugų fakultetas „Žinios naudingos tada, kai
jos gali palengvinti gyvenimą“ (2015–2016 m.)

Ukmergės r. SVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 metais)

17

Balsą žemės gimtos išnešiojęs giliausiai širdy... („Ir
groja Šlaitas vargonais“)

Ukmergės r. SVB

LKT

18

Mes Knygų s@loje (2015–2016 m.) [e. biblioterapinis Vilniaus m. SCB;
žaidimas, skirtas vaikams]
partneriai: Mykolo Romerio
universitetas, VAVB, Radviliškio r. SVB, Utenos SVB,
Zarasų r. SVB, Vilniaus m.
Antakalnio vaikų socialinės
globos namai, Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų
nameliai“

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 metais)

19

Atvirumo s@la bibliotekoje [e. biblioterapinis žaidimas; skirtas socialinę riziką patiriantiems vaikams
ir suaugusiems jų šeimų nariams]

KM
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20

360° [virtualiosios realybės pagal lietuvių autorių
kūrinius akinių instaliacija bibliotekoje]

Vilniaus m. SCB

LKT

21

Pažįstamas ir nepažįstamas Vilnius 2 [tęstinis; skirtas vaikų skaitymui skatinti]

Vilniaus m. SCB
„Saulutės“ f.

LKT

22

Vilnius GO (2016–2018 m.) [mobilioji aplikacija;
Vilniaus m. SCB
tikslas – supažindinti su Vilniaus miesto istoriniu,
UAB „Gluk media“, Lietuvos
gamtiniu ir kultūriniu palikimu, I etapas – 2016 m.] edukologijos universitetas,
Kultūros paveldo centras

LKT

23

Mokėti kalbą – pažinti Lietuvą

LKT

24

Mano kambarėly keturios kėdutės [skirtas vaikams ir Vilniaus m. SCB
paaugliams bibliotekoje savo personalinei „erdvę“
susikurti]

LKT

25

Priimti Negalima Grįžti [skirtas pabėgėlių socialinei Vilniaus m. CB, Antakalnio,
integracijai]
Karoliniškių, Pilaitės filialai

LKT

26

Kuriantys lazdyniečiai

Vilniaus m. SCB Lazdynų f.

LKT

27

Kultūrų dialogas vienija: programa romų vaikams ir
jaunimui

Vilniaus m. SCB Naujosios
Vilnios f.

LKT

28

Psichosocialinės paslaugos vaikų ir jaunimo dienos
centro „Mūsų nameliai“ lankytojams ir jų šeimoms
(2016–2017 m.)

Vilniaus m. SCB Naujosios
Vilnios f.;
partneris – vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų
nameliai“

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

29

Karoliniškių biblioteka – bendruomenės traukos ir
meninės saviraiškos centras

Vilniaus m. SCB Karoliniškių f.

SV

30

Pasauliu netikiu, o pasaka – tikiu

Vilniaus m. SCB Pilaitės f.

SV

31

Drauge į vasarą [vasaros stovykla vaikams; anglų
kalbos įgūdžių stiprinimas]

Vilniaus m. SCB Naujosios
Vilnios f.

SV

1

Europa: nuo Romos sutarties iki šiandien

Elektrėnų SVB

EKAL

2

Kultūros paveldo išsaugojimas, mokymai ir sklaida
pasitelkiant inovatyvias technologijas

Elektrėnų SVB

LKT

3

Lietuviškas kinas regionuose: nuo pristatymo iki
peržiūros

Elektrėnų SVB

SV

4

Fraktalų terapija – netradicinė sielų gydykla

Elektrėnų SVB

SV

5

Žvilgsnis į Lietuvos praeitį [skirtas vaikams; pagrindinės veiklos susijusios su etnokultūros pažinimu]

Elektrėnų SVB

SV

6

Tobulėk 3D erdvėje

Elektrėnų SVB

SV

7

Skaitymas su šunimi

Elektrėnų SVB

SV

8

Vasara smagiai ir kūrybingai

Elektrėnų SVB

SV

Vilniaus m. SCB Naujosios
Vilnios f.

2017 metai

9

Sveika gyvensena pilnaverčiam rytojui

Elektrėnų SVB

SV

10

Vaikų sveikatinimo įpročių ugdymas

Elektrėnų SVB

SV

11

Amatų kalvė

Elektrėnų SVB
Gilučių f.

[nenurodyta]
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12

Europos Sąjunga: suvienijusi įvairovę

Širvintų r. SVB;
EKAL
partneriai: Širvintų r. savivaldybės kultūros centras, Širvintų r. švietimo centras, Širvintų
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazija ir kt.

13

Gydanti knygos galia

Širvintų r. SVB

[nenurodyta]

14

Medijos keičia mūsų pasaulį – suprask jas

Širvintų r. SVB

LKT

15

Europos karuselė – ateitį kurk ir tu!

Švenčionių r. SVB

EKAL

16

Tarpkultūrinis migrantų švietimas
(2017–2018 m.)

Švenčionių r. SVB,
partnerė – VAVB

„Erasmus +“ („Mobility“ programa)

17

Kūrybinių idėjų sklaida „Pelėdos dvaro“ erdvėse

Švenčionių r. SVB

LKT

18

Maironis – lietuvių tautinio atgimimo dainius
Trakų r. SVB
[pastaba: ataskaitoje projektai ir renginiai neatskirti;
pateiktas atvejis, panašus į projektą]

SV

19

Pažinkime Europos miestą, kuriame gyvename

Ukmergės r. SVB

EKAL

20

Menas tarp knygų

Ukmergės r. SVB

LKT

21

Šalin akinius

Ukmergės r. SVB
Liaušių f.

SV

22

100 nuotraukų prie Gedimino pilaitės Lyduokiuose

Ukmergės r. SVB LyduoSV
kių f.;
partneris – Lyduokių moterų
informacijos ir užimtumo
klubas

23

Senojo karpymo tradicijų populiarinimas Dainavos
kaime

Ukmergės r. SVB Dainavos f.;
partneris – Ukmergės kultūros centro Dainavos skyrius

SV

24

Vilnius GO [mobilioji aplikacija; programos
tikslas – supažindinti su Vilniaus miesto istoriniu,
gamtiniu ir kultūriniu palikimu, tęstinis, 2017 m. –
II etapas]

Vilniaus m. SCB
UAB „Gluk media“, Lietuvos
edukologijos universitetas,
Kultūros paveldo centras

LKT

25

Nerk į knygą – išlaisvink vaizduotę!

Vilniaus m. SCB

LKT

26

Nestovėk vietoje – menas padės

Vilniaus m. SVB
Naujosios Vilnios f.

LKT

27

Supermodelis [praktinės kūrybinės 3D modeliavimo Vilniaus m. SVB
ir virtualiosios realybės projektavimo dirbtuvės; 3D
modeliavimo ir virtualiosios realybės projektavimo
mokymai]

LKT

28

Literatūros lobių s@loje

Vilniaus m. SCB

SV

29

Tiltas tarp Vilniaus ir Rygos [skirtas Lietuvos ir
Latvijos šiuolaikinei literatūrai populiarinti]

Vilniaus m. SCB

SV

30

Pažinimo legenda: programa romų vaikams ir jaunimui

Vilniaus m. SCB Naujosios
Vilnios f.

SV

31

Kūrybinis anglų kalbos mokymasis

Vilniaus m. SCB Naujosios
Vilnios f.

SV

264

Petras Biveinis. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinė veikla 1995–2017 metais

Eil. nr.

Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

32

Atvirumo s@la vaikui ir šeimai [interneto erdvėje
Vilniaus m. SCB Naujosios
sukurta pokalbių svetainė su žaidimo elementais,
Vilnios f.
taikant biblioterapijos metodą įgalina spręsti socialiai pažeidžiamų vaikų ir paauglių, vaikų ir jaunimo
dienos centro „Mūsų nameliai“ lankytojų bei kitų
Naujosios Vilnios švietimo ir ugdymo institucijų
auklėtinių ir jų tėvų ar globėjų psichosocialines
problemas]

SV

33

Psichosocialinės paslaugos vaikų ir jaunimo dienos
centro „Mūsų nameliai“ lankytojams ir jų šeimoms
(2016–2017 m.)

Vilniaus m. SCB

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija
(finansavimas skirtas 2016 metais)

34

Vasaros stovykla „Būk sveikas ir laimingas“ [skirta
vaikams ir paaugliams iš socialinės rizikos šeimų]

Vilniaus m. SCB Naujosios
Vilnios f.

SV

35

Vasaros stovykla „Mano atrastas Vilnius“

Vilniaus m. SCB Naujosios
Vilnios f.

SV

10 priedas. Alytaus apskr. savivaldybių viešųjų bibliotekų 2007, 2013, 2015–2017 metų projektai
Eil. nr.

Pavadinimas

Biblioteka, partneriai

Rėmėjai

1

Baltoji idilė [literatūrinis edukacijos projektas]

Alytaus SVB;
partnerė – asociacija „Salonas Balta varna“

KSRF, SV

2

Knygele, vesk mane į savo šalį

Alytaus SVB

KM

3

Literatūriniai metai po Jurgio Kunčino ženklu

Alytaus SVB;
partnerė – asociacija „Salonas Balta varna“

KM, Alytaus apskrities viršininko
administracija, SV

4

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
kraštotyros duomenų bazės „Alytaus krašto etnokultūra“ sukūrimas elektroninėje laikmenoje

Alytaus r. SVB

KM

5

Su knyga draugaut smagiau, su knyga gyvent
linksmiau

Alytaus r. SVB

KM

6

Etninės kultūros pėdomis

Alytaus r. SVB

Alytaus apskrities
viršininko administracija

7

Skaitau – kuriu – mąstau

Alytaus r. SVB

SV

8

Biblioteka – informacijos ir saviraiškos centras

Alytaus r. SVB Makniūnų f.

SV

9

Gyvas darbuose ir prisiminimuose
[skirtas kraštiečio, teatrologo V. Maknio 100-ajam
jubiliejui]

Alytaus r. SVB Vankiškių f.

SV

10

Menas – tai veržimasis į gėrį [skirtas vaikams ir
jaunimui]

Alytaus r. SVB Vankiškių f.

SV

11

Monografijos „Meteliai“ leidyba

Lazdijų r. SVB

KM, SV

12

Lazdijų krašto etninės kultūros paveldo fiksavimas ir
perteikimas visuomenei [tęstinis]

Lazdijų r. SVB

SV

13

Skaitymo skatinimas šeimoje ir bibliotekoje

Varėnos r. SVB

KM

14

Knygos „Burokaraistis“ II dalies leidyba

Varėnos r. SVB

KM
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Rėmėjai

2013 metai
1

Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?! – II [tęstinis]

Alytaus SVB

KRF, SV

2

20 metų drauge: susipažinkime iš naujo

Alytaus SVB

KRF

3

Cieskim kelalį, dzūkų žodeliu

Alytaus r. SVB

KRF

4

Tikro garso valanda [skirtas lietuvių rašytojams]

Alytaus r. SVB

KRF

5

Susitikime bibliotekoje

Druskininkų SVB
Viečiūnų ir Leipalingio
filialai

VVG

6

Prie atsiminimų medžio su poetu
Just. Marcinkevičiumi

Druskininkų SVB;
partnerė – poezijos ir kitų
menų mėgėjų asociacija
„Branduma“

[nenurodyta]

7

Mums rūpi! [informacinio raštingumo projektas
vaikams ir jaunimui]

Lazdijų r. SVB

KM

8

Veik prasmingai

Lazdijų r. SVB

Jaunimo reikalų
departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

9

Audžia jaunos rankos

Lazdijų r. SVB

SV

10

Renginių ciklas „Dzūkiškai šneku – apsisomyc
negaliu“

Lazdijų r. SVB

KRF

11

Senųjų amatų puoselėjimas Veisiejų ir Seirijų bibliotekų kiemeliuose bei amatų demonstravimas Lazdijų
rajono bendruomenėse

Lazdijų r. SVB Veisiejų ir
Seirijų filialai;
partnerė – Barčių kaimo
bendruomenė

Europos žemės
ūkio fondas kaimo
plėtrai (LEADER
programa)

12

Anzelmo Matučio Drevės atnaujinimas

Varėnos r. SVB

ES struktūriniai
fondai

13

Anzelmo Matučio Drevės aplinkos sutvarkymas

Varėnos r. SVB

ES struktūriniai
fondai

14

Varėnos krašto jaunimo iniciatyvų skatinimas
(2013–2014 m.)

Varėnos r. SVB;
partnerė – VVG

Europos žemės
ūkio fondas kaimo
plėtrai (LEADER
programa)

15

Poezijos pavasarėlis – 2013

Varėnos r. SVB

KRF

16

Mums patinka Dzūkijos miškai ir mes norime čia
būti [skirtas vaikams]

Varėnos r. SVB

SV

2015 metai
1

Išmanioji biblioteka jaunimui
(2015–2016 m.)

Alytaus SVB

BMGF, KM [BP 2],
SV

2

Dėmesio! Dvi kartos traukinyje [tęstinis; skirtas
literatūrai]

Alytaus SVB

LKT, SV

3

Alytietiškos istorijos. (Ne)šventųjų gyvenimai – II
[tęstinis; skirtas literatūrai]

Alytaus SVB

SV

4

Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?! – III [tęstinis]

Alytaus SVB

LKT, SV
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Rėmėjai

5

#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose (2015–2016 m.)

Alytaus r. SVB;
partnerė – VAVB

BMGF, KM [BP 2]

6

90 metų po knygos ženklu [skirtas bibliotekos jubiliejui]

Alytaus r. SVB

SV

7

Intelektinė ir pramoginė biblioteka
(2015–2016 m.)

Lazdijų r. SVB;
BMGF, KM [BP 2],
partneris – Kauno technolo- SV
gijos universitetas

8

Europietiškai lietuviškos – mobilios kūrybinės dirbtu- Lazdijų r. SVB
vės [skirtas Europos dienai]

EKAL

9

Prozos ruduo – 2015

Lazdijų r. SVB

LKT, SV

10

Istorijos menas [skirtas jaunimo kūrybinei meninei
veiklai skatinti]

Lazdijų r. SVB

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų
fondas, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

11

Knygrišystės amatas Veisiejų bibliotekoje

Lazdijų r. SVB Veisiejų f.

SV

12

Skaitymo skatinimas ir kūrybinės dirbtuvės

Varėnos r. SVB

[nenurodyta]

13

Atviro jaunimo centro steigimas

Varėnos r. SVB

[nenurodyta]

2016 metai
1

Išmanioji biblioteka jaunimui
(2015–2016 m.)

Alytaus SVB

BMGF, KM [BP 2],
SV (finansavimas skirtas 2015
metais)

2

Tarptautiniai trumposios prozos skaitymai „Imbiero
vakarai – 2016“

Alytaus SVB

LKT, SV

3

Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?! –
IV [tęstinis]

Alytaus SVB

LKT, SV

4

#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose (2015–2016 m.)

Alytaus r. SVB;
partneris – VAVB

BMGF, KM [BP 2]
(finansavimas skirtas 2015 metais)

5

Alytaus rajono kultūros darbuotojų diena Alytaus
rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Alytaus r. SVB

SV

6

Aš toks pat kaip tu [skirtas vaikams iš socialinės
rizikos šeimų]

Alytaus r. SVB

SV

7

Atrask erdves saviraiškai ir kūrybai

Alytaus r. SVB Ūdrijos f.

SV

8

Daug žinosi, daug matysi, jeigu knygeles skaitysi

Druskininkų SVB

KM, LKT, SV

9

Europietiška biblioteka [skirtas Europos dienai]

Lazdijų r. SVB

EKAL

10

Intelektinė ir pramoginė biblioteka
(2015–2016 m.)

Lazdijų r. SVB;
BMGF, KM [BP 2]
partneris – Kauno technolo- (finansavimas skirgijos universitetas
tas 2015 metais)

11

52-asis tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos
pavasaris“

Varėnos r. SVB

SV

12

Stipri biblioteka – stipri visuomenė

Varėnos r. SVB

SV

13

5-asis respublikinis vaikų meninės kūrybos festivalis
„Susitikimas ežio dvare“ [tęstinis]

Varėnos r. SVB

SV

14

Vaikų literatūros kūrėjai ir atlikėjai vyksta į kaimus
[tęstinis]

Varėnos r. SVB

SV
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Skaitau kūrybiškai

Varėnos r. SVB

Rėmėjai
SV

2017 metai
1

Dėmesio! Dvi kartos traukinyje [tęstinis; skirtas
literatūrai]

Alytaus SVB

LKT, SV

2

Jurgio Kunčino gimimo 70-mečio jubiliejus

Alytaus SVB

SV

3

Ekslibrisų konkursas, skirtas Jurgio Kunčino gimimo
70-mečiui

Alytaus SVB

SV

4

Poezijos festivalis „Laukinės vaivorykštės – 2017“

Alytaus r. SVB

LKT, SV

5

Aš Europoje, mes Europoje

Lazdijų r. SVB

EKAL

6

Kūrybinės verslo industrijos jauniems

Lazdijų r. SVB

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų
fondas

7

Medijų ir informacinis raštingumas: galimybės ir
iššūkiai

Lazdijų r. SVB;
partneriai: Lazdijų švietimo centras, Lazdijų rajono
neįgaliųjų draugija, Alytaus
TAU Seirijų filialas

LKT, SV

8

Prozos ruduo’2017 Lazdijuose

Lazdijų r. SVB

KM

9

Knygos atgimsta vaikų rankose

Lazdijų r. SVB

SV

10

6-asis respublikinis vaikų meninės kūrybos festivalis
„Susitikimas ežio dvare“ [tęstinis]

Varėnos r. SVB

LKT

11

19-asis poezijos pavasarėlis

Varėnos r. SVB

SV

12

Skaitau. Kuriu. Tobulėju

Varėnos r. SVB

SV

13

Leidinio „Varėnos krašto dienoraščiai“ leidyba

Varėnos r. SVB

SV

14

Vaikų knygų kūrėjai vyksta į kaimus [tęstinis]

Varėnos r. SVB

SV

15

Gimtasis kraštas Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečio šviesoje ir skaitymo malonumas

Varėnos r. SVB

SV

16

Bibliotekos pokyčiai modernioje visuomenėje

Varėnos r. SVB

SV

17

53-iasis tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos
pavasaris“

Varėnos r. SVB

SV
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The Functioning of Parliamentary Libraries and the Principle
of the Separation of Powers
Magnus Tomas Kėvišas
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at the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamentas
magnus.kevisas@lnb.lt
Abstract. Even though analytic philosophy does suggest a certain legitimate point of departure that a formal social /
political science could be built upon, the mechanism of the ‘separation of powers’ has never yet been explored in that
particular conceptual framework. Here we provide an argument that a divergent stratification which is unavoidable
in a field of freely inter(acting) rational agents translates into a division of monolithic power, providing a formalist
reinterpretation of this traditional ‘idealistic protections’ commitment. We further explore the consequences in terms
of information provision and information tailoring that this stratification brings in its aftermath and use this formal
argument to deliver the definition of a ‘parliamentary information service’ that is placed in a pragmatic context and
has suggested consequences for it. A parliamentary library in its services and products is to include as consistent as
possible monitoring of the public discourse in order to allow for the expression of ‘parliamentarianism’ in its analytic
interpretation.
Keywords: analytic philosophy, attempts at formalizing the political science, division of power, separation of powers,
information tailoring, parliamentary library, Lithuania.

Parlamentinių bibliotekų funkcijos ir valdžių padalijimo principas
Santrauka. Nors analitinė filosofija yra pasiūliusi legitimią atspirties platformą, ant kurios galima sukonstruoti tam
tikrą savitų socialinių / politinių mokslų visumą, „valdžių padalijimo“ mechanizmas šioje konkrečioje metodologinėje paradigmoje dar nėra buvęs tyrinėtas. Straipsnyje teikiamas argumentas, kad diverguojanti stratifikacija, kuri yra
neišvengiama laisvai sąveikančių racionalių veikėjų lauke, taip pat reiškia dėsningą monolitinės galios / jėgos skilimą.
Toliau nagrinėjama, kokios pasekmės lydi šią stratifikaciją informacijos rūpybos ir informacijos adaptavimo / (pri)
taikymo / tikslingumo atžvilgiais. Galiausiai šios analizės pagrindu pateikiamas parlamentinio informacinio aprūpinimo apibrėžimas, kuris aptariamas pragmatiniame kontekste. Parlamentinė biblioteka, teikdama savo paslaugas, rengdama kūrinius, turi kiek įmanoma nuosekliau stebėti viešąjį diskursą, idant laiduotų parlamentarizmo (šios sąvokos
analitine reikšme) raišką.
Reikšminiai žodžiai: analitinė filosofija, politologijos formalizavimo pastangos, valdžių atskyrimas, informacijos
adaptavimas, parlamentinė biblioteka, Lietuva.
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Introduction
The purpose of this article is to develop an analytic (game theoretic) framework in social and political sciences in regard to the functions of parliamentary libraries, to compare it with the results of a
small context study of the factually existing parliamentary libraries in various jurisdictions, and then to
attempt to deliver a set of recommendations for the Lithuanian legislators, highlighting the strengths and
weaknesses of the proposed solution. The definition of a parliamentary library that we deliver, as will
become clear, is somewhat restrictive and tendentious; we will outline the reasons.
This is a programmic article in the sense that it has consequences for a pragmatic solution or an
applied science solution. In 2020, the National Library of Lithuania launched an initiative to renew the
infrastructure and methodological underpinnings of its services and products intended for the members
of the Seimas, the Parliament of the Republic of Lithuania. Several research projects, this one among
them, contribute to this conceptual renewal of the scope, approaches, aims, and purposes that delineate a
‘parliamentary library’ in the Lithuanian interpretation of the notion. In addition to a survey-based study
that addressed the actual needs of parliamentarians and in addition to informal conversations with other
ordinary contracting parties (other end-users of the meta-information products of the National Library
of Lithuania), this research paper deals with more theoretical considerations.
Thus, methodologically, for the most part this is an article on analytic philosophy, with several short
uncharacteristically pragmatically grounded sections. Here we subscribe to the austere Frege-Witgenstein-Russell tradition and interpret ‘analysis’ as a clarifying attempt (1) to explain/define something in
terms of (measurable) dimensions, or (2) to explain/define something away as a ‘terrible confusion of
language’.1 Our pursuit here will, therefore, be presented as a conceptual one. Further on, thematically,
in this paper, we focus on a host of concepts that usually are assumed to fall under the aegis of ‘political
science’, or, more broadly, ‘social studies’, or – with the normative component and something of a commitment typical of applied sciences – ‘political economy’ or ‘politics’ or ‘ethics’.
Given the method and theme just indicated, we agree that there is something of a profound unease.
Analytic philosophy, and we concur here, would appear to be somewhat hostile to the whole enterprise
of social studies, for (1) its own historical beginnings are impossible to dissociate from the rejection and
denial of the Hegelian idealistic holism of ‘bare abstractions’, among other ones, ‘man’, ‘society’, ‘nation’ or
‘spirit’.2 Indeed, even though ‘There is no such thing as society!’ was later used by Thatcher in defence/advertisement of her politics, it originated as a methodologically sober assumption first proposed by Benn
and Peters, two analytic philosophers, in their ‘Social Principles and the Democratic State’.3 More than
that, (2) the whole attitude of analytic philosophy, its austere technicism and lack of humanist flexibility
is antithetical to the genuinely interested and attentive social science; it would appear that early political
analytic philosophy did not really care about humans, societies or their politics in the conventional sense
of these notions; we will exemplify this later. Additionally, (3) analytic philosophy, especially so in its
1

