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STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Konteksto (aplinkos) analizė

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – LNB) yra nacionalinė kultūros ir
informacijos įstaiga, kurios misija – būti Lietuvos žinių erdve, kuriančia vertę visuomenei.
LNB kaupia, tvarko ir saugo rašytinį Lietuvos kultūros paveldą, formuoja šalies mokslui,
švietimui, kultūrai ir ūkiui aktualių Lietuvos ir užsienio dokumentų fondą, teikia informacinio
aprūpinimo ir intelektines paslaugas vartotojams, vykdo informacijos ir komunikacijos mokslų
taikomuosius tyrimus, konsultavimo ir ekspertinę veiklą; plėtoja Lietuvos integralią bibliotekų
informacijos sistemą (toliau – LIBIS), gerina technologines informacijos prieigos sąlygas; prisideda
prie informacinės ir žinių visuomenės raidos, bibliotekų veikloje diegia demokratijos, intelektinės
laisvės, teisės į informaciją ir kultūros atvirumo vertybes, siekia Lietuvos bibliotekų integracijos į
pasaulio bibliotekų ir informacijos įstaigų tinklą.
2017 m. sėkmingai užbaigus investicijų projektą „Pagrindinio Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos pastato Vilniuje, Gedimino pr. 51, rekonstrukcija“, sutvarkytos ir įrengtos visos
viešos bibliotekos erdvės. Tai leido visiškai realizuoti atnaujintą bibliotekos veiklos modelį ir pritraukti
daug naujų vartotojų. Naujai užsiregistravusių vartotojų skaičius išaugo per metus išaugo 40 proc.
Renginių skaičius 2017 m. bibliotekoje pasiekė 1166. Juose apsilankė beveik 156 tūkstančiai žmonių.
Kad pasirinktas modelis leido geriau pasiekti bibliotekos tikslą užtikrinti informacijos
prieinamumą visais formatais ir įvairiais būdais, rodo ir po rekonstrukcijos stabiliai augantis vartotojų
pasitenkinimas paslaugomis. Geras pasiekimas yra lojalių bibliotekai lankytojų, kurie rekomenduotų
šią biblioteką kitiems, procentas, kuris 2017 m. išaugo iki 75 proc. Svarbu pažymėti pradėtą daugelio
strateginių partnerysčių iniciatyvų įgyvendinimą (su Vilniaus miesto savivaldybe, Lietuvos
nacionaliniu radiju ir televizija, didžiausiais Lietuvos universitetais, Lietuvos ir pasaulio bibliotekų
asociacijomis).
Siekiant didinti LIBIS bibliotekų paslaugų kokybę ir prieinamumą, plėtojant prieigą prie
informacijos išteklių ir kultūros paveldo, 2017 m. buvo baigtas naujo LNB investicijų projekto
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“ derinimas, artimiausiu metu numatoma pradėti plėtoti ir atnaujinti viešos prieigos
kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti
skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės
informacijos iniciatyvose.
Deja, strateginio veiklos plano įgyvendinimui ir strateginių tikslų siekimui neigiamos įtakos
turėjo kitų investicijų projektų finansavimo ir problemos. Investicijų projektas „Lietuvos Respublikos
bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas“, kuris turėjo būti 2017 m. užbaigtas,
pratęstas iki 2020 m., visą likusį finansavimą perkeliant į 2020 metus. Todėl nebuvo įvykdyti 2017 m.
LNB veiklos prioriteto „LIBIS bibliotekų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, plėtojant prieigą
prie informacijos išteklių ir kultūros paveldo“ pagrindiniai darbai informacinių technologijų srityje –
įgyvendinti technines galimybes dokumentų elektronine forma privalomojo egzemplioriaus pateikimui,
saugojimui ir apsaugai bei išplėsti LIBIS skaitytojo pažymėjimo funkcionalumą. Užsitęsė 2016 m.
parengtų investicijų projektų „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“ ir „Visuomenės
poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ derinimo procedūros, kas trukdė tobulinti
nuotolinę prieigą prie informacijos išteklių, gerinti sąlygas koordinuotam bei kokybiškam skaitmeninio
kultūros paveldo ilgalaikiam išsaugojimui ir sklaidai, plėtoti skaitmeninio turinio kūrimą.
2017 m. įtvirtinti nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo (toliau – NPDAF)
nedalumo, išsamumo principai ir optimizuoti privalomųjų egzempliorių saugojimo kaštai. 2017 m.
gruodžio 6 d. Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 999 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.
lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1389 „Dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo
bibliotekoms pakeitimo“ ir Lietuvos kultūros ministrui 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-1122
„Dėl Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo“, Nacionalinį
publikuotų dokumentų archyvinį fondą papildys leidiniai Brailio raštu, dokumentai, specialiai pritaikyti

skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams ir standartai bei kiti normatyviniai dokumentai iš
Lietuvos aklųjų bibliotekos ir reorganizuotos Lietuvos technikos bibliotekos. Jau parengta ir pradėta
įgyvendinti 3 metų trukmės Lietuvos aklųjų bibliotekos archyvinės fondų dalies perėmimo programa.
2017 m. priėmus naują Darbo kodeksą ir Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymą, LNB buvo pertvarkyta darbo apmokėjimo sistema. Tai leido padidinti darbuotojų
motyvaciją ir sukurti geresnes teisines sąlygas darbuotojų veiklos valdymui.

1 strateginis tikslas: Užtikrinti nacionalinio dokumentinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą,

aktualinimą, dokumentinės ir skaitmeninės informacijos prieinamumą visiems informacijos
vartotojams

1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir ataskaitinių metų Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas
Programos
kodas

Programos pavadinimas

01 003
Visuomenės informacinis aprūpinimas
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)
Panaudojimo
Patvirtintas
Patikslintas
Faktiškai
dalis nuo
planas
planas*
panaudota
patikslinto plano
(proc.)**
5650,0
5699,1
5697,8
99,9
-

1 grafikas. E-01-01 Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio fondo surinkimo pilnumas
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Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio fondo (toliau – NPDAF) kaupimas privalomojo
egzemplioriaus pagrindu yra išskirtinė LNB funkcija, įgyvendinant tikslą kaupti, saugoti ir aktualinti
nacionalinį dokumentinį kultūros paveldą. Suaktyvinus bendradarbiavimą su leidėjais, 2017 m. pavyko
į NPDAF surinkti 87 proc. ataskaitiniais metais išleistų spausdintų leidinių naujais pavadinimais (4
proc. punktais daugiau nei 2016 m.). Tuo pat metu pastebimos elektroninių leidinių produkcijos
didėjimo (ypač akademinėje leidyboje) tendencijos, vis daugiau leidinių įtraukiama į Elektronine forma
publikuotų dokumentų archyvinį fondą.

2 grafikas. E-01-02 Skaitmenintų kultūros paveldo objektų, prieinamų Virtualioje elektroninio
paveldo informacinėje sistemoje VEPIS, dalis iš visų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų
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Per 2017 metus į virtualią elektroninio paveldo informacinę sistemą VEPIS ir portalą www.epaveldas.lt
įkelta 96 proc. iš visų tais metais suskaitmenintų dokumentų objektų – iš viso 36 434 skaitmenintų
dokumentų objektų (iš jų 8,6 tūkst. įkėlė LNB). 2017 m. pabaigoje iš viso portale buvo prieinama
366 917 objektų (iš jų 237 179 pateikė LNB).

3 grafikas. E-01-03 Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis indeksas (procentai)
100
80
60
40
20
0
2015

