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➢ Siekiant apžvelgti esamą darbuotojų kvalifikacijos

tobulinimo situaciją, kovo–balandžio mėnesiais buvo

atlikta 2014–2018 m. Šiaulių regiono bibliotekų

veiklos ataskaitų turinio analizė.

➢ Šios analizės metu buvo išnagrinėtos 54 Šiaulių

regiono bibliotekų veiklos ataskaitos.



I. Šiaulių regiono bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimo situacijos apžvalga remiantis 2014–2018 m. veiklos 

ataskaitų analizės rezultatais

Šiaulių regiono bibliotekų darbuotojų skaičius 2014–2018 m.:



Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų 
procentas Šiaulių regiono bibliotekose



Kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose 
dalyvavo  Šiaulių regiono bibliotekų darbuotojai 

2014–2018 m., proc.



➢ ŠAVB 2019 kovo mėn. organizavo ir vykdė apklausą

„Šiaulių regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo

stiprinimas“.

➢ Vienas iš apklausos tikslų buvo išsiaiškinti Šiaulių regiono

bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo

poreikius bei galimybes plėtoti regiono bibliotekų

tarpusavio bendradarbiavimą.

➢ Šioje apklausoje dalyvavo visų 11 Šiaulių regiono

bibliotekų atstovai.



Darbuotojų kompetencijų tobulinimo srityje 
vykdomų veiklų svarbos bei vykdymo 

intensyvumo įvertinimas, proc.

Labai 

svarbu
Svarbu

Nei 

svarbu, nei 

nesvarbu

Šiek tiek 

svarbu
Nesvarbu

Bibliotekų specialistų kompetencijų ugdymo 

mokymai
72,7 27,3 0 0 0

Bibliotekininkų mokymo(si) poreikių tyrimai 18,2 72,7 9,1 0 0

Bibliotekininkų mokymo(si) poveikio tyrimai 18,2 63,6 18,2 0 0

Intensyviai 

vykdome

Periodiškai 

vykdome

Vykdėme 

anksčiau
Nevykdome

Bibliotekų specialistų kompetencijų ugdymo 

mokymai
36,4 63,6 0 0

Bibliotekininkų mokymo(si) poreikių tyrimai 0 63,6 18,2 18,2

Bibliotekininkų mokymo(si) poveikio tyrimai 0 45,5 27,3 27,3



Darbuotojų žinių ir įgūdžių situacijos 
apžvalga 

Šiaulių regiono bibliotekoms aktualiausių įgūdžių grupės, proc. 



Žinių ir įgūdžių pagerėjimą nulėmę renginiai, 
proc.



Darbuotojų žinių tobulinimas projektinės 
veiklos srityje 

Su projektinės veiklos sritimi susijusios žinios ir įgūdžiai, 
kurių trūksta darbuotojams:



Darbuotojų žinių ir įgūdžių tobulinimas 
neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje 

Bibliotekų, kurių darbuotojams trūksta žinių ir įgūdžių, 
susijusių su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu proc.



Su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu 
susijusios žinios bei įgūdžiai, kurių trūksta 
Šiaulių regiono bibliotekų darbuotojams



Darbuotojų žinių ir įgūdžių tobulinimas 
komunikacijos ir marketingo srityje 

Bibliotekų, kurių darbuotojams trūksta žinių ir įgūdžių 
komunikacijos srityje proc.



Su komunikacija ir jos palaikymu susijusios 
žinios bei įgūdžiai, kurių trūksta bibliotekų 

darbuotojams 



2. Bendradarbiavimas su ŠAVB kompetencijų 
tobulinimo srityje 

Bendradarbiavimo su ŠAVB darbuotojų kompetencijų tobulinimo 
srityje svarbos ir vykdymo intensyvumo įvertinimas, proc.:

Labai svarbu Svarbu
Nei svarbu, nei 

nesvarbu

Šiek tiek 

svarbu
Nesvarbu

Bibliotekų specialistų 

kompetencijų ugdymo 

mokymai

54,6 45,5 0 0 0

Intensyviai 

bendradarbiaujame

Periodiškai 

bendradarbiaujame

Anksčiau 

bendradarbiavome
Nebendradarbiaujame

Bibliotekų specialistų 

kompetencijų ugdymo 

mokymai

54,6 36,4 0,0 9,1



Bibliotekų, teigiančių jog ŠAVB kompetencijų 
ugdymo renginiai atitinka jų bibliotekos 

poreikius, proc.



Priimtiniausia kompetencijų tobulinimo 
renginių forma



Tinkamiausia kompetencijų ugdymo renginių 
vieta



Šiaulių regiono bibliotekoms priimtiniausi 
lektoriai, proc.



Šiaulių regiono bibliotekų pateikti pasiūlymai 
dėl kompetencijų ugdymo organizavimo

➢ Seminarai projektų rašymui;

➢ Mokymai skirti psichologinių žinių, komandinio darbo 
gebėjimų tobulinimui; 

➢ Mokymai viešųjų pirkimų tematika; 

➢ Mokymai susiję su elektroninių paslaugų diegimu; 

➢ Mokymai susiję su edukacijomis, IT panaudojimu, 
skaitymo skatinimu; 

➢ Mokymai susiję su vadyba, pokyčių valdymu. 



