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Tyrimo tikslas - išsiaiškinti Šiaulių regiono viešųjų 

bibliotekų poreikius, esamą situaciją bei 

bendradarbiavimo galimybes. 

Tyrimo struktūra:

I – bibliotekos veikla ir jos vykdymas

II – bibliotekos bendradarbiavimas su ŠAVB 

III – regiono bibliotekų tarpusavio bendradarbiavimas



Veiklų vykdymo svarba

Labai 

svarbu Svarbu

Labai 

svarbu + 

svarbu

AVB 

rezultatai

Projektinė veikla 90,9 9,1 100 100
Tradicinės bibliotekinės paslaugos 

(leidinių ir dokumentų išdavimas, 

skolinimas į namus) 72,7 27,3 100 98
Bibliotekų specialistų kompetencijų 

ugdymo mokymai 72,7 27,3 100 98
Kultūrinių/informacinių renginių 

rengimas ir organizavimas 54,6 45,5 100 100

Elektroninės bibliotekinės paslaugos 45,5 54,6 100 98



Veiklų vykdymo svarba
Labai 

svarbu Svarbu

Labai svarbu 

+ svarbu

Gyventojų mokymo(si) poreikių tyrimai 9,1 81,8 90,9

Bibliotekininkų mokymo(si) poreikių tyrimai 18,2 72,7 90,9

Vartotojų poreikių ir nuomonės tyrimai, apklausos 27,3 63,6 90,9

Edukacinių renginių ir programų kūrimas/ vedimas 63,6 27,3 90,9

Parodų rengimas ir organizavimas 63,6 27,3 90,9

Bibliotekos veiklos monitoringas ir vertinimas 45,5 45,5 90,9

Gyventojų mokymo(si) poveikio tyrimai 9,1 72,7 81,8

Krašto kultūros paveldo (kolekcijų) kaupimas 18,2 63,6 81,8

Krašto kultūros paveldo skaitmeninimas 18,2 63,6 81,8

Skaitmeninių duomenų bazių  kūrimas (išskyrus LIBIS DB) 27,3 54,6 81,8

Bibliotekos paslaugų vystymo programų kūrimas ir diegimas 63,6 18,2 81,8

Bibliotekininkų mokymo(si) poveikio tyrimai 18,2 63,6 81,8

Skaitymo skatinimo bendruomenėje programų kūrimas ir diegimas 54,6 27,3 81,8

Mokymai gyventojams 36,4 45,5 81,8

Paslaugų negalią turintiems asmenims diegimas 36,4 36,4 72,7

Tarpbibliotekinis skolinimas 18,2 36,4 54,5



Veiklų vykdymo intensyvumas
Intensyviai vykdome:

1. Tradicinės bibliotekinės paslaugos (100 proc.)

2. Parodų rengimas ir organizavimas (90,9 proc.)

3. Kultūrinių/informacinių renginių rengimas ir organizavimas 
(90,9 proc.)

Periodiškai vykdome:

1. Vartotojų poreikių ir nuomonės tyrimai, apklausos (81,8 
proc.)

2. Bibliotekos veiklos monitoringas ir vertinimas (81,8 proc.)

3. Tarpbibliotekinis skolinimas (72,7 proc.)

4. Krašto kultūros paveldo (kolekcijų) kaupimas (72,7 proc.)



Veiklų vykdymo intensyvumas
Vykdėme anksčiau (po 27,3 proc.):

1. Paslaugų negalią turintiems asmenims diegimas

2. Bibliotekininkų mokymo(si) poveikio tyrimai

3. Gyventojų mokymo(si) poveikio tyrimai

4. Gyventojų mokymo(si) poreikių tyrimai

Nevykdome:

1. Skaitmeninių duomenų bazių kūrimas (išskyrus LIBIS DB) 
(63,6 proc.)

2. Krašto kultūros paveldo skaitmeninimas (36,4 proc.)

3. Bibliotekos paslaugų vystymo programų kūrimas ir 
diegimas (36,4 proc.)



Darbuotojų žinių ir įgūdžių vertinimas

Aktualiausios temos žinių ir įgūdžių tobulinimui:

• IKT (informacinių komunikacinių technologijų) 
įgūdžiai 31,8 proc. 

• Komunikaciniai įgūdžiai 22,7 proc.

• Psichologinės žinios 22,7 proc.

Žinių ir įgūdžių pagerėjimą lėmė:

ŠAVB organizuojami kompetencijų ugdymo renginiai
bei projekto „Bibliotekos pažangai 2“ kompetencijų 
ugdymo renginiai (po 40 proc.)



