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Šiaulių apskr it ies  Povilo Višinskio viešosios b ib lio tekos In form acijos  skyriaus vedėja

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 2014 
metais gavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
Bibliotekų plėtros programos dalinį finansavimą projektui 
„Suspėk su IT naujovėmis". Remiama suma -  65 000 Lt. 
Projekto trukm ė -  2014 m. birželio 15 d .- 2014 m. gruodžio 
15 d. Visa projekto vertė -  71 500 Lt.

Projekto tikslas -  ugdyti jaunim o ir su juo dirbančių 
bibliotekininkų specifinius IT Įgūdžius, siekiant mažinti 
gyventojų skaitmeninę atskirtį. IT įgūdžiai padės jaunimui 
ateityje įsitvirtinti šiuolaikinėje visuomenėje, susirasti tinka
mą darbą ar kurti savo verslą, o bibliotekininkui, dirbančiam 
su jaunais žmonėmis, -  tapti jiems autoritetu, kompetentingu 
konsultantu.

Kodėl iškėlėme šį tikslą?
Šis tikslas atitinka Inform acinės visuom enės plėtros

2014-2020 m etų program ą „Lietuvos Respublikos skait
meninė darbotvarkė", kurioje pažymėta, kad vis daugiau 
svarbių veiklų atliekama skaitmeninėje erdvėje, tačiau žm o
nės negeba internete elgtis saugiai, per mažai dėmesio skiria 
savo privatumo, duomenų, teisėtų interesų apsaugai. Be to, IT 
tampa įrankiais, leidžiančiais naujais būdais veikti profesinėje 
srityje, tačiau tam  būtinas ne tik minimalus kompiuterinis 
raštingumas, bet ir gilesnės informacinių technologijų žinios. 
Projekto tikslas atitinka ir vieną iš pagrindinių m ūsų biblio
tekos veiklos tikslų -  prisidėti prie informacinės ir žinių 
visuomenės plėtros bei kelti bibliotekininkų kvalifikaciją, 
m ažinant visuomenės skaitmeninę atskirtį. Taip pat atsi
žvelgėme į LiBiTOP* rekomendacijas apskričių viešosioms 
bibliotekoms, kuriose sakoma, kad viešosios bibliotekos

* Lietuvos bibliotekų tinklo optimizavimo galimybių studija



šiame pasaulyje turėtų padėti vartotojams išmokti naudotis 
IT ir informacija. Tai lemia būtinybę bibliotekininkams 
patiems operatyviai įgyti ir atnaujinti reikiamus gebėjimus. 
Apskričių viešosios bibliotekos gali ir gyventojams teikti IT 
ir informacijos gebėjimų ugdymo paslaugas. Bet kokio lygio 
viešųjų bibliotekų galimybė šiame pasaulyje -  maksimaliai 
orientuotis į vietos bendruomenės neformaliojo ugdymo, IT 
naujovių perėmimo, tiesioginio bendravimo ir susitikimų, 
skaitmeninių viešųjų paslaugų naudojimo poreikius.

Projektas tarsi tęsė Lietuvos Respublikos kultūros minis
terijos, Lietuvos nacionalinės M artyno Mažvydo bibliote
kos, Billo ir Melindos Gatesų fondo „Bibliotekos pažangai" 
projekto pradėtus darbus. „Bibliotekos pažangai" projekto 
veikla apėmė visą Lietuvą, įgyvendinant jį sustiprinta viešųjų 
bibliotekų darbuotojų informacinė kompetencija, bibliote
kininkai tapo aktyviais vietos bendruom enės skatintojais 
ir pagalbininkais išnaudojant inform acinių technologijų 
galimybes. Gyventojai, ypač vyresnio amžiaus ir gyvenantys 
kaimo vietovėse, skatinti žymiai aktyviau naudotis interneto 
teikiamomis galimybėmis.

Projektas „Suspėk su IT naujovėmis", kurį parengė Šiau
lių apskrities Povilo Višinskio biblioteka (projekto vadovė 
Kristina Kazlaitė), apėmė dalį Šiaulių ir Telšių regionų. Siekta 
stiprinti jaunimo ir su juo dirbančių bibliotekininkų infor
macinę kompetenciją. Technologijoms sparčiai tobulėjant, 
regiono biblioteka turi eiti priekyje (nors visuomenė nuo 
technologijų paprastai atsilieka apie 3 metus). Kadangi vy
resnioji karta jau lankosi bibliotekose, siekta į jas pritraukti 
kuo daugiau jaunimo, parodyti, kad biblioteka -  tai vieta, 
kur „ko paklausi, tą ir gausi". Tai ne tik knygos, spauda, bet 
ir elektroninės informacijos lobynas. Sjekį, kad jaunimas kuo 
daugiau lankytųsi bibliotekose, viešėdamas m ūsų bibliote
koje akcentavo ir Lietuvos Respublikos kultūros ministras 
Šarūnas Birutis.

Ar tai tikrai aktualu ir reikalinga vartotojams?
Prieš rengdami paraišką atlikome kokybinius tyrimus. 

