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SANTRUMPOS
AVB – apskrities viešoji biblioteka
SVB – savivaldybės viešoji biblioteka
VB – viešoji biblioteka
LNB – Lietuvos nacionalinė biblioteka
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1. ĮŽANGA
1.1. Tyrimo problema
Mokslinė veikla viešosiose bibliotekose tampa gana sudėtinga problema dėl
daugybės neapibrėžtumų ir vieningo požiūrio į šią veiklą profesinėje bendruomenėje stokos.
Mokslinės veiklos instrumentai (analizė, vertinimas, palyginimas, apibendrinimas ir t.t.) yra
naudojami daugelyje bibliotekų veiklos sričių: vadyboje – pagrindžiant organizacinius
sprendimus, rengiant atskiras veiklos sritis reglamentuojančius dokumentus; gamybinėje
veikloje – atrandant naujus pažangius veiklos metodus ir pritaikant juos bibliotekos
gamybiniams procesams ir procedūroms tobulinti, rengiant rekomendacijas, naujovių
apžvalgas ir konsultacijas; teikiant bibliotekos paslaugas, didinant prieigą prie bibliotekose
turimų žinių, atskleidžiant turimus bibliotekose išteklius, jų visuomeninę vertę ir turinį. Viena
bibliotekos veiklos sritis – metodinė veikla – iš esmės remiasi moksline pažintine funkcija;
praktikoje ji yra glaudžiai susijusi ir persipynusi su moksline veikla, nes abi šios veiklos sritys
vertina savo rezultatus remdamosi naujoviškumo pozicijomis, matuodamos šių veiklų
reikšmingumą pagal tai, ar jų rezultatuose yra naujoviškumo elementų, padedančių augti
bibliotekų veiklos efektyvumui ir kokybei.
Kartu bibliotekininkų praktikų tarpe vyrauja nuomonė, kad mokslinė veikla yra
mokslo institucijų reikalas. Kadangi naujovės, sprendimų paieškos procedūros, reikšmingesni
technologiniai patobulinimai dažniausiai siejami su mokslo ir technikos (technologijų)
pažanga, manoma, kad ir naujovės bibliotekose turėtų būtų siūlomos ir diegiamos kitų
iniciatyva, „iš viršaus“. Taip susiformuoja nuostata, kad nauja bibliotekinio aptarnavimo forma,
naujoviška, arba iš esmės patobulinta procedūra, kitoks požiūris į vieną ar kitą bibliotekinės
veiklos objektą (ar subjektą) nėra nei bibliotekos vidinio vystymosi būtinybė, nei bibliotekos
vystymosi rezultatas. Tokiu būdu susiklosto praktika, kai vietoje naujovių valdymo bibliotekoje
parastai užsiimama jų diegimu. Dėl šių priežasčių pažangos valdymas bibliotekų veiklos srityje
tampa vis aktualesne problema, kurią išspręsti galima būtų suradus efektyviai veikiantį
inovacijų valdymo bibliotekų veiklos srityje mechanizmą, kuris šioms institucijoms yra labai
reikalingas.
Naujovių diegimo praktika tampa ypač svarbi keičiantis bibliotekų veiklos
aplinkybėms, kai šios įstaigos privalo teikti aukštos kokybės paslaugas su mažėjančiais
ištekliais ir operaciniais gebėjimais. Kadangi inovacijoms reikalingų žinių gavimas yra tiesiogiai
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siejamas su moksliniais tyrimais ir plėtra, svarbu turėti patikimų žinių, ar mokslinė veikla yra
viešųjų bibliotekų veiklų sąrašuose, kaip ji suprantama ir koks jos vaidmuo viešųjų bibliotekų
veiklų struktūroje. Tik turėdami tokių žinių, galėsime modeliuoti bendrąją viešųjų bibliotekų
veiklos praktiką nacionalinės mokslinės veiklos sistemos kontekste.
Tyrimo tikslas – apibendrinti pastarųjų 5 metų (2010-2015) viešųjų bibliotekų mokslinio
darbo patirtį viešosiose bibliotekose, išanalizuoti šiuo laikotarpiu atliktų mokslinių tyrimų ir
mokslinės veiklos praktiką viešosiose bibliotekose.
Tyrimo uždaviniai:
1. ištirti mokslinės veiklos organizavimo ir valdymo viešosiose bibliotekose nuostatas ir jų
reglamentavimo praktiką;
2. nustatyti, kokios mokslinės veiklos formos [moksliniai tyrimai, rinkos tyrimai, tyrimai
reikalingi vadybiniams sprendimams priimti, analitinės apžvalgos ir kt.] paplitusios
viešosiose bibliotekose ir nustatyti kaip atlikti darbai atitinka kokybės kriterijus;
3. išanalizuoti mokslinės veiklos rezultatų sklaidos ir panaudojimo patirtį viešosiose
bibliotekose;
4. išsiaiškinti mokslinės veiklos plėtros galimybes viešosiose bibliotekose.
Tyrimo objektas ir dalykas – Šiaulių ir Telšių savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslinė veikla.

1.2. Tyrimo metodika
Tyrimas atliekamas naudojant kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus:
bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų ir jų turinio analizės, parengtų mokslo darbų
(jų tematikos, formos, apimties, paskirties aspektu) statistinių duomenų (pagal parengtą
unifikuotą formą) analizė; viešosiose bibliotekose atliktų mokslo darbų ir jų rezultatų sklaidai
skirtų priemonių analizės (pagal iš anksto parengtus vertinimo kriterijus), bei bibliotekos
vadovų ir darbuotojų, kurių funkcijos susijusios su mokslinės veiklos organizavimu, valdymu ir
(ar) įgyvendinimu viešosiose bibliotekos anketinės apklausos metodai.
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2. TYRIMŲ REZULTATAI
2.1. Mokslo (tiriamosios) veiklos samprata ir jos identifikavimas regiono
savivaldybių viešųjų bibliotekų teisės aktuose
Tyrimo metu buvo siekiama ištirti, kokią vietą bibliotekos vykdomoje veikloje
užima mokslinė tiriamoji veikla ir kaip ji yra organizuojama. Todėl buvo analizuoti pagrindiniai
bibliotekų veiklos dokumentai, kurie apibrėžia bibliotekos veiklos sritis: bendrieji bibliotekų,
struktūrinių padalinių veiklos nuostatai bei darbuotojų pareiginiai nuostatai. Iš šių dokumentų
galima įžvelgti, kaip yra organizuojama tiriamoji veikla bibliotekos viduje. O iš naudojamų
terminų, ar tai yra moksliniai tyrimai, rinkos tyrimai, ar labiau informacinė analitinė veikla.
Tačiau nuostatuose ne visada yra minimas tik vienas tiriamosios veiklos terminas. Pažvelgus į
1 lentelę galima matyti, kad bibliotekos naudoja įvairias terminų kombinacijas.
Keturiuose (36 proc.) Šiaulių regiono bibliotekų bendruosiuose veiklos
nuostatuose (Kelmės r. SVB, Plungės r. SVB, Telšių r. SVB, Mažeikių r. SVB) yra minimas
terminas „moksliniai tyrimai“. Tačiau skiriasi kontekstas, kuriame yra pateikiamas šis
terminas. Trys iš šių keturių bibliotekų nuostatuose nurodė organizuojančios mokslinius
tyrimus. Ši veikla nuostatuose identifikuojama labai konkrečiai ir vienodai visose trijose
bibliotekose: „Organizuoti mokslinius tyrimus, dalyvauti įvairiose bibliotekų vystymo
programose“. Tad tik 27 proc. visų Šiaulių regiono bibliotekų savo bendriniuose veiklos
nuostatuose nurodo pačios organizuojančios mokslinius tyrimus. Viena iš bibliotekų (Mažeikių
r. SVB), kurių bendriniuose veiklos nuostatuose buvo rastas terminas „moksliniai tyrimai“
nurodė, kad tik dalyvauja moksliniuose tyrimuose.
Visuose 11 bibliotekų bendriniuose nuostatuose buvo rasta teiginių, kuriuose
buvo minimi terminai „tyrimai“, „tiriamoji veikla“ ir pan. Dažniausiai tiriamoji veikla
identifikuojama kaip rinkos tyrimai ir yra skirti paslaugų plėtros ar jų gerinimo tikslams. Ši
veikla apibūdinama tokiomis frazėmis: „Nuolat tirti gyventojų poreikius bibliotekos
teikiamoms paslaugoms ir tobulinti bibliotekos darbą“, „Siekdama tobulinti bibliotekos darbą
bei teikiamų paslaugų kokybę, nuolat tiria gyventojų poreikius“ ir pan. (žr. 1 lentelę). Dvi
bibliotekos tiriamąją veiklą identifikavo remiantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
(EVRK) kodu 73.20 rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa. Tačiau šis kodas neįeina į
EVRK nustatytą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos kategoriją, kuri yra identifikuojama 72
kodu.
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Bendruosiuose veiklos nuostatuose buvo aptikta ir prie informacinės analitinės
veiklos priskirtų terminų. Dvejuose bibliotekų nuostatuose buvo rasti terminai „analizuoti“. Šis
terminas buvo minimas statistinių rodiklių ir fondo analizės kontekste.
Nuo 2016 m. net šešios Šiaulių regiono savivaldybių viešosios bibliotekos (Kelmės
r. SVB, Mažeikių r. SVB, Plungės r. SVB, Šiaulių m. SVB, Šiaulių r. SVB, Telšių r. SVB) turi jau
naujus bibliotekų veiklos nuostatus. Juose terminas „moksliniai tyrimai“ beveik neaptinkamas.
Iš 11 Šiaulių regiono bibliotekų šiuo metu tik viena bendruosiuose veiklos nuostatuose
reglamentuoja, kad atlieka mokslo tiriamąją veiklą. Dvi bibliotekos (Kelmės r. SVB, Telšių r.
SVB) naujuosiuose nuostatuose iš veiklos sričių išbraukė mokslinių tyrimų organizavimą ir
nurodė atliekančios rinkos tyrimus, siekiant ištirti gyventojų poreikius. Šie pokyčiai leidžia
manyti, kad savivaldybės viešųjų bibliotekų nusistatoma prioritetinė tiriamoji veikla yra rinkos
tyrimai.
1 lentelė. Mokslo (tiriamosios) veiklos identifikavimas VB veiklos nuostatuose

Eil.
Nr.
1
1.

2.

Terminai

2
„Mokslas,
mokslinis,
moksliniai
tyrimai, ...“.

SVB skaičius,
kurių
dokumentuose
naudojamas šis
terminas
3

4

„Tiriamoji veikla,
tirti, tyrinėti,
vykdyti tyrimus...“

11

3.

„Informacinė
analitinė veikla,
analizuoti,
vertinti, rinkti

2

Formuluotės

4
„Organizuoti mokslinius tyrimus, dalyvauti įvairiose bibliotekų
tobulinimo programose“;
„dalyvauti įvairiose bibliotekų vystymo programose ir
moksliniuose tyrimuose.“
„Atlikti bibliotekos veiklos analizę ir gyventojų poreikių tyrimus,
kurių pagrindu planuojama, prognozuojama ir tobulinama jos
veikla“;
„tiria gyventojų poreikius naudotis Biblioteka ir jo teikiamomis
paslaugomis, tobulina bibliotekos darbą“
„organizuoja lokalius tyrimus, dalyvauja įvairiose bibliotekų
plėtros programose“;
„rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20“;
„siekdama tobulinti Bibliotekos darbą bei teikiamų paslaugų
kokybę, nuolat tiria gyventojų poreikius“;
„nuolat tiria gyventojų poreikius, susijusius su Bibliotekos veikla,
jos teikiamomis paslaugomis ir atsižvelgdama į tyrimų rezultatus,
tobulina Bibliotekos veiklą“.
„Kaupti ir analizuoti rajono bibliotekų veiklos statistinius
duomenis“;
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duomenis,
diagnozuoti .... „

„analizuoti spaudinių fondą, nustatyta tvarka išimti iš fondų ir
nurašyti pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus
spaudinius“.

Iš viso regione

11

Mokslo (tiriamoji)
veikla neidentifikuota

0

Siekiant išsiaiškinti tiriamosios veiklos organizavimo modelius bibliotekose, buvo
tirta, kokie tiriamosios veiklos terminai yra minimi bibliotekų struktūrinių padalinių / skyrių
nuostatuose. Terminas „moksliniai tyrimai“ buvo minimas tik dvejuose Šiaulių regiono
bibliotekų skyrių nuostatuose (žr. 2 lentelę). O kontekstas, kuriame jie buvo naudojami nurodė,
kad šie skyriai organizuoja mokslinius tyrimus. Abu skyriai yra iš tos pačios bibliotekos –
Joniškio r. SVB. Tačiau šios bibliotekos bendriniuose veiklos nuostatuose nebuvo minimi
moksliniai tyrimai. O keturių bibliotekų (Kelmės r. SVB, Plungės r. SVB, Telšių r. SVB, Mažeikių
r. SVB), kurių bendriniuose veiklos nuostatuose figūravo terminas „moksliniai tyrimai“, skyrių
/ struktūrinių padalinių nuostatuose šio termino nebuvo aptikta. Tad terminas „moksliniai
tyrimai“ nuostatuose yra vartojamas nenuosekliai.
Daugumos Šiaulių regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų skyrių / struktūrinių
padalinių veiklos nuostatuose, kuriuose buvo reglamentuojami mokslo tiriamosios veiklos
terminai, dažniausiai minimi terminai yra „tiriamoji veikla, tirti, tyrinėti, vykdyti tyrimus...“, (žr.
2 lentelę). Iš viso šios kategorijos terminai buvo aptikti septynių Šiaulių regiono SVB skyrių
nuostatuose. Juose šie terminai pateikiami taip: „tirti gyventojų poreikius bibliotekos
paslaugoms“, „organizuoja vaikų skaitymo tyrimus“, „sistemingai vykdo Filialo vartotojų
poreikių tyrimą, siekia optimalaus informacinių poreikių patenkinimo“ ir pan. Paprastai ši
veikla bibliotekoje paskirstoma 2-4 skyriams. Net 6 SVB tiriamoji veikla yra paskirta
suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo skyriams. 3 kartus ši veikla nustatyta vaikų aptarnavimo ir
dokumentų komplektavimo skyrių nuostatuose. Metodikos ir bibliografinės (informacinės)
veiklos skyriuose tiriamoji veikla buvo 2 kartus.
Informacinės analitinės veiklos terminai „informacinė analitinė veikla, analizuoti,
vertinti, rinkti duomenis, diagnozuoti...„ yra naudojami 14 VB skyrių nuostatuose ir 7 filialų
nuostatuose. Informacinė analitinė veikla dokumentuose identifikuojama taip: „stebėti,
analizuoti Bibliotekos veiklos pokyčius, siekiant išsiaiškinti situaciją ir priimti teisingus
sprendimus, reikalingus veiklai tobulinti“, „analizuoja vartotojų poreikius, registruoja
neigiamus atsakymus, apibendrina ir teikia pasiūlymus knygų komplektavimo ir tvarkymo
skyriui“ ir pan.
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Tiriamosios veiklos terminologija VB struktūrų lygmeniu ne visur yra vienoda,
galima įžvelgti nenuoseklumą. Jeigu 3 Šiaulių regiono SVB veiklos nuostatuose yra
deklaruojama mokslinių tyrimų vykdymo funkciją, tik vienos SVB struktūrinio padalinio /
skyriaus nuostatuose taip pat yra mokslinių tyrimų vykdymo funkcija. Vertinant pareiginiuose
nuostatuose esančius tiriamosios veiklos įpareigojimus, buvo galima įžvelgti, kad jeigu skyriaus
nuostatuose ir nėra reglamentuojama tiriamoji veikla, ji gali būti paskirta to skyriaus vienai ar
kelioms pareigybėms.
2 lentelė. Mokslo (tiriamosios) veiklos identifikavimas VB struktūrinių padalinių (skyrių ir
filialų) nuostatuose

2.

3.

2
„Mokslas, mokslinis,
moksliniai tyrimai, ...“.
„Tiriamoji veikla, tirti,
tyrinėti, vykdyti
tyrimus...“

„Informacinė analitinė
veikla, analizuoti,
vertinti, rinkti duomenis,
diagnozuoti .... „

VB teritorinių
padalinių (filialų)
skaičius

1
1.

Terminai

VB skyrių skaičius

Eil.
Nr.

SVB struktūrinių
padalinių skaičius,
kurių dokumentuose
naudojamas šis
terminas

3

4

2

-

16

49

15

7

Formuluotės

5
„Organizuoti mokslinius tyrimus.“
„Organizuoti tyrimus fondo komplektavimo
klausimais.“
„Organizuoja vaikų skaitymo tyrimus“
„Tirti gyventojų poreikius bibliotekos paslaugoms.“
„Tyrinėja skaitytojų grupių skaitymo, informacijos
poreikių interesus, juos apibendrina , teikia
pasiūlymus Metodikos, informacijos ir technologijų
skyriui bei Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo
skyriui skaitytojų poreikių patenkinimui gerinti.“
„sistemingai vykdo Filialo vartotojų poreikių tyrimą,
siekia optimalaus informacinių poreikių
patenkinimo;“
„vartotojų skaitybos ir paslaugų poreikio tyrimas;“
„Stebėti, analizuoti Bibliotekos veiklos pokyčius,
siekiant išsiaiškinti situaciją ir priimti teisingus
sprendimus, reikalingus veiklai tobulinti;“
„analizuoja vartotojų poreikius, registruoja
neigiamus atsakymus, apibendrina ir teikia
pasiūlymus knygų komplektavimo ir tvarkymo
skyriui;“
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„analizuoti skaitytojų aptarnavimo, informacijos
darbo technologijas ir įgyvendinti naujoves.“
Iš viso regione

20

49

Mokslo (tiriamoji) veikla
neidentifikuota

Tiriamoji veikla reglamentuojama 146 Šiaulių regiono SVB (9 iš 11 SVB) personalo
pareiginiuose nuostatuose (žr. 3 lentelę): 63 centrinių bibliotekų ir 74 filialų darbuotojų
pareiginiuose nuostatuose. Žvelgiant, kokia tiriamosios veiklos terminologija naudojama
trečiame lygmenyje – pareiginiuose nuostatuose, galima matyti panašią tendenciją: terminas
„mokslas, mokslinis, moksliniai tyrimai,...“ figūruoja tik 3 Šiaulių regiono SVB pareiginiuose
nuostatuose, kurie sudaro 2 proc. visų pareigybių nuostatų. Juose terminai pateikiami taip:
„Organizuoja mokslinius tyrimus rajono bibliotekose, rezultatus pateikia apskrities ir
respublikos metodiniams centrams“, „Inicijuoja ir organizuoja mokslo tiriamąją bei metodinę
veiklą...“. Šios pareigybės pasiskirsčiusios trijose SVB: Pakruojo r., Radviliškio r. ir Šiaulių m.
Tačiau šių SVB bendruosiuose bei skyrių / struktūrinių padalinių nuostatuose nėra terminų
„mokslas, mokslinis, moksliniai tyrimai,...“. Pagal pareiginius nuostatus šiose SVB moksliniai
tyrimai yra paskiriami konkrečioms pareigybėms.
Tiriamosios veiklos terminas „tiriamoji veikla, tirti, tyrinėti, vykdyti tyrimus,...“ yra
reglamentuojami 115 pareiginiuose nuostatuose, kurie sudaro 79 proc. visų pareigybių
nuostatų, kuriuose buvo reglamentuota tiriamoji veikla. Dažnai šis terminas minimas tokiame
kontekste: „Nuolat tirti gyventojų poreikius bibliotekai ir jos teikiamoms paslaugoms, tobulinti
skaitytojų aptarnavimą...“, „atlieka filialo skaitytojų skaitybos poreikių tyrimus, duomenis
pateikia viešosios bibliotekos metodininkams...“ ir pan. O informacinės analitinės veiklos
terminai „informacinė analitinė veikla, analizuoti, vertinti, rinkti duomenis, diagnozuoti,...“
minimi rečiau – 28 pareiginiuose nuostatuose (19 proc. visų pareiginių nuostatų): „Analizuoja
rajono VB kaimo filialų veiklą, atlieka skaitymo analizes, kitų bibliotekos veiklos rodiklių
analizes“, „Analizuoja ir kaupia informaciją apie bibliotekos fondo būklę, pokyčius, fondo
apyvartos, paklausos, naudojimo tendencijas“ ir pan. Ištyrus Šiaulių regiono SVB pareiginius
nuostatus, galima teigti, kad bibliotekos dažniausiai naudoja terminą „tirti“, tuo tarpu terminas
„mokslas, moksliniai tyrimai“ vartojamas labai retai.
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3 lentelė. Mokslo (tiriamosios) veiklos identifikavimas VB ir jų struktūrinių padalinių
(skyrių ir filialų) personalo pareiginiuose nuostatuose
Pareigybių
skaičius, kurių
dokumentuose
naudojamas šis
terminas

Eil.
Nr.