2

3

(1) ‘speed’ in terms of ‘distance’ and ‘time’, or ‘relative humidity’ in terms of ‘water vapour pressure’ under various conditions;
as a kind of ‘lexical structuralism’; (2) much like ‘to be‘ was explaind away in early positivism as not really a predicate, or like ‘is
true’/‘truth’ was explained away as ‘logically superfluous’ and meaningless, as was proposed by Ayer in his ‘Language, Truth, and
Logic’; as a kind of ‘lexical deflationism’. We are aware of Quine’s ‘Two Dogmas’ and the impact it purported to have on the stability of the whole enterprise of analysis. See Quine, W. Two Dogmas of Empiricism. Philosophical Review, Vol. 60, No. 1, 1951,
p. 20–43. We take, however, the counter-argument that ‘some truths hold in virtue of the meaning of the words’ is itself not a
synthetic claim, necessarily so, for it is definitely not the case that everything – could – be made subject to revision without this
revisionism applying to the imperative ‘make everything subject to revision’ itself thereby rendering it vacuous (George, A. On
Washing the Fur without Wetting It: Quine, Carnap, and Analyticity. Mind, 2000, Vol. 109, No. 433, p. 6.) as sufficient to justify
our own pursuit.
Wolff, J. Analytic Political Philosophy. In: The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy / Eds. M. Beaney. Oxford:
Oxford University Press, 2013, p. 797–798, 805.
Benn, S.; Peters, R. S. Social Principles and the Democratic State. London: Routledge, [1959] 2010.
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positivist guise or according to Chomsky,4 is openly for mathematical modelling of data at the stage of
science, which, again, is categorically – not – what contemporary mainstream social or political science
does. Mainstream social science is impossible to detach from statistical surveys and statistical modelling
of factually recorded pools of data points and from an attempt to see correlating interest groups, social
groups, and strata; the focus here is on the observed social stratification. Statistical modelling is, however, hardly expected to deliver a mechanics of this stratification, for at its core, it can only see tendencies
where there might actually be a mathematically precise casual and contingent link. However, at the same
time, analytic philosophy, at least initially, was itself somewhat unproductive. Indeed, there are literally
but minute marginal notes on social matters in either Frege or Wittgenstein or Russell, and prior to
Quine, who liberalized the field by reducing analytic philosophy to ‘rigorous argument’, there were but
few authors who produced something methodologically ‘correct’, of notable length and of consequence
in the field. Popper’s contribution, which is to be counted as the only exception, stands apart from the
attempts at formalizing the political science in that Popper accepts the vocabulary of political parlance,
largely, as is. The post-Quinean field is dominated by Rawls, but the very first works in the Rawlsian
tradition are marked by Quine’s ‘error’: the recoursing to the ‘synthetic’ – social statistics information,
legal arguments, econometrics data, welfare considerations5 and so on – renders Rawls methodologically
somewhat divorced from the tradition of strict and unemotional analytic philosophy (though, as we shall
see, the very replacement of ‘justice’ by ‘fairness’, and Rawls did participate in the movement6 and is very
orthodox in terms of the whole analytic tendency). The ethos of the Frege-Wittgenstein-Russell-Chomsky oriented analytic philosophy, a formal social science, survives today in the studies of social phenomena that grow out of the game theory. As we shall see, the modelling here is mathematical throughout,
the theoretical construction itself is constantly aware as to what level of abstraction it operates at; in the
philosophical pre-discussion the fuzzy and unruly real-life data play no major role, yet thusly hermetic
theorizing maintains something of a prospect of an explanatory, even predictive, power.
The argument we seek to develop here is that concerning the notions of ‘information tailoring’ and
‘information provision’ vis-à-vis a ‘parliament’ as an institution typical of democratic governance; in
other words, we seek to analytically define ‘parliamentary information services’, which is our object.
Since it is impossible to do without first delineating a ‘parliament’ (and its specificity, especially when
contrasted with that of a ‘crown’ or a ‘court’) or its ‘information behaviour’, we turn to exploring these
notions within the analytic framework and investigate a ‘separated’ ‘parliament’ as such. Even though the
rough conceptual framework that underlies analytically oriented social/political sciences was developed
in the 1960s, the ‘separation of powers’/‘division of power’ idea, to the best of our knowledge, has never
been explicitly studied before, we devote some effort to preparatory theoretical work. Indeed, many a
‘parliamentary library’ exist as a practical, down-to-earth solution, but very little work has been done at
a level of greater of lesser abstraction concerning what it – ought to (or cannot not) – be. Having arrived
at an analytic definition of the information needs of a separated parliament (meaning here in the context
of the ‘division of power’), we will then place it in a pragmatic context, comparing our result with some
factually observed solutions in a few jurisdictions, including the Lithuanian one.
The argument of this paper will be outlined in the following 8 short sections. First, we will survey the
general philosophical infrastructure of the formal social science, and replace ‘society’ by ‘agents in a field’
and ‘politics’, by the implications of ‘consent’. This constitutes Sections 1 and 2; the second section starts
developing an argument that is alluded to in works by others, who never stated it explicitly. The rest of the
4

5
6

Our M. Sc. thesis focused on this particular issue, following the mathematical modelling of data vs. statistical modelling of data
debate as exhibited, primarily, by the Chomsky-Norvig controversy, though the disagreement is of long standing. See Kevisas, M. T.
The Deliberate Child-Theoretician Parallelism in Linguistic Theory Construction is not a Solution to the Disagreement Pertaining to
the Norming of Modelling. An M.Sc. Thesis at the Institute of Cognitive Science at Universitas Osnabrugensis, 2019.
See, e. g., Rawls, J. Justice as Fairness. Philosophical Review, Vol. 67, No. 2, 1958, p. 174–194.
Ibidem.
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work is our own. In Section 3 we will attempt to show how this particular theoretical framework relates to
the classical notion of ‘separation of powers’; indeed, here, to the somewhat unintuitive (perhaps even counter-intuitive) necessity and unavoidability of the separation of powers. Section 4 focuses on the configuration of the separated powers as observed in contemporary jurisdictions. In Section 5 we finally introduce
the notions of the powers’ information needs, information behaviour, and information provision, highlighting the differences in profiles. Sections 6 and 7 make up an excursus to a more pragmatically grounded
survey of the parliamentary libraries that operate in various countries today, paying a special attention to
the Lithuanian case. Finally, Section 8 elaborates on an analytic definition of parliamentary libraries and
closes the argument. We conclude with a few remarks on the limitations and merits of our work.
1. ‘Illusions’, ‘Taste’, ‘Information circulation’, ‘Contingent generalization’, ‘Consent’, ‘Collective
agreement’, ‘Collective action’, ‘Social action’
The specifically – formal – social, political science is an established part of the entirety of social
sciences and shares the same common commitment to ‘grasp invariant regularities of social action as
such’,7 but, as it was developed in conjunction with advances in analytic philosophy, its point of departure
is somewhat unorthodox.
The initial analytic impetus – the aforementioned anti-Hegelian, anti-holistic, positivist attitude – found
its clearest expression as relates to the field of morally and socially oriented questions in Ayer’s ‘Language,
Truth, and Logic’8: since there are no ‘moral facts’ to be taken for a subject in a rational discussion, language
about them cannot be judged as to whether a particular moral statement is ‘true’ or ‘false’, and then it just
downright makes no sense to talk about this. In a meta-ethical spirit, the entire conceptual infrastructure
underlying this parlance is to be dismissed as sheer sentimentality: if there is something to disagree about,
then the disagreement is about non-moral facts, or else there is no authentic disagreement.
Political sciences, specifically, are addressed in Rees’s ‘The Theory of Sovereignty Restated’ from 1950.9
In an elegant and predictable article, the notions of ‘sovereignty’, ‘moral sovereign’, ‘state’, ‘influence’, ‘supreme enforcement institute’/’supreme coercive power’/’power’, ‘supreme legal authority’, and the like are
provided considered definitions that in the end showcase the vacuousness of the underlying conceptual
architecture. First, the semantic, logical and grammatical properties of these concepts justify them being
reduced to four individuated notions: ‘law’, ‘social pressure’, ‘force’, and ‘influence’. More than that, all of
these ‘concepts’ themselves – even the ‘good ones’ – are mere ways of speaking: in the end they are all
illusions. What is called ‘a cabinet’ in fact is a tendency to act in a certain way that is characteristic, given
certain temporal conditions and locality, of a specific set of individuals: it means ‘if a new law were to be
enacted, and if no revolution occurred in the meantime, etc., then “x” would enact it’.
So there is certainly nothing theological or metaphysical about the notoriously fuzzy society related or
community directed, moral, ethical parlance. ‘Moral’, ‘ethical’, ‘free’, ‘liberty’, ‘right’, ‘rights’, ‘duty’, ‘heritage’,
‘society’, ‘community’, ‘institution’, – at the end of the day even ‘good’ and ‘bad’, ‘beautiful’ and ‘hideous’ –
may be investigated in terms of being a ‘taste’, a prevalent reaction, as mere ideas, instances of shared understanding, as more or less widespread, shared information, as different ‘language practices’ and associated
identities – and that is the end of the story. In other words, even if there is no ‘ethics/’social studies’ in the
classical sense to produce, there is certainly something of an ‘information science’, ‘information circulation
science’ that may be created, the Ayerian ‘psychology and sociology’: this is what ‘taste’ is due.
To summarize: the early analytic philosophy, in its daring, was a ‘young man’s work’ indeed, nor could
it be said that it did not suggest anything to take the place of the discredited status quo ante. There is a
legitimate niche for a specific science of social ‘circulation’ or ‘interaction’, it just itself has to be reasoned.
7
8
9

Habermas, J. Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press, 1972, p. 310.
Ayer, A. J. Language, Truth, and Logic. Harmondsworth: Penguin Books, 1972, p. 114.
Rees, W. J. The Theory of Sovereignty Restated. Mind, Vol. 59, No. 236, 1950, p. 495–521.
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The science has to be scientific in the sense that it has to be capable of grasping something of a natural
determinism and enable prediction. Rees’s 1950 article ends in suggesting an ‘if/whenever …, then …’
10
generalization: one must always strive to detect regularities. ‘If a new law were to be enacted, and if
no revolution occurred in the meantime, etc., then “x” would enact it’ can further be reworded as ‘if a
new widely known piece of en-linguing would gain currency, and if there was no opposition to it, etc.,
then “x” would bring to realization its own en-lingued identity and would act to make its environment
stand in line with that former en-linguing’. Any talk of ‘free will’ or the complexity of the processing of
information in the human brain should not deter one from striving for ‘laws’. Indeed, Ayer personally is
known for the reduction (weakening) of ‘“x” causes “y”’ to ‘if “x”, then “y”’11; all there is, are contingent
generalizations. Crucially, natural laws are mere ‘contingent generalizations’, too, and to the same degree.
There is but one kind of determinism to be described. In this extent, then, a science of/about human
behaviour is as possible, and may be constructed as robust, as physics or chemistry.
It is important to ‘analyse’ the information circulation phenomena themselves – robustly defined – the
right way, meaning here, by resorting to a convenient matrix of notions/dimensions, where there actually –
is – a prospect of contingent generalizations to be eventually detected; a matrix of notions/dimensions that
captures the natural parametrization; to some particular conceptual division of labour, where the concepts
do, indeed, relate in a mathematically functional way; to a set of dimensions that are possible to measure
in experimental settings or test in an artificial computer model that imitates some real life dependencies.
It is always worth remembering: the terms, units and concepts that we – currently – use in political
discussion are unfit (are, possibly, ‘in total conflict’) with what could be imagined as the developing, science and technology based, understanding of communication.12
The determinism does have profound consequences: if the social phenomena are deterministic in the
sense of being inextricably linked to non-stochastic, mechanistic information processes, to the processuality of language, to communication and information exchange, then ‘democracy’ is hugely overvalued
and profoundly misunderstood. The process of the ‘spreading of knowledge’, the sharing of language13
amounts to becoming ‘involved in taking common decisions’. There is no room for discussing things
that have been demonstrated, once and already, – then the ‘demonstration’ and any possible ‘re-demonstration’, its en-linguing, and the subsequent process of that language, themselves, making up the whole
wiggle-room or freedom that is available. All there is – is consent; the whole notion of ‘society’ thus gets
replaced by the mechanism of ‘collective agreement’, ‘collective action’ or ‘social action’; ‘agreed-upon’ or
rationally ‘negotiated’ behaviour.
A reasoned set of conceptual nodes for this ‘consent’ or ‘collective action’ was started being debated in
the 1950’s, in Luce and Raiffa’s ‘Theory of Games and Decisions’, then refined in the manifest-like Braithwaite’s ‘Theory of Games as a Tool for Moral Philosopher’, and further expanded in Buchanan and Tullock’s ‘Calculus of consent’ (Nobel prize in Economics, 1986).14 This was a very late development within
the whole trajectory of analytic philosophy, but a productive one: formal, mathematical, game theoretic
reasoning in social sciences is today pursued at many American universities.
The object under consideration is perceived as a field populated by individuated agents with attributed properties that are defined with mathematical precision. All things that are holistic (‘illusory’) qualities that the field (agents) as such appear to exhibit are explained as the result of the interactions among
10
11
12
13

14

Ibidem, p. 514.
Ayer, A. J. Language, Truth, and Logic, p. 55.
See more Neumann, J. Can We Survive Technology? Fortune, 1955, Vol. 6, No. 36, p. 32–47.
See Neurath, Otto. Visual Education: Humanisation versus Popularisation. In: Otto Neurath: Empiricism and Sociology / Edited by
Marie Neurath, Robert S. Cohen. Dordrecht-Holland/Boston-USA: D. Reidel Publishing, 1973, p. 230.
See Luce, D. R.; Raiffa, H. Games and Decisions: Introduction and Critical Survey. New York: Wiley, 1957; Braithwaite, R. B. Theory
of Games as a Tool for Moral Philosopher. Cambridge: Cambridge University Press, 1955; Buchanan, J. M.; Tullock, G. Calculus of
Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962.
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the agents and the outcomes of the interplay of their properties. Agents perceive the environment (collect information about it), more or less perfectly memorize past occurrences (store information), more
or less perfectly abstract/reason over them, and act upon them in their given environment, producing
outcomes. Among other things, agents may evaluate the actually observed outcomes for other agents
and compare these outcomes with their own calculated expected outcomes based on the more or less
perfect averaging of their past experience. The very specific ‘perception of fairness’, that is (so it is argued)
possible to mathematically quantify and predict, gives rise to the whole mainstay of social sciences, i.e.,
‘norms’, ‘morals’, ‘value-behaviour’, ‘conscience standards’ or even ‘ideologies’. What is more to the point
for the purposes of the present paper is whether the processes of political decision making can be reinterpreted as a mechanism of ‘agreeing’/’consenting’, that, in turn, can be argued to be a function of the
interaction of total expected costs and a particular chosen ruling principle. In the next section we will
turn to the details of this particular conceptual analysis.
2. ‘Equilibrium’, ‘Involvement’, ‘External costs’, ‘Transaction costs’, ‘Expected costs’, ‘Ruling principle’, ‘Participatory width’
To value something as ‘ethical’ or ‘morally right’, ‘for me’, or ‘society’, which then translates into certain
behaviours, thereunder also in part political attitudes and more or less pronounced inclinations to join
political movements or organizations, is, at the most basic, a phenomenon due to a – decision – being
made as to whether some particular configuration or outcome is ‘fair’ or not.15 Fairness decisions, as discussed previously, are made routinely and, averaging over large quantities, result in an evaluation as to
at what exact point the field (‘world’) itself is fair. Whether something is ‘fair’ thus depends on how well
it matches something of a distribution at equilibrium: rational, unemotional agents (people; and we will
get back at the ‘rationality’ later) tend to think that in certain situations where they, personally, are very
badly off, it is still fair that the outcomes for them are that way. The ‘perception of fairness’ is thus due to
an effect the field populated with operating agents has to ‘distribute efficiently’.
In the political consent process the equilibrium – fundamentally the same – at the point of the greatest efficiency does not try to capture ‘fairness’, but, specifically, ‘involvement’, the degree of it: the tension
is one between what is being wanted (‘someone’s/my will to prevail’), and what is one to pay to get it.16
Two types of evaluation can be measured/observed (and are enough to explain consent): ‘external costs’
and ‘transaction costs’, each in terms of their price (‘expected costs’) and the involvement measure – the
number of participants involved (‘ruling principle’).
The external costs are the lowest when the decision is unanimous: both A gets what A wants, and
B gets what B wants, and C gets what C wants, etc. However, since this is – one – unanimous decision,
both A and B and C must want the same thing, which is never the case. If it is A’s will that prevails and B
and C diverge (absolutism), the system will experience high aggregate external costs: neither B nor C get
what they want, only A does.
The transaction costs (internal costs) are, on the contrary, the highest at unanimity: in terms of time
and energy that the agents have to spend to reach a unanimous solution, to find allies and convince enemies, negotiate alliances, prove, argue, debate things, find the common ground among the A’s and the B’s
and the C’s, unanimity is extremely resource-intensive – all of this will require time and energy.
You win a little, you lose a little: the equilibrium, the optimality, some interests will be denied, but
those expectations that are met will be met at a reasonable price; in fact, it will amount to the lowest possible combined cost (See Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3).
15
16

See Braithwaite, R. B. Theory of Games as a Tool for Moral Philosopher, p. 31.
See Buchanan, J. M.; Tullock, G. Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, p. 64–70.
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Expected
costs
External costs

Decision rule

Expected
costs

Transaction costs

Decision rule
Fig. 1. Fig. 2. The external costs and the transaction costs (internal costs)

The visualization of the equilibrium at the point of the greatest efficiency (Fig. 3) does remind one
of the standard ‘supply and demand curves’ in economics, where the intersection denotes the equilibrium price at the equilibrium quantity; here, respectively, the ‘optimal costs’ at ‘optimal decision’ (and,
regarding the whole field, Pareto efficiency or Pareto optimality). In other words, the equilibrium at
the point of the greatest efficiency is depicted by the intersecting curves for ‘external costs’ and ‘transaction costs’.

Expected
costs

Optimal costs
Optimal principle

Decision rule

Fig. 3. The optimal costs and the optimal principle

To summarize. What do we accomplish? – The Buchanan & Tullock model manages to explain ‘consent’ (the phase of ‘agreement’ in the cycle of information) as a by-product arising from someone (everybody at the same time) making the decision: ‘given the price of getting involved, do I want to be involved,
or can I leave it to others?’ It may seem – and we will come to this crucial point of criticism shortly – that
the attempt to found a large part of social studies on such analysis is, again, a ‘young man’s work’, but it is
not completely counter-intuitive. Is something ‘good’ or ‘ugly’ or is someone free or ‘immoral’, depends,
profoundly, on an agreement of participants in some particular language community; this agreement
itself depends on everyone deciding ‘given the price of getting involved, do I want to be involved, or can
I leave it to the others?’ more than anything else. Theoretically, what this accomplishes is the definition of
‘consent’, of ‘political action’, in terms of measurable dimensions, as a mathematical function.
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The two intersecting curves are placed in a two-dimensional plane. One of the measurable dimensions
is the expected/experienced aggregate cost (the usual y-axis). Intuitively, this is an easy-to-grasp notion:
expected costs merely reflect the difficulty of decision making, the price to pay in terms of time and energy. The other dimension (what is it that is being priced, what is it that costs that particular amount; the
standard x-axis) is less obvious; though, to put it simply, here one merely quantifies the number of votes
required for passage, the type of majority required, the ‘ruling principle’. Between the unanimity rule (in
the direction of infinity; an infinite number of participants) and the non-unanimity rule (in the direction
of zero), there are a great range of alternatives, other quorums: minority rule, majority rule, qualified
majority rules, super-majority rules, near-unanimity rules, etc.
This theoretical framework has features to recommend it because:
§ it is formal, i.e., it allows for mathematical precision in modelling and for quantitative treatment; it
delivers testable hypotheses that can be tested in virtually free computer simulations;
§ in being clearly economics-inspired (e. g., von Neumann and Morgenstern’s ‘Theory of Games and
Economic Behaviour’ from 1944 just pre-dates it; the idea and the visualization does remind one of
the standard price theory), it has a counterpart in the assumed-confirmed, mainstream economical
theorizing; in copying the hypothesis testing paradigm from economics, the predictions here are
possible to check against real-life data;
§ in its general focus on ‘equilibrium’ it tends to posit and intuitively, ‘elegantly’ explain the phenomenon of objectively observed stability of decisions (if some government A made decision X, the
governments B, C and D that follow A and take over from A, no matter their political convictions,
overall, tend not to overrule X; the governments change, the rule doesn’t17);
§ further on, it tends to intuitively explain the formation of an entrenched bureaucratic ruling class.18
The model has many highlighted drawbacks. The lecture that Braithwaite, a scientist, delivered upon
being appointed to head a department in moral philosophy at Cambridge,19 with its suggested ‘logical
reinterpretation’, when published, received scathing reviews from the established field. Notoriously, the
idea of analysing, ‘rationally reconstructing’, the whole of ethos, almost the whole of human social behaviour, the features of a community or even of a nation, the character and sentimentality, the ‘spirit’ of habits/traditions, pragmatic and idealistic, in terms of ‘obtain[ing] maximum satisfaction compatible with
fair distribution’ was dismissed as facing ‘formidable obstacles’, if not simply being beyond credulity.20 In
addition to its counter-intuitiveness, the framework assumptions constrict the researcher in terms of a
field and agents. More than that, the framework is profoundly conservative: to turn back to Habermas,
this framework, even if it does ‘grasp invariant regularities of social action as such’, has no tools to distinguish them from ‘ideologically frozen relations of dependence that can in principle be transformed’21:
there is no critical part to it; this is akin to claiming that it is right that the rich are rich and the poor are
poor. The diagnosis of the state of affairs here, even if being completely descriptive in intention, carries
along with it the suspicious suggestion that ‘since this is how it naturally is, since this is the organic bal17
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See Shepsle, K. A. Institutional Arrangements and Equilibrium in Multidimensional Voting Models. American Journal of Political
Science, 1979, Vol. 23, No. 1, p. 27–59; Tullock, G. Why so Much Stability. Public Choice, 1981, Vol. 37, No. 2, p. 189–204; Miller,
G. J.; Hammond, T. H. Committees and the Core of the Constitution. Public Choice, 1990, Vol. 66, No. 3, p. 201–227.
See Ackerman, B. The New Separation of Powers. Harvard Law Review 2000, Vol. 113, No. 3.p. 633–729; Tsebelis, G. Veto Players:
How Political Institutions Work. Princeton: Princeton University Press, 2002.
See Braithwaite, R. B. Theory of Games as a Tool for Moral Philosopher.
For the reviews, see Cooper, N. Reviewed Work(s): Theory of Games as a Tool for the Moral Philosopher by R. B. Braithwaite. The
Philosophical Quarterly, 1957, Vol. 7, No. 29, p. 383–384; Scriven, M. Review of Theory of Games as a Tool for the Moral Philosopher by R. B. Braithwaite. Ethics, 1957, Vol. 68, No. 1, p. 61–62; Cranefield, P. Reviewed Work(s): Theory of Games as a Tool for
the Moral Philosopher. by R. B. Braithwaite. The Quarterly Review of Biology, 1956, Vol. 31, No. 4, p. 347. Empirical and theoretical
doubts about the model continue to be voiced. For a more recent negative (re-)evaluation of the enterprise, see Allott, N. Game
Theory and Communication. In: Benz A., Jager G., Rooij R. V. (Eds.) Game Theory and Pragmatics: Palgrave Studies in Pragmatics,
Language and Cognition. London: Palgrave Macmillan, 2006, p. 123–152.
See Habermas, J. Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press, 1972.
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ance, this is how it – ought – to be’. Whereas in natural sciences, the descriptive stands separate from
the prescriptive, with a few exceptions (environmentalism, natural conservation, and the like – and even
then the motivation is profoundly humanist: we preserve the ‘naturally given’ because it is in our interest
to do so), – in the analytically reasoned formal social sciences the descriptive can be (tends to be) abused
as an unavoidable, inalienable social programme. Any sort of recommendations that stem from such
research, where ‘normativity’ is ‘optimized’, are bound to be highly contentious.
Before we end the discussion of the classical Buchanan & Tullock model, we will highlight the flexibility implied: there are many different decision rules, many different levels of involvement, and the
agents in the field, by estimating the associated costs that accompany certain involvement strategies,
may choose different strategies for different issues/questions. It is possible that different debates will
have different participatory widths and political transparency levels. It is this variance that we will now
turn to.
3. ‘Division of power’, ‘Separation of powers’, ‘Constitution’, ‘Veto play’, ‘Veto game’, ‘Communities of participants’
Buchanan & Tullock, who introduced the conceptual infrastructure of the game theoretic formal
political science in terms of ‘external costs’ and ‘transaction costs’ as was delineated in Section 2, in the
opening chapter of their 1962 book specifically claim that they ‘do not directly discuss such things as
division of powers …’,22 but it is generally agreed that they did contribute to the debate concerning the
principle. Many authors have alluded that Buchanan & Tullock foreshadowing or downright explaining
the necessity of the separation of powers.23 In this section we will outline the mechanism.
The principle of the division of power, of checking and balancing, is however much older: it was formulated as an idea
in Ancient Greece.24 In Ancient Rome, as an actually implemented solution, various offices were doubled: at any given
time, there were, e. g., two consuls or two praetors serving jointly.25 If one of the ‘empowered’ made a decision that was
of benefit to only one of some two interested parties, the other ‘empowered’ could overrule and undo it.
The idea of the separation of powers in a more elaborate academic form is due to Montesquieu,26 whose ‘De l‘esprit des
lois’, a massive text about the nature, structure, constitution, and chronological process of a state, especially in regard
to the character and mores of the citizenry, peculiarities of some given economic model, climatic, environmental realities, resources, and geopolitical positioning, formulated this particular stated ‘dogma’.27 The power of state – should –
not be left in the hands of any one individual or institution, but – should – be divided among those producing the
laws (legislating), implementing the laws (administration), and deciding as to whether the laws are consistent and
as to whether they have been implemented as intended. This ‘dogma’ is justified by the notion of a well-functioning
state where the freedoms and liberties of the citizenry are guaranteed in principle and cannot be taken away. In other
words: it is the separation of powers that protects freedoms and liberties.
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Buchanan, J. M.; Tullock, G. Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, p. xvi.
For example: Ratnapala claims that Calculus shows the separation of powers failing to limit legislative activity to the pursuit of the
general welfare, see Ratnapala, S. Economics of Collective Choice–the Missing Dimension of Constitutional Theory. Public Choice,
2012, Vol. 152, No. 3/4, p. 464. Berggren and Karlson devote an entire article to expand the framework of Buchanan and Tullock
into constitutionalist considerations. See Berggren, N.; Karlson, N. Constitutionalism, Division of Power and Transaction Costs.
Public Choice, 2003, Vol. 117, No. 1/2, p. 99–124.
Polybius, when discussing the Roman state, stating that the best constitution is a combination of three varieties – kingship, aristocracy, and democracy – at the same time. See Polybius. The Histories, Vol. 3 (6 Vols.) / with an English translation by W. R. Paton.
London: William Heinemann, 1923, p. 273.
See Adkins, L.; Adkins, R. A. Handbook to Life in Ancient Rome. New York: Facts on File, 2004, p. 41.
Montesquieu, C. D. Montesquieu: The Spirit of the Laws / Editors: Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, Harold Samuel Stone.
Cambridge: Cambridge University Press, [1748] 1989.
Indeed, many authors refer to the division of power as a mere dogma, see, for example, Green, T. F. To What Extent May Courts
under the Rule-Making Power Prescribe Rules of Evidence? American Bar Association Journal, 1940, Vol. 26, No. 6, p. 48.
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A similar argument has been repeated ever since28: serving the interests of the many, not of the few. Sometimes there
is a distinction being made between the horizontal (the Montesquieuesque ‘threefold division’) and the vertical (local
vs. regional vs. national/federal vs. international) division.