Projektinė veikla

54,6 proc. Šiaulių regiono bibliotekų turi specialistus 
projektinės veiklos vykdymui

43,33 proc. Lietuvos SVB turi specialistus projektinės veiklos 
vykdymui

Aktualiausios projektinės veiklos kryptys Šiaulių regione:

1. Inovatyvių paslaugų diegimo

2. Edukacinių veiklų

3. Skaitymo skatinimo



Projektinė veikla
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Neformalus suaugusiųjų švietimas

72,7 proc. respondentų nurodė, jog jų bibliotekų 
darbuotojai vykdo neformalaus suaugusiųjų švietimo 
veiklas. 

BET net 90,9 proc. respondentų teigia, jog jų 
darbuotojams trūksta žinių ir įgūdžių, susijusių su 
neformaliuoju suaugusiųjų švietimu: ypač 
edukologijos, viešo kalbėjimo ir IKT žinių. 

Pagrindinės tikslinės grupės: 30 – 60 metų amžiaus 
suaugę gyventojai (40 proc.) ir senjorai, 60 ir daugiau 
metų (35 proc.).

Pagrindinės mokymų sritys: kompiuterinio raštingumo 
mokymai, užsienio kalbų mokymas, edukaciniai, 
kūrybiniai užsėmimai.



Bendradarbiavimas su ŠAVB

Labai 

svarbu Svarbu

labai 

svarbu + 

svarbu

AVB 

rezultat

ai
Bibliotekų specialistų kompetencijų ugdymo 

mokymai 54,6 45,5 100,0 98

Konsultacijos bibliotekų veiklos klausimais 63,6 27,3 90,9 95
El. produktų ir paslaugų plėtra (kūrimas ir 

diegimas) 45,5 45,5 90,9 87

Krašto kultūros paveldo skaitmeninimas 45,5 45,5 90,9 87

Bibliotekų plėtros projektų rengimas ir vykdymas 54,6 27,3 81,8 88

Bibliotekų veiklos ir vartotojų tyrimai 27,3 54,6 81,8 87



Bendradarbiavimo intensyvumas
Intensyviai bendradarbiaujame:

1. Bibliotekų specialistų kompetencijų ugdymo mokymai (54,6 
proc.)

2. Tarpbibliotekinis skolinimas (27,3 proc.)

3. Krašto kultūros paveldo skaitmeninimas (27,3 proc.)

Periodiškai bendradarbiaujame:

1. Konsultacijos bibliotekų veiklos klausimais (90,9 proc.)

2. Bibliotekų veiklos ir vartotojų tyrimai (90,9 proc.)

Nebendradarbiaujame:

1. El. produktų ir paslaugų plėtra (kūrimas ir diegimas) (54,6 proc.)

2. Skaitmeninių duomenų bazių kūrimas (išskyrus LIBIS DB) (54,6 
proc.)



Bendradarbiavimas projektinėje veikloje

81,8 proc. Šiaulių regiono bibliotekų pageidautų 
bendradarbiauti su ŠAVB vykdant projektus;

63,6 proc. Šiaulių regiono bibliotekų priimtini abu 
bendradarbiavimo principai: tiek aktyviai, visuose projektų 
rengimo ir įgyvendinimo etapuose, tiek pasyviai, gaunant 
projektų metu sukurtas paslaugas ar produktus;

81,8 proc. Šiaulių regiono bibliotekų pageidautų, jog ŠAVB 
joms pateiktų eksponuojamų ar pristatomų produktų 
pasiūlymų (pvz., teminių kilnojamų leidinių kolekcijų, leidinių, 
parodų ir pan.) 

72, 7 proc. respondentų nurodė, jog iš dalies pageidautų 
glaudžiau bendradarbiauti kultūrinės srities projektuose. 
Aktyviai bendradarbiauti pageidautų 27,3 proc. 



Bendradarbiavimas kompetencijų tobulinimo 
srityje

63,6 proc. teigia, jog ŠAVB organizuojamų kompetencijų 
ugdymo renginių temos visiškai atitinka jų bibliotekos 
specialistų poreikius. 36,4 proc. – atitinka iš dalies.

90,9 proc. teigia, jog priimtiniausi tiesioginiai auditoriniai mokymai. 
1 bibliotekai mokymų forma nėra svarbi. 

81,8 proc. teigia, kad tinkamiausia jiems kompetencijų ugdymo 
renginių vieta būtų jų centrinėje bibliotekoje. 

45 proc. Šiaulių regiono bibliotekų priimtiniausi ŠAVB lektoriai, 25
proc. – išorės dėstytojai, o 20 proc. LNB lektoriai. 

Bibliotekos iš ŠAVB pageidautų mokymų skirtų projektų rašymui, 
psichologinių žinių gilinimui, el. paslaugų diegimui, edukacinių 
veiklų vykdymui bei bibliotekos veiklos tobulinimui.  