1
1.

2.

3.

2
„Mokslas, mokslinis,
moksliniai tyrimai, ...“.

VB teritorinių
padalinių
(filialų)
personalas

Formuluotės

VB personalas

Terminai

3

4

3

-

41

74

19

9

63

83

5
„Organizuoja mokslinius tyrimus rajono
bibliotekose, rezultatus pateikia apskrities ir
respublikos metodiniams centrams.“
„Inicijuoja ir organizuoja mokslo tiriamąją bei
metodinę veiklą, renka, sistemina bei teikia
duomenis respublikiniams ir regiono bibliotekų
veiklos tyrimams.“
„Nuolat tirti gyventojų poreikius bibliotekai ir jos
teikiamoms paslaugoms, tobulinti skaitytojų
aptarnavimą....“
„Vadovauja skaitytojų – vaikų skaitymo tyrimams
viešojoje bibliotekoje ir filialuose...“
„atlieka filialo skaitytojų skaitybos poreikių tyrimus,
duomenis pateikia viešosios bibliotekos
metodininkams..“
„. Atlikti mikrorajono gyventojų ir skaitytojų
skaitybos poreikių tyrimus: rengti ir dalyvauti
rengiant anketas bei platinti jas, atlikti apklausas,
analizuoti ir apibendrinti duomenis.“
„Analizuoja rajono VB kaimo filialų veiklą, atlieka
skaitymo analizes, kitų bibliotekos veiklos rodiklių
analizes.“
„Analizuoja ir kaupia informaciją apie bibliotekos
fondo būklę, pokyčius, fondo apyvartos, paklausos,
naudojimo tendencijas“

„Tiriamoji veikla, tirti,
tyrinėti, vykdyti tyrimus...“

„Informacinė analitinė
veikla, analizuoti, vertinti,
rinkti duomenis,
diagnozuoti .... „

Iš viso regione
Mokslo (tiriamoji) veikla
neidentifikuota
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2.2. Mokslo (tiriamosios) veiklos organizavimas ir valdymas
2.2.1. Mokslo (tiriamosios) veiklos sritys, jų reglamentavimas ir paskirstymas SVB
sistemoje
Nors visų 11 Šiaulių regiono bibliotekų bendruosiuose veiklos nuostatuose buvo
reglamentuojama tiriamoji veikla, tik 9 bibliotekų vykdoma tiriamoji veikla yra
reglamentuojama struktūrinių padalinių ar personalo nuostatuose (žr. 4 lentelę). Vertinant
pastarąsias bibliotekas, galima teigti, kad 56 proc. (5 SVB) bibliotekų tiriamąją veiklą priskiria
tik centrinės bibliotekos struktūroms ir jų personalui, o 44 proc. (4 SVB) priskiria ne tik
centrinės bibliotekos personalui, bet ir teritorinių padalinių darbuotojams. Tiriamoji veikla yra
reglamentuojama 21 VB struktūriniams padaliniams (skyriams) arba vidutiniškai 2 VB
struktūriniams padaliniams vienoje SVB. Darbuotojų skaičius centrinėse bibliotekose, kuriems
yra priskirta tiriamoji veikla – 63 arba 37 proc. visų Šiaulių regiono centrinių bibliotekų
pareigybių (N=169,50 VEE) Darbuotojų skaičius varijuoja nuo 1 iki 16. Tuo tarpu teritorinių
padalinių darbuotojų skaičius, kuriems yra priskirta tiriamoji veikla yra didesnis – 83 (arba 40
proc. visų regiono teritorinių padalinių pareigybių N=207,25). Tačiau šie darbuotojai yra
pasiskirstę po 4 bibliotekas, o aiškios atrankos ar kriterijaus, pagal kurį būtų pasirenkami
darbuotojai, negalima įžvelgti, nes tiriamoji veikla paskirta visų filialų darbuotojams.
4 lentelė. Mokslo (tiriamosios) veiklos reglamentavimas SVB veiklos dokumentuose ir
įgaliojimų paskirstymas sistemoje
Mokslo (tiriamoji) veikla reglamentuojama SVB teisės aktuose:

Eil.
Nr.

SVB
pavadinimas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Akmenės RSVB
Joniškio RSVB
Kelmės RSVB
Mažeikių RSVB
Pakruojo RSVB
Plungės RSVB
Radviliškio RSVB

VB veiklos
nuostatuose

Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip

VB
teritorinių
struktūrinių
padalinių
(filialų)
nuostatuose

VB
struktūrinių
padalinių
(skyrių)
nuostatuose
4
3
3
2
2

12

18
24
-

SVB personalo pareiginiuose
nuostatuose
CB personalo Teritorinių
pareiginiuose
padalinių
nuostatose
darbuotojų
pareiginiuose
nuostatuose
1
12
20
9
23
7
24
5
4
-

8.
Rietavo SVB
9.
Šiaulių MSVB
10. Šiaulių RSVB
11. Telšių RSVB
Iš viso regione

Taip
Taip
Taip
Taip
11 taip

4
3
21

7
49

2
7
16
63

16
83

Šiaulių regiono atveju vienoje SVB tiriamoji veikla vidutiniškai paskirstoma
daugiau nei vienam sektoriui – vidutiniškai 3 sektoriams vienoje bibliotekoje (žr. 5 lentelę).
Dažniausiai paskiriama suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo (8 iš 11 SVB – 73 proc. ), SVB
administravimo ir valdybos (7 iš 11 SVB – 64 proc.), bibliografinės (informacinės) veiklos (5 iš
11 SVB – 55 proc.) ir išteklių sudarymo ir IPS kūrimo (5 iš 11 SVB – 55 proc.) sektoriams.
Kadangi dauguma SVB vykdomų tyrimų yra orientuoti į vartotojų poreikius, nenuostabu, kad
tiriamoji veikla yra priskirta sektoriams, kurie turi didžiausią įtaką paslaugų pritaikymo
vartotojams srityje ir siekia vystyti bibliotekos teikiamas paslaugas (administravimo ir
valdybos sektoriai) bei sektoriams, kurie teikia paslaugas vartotojams (suaugusiųjų vartotojų
aptarnavimo ir bibliografinės (informacinės) veiklos sektoriams), formuoja bibliotekos fondą
(išteklių sudarymo ir IPS kūrimo sektorius).
5 lentelė. VB struktūrinių padalinių integravimas į mokslo tiriamąją veiklą

13

+
+
+
+
+
+
+
+
8

+
+
+
+
4

Išteklių sudarymo ir IPS
kūrimo

+
+
2

Vaikų aptarnavimo

0

Suaugusiųjų vartotojų
aptarnavimo

+
+
+
+
+
+
+
7

Bibliografinės (informacinės)
veiklos

1.
Akmenės RSVB
2.
Joniškio RSVB
3.
Kelmės RSVB
4.
Mažeikių RSVB
5.
Pakruojo RSVB
6.
Plungės RSVB
7.
Radviliškio RSVB
8.
Rietavo SVB
9.
Šiaulių MSVB
10. Šiaulių RSVB
11. Telšių RSVB
Iš viso regione

Metodikos (veiklos analizės,
personalo kompetencijų
ugdymo)

SVB pavadinimas

Rinkodaros, vidinės ir išorinės
komunikacijos organizavimo

Eil.
Nr.

SVB administravimo ir
valdybos

Sektorius, kuriam priskiriamas SVB struktūrinis padalinys arba pareigybė

+
+
+
+
+
5

+
+
+
+
+
5

Kita

0

Dvejose SVB (Plungės r. ir Šiaulių r.) nebuvo galima įžvelgti tiriamosios veiklos
organizavimo modelio, nes tiriamosios veiklos terminai nebuvo reglamentuoti jų struktūrinių
padalinių ir pareiginiuose nuostatuose. Kitose 9 Šiaulių regiono SVB tiriamosios veiklos
organizavimo modeliai yra skirtingi. Kaip yra organizuojama tiriamoji veikla bibliotekoje,
galima įžvelgti iš darbuotojams priskiriamų įpareigojimų pareiginiuose nuostatuose. 6 lentelėje
yra nurodyta, kokie įpareigojimai yra paskirti vienai ar kitai pareigybei. Joje yra naudojami šie
trumpiniai:
A – atsako;
K – koordinuoja;
O – organizuoja;
Og – organizuoja grupes;
V – vykdo;
D – dalyvauja.
6 lentelė. Mokslo (tiriamosios) veiklos paskirstymas pareigybių lygiu

5.
6.
7.

Pakruojo RSVB
Plungės RSVB
Radviliškio
RSVB
8.
Rietavo SVB
9.
Šiaulių MSVB
10. Šiaulių RSVB
11. Telšių RSVB
Iš viso regione

K, A,
D

O

O

O, D,
V
O, D
O, D,
K, V
V

V

V

V

O, V

D

V

V, D

D, V

V
V

D

D

D, V

D
D

D
D

V
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Kita pareigybė (vyriausias
bibliotekininkas,
bibliotekininkas ir pan.)
D, V

V

D, V

V

Kita pareigybė (bibliografas,
vyresnysis bibliografas, ir
pan.)
Vyresnysis bibliotekininkas

Bibliotekininkas

Vyresnysis bibliotekininkas

Kelmės RSVB
Mažeikių RSVB

Vyriausias bibliotekininkas

3.
4.

O
O, D

Skyriaus vedėjas

Akmenės RSVB
Joniškio RSVB

Metodininkas (taip pat
vyriausias, vyresnysis
metodininkas)

1.
2.

Vadybininkas (kultūrinės
veiklos, rinkodaros, viešųjų
ryšių specialistas ir pan.)

SVB
pavadinimas

Direktorius

Eil.
Nr.

Direktoriaus pavaduotojas

Pareigybės, kurioms priskiriama mokslo (tiriamoji) veikla:
SVB pagrindinėje bibliotekoje (CB)
Teritoriniame
padalinyje

D, V
V
V

D, V

Akmenės r. SVB tiriamosios veiklos organizavimo modelis yra labai paprastas: jos
organizavimas yra pavestas direktoriaus pavaduotojui. Daugiau informacijos apie jos vykdymą
bibliotekos darbuotojų nuostatuose nėra minima. Tad remiantis nuostatuose reglamentuota
informacija, tiriamoji veikla šioje SVB yra vykdoma ir ji yra pavesta vienam darbuotojui, o
tiriamosios veiklos terminai nuostatuose pateikiami nuosekliai: abiejuose nuostatuose
naudojami terminai „tirti, vykdyti tyrimus,...“.
Joniškio r. SVB tiriamosios veiklos organizavimo modelis yra sudėtingesnis ir
įtraukiantis didesnį skaičių darbuotojų. Tiriamoji veikla reglamentuojama visuose trijuose
bibliotekos lygmenyse: bendruosiuose, skyrių / struktūrinių padalinių bei pareiginiuose
nuostatuose. Į tiriamąją veiklą, remiantis nuostatais, yra įtraukti 4 skyriai (suaugusiųjų
vartotojų, vaikų aptarnavimo, bibliografinės (informacinės) veiklos ir išteklių sudarymo srities
skyriai) ir 18 filialų. Dvejiems skyriams (suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo ir bibliografinės
(informacinės) veiklos srities) yra priskiriama organizuoti mokslinius tyrimus. Tačiau
bendruosiuose ir pareiginiuose nuostatuose nėra vartojami terminai „moksliniai tyrimai,
mokslinis,...“. Kituose dvejuose skyrių nuostatuose irgi yra priskiriama organizuoti tyrimus, tik
jie yra nukreipti į skaitymo ir fondo komplektavimo tyrimus. Nuostatuose figūruoja terminai
„tirti, vykdyti tyrimus,...“, o tiriamoji veikla yra priskirta 32 darbuotojams: 12 iš centrinės
bibliotekos ir 20 iš teritorinių padalinių / filialų. Tiriamosios veiklos organizavimas
priskiriamas direktoriaus pavaduotojui ir trijų skyrių vedėjams. Visiems kitiems darbuotojams
yra priskiriama vykdyti tyrimus ir / arba juose dalyvauti.
Kelmės r. SVB tiriamosios veiklos reglamentavimą taip pat galima matyti visuose
trijuose lygmenyse. Nors bendruosiuose nuostatuose yra minimas terminas „mokslinis
tyrimas“, jis neminimas kituose bibliotekos nuostatuose. Naudojami terminai „tyrimai, tirti,...“
bei „analizuoti, rinkti duomenis,...“. Tiriamoji veikla yra nustatyta 3 skyriams (suaugusiųjų
vartotojų aptarnavimo, išteklių sudarymo ir metodikos). O pareiginiuose nuostatuose
tiriamosios veiklos įpareigojimai įrašyti 32 darbuotojams: 9 centrinėje bibliotekoje ir 23
filialuose / teritoriniuose padaliniuose. Tyrimų organizavimas yra paskiriamas vienam
asmeniui – metodinio skyriaus vedėjui. Visi kiti (31 darbuotojas) dalyvauja tiriamojoje veikloje
arba ją vykdo.
Mažeikių r. SVB nuostatuose tiriamoji veikla minima visuose trijuose lygmenyse.
Bendruosiuose nuostatuose reglamentuojama, kad biblioteka „nuolat tiria gyventojų poreikius“
bei dalyvauja moksliniuose tyrimuose. Bibliotekos skyrių ir teritorinių padalinių / filialų
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nuostatuose taip pat yra minima tiriamoji veikla, naudojami terminai „tirti, vykdyti tyrimus,...“
bei „analizuoti, rinkti duomenis,...“. Į tiriamąją veiklą yra įtraukti 3 skyriai (suaugusiųjų
vartotojų aptarnavimo, bibliografinės (informacinės) veiklos bei metodikos sektoriaus skyriai)
ir 24 teritoriniai padaliniai / filialai, o pagal pareigybes yra įtrauktas 31 darbuotojas (7
centrinėje bibliotekoje ir 24 dirbantys bibliotekos struktūriniuose padaliniuose). Pačios
tiriamosios veiklos koordinavimas yra paskirstytas kelioms pareigybėms: direktoriaus
pavaduotojui ir vieno skyriaus vedėjui. Kitiems 29 darbuotojams yra priskiriama vykdyti
tyrimus ir / arba juose dalyvauti.
Pakruojo r. SVB taip pat galima matyti aiškų tiriamosios veiklos modelį, užfiksuotą
nuostatuose. Bendruosiuose nuostatuose yra nurodoma, kad į bibliotekos veiklas įeina „rinkos
tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa“. Tiriamoji veikla paskiriama dvejiems skyriams
(suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo ir išteklių sudarymo srities) ir juose dirbantiems 5
darbuotojams. Vienam darbuotojui (vyr. metodininkui) pagal pareiginius nuostatus yra
priskiriama organizuoti tyrimus. Likusiems 4 darbuotojams (1 skyriaus vedėjui ir 3 vyresn.
bibliotekininkams) yra įrašyti įpareigojimai vykdyti tyrimus. Tačiau nagrinėjant nuostatus
galima matyti naudojamų terminų įvairovę. Bendruosiuose nuostatuose yra įvardijami „rinkos
tyrimai“, skyrių nuostatuose minimi tiek „tyrimai, tirti,...“, tiek „analizuoti, rinkti duomenis,...“.
O darbuotojo, kuriam yra pavesti įpareigojimai organizuoti tiriamąją veiklą, nuostatuose
randamas dar kitas terminas: „moksliniai tyrimai“. Kituose pareiginiuose nuostatuose
randamas įpareigojimas atlikti „poreikių tyrimus“.
Radviliškio r. SVB tiriamosios veiklos modelis yra labai panašus į pastarosios SVB
modelį. Tiriamoji veikla nurodoma bendruosiuose nuostatuose „nuolat tiria gyventojų
poreikius“. Tiriamosios veiklos vykdymas priskiriamas dvejiems skyriams (suaugusiųjų
vartotojų aptarnavimo ir išteklių sudarymo sektoriaus) bei 4 bibliotekos darbuotojams.
Tiriamosios veiklos organizavimas yra priskiriamas vienam darbuotojui – direktoriaus
pavaduotojui, o jos vykdymas – vyresn. metodininkui, skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn.
bibliotekininkui ir išteklių sudarymo sektoriui priklausančio skyriaus vedėjui. Tačiau ir šioje
bibliotekoje terminai yra naudojami įvairūs. Bendruosiuose ir skyrių nuostatuose yra
naudojami terminai „tiria“ bei „analizuoja“, direktoriaus pavaduotojo pareiginiuose
nuostatuose – „moksliniai tyrimai“, o kitų pareigybių nuostatuose – „analizuoja, atlieka
analizes“.
Rietavo SVB bendruosiuose veiklos nuostatuose yra nurodoma, kad biblioteka
nuolat tiria gyventojų poreikius. Tačiau biblioteka neturi atskirai skyrių nuostatų, tad tiriamoji
16

veikla iš karto pavedama dvejoms pareigybėms: suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo sektoriaus
bibliotekininkui ir bibliografinės (informacinės) veiklos sektoriaus bibliografui. Abejose
pareigybėse yra nurodoma, kad darbuotojai atlieka tyrimus, juose dalyvauja. Konkrečiai, kas
organizuoja, koordinuoja ar atsako už tiriamąją veiklą nėra nurodyta.
Šiaulių m. SVB tiriamoji veikla reglamentuojama visuose trijuose lygmenyse:
bendruosiuose nuostatuose, skyrių / teritorinių padalinių nuostatuose ir pareiginiuose
nuostatuose. Tiriamoji veikla yra paskirstyta 4 centrinės bibliotekos skyriams ir 7 filialams /
teritoriniams padaliniams ir juose dirbantiems 23 darbuotojams (7 centrinės bibliotekos
skyrių ir 16 filialų darbuotojų). Remiantis pareiginiais nuostatais, tiriamosios veiklos
organizavimas yra paskiriamas dvejiems darbuotojams: metodininkui ir vieno filialo vyresn.
bibliotekininkui. Kiti darbuotojai vykdo tiriamąją veiklą, joje dalyvauja. Tačiau pareiginiuose
nuostatuose yra nurodoma, kad metodininkas „inicijuoja ir organizuoja mokslo tiriamąją bei
metodinę veiklą,...“. Daugiau kituose bibliotekos nuostatuose nėra naudojami terminai „mokslo
tiriamoji veikla, moksliniai tyrimai,...“. Kituose 22 pareigybių nuostatuose yra tolygiai
naudojami terminai „tiria“ bei „analizuoja“.
Telšių r. SVB nuostatuose irgi yra reglamentuota tiriamoji veikla, o į jos vykdymą
yra įtraukti 3 centrinės bibliotekos skyriai (suaugusiųjų vartotojų, vaikų aptarnavimo,
bibliografinės (informacinės) veiklos ir išteklių sudarymo srities) bei 16 darbuotojų. Tačiau iš
pareiginių nuostatų teiginių nebuvo galima įžvelgti, kas organizuoja, koordinuoja tyrimus. Jei
tokia veikla ir vykdoma, ji nėra įrašyta į pareiginius nuostatus. Visų darbuotojų pareiginiuose
nuostatuose yra įrašytas vykdymas ir / arba dalyvavimas tiriamojoje veikloje. Naudojami
terminai yra įvairūs. Bendruosiuose nuostatuose nurodoma, kad vienas iš bibliotekos
uždavinių yra „organizuoti mokslinius tyrimus,...“, skyrių nuostatuose tolygiai naudojami
terminai „tiria“ bei „analizuoja, atlieka analizes“, o pareiginiuose nuostatuose dominuoja
terminai „analizuoja, atlieka analizes“, tik 4 pareigybėse buvo rastas terminas „tyrimai, tirti,...“.
Apibendrinant visų bibliotekų duomenis galima matyti, kad 4 iš 9 SVB pagal
pareiginius nuostatus tyrimų organizavimas yra paskirtas vienam darbuotojui, 2 SVB yra
nurodomi keli organizatoriai / koordinatoriai, o likusiems darbuotojams yra pavedama vykdyti
ir / arba dalyvauti tiriamojoje veikloje. 5 iš 9 SVB tiriamoji veikla pavedama tik centrinės
bibliotekos darbuotojams, o 4 SVB tiriamąją veiklą paskiria ir visiems filialams / teritoriniams
padaliniams. Tad nors visose SVB tiriamosios veiklos modelis yra skirtingas, dažniausiai buvo
galima matyti, kad tiriamoji veikla daugumoje SVB (64 proc.) yra nurodoma visais trimis
lygmenimis: bendruosiuose veiklos nuostatuose, struktūrinių padalinių nuostatuose bei
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pareiginiuose nuostatuose. O 55 proc. SVB turi paskyrusi aiškius tiriamosios veiklos
organizatorius ir / arba koordinatorius.