The mechanism of reaching a ‘rule’, of ‘ruling’, as outlined in Section 2, falls somewhere on the line
ranging from all agents in unanimity making the rule for themselves (given an infinitely large number of
agents operating in the field, the transaction costs here may be prohibitively, infinitely high) to a number
of agents in some sort of a particular ‘quorum’ attempting to make the rule for the whole field (if there is
no action to be taken, there is no thing with its associated price, the transaction costs amount to zero; but
since there is no decision made, no one gets her/his will realized, the aggregate external cost is virtually
infinite).
In other words (and we will come back to this important conclusion of analytic philosophy later), what
stands in opposition to ‘unanimity’, it would appear, is then not ‘anarchy’ or ‘absolutism’, but ‘inaction’
or ‘indecision’, ‘wavering’. At unanimity, it is the transaction costs that are the highest; at ‘wavering’, the
aggregate external costs for the whole system. This is one of the interesting findings of analytic political
philosophy. To paraphrase John Hancock, ‘either unanimous we stand or else unanimous we will hang’.
It is of great theoretical and practical interest to know (to discover) which mode is ‘optimal‘ in terms
of ‘long-term equilibrium’ (in other words, what should democracy really look like?; what are the values
on the y and the x axis that mean the ‘equilibrium’?). In decision theory, ‘normativity’ gets replaced by
‘optimality’, and much speculation has gone into trying to deliver the actual value of this measure.
It is important to note that in Buchanan & Tullock’s analysis, the estimation of external costs and
transaction costs is not done once and for everything; indeed, it would seem – irrational – to expect that
one particular decision rule or ruling principle, or one particular optimal price at optimal decision, applies irrespective of the situation, the issue or the concerned parties at hand. The analysis actually implies
a calculation that is repeated over and over again, depending on some particular configuration that an
agent, a ‘political actor’, is faced with.
Several examples (‘thought experiments’, of sorts) are mentioned by Buchanan & Tullock. Suppose
someone A owns a (residential) house in a particular part of town, and there is something of zoning
expectations regulating the permitted uses of the property in that area. A decision has to be made as to
whether one of the neighbours of A may be allowed to build a factory on his land. Here A will tend to
think that this is a sort of decision where A – must – have a say, in other words, this must be a unanimous
decision, irrespective of its transaction costs. Any other decision rule carries along with it massive external costs for A. The situation corresponds to a certain shape of the curves in the visualization (Fig. 4).
Then again, suppose someone A owns a house in a particular part of town, and there are some specific
sanitary regulations as to how the spread of a specific type of mosquito is to be controlled. In this case A
may be willing to deny herself/himself some sort of say if that means that the rest of the neighbourhood
will be made to comply to the regulation against their say, too. In other words, A would actively want this
to be, perhaps, not even a majority decision, a concerted/unopposed minority would suffice, not to mention unanimity (Fig. 5). One always has to bear in mind that the opposite of ‘unanimity’ is ‘indecision’.

28

See Madison, J. Federalist No. 51, (6 February 1788). In: Hamilton, A.; Madison, J.; Jay, J. The Federalist Papers. New York: Random
House, 2003; Madison, J. The New Separation of Powers. Harvard Law Review, 2000, Vol. 113, No. 3, p. 633–729; Bellamy, R. The
Political Form of the Constitution: The Separation of Powers, Rights and Representative Democracy. Political Studies, 1996, Vol. 44,
No. 3, p. 436–456; Barber, N. W. Prelude to the Separation of Powers. Cambridge Law Journal, 2001, Vol. 60, No. 1, p. 59–88; Hayek,
F. A. The Political Ideal of the Rule of Law. Cairo: National Bank of Egypt Printing Press, 1955.
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Fig. 4. Fig. 5. The transaction costs and the external costs for different issues

In the light of these contrasting examples, highlighting the dynamism in the very need for different
participatory widths, the question as to the ‘best’, ‘optimal’, participatory width seems out of place: the
agree-upon principle depends on the circumstances. A more recent computer simulation based study29
claims that ‘the simple majority rule’ can be experimentally shown to be a convergent standard for, specifically, constitutional decisions, providing an explanation as to why it is so common in practice. However,
clearly, few political decisions are ‘constitutional decisions’, leaving enough space for alternative rules.
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Fig. 6. Simple majority rule matches the Pareto optimality for constitutional decisions. The area delineated by
the trapezium delineates the Pareto set, the intersection (red dot) denotes the initial status quo. The area delineated by the curves depicts the expanse of alternatives Pareto-preferred to the status quo. The voting at the
US Constitutional convention was used as an example in computer simulation. The graph illustrates that the
‘majority rule’ as a principle produces a broad spectrum of alternatives after five rounds, but tends to produce
more clearly focused outcomes near the ‘centre’ of the Pareto set after 1000 rounds.30

29
30

See Dougherty, K. L.; Edward, J. The Calculus of Consent and Constitutional Design. New York: Springer, 2011, p. 41.
Ibidem.

279

Aktualu rytoj / Relevant Tomorrow 2021, t. 1, Nr. 19

ISSN 2669-2899 (online)

Given the theoretical premises that political analytic philosophy starts with, it seems to be reasonable
to claim that as there is not one optimal solution for everything, but several alternative tracks, a – dissolved – system of a number of dynamically related pathways to decisions of power, several limited powers – will tend to (will inevitably) – be produced. At any given time, always, there will be various separate
alternative paths to political decision making, each of them answering and addressing the specificity of
the decision that is required. They may, or may not, be realized in terms of individuated institutions. The
ancient idea of a division of power, or separated powers here appears to be recast as an expectation – the
downright unavoidability – of a ‘constitution’, namely, the simultaneous existence of several different
‘decision making rules’, available and resotable to at the same time, that could be used to implement
‘collective choice making’.
This is slightly comparable to Putnam’s contention31 that – some – language words are equally ‘outsourced’ (linguistic
‘division of labor’): most of the people would be comfortable using the word ‘carburettor’; they feel, roughly, that they
know what it means. Asked to define it precisely, to explain, what a ‘carburettor’ does, most would have to admit that
they do not know. It is enough for most people to trust that there is someone ‘involved’, ‘experts’ in the field, who stand
in control of the meaning of some particular words; then they themselves do not have to. It is surprising to what extent
people use words in daily language that they do not know what they in fact mean. Apparently, the same goes for political decisions: some are made independently of the population, for the population rationally chooses not to be involved.

What agents, ‘political actors’, in a field actually engage in is the so-called ‘veto play’32: how to ensure
that I will – always – have the right of veto all those times when I absolutely want to have the right of veto,
and at the same time make sure that something at some point will actually get done (no ‘indecision’) in
which case we – cannot – all of us all the time have the power of veto. It is this exact many-tracked-ness
in political decision making that implements this notion: allowing for ‘consent communities’ with each
its own specific number of participants, as we will see, on a strict ‘need to know’ basis.
The formal model accounts for two phenomena at once: for one, it does explain (and predict) the organic appearance of institutionally divided power; secondly, in those historically attested instances where there has been but one
undivided supreme power, an autocrat, an absolute monarch and the like, such dis-balance (the model explains and
predicts) has always been temporary; in other words, monopolistic power-holders either rapidly succeed one another
or get rapidly replaced by a more or less balanced multifold division of power. Whether this hypothesis can actually
stand the data is up for testing.

This ‘veto play’, a type of game, actually, – the – game that is played politically, even though the conceptual construction is widely agreed to capture the realities of established democracies with their typical
elaborate, intricate and time-demanding decision making mechanisms, hopelessness of bureaucracy, and
persistent gridlock (overall, it is profoundly predictive), from the point of view of Habermasian – critical – social theory is constantly accused of inadequacies. Such systems33
§ actively hamper political action and initiative;
§ lead to entrenchment of vested interests;
§ create and perpetuate the illusion that those in power are where they are for objective reasons;
§ hamper deliberate governmental decision making, for everything has to be negotiated among the
veto players;
§ make the states less efficient because of delays, negotiations, concensus building and various peace
processes;
§ make the states ‘bland’: in case of a disagreement as to what new direction should be taken, status
quo is continued with.
31
32
33

Putnam, H. Mind, Language and Reality: Philosophical Papers. Volume II. Cambridge: Cambridge University Press, 1975, p. 228.
See Tsebelis, G. Veto Players: How Political Institutions Work.
For a detailed critique, see Ackerman, B. The New Separation of Powers, p. 633–729; Berggren, N.; Karlson, N. Constitutionalism,
Division of Power and Transaction Costs, p. 99–124.
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Is the ‘veto play’ due to ‘invariant regularities of social action as such’, or are these mere ‘ideologically
frozen relations of dependence that can in principle be transformed’ as of now remains an open challenge. However, at times, even those highly critical of the outcomes that the analytic philosophy related
social science produces note not only the predictiveness of the argument but also admit to the stated
benefits of the equilibrium. Bruce Ackerman, in his 2000 Harvard Law Review article, otherwise critical
of the ‘dogma’ and bent on proposing an alternative, highlighted the oft-quoted rationale: the veto play
does mean protection of fundamental rights of the population (it is this very context that conditions the
appearance of this very concept as such), in addition to gained professionalism in state governance and
overall preservation of democracy.
The general direction of the analytically reasoned formal social sciences leads to something of a tendentious overemphasis being placed on the notion of an immovable long-term balance, some apparently optimal equilibrium, the Fukuyamaesque unavoidability, inevitability, necessity of division of power.
Having discussed the mechanics that underlies the doctrine of constitutionalism, we will now turn to a
more pragmatic survey of its institutional manifestation as is the case for a typical Western democracy.
4. ‘Checks and balances’, ‘Legislative branch’, ‘Executive branch’, ‘Judicial branch’, ‘Functional
integrity’
We have already highlighted that, in terms of words, the political analytic philosophy has delivered
the surprising, unintuitive definition: the opposite of ‘unanimity’ for this or that political action is not
‘anarchy’ or ‘absolutism’ but political ‘indecision’, ‘inaction’ or ‘wavering’. In this, analytic philosophy
contributes quite a lot by suggesting a revision of the definition of ‘politics’: if there were no transaction
costs, the ‘ideal’ solution for ‘collective action’ would, indeed, be the principle of unanimous consent; it
would be the cheapest modus operandi. There is another unexpected, counter-intuitive consequence. At
unanimity, the power is maximally consolidated, ‘monolithic’ vis-à-vis the agents (population); everyone
participates and contributes. As it appears, in spite of some ideological preferences or tendencies to characterize such an outcome as ‘ideal’ or ‘desired’ or ‘perfect’/’good’ (we just made this mistake), in fact, it is
not only impossible – it is unnatural. To demand that ‘everyone should always be in power’ (the spirit of
‘democracy’), in terms of the equilibrium of relevant given pressures, is an unsustainable, impossible to
maintain extreme: it is too costly.
What is classically referred to as the idea of the ‘separation of powers’ is thus here suggested unmasked as an artificial, ideological conviction, a ‘dogma’; what actually gives rise to some particular
distributive configurations and conjectures for collective agreement and collective action are consent/
information processes (various mechanisms: by default, quiet participation, by active campaigning, etc.),
each exhibitive of some specific naturally limited set of genuinely interested participants. Philosophically
and scientifically speaking, it is not the case that some particular ministry gets ‘counteracted’ by the parliament, but that the two ‘institutions’ are backed by two different lists of participants where each wants
the right to participate (to veto or to be maximally informed about) the relevant collective decisions.
The notion of ‘checking and balancing’ (in terms of providing some idealistic protections) as the
actions that some illusory institutes themselves are obligated to carry out is thus (not exactly disposed
of, but) radically reviewed. All of the checking is always against the ‘popular will’, but the popular will is
not the same for all domains; parliament is the most inclusive and is backed by the broadest list of veto
right holding participants; the unanimity here is the unanimity among the longest list of parties involved.
All branches are thus backed by and oriented towards the same demos. The historical trajectory of the
‘divided power’ itself may serve as an illustration.
The possible number of possible or available ‘power branches’ is thus not set and can vary, indeed, at
the level that underlies the established institutions, does dynamically vary in time.
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Following Montesquieu and the proponents of the ideology of the American Revolution, there are
at least three historically conditioned branches of government with historically stable functional competencies that are to express their commitment to ‘check’ (the bipartite/tripartite system34): the crown
is the oldest (the executive branch), the courts are of more recent ascent (the judicial branch), with the
representative parliaments/assemblies being the most modern innovation (the legislative branch).
Crowns
Courts
Parliaments

Check the rule against long-term, historical consistency and integrity.
Check the rule against semantic and syntactic, logical consistency and integrity.
Check the rule against popular will.

In this arrangement, even the popular will, presumably if usurped by a demagogue, may be checked
by the other branches of government. Constitutionalism, at its core, is anti-democratic.
The requirement of ‘long-term, historical consistency’ is conservative, and the parliaments’ (which
are dynamic by definition) ability to, effectively, check the crown has had an effect on the latter’s form; the
‘checking for long-term, historical consistency’ may be placed with a different branch, but not necessarily. Some contemporary constitutions provide for either relatively long terms for the president (in presidential systems, the ‘crown’), or members in one of the houses of parliament (for example, US senators
sit for six-year terms as opposed to member of the House who sit for two-year terms). Another routine
solution is to populate an institution with professional experts, ‘career public servants’, the bureaucracy,
who serve without terms or term limits and thus ensure the long-term continuity of a tradition.
An analysis of the constitutionally granted abilities to act that characterize the separated branches in
the Lithuanian constitution/tradition reveals that the ‘crown’ (as is the case in many other jurisdictions)
is once again divided, adding a further dimension to the separation of powers in addition to the established principle.
Parliament
vs. Cabinet (confirmation).
Crown President
vs. Parliament (veto), vs. Court (appointment).
Cabinet 	vs. Parliament (with President, under certain conditions –
calling of snap election).
(Constitutional) court
vs. Parliament (constitutionality),
		
vs. President (constitutionality),
		
vs. Cabinet (constitutionality).
An analysis of the ultimate ‘sovereign’ – what legitimizes the separated branches themselves – suggests
that as of now the classical checking criteria have been ultimately replaced by one criterion: the will of
the majority. This is even more pronounced in the US constitution: as all branches of government derive
their power, ultimately, from the trust of the majority, they ‘check’ the majority against the same majority.
Parliament:
Check the rule against majority will.
Crown President:
Check the rule against majority will.
Cabinet:
Check the rule against majority will.
Court: 		Check the rule against majority will (in the sense that the judges
are appointed by elected politicians).
Should one make the argument that there is a difference between a certain ‘majority will at time A’
and then a certain ‘majority will at time B’, and that it is those that check each other, the constitutional arrangement itself would immediately gain in conservative bias: what is being ‘balanced against’ is
34

In addition to the works cited in 26, for a two-partite division, see Locke, J. Two Treatises of Government. London: Whitmore & Fen,
1821, p. 263. Retrieved from https://www.yorku.ca/comninel/courses/3025pdf/Locke.pdf [accessed 27.04.2021].
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not some hypothetical ‘usurper’ or ‘tyrant’ but any radical motion in the Marxist meaning of the term,
something ‘unreformist’, ‘ungradualist’, a quick movement of passion. Theoretically, then, the will of
the majority is thus checked against the will of the majority by contrasting the will of the majority at
different times, and thereby ensuring the long-term stability. In order to radically change something,
the majority’s will for change must exist with a pronounced stability for a long period of time and get
expressed at several elections; otherwise no new collective action could get undertaken nor collective
action carried out.
To some extent, in addition to the horizontal division of power, the current Lithuanian constitutional configuration encompasses a vertical division of power, too. The local government is separate from
the central administration, though they both derive their legitimacy from the same source, the will of
the (active) majority, distributed in time, and, also, exhibiting various limitations in terms of space (rural
communities vs. the urban electorate vs. the national average).
These few remarks as to the historical trajectory of the separated powers in their interrelationship and
as to the current implementation of the principle in the Republic of Lithuania reveal, that the actual data
is in keeping with the theoretical prediction: the reason behind the division is not so much an artificial
desire for some idealistic protections but a way of realizing the natural tendency towards dynamically
varied participatory widths. We will now turn to the information behaviour that these dynamic communities of participants may be exhibitive of.
5. ‘Information costs’, ‘Information behaviour’, ‘Information tailoring’, ‘Information provision’
Thus far in this article we have been focusing on the conceptual work that went into arguing for
the infrastructure of analytic-philosophy related formal social science. We have seen how the formalist
tradition reinterprets ‘society’ as a kind of interaction of rational agents striving for collective, collaborative, concerted action based on social agreement, everything else being illusions that arise out of
this dynamic. We further pushed and elaborated on this infrastructure, pursuing a novel theoretical
reinterpretation of the process of the division of power and resorted to a few pragmatic examples. Now
we will enhance the discussion by adding to the dramatization a crucial additional layer: the nature of
the relationship to information, to the contents/data being collected, gathered, debated, discussed and
agreed-upon.
The greatest difference between the classical doctrine of the separation of powers and the reinterpretation of the principle arising from the argument based on the notion ‘veto as a game’ is one of attitude:
there is no reason to pursue some separateness artificially, deliberately, purposefully and forcefully and
then to maintain it per force, counteracting some natural tendency; indeed, the stratification/divergence/
separation itself is a natural tendency in a field that is free from interference (the field must be a field of
pronouncedly – rational – agents, and we will turn back to this limitation later). The divergence between
the branches of divided power or, more precisely, between separate, functionally integrative, focused
communities of interested participants is to be observed as an organic, inevitable outcome.
Transaction costs as defined by Buchanan & Tullock, we argue, include information costs. Indeed,
information costs constitute the bulk of the ‘dealing’:
(1) one has to know the context, one has to be able to compare one’s own aims with those of the competition which means that one has to have access to the information that is not freely available.
(2) The looking for and the finding of allies, the negotiating of possible alliances, again, takes time and
effort, dialogue skills and competencies that, in turn, may be more or less affordable.
Finally, (3) information par excellence requires access to data sources that must somehow be purchased, means of collecting intelligence and then means of channelling of this collected intelligence,
storing it, retrieving it, abstracting over it, etc. In short – the formalist account of a transaction matches
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the biological tenet that ‘information is expensive’, and that biological species, given their being evolutionarily conditioned, relate to the entirety of information on a strict ‘absolutely need to know’ basis:
there is no evolutionary motivating for frivolousness, excess and redundancy. Indeed, transactions are
so costly that they make a substantive array of configurations that enable collective action, downright
unaffordable – as desirable as a particular configuration might be.
Information behaviour is, therefore, from a formalist as much as from a biological point of view,
kind-specific. Vernickaitė35 in her pragmatic study of the information needs of the Lithuanian parliamentarians, established the specificity of the information being looked for, ordered, consumed and relied
upon by the members of the Seimas, the Lithuanian legislature. Neither of the two papers referred to
above include a contrastive study of the needs of parliamentarians as opposed to those of, say, ministry
‘career public servants’, but the segments where the information behaviour is shown to correlate with the
functions of a member of parliament – the contexts, their addressees, their clientele, the genres – indicate
that, pragmatically, one can observe an undeniable specificity within the information behaviour of some
serving members of a particular branch of government classically understood. There are to be observed
associated information consumption habits.
Information seeking behaviour of parliamentarians is, indeed, well-studied, and the research covers a
varied geography.36 A few publications, respectively, focus on information habits of public administrators
(managers in the civil service37) and law practitioners.38 As our aim is more motivated by the philosophical considerations and we remain committed to constructing a conceptual argument, we will refrain
from delivering a more elaborate meta-scientific overview of these, but we note that the research does
indicate a divergence: the information characteristics, types, sources do correlate with functions; they do
point to a customization, perhaps even functional personalization.
Sabatier & Whiteman argue that in the totality of the information needs of parliamentarians/legislators, there are to be distinguished four kinds of relevant data:
§ political information, which relates to the configuration of different attitudes in a particular parliament/assembly and in a particular community, pool or electors that the assembly represents;
§ policy information, which encompasses the contents of the particular decisions proposed, the
favourite and the competing alternatives and the consequences or implications that this or that
particular decision is to bring in its direct aftermath or indirectly, the impact it will have on the
electorate or just downright generally;
§ evaluative information, which focuses on the reliability of the political and policy information
available: to what extent did the predictions match the factually observed outcomes in the past?,
how successfully some particular laws or programmes may be implemented or tend to be implemented?
35