2016

2017
planas

2018

2019

2020

faktas

2017 m. vykdytas LNB lankytojų tyrimas parodė kad vartotojų pasitenkinimo paslaugomis
indeksas stabiliai augo (76,5 proc. 2015 m., 83,4 proc. 2016 m., 87,7 proc. 2017 m.). Pažymėtina, kad
2017 m. keitėsi tyrimo metodika, bet 2016 m. susiformavusi augimo tendencija išlieka. Tam įtakos
turėjo pasikeitusi LNB infrastruktūra, vartotojų aptarnavimo sistemos tobulinimas, priimti vidiniai
norminiai teisės aktai, reglamentuojantys vartotojų aptarnavimo ir informacinio aprūpinimo kultūrą.
2017 m. pabaigoje vykdytas LNB lankytojų tyrimas parodė, kad paslaugų, priemonių ir aptarnavimo
aspektą teigiamai vertino 84,8 proc. lankytojų, vidutiniškai – 9,7 ir neigiamai – 5,5 proc. Iš lankytojų
pasiūlymų paslaugų tobulinimui daugiausia dėmesio bus skiriama aptarnavimo ir savitarnos procedūrų
supaprastinimui ir padarymui labiau „draugiškomis vartotojui“.
Pagal Klientų rekomendavimo indekso (angl. Net Promoter Score) skaičiavimo metodologiją
apskaičiuotas lojalių bibliotekai lankytojų, kurie rekomenduotų šią biblioteką kitiems, procentas išaugo
nuo 35 proc. 2015 metais iki 63 proc. 2016 metais, ir net iki 75 proc. 2017 m.
2017 metų lankytojų tyrimas taip pat atskleidė tendenciją, kad biblioteka vis aktyviau
pradedama naudoti tokiems tikslams, kaip laisvalaikio praleidimas, dalyvavimas bibliotekos
renginiuose, naudojimasis biblioteka, kaip darbo vieta, tačiau retėja apsilankymų dažnis susijęs su

tradicinėmis bibliotekos funkcijomis – aprūpinimu literatūra, leidiniais. Tai rodo, kad biblioteka įžengė
į naują raidos etapą ir transformuojasi į bendruomenės/kultūros/sutelktumo centrą, tačiau tradicinės jos
funkcijos lieka kaip labai svarbi visumos dalis.
1 strateginis tikslas įtvirtina siekį atverti Lietuvos ir pasaulio kultūros paveldą ir žinias
informacijos vartotojams, sudarant sąlygas visuomenės informacinių ir kultūrinių kompetencijų
ugdymui, konkurencingumui ir kūrybiškumui, žinių visuomenės vystymuisi.
Svarbiausi rezultatai, siekiant strateginio tikslo:
Įgyvendinant 1 strateginio tikslo 2017 m. prioritetą gerinti LNB paslaugų kokybę ir
prieinamumą, buvo parengta programa „Biblioteka integracijai (edukacinės priemonės imigrantams,
grįžtantiems emigrantams, mokymo programos bibliotekininkams, dirbantiems su šiomis grupėmis)“,
siekiant nustatyti, kokių pokyčių reikia, kad bibliotekos Lietuvoje galėtų tapti „trečiąja vieta“,
padedančia socialinei ir kultūrinei integracijai migrantams ir kitiems žmonėms, nemokantiems
valstybinės kalbos ir prisidėtų prie nuolatinių šalies gyventojų ir atvykėlių savitarpio supratimo,
tolerancijos ir suartėjimo. Paminėtina, kad tarptautinis 10-asis Baltijos šalių bibliotekininkų kongresas
dar 2015 m. priėmė rezoliuciją dėl Baltijos šalių bibliotekų paslaugų pabėgėliams. Kitas prioritetas
stiprinant parlamentinės bibliotekos funkciją buvo valstybės, verslo ir mokslo institucijų aprūpinimas
specializuota informacija. Įgyvendinant jį buvo atliktas valstybės įstaigų poreikių tyrimas, remiantis
atnaujintu valstybės įstaigų aptarnavimo modeliu, kur valstybės įstaigų poreikiai vertinti remiantis
informacinių srautų analize. Pažymėtina, kad išlieka stabilus poreikis gauti faktografinę, bibliografinę
medžiagą, tuo tarpu poreikis analitinei informacijai ir paslaugoms kol kas atsiranda tik aukščiausiuose
valdžios ir verslo sluoksniuose. 2016 m. prasidėjęs aktyvus bendradarbiavimo susitarimų su valstybės,
verslo, mokslo, meno ir kitomis organizacijomis ir asociacijomis sudarymo procesas padėjo taip pat
išgryninti informacijos analitikos paslaugų modelį. Bendradarbiavimo sutartyse valstybės įstaigos
aiškiai deklaravo savo informacinius poreikius ir lūkesčius. Išanalizavus šią medžiagą buvo galima
padaryti patikimas išvadas apie bazinius informacinius poreikius bei įvertinti lūkesčius, susijusius su
informacine analitika, tų lūkesčių adekvatumą. Aprūpinimo specializuota informacija gavėjų sąraše jau
yra 25 Lietuvos institucijos, jų atskiros struktūros, Europos Komisijos ir Europos Parlamento atstovai.
2017 m. sukurtos 4 naujos paslaugos – 2 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, ir 2 naujos
specializuotos analitinės spaudos apžvalgos.
Kalbant apie bibliotekos paslaugas vartotojams pirmiausia reikia atsižvelgti į bibliotekos
rekonstrukcijos užbaigimo ir atnaujintos bibliotekos atvėrimo lankytojams efektą, kurį geriausiai
iliustruoja 4 grafikas:
4 grafikas. Per metus naujai užsiregistravusių vartotojų skaičiaus kaita
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Lyginant su 2016 m. (kai LNB buvo atverta lankytojams rugsėjo mėnesį), 2017 m. naujai
užsiregistravusių (t.y., norinčių naudotis visais bibliotekoje sukauptais ar prieinamais informacijos
ištekliais) vartotojų skaičius išaugo 40 proc. (o lyginant su paskutinių rekonstrukcijos metų vidurkiu,
beveik padvigubėjo). Dėl to ir virtualių apsilankymų LNB kataloguose skaičius 2017 m. išaugo 29 proc.