2.2.2. Personalo, kuriam pavedamos mokslo (tiriamosios) veiklos funkcijos,
charakteristika
Šiaulių regiono bibliotekose tiriamoji veikla, remiantis pareiginiuose nuostatuose
pateiktais įpareigojimais, priskiriama 146 darbuotojams (9 iš 11 SVB) arba 34 proc. visų
darbuotojų (N=424 profesionalių bibliotekininkų skaičiaus). Šiuos darbuotojus galima
suskirstyti pagal atliekamas tiriamosios veiklos funkcijas:
1 grupė – atsako ir / arba organizuoja;
2 grupė – organizuoja ir koordinuoja;
3 grupė – vykdo;
4 grupė – dalyvauja;
5 grupė – kompleksiški įpareigojimai (organizuoja, koordinuoja, vykdo, ir kt.
kombinacijos).
1 ir 2 grupėms priklauso mažiausias skaičius darbuotojų: 1 grupei – 3 darbuotojai, o 2
grupei – 1 darbuotojas. Didžiausia grupė yra 4, dalyvaujančiųjų grupė, jai priklauso 73
darbuotojai. Kiek mažiau priklauso 3 grupei (38 darbuotojai) ir 5 grupei (31 darbuotojas).
1 grupę sudaro 3 darbuotojai iš 3 skirtingų Šiaulių regiono bibliotekų, kurių
pareiginiuose nuostatuose buvo įrašyti įpareigojimai organizuoti tiriamąją veiklą. Šioje grupėje
yra direktoriaus pavaduotojas, vyr. metodininkas ir Metodikos srities skyriaus vedėjas. 2 iš šių
darbuotojų turi bibliotekininkystės srities magistro laipsnį, o 1 – profesinio bakalauro. Tyrimų
organizavimas yra pavedamas nemažą bibliotekinio darbo stažą turintiems asmenims. Darbo
šiose pareigose vidurkis – 23,7 metai, bibliotekinio darbo stažo vidurkis – 33 metai o amžiaus
vidurkis – 52,7 metai.
2 grupėje yra vienas darbuotojas – vaikų aptarnavimo sektoriaus skyriaus vedėjas,
turintis bibliotekininkystės srities magistro laipsnį ir šias pareigas einantis jau 24 metus,
amžius – 51 metai.
3 grupė darbuotojų, kuriems priskirta funkcija vykdyti, sudaryta iš 38 žmonių. Jie yra
pasiskirstę per 7 SVB. 23 darbuotojai yra iš centrinių bibliotekų, o 15 iš teritorinių padalinių.
Darbuotojų iš centrinių bibliotekų charakteristika parodo, kad tai daugiausiai yra vyresn.
bibliotekininkai (10 pareigybių) bei skyrių vedėjai (4 pareigybės). 74 proc. centrinių bibliotekų
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darbuotojų,

vykdančių

tiriamąją

veiklą

turi

bibliotekininkystės,

informacijos

(ar)

komunikacijos srities išsilavinimą. Visų darbuotojų išsilavinimo lygiai skiriasi, tačiau
dominuoja aukštasis išsilavinimas: 74 proc. turi aukštąjį išsilavinimą (magistro laipsnį – 39
proc.). Darbo laikas šiose pareigose varijuoja nuo 1 iki 37 metų, vidurkis – 19 metų, o iš viso
bibliotekinio darbo stažo vidurkis – 23 metai. Turint omeny darbo stažo dydį, nenuostabu, kad
darbuotojų amžiaus vidurkis yra 50 metų.
4 grupei priklauso didžiausias skaičius darbuotojų – 73, tačiau tik 33 proc. darbuotojų
yra iš centrinių bibliotekų. 4 grupėje 40 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą. Tačiau
lyginant darbuotojų išsilavinimą iš centrinių bibliotekų ir teritorinių struktūrinių padalinių,
galima

įžvelgti,

kad

didžioji

dauguma

dirbančių

centrinėse

bibliotekose

turi

bibliotekininkystės, informacijos (ar) komunikacijos srities išsilavinimą – 83 proc. Tuo tarpu
didžiosios daugumos filialų darbuotojų išsilavinimas yra kitų sričių – 61 proc. Pagal pareigybes
šioje grupėje dominuoja vyresnieji bibliotekininkai – 90 proc., likę 10 proc. yra skyrių vedėjai
centrinėse bibliotekose. Šioje grupėje vidutinis bibliotekinio darbo stažas yra 21 metai, tose
pareigose – 18, o amžiaus vidurkis – 50 metų.
5 grupė yra sudaryta iš pareigybių, kuriose buvo įrašytos įvairios atliekamų tiriamosios
veiklos funkcijų kombinacijos. Šioje grupėje yra 31 darbuotojas, iš kurių 32 proc. yra iš
centrinių bibliotekų. 19 proc. šios grupės darbuotojų yra priskiriama organizacinė funkcija,
didžiajai daugumai darbuotojų (94 proc.) yra priskiriama dalyvavimo tiriamojoje veikloje
funkcija, kiek mažesnei darbuotojų daliai (84 proc.) – vykdymo funkcija. 5 grupėje galima
pamatyti 6 skirtingas pareigybes, iš kurių 61 proc. yra vyresnieji bibliotekininkai, 19 poc. yra
skyrių vedėjai, 10 proc. – direktorių pavaduotojai bei kt. Visi 5 grupės centrinės bibliotekos
darbuotojai turi aukštąjį bibliotekininkystės, informacijos (ar) komunikacijos srities
išsilavinimą, iš kurių 80 proc. yra įgiję magistro laipsnį. Šiuo atveju 29 proc. filialo darbuotojų
yra įgiję aukštąjį išsilavinimą (19 proc. filialo darbuotojų turi magistro laipsnį). Šios grupės
darbo stažo vidurkis bibliotekoje yra 21 metai, šiose pareigybėse – 14 metų, o amžiaus vidurkis
– 49 metai.
Personalo, įtraukto į tiriamąją veiklą charakteristika atskleidė, kad nors didžioji dalis
darbuotojų, kuriems yra priskirta tiriamoji veikla priklauso SVB teritoriniams padaliniams, o
atsakomybės laipsnis daugumos atveju (99 proc.) yra dalyvauti ir / arba vykdyti tyrimus.
Didesnis atsakomybės laipsnis yra priskiriamas centriniuose SVB padaliniuose dirbantiems
asmenims. Atsakomybė organizuoti tyrimus paskiriama struktūrinių padalinių vedėjams (5
darbuotojams), 3 direktorių pavaduotojams ir 2 metodininkams / vyr. metodininkams
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Tiriamosios veiklos koordinavimas priskiriamas 1 direktoriaus pavaduotojui ir 1 struktūrinio
padalinio vedėjui. Įpareigojimas „atsakyti“ už tiriamąją veiklą buvo minimas tik vienose
direktoriaus pavaduotojo pareigybėse. 29 proc. visų darbuotojų, įtrauktų į tiriamąją veiklą turi
magistro, 12 proc. bakalauro ir 17 proc. profesinio bakalauro laipsnį. Atsižvelgiant į Lietuvos
statistikos departamento duomenis, Šiaulių regione medianinis gyventojų amžius didėja
(Šiaulių apskrityje 2013 m. – 43 m., 2017 m. – 45 m., Telšių apskrityje 2013 m. – 41 m., 2017 m.
– 44 m.), nenuostabu, kad darbuotojų amžiaus vidurkis siekia 50 m. Vidutinis darbo stažas
pareigose, kurioms yra priskirta tiriamoji veikla – 18 m. Remiantis darbo stažo dydžiu galima
daryti prielaidą, kad darbuotojai yra sukaupę nemažą praktinę patirtį vykdant tiriamąją veiklą.

2.3. Regiono SVB atlikti mokslo (tiriamieji) darbai, jų rūšys ir tematika;
mokslinių tyrimų, rinkos tyrimų ir informacinių analitinių darbų kokybės
vertinimas
Šiaulių regiono bibliotekose 2010-2015 m. laikotarpyje buvo atlikti 34 tyrimai:


1 mokslinis tyrimas;



6 rinkos tyrimams priskiriami darbai;



1 tyrimas, skirtas vadybiniams sprendimams pagrįsti;



26 mokymosi (studijų) tikslais atlikti tyrimai.

Tyrimų skaičius būtų dar didesnis, deja dalis tyrimų ataskaitų nėra išsaugota, tačiau yra likę
jais paremti tyrimų pranešimai. Didžiąją dalį tyrimų sudaro mokymosi (studijų) tikslais atlikti
tyrimai – studentų atlikti darbai, skirti bakalauro, magistro ar daktaro kvalifikaciniam laipsniui
įgyti. Tai taip pat gali būti bibliotekos darbuotojų atlikti darbai, skirti studijų reikmėms, rašant
bakalauro ar magistro darbą, atliekant kokią nors kitą su jų mokymusi susijusią užduotį.
Tyrimų tematika yra įvairi, tačiau labiausiai tyrinėta sritis yra bibliotekos paslaugos ir
produktai, ši tema nagrinėta 47,1 proc. visų SVB tyrimų.
Šiaulių regiono SVB taip pat dalyvauja kitų vykdomuose tyrimuose. 3 SVB (Akmenės r,
Mažeikių r., Telšių r.) nurodė, kad dalyvavo valstybinių įstaigų, apklausų ir rinkos tyrimų
įmonių ir kitų institucijų vykdomuose tyrimuose. Viena SVB dalyvavo vidutiniškai 2-3
tyrimuose, kurių iš viso buvo 7. Net 57 proc. visų tyrimų buvo organizuoti tokių valstybinių
institucijų kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (3 tyrimai) ir Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija (1 tyrimas). Taip pat tyrimus atliko šios institucijos: Šiaulių teritorinė
darbo birža, Klaipėdos universitetas ir Telšių rajono savivaldybė. Nagrinėtos temos:
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Darbo biržos paslaugų vertinimas;



Tautinio paveldo rinkos plėtros tyrimo ir viešosios nuomonės apklausa (2 SVB
dalyvavo tame pačiame tyrime);



Nuomonės apie biblioterapijos poreikį bibliotekose;



LEADER metodo taikymas Lietuvoje, vietos partnerystės plėtojimas, VVG
patirtis rengiant ir įgyvendinant 2007–2013 m. vietos plėtros strategijas;



Kultūros paslaugų vertinimas;



2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos sukurtų rezultatų ir
poveikio kultūros sektoriaus vertinimas.

7 Lentelė. LNB iniciatyva arba jai dalyvaujant organizuoti ir įvykdyti tyrimai 2010-2015 m.
Eil.
Nr.

Tyrimų
skaičius
(iš viso)

Tyrimai

1.

Iš jų:
Dalyvavo SVB
darbuotojai (teikdami
duomenis,
atsakydami į
klausimus,
organizuodami
vartotojų apklausas)

LNB inicijuoti tyrimai

37

20

SVB darbuotojai
nedalyvavo (buvo
tiesiogiai
analizuojami
duomenys,
apklausiami
gyventojai ir kitos
interesų grupės)
17

Projekto „Bibliotekos pažangai“ ir „Bibliotekos
pažangai 2“ reikmėms
Vykdyti bendradarbiaujant su AVB specialistais
Šiaulių AVB inicijuoti tyrimai

18

12

6

6
1

5
1

1

Iš jų:
1.1.
1.2.
2.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojų iniciatyva, jiems
dalyvaujant bei LNB įgyvendintų projektų Bibliotekos pažangai (2008-2012 m.) ir Bibliotekos
pažangai 2 (2013-2016 m.) reikmėms savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos lauke 2010-2015
m. buvo atlikti 37 tyrimai. Iš jų 20 tyrimų, kuriuose vienokiu ar kitokiu būdu (teikdami
duomenis, atsakydami į klausimus, organizuodami vartotojų apklausas) dalyvavo ir SVB
darbuotojai; iš jų:


7 (35,0 proc.) tyrimai, kuriuos organizavo ir įgyvendino LNB specialistai;
o 5 iš jų – LNB atliko dalyvaujant AVB specialistams.



12 (60,0 proc.) tyrinėjimų atlikta projektų Bibliotekos pažangai (2011, 2012
metais) ir Bibliotekos pažangai 2 (2014, 2015 metais) reikmėms.



1-ą tyrimą (5,0 proc.) 2013 metais LNB užsakymu atliko užsienio autoriai.
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2010-2015 metais taip pat buvo atlikta 17 tyrimų, kuriuose savivaldybių viešosios
bibliotekos buvo

tik tyrimų objektas, tačiau jų darbuotojai šiuose tyrimuose tiesiogiai

(atsakydami į klausimus, teikdami duomenis ar pan.) nedalyvavo.


11 iš jų (64,7 proc.) atliko LNB darbuotojai;



6 tyrimai (35,3 proc.) atlikti projektų Bibliotekos pažangai ir Bibliotekos
pažangai 2 reikmėms.

Šiaulių AVB 2010-2015 m. įtraukiant regiono SVB, iniciavo tyrimą „Elektroninės
paslaugos Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose“. Jame dalyvavo visos
Šiaulių regiono bibliotekos. Tyrimo tikslas - ištirti Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių
viešųjų bibliotekų teikiamų elektroninių paslaugų esamą situaciją ir plėtros galimybes. Taip pat
Šiaulių AVB 2010-2015 m. reguliariai analizuodavo Šiaulių regiono SVB statistinius rodiklius,
tekstines ataskaitas bei atlikdavo kvalifikacijos kėlimo poreikio apklausas.
8 Lentelė. LNB iniciatyva arba jai dalyvaujant organizuoti ir įvykdyti tyrimai 2010-2015 m.

Eil.
Nr.

Tyrimų
skaičius

Tyrimų
dalis
bendrojoje
tyrimų
struktūroje
(%)

10
3
4
3

52,6

Tema

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Vadyba, planavimas, strategija
Veiklos stebėsenos ir vertinimo tyrimai
Bibliotekų vidaus ir išorės aplinkos tyrimai
Mokslinių tyrimų būklės bibliotekose identifikavimas

2.

Vartotojų elgsenos tyrimai (pažinimo aspektai)

4

21,1

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Bibliotekų kuriamų produktų ir paslaugų tyrimai
Kraštotyros veikla bibliotekose
Tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų būklės ir plėtros tyrimas
Kultūrinės tapatybės formavimas

3
1
1
1

15,8

4.

Bibliotekų informacinių išteklių sudarymo ir struktūravimo
problemos

2

10,5

19

100,0

18
9
2
2
2

100,0
50,0
11,1
11,1
11,1

Iš viso
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5,4.

Projekto veiksmingumo tyrimai; šiame kontekste:
Rinkos potencialo, charakteristikų ir tendencijų tyrimai
Bibliotekų vadybos, raidos tendencijų, įvaizdžio tyrimai
Žmogiškųjų išteklių plėtros tyrimai
Bibliotekų išorės aplinkos (partnerių, verslininkų ir laisvai samdomų
specialistų požiūrio į bibliotekas) tyrimai
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5.5.
5.6.

Projekto poveikio tyrimai
Projekto vidinės aplinkos (svetainės www.3erdve.lt) tyrimas

2
1

11,1
5,6

2.3.1. Regione atliktų mokslo (tiriamųjų) darbų rūšys ir tematika
9 Lentelė. Šiaulių SVB organizuoti ir įvykdyti tyrimai 2010-2015 m.

Eil.
Nr.

Tyrimų
skaičius

Tema

Tyrimų
dalis
bendrojoje
tyrimų
struktūroje
28,1

1.

Vadyba, planavimas, strategija

9

1.1.

Įvaizdžio kūrimas, viešieji ryšiai

3

1.2.

Bibliotekos vaidmuo visuomenėje

2

1.3.

Darbuotojų elgesys darbovietėje

1

1.4.

Struktūrinio padalinio perkėlimas

1

1.5.

Bibliotekos vaidmuo informacinės ir kultūrinės aplinkos kūrime

2

2.

Vartotojų elgsenos tyrimai (pažinimo aspektai)

7

21,9

3.

Bibliotekų kuriamų produktų ir paslaugų tyrimai

16

50,0

3.1.

Paslaugų kokybės vertinimas

9

3.2.

Paslaugų pasiūla / paklausa

4

3.3.

Inovatyvios paslaugos

3

Iš viso

32

100,0

4.

Projekto veiksmingumo tyrimai; šiame kontekste:

2

100,0

4.1.

Projektinės veiklos aktualumas

1

50,0

4.2.

Projekto poveikio tyrimai

1

50,0

2.3.1.1. Moksliniai tyrimai
Kelmės r. SVB nurodė, kad atliko 1 mokslinį tyrimą 2013 m., kurio tema –
gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai. Tyrimo tikslas - nustatyti rajono gyventojų
kompiuterinio raštingumo bibliotekose būklę ir reikalingumą. Tyrimo metu paaiškėjo, kad
gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymų kokybė yra vertinama teigiamai ir net 92 proc.
respondentų yra patenkinti jų kokybe. O 85 proc. respondentų išsakė norą tobulinti savo
kompiuterinio raštingumo įgūdžius bibliotekos organizuojamuose mokymuose.
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2.3.1.2. Rinkos tyrimai
4 Šiaulių regiono SVB (Joniškio r. SVB, Kelmės r. SVB, Radviliškio r. SVB ir Šiaulių m. SVB)
nurodė, kad jų bibliotekose buvo atlikti iš viso 6 rinkos tyrimai. Tyrimų būta daugiau, tačiau kai kurie
nebuvo išsaugoti ataskaitų forma. Tyrimuose buvo tyrinėtos įvairios temos. Joniškio r. SVB atliko du
tyrimus, skirtus jų bibliotekos paslaugų kokybei ištirti, o trečias tyrimas buvo skirtas gauti daugiau žinių
apie vartotojus. Kelmės r. SVB rinkos tyrime nagrinėjo naujų paslaugų ir dokumentų poreikį
bibliotekoje. Tyrimo metu respondentai pateikė ne vieną pasiūlymą, kokias paslaugas biblioteka dar
galėtų teikti. Radviliškio r. SVB atliko tyrimą apie kaimo bibliotekos vietą kitų bendruomenės įstaigų
kontekste. Tyrimu siekta nustatyti, kaip bibliotekų lankytojai vertina šiandienos bibliotekas,
aptarnavimo kultūrą ir bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę ir kokią vietą bibliotekoms skiria tarp kitų
mikrorajone esančių įstaigų. Šiaulių m. SVB atliko tyrimą apie mokinių skaitymo įpročius. Tyrimo
objektu buvo pasirinkti 3-4 kl. moksleiviai. Taip pat Šiaulių m. SVB nurodė atlikusi 1 tyrimą, skirtą
vadybiniams sprendimams pagrįsti. Tyrime nagrinėjamas SVB tinklo pokyčio (filialo perkėlimo į kitą
mikrorajoną) klausimas.