36

37

38

See Vernickaitė, A. Lietuvos Seimo narių informacijos poreikiai ir šaltiniai. Parlamento studijos, 2012, Nr. 13, p. 16–47; Vernic
kaitė, A. Information Behaviour of Members of Parliament and Its Determinants. Summary of Doctoral Dissertation: Social Science,
Communication and Information (08 S). Vilnius: Vilnius University, 2014. Retrieved from file:///C:/Users/DARIUS~1.ZIE/AppData/Local/Temp/1/2181825-1.pdf [accessed 27.04.2021].
See Orton, R.; Marcella, R.; Baxter, G. An Observational Study of the Information Seeking Behaviour of Members of Parliament in
the United Kingdom. Aslib Proceedings, 2000, Vol. 52, No. 6, p. 207–217; Mostert, J.; Ocholla, D. Information Needs and Information Seeking Behavior of Parliamentarians in South Africa. South African Journal of Libraries and information Science, 2005, Vol. 71,
No. 2, p. 136–150; Mansour, E.; Alkhurainej, N. Information Seeking Behaviour of Members of the Kuwaiti Parliament (MKPs).
Library Review, 2011, Vol. 60, No. 8, p. 671–684; Hossain, U. M.; Hossain, A. M.; Islam, S. M. An Assessment of the Information
Needs and Information-Seeking Behaviour of Members of Parliament (MPs) in Bangladesh. Information and Learning Science,
2017, Vol. 118, No. 1/2, p. 48–66.
See Almutairi, H. Factors Affecting the Information Behaviour of Managers in the Kuwaiti Civil Service: A Relational Model. Information Research, 2011, Vol. 16, No. 2. Retrieved from http://InformationR.net/ir/16-2/paper477.html.
See Khan, S. A.; Bhatti, R.; Khan, G. Information-Seeking Behavior of Law Practitioners: A Survey of Bahawalpur City. Library Philosophy and Practice (E-Journal), 2011, Vol. 4. Retrieved from https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1612&context=libphilprac [accessed 27.04.2021].
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§ management information, which encompasses the timetable of the individual and the schedule of the parliament as a whole, keeping an eye on the timetable of topics as reflected in the
tendencies within the public discourse, the public ‘problematica’. This also includes the most
down-to-earth data as to the organizational matters of the parliamentary sessions and committee sittings.39
The specificity of information behaviour implies a targeted information tailoring: it is economical,
rational, elegant, and methodologically reasoned – inasmuch as the information work is ‘outsourced’
to some special dedicated body for information provision – that the production of that body be deliberately tailored. Tara defines information tailoring as ‘a purpose or person-based information provision process, during which information contents are composed and packed according to either a
particular purpose or a particular list of users’ needs/wants’.40 The emphasis on the needs/wants here
is crucial: it is the rule played by the relevant end user’s demand that separates information tailoring
from information manipulation. (In information manipulation, the composition and packaging of
the contents is guided by considerations arising from the information provider.) As such, information
tailoring is a notion that has a pronounced application dimension to it. To give a very down-to-earth
example, the tailoring plays a role in the construction of various tools, devices and gadgets that carry
a display or other component capable of transmitting texted contents: in making a decision as to what
should be displayed/made available in what order so that the contents and the navigation solution be
intuitive for the user; much research and development goes into discovering such user needs.41 To
give another example, Lehmann et al.42 focus on the issue of medical information tailoring for cancer
patients. There are many other specific domains.
If the principle of information tailoring holds, then, based on the needs of the parliamentarians as
have been revealed by the many pragmatically grounded research papers, an argument could be made
as to the information tailoring that specifically addresses the members of various legislative assemblies. Before we conclude as to what this tailoring might amount to, we will examine several real life
examples, studying the functions, as defined in normative documents and statutes, and as can be factually observed in day-to-day operations, of several parliamentary libraries. We choose this particular
concept at this point, even though the subsequent analysis reveals that there is something of a tension
between this concept and that of ‘legislative library’ or ‘legislative information service provider’.
6. Informal (pragmatic) tendencies
In the context of the preceding analytical, more or less mathematical modelling oriented, sections (though we did recourse to several pragmatic examples), this one will seem out of context. However, the purely theoretical considerations just outlined must be made stand in the context of actually
collected real life data.
39

40

41
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See Sabatier, P.; Whiteman, D. Legislative Decision Making and Substantive Policy Information: Models of Information Flow. Legislative Studies Quarterly, Vol. 10, No. 3, 1985, p. 395–421.
See Tara, M. Aspects of Information Tailoring in the 21st Century. In. Encyclopedia of Information Science and Technology / Eds.
M. Khosrow-Pour. Hershey: IGI Global, 2015, p. 4042–4044.
See Yoon, H.; Shin, D. H.; Kim, H. Health Information Tailoring and Data Privacy in a Smart Watch as a Preventive Health Tool.
In: Human-Computer Interaction: Users and Contexts. HCI 2015. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9171, Springer / Eds.
M. Kurosu. Cham, p. 537–548; Kim, K. J.; Shin, D. H.; Yoon, H. Information Tailoring and Framing in Wearable Health Communication. Information Processing & Management, 2017, Vol. 53, No. 2, p. 351–358; Ghalibaf, A. K.; Nazari, E.; Gholian-Aval, M.;
Tara, M. Comprehensive Overview of Computerbased Health Information Tailoring: A Systematic Scoping Review. BMJ Open,
2019, 9:e021022.
See Lehmanna, V.; Labriea, N. H. M.; Weert, J. C. M.; van, Dulmend, S.; Hanneke, J. C. J. M. de H.; Kersteng, M. J.; Pieterseh, A. H.;
Smetsa, E. M. A. Tailoring the Amount of Treatment Information to Cancer Patients’ and Survivors’ Preferences. Patient Education
and Counseling, 2020, Vol. 103, No. 3, p. 514–520.
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The notion of a ‘parliamentary library’ in pragmatic language occurs most often in regulations and
other statutory, normative documentation that establishes one, or in branding, in that the services or
products of a parliamentary library carry the name of the producer.
For the purposes of this article, we surveyed the ways in which the idea of a ‘parliamentary library’ is
implemented in several Western jurisdictions and what particular products and services it is deliberately
associated with. We would argue that it makes sense to further concentrate on the models as exhibited
by the sovereignties that are culturally, historically and geographically close to Lithuania. For one thing,
there is not much variation in the spectrum, and these few examples alone are suffice to characterize the
field; secondly, because of developmental affinities, parallelism and contingencies, the selected examples
are easy to compare to the Lithuanian historical process and realities.
In the neighbouring democratic countries, the parliamentary libraries are established as separate,
individuated institutes, unrelated to the (main) national libraries, here meaning those that receive and
administer copies of publications submitted under the requirement of ‘legal deposit’ (deposit libraries).
This exact principle of separation is implemented in Latvia, where ‘Nacionālā bibliotēka’ is separate from
‘Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka’. In Poland, the deposit ‘Biblioteka Narodowa’ is separate from
‘Biblioteka Sejmowa’, as is the Swedish deposit ‘Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek’, – from
‘Riksdagsbiblioteket’. The parliamentary libraries may be restricted to mere cataloguing and housing
relevant printed and electronic matter, and then be separated from individuated ‘research and analysis
departments’ usually functioning within the structure of the parliamentary chancellery (as is the case
in Latvia, where the Chancellery of the Latvian Saeima also encompasses a separate division for information analysis and research, ‘Saeimas Analītiskais dienests’). Or a parliamentary library may carry out
the functions of both (as is the case in Norway, where the ‘Stortingsbiblioteket’ itself produces regular
information summaries as well as foreign affairs and analytical reports).
The distinction between a ‘parliamentary library’ on the one hand and a ‘national library’ on the other
allowed for a rather specific crystallization of a narrow, but focused and well-delineated functional definition of ‘parliamentary information needs’ and the associated ‘information provision’:
§ indeed, ‘parliamentary libraries’ are often, technically, called ‘legislative libraries’, thereby highlighting their commitment to serve by addressing the specificity of the process of the promulgation
and enactment of laws and legally non-binding representative resolutions. Usually these libraries
or library services comment on the legislation the potential of which is being explored, comment
on the bills proposed and debated, reflect on the possible (likely) public reaction – or the reaction of
specific interests groups – to the legislation under exploration, debate or scrutiny;
§ provide reasoned evaluations of the relationship between the existing laws and the proposed ones,
comment on the legal integrity of the particular jurisdiction’s proposed bills, codes and statutes (this
function itself is sometimes debated exactly on the grounds of the separation of powers – the
pre-enactment review of bills in terms of their constitutionality stands in sharp conflict with the
freedom of the parliament);
§ collect and disseminate data, distribute more or less sophisticated primary information or meta-information products that are of relevance when forecasting the potential impact of some proposed bill; in this particular context, foreign examples may well be cited and analysed, overviews
of the foreign practice that is of relevance or directly equivalent may be compiled and disseminated.
This narrow and focused remit and purposes and aims of the Western legislative libraries or library-like service providers is established in greater or lesser detail in acts and normative texts of individual jurisdictions or in international guidelines (these are merely consultative and recommendatory in
nature: ‘Guidelines for legislative libraries’ and ‘Guidelines for parliamentary research services’).
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7. The Lithuanian case
The Lithuanian example is unique: there is no separate library of the parliament.
Though, historically, the principle did have currency. In the years 1981–1990, during the Soviet occupation, the
Supreme Soviet of the Lithuanian Soviet Socialist Republic did house a separate library that provided information
resources to the then-deputies (information provided by the anonymous reviewer).

One reasonable explanation could be the particular historical circumstance that the current building of
the National Library and the current building of the Seimas make parts of one and the same architectural
ensemble; what we mean here is the physical proximity, the two buildings stand side by side. However,
this proximity is relatively recent and dates back only to 1980; initially it was the building to house the Supreme Soviet of the Lithuanian Soviet Socialist Republic that stood next to the existing National Library.
First-hand witness accounts of the current employees of the Library attest to the role that it naturally and
organically played in the functioning of the Supreme Soviet – Reconstituent Seimas and the subsequent
parliaments, especially starting with the early 1990’s.43 The Presidium of the Supreme Council trusted the
National Library with the parliamentary information provision, formally, on 20 February 1991.44
Since the interaction between the National Library and the Parliament as a whole or individual parliamentarians is organic, unmediated, and direct, and since any request for meta-information, information
or analysis can – and could in the past – be formulated and delivered in person, then carried out and the
product returned immediately, the specificity of the work, the ‘parliamentary function’ is not – and has
never been – formally delineated in a promulgated law or a piece of a more specific secondary, subordinate
legislation prior to the early 2000s. In the Lithuanian Law on Libraries issued in 1995, the first mention of
‘functions of a parliamentary library’ was introduced as the amendment approved in July 2004. The Lithuanian case is somewhat unorthodox in that even though the Office of the Seimas has a special division
for investigation (‘Tyrimų skyrius’) and an additional structure for general and bibliographic information (Bendrosios ir bibliografinės informacijos skyrius), there is no separate library of the Seimas. The
functions of a typical parliamentary library are reserved for the National Library.
The aforesaid division for investigation under the Office of the Seimas, first and foremost, handles narrow-in-scope information requests of the members of Parliament, though it is to be expected that the division carry out other functions as well (generally, its profile is comparable to that outlined in the international
Guidelines for parliamentary research services45). Our study of a recent chronological sample of those (spanning 1 January 2021 – 30 April 2021, 15 releases; spanning the whole year 2020, 32 releases; spanning the
whole year 2019, 26 releases) revealed that an overwhelming number of those are summaries of some
particular practices in other EU or foreign countries: e. g., titles like ‘Regulations on mandatory vaccination
in other EU countries’ or ‘Regulations on forensic psychiatric evaluation in foreign countries’.46 There is no
limitation on subjects or scope of a typical survey. Some of the releases are produced and research conducted upon the initiative of the staff members, of whom there are (as of today) 12. A much larger department
for law assists the members of the Seimas in ensuring legal integrity of legislative texts. The aforementioned
division for general and bibliographic information in its remit matches the prototypical outline of a ‘parliamentary library’ somewhat closer,47 but the staff members here are also few (as of 2021, 12).
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See Gudauskas, R.; Budriūnienė, J. Nacionalinė biblioteka ir valstybė. Parlamento studijos, 2019, Nr. 27, p. 5–14.
Dėl Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos funkcijų išplėtimo. Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Tarybos Prezidiumas, 1991 m. lapkričio 20 d. nutarimas Nr. I-2008.
See Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimų skyriaus uždaviniai ir funkcijos (2021). Lietuvos Respublikos Seimas. Retrieved from https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35381&p_k=1&p_a=6&p_pad_id=1004#844 [accessed 27.04.2021].
See Valiukaitė, D. Privalomos vakcinacijos reglamentavimas Europos Sąjungos valstybėse narėse: analitinė apžvalga 19/14. Lietuvos
Respublikos Seimas, 2019.03.22. Retrieved from https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=14722 [accessed 27.04.2021].
See Informacijos ir komunikacijos departamento Bendrosios ir bibliografines informacijos skyriaus uždaviniai ir funkcijos (2021).
Lietuvos Respublikos Seimas. Retrieved from https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35381&p_k=1&p_a=6&p_pad_id=1004#844
[accessed 27.04.2021].
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The Lithuanian Cabinet has a separate Government Strategic Analysis Centre, STRATA, that ‘provides government and ministries with the independent, research-based information required to make
evidence-based public policy decisions’.48
Under the current version of the Lithuanian Law on Libraries, the more general task of assembling,
collecting and administering a more significant pool of data, monitoring the public discourse, supplying
the parliamentarians with information that is free from their immediate requests, the conducting of systematic research that addresses the needs of the legislature is delegated to the National Library. Among
other functions, the formulation of the task is somewhat liberal and generous; Article 8.11 states: ‘[The
National Library] addresses the information needs of the Seimas and the Cabinet, other State government and administration institutions or of the public servants in regard to their acting in the capacity of
their official duties [i.e. responds to their requests for information]; [the National Library] collects and
administers the documents and data that is relevant for the purposes just stated’.49
8. ‘Parliamentary information services’, ‘Parliamentary library’, ‘Publication by a national and
parliamentary library’
So far we have been gathering all of the tools that are needed to deliver a formal social science based
definition of parliamentary information services. In the previous two sections, we surveyed the pragmatic solutions as attested in several Western jurisdictions. We saw the Lithuanian model somewhat
diverging from the structuring that is characteristic of a typical Western arrangement. Before continuing,
we will now explore the peculiarities as exemplified by the Lithuanian framework further.
A similar arrangement where there is but one and continuous, integrative institute of a national-parliamentary library is the case for but a few other jurisdictions: the United States, where the function is
performed by the Library of Congress, and Georgia (Caucasus Region) where the main State library
is the National Parliamentary Library of Georgia, ‘Sakartvelos parlamentis erovnuli biblioteka’. In both
cases, the tradition is long-standing. The American example dates back to 1800, when a set of books and
maps were purchased from London for the use of congressmen, thus initially as a resource for deliberately legislative purposes; the Library of Congress gained the features of a national library in the 1970s and
80s under the leadership of Ainsworth Rand Spofford. The Georgian equivalent, technically, was formed
in 1923 upon the merger of the Tiflis Public Library and the Parliamentary Library.50
It is also the case that the United States is notorious for the number of publicly partisan think-tanks who deliver
political analyses, supply the political debate with information and suggest both informal direction for the legislators
and provide them with ready-made answers to challenges and questions. Indeed, not all of the think-tanks, institutes,
foundations and public policy institutions are openly tendentious, but a great number of them are and serve in the
way of ‘evening things out’ and leaving the field ‘balanced’. Think-tanks, in their contributing to the public debate,
often influence the process of law enactment in a visible way.
Inasmuch as such a broad generalization is at all permissible, it is worth noting that both the American Congress
and the Georgian Parliament are exhibitive of a pronounced political polarization and a rather dynamic interplay
between/among the parties. One might ask as to whether this feature of the parliamentary modus operandi has something to do with the associated development of a well-endowed, massive, national in character information service to
supply the alienated cohorts of representatives with something of a stabilizing tendency or background. (We thank
Mrs Matonytė for the suggestion.)
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See STRATA: About us. Government Strategic Analysis Center. Retrieved from https://strata.gov.lt/en/human-capital-policy/24-structure-and-contacts/52-about-us [accessed 27.04.2021].
Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimas, 2004 m. liepos 15 d. įstatymas Nr. IX-2378. Retrieved from
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.238641 [accessed 27.04.2021].
See more Cole, J. Y. America’s Greatest Library: An Illustrated History of the Library of Congress. Washington: The Library of Congress, 2017.
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We would argue, based solely on the Lithuanian, American and Georgian pragmatic cases, the very
principle itself, the idea that the functions of a national (deposit) library (which is usually also an integral
part of an extensive national library system), and those of a parliamentary library might be vested in a
single institution is thus sound and should not import any negativity. Especially if one considers Lithuania: the relation and the interplay of information needs on the one hand and information provision on
the other between the National Library of Lithuania and the Seimas is of long-standing, productive and
exhibitive of mutual trust; it is an unwritten tradition.
Even more so, and this is quite the point, a parliamentary library that at the same time is also the
national deposit library has in its possession fundamentally broader, more varied, indeed, maximally
varied, more elaborately, systematically and consistently assembled, catalogued, organized and administered resources than a typical legislative library. These features and characteristics that are atypical of
a legislative library, as defined by its narrow functional definition, endow a national and parliamentary
with the potential to take upon itself an enhanced, more qualified, richer role in delineating the current
contents of the public life of any commonwealth, in detecting and highlighting the tendencies, topicalities, points of gravity within the civic and intellectual life, both in the short and the long term.
The entirety of constantly updated contents that is available to the staff of a national and parliamentary library enables the bibliographers and analysts to inform the legislator not only of textual and juridical
implications of a particular bill or law but also to follow, report from, summarize, and analyse the broad
and general vista and context of the public life of the country, the field in which various interest groups
operate and interact, their aims and their methods for seeking those aims, their preferred strategy implementation methods, the chronological trajectories of particular intellectual or business trends. The
resources available to a national and parliamentary library allow to elaborate on the potentiality that
some particular motions of law promulgation – will, might – have within the entire perspective of the
processes of democratic governance. In this sense, as an integral part of the mechanism, a national and
parliamentary library is an authentic, purpose-oriented, arguably indispensable participant in a country’s system of information production, consumption and circulation.
At any rate, the more exhaustive pool of information resources and the more advanced information
processing and analysis of infrastructure/capabilities that underlie the meta-information products and
services of a national and parliamentary library, while enriching the mechanism of state information
provision as directed towards state officials or, in an even more general sense, the political elites of a particular country, do not negate the authentic and organic separation between/among the several individuated powers and their autonomous information needs and consumption practices. So as to maintain the
distinction between separate powers, the meta-information and analytical production of a parliamentary
library should not gain features that are in character for documents directed at the Cabinet, ministries,
or courts.
Pragmatically, it would then follow that a meta-information or analytical publication by a national
and parliamentary library is typically broad and liberal in its attempt to contextualize the phenomena
under investigation in the field in many different aspects; it must rely on a survey of sources that as exhaustive as possible; paying attention to – as well and to as many as possible – various interest groups that
operate in the field, attempting to remove the (artificial) prominence of some movements within the field
that is due to their being deliberately forced to be prominent by organizing a systemic and large-in-scope
public relations campaign; purposefully directed, targeted at, focused and useful within the entirety of
information provision that is typical for a legislature.
Analytically, as the parliament, the national assembly, is the most inclusive ‘power’ in terms of the
strata represented, has the longest list of participants, veto players, it must be supplied by information
that is revelatory in terms of the movements within the field that is represents. Unlike information providers who serve at the pleasure of the Cabinet or the Constitutional Court, the information provider – a
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parliamentary library – that serves the parliament must express the idea of ‘parliamentarianism’, here
meaning the peculiarities of an institution that exhibits the greatest possible participatory width. The
emphasis on the greatest technically possible participatory width carries along with it the tendency not
to disregard marginal phenomena as, indeed, merely marginal; minute, insignificant and parenthetical
voices as merely minute, insignificant and parenthetical; or discard negligible attitudes as exactly that.
We would argue that more than that, the researchers at a parliamentary library are not to let themselves to be taken hostages of the prevalent, mainstream and received attitudes, for tendencies in the
public discourse may be as much forced and manipulatively conditioned as they are organic. To the list
of the functional hallmarks of a typical parliamentary library as presented in Section 6:
§ comment on the reaction to the legislation, comment on the legal integrity of bills and laws, forecast the potential impact of the proposed bills;
§ we would thus add this one: conduct the monitoring of the public discourse, home and abroad,
highlight the current developments of interest;
§ distribute products that are of various genres and analytical depth that are based on this continued
record of the ongoing public life.
These exact principles are to be reflected in greater detail in the guidelines for analytical work, definitions and tips for analysts and bibliographers, instructions and manuals for various meta-information
collection, processing and dissemination procedures.
The national and parliamentary library, in the Lithuanian context, as an idea, is thus to be maintained. More than that: if anything, the principles outlined in this paper could be given an even more
elaborate expression. Let us say, the issue as to the ownership and direct accountability might be raised
and debated (currently, the National Library of Lithuania is technically under the Ministry of Culture of
the Republic of Lithuania; its Director-General is appointed by the Minister of Culture and not by the
Parliament).

Outlook
The eight short sections of this paper outline the argument for a particular definition of a ‘parliamentary library’ in the context of separated political powers.
Something of a stratification of ‘society’ per various degrees of involvement seems to be a somewhat
unintuitive (perhaps even counter-intuitive) necessity and unavoidability, if a field of freely-interacting
rational agents is posited at the point of departure. As much as they would want to, agents cannot afford
to be involved in everything in the sense of contributing to (being a part of) consensus always-and-everywhere (consensi at various times and concerning various issues), for such a course of action is transactionally prohibitively expensive. Formation of ‘elites’ is a necessary outcome of social co-existence.
The analysis suggests a reinterpretation of the idea of ‘separation of powers’: the ‘various degrees of
involvement’ stratification tends to entrench several – different – parallel pathways to decision making,
all of them legitimate at the same time: some decisions will be left exclusively to the discretion of the interested and the experts, whereas in other cases a desire for broader involvement is likely to be observed.
Those decisions that call for the broadest involvement of the population are likely to fall under the
most inclusive of the ‘separated’ ‘pathways’/institutions, namely, a ‘parliament’.
Parliament, in its information behaviour, is thus inalienable from a deliberately broad, representative,
attentive, continuous and all-encompassing monitoring of the public discourse. An attempt to focus the
functioning of a parliamentary library on a narrow tendency to answer the specific questions that the
parliament raises is counterproductive and undermines the functioning of a parliament in its analytic
definition.
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‘Parliamentary libraries’ as pragmatically observed can be exhibitive of either of the two proclivities:
they are either dedicated parliamentary request handlers or combine the resources and commitment of
a national library and a parliamentary one under one roof. This particular pragmatic solution is more
consistent with the definition of a ‘parliamentary information service’.
This paper thus elaborates on a definition of parliamentary libraries: the information provider serving
at the pleasure of a parliament – a parliamentary library – must pay special heed to the idea of ‘parliamentarianism’, i.e. the peculiarities of an institution that exhibits the greatest possible participatory width.
We conclude with a few remarks on the strengths and weaknesses of our work. Much of what has been
said in opposition to the original Buchanan & Tullock’s publication applies also to us (see Section 2). We
will address two points. (1) Indeed, what seems a bit arbitrary is the chosen level of granularity. This puts
one right back at the starting point of the whole enterprise of analytic philosophy: if ‘society’ is dismissed
as an illusion, why is a ‘man’ (redressed as an agent) – not? After all, a man is but the aggregate of tissues,
which in turn are aggregates of cells which, in turn, are filled with organelles and so ad infinitum. If one
claims that the personifying tendency in human language bears enough justification for the purposes of
theoretical ‘rightness’/’correctness’ (well, language does personify ‘her’ and ‘him’ as individuals, co-humans, and ‘me’ as an individual human; it is the language that separates a ‘subject’ from an ‘object’), then
‘society’ is to be permitted, too, for such ‘invisible’ aggregates are also perfectly permitted by the structure
of language (there is a ‘we’, and there are ‘objects’, plural, at least in English). Indeed, Buchanan & Tullock
themselves talk about, e. g., ‘artificial persons’: ‘A corporation serves the individual economic ends of
those who organize it, yet can be treated as a functional individual for some purposes.’51 Our argument
here is somewhat clumsy. We permit whatever is justified by experimental testability. An ‘agent’, a ‘political actor’, is not being proposed nor defended as an entity at the ‘right’ level of granularity and somehow
ontologically ‘actual’, unlike ‘society’. An ‘agent’ is, after all, a theoretical abstraction that, in this particular case, allows for convenient testing in various paradigms, especially so in computer modelling. If all
other assumptions grounding and reinforcing the model stand, this particular theoretical abstraction
also allows for the discovery of mathematical regularities. Our argument in favour of an ‘agent’ is then
completely pragmatic, but that does not invalidate analysis as such; analysis cannot possibly be declared
wrong, only ‘irrelevant’, and it is the pragmatics that decides on that.
(2) Additionally, we join some of those who accused the initial Buchanan & Tullock’s theory of elitism, conservative bias and politicization: clearly, the entire reconstruction of ‘consent’ in terms of ‘external costs’ and ‘transaction costs’ is economics-inspired, and more than that, it is a special kind of
economics that does the inspiring, one that declares marketist distribution to be the ‘right’ kind of distribution, markets themselves ‘eficient’ and subscribes to the liberal dogma of the ‘invisible hand’. There
is no place for humanism.
Indeed, in the formal social/political science there are things that are anathemized; and would just
refrain from calling them ‘manifestations of humanism’; we would call them ‘manifestations of irrationalism’, which is the same thing. It is often pointed out that the analytical, formalist, Chomskyesque
theorizing addresses not something that objectively exists, but idealizations, and so here: what is outlined
in the preceding sections is a theory about rational people, by rational people and for rational people.
We agree that the mechanism of the separation of powers as outlined above demands that the agents in
the field, the information seekers, producers, providers and consumers, behave in their relation to the
information in their environment – rationally. The whole failure of the project of modernism, of the project of enlightenment, even, is often associated with the disastrous realization that people are, indeed, –
not – as rational as one would like them to be, and that a typical cascade of human reasoning is unfortunately full of faulty logic, errors, wishful thinking, inconsistencies, incongruities, incoherence, and
51