5 grafikas. Virtualūs ir fiziniai apsilankymai LNB
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Vertinimo kriterijų, atspindinčių naudojimosi bibliotekos informacinėmis paslaugomis, ypač
naudojimosi prieiga prie elektroninių ir skaitmenintų dokumentų augimą (apsilankymų e. kataloguose,
skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos informacinėse sistemose, duomenų atsisiuntimo iš duomenų
bazių pokyčiai per metus) planuotos reikšmės ženkliai viršytos. Tikėtina, kad šie procesai, dirbant iš
esmės per daug nesikeičiančiose bendruomenėse ir aplinkoje, ilgainiui stabilizuosis, ir tokių didelių
pokyčių ateityje tikėtis nereikia, ypač tradicinių bibliotekos paslaugų naudojime. Pavyzdžiui, jau dabar,
2017 m. apsilankymų bibliotekoje skaičiui išaugus beveik keturis kartus, lyginant su paskutiniais
rekonstrukcijos metais (2015 m.), spaudinių išduoties rodiklis lyginant tuos pačius metus padidėjo tik
4 proc. punktais.
Tuo tarpu renginių skaičius 2017 m. bibliotekoje išaugo 6 kartus, lyginant su paskutiniais
rekonstrukcijos metais, ir pasiekė 1166. Juose apsilankė beveik 156 tūkstančiai žmonių. LNB lankytojų
tyrimas, atliktas 2017 m. parodė, kad bibliotekoje vykstančius renginius teigiamai vertina 91 proc. LNB
lankytojų (tai vienas iš trijų geriausiai įvertintų bibliotekos veiklos ir paslaugų aspektų).
Todėl ypač svarbu panaudoti renginius bei įvairius edukacinius-informacinius projektus
informacijos, žinių, kultūros, kultūros paveldo prieigai, sklaidai ir populiarinimui. Metų eigoje į
Dokumentinio paveldo tyrimų departamento sudėtį buvo integruotas iš Mykolo Romerio universiteto
perkeltas Adolfo Damušio demokratijos studijų centras, Judaikos skyriaus funkcijas išplėtė Judaikos
tyrimų centras, o Lituanistikos skyrius papildytas Valstybingumo erdve, kuri atsirado prof.
V. Landsbergiui padovanojus LNB savo asmeninę biblioteką. 2017 metais joje aktyviai vyko renginiai,
susiję su Lietuvos valstybingumo raidos temomis, o minint Lietuvos 100-metį 2018 metais ji taps
centrine šio minėjimo bibliotekoje erdve. Greta mokslinių konferencijų ir seminarų, Nacionalinės
bibliotekos dokumentinio paveldo turinio sklaidai buvo skirti 94 renginiai. Aktyviai kultūrinės
edukacijos srityje dirbo Vaikų ir jaunimo literatūros departamento Kultūrinės edukacijos skyrius,
Paslaugų departamento Muzikos ir vizualiųjų menų skyrius ir kiti LNB padaliniai. Sukurti 52 originalūs
kultūrinės edukaciniai renginiai, kurie sulaukė nemažai vartotojų dėmesio ir buvo kartojami po keletą
kartų. Daug dėmesio 2017 m. renginių organizavimo ir rinkodaros procesams tobulinti skyrė
Komunikacijos ir rinkodaros departamentas. Partnerystė su panašius tikslus sumanios, pilietiškos ir
kultūringos visuomenės ugdymo srityje turinčiomis institucijomis labai praturtino LNB veiklą – 2017
m. pabaigoje jau turėjome 36 bendradarbiavimo susitarimus.
Metų viduryje atidarytoje Bendradarbystės erdvėje (HUB) aktyviai kūrėsi biblioteką kaip darbo
vietą pasirinkusiųjų bendruomenė. Pilnu pajėgumu pradėjo veikti LNB televizijos studija, kurioje
sukurta daugiau kaip 20 TV laidų, dalis jų su tiesioginėmis transliacijomis.
2017 m. Nacionalinės bibliografinės apskaitos srityje prioritetu buvo Valstybinės ir
nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos atnaujinimo programos įgyvendinimas. Informacijos
mokslų departamento Nacionalinės bibliografijos apskaitos skyriaus iniciatyva vykdyta valstybinės
bibliografinės apskaitos pertvarkos programa, kurioje numatytos tolesnės valstybinės bibliografijos
leidybos perspektyvos, būtinybė tobulinti bibliografijos rodykles elektroniniu formatu, kas leistų
padidinti naudojimosi šiais leidiniais galimybes ir sklaidą.
Toliau didinant LNB veiklos efektyvumą, buvo parengtas projektų stebėsenos modelis, kurio
tikslas – padėti projektų vadovams efektyviau valdyti projektus. Jis buvo integruotas į 2017 m. kovo