2.3.1.3. Informaciniai analitiniai darbai (regiono SVB metinių ataskaitų įvertinimas)

Bibliotekų metinės veiklos analitinės ataskaitos paskirtis yra ne tik pateikti tų metų
pasiektus rodiklius, kokie renginiai vyko, bet ir padaryti veiklos analizę. Jos dėka biblioteka gali
įžvelgti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kokios yra vyraujančios tendencijos, kuriose srityse
ji gali pasitempti, ar visa planuota veikla buvo sėkmingai įgyvendinta ir pan. Tad šios ataskaitos
gali suteikti naudingos informacijos apie biblioteką. O bibliotekų vadovams – suteikti žinių,
kuria linkme kreipti bibliotekos veiklas.
Analizuojamas laikotarpis yra 2010–2015 m., tad buvo pasirinkta nagrinėti 2010 ir
2015 m. bibliotekų analitines ataskaitas. Šiaulių regione yra 11 savivaldybių viešųjų bibliotekų,
tad iš viso buvo nagrinėtos 22 ataskaitos (2010 m. – 11, 2015 m. – 11) pagal atskirų jos dalių
analizės kokybės kriterijus. Taip pat buvo žvelgiama ir į tai, kaip pasikeitė veiklos analizė nuo
2010 iki 2015 m.
Viešoji biblioteka yra susieta su šalies ir vietovės, kurioje ji yra įsikūrusi, politine ir
socialine situacija. O besikeičiantys visuomenės poreikiai verčia bibliotekas keisti savo veiklos
tikslus ir uždavinius, kad galėtų patenkinti besikeičiančius aptarnaujamos bendruomenės
poreikius. Nagrinėjant Šiaulių regiono SVB ataskaitų bendrųjų dalių turinį buvo pastebėta, kad
dauguma bibliotekų labai glaustai apibrėžia tų metų prioritetinius veiklos tikslus ir uždavinius,
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jei iš vis apibrėžia. Tai atsispindi ir bendrųjų dalių surinktų balų skaičiuje. 2010 m. ataskaitų
bendrųjų dalių balų vidurkis yra 0,9, o 2015 m. – 1,8 iš 5 balų. Mažas balų skaičius rodo, kad
bibliotekos arba neaptaria prioritetinių veiklos tikslų ir uždavinių atsiskaitomuoju laikotarpiu
ir/arba neaptaria, kaip jie susieti su juos reglamentuojančiais dokumentais, kurie, dalyvaujant
viešosioms bibliotekoms, sprendžiami nacionaliniu, regioniniu ir savivaldos lygmeniu.
Bendroje dalyje SVB nurodo tų metų prioritetinius veiklos tikslus ir uždavinius, o
tolimesniuose skyriuose paprastai yra aiškiai, susistemintai ir akivaizdžiai atskleidžiami
konkrečių veiklos sričių rezultatai ir pateiktas jų vertinimas pasirinktų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimui. SVB ataskaitų atskirų veiklos sričių analizė atskleidė, kad dažniausiai
bibliotekos pateikia faktus, kas įvyko ir yra pasigendama pateiktų duomenų vertinimo /
interpretavimo bei atskleidimo, kaip pasiekti rezultatai siejosi su SVB pateiktais tikslais ir
uždaviniais. Dažnai tai yra aprašomojo pobūdžio tekstas, kuriame tik lyginami tų metų rodikliai
su praėjusių metų rodikliais. Geriausiai išanalizuota ataskaitų sritis – vartotojų aptarnavimas.
Iš penkių balų vidutiniškai surinkta 1,8 balų. Tai rodo, kad bibliotekoms svarbu sužinoti kuo
daugiau apie vartotojus, jų įpročius ir vyraujančias tendencijas, tad šios srities rodikliai yra
labiausiai išanalizuoti. 2010 m. ataskaitų vartotojų aptarnavimo sritis buvo vertinama
vidutiniškai 1,5 balo, tačiau 2015 m. šis balas išaugo į 2 balus. Keliose ataskaitose pasitaikė
duomenų skaičiavimo ir interpretavimo klaidų.
Pateiktos išvados ir rekomendacijos ataskaitose buvo dažnai tik iš dalies siejamos su
iškeltais bibliotekos tikslais ir uždaviniais. Išvados, rekomendacijos ir prognozės ataskaitose
vidutiniškai surinko 2,2 balus. Trūko aiškumo, kaip SVB įgyvendino išsikeltus uždavinius ir
pasiekė tikslą, o kai kur trūko rekomendacijų (numatomų veiklos krypčių) arba jos buvo
pateiktos paviršutiniškai.
Bendrai vertinant 2010 m. Šiaulių regiono SVB paruoštas metines ataskaitas, vidutinis
visos ataskaitos vertinimo vidurkis – 1,1 balai, kas nėra daug. Tarp 2010 m. ataskaitų
aukščiausias įvertinimas buvo 1,7 balai. Tačiau 2015 m. balų skaičius išaugo. Vidutiniškai viena
ataskaita surinko 1,4 balus. O aukščiausias vertinimas - 2,9 balai. Tad 2015 m. SVB ataskaitose
pateikta informacija yra geriau analizuojama.

2.3.1.4. Tyrimai, atlikti mokymosi (studijų) tikslais
8 iš 11 Šiaulių regiono SVB buvo atlikta tyrimų mokymosi (studijų) tikslais. 2010–
2015 m. laikotarpiu Šiaulių regiono bibliotekose mokymosi tikslais buvo atlikti 26 tyrimai.
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Daugiausiai tokių tyrimų buvo atlikta Telšių r. SVB – 13 (50,0 proc.). Dažniausiai yra
nagrinėjamos produktų / paslaugų (46,2 proc.) ir vadybos, planavimo (30,8 proc.) temos. Visos
SVB nurodė, kad atliktus tyrimus turi bibliotekose ir yra panaudojusios tyrimų medžiagą savo
veikloje: gerinant paslaugų kokybę, organizuojami renginiai ir pan. Viena SVB (Telšių r. SVB)
pristatė tokio tyrimo rezultatus konferencijoje. Tačiau kai kurie nurodomi tyrimų pritaikymai
yra labai abstraktūs ir neaišku, kaip visgi biblioteka juos pritaikė savo veikloje.

2.3.2. Mokslo tiriamosios veiklos rezultatų sklaida
Tiriamosios veiklos rezultatų sklaida Šiaulių regiono SVB buvo kelių rūšių. 4 SVB
buvo skaityti pranešimai, parengti pagal atliktus tyrimus. 3 SVB (Joniškio r. SVB, Kelmės r. SVB
ir Šiaulių m. SVB) tyrimų rezultatus pristatinėjo savo SVB darbuotojams. Iš viso buvo 6 tokie
pranešimai. Telšių r. SVB pristatė tyrimų, atliktų mokymosi (studijų) tikslais, rezultatus
moksliniuose praktiniuose renginiuose / konferencijose. O Radviliškio r. SVB atliktas tyrimas
buvo pristatytas profesiniame leidinyje.
2.3.3. Mokslo (tiriamosios) veiklos rezultatų panaudojimas
7 SVB nurodė, kad nors vieno tyrimo rezultatus pritaikė savo veikloje:


13 tyrimų rezultatai buvo panaudojami tobulinant bibliotekos paslaugas
(keičiant darbo laiką, formuojant bibliotekos fondą ir pan.);



3 tyrimai buvo panaudoti diegiant naujas paslaugas (inovatyvių
technologijų diegimas bibliotekose);



7 tyrimai panaudoti vadybiniams sprendimams priimti (struktūrinio
teritorinio padalinio perkėlimas, viešųjų ryšių gerinimas, darbuotojų vidinė
komunikacija ir pan.);



3 tyrimai – informacijos rinkimui;



3 tyrimai buvo panaudoti projektinei veiklai (tyrimo pagrindu parengtas
projektas, poveikio vertinimo tyrimai).
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2.4. SVB darbuotojų ir SVB vadovų anketinės apklausos analizė
2.4.1. SVB darbuotojų anketinės apklausos rezultatai

Ar, Jūsų nuomone, tiriamosios veiklos kompetencija yra
neatsiejama Jūsų profesinės kompetencijos dalis?
12,3%

19,3%

7,0%

19,3%

42,1%
Tikrai taip

Labiau taip, nei ne

Tikrai ne

Negaliu pasakyti

Labiau ne, nei taip

1 pav. Požiūris į tiriamosios veiklos kompetenciją

Vertinant tiriamosios veiklos situaciją Šiaulių regiono SVB, buvo svarbu išsiaiškinti
darbuotojų, kurie pagal pareiginius nuostatus vykdo / dalyvauja (koordinuoja, atsako ir pan.)
tiriamojoje veikloje, nuomonę. Svarbu sužinoti darbuotojų požiūrį į tiriamosios veiklos svarbą
/ naudą / vykdymą bibliotekose ir kitus tiriamosios veiklos aspektus.
Apklausos metu paaiškėjo, kad daugumos SVB darbuotojų (61 proc.: 20 proc. tikrai
taip; 42 proc. labiau taip, nei ne) nuomone tiriamosios veiklos kompetencija yra neatsiejama jų
profesinės kompetencijos dalis (žr. 1 pav.). Tik truputį daugiau nei penktadalis apklaustųjų (26
proc.: 19 proc. labiau ne, nei taip; 7 proc. tikrai ne) nesutiko su teiginiu, kad tai yra neatsiejama
jų profesinės kompetencijos dalis. O 12 proc. visų respondentų neturėjo nuomonės šiuo
klausimu ir negalėjo nei pritarti, nei nepritarti teiginiui.
Šiaulių regiono darbuotojų apklausa parodė, kad ne visi darbuotojai žino, ar jų
pareigybėse yra parašyti įpareigojimai vykdyti (organizuoti, koordinuoti) tiriamąją veiklą arba
dalyvauti joje. To nežinojo 9 proc. visų apklaustųjų. Trečdalis darbuotojų (33 proc.) nurodė, kad
ši veikla nėra įrašyta į jų pareigybes. Neigiami darbuotojų atsakymai gali rodyti, kad pareiginiai
nuostatai keitėsi ir buvo panaikinta dalis apie tiriamosios veiklos vykdymą / dalyvavimą joje
arba darbuotojai tiesiog neturi žinių apie tokius įpareigojimus. Tik 58 proc. apklaustųjų nurodė,
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kad įpareigojimas vykdyti (organizuoti, koordinuoti) tiriamąją veiklą arba joje dalyvauti yra
minimas jų pareigybėse.
Tačiau kiek tiriamoji veikla yra praktiškai vykdoma bibliotekos darbuotojų, kurių
pareiginiuose nuostatuose buvo rasta įpareigojimų ją vykdyti? Apklausos metu paaiškėjo, kad
dauguma darbuotojų 2 metų laikotarpyje pasisakė neatlikę vienų ar kitų tiriamosios veiklos
darbų (žr. 10 lentelę). Dauguma respondentų pasisakė per 2 metų laikotarpį nei karto neatlikę
šių darbų:


Organizuoti mokslinius-praktinius seminarus, konferencijas, kitus renginius
savivaldybės (ir (arba) regioniniu, nacionaliniu, tarptautiniu) lygmeniu (niekada
neteko – 84 proc.);



Rinkti duomenis apie kitose bibliotekose, mokslo institucijose atliktų tyrimų
rezultatus; juos apibendrinti ir (ar) rengti jų pritaikymo SVB rekomendacijas
(niekada neteko – 76 proc.);



Organizuoti taikomuosius mokslinius, rinkos tyrimus ir vadovauti juos vykdančios
grupės darbui (niekada neteko – 74 proc.);



Konsultuoti tiriamojo darbo organizavimo ir įgyvendinimo klausimais SVB
darbuotojus (niekada neteko – 74 proc.);

Tokie rezultatai nestebina, nes dauguma minimų darbų yra organizacinio pobūdžio,
tad natūralu, kad organizacinio pobūdžio darbus bibliotekose atlieka mažesnis skaičius
darbuotojų.

Mažiausiai

yra

vykdomas

mokslinių-praktinių

seminarų,

konferencijų

organizavimas savivaldybės (ir (arba) regioniniu, nacionaliniu, tarptautiniu) lygmeniu. Aišku,
tai nėra labai dažnai organizuojama veikla, bet ir kartą per metus šį darbą nurodė vykdę tik 7
proc.

respondentų, o 2 proc. nurodė atliekantys tai kelis kartus per mėnesį. Vertinant

organizacinio pobūdžio darbus dažniausiai yra atliekamas taikomųjų mokslinių, rinkos tyrimų
organizavimas ir vadovavimas juos vykdančios grupės darbui (19 proc. pasisakė atliekantys
kartą per metus, 2 proc. dažniau nei kartą per metus). Tarp šių darbų yra ir duomenų rinkimas
apie kitų bibliotekų atliktų tyrimų rezultatus ir jų pritaikymas SVB rekomendacijų rengimui. Ši
veikla nėra aktyviai vykdoma bibliotekose. 9 proc. darbuotojų pasisakė šią veiklą vykdantys
kartą per metus. Tačiau net 76 proc. nurodė, kad neatlieka šio darbo.
Dažniau yra atliekami šie darbai:


Skaityti bibliotekininkystės ir su šia sritimi susijusių mokslų (informacijos ir
komunikacijos krypčių) mokslines publikacijas (kelis kartus per mėn. – 11
proc., ne dažniau nei kartą per mėn. – 16 proc.);
28



Skaityti kitų mokslo krypčių mokslines publikacijas (kelis kartus per mėn. – 9
proc., ne dažniau nei kartą per mėn. – 16 proc.);

Tad iš dažniausiai atliekamų veiklų buvo nurodomas domėjimasis mokslinėmis
publikacijomis.
10 lentelė. Tiriamosios veiklos darbų atlikimo dažnumas (proc.)
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Prašome pažymėti, kaip
dažnai per pastaruosius
dvejus metus Jums teko
atlikti žemiau išvardintus
darbus:
Organizuoti taikomuosius
mokslinius, rinkos tyrimus ir
vadovauti juos vykdančios
grupės darbui;
Atlikti taikomuosius
mokslinius, rinkos tyrimus
(rengti tyrimo dokumentus,
atlikti tyrimo veiksmus, rengti
tyrimo ataskaitas ir jų
publikacijas);
Dalyvauti atliekant
taikomuosius mokslinius,
rinkos tyrimus (dalyvauti
darbo grupėse arba
savarankiškai atlikti už
tiriamąją veiklą atsakingų
asmenų pavedamus darbus);
Rengti atskirų bibliotekos
veiklos sričių (arba filialo
veiklos) analizes ir vertinimus
(surinkti ir analizuoti
duomenis, rengti išvadas,
prognozes, rekomendacijas);
Rinkti duomenis apie kitose
bibliotekose, mokslo
institucijose atliktų tyrimų
rezultatus; juos apibendrinti ir
(ar) rengti jų pritaikymo SVB
rekomendacijas;
Konsultuoti tiriamojo darbo
organizavimo ir įgyvendinimo
klausimais SVB darbuotojus
Organizuoti moksliniuspraktinius seminarus,
konferencijas, kitus renginius
savivaldybės (ir (arba)

1- kelis
kartus
per mėn.

2 -ne
dažniau
nei kartą
per mėn.

3 - ne
dažniau
nei kartą
per
pusmetį

4 - kartą
per
metus

5 niekada
neteko

6
negaliu
pasakyti

0

0

2

19

74

6

0

0

7

20

65

7

2

2

7

31

52

6

0

4

9

49

33

5

2

0

2

9

76

11

2

0

6

9

74

9

2

0

0

7

84

7
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regioniniu, nacionaliniu,
tarptautiniu) lygmeniu;

8.

9.

10.

Prižiūrėti (pildyti arba
dalyvauti prižiūrint (pildant)
elektroninių tinklinių
priemonių (tinklaraščio,
tinklalapio. el. svetainės ir
pan.) turinį tiriamojo darbo
klausimais
Skaityti bibliotekininkystės ir
su šia sritimi susijusių mokslų
(informacijos ir komunikacijos
krypčių) mokslines
publikacijas;
Skaityti kitų mokslo krypčių
mokslines publikacijas

5

2

7

11

62

13

11

16

20

16

29

9

9

16

11

20

30

14

Tik vienas darbuotojas apklausos metu nurodė, kad tiriamoji veikla yra pagrindinė jo
darbo veikla. 28 proc. nurodė, kad tai yra tik paskirtos papildomos pareigos. Tad tiriamoji
veikla yra labiau papildoma veikla. 16 proc. darbuotojų nurodė, kad nors šie įpareigojimai yra
nurodyti jų pareiginiuose nuostatuose, konkrečios tiriamosios veiklos nėra atlikę. Tad nors
pareiginiuose nuostatuose yra įpareigojimai vykdyti tiriamąją veiklą, praktikoje jie ne visada
yra atliekami paskirtų darbuotojų arba iš vis neatliekami.
Daugumos (65 proc.) Šiaulių regiono SVB darbuotojų požiūriu SVB yra institucija, kuri
turėtų planingai ir sistemingai atlikti informacinius analitinius darbus (rengti analitines veiklos
ataskaitas, rinkti duomenis, juos analizuoti, vertinti, rengti rekomendacijas veiklos pokyčiams
ir pan.). Tačiau kitokių tyrimų atlikimas nėra vertinamas taip teigiamai. Kad SVB turėtų vykdyti
rinkos tyrimus (savarankiškai pasirinkti tyrimų temas, rengti tyrimų dokumentus, atlikti
tyrimų veiksmus, rengti bibliotekos raidos prognozes, rekomendacijas veiklos tobulinimui ir
jas įgyvendinti) nurodė tik 51 proc. visų respondentų. Tai, kad SVB turėtų savarankiškai vykdyti
mokslinius tyrimus (savarankiškai pasirinkti tyrimų temas, rengti tyrimų dokumentus, atlikti
tyrimų veiksmus, rengti tyrimų ataskaitas, organizuoti tyrimų rezultatų sklaidą) nurodė
trečdalis darbuotojų (33 proc.). Toks darbuotojų vertinimas atskleidė, kad SVB darbuotojai
nepritaria savarankiškų mokslinių tyrimų atlikimo idėjai. O tuo tarpu informacinių analitinių
darbų atlikimas vertinamas, kaip viena iš bibliotekos veiklų.
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Ar, Jūsų nuomone, tiriamoji veikla Jūsų bibliotekoje yra vertinama
kaip intelektuali ir reikšminga bibliotekos ir visos SVB sistemos
raidai veikla?
1,8%

16,1%

33,9%

26,8%
3,6%
17,9%
Tikrai taip

Labiau taip, nei ne

Labiau ne, nei taip

Tikrai ne

Negaliu pasakyti

Kitas variantas

2 pav. Tiriamosios veiklos vertinimas SVB sistemoje

42,9 proc. (16,1 proc. – tikrai taip, 26,8 proc. – labiau taip, nei ne) darbuotojų nurodė,
kad tiriamoji veikla jų SVB yra vertinama kaip intelektuali ir reikšminga bibliotekos ir visos SVB
sistemos raidai veikla (žr. 2 pav.). 21,5 proc. (17,9 proc. – labiau ne, nei taip, 3,6 proc. tikrai ne)
nurodė, kad vertinimas yra neigiamas. Deja nemaža dalis darbuotojų (33,9 proc.) dėl vienos ar
kitos priežasties negalėjo atsakyti į šį klausimą. Iš darbuotojų atsakymų galima įžvelgti, kad
tiriamosios veiklos vertinimas, kaip reikšmingos bibliotekos raidai veikla, SVB viduje nėra itin
teigiamas.
Pusė visų apklaustų SVB darbuotojų (50,9 proc.: tikrai taip – 12,3 proc., labiau taip, nei
ne – 38,6 proc.) nurodė, kad bibliotekos atlikti tyrimai turėjo teigiamą įtaką bibliotekai. Tik
maža dalis darbuotojų (8,8 proc.: tikrai ne – 1,8 proc., labiau ne, nei taip – 7,0) teigė, kad atlikti
tyrimai neturėjo teigiamos įtakos SVB veiklai. Tad tyrimų teikiama praktinė nauda yra matoma
bibliotekų darbuotojams. Įdomu, kad darbuotojams vertinant ar bibliotekoje atlikti tyrinėjimai
(arba analitiniai informaciniai darbai) daro teigiamą įtaką SVB sistemos veiklos rezultatams,
nemaža dalis negalėjo pasakyti. Tokiam vertinimui galėjo daryti įtaką mažas susipažinimas su
tyrimų rezultatų pritaikymu SVB veikloje arba jų bibliotekoje nebuvo atlikti tyrimai, tad negali
vertinti ar jie turėjo teigiamą įtaką bibliotekos veiklai.
Visos Šiaulių regiono SVB rengia metines veiklos ataskaitas – atlieka informacinę
analitinę veiklą. Dauguma SVB darbuotojų visiškai pritarė šiems teiginiams (žr. 11 lentelę):
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„Metų veiklos ataskaitos bibliotekoje rengiamos atsakingai, prisilaikant visų
šiam dokumentui keliamų reikalavimų“ (visiškai pritariu - 76,8 proc.);



„Metų veiklos ataskaita yra bibliotekos veiklai labai svarbus dokumentas“
(visiškai pritariu - 68,4 proc.);



„Metų veiklos ataskaitos rezultatai visuomet panaudojami aiškinantis
bibliotekos pasiekimus, trūkumus, spręstinas problemas“ (visiškai pritariu 64,3 proc.);



„Metų veiklos ataskaitos rezultatai visuomet naudojami planuojant bibliotekos
veiklą“ (visiškai pritariu - 61,8 proc.).