Buchanan, J. M.; Tullock, G. Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, p. 342.
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self-contradictions.52 Adult human beings routinely make systematic, repeated errors in simple logical
tasks.53 As the original Buchanan & Tullock book was published in 1962, this did not seem as so dangerous a threat at the time, as the authors contend that – overall – the irrationalities are likely to be cancelled
out by the bulk of the rational decision making within a system as a whole.
But here we agree. This is not necessarily a theory accounting for how ‘humanism’ is actually expressed
in real observable human behaviour, but a slightly idealistic theory that endows humans with (grants
them) rationality that is not necessarily a characteristic feature of their behaviour. The benefit of the doubt.
So much for the drawbacks. What motivates us in standing with the framework and in attempting to
elaborate on its foundations, is the fact that in spite of its suggested shortcomings, the model allows for
modernist optimism in that it defines both democracy and the notion of at least occasionally valid ‘single
truth’ as compatible: in a liberal market, there is still a way to be ‘right’ that transcends the negative ‘the
truth is whatever people want to be the truth’ limitations. The Buchanan & Tullock universe is one in
which liberal pluralism does not deny the notion of veracity, pre-empting the whole post-modernist conceptual and methodological dissolution and the loss of the sense of direction. The delineated processes
describe ‘the means of arriving at some version of “truth”, some rationalist absolute which remains to be
discovered through reason or revelation, and which, once discovered, will attract all men to its support’.54
Any disagreements, conflicts, differences of opinion, disputes, arguments, contentions, misunderstanding or debates, in principle, could be pushed in the direction of vanishing, and the key to this is ‘information depth’ – becoming fully informed or as fully informed as possible. In this ‘as possible’ there is an
inherent limitation to the optimism, but even if limited, it is still optimism nonetheless.
The desire, and the ability, to be ‘fully informed’ is limited, exactly, by human humanism, the irrational, the emotional, the ability to be bored, the tendency to not always judge only according to the rationally reasoned criteria. But it is a limitation that can at least be attempted to overcome, if only in part,
and a dedicated information provision service serving the collective action institution with the greatest
participatory width – a parliament – is sure to play an important role in it.
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Santrauka. Šis straipsnis yra gerokai pataisyta ir išplėsta ankstesnio autorės straipsnio, 1993 m. paskelbto mokslo
žurnale Dzieje Najnowsze, versija. Straipsnyje aptariamas britų pasiūlymas Sovietų vyriausybei suderinti dvišalius
santykius tuo laikotarpiu, kai Sovietų Sąjunga buvo susitarusi su Trečiuoju reichu (pasidalinti įtakos zonomis Vidurio ir Rytų Europoje). Šiam susitarimui susilpninti Didžiosios Britanijos vyriausybė siūlė SSRS naudingų galimybių,
ypač susijusių su pokariniais sprendimais Rytų ir Vidurio Europos valstybėse. Daug dėmesio naujame susitarime
skiriama Lenkijai, taip pat Estijai, Latvijai ir Lietuvai, galiausiai – Rumunijai. Pasiūlymų autorius buvo Didžiosios
Britanijos ambasadorius Maskvoje seras Staffordas Crippsas. Pasiūlymams Londone buvo pritarusi karo metais veikusi vyriausybė, o britų ambasadorius (užsienio reikalų ministro įpareigotas) turėjo juos pateikti Sovietų vyriausybei. Straipsnyje analizuojama dokumento rengimo ir aptarimo raida, lenkų vyriausybės emigracijoje reakcija į britų
veiksmus ieškant susitarimo su Maskva. Memorandumas, 1940 m. spalio 22 d. S. Crippso įteiktas SSRS užsienio
reikalų liaudies komisaro pavaduotojui Andrejui J. Vyšinskiui, buvo svarbus Didžiosios Britanijos ir Sovietų Sąjungos
dvišalių santykių įvykis, todėl tyrinėjant ir atskleidžiant 1942 m. gegužės 26 d. britų ir sovietų sutarties genezę į jį turi
būti kreipiama kur kas daugiau dėmesio. Į jį turi būti atsižvelgiama ir nagrinėjant Vidurio ir Rytų Europos valstybių
ir tautų likimą po Antrojo pasaulinio karo. (Straipsnis parengtas mokslo žurnalo Aktualu rytoj / Relevant Tomorrow
redakcinės kolegijos prašymu. Straipsnį iš lenkų kalbos vertė Andrius Vaišnys.)
Reikšminiai žodžiai: Crippso memorandumas, britų ir sovietų santykiai, Antrasis pasaulinis karas, Lenkija, Baltijos
šalys, aneksija.

A New Reading of Stafford Cripps’s Memorandum of 22 October, 1940
Abstract. This article significantly modifies and broadens the earlier version of the author’s article published in the
journal Dzieje Najnowsze in 1993. It elaborates on a British proposal for the Soviet government to balance bilateral relations at the time when the Soviet Union had already reached an agreement with the Third Reich. In order to weaken
this agreement, the Government of Great Britain offered beneficial opportunities for the USSR, especially regarding
the post-war settlement and countries of Eastern and Central Europe. In the new agreement, special attention had to
be paid to Poland as well as to Estonia, Latvia and Lithuania and, finally, Romania. The author of the proposals was
Sir Stafford Cripps, Great Britain’s Ambassador to Moscow. In London, it was approved by the War Cabinet, and the
British Ambassador was obliged by the Foreign Secretary to present it to the Soviet Government. The article analyses
the course of the preparation and discussion of the document as well as the reaction of the Polish government in exile
to British actions in achieving an agreement with Moscow. The memorandum, presented by Cripps to the Deputy
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People’s Commissar of Foreign Affairs Andrey Vyshinsky on 22 October 1940, remains an element of Great Britain’s
foreign policy towards the Soviet Union and, therefore, the article’s author assumes that it ought to be more often
referred to when investigating and explaining the genesis of the Anglo–Soviet Treaty of 26 May 1942. It has also to
be taken account of when studying the fate of countries and nations of Eastern and Central Europe after the Second
World War. (The article has been prepared at the request of the Editorial Board of the journal Relevant Tomorrow.)
Keywords: Stafford Cripps, Anglo-Soviet relations, Second World War, Poland, Baltic States, annexation.

1993 m. mokslo žurnale Dzieje Najnowsze buvo paskelbtas straipsnis apie memorandumą, kurį Didžiosios Britanijos ambasadorius Maskvoje Staffordas Crippsas 1940 m. spalio 22 d. perdavė Sovietų
Sąjungos užsienio reikalų liaudies komisaro pavaduotojui Andrejui J. Vyšinskiui1. Šis memorandumas,
nors sovietai jį ir atmetė, mano nuomone, davė toną būsimiems britų ir sovietų santykiams. Jis parengtas
tuo laikotarpiu, kai Didžioji Britanija stengėsi atpalaiduoti ryšius, siejusius Sovietų Sąjungą su Trečiuoju
reichu, ir todėl sudarė visą paketą SSRS naudingų pasiūlymų, tarp jų (ir netgi būtent) pokario laikotarpiui. Po 1941 m. birželio 22 d., kai Sovietų Sąjunga vienaip ar kitaip atsidūrė sąjungininkų stovykloje, šio
pasiūlymo aprėptis vis dar buvo atskaitos taškas, net jeigu nė viena iš šalių to nepabrėžė. Britų siūlomos
nuolaidos turėjo būti taikomos pirmiausia Vidurio ir Rytų Europos valstybių sąskaita, tad memorandumas atliko svarbų vaidmenį ne tik britų ir sovietų santykių istorijoje, bet ir šio regiono istorijoje.
Kai minėtas straipsnis buvo rengiamas, S. Crippso memorandumas nebuvo nežinomas, tačiau tarp
istorikų nesukėlė jo reikšmę atitinkančios reakcijos. Tiesa, Llewellynas Woodwardas išsamiai aptarė
Užsienio reikalų ministerijos (Foreign Office) (toliau – URM) dokumentus, atspindinčius S. Crippso akciją, tačiau ir tai yra būdinga jo Didžiosios Britanijos užsienio politikos per Antrąjį pasaulinį karą oficialiai
istorijai – apžvelgdamas dokumentus jis neteikė asmeninio vertinimo2. Gabrielis Gorodetsky, S. Crippso
diplomatinės misijos SSRS tema parašęs visą knygą, spalio memorandumui joje paskyrė vos keletą puslapių. Britų ambasadoriaus iniciatyvą jis įvertino kaip viltingą, tačiau teigė, jog dėl URM konservatyvios
politikos, kurią lėmė skirtingas politinės situacijos vertinimas, ji tapo „quite outdated <…> Britain’s move
was too late and not enthusiastic enough3“4. Keleriais metais anksčiau iki pasirodant G. Gorodetsky knygai
Harry Hanakȧs paskelbė dviejų dalių straipsnį apie S. Crippso misiją Maskvoje5. Jame memorandumui
taip pat nebuvo skirta daug dėmesio. Iš tikrųjų H. Hanakas daugiau nei G. Gorodetsky teikė reikšmės
Baltijos valstybių likimui, nulemtam šiame dokumente, bet panašiai kaip G. Gorodetsky nekreipė dėmesio
į tai, kokias netektis turėjo patirti Lenkija. H. Hanako požiūriu, memorandumas – tai vienas iš S. Crippso
bandymų pagerinti britų ir sovietų santykius etapų. Ir buvo aiškinamas jis paprastai – ne kaip Jungtinės Karalystės politikos sudedamoji dalis, o kaip individualus ambasadoriaus veiksmas, tik aprobuotas Londono6.
Sovietų šaltiniuose memorandumas apskritai neaptarinėtas, pokyčių atsirado tik subyrėjus SSRS. Plačiai atvėrus Rusijos archyvus, be kita ko, pirmiausia buvo paskelbtas memorandumo vertimas rusų kalba (tokią – rusišką – versiją įteikė britų ambasadorius). Jis publikuotas kaip 1940 m. spalio 22 d. S. Crippso susitikimo su A. Vyšinskiu ataskaitos priedas 1995 m. išleistame SSRS užsienio politikos dokumentų
tome7. Nors dokumentas buvo paskelbtas, tyrinėtas nedažnai. Palyginti išsamiai pateikdamas svarbesnių punktų turinį jį aptarė Vladimiras S. Lavrovas. Jis paskelbė komentarą, jog SSRS įsipareigojimai
1
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7

Hułas, M. Memorandum Stafforda Crippsa z 22 października 1940 r. Polskie aspekty. Dzieje Najnowsze, 1993, t. 25, z. 4, s. 81–93.
Woodward, L. British Foreign Policy in the Second World War, Vol. I. London: H. M. Stationery Office, 1970, p. 487–501.
„gerokai pasenęs <…> Britanijos žingsnis buvo pavėluotas ir nepakankamai entuziastingas“ (čia ir toliau iš anglų k. – Aktualu
rytoj vert.).
Gorodetsky, G. Stafford Cripps’ Mission to Moscow, 1940–1942. Cambridge: Cambridge University Press, 1984, p. 76–80.
Žr. Hanak, H. Sir Stafford Cripps as British Ambassador in Moscow May 1940 to June 1941. The English Historical Review, 1979,
Vol. 94, No. 370, p. 48–70; Hanak, H. Sir Stafford Cripps as Ambassador in Moscow, June 1941–January 1942. The English Historical
Review, 1982, Vol. 97, No. 383, p. 332–344.
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Graham Ross. Cambridge: Cambridge University Press, 1984, p. 7 nn.
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memorandume liko tiksliai nuosekliai apibrėžti, o britų įsipareigojimai suformuluoti „в туманных и
неопределенных выражениях с разного рода оговорками о его обещаниях учитывать интересы
СССР после победы над Германией8“9. Būtent šis komentaras pakartotas publikuojant memorandumą 2009 m. išleistame ambasadoriaus Ivano Majskio dienoraštyje10. Vis dėlto čia, kitaip nei V. Lavrovo
straipsnyje, šis komentaras niekaip nepaaiškinamas – kokie turėjo būti britų įsipareigojimai; pateikta tik
Sovietų įsipareigojimų santrauka. Anglosaksų literatūroje, netgi darbuose, tiesiogiai skirtuose temoms,
susijusioms su memorandumu, šiam dokumentui taip pat nepakanka dėmesio. Antai 1999 m. išleistoje
S. Crippso biografijoje memorandumui skirta tiktai viena pastraipa11 (tačiau šiame fragmente pateikta
informacija yra netiksli, tai aptarsime toliau); darbe, kuriame gvildenami 1939–1941 m. britų ir sovietų
santykiai, S. Crippso memorandumui skirta pusė puslapio12; knygoje apie Turkijos vaidmenį britų ir
sovietų santykiuose Antrajame pasauliniame kare nuorodų į šį dokumentą nepateikiama13; apie jį neužsimenama ir darbe, kuriame aptariama Didžiosios Britanijos (ir Jungtinių Valstijų) pozicija dėl Estijos,
Latvijos ir Lietuvos14. Kiek daugiau dėmesio memorandumui skiriama lenkų istoriografijoje: turbūt daugiausia šia tema rašė Jacekas Tebinka, apie jį užsimindavo ir kiti autoriai15.
Vis dėlto vadinamasis S. Crippso memorandumas dažniausiai traktuojamas kaip atskiras dokumentas, o ne britų politikos dalis. Aptariant 1942 m. gegužės 26 d. britų ir sovietų sutarties genezę kaip anksčiausias atskaitos taškas vis dar nurodomas britų užsienio reikalų ministro (Secretary of State for Foreign
Affairs) Anthony Edeno vizitas Maskvoje 1941 m. gruodį ir jam Josifo Stalino tada pateiktas pasiūlymas
sudaryti sutartį. Šiomis aplinkybėmis atrodo pagrįsta priminti straipsnio, publikuoto mokslo žurnale
Dzieje Najnowsze, nuostatas, papildant šio žurnalo (Aktualu rytoj / Relevant Tomorrow) straipsnyje išdėstytomis pastabomis ir atkreipiant dėmesį į porą naujų dokumentų.
***
Neabejotina, kad naujo pasiūlymo sudaryti sutartį dėl SSRS iniciatorius buvo S. Crippsas. Mūsų tikslas yra pabandyti išsiaiškinti, kaip jo koncepcijos atitiko Jo Karališkosios Didenybės (JKD) vyriausybės
politinius planus, kaip darė jiems įtaką ir kaip buvo keičiamos.
S. Crippsas nebuvo profesionalus diplomatas. Jis buvo politikas. Ir radikalių pažiūrų politikas, kurio
nota bene pasirodė pernelyg radikalios Darbo partijai (Labour Party)16. Buvo įsitikinęs, kad yra būtina
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sureguliuoti santykius su Sovietų Sąjunga, ir anksčiau skelbėsi pasiryžęs vykti į Maskvą ir dirbti šia
kryptimi. 1939 m. birželio ir liepos sandūroje tokį pasiūlymą pateikė tuometiniam užsienio reikalų
ministrui lordui Edwardui Halifaksui, tačiau šis atsakė, jog – kaip pažymėjo S. Crippsas dienoraštyje –
„at the moment they could not use my services!17“18. 1939 m. rugsėjį jis pakartojo pasiūlymą ir galiausiai
1940 m. birželio 12 d. atvyko į Maskvą kaip naujasis ambasadorius, nors pirminis JKD vyriausybės tikslas
buvo siųsti jį į SSRS išskirtinai kaip specialųjį pasiuntinį atlikti – kaip apibūdinta – „exploratory mission“
(„žvalgomąją misiją“)19. Tik po kone ultimatyvaus sovietų spaudimo sutikta, kad S. Crippsas vyktų į
Maskvą kaip ambasadorius20.
Mūsų domėjimosi objektas yra ne visa jo misija, o tik pasiūlymai, pateikti Sovietų vyriausybei 1940 m.
spalio 22 d. Tiesioginė šių pasiūlymų priežastis buvo tos pačios krypties vokiečių iniciatyva, t. y. palaikyti
artimesnius ryšius su SSRS. Spalio 13 d. buvo numatytas Vokietijos ambasadoriaus Sovietų Sąjungoje
Friedricho Wernerio von der Schulenburgo grįžimas iš Berlyno į Maskvą, ir būtent tą dieną S. Crippsas
išsiuntė į URM šifruotą pranešimą, kuriuo perspėjo, kad Vokietija gali pateikti „attractive offers for Russia for her hostile neutrality to Great Britain and Turkey or for her participation against Turkey21“. Britų
ambasadorius buvo įsitikinęs, jog tai yra paskutinė akimirka palenkti Sovietų Sąjungą prie britų, o vienintelis argumentas, kuris galėtų SSRS tuo įtikinti, būtų „some attractive offer as to their post-war position22“. Šio pasiūlymo esmę S. Crippsas pateikė savo pranešimo dvyliktame paragrafe, kuris skambėjo taip:
Is it not possible in order to make a real effort to change their [Soviet Government’s] policies for us to
inform them that in the event of behaving to us in as friendly a way as they behave to Germany and substituting a benevolent neutrality at least towards Turkey and Iran in event of either of them being attacked, we
would (a) guarantee in the event of our being victorious to consult with them fully on post-war settlement of
Europe and Asia in association with other victorious powers. (b) Not to form or enter any anti-Soviet alliance after the war. (c) For the time being till after the war (gr[ou]p undec[iphered]) their de facto sovereignty
of the Baltic States and part of Poland, Bessarabia and Bukovina they have occupied. (d) Arrange to supply
them with articles they require and we can spare for arming themselves against Axis should they be attacked.
(e) Guarantee that they will not be attacked from the south from Iran or Turkey and especially that Baku
will not be attacked from these countries by us or any of our Allies.23, 24
S. Crippso nuomone, sovietų pritarimą priimti šiuos slaptus politinius pasiūlymus liudytų prekybos
sutarties sudarymas. Ir tik jeigu ją pasirašius nekiltų pavojingų reakcijų iš Ašies valstybių, Didžioji Britanija ir Sovietų Sąjunga turėjo pasirašyti nepuolimo paktą – panašų į tą, kurį SSRS sudarė su Vokietija.
S. Crippsas prašė skubiai atsiliepti dėl šių pasiūlymų. Lordas Halifaksas supažindino su S. Crippso pasiūlymais Karo kabineto narius ir pateikė rekomendaciją: „there was good deal to be said for acting on the
17
18

19

20
21

22
23

24

„šiuo metu jie negalėtų pasinaudoti mano paslaugomis!“.
Stafford Cripps’ Confidential Diary, July 3 [1939]. In: Bodleian Library, Oxford (toliau: BL), Sir Stafford Cripps’ Papers (depozyt
Nuffield College), (toliau: SC), SC–5.
Karo kabineto posėdis, 18.05.1940, pkt. 13. In: The National Archives, Kew (tolau: TNA), War Cabinet: Minutes and Conclusions of
the War Cabinet, WM Series (CAB 65), CAB 65/7/22, WM (40)127.
Karo kabineto posėdis, 31.05.1940, pkt. 9. TNA, CAB 65/7/44, WM (40)149.
„patrauklių pasiūlymų Rusijai mainais už jos priešišką neutralumą Didžiosios Britanijos ir Turkijos atžvilgiu arba už nukreiptus
prieš Turkiją veiksmus“.
„kokį nors patrauklų pasiūlymą, susijusį su jų pozicija karui pasibaigus“.
„Kaip reali pastanga pakeisti jų [Sovietų vyriausybės] politiką galėtų būti informavimas, kad jeigu jie mums būtų draugiški (taip,
kaip elgiasi Vokietijos atžvilgiu) ir laikytųsi draugiško neutralumo bent jau Turkijos ir Irano atžvilgiu, jeigu bet kuri iš šalių būtų
užpulta, mes (a) užtikrintume, jog, mums esant nugalėjusiąja šalimi, išsamiai tartumės su jais dėl pokario Europos ir Azijos sureguliavimo kartu su kitomis nugalėjusiomis šalimis; (b) karui pasibaigus, neformuotume jokių antisovietinių aljansų ir į tokius
aljansus nestotume; (c) iki kol pasibaigs karas [neįskaitoma] jų de facto suverenitetą Baltijos valstybėse ir jų okupuotoje Lenkijos
dalyje bei Besarabijoje ir Bukovinoje; (d) pagal galimybes organizuotume prekių, jiems būtinų ginantis nuo Ašies šalių, tiekimą;
e) užtikrintume, kad jie nebus puolami iš pietų pusės iš Irano arba Turkijos teritorijos, ir ypač kad iš šių šalių teritorijos mes arba
mūsų sąjungininkai nepulsime Baku.“
S. Crippso pranešimas, 13.10.1940, No. 865. TNA, Foreign Office: General Correspondence (FO 371), FO 371/24845, N.6875/30/38.
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lines suggested by Sir Stafford Cripps25“26. Kitą dieną, t. y. spalio 15-ąją, S. Crippso pranešimas ir parengtas URM atsakymo projektas buvo aptarti Karo kabinete. Buvo pritarta instrukcijos, skirtos S. Crippsui,
turiniui ir dar tą pačią dieną ji išsiųsta į Maskvą27. E. Halifaksas joje įpareigojo ambasadorių pradėti
atitinkamus pokalbius su Sovietų vyriausybe, tačiau nurodė būti atsargiam prisiimant įsipareigojimus. Jis
pabrėžė, jog Sovietų Sąjunga privalanti „give some practical proof of benevolent neutrality towards Turkey and Iran28“. Papildomai aiškino, jog galimas pritarimas dėl pokario konsultacijų su Sovietų Sąjunga
nereiškia pasirengimo pripažinti sovietų požiūrį į Europos ir Azijos ateitį. Be to, manė, kad įsipareigojant
nedalyvauti jokioje sąjungoje, nukreiptoje prieš SSRS, būtina sąlyga yra sovietų įsipareigojimas nesikišti į
britų interesus – nesvarbu, tiesiogiai ar netiesiogiai (per revoliucinę agitaciją). Labiausiai mus dominančiame instrukcijos punkte pabrėžta:
We already recognise that Soviet Government are in de facto control of Baltic States and occupied parts
of Poland and Roumania, and I see no objection to your telling them that we shall continue to act on this
assumption. I obviously could not, however, agree to any statement implying de jure recognition or gravely
compromising post-war position; and I fear that this is what they may want…29
Taigi Simonas Burgessas klysta rašydamas, kad S. Crippsas iš E. Halifakso gavo teisę laisvai veikti ir kad
pateikė Molotovui greitomis savo paties parengtą memorandumą (sic!), o Karo kabinetas tik buvo apie tai
informuotas (supraskime – post factum)30. Karo kabinetas apie S. Crippso pasiūlymą buvo informuotas iš
anksto ir jam pritarė, ir tik gavęs „žalią šviesą“ ambasadorius spalio 17-ąją paprašė susitikti su Molotovu31.
Tada jis nežinojo, jog tą pačią dieną Schulenburgas įteikė Molotovui spalio 13 d. parašytą Ribbentropo laišką, kuriuo buvo kviečiama atvykti vizito į Berlyną32. S. Crippsas, nesulaukęs jokio atsakymo, savo prašymą
pakartojo spalio 21 d. – tą dieną, kai Molotovas priėmė kvietimą atvykti į Berlyną33. Ir tik kitą dieną, t. y. spalio 22 d., S. Crippsas gavo galimybę susitikti, tačiau ne su Molotovu, o tik su jo pavaduotoju A. Vyšinskiu34.
Per susitikimą S. Crippsas liaudies komisaro pavaduotojui įteikė dokumentą apie britų pasiūlymus
santykiams su Sovietų Sąjunga suderinti. Ataskaitą apie įvykusį pokalbį kartu su A. Vyšinskiui pateikto
memorandumo santrauka S. Crippsas išsiuntė į Londoną naktį iš spalio 22-osios į 23-iąją pranešimais
Nr. 911, 912 ir 91335. Kaip matyti iš telegramos Nr. 911, pateiktasis memorandumas buvo rusiškas dokumento, parengto anglų kalba, vertimas. Tai padaryta ne iš mandagumo, o siekiant apsidrausti. Bent
jau tokį vertimą galima aptikti spalio 31 d. S. Crippso telegramoje, kurioje ambasadorius patikino, jog
A. Vyšinskis nematė angliškos teksto versijos, aiškindamas:
25
26
27