mėn. patvirtintą LNB projektų rengimo, tvirtinimo ir priežiūros tvarką. Paraiškos buvo teiktos į 14
fondų, iš jų į 4 buvo teikiama pirmą kartą. 2017 m. patenkintų projektų paraiškų dalis nuo visų pateiktų
pasiekė 66 proc. Pritraukta projektinių lėšų beveik 173 tūkst. eurų (neįskaitant pagrindinių planuotų ir
rengtų investicinių projektų, kurių finansavimo klausimas persikėlė į 2018 metus).
2017 m. įdiegta naujų, po pertraukos į darbą grįžtančių arba darbo pobūdį bibliotekoje
keičiančių darbuotojų adaptacijos sistema. Priklausomai nuo darbo specifikos, 12 mentorių po du
mėnesius apmokė naujai priimtus arba į kitą darbo vietą perkeltus darbuotojus. Adaptacijos dalyvių
apklausos parodė, kad mokymai vyko sklandžiai ir sutrumpino darbuotojų adaptacijos procesą, o
mentorių adaptacijos vykdymui skirtas darbo laikas buvo panaudotas racionaliai.

2 strateginis tikslas: Sudaryti sąlygas LIBIS bibliotekų paslaugų plėtrai
2 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir ataskaitinių metų Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas
Programos
kodas

Programos pavadinimas

LIBIS bibliotekų kompetencijų ugdymas
ir infrastruktūros plėtra
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
02 002

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur.)
Panaudojimo
Patvirtintas
Patikslintas
Faktiškai
dalis nuo
planas
planas*
panaudota
patikslinto plano
(proc.)**
1162,0
1162,0
1162,0
100
-

