LIETUVOS BIBLIOTEKŲ TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Lietuvos bibliotekų taryba1 (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos bibliotekų tarybos
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu
Nr. ĮV-367 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 2018 m. svarstė 8 klausimus,
buvo organizuoti 3 Tarybos posėdžiai, iš jų elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu) – 1.
Posėdžiai vyko:
1. 2019 m. vasario 1 d. (elektroninėmis ryšio priemonėmis). Dalyvavo 8 nariai.
2. 2019 m. kovo 28 d. Dalyvavo 9 nariai.
3. 2019 m. lapkričio 26 d. Dalyvavo 11 narių.
Posėdžiuose svarstyti klausimai:
1. 2019 m. Kultūros ministerijos lėšų dokumentams įsigyti ir duomenų bazėms
prenumeruoti paskirstymo projekto svarstymas.
2. Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių fondo valdymo koncepcijos pristatymas.
3. Paraiškų, pateiktų 2018 m. geriausio bibliotekininko, jaunojo bibliotekininko,
bibliotekos vadovo vardui suteikti ir premijoms skirti, vertinimas.
4. Dėl naudojimosi LIBIS Autoritetinių įrašų duomenų baze sąlygų.
5. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto
„Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“ pristatymas ir esamo teisinio
reglamentavimo atnaujinimo poreikis užtikrinant projekto metu sukurtų (modernizuotų) el. paslaugų
teikimą.
6. Paraiškų, pateiktų 2019 metų premijai už bibliotekininkystės, bibliografijos,
knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose gauti, vertinimas.
7. Pasiūlymų dėl prioritetų 2019 metų geriausių bibliotekininkų vardams suteikti ir
premijoms skirsti svarstymas.
8. Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos projekto vertinimas.
Posėdžiuose priimti sprendimai / pateiktos rekomendacijos:
 Pateiktos rekomendacijos dėl 2019 m. valstybės biudžeto lėšų viešosioms bibliotekoms
dokumentams įsigyti ir duomenų bazėms prenumeruoti paskirstymo, nustatytos bei patvirtintos
savivaldybių viešųjų bibliotekų grupės ir joms taikomi koeficientai vienam gyventojui
dokumentams įsigyti.
 Pristatyta ir svarstyta Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių fondo valdymo
koncepcija ir jos įgyvendinimo galimybės.
 Įvertinta 11 paraiškų ir pateiktos rekomendacijos 2018 metų geriausio bibliotekininko
vardą suteikti ir 35 bazinių socialinių išmokų dydžio premiją skirti Jonavos Raimundo
Samulevičiaus progimnazijos vyresniajai bibliotekininkei Rimai Noreikienei; 2018 metų geriausio
bibliotekos vadovo vardą suteikti ir 35 bazinių socialinių išmokų dydžio premiją skirti Kauno
miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktorei Nomedai Domeikienei; 2018
metų geriausio jaunojo bibliotekininko vardą ir 33 bazinių socialinių išmokų dydžio premiją skirti
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo centro
vyriausiajai kultūrinių veiklų koordinatorei Editai Sėdaitytei.
 Aptartos akademinių bibliotekų naudojimosi LIBIS Autoritetinių įrašų duomenų baze
sąlygos ir jų atitiktis Direktyvos 2003/98/EC dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio
naudojimo, Valstybės informacinių išteklių įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos
bibliotekų įstatymo nuostatoms. Bendru Tarybos narių sutarimu pateikta rekomendacija Lietuvos
1

Tarybą sudaro 12 narių. Tarybos sudėtis patvirtinta kultūros ministro 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ĮV-699 „Dėl
Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo“.

nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai išanalizuoti ir priimti esamą teisinį reglamentavimą
atitinkantį sprendimą dėl duomenų bazės panaudos.
 Pristatytas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamas
projektas „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“ ir svarstytas esamo teisinio
reglamentavimo atnaujinimo poreikis užtikrinant projekto metu sukurtų (modernizuotų) el. paslaugų
teikimą. Bendru Tarybos narių sutarimu nuspręsta sudaryti darbo grupę dėl privalomųjų
egzempliorių aprėpties išplėtimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d.
nutarimo Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo
bibliotekoms“ naujos redakcijos projekto parengimo ir darbo grupę dėl bibliografinių įrašų
standarto RDA (angl. Resource Description and Access) modelio taisyklių analizės, jo taikymo ir
diegimo galimybių šalies bibliotekų tinkle. Įvertintos grėsmės projekto galutiniam rezultatui, jei
2020 metais būtų nutrauktas suplanuotas finansavimas investicijų projektui „Lietuvos Respublikos
bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas“.
 Išanalizuotos ir įvertintos trijų kandidatų premijai už bibliotekininkystės, bibliografijos,
knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose 2019 metais gauti paraiškos ir
pateikti dokumentai. Rekomenduota skirti premiją Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir
Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėjai
Audronei Berezauskienei.
 Siekiant atkreipti dėmesį į viešųjų bibliotekų teritorinių padalinių vaidmenį regionų
plėtros procese, atskleisti jų teikiamų paslaugų naudos bendruomenėms potencialą ir įvertinti jose
dirbančių bibliotekininkų veiklą, nustatytas 2019 metų geriausių bibliotekininkų vardams ir
premijoms suteikti prioritetas – savivaldybių viešųjų bibliotekų teritorinių padalinių specialistai.
 Pateiktos pastabos ir pasiūlymai dėl Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
programos projekto.
Tarybos pirmininkas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis
direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas
Posėdžio sekretorė – Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės
vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė.
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