28
29

30
31
32
33
34

35

„būtų galima pateikti daug argumentų pritarti sero Staffordo Crippso siūlomiems veiksmams“.
Karo kabineto posėdis, 14.10.1940. TNA, CAB 65/9/32, WM (40) 270.
Žr. Karo kabineto posėdis, 15.10.1940. TNA, CAB 65/9/33, WM (40) 271; telegram FO do S. Crippsa, 15.10.1940, No 641. TNA, FO
371/24845, N.6875/30/38.
„praktiškai įrodyti savo draugišką neutralumą Turkijos ir Irano atžvilgiu“.
„Mes jau pripažįstame, kad Sovietų vyriausybė de facto kontroliuoja Baltijos valstybes bei okupuotas Lenkijos ir Rumunijos dalis,
ir aš neprieštarauju, kad jiems pasakytumėte, jog mes ir toliau veiksime remdamiesi šia prielaida. Aš, žinoma, nepritarčiau jokiam
teiginiui, išreiškiančiam de jure valdymo pripažinimą arba šiurkščiai kompromituojančiam pokarinį statusą; ir manau, kad būtent
to jie gali norėti…“
Burgess, S. Stafford Cripps: A Political Life, p. 141.
Telegram S. Crippsa do Londynu, 22.10.1940, No. 909. TNA, FO 371/24845, N.6875/30/38.
Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik. 1918–1945, Serie D: 1937–1945, Band XI. 1, Bonn 1964, dok. 176, p. 248–253.
Ibidem, dok. 211, p. 300–301.
S. Crippsas buvo linkęs manyti, kad sunkumai, kuriuos jis patyrė Maskvoje, kilo dėl asmeninių Molotovo (provokiškų) simpatijų ir
(antibritiškų) išankstinių nuostatų. Žr. S. Cripps do Hughe Knatchbull-Hugessena, 23.10.1940. BL, SC–5. Šią problemą kitaip matė
Orme Sargentas, kuris, komentuodamas Didžiosios Britanijos ambasadoriaus Maskvoje situaciją, 1940 06 28 rašė: „I am sorry for
Sir S. Cripps, who is now entering the humiliating phase which all British negotiators in Moscow have to go through when they are
simply kept waiting on the doormat until such time as the Soviet Government consider it desirable, as part of their policy of playing
off one Power against the other, to take notice of H. M. Representatives…“ („Man gaila sero S. Crippso, priėjusio pažeminimo etapą,
kurį pereina visi britų derybininkai Maskvoje, kai jie paprasčiausiai verčiami laukti už durų, kol Sovietų vyriausybė, vykdydama
jėgų kiršinimo politiką, atkreipia dėmesį į Jo Didenybės pasiuntinius…“), cit. pagal: Hanak, H. Sir Stafford Cripps as British Ambassador in Moscow May 1940 to June 1941, p. 59.
S. Crippso pranešimai į Londoną, 22.10.1940, No 911, 912, 913. TNA, FO 371/24845, N.6875/30/38.
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Magdalena Hułas. Naujai perskaitytas 1940 metų spalio 22-osios Staffordo Crippso memorandumas

As we never correspond officially in Russian, there should be no difficulty at the appropriate time, if they
raise points, in satisfying them that this document was never intended to, and does not, constitute a text
and that actual English words of such a text when drawn up may not be identical with those translated into
Russian in the proposals submitted, though substance will be same.36, 37
Tiesa, nors S. Crippsas pasinaudojo šiais argumentais jau memorandumą įteikęs, aiškindamas, kodėl
nepaisė iš URM gautų instrukcijų (apie tai – toliau), vis dėlto galima pripažinti, kad į juos buvo atsižvelgta ir anksčiau. Kaip aiškėja iš A. Vyšinskio ataskaitos apie susitikimą su S. Crippsu, britų ambasadorius,
įteikdamas memorandumą rusų kalba, prašė, kad šis tekstas būtų laikomas neoficialiu oficialaus angliško
dokumento vertimu38. Įteikto memorandumo turinį ilgokai žinojome iš jo angliškos versijos, remdamiesi
tik nurodytomis trimis S. Crippso telegramomis39. Rusiška versija nebuvo žinoma, ji neatsirado nei tarp
URM dokumentų, nei tarp S. Crippso popierių – tiek saugotų The National Archives (CAB 127/66), tiek
Bodleian Library Oksforde. Tačiau, kaip minėta, 1995 m. pasirodžiusiame serijos Документы внешней
политики СССР 1940–1941 m. birželio mėn. laikotarpio pirmame tome greta A. Vyšinskio ataskaitos apie pokalbį su S. Crippsu paskelbtas rusiškas memorandumo tekstas. Šie dokumentai yra iš Архив
Внешней Политики Российской Федерации fondo. Aptardami britų pateiktų pasiūlymų turinį naudosimės ir rusiška, ir angliška versijomis.
S. Crippso pasiūlymų esmę sudarė Jungtinės Karalystės ir Sovietų Sąjungos pasikeitimas įsipareigojimais. Sovietų šalis turėjo įsipareigoti: a) išsaugoti neutralumą Didžiosios Britanijos atžvilgiu (tokį pat viltingą kaip ir Vokietijos atžvilgiu40); b) rodyti mandagų neutralumą Turkijos ir Irano atžvilgiu, ypač jeigu įsipainiotų į karinius veiksmus su Ašies valstybe; c) suteikti paramą Kinijos vyriausybei jos kovoje prieš japonų
agresiją, nesudarydama sutarčių su Japonijos vyriausybe; d) pasirašius britų ir sovietų prekybos susitarimą
ir nesulaukus priešiškos reakcijos iš Ašies valstybių arba Japonijos šio susitarimo atžvilgiu, su Jo Didenybės
vyriausybe sudaryti nepuolimo sutartį, panašią į tą, kurią SSRS sudarė su Vokietija. Britų šalis įsipareigojo:
a) konsultuotis su SSRS dėl pokario tvarkos Europoje ir Azijoje41 (apsidrausdama, jog tai nereiškia pažado
iš anksto priimti sovietų požiūrį); b) nekurti (ir nestoti) pokariu į jokią sąjungą, nukreiptą prieš Sovietų
Sąjungą, su sąlyga, jog SSRS susilaikys nuo bet kokios (tiesioginės ar netiesioginės) priešiškos akcijos, nukreiptos prieš JKD vyriausybės interesus; c) „[t]o recognise, until consultations under 2 (a) above take place,
de facto sovereignty of the U.S.S.R. in Estonia, Latvia, Lithuania, Bessarabia and Northern Bukovina and
those parts of former Polish State now under Soviet control42“43; d) pagal galimybes tiekti prekes, reikalingas
SSRS gynybai nuo kaimyninių valstybių puolimo; e) užtikrinti, jog iš Turkijos arba Irano teritorijos nebūtų
surengta jokio – nei Didžiosios Britanijos, nei dabartinių arba būsimų sąjungininkų – puolimo prieš SSRS.
36

37
38
39

40

41
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43

„Mes niekada oficialiai nebendraujame rusiškai, todėl jeigu kada nors jie iškeltų šį klausimą, nebūtų sunku juos patikinti, jog šis
dokumentas nebuvo sumanytas kaip oficialus tekstas ir jis toks nėra, ir jog tokio teksto, jei jis būtų parengtas, angliški žodžiai gali
nebūti tapatūs išverstuose į rusų kalbą pateiktuose pasiūlymuose vartojamiems žodžiams, nors esmė nebūtų pasikeitusi.“
S. Crippso pranešimas į Londoną, 31.10.1940, No. 944. TNA, FO 371/24845, N.7046/30/38.
Документы внешней политики СССР. Том 23. Кн. 1. 1 января – 31 октября 1940 г., c. 701.
Žr. Tebinka, J. Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945, s. 117, przyp. 208. Memorandumo tekstas (anglų kalba) su sutrumpinta įžanga pateikiamas kaip priedas prie S. Crippso misijos santraukos, kurią 1941 m. kovo 17 d.
išsiuntė per Jo Didenybės ambasadą Maskvoje į URM.
Versijoje, publikuotoje „Документы внешней политики СССР“, kalbama apie geranorišką SSRS neutralumą Turkijos, o ne Vokie
tijos atžvilgiu, o tai reikia suprasti kaip spausdinimo klaidą. Žr. Документы внешней политики СССР. Том 23. Кн. 1. 1 января –
31 октября 1940 г., c. 704.
Mums žinomoje rusiškoje dokumento versijoje angliška frazė „to consult with the Soviet Government, in association with the other
powers…“ („konsultuotis su Sovietų vyriausybe kartu du kitomis šalimis“) buvo sustiprinta ir įgavo tokią formą: „консультировать
в полной мере с Советским правительством наравне с другими державами… [paryškinta M. H.]“ (išsamiai konsultuotis su
Sovietų vyriausybe kartu su kitomis šalimis“). Deja, nepavyko nustatyti, kas išvertė dokumentą į rusų kalbą; galbūt tuometinis
Didžiosios Britanijos ambasados Maskvoje vertėjas Charlesas Dunlopas.
„iki prasidedant konsultacijoms 2 (a) nurodytais klausimais, pripažinti SSRS faktinį suverenitetą Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje,
Besarabijoje ir Šiaurės Bukovinoje bei tose buvusios Lenkijos valstybės dalyse, kurios dabar yra kontroliuojamos Sovietų Sąjungos“.
Rusiškoje versijoje prieštaringiausios šios pastraipos formuluotės buvo tokios: „de facto власть Советского Союза“ (Sovietų Sąjungos de facto valdymas), „в тех частях бывшего Польского государства <…> под Советским главенством. (buvusios Lenkijos valstybės teritorijose <...>, kurias valdo Sovietų Sąjunga) [paryškinta – M. H.]“.
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A. Vyšinskis pareiškė, kad dėl pateiktų dokumente pasiūlymų reikšmingumo negali pateikti pozicijos nesuderinęs su vyriausybe. Prie klausimo grįžta spalio 26 d.: liaudies komisaro pavaduotojas tą dieną informavo britų ambasadorių, jog Sovietų vyriausybė įvertino pateiktus pasiūlymus kaip svarbius, reikalingus nuodugnesnės analizės, ir pasistengė gauti iš S. Crippso papildomą paaiškinimą44. Joks iš jo klausimų tiesiogiai
neaprėpė „de facto suvereniteto pripažinimo“, kitaip tariant, punkto, kuris kėlė daugiausia diskusijų Londone.
Pirmuosiuose URM komentaruose dėl S. Crippso memorandumo teigta, kad jo turinys atitinka duotas ambasadoriui instrukcijas, o į porą pastebėtų neatitikimų nekreipta dėmesio. Spalio 24 d. komentare
URM Šiaurės šalių skyriaus vadovas Laurence Collier, tiesa, rašė, jog dėl S. Crippso pavartotos formuluotės „de facto sovereignty“, reiškiančios daugiau negu instrukcijoje pavartota formuluotė „de facto control“, Lenkijos (ir Amerikos) vyriausybė gali prieštarauti, tačiau jis nepaisė fakto, kad britų ambasadorius
savo memorandume pavartojo formuluotę „former Polish State“45. O juk tai prieštaravo ne tiktai tarptautinės teisės principams, bet ir britų užsienio politikos nuostatoms. Tik vėliau buvo atkreiptas L. Collier
dėmesys į S. Crippso pavartotą formuluotę, bet ir tada jis teigė, jog taip tikriausiai nutiko dėl nekruopštaus redagavimo, o ne dėl S. Crippso politinių pažiūrų46. Jis neįžvelgė S. Crippso pavartotos formuluotės
reikšmės sovietinei šaliai ir kaip bus sunku ją pašalinti – ne dėl žodžių, bet norint pakeisti apibrėžtas
britų nuolaidų ribas.
S. Crippso pranešimai iš Maskvos vis dėlto sukėlė nerimo premjerui Winstonui Churchilliui ir jis
pranešimo Nr. 913 punkto, kuriame aptariama „de facto sovereignty“, paraštėje uždavė klausimą: „Foreign Secretary. Has Sikorski been consulted at all about this kind of line? WSC, 26[?].X47“. Atsakydamas
E. Halifaksas pasistengė problemą kiek įmanoma sumažinti, informavo premjerą, kad bus atkreiptas
ambasadoriaus dėmesys į skirtumus tarp instrukcijos ir jos įgyvendinimo, ir patikino, jog leksiką bus
stengiamasi pakeisti. Pabrėžė, jog tai nebus lengva, nes sovietai kaltins bandant „praskiesti“ pirminį pasiūlymą. Atsakymo fragmentą apie Lenkijos vyriausybę verta pacituoti ištisai. E. Halifaksas rašė:
Sikorski has not been consulted about these discussions, but the Polish position was, as you will have seen,
sufficiently safeguarded by our instructions to Cripps, which limited our recognition of the ‘de facto’ position
till the end of the war. Sikorski has always, I think, been ready to distinguish between Russian-occupied, and
German-occupied Poland.48, 49
Nuomonė, pareikšta šiame paskutiniame sakinyje, tikriausiai buvo suformuluota remiantis iš dalies asmeniniais E. Halifakso įsitikinimais, iš dalies ankstesniu jo bendravimu su W. Sikorskiu. Mat prieš metus,
1939 m. spalio 26 d., Lordų rūmuose E. Halifaksas komentuodamas rugsėjo 17 d. sovietų agresiją prieš Lenkiją pasakė, kad šitaip SSRS pasiekė sieną, dar anksčiau siūlytą lordo Curzono50. Po to Lenkijos šalis premjero W. Sikorskio pavedimu 1940 m. birželio 19 d. E. Halifaksui įteikė memorandumą dėl lenkų ir sovietų
santykių, vadinamą Litauerio memorandum (po kelių dienų jis buvo atšauktas)51. Be to, birželio 19 d. abu
politikai buvo susitikę pokalbio, per kurį W. Sikorskis esą pasakęs, jog būtų linkęs teigiamai atsakyti į Sovie44
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A. Vyšinskis per pokalbį kelis kartus pabrėžė, jog sovietų šalis nori, kad S. Crippso paaiškinimai būtų visiškai patvirtinti Didžiosios Britanijos vyriausybės, žr. S. Crippso pranešimą, informuojantį apie pokalbio eigą: 26.10.1940, No 925. TNA, FO 371/24848,
N.6984/40/38. Toks pritarimas perduotas telegrafu: FO – S. Crippsui, 29.10.1940, No 719. Ibidem.
L. Collier komentaras apie S. Crippso pranešimus: Nr 911–913, 24.10.1940. TNA, FO 371/24845, N.6875/30/38.
L. Collier H. Seymourui (URM pasekretoriaus pavaduotojui), 25.10.1940. Ibidem.
„Užsienio reikalų ministras. Ar buvo iš viso tariamasi su Sikorskiu dėl tokios pozicijos?“.
„Su Sikorskiu dėl šių svarstymų tariamasi nebuvo, tačiau, kaip matėte, Lenkijos poziciją gana apsaugo mūsų nurodymai S. Crippsui,
nustatantys, kad mūsų de facto statuso pripažinimas galioja tik iki pasibaigs karas. Sikorskis, mano manymu, visada buvo pasirengęs skirti Rusijos okupuotąją ir Vokietijos okupuotąją Lenkiją.“
Halifax do W. S. Churchilla, 26.10.1940. Ibidem.
Žr. Poland in the British Parliament. 1939–1945. Vol. I: British Guarantees to Poland to The Atlantic Charter (March 1939 – August 1941). Compiled and edited by W. Jędrzejewicz with the assistance of P. C. Ramsey. New York: Jozef Pilsudski Institute of
America for Research in the Modern History of Poland, 1946, p. 356. Dėl E. Halifakso pareiškimo lenkai, suprantama, smarkiai
prieštaravo, žr. Tebinka, J. Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945, s. 87–91.
Plačiau apie tai žr. Cienciala, A. M. The Question of the Polish-Soviet Frontier in 1939–1940: The Litauer Memorandum and Sikorski’s Proposal for Re-establishing Polish-Soviet Relations. The Polish Review, 1988, Vol. 33, No. 3, p. 295–323.
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tų bandymus su juo susisiekti: „on condition that the question of the eastern frontier of Poland was freely
discussed52“53. Ši nuostata atsirado tuo metu rengtoje S. Crippsui instrukcijoje, bet E. Halifaksas nusprendė
išbraukti šį fragmentą teigdamas, kad lenkai tikriausiai dar nėra pasirengę tiek daug priimti54.
Vis dėlto grįžkime prie 1940 m. spalio įvykių. E. Halifaksas, nepaisydamas įspėjimų, dėl kurių pats
rašė W. Churchilliui, pripažino, kad vertėtų pabandyti sušvelninti S. Crippso teiginius. Pranešime ambasadoriui siūlė atsisakyti žodžių „suverenitetas“ (sovereignty) ir „buvusi“ teigdamas: „In case of absolute
necessity we might have to accept ‘sovereignty’ but, in view of our relations and arrangements with
Poland, we cannot in an international agreement speak of ‘former Polish State’.55“56 S. Crippso atsakymas parodė, jog, priešingai, nei teigė L. Collier, žodžiai buvo pavartoti ne atsitiktinai ar dėl neatidumo,
o atspindėjo ambasadoriaus pažiūras. Aiškindamas savo pavartotą formuluotę „suverenitetas de facto“,
S. Crippsas ypač atkreipė dėmesį, kad vartojo ją tarp savo pasiūlymų, pateiktų URM spalio 12 d. ir kad
tuo metu dėl jos neprieštarauta. Dar argumentavo, jog „Russian translation given to Vyshinsky employed however a somewhat vague word ‘vlast’ meaning power or (?authority) and there will be no great
difficulty in explaining to the Soviet authorities that this is a translation of the English word ‘control’ for
which there is no exact Russian equivalent57“. O dėl apibūdinimo „buvusi Lenkijos valstybė“ JKD ambasadorius tvirtino: „I was not aware that His Majesty’s Government desired to maintain fiction that former
Polish state (as distinct from the Government) still exists de facto.58“ S. Crippsas, išsilavinęs teisininkas,
ir toliau manė, jog apibūdinimas „buvusi“ kalbant apie Lenkijos valstybę yra teisingas, nors pripažino,
kad vartoti šią formuluotę oficialiame tekste psichologiniu atžvilgiu būtų netikslinga. Taigi jis taip pat
siūlė pakeisti ją teiginiu, kuriam pritartų britai ir kuris nekelia tokio prieštaravimo kaip „Soviet-occupied
Poland“ („Sovietų okupuota Lenkija“), o būtent: „those White Russian and Ukrainian districts which at
the date of outbreak of war were part of the Polish State59“60.
Ir tik šitaip S. Crippsui atskleidus asmenines pažiūras URM pradėta aktyviai keistis nuomonėmis.
Fitzroy Macleanas tvirtino, kad ambasadoriaus pažiūros į suvereniteto ir valstybių tęstinumo klausimus
neatitinka tarptautinės teisės principų. Jis pripažino, kad S. Crippso siūloma nauja formuluotės versija
kelia ne mažiau abejonių nei „former Polish State“ („buvusi Lenkijos valstybė“), ir paprašė pakomentuoti
URM teisės patarėją Williamą Malkiną, kurio anksčiau tuo klausimu nebuvo atsiklausta61. W. Malkinas
pritarė F. Macleano nuomonei62. Kartu buvo suderinta nauja tinkamos formuluotės versija ir apie tai
S. Crippsas lapkričio 8 d. buvo informuotas pranešimu. Jam nurodyta suteikti aptariamam fragmentui
tokį skambesį: „To recognise until consultations under 2(a) above take place de facto control of Soviet
Government in Estonia, Latvia, Lithuania, Bessarabia and Northern Bukovina, and those parts of Poland
now under Soviet administration.63“ Ši formuluotė papildomai paaiškinta: „We must avoid any phrase
which might imply that last-named territories are in law no longer part of Polish State.64“65
52
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„su sąlyga, kad bus laisvai svarstomas Lenkijos rytų pasienio klausimas“.
E. Halifakso pokalbio su W. Sikorskiu ataskaita, 19.06.1940. TNA, FO 371/24482, C.7880/7177/55.
A. Beviro pažyma W. S. Churchilliui, 24.06.1940. TNA, Prime Minister’s Office: Operational Papers (PREM 3), PREM 3/395/1.
„Jeigu tai būtų absoliučiai būtina, galbūt turėtume sutikti su „suverenitetu“, tačiau atsižvelgdami į mūsų santykius ir susitarimus su
Lenkija negalime tarptautinėje sutartyje kalbėti apie „buvusią Lenkijos valstybę.“
URM pranešimas S. Crippsui, 30.10.1940, No. 720. Ibidem.
„Vyšinskiui įteiktame rusiškame vertime vis tik buvo kažkiek miglotas žodis „vlast‘“, reiškiantis „galią“ arba (?„valdžią“), ir būtų nesunku Sovietų vyresnybei paaiškinti, kad tai yra tikslaus rusiško atitikmens neturinčio angliško žodžio „kontroliavimas“ vertinys“.
„Nežinojau, kad Jo Didenybės vyriausybė tiki prasimanymu, jog buvusi Lenkijos valstybė (skirtingai negu vyriausybė) vis dar faktiškai egzistuoja.“
„Baltosios Rutenijos ir Ukrainos sritys, kurios, kilus karui, buvo Lenkijos valstybės sudėtyje“.
S. Crippso pranešimas į Londoną, 31.10.1940, No 944. TNA, FO 371/24845, N.7046/30/38.
F. Macleano pažyma, 3.11.1940. Ibidem.
W. Malkino pažyma, 4.11.1940. Ibidem.
„Iki prasidedant konsultacijoms 2 (a) nurodytais klausimais, pripažinti, kad Sovietų vyriausybė de facto kontroliuoja Estiją, Latviją,
Lietuvą, Besarabiją ir Šiaurės Bukoviną bei tas buvusios Lenkijos valstybės dalis, kurias dabar valdo Sovietų Sąjunga.“
„Turime vengti bet kokios frazės, leidžiančios suprasti, kad minėtos teritorijos juridiškai nebėra Lenkijos valstybės dalis.“
URM pranešimas S. Crippsui, 8.11.1940, No. 760. Ibidem.
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Britams tariantis, kaip galutinai suformuluoti britų ir sovietų susitarimą, sovietai buvo linkę jį visiškai atmesti. Lapkričio 2 d. susitikęs su S. Crippsu A. Vyšinskis jam priekaištavo, kad britai, kitaip, nei
deklaruoja, nesuinteresuoti pagerinti santykių su Sovietų Sąjunga, o paskui pridūrė, jog dėl spalio 22 d.
memorandumo jokių papildomų klausimų nėra66. Tai buvo ženklas, kad sovietų valdžia garantijų savo
interesams ieško kitur. Lapkričio 9 d. Vokietijos radijas pranešė apie Molotovo vizitą Berlyne, kitą dieną
Maskvos spauda informavo apie jo išvykimą67. Skubomis URM parengtame pranešime S. Crippsas pažymėjo, jog užsienio reikalų liaudies komisaras tikriausiai informavo vokiečius apie britų pasiūlymą, kad
gautų naudingesnes susitarimui sąlygas – mat S. Crippsas neturėjo jokių abejonių, jog toks susitarimas iš
anksto parengtas68. Kitą dieną S. Crippsas vėl susitiko su A. Vyšinskiu ir ėmėsi kitokios derybų taktikos.
Jis bandė daryti spaudimą pabrėždamas, kad britų pasiūlymas nėra neterminuotas, o draugiškas neutralumas, SSRS siūlomas Didžiajai Britanijai, vėliau neturės tokios vertės, kokią turėtų tuo metu69. Ši taktika
buvo neefektyvi.
Dar daugiau, lapkričio 15 d. žinios apie britų ir sovietų derybas ir britų pasiūlymai Maskvai pateko į spaudą. Frederickas Kuhas (United Press of America korespondentas Londone) tą dieną kreipėsi
į Fitzroy Macleaną prašydamas patvirtinti informaciją, kaip jis patikino, gautą iš sovietų šaltinio, kurį
F. Macleanas manė esant Andrew Rothsteiną, TASS korespondentą Londone70. URM valstybės pavaduotojo Orme Sargento įgaliotas, F. Macleanas patvirtino F. Kuho informaciją, kurios esmė buvo ta, kad
„Sir Stafford Cripps had on the 22nd October proposed to M[onsieur] Vyshinsky an agreement under
which Great Britain would promise the Soviet Union a part in any ultimate peace settlement, would
undertake not to join any combination of hostile powers against the Soviet Union and would grant
de facto recognition of the incorporation of the Baltic States in the Soviet Union.71“72 Būtina atkreipti
dėmesį, kad informacija, patekusi į spaudą, aprėpė išskirtinai Estiją, Latviją ir Lietuvą, bet nebuvo užsimenama apie Besarabiją, Šiaurės Bukoviną, Lenkiją ir juolab apie buvusią Lenkiją. Šią informaciją, jau
žinomą United Press of America ir japonų agentūrai Domei, lapkričio 16 d. paskelbė News Chronicle, o
lapkričio 18 d. The Times. Jos viešas pateikimas negalėjo nesukelti didelio atgarsio.
Oficiali britų reakcija buvo S. Crippso išsiųstas A. Vyšinskiui raštas, kuriame kaip atsakinga už
nutekinimą apkaltinta Sovietų šalis, tiksliau Sovietų ambasada Londone, ir išreikštas apgailestavimas sovietams neišlaikius britams svarbios paslapties73. Lapkričio 19 d. per pokalbį su S. Crippsu
A. Vyšinskis išsakė protestą dėl kaltinimo sovietams sulaužius derybų paslaptį ir lapkričio 27 d. laiške
šią poziciją patvirtino, papildydamas iš Sovietų ambasados Londone gautomis žiniomis, pagal kurias būtent URM tarnautojai galėjo perduoti žurnalistams informaciją apie britų spalio 22 d. pasiūlymus74. Britų ambasadorius laikėsi ankstesnės nuomonės75, vis dėlto verta pastebėti, kad pats nebuvo
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A. Vyšinskio pokalbio su S. Crippsu ataskaita, 2.11.1940, In: Документы внешней политики СССР. Том 23. Кн. 2 (часть 1).
1 ноября 1940 г. – 1 марта 1941 г.. Москва: Международные отношения, 1998, dok. 478, c. 13 ir c. 14.
Išsamiau šio vizito tema ir plačiau apie sovietų ir vokiečių santykius šiuo laikotarpiu žr. Dębski, S. Między Berlinem a Moskwą:
stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941, s. 418.
S. Crippso pranešimas URM, 10.11.1940, No. 976. TNA, FO 371/24852, N 7163/283/38.
S. Crippso pranešimai URM, 11.11.1940, No. 985 i 986. TNA, FO 371/24848, N.7165/40/38 ir N7166/40/38).
Didžiosios Britanijos žvalgybos duomenys rodė, kad daugeliu atvejų F. Kuho informatorius buvo pats ambasadorius Ivanas Majskis:
John Maude (MI5), Williamui Codringtonui (FO), 28.10.1940; W. Codringtonas – J. Maude’ui, 1.11.1940. TNA, Records of the Security Service (KV), KV 2/985.
„Seras Staffordas Crippsas spalio 22 d. pasiūlė ponui Višinskiui sutartį, pagal kurią Didžioji Britanija pažadėtų, kad Sovietų Sąjungai bus pasiūlyta dalyvauti bet kokiame galutiniame taikos susitarime, o ji nestos į jokią Sovietų Sąjungai priešišką jėgų koaliciją ir
faktiškai užtikrins Baltijos valstybių inkorporavimo į Sovietų Sąjungą pripažinimą.“
F. Macleano pažyma, 15.11.1940. TNA, FO 371/24848, N.7200/40/38. O. Sargento pažyma Halifaksui (paaiškinanti sutikimo patvirtinti informaciją priežastis), 15.11.1940. Ibidem. Halifaksas nebuvo patenkintas šia situacijos raida ir rašė: „Please ensure that no
further ‘official’ communication should be made <…>“, 16.11.1940. Ibidem. Žr. taip pat pažymą apie pasiklausytą F. Kuho telefoninį
pokalbį su F. Macleanu, 15.11.1940. TNA, KV 2/985.
S. Crippsas – A. Vyšinskiui, 16.11.1940. TNA, FO 371/29463.
A. Vyšinskis – S. Crippsui, 27.11.1940. Ibidem.
S. Crippsas – A. Vyšinskiui, 28.11.1940. Ibidem.
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įsitikinęs jos tikrumu. Kalbėdamasis su Amerikos ambasadoriumi Maskvoje Lawrencu Steinhardtenu
jis tvirtino, jog informacijos nutekinimas buvo tam tikras URM sabotažas, kurį inspiravo „individuals
in the British Government who were so hostile to the Soviet Union that they would prefer to risk the
Empire rather than permit rapprochement to take place76“77. Londonas dėl nutekinimo sutartinai kaltino sovietus, tačiau susidūrė su priekaištais, kai informacija tapo vieša. Šį klausimą Karo kabinetas svarstė
lapkričio 18 d.78 W. Churchillis išreiškė nepasitenkinimą URM patvirtinus pranešimus apie S. Crippso
pasiūlymus, E. Halifaksas prisiėmė atsakomybę už žinybos veiksmus ir tuo pat metu tikino, kad žala dėl
paviešintos informacijos nėra itin didelė. Diskusijoje net atsirado argumentas, jog toks posūkis gali būti
naudingas, nes kairieji britų visuomenės elementai gali įsitikinti nepagrįstais JKD vyriausybės kaltinimais dėl trūkstamo noro gerinti santykius su SSRS. Įdomu tai, kad net per Karo kabineto posėdį remtasi
iliuzija, neva S. Crippso pasiūlymai aprėpė tik Estiją, Latviją ir Lietuvą.
Tuo metu net ir tokie neišsamūs spaudos pranešimai sukėlė rimto nerimo lenkų vyriausybei. Užsienio reikalų ministras Augustas Zaleskis šiuo klausimu jau buvo susitikęs su lordu E. Halifaksu lapkričio 18 d. Jis protestavo dėl britų vyriausybės bandymo prisiimti įsipareigojimus dėl SSRS nesitariant su
sąjungininke – lenkų vyriausybe. Jis pabrėžė, kad būtent Lenkija yra karo su Sovietų Sąjunga padėties ir
bent jau dėl šios priežasties Lenkijos vyriausybė turėtų būti informuojama apie SSRS leidimą dalyvauti
būsimosiose taikos derybose. Tačiau pirmiausia jis siekė, kad būtų paaiškinta, ar Didžioji Britanija pasirengusi pripažinti Sovietų Sąjungos įvykdytą Baltijos valstybių inkorporaciją de facto. Jis teiravosi, ar ši
formuluotė aprėpia ir Lietuvą, ir teigė, kad pritarimo atveju turįs priminti, jog „there was no common
frontier between Lithuania and the Soviet Union and that any recognition of the incorporation of Lithuania in the Soviet Union would therefore involve Polish territory also79“80. A. Zaleskis kritikavo ne tik
britų pasiūlymų esmę, bet ir JKD vyriausybės pasirinktą veiksmų taktiką. Jis pabrėžė, kad sovietai britų
pasiūlymus įvertins kaip jų silpnybę, o ne gerą valią, ir matys jų turinyje papildomą mainų elementą
derėdamiesi su Vokietija. Be kita ko, A. Zaleskis kritikavo pasirinkimą S. Crippsui būti derybininku.
Tvirtino, jog yra klaidinga manyti, kad kairiųjų pažiūrų politikai turėtų daugiau šansų diskustuojant su
sovietais. Atsakydamas į A. Zaleskio klausimus ir priekaištus E. Halifaksas patvirtino, jog britų vyriausybė kreipėsi su atitinkamais pasiūlymais į Sovietų vyriausybę, kad palenktų ją atsisakyti provokiškos
politikos. Jis taip pat pastebėjo: „we had no illusions as to Soviet policy and we had been particularly careful as regards what we said about matters affecting Polish interests81“82. Šis argumentavimas dėl
ypatingo atsargumo – palyginti su tuo, ką žinome apie S. Crippso pasiūlymų formuluotes ir apie britų
vidaus diskusiją ta tema, – nereikalauja komentaro. E. Halifaksas žadėjo A. Zaleskiui raštu pateikti britų
vyriausybės poziciją aptartais klausimais. Lenkijos Ministrų tarybos nariai, informuoti A. Zaleskio apie
pokalbio turinį, pranešimą priėmė su tam tikru palengvėjimu ir nusprendė susilaikyti nuo kokių nors
atsakomųjų sprendimų, kol sulauks E. Halifakso laiško83. Svarbią poziciją užėmė premjeras W. Sikorskis.
Jis pabrėžė: „Turime laikytis 1939 m. status quo, neliečiamybės pozicijos, kai kalbama apie Rytų sienas.“84
Tačiau ir jo kalba tryško optimizmu: pranešimuose apie britų ir sovietų santykius pastebėjo S. Crippso
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„Britų vyriausybės asmenys, buvę tiek priešiški Sovietų Sąjungai, jog būtų veikiau rizikavę imperija negu leidę atkurti draugiškus
santykius“.
Cit. pagal: Hanak, H. Sir Stafford Cripps as British Ambassador in Moscow May 1940 to June 1941, p. 67.
Karo kabineto posėdis, 18.11.1940, pkt. 5. TNA, CAB 65/10/0, WM (40) 290.
„Lietuva ir Sovietų Sąjunga neturi bendros sienos ir bet koks Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą pripažinimas taip pat liestų
ir Lenkijos teritoriją“.
E. Halifakso pokalbio su A. Zaleskiu ataskaita, 18.11.1940. TNA, FO 371/24482, C.12458/7177/55.
„dėl Sovietų politikos neturėjome iliuzijų ir buvome ypač atsargūs kalbėdami apie Lenkijos interesus liečiančius dalykus“.
Ibidem.
Informacijos ir propagandos ministerijoje svarstyta, pavyzdžiui, parengti laišką „The Times“ redakcijai, tačiau nuspręsta šio veiksmo atsisakyti.
Ministrų tarybos protokolas, 19.11.1940: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. T. 2: czerwiec 1940 – czerwiec 1941 / redaktor naukowy Marian Zgórniak, opracował Wojciech Rojek przy współpracy Andrzeja Suchcitza. Kraków: Secesja,
1995, s. 181.
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nusivylimo būnant Maskvoje požymių, prarandant iliuzijas dėl tikrų Sovietų vyriausybės tikslų. Be kita
ko, aptardamas susitikimą su E. Halifaksu Ministrų tarybos numatomo Lenkijos diplomatinių atstovybių
pertvarkymo kontekste, ministras A. Zaleskis, be kita ko, pareiškė: „Visi mūsų bandymai suartėti su lietuviais, latviais ir estais šiuo pagrindu nepavyko. Latviai visiškai orientuoti į Vokietiją, lietuviai iš esmės
taip pat. Stokholme užmegztas ryšys su estais, nusiteikusiais proaliantiškai. Nepriklausomos orientacijos
lietuviai neabejotinai yra Amerikoje, tačiau iki šiol su jais ryšys neužmegztas, tai bus viena iš naujojo
Lenkijos Respublikos ambasadoriaus užduočių.“85 Taigi šios krypties veiksmai buvo nukeliami vėlesniam
laikotarpiui, o kol kas viltys sietos su A. Zaleskio pokalbiu su E. Halifaksu.
Ne visi lenkai Londone siejo dideles viltis su laukiamu britų užsienio reikalų ministro raštu. Gerokai
atsargesnį situacijos vertinimą rodo Lenkijos ambasados karinio atašė brigados generolo Bronisławo Regulskio pažyma. Jis rašė, kad raminantis E. Halifakso atsakymas A. Zaleskiui nepaneigia pavojaus, kurį
S. Crippso nota kelia lenkų interesams. Jis teigė: „Ji liks visada precedentas, kuriuo galės remtis sovietai,
aptardami mūsų rytų sienas <...> Mūsų rytų sienos bus aukojamos, jei ši auka bus reikalinga gauti sovietus kaip sąjungininkus. Britų veikėjams vis dar Cursono linija yra <...> Lenkijos bylos sprendimo Rusijos
atžvilgiu raktas.“86 Įdomu, kad B. Regulskis dar negalėjo žinoti, jog S. Crippso notoje buvo kalbama apie
Lenkijos sienas. Tuo metu jis disponavo tik žiniomis apie planus pripažinti sovietų įvykdytą Baltijos valstybių aneksiją.		
Šis konkretus klausimas tapo vienu iš svarbiausių diskusijos punktų URM rengiant pažadėtą E. Halifakso raštą A. Zaleskiui. F. Macleanas, pateikdamas laiško projektą, rašė:
We can, I think, assume that M[onsieur] Zaleski does not realise that our proposals contained a specific
reference to Soviet-occupied Poland, nor (fortunately) what were the terms of this reference. There is no
need to emphasise in our reply that the proposals presented by Sir Stafford Cripps to M[onsieur] Vyshinsky
explicitly mentioned Poland, but we can scarcely disguise the fact that our proposal covered Soviet-occupied
Poland, and I have, therefore, thought it better to employ a comprehensive form of words covering all the
Soviet Government’s annexations. This makes it unnecessary to go into M[onsieur] Zaleski’s rather silly
reference to Lithuania <…> it was never suggested that we should recognise the incorporation of Lithuania
in the Soviet Union separately from that of Latvia and Estonia, which would thus have provided a direct
territorial connexion with the Soviet Union proper. Moreover, even if we had decided to recognise the incorporation of Lithuania alone, there would have been no reason why we should not have regarded it as a
Soviet enclave on the lines of East Prussia before the war. In actual fact, however, it is our intention to grant
de facto recognition of the Soviet occupation of Poland as well as of all three Baltic States so that the whole
question is purely academic. <…>.87, 88			
Šiuokart buvo pasirūpinta URM teisės patarėją paklausti dėl rengiamo E. Halifakso rašto. Minėtasis
W. Malkinas pripažino, kad S. Crippso pavartotos pasiūlymų formuluotės, lenkų nuomone, buvo visai
85
86

