LIETUVOS BIBLIOTEKŲ TARYBOS 2018 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 9 klausimus,
buvo organizuoti 3 Tarybos posėdžiai, iš jų elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu) – 1.
Posėdžiai vyko:
1. 2018 m. sausio 23 d. Dalyvavo 8 nariai.
2. 2018 m. balandžio 20 d. (elektroninėmis ryšio priemonėmis). Dalyvavo 12 narių.
3. 2018 m. lapkričio 20 d. Dalyvavo 9 nariai.
Posėdžiuose svarstyti klausimai:
1. Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai.
2. 2018 m. Kultūros ministerijos lėšų dokumentams įsigyti ir duomenų bazėms
prenumeruoti paskirstymo projekto svarstymas.
3. Bibliotekų darbuotojų atestavimo tvarka.
4. Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelio
pristatymas ir svarstymas.
5. Paraiškų, pateiktų 2017 m. geriausio bibliotekininko, jaunojo bibliotekininko,
bibliotekos vadovo vardui suteikti ir premijoms skirti, vertinimas.
6. Elektroninių dokumentų fondo apskaitos tvarkos projekto svarstymas.
7. Naudojimosi elektroninėmis paslaugomis apskaitos tvarkos ir apskaitos formos
projekto svarstymas.
8. Pasiūlymų dėl prioritetų 2018 metų geriausių bibliotekininkų vardams suteikti ir
premijoms skirsti svarstymas.
9. Paraiškų, pateiktų 2018 metų premijai už bibliotekininkystės, bibliografijos,
knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose gauti, vertinimas.
Posėdžiuose priimti sprendimai / pateiktos rekomendacijos:
 Pristatytas ir svarstytas Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
sistemos modelis, pateiktos rekomendacijos dėl poreikio parengti bei pateikti Kultūros ministerijai
projekto Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelio sukūrimas
santrauką ir pripažinti negaliojančiu 2010 m. birželio 4 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-320
„Dėl bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Bibliotekininkų atestavimo
tvarkos aprašą.
 Pateiktos pastabos dėl Elektroninių dokumentų fondo apskaitos tvarkos ir Naudojimosi
elektroninėmis paslaugomis apskaitos tvarkos ir apskaitos formos projektų, kuriuos ekspertiniam
vertinimui pateikė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos specialistai. Bendru
Tarybos narių sutarimu nuspręsta sudaryti darbo grupę Elektroninių dokumentų fondo ir
naudojimosi elektroninėmis paslaugomis apskaitos tvarkos projektui parengti.
 Pateiktos rekomendacijos dėl 2018 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 11 paraiškų ir pateiktos rekomendacijos 2017 metų geriausio bibliotekininko
vardą suteikti ir 35 bazinių socialinių išmokų dydžio premiją skirti Vilniaus universiteto bibliotekos
Mokslinės informacijos duomenų skyriaus vadovei dr. Žibutei Petrauskienei; 2017 metų geriausio
bibliotekos vadovo vardą suteikti ir 35 bazinių socialinių išmokų dydžio premiją skirti Kauno
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“.

kolegijos Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovei dr. Linai Šarlauskienei; 2017 metų
geriausio jaunojo bibliotekininko vardą ir 33 bazinių socialinių išmokų dydžio premiją skirti
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento
Tyrimų ir sklaidos skyriaus vadovei Ingai Mitunevičiūtei.
 Išanalizuotos ir įvertintos 4 kandidatų premijai už bibliotekininkystės, bibliografijos,
knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose 2018 m. gauti paraiškos ir
pateikti dokumentai. Rekomenduota skirti premiją Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorei Jolantai Budriūnienei.
 Siekiant atkreipti dėmesį į mokyklų bibliotekų ir viešųjų bibliotekų teritorinių padalinių
vaidmenį regionų plėtros procese, atskleisti jų teikiamų paslaugų naudos visuomenei potencialą ir
įvertinti jose dirbančių bibliotekininkų veiklą, nustatytas prioritetas 2018 metų geriausių
bibliotekininkų vardams ir premijoms suteikti – mokyklų bibliotekų ir savivaldybių viešųjų
bibliotekų teritorinių padalinių specialistai.
Tarybos pirmininkas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis
direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas
Posėdžio sekretorė – Kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos
skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė.

Informaciją parengė:
Kultūrinės atminties ir paveldo skyriaus vyriausioji specialistė G. Lamanauskienė, tel. 8 608 45 980

