LIETUVOS BIBLIOTEKŲ TARYBOS 2020 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“, 2020 m. svarstė 14 klausimų,
elektroninėmis ryšio priemonėmis buvo organizuoti 6 Tarybos posėdžiai.
Posėdžiai vyko:
1. 2020 m. sausio 20 d. Dalyvavo 12 narių.
2. 2020 m. kovo 24 d. Dalyvavo 11 narių.
3. 2020 m. balandžio 17 d. Dalyvavo 11 narių.
4. 2020 m. gegužės 7 d. Dalyvavo 12 narių.
5. 2020 m. lapkričio 24 d. Dalyvavo 12 narių.
6. 2020 m. gruodžio 1 d. Dalyvavo 11 narių.
Posėdžiuose svarstyti klausimai:
1. 2020 m. Kultūros ministerijos lėšų dokumentams ir duomenų bazių prenumeratai
paskirstymo projekto svarstymas.
2. Dėl paraiškų, pateiktų 2019 m. geriausio bibliotekininko, jaunojo bibliotekininko,
bibliotekos vadovo vardui suteikti ir premijoms skirti.
3. Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos atstovo delegavimo į Lietuvos kultūros ir meno tarybą.
4. Dėl bibliotekų sektoriaus išėjimo iš karantino plano.
5. Valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių viešosioms
bibliotekoms dokumentams įsigyti, paskirstymo projekto svarstymas.
6. Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai.
7. Lietuvos bibliotekų tarybos atstovo į Lietuvos kultūros ir meno tarybą delegavimas.
8. Paraiškų, pateiktų 2020 metų premijai už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros
mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose gauti, vertinimas.
9. Pasiūlymų dėl prioritetų 2020 metų geriausių bibliotekininkų vardams ir premijoms
suteikti svarstymas.
10. Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų projekto svarstymas.
11. Nacionalinės bibliotekų veiklos statistikos duomenų rinkinio projekto svarstymas.
12. Dėl 2020 metų bibliotekų virtualiųjų apsilankymų apskaičiavimo metodikos
patikslinimo.
13. Dėl 2021 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti ir
valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams savivaldybių viešosioms
bibliotekoms dokumentams įsigyti, paskirstymo.
14. Dėl bibliotekų sektoriaus specialistų kvalifikacijos tobulinimo.
Posėdžiuose priimti sprendimai / pateiktos rekomendacijos:
• Pateiktos rekomendacijos dėl 2020 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.
• Įvertinta 12 paraiškų ir pateiktos rekomendacijos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios
bibliotekos Vaškų Vandos Zaborskaitės bibliotekos vyriausiajai bibliotekininkei Aldonai Oniūnienei
suteikti 2019 metų geriausio bibliotekininko vardą ir skirti jai 35 bazinių socialinių išmokų dydžio
Tarybą sudaro 12 narių. Tarybos sudėtis patvirtinta kultūros ministro 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ĮV-699 „Dėl
Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo“.
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premiją; Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Danutei Karlienei suteikti 2019
metų geriausio bibliotekos vadovo vardą ir skirti jai 35 bazinių socialinių išmokų dydžio premiją;
Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos rinkodaros vadybininkei Julijai Glosaitei suteikti
2019 metų geriausio jaunojo bibliotekininko vardą ir skirti jai 33 bazinių socialinių išmokų dydžio
premiją.
• Parengtas ir kultūros ministro kabinetui pateiktas Tarybos rekomenduojamas veiksmų
planas dėl bibliotekų sektoriaus išėjimo iš karantino ir teikiamų paslaugų vartotojams atvėrimo
etapiškumo.
• Pateiktos rekomendacijos dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų savivaldybių ir
apskričių viešosioms bibliotekoms knygoms ir kitiems dokumentams įsigyti, nustatytos bei
patvirtintos savivaldybių viešųjų bibliotekų grupės ir joms taikomi koeficientai vienam gyventojui
dokumentams įsigyti.
• Lapkričio 24 d. vykusių Tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimų metu Lietuvos
bibliotekų tarybos pirmininke išrinkta Emilija Banionytė, pavaduotoja ‒ Gintarė Tautkevičienė.
• Vadovaujantis Lietuvos kultūros ir meno tarybos nuostatų, patvirtintų kultūros ministro
2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. ĮV-602, 10 punktu priimtas sprendimas atšaukti Renaldą
Gudauską iš Lietuvos kultūros ir meno tarybos ir į ją deleguoti Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininkę
Emiliją Banionytę.