Iš daugumos SVB darbuotojų išreikšto pritarimo šiems teiginiams, galima daryti
išvadą, kad darbuotojų požiūrių metinės veiklos ataskaitos yra svarbus bibliotekos
dokumentas, kuri yra aktyviai naudojamas bibliotekos veikloje. Daugiausiai nepritarimo (53,6
proc. visiškai nepritarė) sulaukė teiginys, kad „Metų veiklos ataskaitos bibliotekoje rengiamos
formaliai ir tik todėl, kad to reikalaujama „iš aukščiau"“. Tad SVB darbuotojų požiūriu metinės
veiklos ataskaitos nėra formalumas, bet veikla, kuri teikia naudos pačiai bibliotekai.
11 lentelė. Bibliotekoje rengiamų metų veiklos ataskaitų vertinimas (proc.)

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Įvertinkite žemiau
pateiktus teiginius apie
Jūsų bibliotekoje rengiamas
metų veiklos ataskaitas.
Metų veiklos ataskaita yra
bibliotekos veiklai labai
svarbus dokumentas
Metų veiklos ataskaitos
bibliotekoje rengiamos
atsakingai, prisilaikant visų
šiam dokumentui keliamų
reikalavimų
Metų veiklos ataskaitos
bibliotekoje rengiamos
formaliai ir tik todėl, kad to
reikalaujama „iš aukščiau"
Metų veiklos ataskaitos
rezultatai visuomet yra
naudojami numatant
bibliotekos vystymo strategiją
Metų veiklos ataskaitos
rezultatai visuomet
naudojami planuojant
bibliotekos veiklą
Metų veiklos ataskaitos
rezultatai visuomet
panaudojami aiškinantis

1- visiškai
nepritariu

2- labiau
nepritariu
nei
pritariu;

3 - nei
pritariu,
nei
nepritariu

4- labiau
pritariu,
nei
nepritariu

5 - visiškai
pritariu;

6–
nežinau

3,5

5,3

8,8

12,3

68,4

1,8

1,8

0,0

5,4

12,5

76,8

3,6

53,6

14,3

12,5

5,4

8,9

5,4

1,8

1,8

17,9

25,0

41,1

12,5

1,8

1,8

9,1

21,8

61,8

3,6

1,8

1,8

5,4

17,9

64,3

8,9
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7.

8.

9.

bibliotekos pasiekimus,
trūkumus, spręstinas
problemas
Metų veiklos rezultatais yra
grindžiamas bibliotekos
finansavimo poreikis
Bibliotekos darbuotojams
visiškai pakanka
kompetencijų metų veiklos
ataskaitai tinkamai parengti
Bibliotekos darbuotojams
visuomet pakanka laiko metų
veiklos ataskaitai tinkamai
parengti

3,6

1,8

10,7

21,4

23,2

39,3

3,6

7,1

5,4

25,0

50,0

8,9

7,1

21,4

14,3

30,4

19,6

7,1

Dauguma darbuotojų (69 proc.: visiškai pakanka - 3,6 proc., pakanka – 23,6 proc.,
dažniau pakanka, negu nepakanka – 41,8 proc.) nurodė, kad dažniausiai jiems pakanka turimų
kompetencijų tiriamiesiems darbams atlikti (žr. 3 pav.). Tai rodo, kad darbuotojai teigiamai
vertina savo kompetencijas atliekant tiriamąją veiklą. Tačiau ne visi darbuotojai itin gerai
vertino savo kompetencijas. 18,2proc. darbuotojų (18,2 proc.: visiškai nepakanka – 7,3 proc.,
dažniau nepakanka, negu pakanka – 10,9 proc.) nurodė, kad jiems nepakanka turimų
kompetencijų.

Ar Jums asmeniškai visuomet pakanka kompetencijų Jums
pavedamiems tiriamiesiems darbams atlikti?
3,6%

12,7%

23,6%

7,3%

10,9%

41,8%
Taip, visiškai pakanka

Pakanka

Dažniau pakanka, negu nepakanka

Dažniau nepakanka, negu pakanka

Visiškai nepakanka

Kitas variantas

3 pav. tiriamosios veiklos kompetencijos
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Šiaulių regiono SVB darbuotojai nurodė, kad labiausiai žinių jiems pristinga (žr. 12
lentelę):


pristatant rezultatus tikslinei grupei (visuomet pristinga – 1,8 proc., dažnai
pristinga žinių – 16,4 proc.);



rengiant rekomendacijas (visuomet pristinga – 1,8 proc., dažnai pristinga žinių
– 14,5 proc.);



pasirenkant tyrinėjimo (informacinio analitinio darbo) instrumentus:
nustatant duomenų atrankos kriterijus, duomenų analizės metodus, rengiant
anketas, interviu, stebėjimo ir pan. planus (visuomet pristinga – 3,6 proc.,
dažnai pristinga žinių – 12,7 proc.);



parenkant tyrinėjimo (informacinio analitinio darbo) metodiką: atsirenkant
tyrimo metodus, pagrindžiant jų patikimumą (visuomet pristinga – 3,6 proc.,
dažnai pristinga žinių – 12,7 proc.);

Tad labiausiai trūksta žinių trijose srityse – parenkant tyrimų atlikimo būdus ir
priemones (metodus ir instrumentus), tyrimo metu pamatytų problemų sprendimo būdų,
rekomendacijų rengime bei pristatant tyrimų apibendrintus rezultatus. Visos šios sritys yra
svarbios. Nuo tyrimo metodikos ir instrumentų priklauso tyrimo rezultatų patikimumas,
tinkamos rekomendacijos nurodo konkrečius žingsnius, kuriuos SVB turi imtis siekiant tam
tikro tikslo, o tinkamas tyrimo pristatymas leidžia kitiems susipažinti su svarbiausiais tyrimo
rezultatais. Tad SVB darbuotojai nurodė pakankamai svarbias sritis, kuriose jiems trūksta žinių.
12 lentelė. SVB personalo žinių stygius tiriamosios veiklos srityse (proc.)

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Prašytume pažymėti,
kuriose iš žemiau
išvardintų tiriamosios
veiklos sričių Jums
dažniausiai pristinga žinių?
Nustatant tyrinėjimų
problemą, temą, jos
aktualumą ir reikšmingumą;
Nustatant tiriamojo
(informacinio analitinio)
darbo tikslus;
Organizuojant tiriamąją veiklą
bibliotekoje ir jos
teritoriniuose padaliniuose;

1visuomet
pristinga
žinių

2- dažnai
pristinga
žinių

3 - retai
pristinga
žinių

4- labai
retai
pristinga
žinių

5 - niekada
nepristinga
žinių

6 – šių
darbų
neatlieku

1,8

7,3

16,4

23,6

0,0

50,9

1,8

9,1

16,4

18,2

1,8

52,7

1,8

9,1

21,8

12,7

1,8

52,7
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4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Organizuojant tiriamojo
darbo grupes ir koordinuojant
jų veiklą;
Atrenkant tyrimui reikalingas
publikacijas, analizuojant ir
vertinant jų turinį ;
Numatant tiriamojo darbo
uždavinius;
Išsiaiškinat temos, problemos,
veiklos srities ištyrimo lygį;
Parenkant tyrinėjimo
(informacinio analitinio
darbo) metodiką: atsirenkant
tyrimo metodus, pagrindžiant
jų patikimumą
Pasirenkant tyrinėjimo
(informacinio analitinio
darbo) instrumentus:
nustatant duomenų atrankos
kriterijus, duomenų analizės
metodus, rengiant anketas,
interviu, stebėjimo ir pan.
planus
Apdorojant duomenis:
analizuojant, apibendrinant,
kritiškai įvertinant ir
išaiškinant gautus rezultatus
Aprašant gautus rezultatus,
kuriant darbo rezultatų
apibendrinimo tekstą
(lingvistinių kompetencijų)
Formuluojant išvadas
Rengiant rekomendacijas
Pasirenkant darbo rezultatų
apipavidalinimo priemones:
paveikslų, diagramų, schemų,
lentelių grafinius modelius,
juos kuriant ir atvaizduojant
Pristatant rezultatus tikslinei
grupei (darbuotojams,
bibliotekos vadovams,
savivaldybės institucijoms,
profesinei bendruomenei ir
pan.)

1,8

9,1

16,4

5,5

1,8

65,5

1,8

12,7

16,4

9,1

5,5

54,5

1,8

10,9

20,0

14,5

3,6

49,1

1,8

9,1

23,6

16,4

0,0

49,1

1,8

14,5

16,4

14,5

1,8

50,9

3,6

12,7

20,0

14,5

0,0

49,1

1,8

12,7

20,0

21,8

0,0

43,6

1,8

9,1

27,3

18,2

1,8

41,8

1,8
1,8

12,7
14,5

23,6
18,2

18,2
9,1

1,8
0,0

41,8
56,4

3,6

9,1

16,4

21,8

5,5

43,6

1,8

16,4

14,5

10,9

7,3

49,1

Labiausiai Šiaulių regiono SVB darbuotojai norėtų įgyti žinių apie bibliotekos veiklos
analizės metodiką. Kaip labiausiai reikalingas žinias jas nurodė 48,2 proc. darbuotojų (žr. 13
lentelę). Truputį daugiau nei ketvirtadalis visų darbuotojų išreiškė norą gilinti žinias tyrimų,
analitinės veiklos SVB sistemoje organizavimo (labiausiai reikalingos žinios - 28,6 proc.) ir
35

statistinės analizės žinių ir įgūdžių (labiausiai reikalingos žinios - 25,9 proc.) srityse. Mažiausiai
reikalingomis žiniomis buvo nurodytos teorinės žinios apie mokslo tiriamąją veiklą (mažiausiai
reikalingos -14,5 proc.). Iš noro įgyti informacinei-analitinei veiklai, o ne mokslinei veiklai
reikalingų žinių, galima daryti išvadą, kad darbuotojų nuomone tos žinios turės didesnę
praktinę naudą jų dabar vykdomoje veikloje.
13 lentelė. Tiriamosios veiklos žinių įgijimo reikalingumas darbuotojų požiūriu (proc.)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Kokių žinių tiriamosios
veiklos srityje Jūs
asmeniškai norėtumėte
įgyti?
Teorinių žinių apie mokslo
tiriamąją veiklą
Teorinių žinių apie
informacinę analitinę veiklą
Mokslinių tyrimų
metodologijos
Rinkos tyrimų metodologijos
Bibliotekos veiklos analizės
metodikos
Statistinės analizės žinių ir
įgūdžių
Tyrinėjimų, informacinės
analitinės veiklos rezultatų
vertinimo ir aprašymo žinių ir
įgūdžių
Tyrinėjimų, informacinės
analitinės veiklos rezultatų
pristatymo ir viešinimo žinių
ir įgūdžių
Tyrimų, analitinės veiklos SVB
sistemoje organizavimo žinių
ir įgūdžių

1mažiausiai
reikalingos
žinios

4

5labiausiai
reikalingos
žinios

2

3

6negaliu
pasakyti

14,5

7,3

18,2

9,1

9,1

41,8

9,1

9,1

18,2

5,5

16,4

41,8

9,1

10,9

12,7

10,9

14,5

41,8

7,3

3,6

21,8

9,1

16,4

41,8

3,6

0,0

12,5

8,9

48,2

26,8

3,7

3,7

20,4

13,0

25,9

33,3

3,6

1,8

19,6

16,1

17,9

41,1

3,6

1,8

21,4

14,3

17,9

41,1

5,4

1,8

14,3

12,5

28,6

37,5

SVB darbuotojų galimybes dalyvauti tiriamojoje veikloje riboja daug skirtingų
veiksnių. Daugiausiai buvo nurodoma praktinių tiriamajai veiklai būtinų įgūdžių stoka – 14,7
proc. ir didelis pagrindinio darbo krūvis – 14,0 proc. (žr. 14 lentelę). Mažiausiai riboja
galimybes dalyvauti tiriamojoje veikloje tyrimo idėjų stoka (2,7 proc.), kas leidžia daryti išvadą,
jog darbuotojai turi idėjų tyrimams, tik yra kitų trikdžių, kurie turi didesnę įtaką tyrimų
neatlikimui.
36

14 lentelė. Galimybių dalyvauti tiriamojoje veikloje ribojimas (proc.)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kas, Jūsų nuomone, labiausiai riboja Jūsų galimybes dalyvauti
tiriamojoje veikloje?
Motyvacijos stoka
Tyrinėjimo idėjų stoka
Bibliotekoje (sistemoje) nėra bendros nuostatos ir sutarimo dėl
tiriamosios veiklos naudingumo
Neigiamas bendradarbių požiūris į tiriamąją veiklą
Didelis pagrindinio darbo krūvis
Laiko stoka
Netinkama šios veiklos vadyba bibliotekoje (sistemoje)
Metodinių priemonių tiriamajai veiklai savivaldybių viešosiose
bibliotekose organizuoti ir įgyvendinti trūkumas
Teorinių tiriamosios veiklos žinių trūkumas
Praktinių tiriamajai veiklai būtinų įgūdžių stoka
Niekas neriboja
Kitas variantas

SVB darbuotojai (%)
8,7
2,7
13,3
3,3
14,0
13,3
6,0
8,0
11,3
14,7
3,3
1,3

SVB darbuotojų nuomone geriausios priemonės, kurios padėtų įtvirtinti ir plėtoti
tiriamąją veiklą jų bibliotekoje yra (žr. 15 lentelę):


Piniginis bibliotekos darbuotojų skatinimas už šios veiklos rezultatus (21,8
proc.);



Tinkamas specialistų parengimas tiriamajai veiklai (21,2 proc.);



Efektyvi metodinė pagalba SVB organizuojant ir įgyvendinant tiriamąją veiklą
(16,4 proc.).

Pasiūlymas skatinti pinigais rodo, kad darbuotojams trūksta motyvacijos turint didesnį
darbo krūvį dar vykdyti tiriamąją veiklą, o piniginis paskatinimas būtų puiki išeitis. Taip pat
gera priemonė turint tam tikrų tiriamosios veiklos atlikimo žinių trūkumą gauti tam tikrus
mokymus, metodinę pagalbą iš specialistų.
15 lentelė. Priemonės, kurios gali padėti įtvirtinti ir plėtoti tiriamąją veiklą bibliotekoje (proc.)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Kokios priemonės, Jūsų nuomone, padėtų įtvirtinti ir
plėtoti tiriamąją veiklą Jūsų bibliotekoje (sistemoje)?
Tinkamas specialistų parengimas tiriamajai veiklai
Piniginis bibliotekos darbuotojų skatinimas už šios veiklos
rezultatus
Teigiamas bendradarbių požiūris į šia veiklą bibliotekoje
(sistemoje)
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SVB darbuotojai (%)
21,2
21,8
7,9

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aktyvesnė mokslo žinių sklaida bibliotekinėje
bendruomenėje (kongresų, mokslinių konferencijų,
mokslinių praktinių seminarų ir pan. organizavimas
savivaldybės regioniniu, nacionaliniu lygmeniu)
Bibliotekos vadovų dėmesys ir pozityvus požiūris į šią veiklą
Ryšių ir bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis
stiprinimas
Įvairių lygių (savivaldos, regioninio, nacionalinio) bibliotekų
bendradarbiavimo stiprinimas
Efektyvi metodinė pagalba SVB organizuojant ir
įgyvendinant tiriamąją veiklą
Kitas variantas

7,3
10,3
2,4
11,5
16,4
1,2

Kadangi praeitame klausime SVB darbuotojai nurodė, kad labiausiai jų galimybes
dalyvauti tiriamojoje veikloje riboja praktinių tiriamajai veiklai būtinų įgūdžių stoka (žr. 16
lentelę). Tad nenuostabu, kad 88,5 proc. (visiškai tinkama – 61,5 proc., labiau tinkama, nei
netinkama – 26,9 proc.) visų darbuotojų išskyrė specialistų konsultacijas, kaip geriausią
priemonę siekiant įgyti papildomų žinių tiriamojo darbo sektoriuje. Specialistai turi ne tik
teorinių žinių, bet taip pat gali pateikti ir praktinių patarimų tyrimų vykdymo klausimu. Taip
pat dauguma darbuotojų nurodė, kad geros priemonės būtų seminarai, paskaitos – 78,8 proc.
(visiškai tinkama – 42,3 proc., labiau tinkama, nei netinkama – 36,5 proc.). Šie būdai taip pat
suteiktų ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių. Tuo tarpu savarankiškas mokinimasis siekiant
gauti žinių apie tiriamosios veiklos vykdymą buvo vertinamas ne taip teigiamai: savarankiškas
darbas pačiai (-iam) pasirenkant mokymosi šaltinius – 34,0 proc. (visiškai tinkama – 8,0 proc.,
labiau tinkama, nei netinkama – 26,0 proc.), savarankiškas darbas naudojantis nurodytais
mokymo(si) šaltiniais – 38,0 proc. (visiškai tinkama – 14,0 proc., labiau tinkama, nei netinkama
– 24,0 proc.). Savarankiškas mokinimasis labiausiai asocijuojasi su teorinėmis žiniomis, tad SVB
darbuotojai mano, kad tinkamiausi mokymai yra tokie, kurie su teorine informacija kartu
pateiktų ir praktinių tiriamosios veiklos žinių.
16 lentelė. SVB darbuotojų požiūriu tinkamiausios mokymo formos siekiant įgyti žinių tiriamojo darbo
srityje (proc.)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Kurios mokymo formos Jums
būtų tinkamiausios siekiant
įgyti papildomų žinių
tiriamojo darbo srityje?
Paskaitos, seminarai
Stažuotės ir praktikumai
mokymo bazėse
Specialistų konsultacijos

1,9

2- labiau
netinkama
nei
tinkama
9,6

3 - nei
tinkama,
nei
netinkama
9,6

4- labiau
tinkama,
nei
netinkama
36,5

11,8

5,9

15,7

29,4

37,3

0,0

3,8

7,7

26,9

61,5

1- visiškai
netinkama

38

5 - visiškai
tinkama
42,3

4.