Bendradarbiavimo su ŠAVB plėtojimo 
galimybės 

➢ Skaitmeninimo sritis; 

➢ Bibliotekininkų kompetencijos ugdymas; 

➢ Skaitymo skatinimo iniciatyvos;

➢ Projektinė veikla; 

➢ Naujų paslaugų, edukacinių programų kūrimas.



Šiaulių regiono bibliotekų tarpusavio 
bendradarbiavimas darbuotojų kompetencijų 

tobulinimo srityje  

Bendradarbiavimo šioje srityje svarbos bei intensyvumo 
įvertinimas 

Labai svarbu Svarbu
Nei svarbu, nei 

nesvarbu

Šiek tiek 

svarbu
Nesvarbu

Bibliotekų specialistų 

kompetencijų ugdymo 

mokymai

18,2 63,6 18,2 0,0 0,0

Intensyviai 

bendradarbiaujame

Periodiškai 

bendradarbiaujame

Anksčiau 

bendradarbiavome
Nebendradarbiaujame

Bibliotekų specialistų 

kompetencijų ugdymo 

mokymai

0,0 81,8 9,1 9,1



Šiaulių regiono bibliotekos su kitomis 
bibliotekomis galėtų pasidalinti gerąja patirtimi 

šiose srityse: 

➢ Kultūrinės veiklos, renginių, edukacinių užsiėmimų 
organizavimo ir vykdymo;

➢ Projektinės veiklos vykdymo;

➢ Neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklų 
organizavimo ir vykdymo;

➢ Tarptautinės savanorystės organizavimo ir vykdymo 
patirtimi. 



Tikslinės grupės, kurios skirtos šios žinios



Žinių bei patirties pasidalijimui su kitomis 
bibliotekomis tinkamiausia forma



Šiaulių regiono viešųjų bibliotekų tarpusavio 
bendradarbiavimas galėtų būti stiprinamas 

šiais būdais:

➢ Susitikimų, diskusijų organizavimas siekiant pasidalinti 
gerąja patirtimi; 

➢ Seminarų, mokymų organizavimas;

➢ Bendrų renginių organizavimas ir vykdymas; 

➢ Bendrų projektų vykdymas.



Išvados (1)

➢ Šiaulių regiono bibliotekų darbuotojams aktualiausias yra IKT
įgūdžių įgijimas. Taip pat aktualūs komunikaciniai įgūdžiai bei
psichologinės žinios.

➢ Projektinės veiklos srityje Šiaulių regiono bibliotekų darbuotojams
labiausiai trūksta formulavimo įgūdžių, kurie apima paraiškos
rengimo bei pildymo etapus. Bibliotekoms taip pat
aktualus planavimo įgūdžių (apimančių veiklų planavimą, biudžeto
sudarymą), analitinių įgūdžių (apimančių rezultatų fiksavimą ir
sisteminimą) bei vadybinių įgūdžių tobulinimas.

➢ Aktualiausi su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu susiję įgūdžiai
ir žinios yra edukologijos ir viešojo kalbėjimo, IKT, psichologijos ir
vadybos įgūdžiai.



Išvados (2)

➢ Komunikacijos ir marketingo srityje Šiaulių regiono bibliotekoms
aktualiausios žinios ir įgūdžiai, kurie susiję su tinkamų
komunikacijos kanalų ir informacijos sklaidos priemonių
naudojimu, pranešimų spaudai ir vaizdinės informacijos rengimu.

➢ Šiaulių regiono bibliotekoms priimtiniausi tiesioginiai auditoriniai
mokymai, tinkamiausia kompetencijų ugdymo renginių vieta yra jų
centrinė biblioteka , o priimtiniausi lektoriai - ŠAVB lektoriai.

➢ Šiaulių regiono bibliotekos įvardijo, kad pageidautų mokymų, kurių
tematika būtų susijusi su projektų rašymu, psichologinių žinių
gilinimu, el. paslaugų diegimu, edukacinių veiklų vykdymu bei
bibliotekos veiklos tobulinimu.



Išvados (3)

➢ Šiaulių regiono bibliotekos su kitomis bibliotekomis galėtų pasidalinti
gerąja patirtimi:

▪ kultūrinės veiklos, renginių, edukacinių užsiėmimų organizavimo ir 
vykdymo,

▪ projektinės veiklos, 

▪ neformalaus suaugusiųjų švietimo, 

▪ tarptautinės savanorystės vykdymo srityse.

➢ Šis pasidalijimas gerąja patirtimi būtų skirtas edukacinės ir
kultūrinės veiklos organizatoriams, skaitytojus aptarnaujantiems
specialistams, darbuotojams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu,
projektinės veiklos organizatoriams, padalinių vadovams.

➢ Tinkamiausia patirties pasidalijimo forma galėtų būti susitikimai,
posėdžiai, transliacijos iš respondentų atstovaujamos bibliotekos,
seminarai bei pateiktys (skaidrės, leidiniai).



Ačiū už dėmesį 