Bibliotekininkai, įsijungę į Lietuvos darbo biržos vykdo
m ą projektą „Pasitikėk savimi", buvo pakviesti pravesti 
kompiuterinio raštingum o mokymus nedirbančiam  jau
nimui. M okymuose iš pokalbių su dalyviais paaiškėjo, kad 
jaunim as jau yra įgijęs elementarius IT įgūdžius ir norėtų 
specifinių žinių.

Aptarnaudami interneto vartotojus, juos konsultuodami, 
mokydami kompiuterinio raštingumo, išsiaiškinome jauni
mo IT žinių spragas. Taip pat analizavome ir mus supančius 
žmones: kalbėjomės su savo draugais, vaikais, anūkais, klau
sinėdami jų, kokių kompiuterinių įgūdžių jie neturi, ką būtų 
pravartu ir įdomu išmokti.

Projekto tikslams pasiekti išsikėlėme sau uždavinius: orga
nizuoti informacinių technologijų mokymus gimnazistams 
ir kolegijų studentams bei su jaunim u dirbantiems biblio
tekininkams ne tik Šiauliuose, bet ir Telšiuose; neapsiriboti

Šiaurės Lietuvos kolegijos s tudentai po m okym ų „W indows 8.1" su dėstyto ju  

Saulium i Čeplinsku

tik savivaldybių bibliotekininkų mokymais, bet įtraukti į 
juos ir kolegijų bei gimnazijų bibliotekininkus; populiarinti 
jau sukurtus produktus, tokius kaip „Interaktyvi biblioteka" 
(www.ibiblioteka.lt), „E. valdžia" (www.evaldzia.lt) ir „E. pa
veldas" (www.epaveldas.lt), kitus skaitmeninės informacijos 
šaltinius ir elektronines paslaugas, dirbti su pažengusiais 
vartotojais (būtent toks ir yra jaunimas), pristatant jiems IT 
naujoves.

Parengėme 32 akademinių valandų mokymų programą, 
atsižvelgdami ir į spaudoje aptartus 10 skaitmeninių įgū
džių, kuriuos vertėtų įgyti jaunimui dar besimokant. Kad 
įsitvirtintų visuomenėj e, susirastų tinkamą darbą arba kurtų 
verslą, jaunimas nori įvaldyti pagrindinius įgūdžius, kuriuos 
skaitmeninėje epochoje turi įgyti kiekvienas: pradedant nuo 
Wi-Fi aptikimo ir sukonfigūravimo asmeniniame kompiu
teryje iki tinkamo prisistatymo šiuolaikinėmis technologi
nėmis priemonėmis. Svarbu gebėti redaguoti dokumentus 
ir jais dalytis bet kurioje pasaulio vietoje bet kokiu patogiu 
įrenginiu, kuriame yra interneto ryšys. Šiuo metu Lietuvoje 
sukurta daug vertingų skaitmeninės informacijos šaltinių ir 
elektroninių paslaugų, bibliotekose prieinamos prenumeruo
jamos užsienio duomenų bazės. Labai svarbu, kad tarp jauni
mo plačiai pasklistų žinia apie šiuos šaltinius ir paslaugas, taip 
pat reikšmingas bibliotekininko indėlis mokant jais naudotis.

Mokymų turinys
Į I  dienos temą įtraukėme tokius klausinius: „Windows 

8.1“ -  kas naujo? METRO aplinkos principai ir elementai. 
Kaip keisti aplinką, konfigūruoti? Programėlės bei priedai, 
naujausi suderinami įrenginiai. Debesų paslaugos -  kas tai? 
Biuro programos. Saugyklos. Grafikos programos. Laisva
laikis debesyse.

II dienos tema -  naujų, šiuolaikinių IT priemonių pri
statymas. Apie darbą su „Apple" planšetiniais kompiuteriais 
pasakojo ir praktiškai dirbti pratino „Apple" atstovai Baltijos 
šalyse (UAB „Avad Baltic"). Galėjome pasipraktikuoti ir ki
taip skaityti knygas -  naudodamiesi elektroninėmis skaityk- 
lėmis. Sužinojome, su kokiais apribojimais ir problemomis 
susiduriama elektroninių knygų rinkoje, ypač bibliotekose.

http://www.ibiblioteka.lt
http://www.evaldzia.lt
http://www.epaveldas.lt
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III dienos temos buvo orientuotos į elektroninę infor
maciją: pristatyti jau sukurti portalai (skaitmeninių išteklių 
portalas „E. paveldas", tik bibliotekų vartotojams prieinami 
užsienio informacijos prenumeruojami ištekliai), duom enų 
bazės; mokytasi naudotis bibliotekos paslaugomis nebūnant 
jos patalpose (įsigyti skaitytojo pažymėjimą, užsisakyti 
leidinį, susirasti straipsnių ar k n y g ų  norima tema sąrašus, 
naršyti duom enų bazėse). Dar kartą prisiminėme, kas yra 
elektroniniai valdžios vartai, kaip pro juos „praeiti", ko trūksta 
kompiuteryje, kad galėtume elektroniniu parašu pasirašyti 
dokumentą; mokėmės prisistatyti darbdaviui -  rašėme in
ternete CV, mokėmės ieškoti darbo.