Bendradarbiavimas skaitmeninimo 
srityje 
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ŠAVB ir SVB partnerystės vizija po 5 
metų

„Projektinė veikla“;

„Bendri projektai“;

„Projektinė veikla, kvalifikacijos kėlimas, skaitmeninimas.“;

„Kuriami bendri projektai ir toliau vykdomi darbuotojų kvalifikacijos kėlimo

mokymai.“;

„Tikimės, kad bus dar glaudesnis bendradarbiavimas, bendros veiklos.“;

„Glaudus bendradarbiavimas ir bendrų veiklų tęstinumas.“;

„bendravimas veiklose, kuriose bendraujama periodiškai.“;

„Manome, kad 5 metai ilgas laiko tarpas ir bibliotekų veiklose gali įvykti daug

įvairių pokyčių, atsirasti naujų paslaugų, naujų veiklų. Po 5 metų tęsime

partnerystės ryšius esamose veiklose ir naujose.“;

„Manome nepranyks tamprus bendradarbiavimo ryšys skaitymo skatinimo

veiklose, kuris dabar egzistuoja, o tik stiprės, ypač jaunimo skatinime domėtis

bibliotekomis ir ,žinoma, bibliotekininkų mokymų srityje.“;

„dalykiški ir brandūs“;

„Sudėtinga įžvelgti, kai taip sparčiai keičiasi technologijos.



Bibliotekų tarpusavio 
bendradarbiavimas

Labai 
svarbu

Svarbu Labai 
svarbu + 
svarbu

AVB 
rezultatai

Kultūrinių/informacinių renginių rengimas ir 
organizavimas

27,3 63,6 90,9 83,3

Konsultacijos bibliotekų veiklos klausimais 27,3 63,6 90,9 80

Bibliotekų plėtros projektų rengimas ir 
vykdymas

27,3 54,6 81,9 80

Bibliotekų specialistų kompetencijų ugdymo 
mokymai

18,2 63,6 81,8 81,7

Edukacinių renginių ir programų kūrimas/ 
vedimas

18,2 63,6 81,8 80,9



Bibliotekų tarpusavio 
bendradarbiavimo intensyvumas

Periodiškai bendradarbiaujame:

1. Konsultacijos bibliotekų veiklos klausimais (90,9 proc.)

2. Bibliotekų plėtros projektų rengimas ir vykdymas (81,8 
proc.)

3. Bibliotekų specialistų kompetencijų ugdymo mokymai (81,8 
proc.)

Nebendradarbiaujame:

1. Skaitmeninių duomenų bazių kūrimas (išskyrus LIBIS DB) 
(72,7 proc.)

2. Krašto kultūros paveldo skaitmeninimas (54,6 proc.)

3. El. produktų ir paslaugų plėtra (kūrimas ir diegimas) (54,6 
proc.)



Tarpusavio bendradarbiavimas 
projektinėje veikloje
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Siūlymai tarpusavio bendradarbiavimo 
stiprinimui

Susitikimų, diskusijų organizavimas siekiant 
pasidalinti gerąja patirtimi (apvaliojo stalo diskusijos, 
vasaros kūrybinės stovyklos);

Seminarų, mokymų organizavimas (bendri seminarai, 
mokymai, dalijimasis gerąją patirtimi priverčia ir pačiam 
pasitempti ir kitiems pasirodyti);

Bendrų renginių organizavimas ir vykdymas (bendros 
veiklos, bendri renginiai);

Bendrų projektų vykdymas (projektai).



Galimos ŠAVB regioninės veiklos kryptys ir 
uždaviniai

Kryptis: bibliotekų veiklos tobulinimas ir viešinimas.

Uždaviniai:

1. Vykdyti mokslo tiriamąją ir taikomąją veiklą.

2. Diegti inovacijas bibliotekų veikloje.

3. Užtikrinti tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą.

4. Organizuoti bibliotekų veiklos komunikacijos ir 
rinkodaros kampanijas.



Galimos ŠAVB regioninės veiklos kryptys ir 
uždaviniai

Kryptis: mokymosi visą gyvenimą veiklų organizavimas.

Uždaviniai:

1. Ugdyti bibliotekų specialistų kompetencijas.

2. Organizuoti neformaliojo švietimo ir edukacines veiklas.



Galimos ŠAVB regioninės veiklos kryptys ir 
uždaviniai

Kryptis: informacijos išteklių valdymas.

Uždaviniai:

1. Koordinuoti informacijos išteklių valdymą.

2. Teikti tarpbibliotekinio (TBA) ir tarptautinio 
tarpbibliotekinio abonemento (TTBA) paslaugas.

3. Koordinuoti el. informacijos išteklių valdymą.



Galimos ŠAVB regioninės veiklos kryptys ir 
uždaviniai

Kryptis: kokybiškų ir prieinamų kultūros paslaugų teikimas.

Uždaviniai:

1. Įgyvendinti skaitymo skatinimo programas.

2. Įgyvendinti skaitmeninimo ir kraštotyros veiklas.

3. Organizuoti el. paslaugų ir produktų kūrimą ir sklaidą.

4. Didinti kultūros programų prieinamumą regione.