• Išanalizuotos ir įvertintos dviejų kandidatų premijai už bibliotekininkystės,
bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose 2020 metais gauti
paraiškos ir pateikti dokumentai. Rekomenduota skirti premiją Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Judaikos skyriaus vadovei dr.
Larisai Lempertienei.
• Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. bibliotekų veikla buvo organizuojama ekstremalios
situacijos ir karantino sąlygomis, bendru Tarybos narių sutarimu priimtas sprendimas nenustatyti
prioritetų 2020 metų geriausių bibliotekininkų vardams ir premijoms suteikti.
• Svarstant Bibliotekų fondų apsaugos projektą bendru sutarimu nutarta: atsisakyti
projekte vartojamos sąvokos duomenų masyvas ir ją keisti sąvoka bibliotekos (-ų) informacinė
sistema; atsisakyti apskaitos elektroninio ištekliaus sąlyginio vieneto ir jį keisti pavadinimui įsigytos
(nustatytos) licencijos vienetu atitinkamai patikslinant aprašymą; palikti papildomų apskaitos vienetų
sąraše baitą ir nuostatų projekte išplėsti jo taikymo aprašymą; atsižvelgiant į LR Bibliotekų įstatymo
2 straipsnio 4 dalies nuostatas, suvienodinti sąvokas elektroninis išteklius / elektroninis dokumentas
ir vartoti sąvoką elektroninis dokumentas; ir spausdintinių, ir elektroninių dokumentų apskaitai taikyti
vieningą bendrosios fondo apskaitos knygą, nuostatų projekte apjungiant 8 ir 9 priedus; siekiant
mažinti popierinių dokumentų kiekį ir išvengti darbų dubliavimo, atsisakyti „Skaitytojų pamestų ir
vietoje jų priimtų spaudinių apskaitos knygos“ ir parengti sudaromo skaitytojo grąžintų vietoje
pamestų ar nepataisomai sugadintų dokumentų perdavimo-priėmimo akto pavyzdinę formą projekto
priedų dalyje; su akademinių bibliotekų specialistais aptarti klausimus, susijusius su akademinių
bibliotekų valdomų elektroninių dokumentų apibrėžimu, elektroninių dokumentų inventorinimu,
ženklinimu, finansavimo šaltinių žymėjimu akademinių bibliotekų informacinėje sistemoje;
atnaujinti Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų projektą pagal Tarybos narių bendru sutarimu priimtus
sprendimus ir pateikti Tarybos nariams pakartotiniam peržiūrėjimui.
• Svarstant Nacionalinės bibliotekų veiklos statistikos duomenų rinkinio projektą,
priimtas sprendimas rengti vieną bendrą nacionalinės bibliotekų veiklos statistikos duomenų rinkinio
lentelę visam bibliotekų sektoriui, neskirstant jos turinio pagal atskirus bibliotekų segmentus, ir
pateiktos pastabos dėl veiklos rodiklių rinkinio.
• Pateikta rekomendacija Nacionalinei bibliotekai paruošti ir išplatinti informaciją
bibliotekoms dėl virtualiųjų apsilankymų statistikos rodiklių skaičiavimo 2020 metais metodikos
patikslinimo.
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• Susipažinta su Kultūros sektoriaus darbuotojų 2020‒2022 m. kvalifikacijos tobulinimo
programos įgyvendinimo eiga, priimtas sprendimas stebėti situacijos pokyčius ir veiksmus
sprendžiant kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo problemą ir priimti sprendimus dėl tolesnių
Lietuvos bibliotekų tarybos sprendimų.
• Pritarta 2021 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti ir
valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams savivaldybių viešosioms
bibliotekoms dokumentams įsigyti, paskirstymui ir 2021 m. baziniams dydžiams apskričių
bibliotekoms ir savivaldybėms.
• Rekomenduota Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijai aptarti papildomų
kriterijų įvedimo valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams savivaldybių
viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, paskirstymui ir pateikti juos svarstyti Lietuvos
bibliotekų tarybai.
Tarybos pirmininkė ‒ Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos
direktorė Emilija Banionytė

Informaciją parengė:
Atminties institucijų politikos grupės patarėja G. Lamanauskienė, tel. 8 608 45 980
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