87

88

Ibidem, s. 180.
B. Regulskis – Leonui Mitkiewicziui, 21.11.1940. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1940, redaktor tomu: Magdalena Hułas.
Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010, dok. 478, s. 812–813. Pulk. Mitkiewiczius (Vyriausiojo vado II štabo
skyriaus viršininkas) perdavė pažymą Vyriausiojo vado štabo viršininkui brig. gen. Tadeuszui Klimeckiui. Ją taip pat gavo Vyriausiasis vadas gen. Sikorskis.
„Mano nuomone, panašu, kad p[onas] Zaleskis nesuvokia, jog mūsų pasiūlymuose ypač užsimenama apie Sovietų okupuotą Lenkiją ir (laimei), kokiais žodžiais apie tai užsimenama. Nėra reikalo mūsų atsakyme akcentuoti, kad sero Staffordo Crippso ponui
Višinskiui pateiktuose pasiūlymuose tiesiogiai minima Lenkija, tačiau vargu, ar galime nuslėpti, kad mūsų pasiūlymas taikomas Sovietų okupuotai Lenkijai, todėl maniau būsiant geriau vartoti žodžius, be užuolankų nusakančius visą Sovietų vyriausybės aneksijos
spektrą. Todėl nėra prasmės kalbėti apie pono Zaleskio gana neprotingas užuominas apie Lietuvą <…> niekada nebuvo siūloma,
kad turėtume pripažinti Lietuvos inkorporavimą į Sovietų Sąjungą atskirai nuo Latvijos ir Estijos inkorporavimo ir taip kartu pripažinti tiesioginę teritorinę jungtį su Sovietų Sąjunga siaurąja prasme. Be to, jeigu būtume nusprendę pripažinti vien tik Lietuvos
inkorporavimą, nebebūtų likę pagrindo nelaikyti jos Sovietų Sąjungos anklavu panašiai kaip Rytų Prūsija prieš karą. Tačiau iš tikrųjų mes norime pripažinti, kad Sovietų Sąjunga yra de facto okupavusi Lenkiją ir visas tris Baltijos valstybes, todėl visas šis klausimas
yra akademinio pobūdžio <...>.“
Note F. Macleana, 21.11.1940. TNA, FO 371/24482, C.12458/7177/55.
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netinkamos. Jis patarė, kad laiške A. Zaleskiui būtų pabrėžtas laikinas siūlytų sprendimų pobūdis, o
būtinumą jas priimti pagrįsti tuo, kad rusai: „are in fact in control of those territories, and that without
recognising this fact it is impossible for us to deal with matters affecting British interests in those territories, which can only be dealt with on the basis of the de facto situation.89“90
Galiausiai E. Halifaksas parengė laišką A. Zaleskiui lapkričio 27 d.91 Jis pripažino, kad pasiūlymai,
skirti Sovietų vyriausybei, aprėpė pasiūlymą laikinai, t. y. iki bus priimti galutiniai sprendimai karo pabaigoje, pripažinti SSRS nuo pat karo pradžios užimtų teritorijų „kontrolę de facto“. Dar E. Halifaksas
rėmėsi W. Churchillio pareiškimu Bendruomenių rūmuose ir 1940 m. rugsėjo 5 d. Lordų rūmuose pasakyta savo kalba92 dėl JKD vyriausybės pozicijos nepripažinti teritorinių pakeitimų, atliktų per karą, ir
patikino, jog pasiūlymai, pateikti Sovietų vyriausybei, šios nuostatos niekaip nesilpnina. Dar daugiau,
painiai stengėsi įtikinti, kad šios nuostatos nekvestionuoja:
As it would clearly be impossible to exclude the Soviet Government from such a settlement [of the future
of the territories concerned], our offer to consult them about it may be regarded as a necessary consequence
of our refusal to recognize enforced territorial changes which take place during the war.93, 94
Kiek kitaip E. Halifaksas vetino galimybes pasipriešinti imperinei SSRS politikai laiške, tą pačią dieną
išsiųstame S. Crippsui. Jis vertino sovietų politikus kaip realistus, kurie tikisi abipusio Vokietijos ir Didžiosios Britanijos išsekimo, ir tai sukurtų aplinkybes, kuriomis Sovietų Sąjunga bus pajėgi „to impose
its will on a Europe ripe for revolution95“96. A. Zaleskis E. Halifakso laišką gruodžio 2 d. pristatė Ministrų
tarybos posėdyje; jis tvirtino, kad laiško turinys rodo pažangą, palyginti su ankstesnėmis britų deklaracijomis, tačiau nurodė, jog reikia tęsti susirašinėjimą, „kad pasiektume visišką mūsų požiūrio dėl Rytų
sienų pripažinimą“97. Kliūtis, jo manymu, buvo Lenkijos ir Didžiosios Britanijos 1939 m. rugpjūčio 29 d.
sutarties slaptasis protokolas, „parodantis skirtumus tarp Lenkijos rytinių ir vakarinių sienų“. O A. Zaleskio nuomone, paramos galėjo suteikti Franklinas D. Rooseveltas. Užsienio reikalų ministras kaip pavyzdį pateikė šį faktą: Amerikos Prezidentui priėmus „Amerikos lietuvių delegaciją, kuriai <...> pareiškė
labai ryžtingai, jog Lietuva po karo bus nepriklausoma ir kad jis tai garantuoja“. Ministrų tarybos nariai
teigiamai, nors ir santūriai vertino E. Halifakso laišką. Diskusiją apibendrino premjeras W. Sikorskis,
pabrėždamas, kad Ministrų taryba „<...> paveda ministrui Zaleskiui tęsti derybas su britų užsienio reikalų ministru siekiant mūsų pozicijos sovietų klausimu pripažinimo“, ir kad „Roosevelto pareiškimas dėl
Amerikos lietuvių turi būti mūsų propagandos atitinkamai išnaudotas“.
A. Zaleskis atsakė E. Halifaksui gruodžio 14 d.98 Išsamiame rašte jis pateikė lenkų vyriausybės požiūrį
į Lenkijos Respublikos rytinių teritorijų okupaciją ir komentarą dėl britų ministro formuluotės „de facto
control“ Sovietų Sąjungos, okupavusios teritorijas, atžvilgiu. Jis atkreipė dėmesį į faktą, kad 1907 m. Hagos
konvencija gana aiškiai apibrėžia okupacinių valdžių teises ir pareigas, tad jeigu britų pasiūlymas pri89

90
91

92

93

94
95
96
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98

„de facto kontroliuoja šias teritorijas ir kad nepripažįstant šio fakto neįmanoma spręsti su Britanijos interesais šiose teritorijose
susijusius klausimus, kurie gali būti sprendžiami tik remiantis faktine situacija“.
Note W. Malkina, 22.11.1940. Ibidem.
Documents on Polish-Soviet Relations, 1939–1945. Vol. 1: (1939–1943), Eds. General Sikorski Historical Institute. London: Heinemann 1961, dok. 80, p. 97.
Poland in the British Parliament. 1939–1945. Vol. I: British Guarantees to Poland to The Atlantic Charter (March 1939 – August 1941),
p. 444–445.
„Neabejotinai būtų neįmanoma pašalinti Sovietų vyriausybę iš tokio susitarimo [dėl atitinkamų teritorijų ateities], todėl mūsų
pasiūlymą su jais tartis galima laikyti būtina mūsų atsisakymo pripažinti per karą primestas teritorines permainas pasekme.“
Documents on Polish-Soviet Relations, 1939–1945. Vol. 1: (1939–1943), s. 98.
„Primesti perversmui subrendusiai Europai savo valią.“
E. Halifaksas – S. Crippsui, 27.11.1940. BL, SC-5.
Ministrų tarybos posėdžio protokolas, 2.12.1940, In: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. T. 2: czerwiec
1940 – czerwiec 1941, s. 198.
A. Zaleskis – E. Halifaksui, 14.12.1940, In: Documents on Polish-Soviet Relations, 1939–1945. Vol. 1: (1939–1943), dok. 81, p. 98–101.
Ministrų tarybos nariai A. Zaleskio laišką laikė labai gerai suredaguotu, tačiau Ministras Pirmininkas W. Sikorskis ministrui nurodė, kad ateityje tokios svarbos klausimais jis prieš išsiųsdamas laiškų turinį aptartų su vyriausybe; žr. Ministrų tarybos posėdžio
protokolas, 19.12.1940, In: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. T. 2: czerwiec 1940 – czerwiec 1941, s. 212.
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pažinti reiškia vien Hagos nuostatų patvirtinimą, jį galima vertinti kaip nereikalingą (superflous); tačiau
jeigu šios nuostatos peržengtos, tai neabejotinai yra pavojingas precedentas. Su pasitenkinimu apibūdino
E. Halifakso nuorodą į W. Churchillio ir jo paties rugsėjo 5 d. pareiškimus. Britų įsipareigojimų konsultuotis su SSRS dėl pokarinės tvarkos klausimu A. Zaleskis apibūdino kaip „necessity of Soviet participation
in the discussion of the liquidation of the Russian temporary occupation of the territories concerned, after
the war99“, ir pabrėžė, jog ir šiuos sprendimus priimti būtų per ankstyva. Vis dėlto jis patikino pripažįstantis naudą, kurios galėtų gauti Lenkija iš Didžiosios Britanijos konsultacijų su Sovietų Sąjunga, nes
neabejoja, jog lenkų šalis gali tikėtis britų paramos teritorijų ir suverenumo klausimais. Toliau jis pristatė
Lenkijos vyriausybės požiūrį į Lenkijos Respublikos rytinių teritorijų okupaciją, siūlydamas atsižvelgti į
lenkų ir rusų (sovietų) santykių istoriją, priminė dvišalių tarptautinių sutarčių nuostatas, kurias pamynė
sovietų agresija ir aneksija.
Vienas iš faktų, į kurį jis atkreipė dėmesį, buvo Sovietų Sąjungos dalies užimtos Lenkijos teritorijos (Vilnijos) 1939 m. spalio 10 d. perdavimas Lietuvai, o vėliau iš naujo šios teritorijos perėmimas su
visa Lietuva 1940 m. rugpjūčio 3 d. Jis pabrėžė, kad galimas tarptautinis Lietuvos teritorijos aneksavimo
pripažinimas sukurtų rimtą problemą ne tik todėl, jog tai lygiagrečiai reikštų Vilnijos aneksijos pripažinimą – šį kraštą esant Lenkijos Respublikos dalimi. Esminga yra tai, jog slaptame Lenkijos ir Didžiosios Britanijos sutarties protokole (2b str.) pripažinta, kad Lietuva gyvybiniams Lenkijos interesams turi
tokios reikšmės kaip Belgija ir Olandija – Didžiosios Britanijos interesams. A. Zaleskis taip pat rėmėsi
savo pokalbiais ir susirašinėjimu su E. Halifaksu po jo 1939 m. spalio 26 d. pareiškimo, kuriame buvo
apibrėžta abiejų šalių pozicija dėl Sovietų Sąjungos. Jis taip pat palaikė pasirengimą toliau keistis nuomonėmis šia tema. Tai visiškai netiko britams. URM nuomonės apie A. Zaleskio laišką buvo skirtingos, bet
jas vienijo nuostata, kad reikia baigti keistis pastabomis šiuo klausimu.
Jamesas Youngas Mackenzie perspėjo, kad lenkai pasirengę susirašinėti ad infinitum, Frankas Kenyonas Robertsas teigė, kad susirašinėjimą tęsti yra netikslinga, ir rekomendavo glaustai, be įsipareigojimų patvirtinti laiško gavimą. Kai šiems pasiūlymams pritarė L. Collier ir nuolatinis URM valstybės
pavaduotojas Aleksandras Cadoganas100, pasikeitė užsienio reikalų ministras. Mirus JKD ambasadoriui
Vašingtone lordui Lothianui, į jo vietą buvo paskirtas lordas E. Halifaksas, o ministro krėslą URM užėmė
Anthony Edenas. Būtent jis baigė S. Crippso memorandumo klausimą santykiuose su lenkais. Gruodžio 28 d. jis susitiko su Lenkijos užsienio reikalų ministru; A. Zaleskis, remdamasis savo susirašinėjimu
su E. Halifaksu, pakartotinai išreiškė susirūpinimą dėl britų bandymų susitarti su SSRS, kuriais ignoruoti
Lenkijos interesai. A. Edenas įtikinėjo pašnekovą ramindamas, kad dieną per susitikimą su Ivanu Majskiu „the word ‘Poland’ was not even mentioned101“102. Po kelių dienų, 1941 m. sausio 2 d., jis atsakė
A. Zaleskiui į E. Halifakso gruodžio 14 d. laišką dviem sakiniais, tvirtindamas, kad susipažino su lenkų
pozicija, ir pakartotinai priminė 1940 m. rugsėjo 5 d. britų pareiškimus103. Sausio 6 d. A. Zaleskis atsakė
vienu sakiniu, išreikšdamas pasitenkinimą dėl to, kad britai teigė, jog Lenkijos vyriausybės pozicija, išdėstyta gruodžio 14 d. laiške, yra garantuota britų rugsėjo 5 d. pareiškimais. Taip buvo baigtas lenkų ir
britų susirašinėjimas, tiesiogiai susijęs su spalio 22 d. memorandumu.
Per minėtą A. Edeno pokalbį su I. Majskiu gruodžio 27 d. žodis „Lenkija“ iš tikrųjų neištartas. Tuo
metu pirmiausia aptarti Baltijos valstybių reikalai. I. Majskis susiejo sovietų ir britų santykių pagerinimo
galimybę su A. Edeno veiksmais šiuo klausimu. Jis teigė, kad britų užsienio reikalų ministras „должен