5.
6.
7.

Dalykiniai žaidimai, diskusijos,
imitaciniai žaidimai ir pan.,
formos, kai mokymo dalyviai
savarankiškai ieško iškylančių
problemų sprendimų
Mokymai naudojant
kompiuterines programas
(nuotolinis mokymas)
Savarankiškas darbas pačiai (iam) pasirenkant mokymosi
šaltinius
Savarankiškas darbas
naudojantis nurodytais
mokymo(si) šaltiniais

7,4

9,3

31,5

25,9

25,9

9,4

13,2

18,9

28,3

30,2

20,0

22,0

24,0

26,0

8,0

18,0

16,0

28,0

24,0

14,0

2.4.2. SVB vadovų anketinės apklausos rezultatai

Ar, Jūsų nuomone, tiriamoji veikla yra svarbi bibliotekų
sektoriaus vystymui?
11%

89%
Tikrai taip

Labiau taip, nei ne

4 pav. SVB vadovų požiūris į tiriamąją veiklą

Šiaulių regiono bibliotekų vadovai vienareikšmiškai sutiko (žr. 4 pav.), kad tiriamoji
veikla yra svarbi bibliotekų sektoriaus vystymuisi (tikrai taip – 89 proc., labiau taip, nei ne – 11
proc.). Tačiau siekiant sužinoti bibliotekų vadovų nuomonę apie tiriamąją veiklą, buvo prašoma
įvertinti teiginius apie tiriamąją veiklą 5 balų skalėje, kur 1 yra visiškai nepritariu, o 5 – visiškai
pritariu (žr. Numeris lentelę). Iš 17 lentelėje pateiktų duomenų galima matyti, kad bibliotekos vadovai
tiriamąją veiklą vertina teigiamai. Stipriausi pritarimai (pritaria 100 proc. vadovų: 67,0 proc. visiškai
pritaria, 33,0 proc. labiau pritaria, nei nepritaria) buvo išreikšti kalbant apie šiuos tiriamosios veiklos
privalumus :
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tiriamoji veikla plečia žinojimo ribas bibliotekininkystės ir informacijos teorijos ir
praktinės veiklos srityse;



tiriamoji veikla padeda išsiaiškinti ir interpretuoti bibliotekoms svarbius reiškinius ir
jų esmes;



tiriamoji veikla leidžia numatyti bibliotekos vystymo strategiją – pritaria 100 proc.
vadovų;



tiriamoji veikla padeda nustatyti bibliotekos veiklos problemas ir rasti jų sprendimus.

Toks vertinimas rodo, kad vadovai tiriamąją veiklą mato, kaip įrankį, kuris padeda
bibliotekai įgyti žinių, reikalingų išspręsti kylančias problemas, pritaikyti praktiškai savo
veikloje ir tikslingai planuoti vystymo strategijas.
Daugiausiai

abejonių

sukėlė

teiginys

„svarbiausios

bibliotekų

problemos

netyrinėjamos, todėl tyrimų rezultatai ir nėra panaudojami bibliotekų praktikoje“. Šiam
teiginiui nei pritarė, nei nepritarė net 75 proc., o 13 proc. pasisakė neturintys nuomonės. Tai,
kad tik keli bibliotekų vadovai pritarė / nepritarė šiam teiginiui, o didžioji dauguma liko
neutralūs, kelią klausimą ar vadovai yra pakankamai gerai susipažinę su tyrimų tematika.
17 lentelė. Tiriamosios veiklos naudos vertinimas (proc.)

3 - Nei
2 - Labiau
4 - Labiau 5 pritariu,
nepritariu
pritariu, nei Visiškai
nei
nei pritariu
nepritariu pritariu
nepritariu

Eil.
Nr.

Įvertinkite žemiau
pareiktus teiginius 5
balų skalėje:

1.

Tiriamoji veikla plečia
žinojimo ribas
bibliotekininkystės ir
informacijos teorijos ir
praktinės veiklos srityse

0

0

0

33

67

0

2.

Tiriamoji veikla padeda
išsiaiškinti ir interpretuoti
bibliotekoms svarbius
reiškinius ir jų esmes

0

0

0

33

67

0

3.

Tiriamoji veikla padeda
bibliotekai išlikti
konkurencingai

0

0

22

22

56

0

4.

Tiriamoji veikla leidžia
numatyti bibliotekos
vystymo strategiją

0

0

0

33

67

0

1 - Visiškai
nepritariu
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Neturiu
nuomonės

5.

Tiriamoji veikla padeda
nustatyti bibliotekos
veiklos problemas ir rasti
jų sprendimus

0

0

0

33

67

0

6.

Tiriamoji veikla palaiko ir
stiprina bibliotekos
darbuotojų profesines
kompetencija

0

0

22

56

22

0

0

0

33

67

0

0

0

13

75

13

0

13

9.

Tiriamosios veiklos
rezultatai nepanaudojami
modeliuojant bibliotekų
ateitį

0

13

38

38

13

13

10.

Tiriamosios veiklos
rezultatai nepanaudojami
sprendžiant bibliotekų
veiklos problemas

0

25

38

38

0

13

11.

Bibliotekoms iškylančios
problemos efektyviau
sprendžiamos remiantis
ne tyrimais ir analize, o
praktine patirtimi

0

22

22

44

11

0

12.

Tiriamoji veikla yra
bereikalingas užsiėmimas,
atitraukiantis darbuotojus
nuo svarbesnių reikalų

33

44

11

0

11

0

7.

8.

Reikia papildomų
pastangų suprasti
mokslinių tyrimų tekstus,
o tai labai apsunkina ir
tyrimų rezultatų
panaudojimą
Svarbiausios bibliotekų
problemos netyrinėjamos,
todėl tyrimų rezultatai ir
nėra panaudojami
bibliotekų praktikoje

Tiriamosios veiklos būklė yra vertinama gana teigiamai, 33,3 proc. vertina gerai, o 44,4 proc.
nurodė, kad vertina labiau gerai negu blogai (žr. 5 pav.). Vertinimo, kad tiriamoji veikla atliekama
„labai gerai“ nebuvo. Tai, kad dauguma vadovų tiriamosios veiklos būklę vertino „labiau gerai, negu
blogai“, rodo, kad bibliotekų vadovai ją vertina teigiamai, bet kartu mato tam tikrus trūkumus ir nėra
visiškai ja patenkinti.
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Kaip Jūs įvertintumėte tiriamosios veiklos būklę viešųjų
bibliotekų sektoriuje?
22,2%

33,3%

44,4%
Gerai

Labiau gerai negu blogai

Labiau blogai negu gerai

5 pav. SVB vadovų požiūris į tiriamosios veiklos būklę viešųjų bibliotekų sektoriuje

Šiaulių regiono SVB vadovai nurodė, kad pirmiausia siūlytų organizuoti naujų bibliotekinės
veiklos produktų, užtikrinančių dokumentų ir informacijos prieinamumą, tyrinėjimus (labai aktualu
– 75,0 proc., labiau aktualu nei neaktualu – 25,0 proc.). Antroje vietoje - bibliotekų vartotojų ir jų
poreikių raidos tyrinėjimai (labai aktualu – 66,7 proc., labiau aktualu nei neaktualu – 33,3 proc.),
trečioje - skaitymo vaidmens ir funkcijų tyrinėjimas (labai aktualu – 44,4 proc., labiau aktualu nei
neaktualu – 55,6 proc.). Visos šios temos yra nukreiptos į vartotojus, jų poreikių tenkinimą, jų
pažinimą ir naujų produktų, kurie užtikrintų vartotojams geresnę prieigą prie informacijos,
tyrinėjimus (žr. 18 lentelę).
18 lentelė. Tiriamosios veiklos prioritetai SVB vadovų požiūriu (proc.)

Eil.
Nr.

1.

2.

Jei Jums būtų pavesta nustatyti
tiriamosios veiklos prioritetus
viešųjų bibliotekų sektoriuje,
2-Labiau
3- Nei
4-labiau
1-visiškai
5 -Labai
kurių bibliotekos veiklų
neaktualu, aktualu, nei aktualu, nei
Nežinau
neaktualu
aktualu
tyrinėjimus siūlytumėte
nei aktualu neaktualu neaktualu
organizuoti ir vykdyti
pirmiausia?
Bibliotekų vidinės aplinkos
tyrinėjimus (vidinių sąlygų ir
faktorių, kliudančių arba
0
0
22,2
33,3
44,4
0
skatinančių bibliotekos vystymąsi
tyrinėjimus)
Bibliotekų išorinės veiklos
tyrinėjimus (išorinių sąlygų ir
faktorių, darančių įtaką bibliotekos
0
0
11,1
44,4
44,4
0
veiklai, iššaukiančių poreikį
keistis, tyrinėjimai)
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Dokumentų fondo vystymo
tyrinėjimus (struktūros, turinio,
dokumentų rūšių, dokumentų
paskirstymo sistemose, naujinimo
ir panaudojimo, bibliotekoje
esančių ir jei prieinamų
informacijos šaltinių
reikšmingumo bei vietos fondo
struktūroje ir pan. tyrinėjimai)
Bibliotekų vartotojų ir jų poreikių
raidos tyrinėjimai (vartotojų
lūkesčių, jų požiūrio į bibliotekos
paslaugas, produktus, personalą,
techninį aprūpinimą, informacijos
ieškos ir informacinio aptarnavimo
sistemas, teikiamų paslaugų
kokybę ir pan., tyrinėjimus)
Skaitymo vaidmens ir funkcijų
tyrinėjimas (skaitymo motyvacijos,
skaitymo ir kitų informacijos
šaltinių naudojimo ir pan.
tyrinėjimai)
Profesijos kaitos (modifikacijos)
tyrinėjimus
Bibliotekų techninio aprūpinimo ir
jų atitikties visuomenės
poreikiams tyrinėjimus
Bibliotekų veiklos tendencijų
pasaulyje (šalyje, regione)
tyrinėjimus
Naujų, konkurencingų bibliotekų
veiklos rūšių, jų technologijų ir
metodikų tyrinėjimai
Naujų bibliotekinės veiklos
produktų, užtikrinančių
dokumentų ir informacijos
prieinamumą, tyrinėjimus
Naujų bibliotekinių produktų,
užtikrinančių bibliotekų
konkurencingumą, tyrinėjimus

0

0

11,1

44,4

44,4

0

0

0

0,0

33,3

66,7

0

0

0

0,0

55,6

44,4

0

0

0

77,8

11,1

11,1

0

0

0

22,2

44,4

33,3

0

0

0

23,1

38,5

38,5

0

0

0

33,3

22,2

44,4

0

0

0

0,0

25,0

75,0

0

0

0

11,1

44,4

44,4

0

SVB vadovai galėjo nurodyti visas naujoves, kurios buvo įdiegtos jų bibliotekose remiantis
tyrimų rezultatais. Dažniausiai buvo minimos sukurtos naujos ir patobulintos teikiamos paslaugos
(jas minėjo 4 SVB vadovai). Vadovai paminėjo tokias sukurtas naujas paslaugas ar patobulintas
teikiamas paslaugas:


„įkurta inovatyvi jaunimui skirta erdvė“;
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„įdiegta kalbų mokymosi programinė įranga ir įsteigta nauja paslauga viešojoje
bibliotekoje, gyventojus kviesti mokytis užsienio kalbų savarankiškai (anglų,
vokiečių, rusų, prancūzų, švedų, ispanų kalbų)“;



„bibliotekoje įkurtos mini darbo vietos ir info erdvės, pritaikytos smulkiajam
verslui vystyti“;



„patobulinta ir pritaikyta neįgaliems gyventojams bibliotekos interneto svetainė“



„renovuojant biblioteką pritaikytos patalpos: numatyta bendravimo erdvė
bibliotekoje bei įrengtas mokymo centras“ ir pan.;

Visgi 5 SVB vadovai teigė, kad jų bibliotekų atliktų tyrimų / analizių rezultatai nepaskatino
įdiegti naujovių (žr. 19 lentelę).
19 lentelė. Tiriamosios veiklos rezultatų pritaikymas SVB sistemoje

Eil.
Nr.

Ar Jūsų bibliotekoje atlikti tiriamosios veiklos
(taikomųjų mokslinių tyrimų, rinkos tyrimų, veiklos ar
atskirų veiklos sričių analizės) rezultatai paskatino joje
įdiegti naujoves?

SVB vadovai (n)

1.

Sukūrėme naujas paslaugas

4

2.

Patobulinome teikiamas paslaugas

3.
4.

Sukūrėme (įdiegėme) naujus technologinius procesus
Patobulinome technologinius procesus
Padarėme naujus ir (ar) patobulinome esančius
organizacinius sprendimus
Naujovių neįdiegėme

4
2
1

5.
6.

2
5

SVB vadovų nuomone jų bibliotekose turėtų būti atliekami moksliniai tyrimai. Tokią
nuomonę išreiškė 77,8 proc. visų vadovų. Jų nuomone moksliniai tyrimai turėtų būti atliekami
bibliotekos bazėje, tačiau organizuoti ir atlikti juos turi institucijos, kurių personalas turi būtinas šiai
veiklai kompetencijas. Šis būdas surinko daugiausiai balų – 25 (žr. 20 lentelę). Visi kiti būdai
surinko kone dvigubai mažesnį balų skaičių. Antroje vietoje yra nurodomas būdas, kur biblioteka tik
dalyvauja atliekant mokslinius tyrimus (14 balų). Tai rodo, kad SVB vadovų požiūriu geriausias
būdas vykdyti mokslinius tyrimus yra jei kitos institucijos, kurių personalas turi būtinas šiai veiklai
kompetencijas, juos organizuotų ir atliktų. Tai gali rodyti, kad vadovų požiūriu, SVB darbuotojai
neturi pakankamai būtinų šiai veiklai kompetencijų.
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20 lentelė. Taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas (n)

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jei, Jūsų nuomone,
taikomieji
moksliniai tyrimai
turėtų būti
atliekami, kaip, Jūsų
nuomone, tai turėtų
vykti?
Biblioteka turėtų
mokslinius tyrimus
atlikti savarankiškai,
kartu užtikrindama,
kad jos personalas
turėtų tam reikiamas
kompetencijas
Biblioteka mokslinius
tyrimus turėtų atlikti
bendradarbiaudama
su aukštosiomis
mokyklomis
Biblioteka mokslinius
tyrimus turėtų aplikti
bendradarbiaudama
su nacionalinės
bibliotekos
specialistais
Biblioteka mokslinius
tyrimus turėtų aplikti
bendradarbiaudama
su apskrities
viešosios bibliotekos
specialistais
Biblioteka turėtų tik
dalyvauti atliekant
mokslinius tyrimus
(surinkti reikiamus
duomenis, atlikti
apklausas bei kitus
techninio pobūdžio
darbus)
Moksliniai tyrimai
turėtų būti atliekami
bibliotekos bazėje,
tačiau organizuoti ir
atlikti juos turi
institucijos, kurių
personalas turi
būtinas šiai veiklai
kompetencijas

1- visiškai
nepritariu

2 -Labiau
nepritariu,
negu
pritariu

3 - Nei
pritariu,
nei
nepritariu

4 -Labiau
pritariu
negu
nepritariu

5Visiškai
pritariu

Nežinau

Neatsakė

2

1

0

1

0

0

3

0

0

4

0

0

1

2

0

1

0

3

0

0

3

0

0

2

0

1

0

4

1

2

0

1

1

0

2

0

0

0

0

5

1

1
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88,9 proc. SVB vadovų teigė, kad jų bibliotekose turi būti atliekami rinkos tyrimai. Tačiau
daugiausiai pritarimo, kaip rinkos tyrimai turėtų būti vykdomi sulaukė šie būdai:


biblioteka mokslinius tyrimus turėtų atlikti bendradarbiaudama su apskrities viešąja
biblioteka – 34 balai;



biblioteka rinkos tyrimus turėtų atlikti bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline
biblioteka – 33 balai;



rinkos tyrimai gali būti atliekami bibliotekos bazėje, tačiau organizuoti ir atlikti juos
turi institucijos, kurių personalas turi būtinas šiai veiklai kompetencijas – 32 balai.

Šioje vietoje vadovai išreiškė poziciją, kad savivaldybių viešosios bibliotekos neturėtų atlikti
rinkų tyrimų savarankiškai, o su kitų institucijų pagalba (apskričių viešosiomis bibliotekomis ir
Lietuvos nacionaline biblioteka). Taip pat rinkų tyrimų vykdymas yra nukreipiamas į institucijas,
kurių personalas turi būtinas šiai veiklai kompetencijas (žr. 21 lentelę).
21 lentelė. Rinkos tyrimų vykdymas (n)

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Jei, Jūsų nuomone,
rinkos tyrimai
turėtų būti
atliekami, kaip, Jūsų
nuomone, tai turėtų
vykti?
Biblioteka turėtų
rinkos tyrimus atlikti
savarankiškai, kartu
užtikrindama, kad jos
personalas turėtų tam
reikiamas
kompetencijas
Biblioteka turėtų
rinkos tyrimus atlikti
savarankiškai, jei šiuo
klausimu jai būtų
užtikrinta
informacinė, metodinė
ir konsultacinė
pagalba
Biblioteka rinkos
tyrimus turėtų
užsakyti
specializuotoms
institucijoms (rinkos
tyrimų kompanijoms,
agentūroms ir pan.)

1- visiškai
nepritariu

2 -Labiau
nepritariu,
negu
pritariu

3 - Nei
pritariu,
nei
nepritariu

4 -Labiau
pritariu
negu
nepritariu

5Visiškai
pritariu

Nežinau

Neatsakė

1

1

4

1

0

0

1

0

0

4

2

0

0

2

0

0

2

1

3

0

2
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4.

5.

6.

7.

8.