IV tema -  „Savęs pristatymas internete". Kaip tai padaryti? 
Kokią informaciją pateikti? Kaip parengti medžiagą kėlimui 
į internetą? Kokie turėtų būti nuotraukų ir vaizdo įrašų 
formatai, kokiomis nemokamomis programėlėmis galima 
konvertuoti bylas į norimą formatą? Kaip pildyti elektroninį 
portfelį, sukurti tinklaraštį ar interneto svetainę? Naujovės 
rengiant prezentacijas („Prezi" ir kt.). Tai klausimai, kuriuos 
bandyta aprėpti.

M okym uose dalyvavo Ž em aitijos kolegijos Telšių 
skyriaus, Šiaurės Tietuvos kolegijos studentai, Šiaulių „Ro
muvos" gimnazijos moksleiviai, VšĮ Telšių regioninio pro
fesinio rengimo centro studentai, Šiaulių ir Telšių regiono 
bibliotekininkai.

Kokių rezultatų pasiekėme?
Rugsėjo-lapkričio mėn. organizuota 16 mokymų bibliote- 

kų darbuotojams, 11 -  besimokančiam jaunimui. 1 mokymų 
trukm ė -  8 ak. val. Planavome apmokyti apie 300 dalyvių, 
tačiau mokymuose jų  dalyvavo gerokai daugiau, nei planuo
ta -  iš viso 384 dalyviai: 150 besimokančių jaunuolių ir 234 
su jaunim u dirbantys bibliotekų specialistai. Mokymai vyko 
Romuvos gimnazijoje, Šiaurės Lietuvos kolegijoje, Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos mokymo 
centre, Telšių apskrities mokymo centre, VšĮ Telšių regioni
niame profesinio rengimo centre.

Pasibaigus mokymams buvo atlikti kiekybiniai ir ko
kybiniai tyrimai, įvertintas projekto poveikis jaunim ui ir

bibliotekininkams. Anketas parengė ir rezultatus apibendrino 
vyr. bibliotekininkė Jonė Gorytė. Atlikdami tyrimą siekėme 
išanalizuoti, kaip mokymų dalyviai vertina projekto idėją, 
nagrinėtas temas, lektorių darbą; dalyviai įsivertino savo 
žinias prieš mokymus ir po jų.

Iš 384 mokymų dalyvių į anketas atsakė 283 respondentai. 
Atsakiusieji gerai įvertino projekto idėją, nagrinėtas temas, 
lektorių darbą. Prieš mokymus dalyviai, kritiškai vertinę 
turimas žinias, po jų daug geriau jas įsivertino. Aktualiausios 
temos -  „Apple" planšetiniai kompiuteriai, „Windows 8.1“ 
ir pristatymų rengimas naudojantis „Prezi". Įgytas žinias ir 
įgūdžius respondentai praktiškai pritaikys mokydamiesi, 
dirbdam i, kasdieniame gyvenime. Siūlyta tęsti panašius 
mokymus ir ateityje, dėkota projekto iniciatoriams.

Proj ektas buvo įgyvendintas sėkmingai, nes subūrėme gerą 
komandą, turėjome puikius partnerius ir dalyvius: Šiaurės 
Lietuvos kolegiją, „Apple" atstovus Baltijos šalyse UAB „Avad 
Baltic", Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetą, VšĮ Telšių regio
ninį profesinio rengimo centrą ir Šiaulių Romuvos gimnaziją. 
Ypač didelis indėlis organizuojant projekto veiklas -  Telšių 
rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bi
bliotekos ir jos direktoriaus pavaduotojos Vidos Urnikienės.

Viešinti projekto eigą padėjo informaciniai rėmėjai: laik
raštis „Šiaulių kraštas", televizija „Splius", laikraštis „Šiauliai 
plius", portalasEtaplius.lt, radijas „RS2", laikraščiai „Kalvotoji 
Žemaitija" ir „Telšių žinios".

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos pirmininkas 
Arūnas Bėkšta, 2012 metais projekto „Bibliotekos pažangai" 
baigiamajame renginyje skaitydamas pranešimą „Ateitį ren
kamės patys!", akcentavo du svarbiausius dalykus: bibliotekos 
ir bendruomenės santykį bei bibliotekų ateities klausimą. O 
kas toliau? Kas bus, jeigu pasibaigus finansavimui bibliotekos 
liks stovėti vietoje? Kas bus, jei technologijos toliau tobulės, 
o bibliotekose esanti kompiuterinė įranga pasens? Kas bus, 
jeigu nebeturėsime finansavimo? Kas bus, jeigu...? Atsakymas 
vienas -  viskas mūsų rankose. Dirbdami išvien su bendruo
mene pasistūmėjome vienu laipteliu pirmyn, sumažinome 
spragą tarp dalelės visuomenės ir IT technologijų.