99
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„būtinybę siekiant, kad Sovietų Sąjunga dalyvautų svarstymuose dėl Rusijos vykdomos laikinos atitinkamų teritorijų okupacijos
likvidavimo karui pasibaigus“.
Žr. J. Y. Mackenzie pažyma, 20.12.1940; F. K. Robertso pažyma, 21.12.1940; L. Collier pastaba, 23.12.1940; A. Cadogano pastaba,
29.12.1940. TNA, FO 371/24482, C.13465/7177/55.
„žodis „Lenkija“ nė nebuvo ištartas“.
A. Edeno pokalbio su A. Zaleskiu ataskaita, 28.12.1940. TNA, Foreign Office: Confidential Print (FO 417), FO 417/41, C.13951/7177/55.
A. Edenas A. Zaleskiui – 2.01.1941. TNA, FO 371/24482, C.13465/7177/55.
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заняться расчисткой почвы (to clear away debris) в балтийском вопросе104“105. Vis dėlto A. Edenas
vengė kokio nors pareiškimo, aiškindamas tik neseniai gavęs užsienio reikalų ministro portfelį ir esą ne
su visais reikalais suspėjęs susipažinti. Tikroji problema buvo kur kas gilesnė: ji aprėpė ne tik A. Edeno
informuotumo lygį, bet ir britų politikos SSRS ir Vidurio ir Rytų Europos atžvilgiu esmę.
Taigi per pokalbį su I. Majskiu A. Edenas neprisiminė Lenkijos, Baltijos šalių klausimu nuomonės nereiškė. Tačiau du kartus pasirėmė pareiškimu apie savo 1935 m. vizitą Maskvoje, kuriame buvo teigiama,
kad tarp JKD ir SSRS vyriausybių nėra jokio interesų konflikto kokiu nors užsienio politikos klausimu.
Šie žodžiai, ištarti tuo metu, kai Sovietų Sąjunga vykdė pusės Lenkijos teritorijos, visos Estijos, Latvijos ir
Lietuvos bei dalies Rumunijos „de facto control“, nieko gero šioms šalims negalėjo lemti.
Iš lenkų kalbos vertė
Andrius Vaišnys
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Santrauka. Apžvalgoje trumpai pristatomas pirmas Lietuvoje tokios didelės apimties biblioterapijos kompetencijų
ugdymo projektas „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“, kurio tikslas – ugdyti viešųjų bibliotekų specialistų gebėjimus sprendžiant socialinės atskirties problemas ir didinant kultūros prieinamumą visuomenei. Projekto vykdymo
2020–2021 m. laikotarpiu tinkliniu principu šalies apskričių viešosiose bibliotekose ne tik paskleistos biblioterapijos
žinios, bet ir sudarytos sąlygos mokymų dalyviams dalyvauti biblioterapijos užsiėmimuose, jiems patiems sukurti ir
įgyvendinti tokio pobūdžio renginį.

The Healing Power of Reading Books: About Implementation Activities of
the Project ‘Application of Bibliotherapy at Libraries’ at Lithuania’s County
Public Libraries
Abstract. The review briefly surveys the 2020–2021 project for the development of bibliotherapy competences ‘Application of Bibliotherapy at Libraries’, which was the first such project in Lithuania with regard to its scope and which
had the purpose to develop skills of the staff of public libraries in solving problems of social exclusion and increasing
accessibility of culture by the general public. The project not only disseminated knowledge of bibliotherapy by distributing it within networks of Lithuania’s county public libraries but also provided opportunities for participants of the
trainings to take part at bibliotherapy workshops as well as prepare and realize such events by themselves.
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Mokslinėje literatūroje apie biblioterapiją kaip terapinį metodą rašoma jau daugiau nei 100 metų.
Terminą 1916 m. pasiūlė Samuelis McCordas Crotheris straipsnyje „A Literary Clinic“ (Knygų gydykla). Dar XIX a. amerikietis B. Rushas rekomendavo siekiant geros savijautos skaityti knygas. Skaitymas kaip terapinė priemonė buvo naudojamas prieglaudose1. Carolins Shrodes 1949 m. apgynė pirmą
disertaciją iš biblioterapijos „Bibliotherapy: A Theoretical and Clinical-Experimental Study“ (Biblioterapija: teorinis ir klinikinis-eksperimentinis tyrimas); ji išskyrė penkias psichologines reakcijas į
skaitomą literatūrą2. Beje, pati idėja, kad knygų skaitymas gydo ar žmogų veikia terapiškai, siejama
su lentelės užrašu „Vaistas dvasiai“ prie įėjimo į senovės Egipto faraono Ramzio II knygų saugyklą3.
Biblioterapija kaip poveikio menais metodas patyrė ilgą sociokultūrinės kaitos laikotarpį. Nuo bendrų
skaitymo rekomendacijų pereita prie tikslingo taikymo medicinoje, ypač psichiatrijoje. Tad neatsitiktinai biblioterapija nišą pirmiausia rado ligoninių ir sanatorijų bibliotekose. Ilgainiui biblioterapijos
taikymo erdvė plėtėsi. Kaip teigia britų mokslininkė Liz Brewster, jau XX a. pradžioje visuomenėje
sklandė nuostata, kad knygų skaitymas yra galinga jėga, galinti pakeisti žmogaus mąstymą arba pagydyti širdies traumas4. Ši sveikintina nuostata išliko gaji iki mūsų dienų, nors, deja, ji būdinga vis
mažesniam ratui žmonių.
Užsienyje iki šiol tebekuriami biblioterapijos projektai. Beje, iš šių projektų daugiausia yra žinoma apie pačią biblioterapiją ne klinikiniu aspektu. Plačiausiai pasaulyje žinomi tęstiniai projektai
„Receptu išrašomos knygos“ ir „Skaitymas gerai savijautai“ buvo įgyvendinti Jungtinėje Karalystėje
XX–XXI a. sandūroje. Jais siekta destigmatizuoti psichikos ligas, o tam pasiekti buvo pasitelktas medikų
ir bibliotekininkų bendradarbiavimas. Į projektą įsitraukusios viešosios bibliotekos bendradarbiavo su
vietos gydytojais, kurie vietoj medikamentinio gydymo pacientams „išrašydavo“ paskaityti tam tikrą
knygą. Knygas asmuo galėjo pasiimti iš viešosios bibliotekos, kur tam buvo parengtos atviros prieigos biblioterapinių knygų lentynos. Apie iš anksto parengtą biblioterapinių knygų sąrašą bibliotekos
informavo savo komunikaciniais kanalais. Sudominusią knygą žmonės galėjo pasiskolinti iš bibliotekos
ir nesilankę pas gydytoją. Prasidėjęs nuo medicinos ir psichologijos knygų rekomendacijų projektas
išsiplėtė – pradėta skaityti grožinę literatūrą gerai savijautai pasiekti. Į projektą įsitraukusių viešųjų bibliotekų darbuotojai buvo apmokomi, jiems buvo suteikiamos ir projekto veikloms vykdyti reikalingos
žinios5. Apibendrinant šį tęstinį ir kitus žinomus vykdytus biblioterapijos projektus pažymėtina, kad jie
biblioterapiją traktuoja ir taiko labai įvairiai, tačiau juos vienija tas pats siekis – knygų (ar tiesiog teksto)
skaitymu teikti pagalbą žmonėms.
Lietuvos (kaip ir Vakarų pasaulio) viešosios bibliotekos yra atviros visoms tikslinėms grupėms,
ieško inovatyvių paslaugų galimybių, lanksčiai reaguoja į lankytojų poreikius. Biblioterapijos ar jos
elementų integravimas į viešųjų bibliotekų jau teikiamas paslaugas daug prisidėtų prie kokybiškesnio
šių lankytojų poreikių užtikrinimo. Pažymėtina, kad biblioterapijos kompetencijų kol kas neugdo nė
vienas Lietuvos universitetas ar kolegija. Su metodu galima susipažinti tiesiogiai dalyvaujant kitų vedamuose užsiėmimuose arba įgyti teorinių žinių kviestinių lektorių paskaitose. Atsižvelgdama į šią
situaciją ir visuomeninį poreikį bei remdamasi gerąja bibliotekų tarptautine patirtimi, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos biblioterapijos asociacija 2019 m. parengė projektą „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“. Projekto tikslas – ugdyti viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijas sprendžiant socialinės atskirties problemas
1

2
3
4
5

Shrodes, C. Bibliotherapy: A Theoretical and Clinical-Experimental Study. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Cali
fornia (Berkeley), 1949. Plačiau apie šią disertaciją žr. Brewster, L. Bibliotherapy: A Critical History. In: Bibliotherapy / Ed. by
S. McNicol, L. Brewster. London: Facet Publishing, 2018, p. 3–4.
Ibidem, p. 6.
Žr. Ščerbinina, J. Knyga prieš Alzheimerį: biblioterapijos istorija. Šiaurės Atėnai, 2019 m. kovo 22 d., Nr. 6 (1310), p. 5.
Žr. Brewster, L. Bibliotherapy: A Critical History, p. 4–5.
Plačiau žr. Brewster, L. Books on Prescription: Bibliotherapy in the United Kingdom. Journal of Hospital Librarianship, 2009. Vol. 9,
No. 4, p. 399–407.
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ir didinant kultūros prieinamumą visuomenei6. Projektas (vadovė – dr. Rasa Januševičienė) laimėjo
Lietuvos kultūros tarybos dalinio finansavimo konkursą ir sėkmingai buvo įvykdytas 2020 m. kovo–
2021 m. spalio mėn.
Įgyvendinant projektą buvo orientuojamasi į tam tikrus siekinius. Pirma, padedant Lietuvos biblioterapijos asociacijos nariams, perteikti biblioterapijos taikymo principus ir praktines žinias bibliotekininkams. Antra, kuo daugiau šalies bibliotekų (ypač labiau nutolusias nuo didžiųjų miestų) supažindinti
su biblioterapijos metodo taikymo nauda jose. Taip buvo siekiama atverti didesnes galimybes įvairių
socialinių grupių vartotojams atrasti skaitymo džiaugsmą, labiau įsitraukti į skaitymą, skaityti specialistų
rekomenduojamą grožinę ar mokslo populiarinimo biblioterapinę literatūrą, vesti užsiėmimus, diskutuojant apie skaitomą tekstą. Tad vykdant projektą biblioterapijos užsiėmimai buvo kryptingai pravesti senjorams, socialinių paslaugų centro gyventojams, regos sutrikimų turintiems asmenims, pataisos
namų gyventojams, neįgaliesiems, socialinės rizikos šeimų nariams ir kitų tikslinių grupių atstovams.
Pats projektas buvo įgyvendinamas dviem etapais. Pirmame etape (2020 m. kovo–gruodžio mėn.)
surengti 5 mokymai Lietuvos apskričių viešosiose bibliotekose. Juose iš viso dalyvavo 68 projekto dalyviai. Mokymų koordinatoriai buvo apskričių bibliotekų metodininkai, kurie padėjo sukviesti auditoriją, paruošė užsiėmimų erdvę, rūpinosi, kad būtų paisoma COVID-19 pandemijos meto higienos ir
dezinfekcijos normų. Lektoriais pakviesti biblioterapijos metodą taikantys Lietuvos biblioterapijos asociacijos nariai. Juos atrenkant dėmesys buvo kreipiamas į metodo taikymo įvairovę. Kiekvienas lektorius
mokymuose pristatė savo naudojamą metodą ir pravedė juo grįstą užsiėmimą. Klaipėdos universiteto
doc. dr. Jūratė Sučylaitė vedė poezijos terapijos užsiėmimus. Klinikinė psichologė Donata Grakauskaitė-Šličienė atskleidė tautosakos taikymo biblioterapijoje galimybes. Tikybos ir filosofijos mokytojas Vidas
Dusevičius užsiėmimuose panaudojo Caritas veikloje įgytą patirtį ir atskleidė, kaip prakalbinti įvairių
tikslinių grupių atstovus, užmegzti su jais kontaktą. Nacionalinės bibliotekos darbuotoja Rasa Derenčienė vedė kūrybinio-terapinio rašymo užsiėmimus, o dr. Daiva Janavičienė (viena iš pagrindinių šio
projekto rengėjų ir įgyvendintojų) pasidalino patirtimi kuriant skaitytojų klubus ir vedant pasakų terapijos užsiėmimus. Pirmame projekto įgyvendinimo etape išleista ir D. Janavičienės knyga „Biblioterapijos
metodika“7. Jos parengimą ir išleidimą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Knyga prieinama
ir nuotoliniu būdu8, tad jos įžvalgomis ir rekomendacijomis galėjo pasiremti ir projekte dalyvaujantys
bibliotekininkai, įgyvendinantys savo idėjas antrame projekto vykdymo etape.
Antras projekto etapas vyko 2021 m. sausio–spalio mėn. Mokymuose dalyvavusių bibliotekininkų
buvo paprašyta pateikti idėjas dėl biblioterapijos renginių. 32 bibliotekos pateikė 38 idėjas. Pagal gautą
finansavimą, vertinant regioniniu principu įgyvendinti atrinkta 20 idėjų iš tiek pat viešųjų bibliotekų.
Renginių organizavimo ekspertais projekte dirbo dėstymo ir paskaitų rengimo patirtį turintys lektoriai. Kiekvienas jų kuravo 4 renginių įgyvendinimą viename iš regionų. Šia patirtimi jie ir pasidalino
2021 m. spalio 8 d. Nacionalinėje bibliotekoje vykusiame baigiamajame projekto renginyje9. Lektoriai
džiaugėsi bibliotekininkų kruopštumu, gebėjimu įgyvendinti idėją, šiltu bendravimu su renginio audi6

7
8
9

Plačiau apie projekto tikslą, uždavinius ir numatomą poveikį, žr. Biblioterapijos taikymas bibliotekose. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Prieiga per internetą: https://lnb.lt/apie-biblioteka/veiklos-sritys/programos-ir-projektai/kvalifikacijos-kelimas-mokymai/biblioterapijos-taikymas-bibliotekose. Žiūrėta 2021-10-15. Pažymėtina, kad šio teksto autorė kartu su
dr. Rasa Januševičiene šio projekto reikalingumą, be kita ko, grindė nemažos dalies Lietuvos gyventojų socialinės atskirties (dėl
sveikatos būklės, amžiaus, gyvenamosios vietos ir kitų priežasčių) mažinimu. Tuomet nė nesitikėta, kad atėjus laikui tam tikrą
atskirtį dėl COVID-19 pandemijos teks patirti visiems. Nuotolinis darbas, izoliacija dėl artimo kontakto su sergančiuoju ir kitos su
pandemija susijusios patirtys ne vienam padėjo geriau suprasti, ką reiškia tokiomis socialinės atskirties sąlygomis gyventi nuolat
ir kaip tuomet žmonėms trūksta bendravimo, pokalbių, pabuvimo kartu. Tuo ir paremta biblioterapijos metodu teikiama pagalba,
kuri komunikacijai tarpininkauti ir sužadinti pasitelkia tekstą.
Janavičienė, D. Biblioterapijos metodika. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2020.
Prieiga per internetą: https://drive.google.com/file/d/1WkJVvsq-fqrWdaNfb7s4kV-8jHdxYgLo/view
Apie projekto baigiamąjį renginį, žr. taip pat: Projekto „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“ baigiamasis renginys. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021.10.08. Prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/naujienos/7671-projekto-biblioterapijos-taikymas-bibliotekose-baigiamasis-renginys. Žiūrėta 2021-10-15.
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torija. Vis dėlto pastebėtas ir didelis bibliotekininkų atsargumas, nepasitikėjimas savo jėgomis ir kūrybinėmis galiomis – jie vis klausė kuratorių: „Ar taip gerai?“ Projekto renginiuose dalyvavusios psichologės
D. Grakauskaitės-Šličienės teigimu, tai rodo per didelius reikalavimus sau, dėl kurių gresia emocinis
pervargimas ir profesinio perdegimo sindromas. Baigiamajame projekto renginyje kalbėję bibliotekininkai džiaugėsi sudaryta galimybe pažinti naują metodą, jį išbandyti su kuratoriumi. Tai, pasak jų, sudarė
daugiau galimybių metodą toliau plėtoti savarankiškai. Kita vertus, jie pažymėjo, kad tarp kolegų gaji
mintis, jog bibliotekininkui užtenka renginio organizatoriaus vaidmens, o pačiam metodui taikyti ir toliau reikėtų kviesti srities profesionalus. Baigiamajame renginyje projekto vadovė dr. R. Januševičienė
įteikė kompetencijų ugdymo pažymėjimus 66 projekto dalyviams. 28 iš jų ne tik pagausino žinias, bet ir
įgijo praktinės biblioterapinio renginio organizavimo patirties.
Apibendrinant projekto veiklų apžvalgą galima pažymėti, kad tokio plataus pobūdžio biblioterapijos
kompetencijų ugdymo projektas Lietuvoje buvo pirmas. Tinkliniu principu regionuose ne tik paskleistos
biblioterapijos žinios, bet ir sudarytos sąlygos mokymų dalyviams dalyvauti užsiėmimuose, galiausiai
jiems patiems sukurti ir įgyvendinti biblioterapijos renginį. Kompetencijas projekte tobulino 68 bibliotekininkai iš visos Lietuvos. Vykdant projektą biblioterapijos užsiėmimuose dalyvavo 226 atskirtį patiriantys asmenys. Projekto kūrėjai ir jo įgyvendintojai viliasi, jog biblioterapija ras savo vietą viešosiose
bibliotekose, o daugiau žinių ir pasitikėjimo įgavę bibliotekininkai šią paslaugą teiks dažniau. Taigi vis
daugiau žmonių atras tikrąjį skaitymo džiaugsmą, o per tai gaus ir psichologinę pagalbą.
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Atmena žurnalo autoriams
Žurnalo tematika: medijų ir informacinis raštingumas; informacinės aplinkos saugumas; komunikacijos, ypač politinės komunikacijos, procesai; skaitmenizacija ir skaitmeninė leidyba; bibliotekininkystė
ir bibliografija; informacijos mokslų metodologija. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių,
žurnale publikuojami ne tik su šiomis tematikomis susiję tyrimai, bet ir sociologijos, istorijos, politikos
mokslų srities straipsniai. Taip pat publikuojamos žurnalo teminiame lauke aktualių mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos ir anotacijos.
Straipsnius įvertina du moksliniai recenzentai laikantis dvigubo anonimiškumo tvarkos (recenzentams neatskleidžiama autoriaus pavardė, autoriui neatskleidžiamos recenzentų pavardės). Recenzuojami
tik straipsniai, atitinkantys toliau išdėstytus žurnalo reikalavimus.

Pateikiamo straipsnio struktūra
Straipsnyje turi būti mokslo darbams būdingos dalys: a) įvadas, kuriame nurodomas tyrimo aktualumas, objektas, tikslas, uždaviniai, metodas, problemos tyrimo būklė, šaltiniai; b) dėstymo dalys, kuriose
pristatomas teorinis ir (ar) empirinis tyrimas; c) išvados; d) išnašos; e) bibliografijos sąrašas. Straipsnio
dalys gali turėti antraštes ir paantraštes.
Straipsnio medžiaga turi būti pateikiama tokia tvarka:
1. Autorius (-ė)
§
§
§
§

autoriaus vardas, pavardė;
akademinė institucija, padalinys;
e. pašto adresas;
ORCID iD.

2. Santrauka
– jeigu straipsnis yra lietuvių kalba:
§
§
§
§
§
§

straipsnio pavadinimas;
santrauka lietuvių kalba (iki 1000 spaudos ženklų, su tarpais);
reikšminiai žodžiai lietuvių kalba (nuo 3 iki 7 žodžių);
straipsnio pavadinimas anglų kalba;
santrauka anglų kalba (iki 1000 spaudos ženklų, su tarpais);
reikšminiai žodžiai anglų kalba (nuo 3 iki 7 žodžių).
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– jeigu straipsnis yra anglų kalba:
§
§
§
§
§
§

straipsnio pavadinimas anglų kalba;
santrauka anglų kalba (iki 1000 spaudos ženklų, su tarpais);
reikšminiai žodžiai anglų kalba (nuo 3 iki 7 žodžių);
straipsnio pavadinimas lietuvių kalba;
santrauka lietuvių kalba (iki 1000 spaudos ženklų, su tarpais);
reikšminiai žodžiai lietuvių kalba (nuo 3 iki 7 žodžių).

3. Rankraštis
§ straipsnio tekstas (nuo 0,75 iki 2 autorinio lanko).

Nuorodos
§ šaltiniai ir literatūra pateikiami puslapio apačioje automatiniu Insert Footnote režimu (šrifto dydis – 10 punktų) pagal šį pavyzdį:
– monografinis leidinys:
Ambrulevičiūtė, A.; Voronič, T.; Žiemelis, D. Modernėjantys Vilnius, Kaunas, Gardinas: miestų plėtra ir sanitarinės
infrastruktūros pokyčiai 1870–1914 metais. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019.

Cituojant tą patį monografinį leidinį antrą, trečią kartą:
Ambrulevičiūtė, A.; Voronič, T.; Žiemelis, D. Modernėjantys Vilnius, Kaunas, Gardinas: miestų plėtra ir sanitarinės
infrastruktūros pokyčiai 1870–1914 metais, p. xx–xx.
Norkus, Z. An Unproclaimed Empire: The Grand Duchy of Lithuania: From the Wiewpoint of Comparative Historical
Sociology of Empires. London: Routledge, 2018.

– straipsnis, kuris publikuojamas žurnale ar knygoje:
Norkus, Z.; Morkevičius, V.; Markevičiūtė, J. From Warfare to Welfare States? Social and Military Spending in the
Baltic States 1918–1940. Scandinavian Economic History Review, 2021, Vol. 69, No. 1, p. 1–21.
Žiemelis, D. Miesto ekosistemos sampratos transformacija: klasikinės ir šiuolaikinės miesto ekologijų atvejai. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2018, t. 43, Nr. 2, p. 107–132.
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