Biblioteka rinkos
tyrimus turėtų atlikti
bendradarbiaudama
su Lietuvos
nacionaline biblioteka
Biblioteka mokslinius
tyrimus turėtų atlikti
bendradarbiaudama
su apskrities viešąja
biblioteka
Biblioteka turėtų tik
dalyvauti atliekant
rinkos tyrimus
(surinkti reikiamus
duomenis, atlikti
apklausas bei kitus
techninio pobūdžio
darbus)
Rinkos tyrimai gali
būti atliekami
bibliotekos bazėje,
tačiau organizuoti ir
atlikti juos turi
institucijos, kurių
personalas turi
būtinas šiai veiklai
kompetencijas
Kita:
„Visada yra geriau, kai
darbą atlieka
profesionalai, o ypač
rinkos tyrimus.
Dažniai
bibliotekininkai
verdame savose
sultyse. Žvilgsnis iš
šalies naudingas ir
reikalingas.“

0

0

0

2

5

0

1

0

0

0

1

6

0

1

0

1

3

0

3

0

1

0

1

0

0

6

1

0

1

88,9 proc. Šiaulių regiono SVB vadovų teigė, kad jų bibliotekoje turėtų būti atliekami
informaciniai analitiniai darbai. Vadovai nurodė, kad tokia veikla turi būti savarankiška:


biblioteka turėtų savarankiškai atlikti SVB, atskirų jos veiklos sričių analizę ir
vertinimą, tačiau jai šiais klausimais turėtų būti teikiama informacinė, konsultacinė
ir metodinė pagalba (27 balai);



biblioteka turėtų savarankiškai analizuoti savo veiklą, kartu užtikrindama, kad jos
personalas turėtų šiai veiklai būtinas kompetencijas (24 balai).
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Jei moksliniai tyrimai vadovų požiūriu turi būti atliekami pagrinde kitų institucijų
specialistų, o rinkos tyrimai – bendradarbiaujant su AVB ar LNB, tai informacinė analitinė veikla yra
nurodoma pagrinde kaip savarankiška SVB veikla (žr. 22 lentelę).
22 lentelė. Informacinių analitinių darbų vykdymas (n)

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Jei, Jūsų nuomone,
informaciniai
analitiniai darbai
1 - visiškai
turėtų būti atliekami, nepritariu
kaip, Jūsų nuomone,
tai turėtų vykti?
Biblioteka turėtų
savarankiškai
analizuoti savo veiklą,
kartu užtikrindama,
1
kad jos personalas
turėtų šiai veiklai
būtinas kompetencijas
Biblioteka turėtų
savarankiškai atlikti
SVB, atskirų jos veiklos
sričių analizę ir
vertinimą, tačiau jai
0
šiais klausimais turėtų
būti teikiama
informacinė,
konsultacinė ir
metodinė pagalba
Biblioteka turi teikti
reikiamus duomenis
veiklos analizei, tačiau
analizuoti ir vertinti
0
veiklą turėtų
metodikos centrų
specialistai

2 -Labiau
4 -Labiau
3 - Nei
5nepritariu,
pritariu
pritariu, nei
Visiškai Nežinau Neatsakė
negu
negu
nepritariu
pritariu
pritariu
nepritariu

0

1

0

4

0

2

1

0

5

1

1

0

1

3

0

2

0

2

Kiekvienais metais SVB rengia metines veiklos ataskaitas. Dažniausiai parengti SVB
sistemos metų veiklos ataskaitą, išanalizuoti ir apibendrinti metų veiklos rezultatus yra pavedama
direktorių pavaduotojams (3 SVB), vyriausiesiems metodininkams (3 SVB) arba daugiau nei vienam
darbuotojui (2 SVB) – direktoriaus pavaduotojui ir vyriausiajam metodininkui arba direktoriaus
pavaduotojas apibendrina skyrių vedėjų paruoštas ataskaitas. Šie analitiniai darbai SVB vadovų yra
vertinami itin teigiamai (žr. 23 lentelę):
48



metų veiklos ataskaita yra labai svarbus dokumentas SVB sistemos veiklai – 43 balai;



metų veiklos ataskaita bibliotekoje yra rengiama labai atsakingai, prisilaikant visų
šiam dokumentui privalomų reikalavimų – 43 balai;



metų veiklos ataskaitos duomenys visuomet yra naudojami aiškinantis sistemos
veiklos pasiekimus, trūkumus, spręstinas problemas – 40 balai;



metų veiklos ataskaita yra labai svarbus dokumentas, kai reikia pagrįsti finansavimo
poreikį savivaldos struktūrose – 40 balai;

Metinės veiklos ataskaitos SVB vadovų požiūriu yra svarbus bibliotekos dokumentas, kuris
yra rengiamas atsakingai, laikantis visų reikalavimų ir nesutiko, kad jis yra rengiamas formaliai, ir
tik todėl, kad to reikalaujama „iš aukščiau" (13 balų). Taip pat vadovai nurodė, kad šis dokumentas
yra naudojamas ir svarbioje praktinėje veikloje, kai reikia pagrįsti finansavimo poreikį savivaldos
struktūrose ar išsiaiškinti savo SVB sistemos būklę: kokie yra trūkumai, kurioje srityje reikia gerinti
veiklą.
23 lentelė. SVB sistemos metų veiklos ataskaitų vertinimas (n)

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Prašytume įvertinti žemiau
pateiktus teiginius apie
1 - visiškai
pastaraisiais metais
nepritariu
parengtas SVB sistemos metų
veiklos ataskaitas
Metų veiklos ataskaita yra labai
svarbus dokumentas SVB
0
sistemos veiklai
Metų veiklos ataskaita
bibliotekoje yra rengiama labai
atsakingai, prisilaikant visų
0
šiam dokumentui privalomų
reikalavimų
Metų veiklos ataskaita
bibliotekoje yra rengiama
4
formaliai, ir tik todėl, kad to
reikalaujama „iš aukščiau"
Metų veiklos ataskaitos
duomenys visuomet yra
0
naudojami modeliuojant
bibliotekos vystymo strategiją
Metų veiklos ataskaitos
duomenys visuomet yra
naudojami aiškinantis sistemos
0
veiklos pasiekimus, trūkumus,
spręstinas problemas

2 -Labiau
4 -Labiau
3 - Nei
nepritariu,
pritariu
pritariu, nei
negu
negu
nepritariu
pritariu
nepritariu
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5Visiškai Nežinau
pritariu

0

0

2

7

0

0

0

2

7

0

3

1

0

0

0

0

3

2

3

0

0

0

5

4

0

6.

7.

8.

Metų veiklos ataskaita yra labai
svarbus dokumentas, kai reikia
pagrįsti finansavimo poreikį
savivaldos struktūrose
Bibliotekos darbuotojams
visiškai pakanka žinių ir
kompetencijų metų veiklos
ataskaitai tinkamai parengti
Bibliotekos darbuotojams
visiškai pakanka laiko, kuris
skiriamas metų veiklos
ataskaitai tinkamai parengti *

0

0

1

3

5

0

0

1

3

2

3

0

1

1

3

3

1

0

Kone visų apklausoje dalyvavusių SVB vadovų (88,9 proc.) nuomone SVB metų veiklos
ataskaitos modeliai turi būti parengiami centralizuotai, laikantis vieningų reikalavimų visam SVB
sektoriui. Taip pat didesnė pusė vadovų (55,6 proc.) teigė, kad metų veiklos ataskaitos struktūra, jos
rengimo metodika yra tinkama SVB sistemos veiklos analizei, tačiau būtina ją nuolat peržiūrėti ir
centralizuotai parengti keitimus ir patobulinimus. Jokio palaikymo nesulaukė teiginys, kad metų
veiklos ataskaita ir metų veiklos analizė yra visiškai skirtingi dokumentai ir jie turi būti rengiami
pagal skirtingas metodikas. Iš 24 lentelės duomenų galima matyti, kad SVB metų veiklos ataskaitos
modelis vadovų nuomone neturi būti formuojamas savarankiškai, o centralizuotai visam SVB
sektoriui.
24 lentelė. Metų veiklos ataskaitų vertinimas

Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Pasirinkite ir pažymėkite 1-3 teiginius, labiausiai atitinkančius jūsų
vertinimus, arba įrašykite savo nuomonę
Šiuo metu naudojama metų veiklos ataskaitos struktūra, jos rengimo metodika
visiškai tinkama SVB sistemos veiklos analizei ir tokia pat turėtų išlikti ir
ateityje
Metų veiklos ataskaitos struktūra, jos rengimo metodika yra tinkama SVB
sistemos veiklos analizei, o aktualius pakeitimus ir patobulinimus kiekviena
SVB pagal savo poreikius gali padaryti savarankiškai
Metų veiklos ataskaitos struktūra, jos rengimo metodika yra tinkama SVB
sistemos veiklos analizei, tačiau būtina ją nuolat peržiūrėti ir centralizuotai
parengti keitimus ir patobulinimus
Būtina peržiūrėti šiuo metu rengiamos SVB sistemos metų veiklos ataskaitos
formą ir turinį ir padaryti esminius pakeitimus
Metų veiklos ataskaita ir metų veiklos analizė yra visiškai skirtingi dokumentai
ir jie turi būti rengiami pagal skirtingas metodikas
SVB metų veiklos ataskaitos modeliai turi būti parengiami centralizuotai,
laikantis vieningų reikalavimų visam SVB sektoriui
Kiekviena SVB turėtų pasirengti savo SVB veiklos ataskaitos modelį,
prisitaikydama prie jos savininko nustatytos tvarkos
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SVB vadovai (n)
1

4

5
1
0
8
1

Du trečdaliai SVB vadovų taip pat nurodė, kad teikia jų savivaldybėms jų bibliotekų
parengtas metų ataskaitas: 3 SVB nurodė, kad ruošia ir teikia metų veiklos ataskaitas pagal
savivaldybės paruoštas rekomendacijas, o 3 SVB savivaldybei teikia sutrumpintą ataskaitos versiją,
parengtą pagal LNB rekomendacijas. 2 SVB nurodė teikiančios savivaldybei atskirus duomenis arba
tokia forma, kokia pareikalauja pateikti savivaldos institucija. Keli SVB vadovai taip pat paminėjo,
kad savivaldybės nustatyta ataskaitos forma, teikimo tvarka vis kinta.
25 lentelė. Priežastys, kliudančios organizuoti ir vykdyti tiriamąją veiklą SVB sistemoje (n)

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Prašome įvertinti, ar žemiau
išvardintos priežastys yra
reikšmingos kliūtys,
trukdančios organizuoti ir
vykdyti tiriamąją veiklą SVB
sistemose?
Bibliotekos vadovams trūksta
teorinių žinių tiriamosios
veiklos organizavimo ir
vykdymo klausimais
Bibliotekos vadovams stinga
bazinių gebėjimų ir įgūdžių
tiriamosios veiklos
organizavimo ir vykdymo
klausimais
Nepakanka informacijos ir
žinių pasirenkant aktualias
tyrinėjimų sritis SVB sistemoje
Nepakanka informacijos ir
žinių apie viešųjų bibliotekų
sektoriuje vykdomus
tyrinėjimus
Nepakanka informacijos ir
žinių apie visame bibliotekų
sektoriuje vykdomus
tyrinėjimus
SVB personalui nepakanka
tiriamosios veiklos
kompetencijų
SVB personalui nepakanka
vidinės motyvacijos tiriamajai
veiklai
Didelis SVB darbuotojų darbo
krūvis kitose srityse trukdo
tinkamai organizuoti ir atlikti
tiriamąją veiklą SVB sistemoje

2 -Labiau
3 - Nei
4 -Labiau
1- visiškai nereikšminga, reikšminga,
reikšminga
5 -Labai
Nežinau
nereikšminga
negu
nei
nei
reikšminga
reikšminga nereikšminga nereikšminga

1

1

2

4

1

0

1

3

1

3

1

0

1

1

4

2

1

0

1

1

5

1

1

0

1

1

5

1

1

0

1

1

0

4

3

0

1

0

1

3

4

0

0

1

4

2

2

0
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9.

10.

11.

Tiriamoji veikla nėra
reikšminga veiklos sritis mūsų
SVB
Sunku įrodyti tiriamosios
veiklos reikalingumą
bibliotekos savininkui ir gauti
finansavimą šiai veiklai
Trūksta kokybiškų metodinių
priemonių tiriamosios veikos
organizavimui ir vykdymui

0

5

1

0

2

0

0

2

1

3

3

0

0

2

2

3

2

0

Šiaulių regiono SVB vadovų požiūriu jų SVB susiduriama su įvairiomis kliūtimis,
trukdančiomis organizuoti ir vykdyti tiriamąją veiklą SVB sistemose (žr. 25 lentelę), bet pačios
reikšmingiausios kliūtys yra šios:
1. SVB personalui nepakanka vidinės motyvacijos tiriamajai veiklai – 35 balai;
2. SVB personalui nepakanka tiriamosios veiklos kompetencijų – 34 balai;
3. sunku įrodyti tiriamosios veiklos reikalingumą bibliotekos savininkui ir gauti finansavimą šiai
veiklai – 34 balai;
4. didelis SVB darbuotojų darbo krūvis kitose srityse trukdo tinkamai organizuoti ir atlikti
tiriamąją veiklą SVB sistemoje – 32 balai;
5. trūksta kokybiškų metodinių priemonių tiriamosios veikos organizavimui ir vykdymui – 32
balai.
Pačia svarbiausia priežastimi, kliudančia organizuoti ir vykdyti tiriamąją veiklą SVB
sistemose, nurodomas bibliotekos personalas ir jo vidinės motyvacijos ir / ar kompetencijų
stoka bei didelis personalo darbo krūvis kitose srityse. Šiuo klausimu SVB vadovų ir darbuotojų
požiūris sutapo. SVB darbuotojai taip pat nurodė, kad dalyvauti tiriamojoje srityje labiausiai
trukdo praktinių tiriamajai veiklai būtinų įgūdžių stoka – 14,7 proc. ir didelis pagrindinio darbo
krūvis – 14,0 proc. O geriausios priemonės, kurios padėtų įtvirtinti ir plėtoti tiriamąją veiklą
yra piniginis bibliotekos darbuotojų skatinimas už šios veiklos rezultatus (21,8 proc.) –
motyvacijos suteikimas. Tačiau remiantis SVB vadovų pateikta informacija, bibliotekos
savininkui sunku įrodyti tiriamosios veiklos reikalingumą ir gauti finansavimą šiai veiklai.
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26 lentelė. SVB vadovų nurodytos tiriamosios veiklos sritys, kuriose būtų jiems naudinga sustiprinti
gebėjimus (n)

Eil.
Nr.

1.

Ar manote, kad Jums
asmeniškai būtų naudinga
sustiprinti žemiau
išvardintus tiriamosios
veiklos gebėjimus?
Tiriamosios veiklos
organizavimas

2 -Labiau
3 - Nei
4 -Labiau
1- visiškai nenaudinga, naudinga,
naudinga, 5 -Labai
Nežinau
nenaudinga
negu
nei
nei
naudinga
naudinga nenaudinga nenaudinga
0

0

1

5

3

0

2.

Tiriamosios veiklos planavimas

0

0

2

4

3

0

3.

Tiriamosios veiklos
koordinavimas

0

0

2

4

3

0

4.

Adekvačių tiriamosios veiklos
metodų parinkimas ir
metodikos parengimas

0

0

1

2

6

0

0

0

1

3

5

0

0

0

1

4

4

0

0

0

3

2

4

0

5.

6.

7.

Surinktų duomenų
apdorojimas, interpretavimas ir
vertinimas
Tiriamosios veiklos rezultatų
apibendrinimo (ataskaitos ir
kitokios medžiagos)
parengimas
Tiriamosios veiklos rezultatų
sklaidos organizavimas

SVB vadovai vienareikšmiškai sutiko, kad jiems būtų naudinga sustiprinti įvairius
tiriamosios veiklos gebėjimus. Visos 26 lentelėje išvardintos temos surinko panašų balų skaičių: 3741 balus. Labiausiai naudingas gebėjimas buvo išskirtas adekvačių tiriamosios veiklos metodų
parinkimas ir metodikos parengimas – 41 balas, surinktų duomenų apdorojimas, interpretavimas ir
vertinimas – 40 balų ir tiriamosios veiklos rezultatų apibendrinimo parengimas – 39 balai.
27 lentelė. Tiriamosios veiklos gebėjimų stiprinimo sritys, kurios SVB vadovų nuomone būtų
naudingiausios personalui (n)

Eil.
Nr.
1.
2.

Kokius tiriamosios veiklos
gebėjimus labiausiai būtų
tikslinga stiprinti Jūsų
personalui?
Tiriamosios veiklos
organizavimas
Tiriamosios veiklos planavimas

2 -Labiau
3 - Nei
4 -Labiau
1- visiškai nenaudinga, naudinga,
naudinga, 5 -Labai
Nežinau
nenaudinga
negu
nei
nei
naudinga
naudinga nenaudinga nenaudinga
0

0

1

4

4

0

0

0

0

4

5

0
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3.
4.

5.

6.

7.

Tiriamosios veiklos
koordinavimas
Adekvačių tiriamosios veiklos
metodų parinkimas ir
metodikos parengimas
Surinktų duomenų
apdorojimas, interpretavimas ir
vertinimas
Tiriamosios veiklos rezultatų
apibendrinimo (ataskaitos ir
kitokios medžiagos)
parengimas
Tiriamosios veiklos rezultatų
sklaidos organizavimas

0

0

1

4

4

0

0

0

0

2

7

0

0

0

0

2

7

0

0

0

0

2

7

0

0

0

1

2

6

0

Šiaulių regiono SVB vadovų požiūriu jų personalui taip pat svarbu ir gal net šiek tiek labiau
svarbu gerinti tiriamosios veiklos gebėjimus, nei vadovams. Visi gebėjimai buvo įvertinti 39-43
balais (žr. 27 lentelę). Vadovų nuomone labiausiai tikslinga stiprinti tuos pačius gebėjimus, kaip ir
patiems vadovams: adekvačių tiriamosios veiklos metodų parinkimas ir metodikos parengimas – 43
balai, surinktų duomenų apdorojimas, interpretavimas ir vertinimas – 43 balai ir tiriamosios veiklos
rezultatų apibendrinimo (ataskaitos ir kitokios medžiagos) parengimas – 43 balai.
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IŠVADOS
1. Visos Šiaulių regiono SVB bendriniuose veiklos nuostatuose reglamentuoja, kad atlieka
tiriamąją veiklą, kuri priskiriama rinkos srities tyrimams, o 3 iš 11 SVB nurodė
organizuojančios mokslinius tyrimus. Tiriamoji veikla daugumoje SVB (64 proc.) yra
reglamentuojama visais trimis lygmenimis: bendruosiuose veiklos nuostatuose,
struktūrinių padalinių nuostatuose bei pareiginiuose nuostatuose. 55 proc. SVB turi
paskyrusios aiškius tiriamosios veiklos organizatorius ir / arba koordinatorius. Tačiau
nors tiriamoji veikla yra reglamentuojama SVB veiklos dokumentuose, tyrimo metu
paaiškėjo, kad ne visuomet tiriamoji veikla yra vykdoma praktiškai.
2. 2010-2015 m. laikotarpiu daugiausiai buvo mokslo (studijų) tikslais atliktų tyrimų - 26.
Tačiau pačių SVB organizuotų ir iniciuotų tyrimų nebuvo daug. Tiriamuoju laikotarpiu
SVB nurodė, kad atliko 8 tyrimus. Dažniausiai tai yra rinkos tyrimai, siekiant pažinti
bibliotekų vartotojus ir pagal gautus rezultatus tobulinti savo vykdomą veiklą /
teikiamas paslaugas.
3. Dažniausiai tyrimų rezultatai yra pristatomi SVB darbuotojams per susirinkimus. Tik 2
SVB tyrimų rezultatus pristatė už savo SVB ribų (straipsnis profesiniame leidinyje,
tarptautinė mokslinė konferencija). Didžioji dalis SVB, kuriose buvo atlikti tyrimai,
nurodė, kad panaudoja tyrimų metų gautus rezultatus praktikoje. Dažniausiai tai yra
esamų paslaugų tobulinimas, naujų paslaugų diegimas arba vadybiniai sprendimai SVB
viduje.
4. Daugumos SVB vadovų nuomone moksliniai (77,8 proc.) ir rinkos (88,9 proc.) tyrimai
turėtų būti atliekami bibliotekos bazėje. Tačiau organizuoti ir atlikti juos turi institucijos,
kurių personalas turi būtinas šiai veiklai kompetencijas. SVB vadovų nuomone SVB
personalui trūksta motyvacijos, kompetencijų ir laiko atlikti mokslinę tiriamąją veiklą,
tad nemano, kad SVB turėtų savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus. O jei SVB visgi
vykdytų mokslinius arba rinkos tyrimus, jie turėtų būti atlikti bendradarbiaujant su AVB arba
LNB.
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REKOMENDACIJOS
1. Sukurti kokybišką metodinę priemonę tiriamosios veiklos organizavimui ir vykdymui.
Tiek SVB vadovai, tiek darbuotojai nurodė, kad jiems trūksta žinių apie tyrimų metodiką
ir norėtų gauti daugiau žinių šioje tiriamosios veiklos srityje.
2. Vykdyti tiriamosios veiklos kompetencijų ugdymo mokymus / seminarus SVB
darbuotojams ir vadovams suteikiant ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių. 78,8 proc. visų
darbuotojų teigia, kad ši priemonė yra tinkama siekiant įgyti daugiau žinių tiriamosios
veiklos srityje.
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Kurlienė.
52. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA. Seminaras rajono SVB
darbuotojams. 2013, spalio 10 d., Joniškis. Bibliotekos specialistų gebėjimas naudotis
informacinėmis (IT) technologijomis: tyrimų, atliktų Joniškio rajono SVB 2013 metais,
rezultatų pristatymas, pristatė ‒ Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė R. Mačiukienė.
53. KANČIAUSKIENĖ, Nijolė. 2010 metų veiklos tekstinė ataskaita. Kelmė: Kelmės rajono
savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, 2011.
54. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA. Seminaras
rajono SVB darbuotojams 2013, gruodžio 11 d., Kelmė. Gyventojų kompiuteriniai mokymai
bibliotekose: tyrimo apibendrinimas, pristatė – Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės
viešosios bibliotekos metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus vyr. metodininkė N.
Kančauskienė.
55. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos nuostatai: patvirtinta Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-48 [interaktyvus]. Kelmė,
2010

m.

[6 p.]

[žiūrėta

2016

m.

rugpjūčio

12

d.]. Prieiga

per

internetą:

http://kelmeszemaitesvb.lt/images/ZVB%20nuostatai%202016.pdf
56. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Metodikos, informacijos ir
technologijų skyriaus nuostatai: patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios
bibliotekos direktoriaus 2012 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-21.
57. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Metodikos, informacijos ir
technologijų skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas: patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės
Žemaitės viešosios bibliotekos direktoriaus 2012 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-21.
58. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Metodikos, informacijos ir
technologijų skyriaus vyriausiojo metodininko pareigybės aprašymas: patvirtinta Kelmės
rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos direktoriaus 2012 m. balandžio 13 d.
įsakymu Nr. V-21.
59. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo –
informavimo skyriaus nuostatai: patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios
bibliotekos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-26.
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60. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo –
informavimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas: patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės
Žemaitės viešosios bibliotekos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-26.
61. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo –
informavimo skyriaus vyriausiojo bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta Kelmės
rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu
Nr. V-39.
62. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo –
informavimo skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta Kelmės
rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. V-26.
63. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo –
informavimo skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta Kelmės
rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu
Nr. V-39.
64. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Spaudinių komplektavimo
skyriaus nuostatai: patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos
direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-25.
65. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos vyresniojo bibliotekininko
(nuotolinei veiklos vietai) pareigybės aprašymas: patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės
Žemaitės viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-39.
66. KURLIENĖ, Dovilė. 5 – 7 klasių moksleivių skaitymo poreikių tyrimas. Joniškis: Joniškio
Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2012 m., 3 p.
67. MARCINKIENĖ, Vida. Kaimo bibliotekos vieta kitų bendruomenės įstaigų, organizacijų
kontekste. Radviliškis: Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2011. [publikuota,
šaltinis: Šiandien aktualu, 2011, 2 (45), p. 162–169. ISSN 1392-1428.].
68. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Auksodės“ filialo vyresniojo
bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-38.
69. Mažeikių

rajono

savivaldybės

viešosios

bibliotekos

„Balėnų“

filialo

vyresniojo

bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-43.
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70. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Bugenių“ filialo vyresniojo
bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta patvirtintas 2013 m. spalio 24 d.
direktoriaus įsakymu Nr. T1-44.
71. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Buknaičių“ filialo vyresniojo
bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-45.
72. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Kapėnų“

filialo vyresniojo

bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-46.
73. Mažeikių

rajono

savivaldybės

viešosios

bibliotekos

„Krakių“

filialo

vyresniojo

bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-47.
74. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Laižuvos“ filialo vyresniojo
bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-48.
75. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Leckavos“ filialo vyresniojo
bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-49.
76. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Palnosų“ filialo vyresniojo
bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-50.
77. Mažeikių

rajono

savivaldybės

viešosios

bibliotekos

„Pikelių“

filialo

vyresniojo

bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-51.
78. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Plinkšių“ filialo vyresniojo
bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-52.
79. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Purvėnų“ filialo vyresniojo
bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-53.
80. Mažeikių

rajono

savivaldybės

viešosios

bibliotekos

„Renavo“

filialo

vyresniojo

bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-54.
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81. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Šerkšnėnų“ filialo vyresniojo
bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-55.
82. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Tirkšlių“ filialo vyresniojo
bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-56.
83. Mažeikių

rajono

savivaldybės

viešosios

bibliotekos

„Ukrinų“

filialo

vyresniojo

bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-57.
84. Mažeikių rajono savivaldybės

viešosios

bibliotekos

„Urvikių“

filialo vyresniojo

bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-58.
85. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Užlieknės“ filialo vyresniojo
bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-59.
86. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Žemalės“ filialo vyresniojo
bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-60.
87. Mažeikių

rajono

savivaldybės

viešosios

bibliotekos

„Židikų“

filialo

vyresniojo

bibliotekininko pareigybės aprašymas: patvirtinta 2013 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu
Nr. T1-61.
88. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos skyriaus nuostatai:
patvirtinta 2007 m. sausio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. T1-23.
89. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos skyriaus vyresniojo
bibliografo pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2016 m. birželio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr.
T1-65.
90. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojo pareiginiai
nuostatai: patvirtinta 2015 m. spalio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. T1-55.
91. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų nuostatai: patvirtinta 2007 m.
sausio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. T1-21.
92. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Knygų komplektavimo skyriaus nuostatai:
patvirtinta 2007 m. sausio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. įsakymu Nr. T1-20.
93. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Metodikos skyriaus nuostatai: patvirtinta
2007 m. sausio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. T1-17.
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94. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Metodikos skyriaus vyresniojo
bibliotekininko metodininko pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2010 m. kovo 30 d. direktoriaus
įsakymu Nr. T1-28.
95. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai: patvirtinta Mažeikių rajono
savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TI-392. Mažeikiai, 2005.
96. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklos
nuostatai: patvirtinta 2007 m. sausio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. T1-18.
97. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjo
pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2016 m. sausio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. T1-8.
98. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus nuostatai:
patvirtinta 2007 m. sausio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. įsakymu Nr. T1-19.
99. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjo
pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2012 m. sausio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. Nr. T1–15.
100. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyresniojo
bibliotekininko pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2012 m. sausio 27 d. direktoriaus įsakymu
Nr. Nr. T1–16.
101. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyresniojo
bibliotekininko pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2012 m. sausio 27 d. direktoriaus įsakymu
Nr. Nr. T1–17.
102. Medianinis gyventojų amžius metų pradžioje. Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta
2017 m. spalio 30 d.]. Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize#/.
103. MIKNIENĖ, Alma. 2015 metų tekstinė bibliotekos veiklos ataskaita. Radviliškis: Radviliškio
rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2016. Nr. 2B (16).
104. MIKNIENĖ, Alma. 2010 metų tekstinė bibliotekos veiklos ataskaita. Radviliškis: Radviliškio
rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2011. Nr. 7B.
105. Naujų paslaugų ir dokumentų poreikis bibliotekoje. Kelmė: Kelmės rajono savivaldybės
Žemaitės viešoji biblioteka, 2012. 5 p. [nepublikuota].
106. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos nuostatai: patvirtinta
Pakruojo savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-373 [interaktyvus].
Pakruojis, 2014. [8 p.] [žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 12 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.pakruojis.rvb.lt/images/files/TS20141218373.pdf
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107. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Knygų komplektavimo
ir tvarkymo skyriaus veiklos nuostatai: patvirtinta 2015 m. gruodžio 29 d. direktoriaus
įsakymu Nr. 1-25.
108. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėjos pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2006 m. gruodžio 27 d. direktoriaus
įsakymu Nr. K-34.
109. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus veiklos nuostatai: patvirtinta 2015 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-25.
110. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vyresniojo bibliotekininko abonemente pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2006 m.
gruodžio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. K-32.
111. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresniojo
bibliotekininko bibliografo pareiginiai nuostatai patvirtinta 2006 m. gruodžio 27 d.
direktoriaus įsakymu Nr. K-33.
112. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresniojo
bibliotekininko kraštotyrininko pareiginiai nuostatai patvirtinta 2006 m. gruodžio 27 d.
direktoriaus įsakymu Nr. K-33.
113. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyriausiojo metodininko
pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2006 m. gruodžio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. K-34.
114. PAULAUSKAITĖ, Zita. 2015 metų veiklos ataskaita. Plungė: Plungės rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, 2016.
115. PAULAUSKAITĖ, Zita. 2010 metų veiklos ataskaita. Plungė: Plungės rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, 2011.
116. Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai: patvirtinta Plungės rajono
savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 6 d. sprendimų Nr. Tl-266. Plungė, 2013.
117. Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos nuostatai: patvirtinta Plungės
rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-133.
118. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojo pareiginiai
nuostatai: patvirtinta 2008 m. gegužės 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. 14.
119. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Komplektavimo skyriaus vedėjos
pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2011 m. lapkričio 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. 23.
120. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai: patvirtinta Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimų Nr. T-250 [interaktyvus]. Radviliškis,
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]

Prieiga

per

internetą:

http://www.radviliskiobiblioteka.lt/images/Bibliotekos%20nuostatai.pdf
121. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklos
nuostatai: patvirtinta 2013 m. vasario 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. 15.
122. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vyresniojo bibliotekininko pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2013 m. vasario 28 d. direktoriaus
įsakymu Nr. 4.
123. Radviliškio viešosios bibliotekos veiklos nuostatai: patvirtinta 2015 m. rugsėjo 10 d.
Radviliškio savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T – 93.
124. RAGAINIENĖ, Vesta; EITUTIENĖ, Marytė. 2010 metų veiklos ataskaita. Šiauliai: Šiaulių
miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2010.
125. Rietavo rajono savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos nuostatai: patvirtinta
Rietavo savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-58 [interaktyvus].
Rietavas, 2010. [5 p.] [žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 16 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.rietavovb.lt/media/public/nuostatai.pdf
126. Rietavo rajono savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos veiklos nuostatai:
patvirtinta Rietavo savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1-22.
127. Rietavo rajono savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus bibliotekininko pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2013 m. lapkričio 21 d. direktoriaus
įsakymu Nr. V-17.
128. Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos 2010 metų veiklos ataskaita.
Rietavas: Rietavo savivaldybės viešoji biblioteka, 2011. Nr. V-5.
129. Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos bibliografo pareiginiai
nuostatai: patvirtinta 2013 m. lapkričio 21 d . direktoriaus įsakymu Nr. V-17.
130. Šiaulių miesto savivaldybės filialo „Aido“ vyresniojo bibliotekininko pareiginiai nuostatai:
patvirtinta 2015 m. vasario 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-16.
131. Šiaulių miesto savivaldybės filialo „Lieporių“ vyresniojo bibliotekininko pareiginiai
nuostatai: patvirtinta 2015 m. vasario 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-17.
132. Šiaulių miesto savivaldybės filialo „Šaltinėlio“ vyresniojo bibliotekininko pareiginiai
nuostatai: patvirtinta 2015 m. vasario 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-20.
133. Šiaulių miesto savivaldybės filialo „Saulės“ vyresniojo bibliotekininko pareiginiai nuostatai:
patvirtinta 2015 m. vasario 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-19.
134. Šiaulių miesto savivaldybės filialo „Spindulio“ vyresniojo bibliotekininko pareiginiai
nuostatai: patvirtinta 2015 m. lapkričio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-96.
67

135. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA. Visuotinis darbuotojų
susirinkimas. 2011, lapkričio 30 d., Šiauliai. Tyrimo „Mokinių skaitymas Šiaulių miesto
savivaldybės viešojoje bibliotekoje“ atlikto 2011 metais, rezultatų pristatymas, pristatė
Šiaulių miesto SVB specialistė metodinei – edukacinei veiklai M. Eitutienė.
136. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Aido“ filialo vedėjos pareiginiai nuostatai:
patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 m. vasario 25
d. įsakymu Nr. V-16.
137. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Lieporių“ filialo vedėjos pareiginiai
nuostatai: patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 m.
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-72.
138. Šiaulių

miesto

savivaldybės

viešosios

bibliotekos

„Rėkyvos“

filialo

vyriausiojo

bibliotekininko pareiginiai nuostatai: patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės viešosios
bibliotekos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-18.
139. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filialo vedėjos pareiginiai
nuostatai: patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 m.
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-75.
140. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filialo vedėjos pareiginiai
nuostatai: patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 m.
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-73.
141. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filialo perkėlimas į Gytarių
mikrorajoną: tyrimo ataskaita. Šiauliai: Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2012,
p. 5. [nepublikuota].
142. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Spindulio“ filialo vedėjos pareiginiai
nuostatai: patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 m.
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-67.
143. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriaus
nuostatai: patvirtinta 2010 m. rugsėjo 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-97.
144. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėjo
pareiginiai nuostatai: patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-12.
145. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo
skyriaus nuostatai: patvirtinta 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-97.
146. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus nuostatai:
patvirtinta 2010 m. birželio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-89.
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147. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjo
pareiginiai nuostatai: patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-13.
148. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniojo
bibliotekininko pareiginiai nuostatai: patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės viešosios
bibliotekos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-13.
149. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinio padalinio (filialo) nuostatai:
patvirtinta 2014 m. lapkričio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-111.
150. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus nuostatai:
patvirtinta 2010 m. rugsėjo 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-97.
151. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjo
pareiginiai nuostatai: patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-71.
152. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyresniojo
bibliotekininko pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2015 m. vasario 25 d. direktoriaus įsakymu
Nr. V-15.
153. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos nuostatai: patvirtinta Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-23 [interaktyvus]. Šiauliai, 2015.
[7

p.]

[žiūrėta

2016

m.

rugpjūčio

12

d.].

Prieiga

per

internetą:

http://biblioteka.smsvb.lt/lt/veikla/nuostatai
154. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiojo metodininko bibliotekinei
veiklai pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2015 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V64.
155. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai: patvirtinta Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-200 (Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-117 redakcija). Šiauliai, 2012.
156. ŠLERGIENĖ, Irena. 2010 metų veiklos tekstinė ataskaita. Šiauliai: Šiaulių rajono
savivaldybės viešoji biblioteka, 2011.
157. SMAILIENĖ, Regyna. Viešosios bibliotekos ir jos filialų 2015 metų veiklos ataskaita.
Pakruojis: Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, 2016. Nr. 1-11.
158. SMAILIENĖ, Regyna. Viešosios bibliotekos ir jos filialų 2010 metų veiklos ataskaita.
Pakruojis: Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, 2011. Nr. 1-6.
159. TARAŠKEVIČIŪTĖ, Dalė. 2015 metų veiklos ataskaita. Naujoji Akmenė: Akmenės rajono
savivaldybės viešoji biblioteka, 2016. Nr. P-16.
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160. TARAŠKEVIČIŪTĖ, Dalė. 2010 metų veiklos ataskaita. Naujoji Akmenė: Akmenės rajono
savivaldybės viešoji biblioteka, 2011. Nr. P-16.
161. Telšių rajono savivaldybės Bibliografijos-informacijos skyriaus nuostatai: patvirtinta 2013
m. rugsėjo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-47.
162. Telšių rajono savivaldybės Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėjos pareiginiai
nuostatai: patvirtinta 2013 m. rugsėjo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-47.
163. Telšių rajono savivaldybės Bibliografijos-informacijos skyriaus vyresniojo bibliografo
pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2013 m. rugsėjo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-47.
164. Telšių rajono savivaldybės Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus pareiginiai
nuostatai: patvirtinta 2013 m. rugsėjo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-44.
165. Telšių rajono savivaldybės Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėjos
pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2015 m. vasario 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-10A.
166. Telšių rajono savivaldybės Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyresniojo
bibliotekininko pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2015 m. vasario 4 d. direktoriaus įsakymu
Nr. V-10A.
167. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos nuostatai:
patvirtinta Telšių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 216.
Telšiai, 2006.
168. Telšių rajono savivaldybės Vaikų literatūros skyriaus vedėjos pareiginiai nuostatai:
patvirtinta 2009 m. kovo 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-16.
169. Telšių rajono savivaldybės Vaikų literatūros skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareiginiai
nuostatai: patvirtinta 2009 m. kovo 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-16.
170. Telšių rajono savivaldybės Vaikų literatūros skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareiginiai
nuostatai: patvirtinta 2012 m. spalio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-19.
171. Telšių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekinių procesų automatizavimo
inžinieriaus pareiginiai nuostatai: patvirtinta 2015 m. rugsėjo 17 d. direktoriaus įsakymu Nr.
V-42A.
172. Telšių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojo pareiginiai
nuostatai: patvirtinta 2002 m. sausio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. 3.
173. Telšių savivaldybės Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininko pareiginiai nuostatai:
patvirtinta 2009 m. kovo 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-16.
174. Telšių savivaldybės Skaitytojų aptarnavimo skyriaus nuostatai: patvirtinta 2013 m. rugsėjo 19
d. direktoriaus įsakymu Nr. V-45.
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175. Telšių savivaldybės Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos pareiginiai nuostatai: patvirtinta
2009 m. kovo 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-16.
176. Telšių savivaldybės Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareiginiai
nuostatai: patvirtinta 2009 m. kovo 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-16.
177. Telšių savivaldybės Vaikų literatūros skyriaus nuostatai: patvirtinta 2013 m. rugsėjo 19 d.
direktoriaus įsakymu Nr. V-46.
178. URNIKIENĖ, Vida. 2010-2009 m. veiklos ataskaita. Telšiai: Telšių rajono savivaldybės
Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, 2010.
179. URNIKIENĖ, Vida. Kultūros įstaigos įvaizdžio formavimas ir viešoji nuomonė: tyrimo
„Įvaizdžio kūrimo būdai kultūros organizacijose“ pagrindu. Skaitytas: Telšių rajono kultūros
darbuotojų seminaras.Telšiai, 2011 m. rugsėjo 18 d., Telšių rajono savivaldybės kultūros
centras. Tyrimą atliko Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto studentė Gintilienė Kristina,
darbo vadovė Vida Urnikienė, 2011 m.
180. URNIKIENĖ,

Vida.

Tarptautinio

kultūrinio bendradarbiavimo plėtros

galimybės

suaugusiųjų švietime: tyrimo „Suaugusiųjų švietimo galimybės Telšių rajone“ pagrindu.
Skaitytas: Tarptautinė mokslinė konferencija Suaugusiųjų švietimo programos Europoje.
Lenkija, 2010 m. gegužės 22 d., Poznan viešoji biblioteka. Rankraštis saugomas: Telšių
RSVB. Tyrimą atliko Telšių RSVB, 2009 m.
181. URNIKIENĖ, Vida. Veiklos ataskaita 2014-2015 m. Telšiai: Telšių rajono savivaldybės
Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, 2016.
182. UŽKURAITIENĖ, Diana. Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Jurdaičių filialo
paslaugų prieinamumas. Jurdaičiai: Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2010 m., 7 p.
183. VILČIAUSKIENĖ, Violeta. 2015 metų veiklos ataskaita. Joniškis: Joniškio rajono Jono
Avyžiaus viešoji biblioteka, 2016. Nr. 10-V.
184. VILČIAUSKIENĖ, Violeta. 2010 metų veiklos ataskaita. Joniškis: Joniškio rajono Jono
Avyžiaus viešoji biblioteka, 2011. Nr. 7-V.
185. VILČIAUSKIENĖ, Violeta. Ką skaitome mes, bibliotekininkai. Joniškis: Joniškio Jono
Avyžiaus viešoji biblioteka, 2010 m., 5 p.
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