-

-

-

6 grafikas. E-02-01 LIBIS bibliotekų darbuotojų, tobulinančių kvalifikaciją mokymuose,
pasitenkinimo lygis (procentai)
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Ženklų planuotos vertinimo kriterijaus reikšmės viršijimą lėmė vykdytame tęstiniame projekte
„Bibliotekų specialistų mokymai“ sėkmingas mokymų paslaugų teikėjų parinkimas ir tai, kad buvo
tinkamai atsižvelgta į auditorijos – bibliotekų viduriniosios grandies vadovų – poreikius (ypač buvo
sėkmingi vadovams skirti mokymai „Pokyčių valdymas“, „Vadovų ir darbuotojų ugdymas“). LIBIS
bibliotekų darbuotojų pasitenkinimo mokymais lygis per metus išaugo 5,2 proc. punktais ir pasiekė 97,2
proc.
2 strateginis tikslas įtvirtina siekį stiprinti LIBIS bibliotekų pajėgumą vykdyti savo misiją,
sudarant sąlygas veiklos tyrimais ir vertinimu, integracija į nacionalinius ir tarptautinius
bibliotekininkystės profesinių kompetencijų tobulinimo ir bibliotekų informacinių paslaugų visuomenei
vystymo procesus, infrastruktūros ir paslaugų integravimu bei inovacijomis grįstai plėtrai.
Svarbiausi rezultatai, siekiant strateginio tikslo:
Siekiant patobulinti LNB mokslinės veiklos organizavimo modelį, konsoliduoti pagrindines
bibliotekoje vykdomų tyrimų kryptis – bibliotekų veiklos, skaitybos ir lituanistikos tyrimus, nuo

2017 m. LNB rengiami suvestiniai taikomųjų mokslinių tyrimų planai pagal tyrimų kryptis; tai tapo
pirmu žingsniu į atskirų padalinių pastangų tyrimuose konsolidavimą ir koordinavimą, aiškesnį
prioritetų išskyrimą. 2017–2018 m. bibliotekų veiklos tyrimų srityje daugiausia koncentruojamasi į
LNB istorijos tyrimus, artėjant bibliotekos įkūrimo 100-sioms metinėms, kurias minėsime 2019 m.
Paminėtini 2017 m. atlikti savivaldybių viešųjų bibliotekų kultūrinės veiklos ir veiklos aktualizuojant
kultūros paveldą tyrimai.
2017 m. Kultūros ministerijos pavedimu pradėtas vykdyti Lietuvos bibliotekų fondo valdymo
efektyvumo tyrimas, kurio tikslas – parengti Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių fondo valdymo
koncepcijos projektą. Buvo atlikta teorinių darbų analizė ir praktiniai tyrimai (informacijos išteklių
valdymo teisinio reglamentavimo situacijos analizė; Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų fondų
struktūros analizė; privalomojo egzemplioriaus, el. išteklių efektyvaus valdymo užsienio patirties ir
efektyvesnio valstybės lėšų panaudojimo, finansuojant dokumentų įsigijimą viešosioms bei bendrojo
ugdymo mokyklų bibliotekoms Lietuvoje, galimybių analizės). Tyrimas bus tęsiamas 2018 metais.
Parengti Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių fondo valdymo koncepciją planuojama iki metų
pabaigos.
Atlikti bibliotekų statistikos tyrimai pagal 2016 m. parengtą metodiką ir pateikti Statistikos
departamentui; vadovaujantis nauja schema atnaujinti ir papildyti statistikos duomenys Oficialiosios
statistikos portale. Į oficialiosios statistikos portalą įkelti ir 2000–2016 m. duomenys. Didesnis dėmesys
buvo skirtas duomenų sklaidai tobulinti, įskaitant statistinių duomenų IFLA Pasaulio bibliotekų
žemėlapiui pateikimą bei publikuojant straipsnį apie šio informacijos šaltinio svarbą ir jo panaudojimo
galimybes atliekant įvairių šalių bibliotekų duomenų lyginamąją analizę. Vadovaujantis standartu „LST
ISO 2789:2013 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika“ parengtu metinės
bibliotekų statistinės ataskaitos projektu pradėti rengti reikalavimai naujai LIBIS Bibliotekų statistikos
modulio programinei įrangai.
Skatinant taikomųjų tyrimų rezultatų sklaidą, išbandytos modernesnės technologijos –
tiesioginės interneto transliacijos iš LNB televizijos studijos metu buvo pristatyti mokslo tiriamieji
veikalai „Bibliotekų tyrimai Lietuvoje“ antrasis ir trečiasis tomai. Laidą stebėjo per 340 žiūrovų;
nedidelių kaštų virtualūs renginiai su grįžtamo ryšio galimybėmis gali gerai papildyti bibliotekininkams
skirtus tyrimų sklaidos renginius.
LIBIS bibliotekų darbuotojų kompetencijų tobulinimo srityje vykdant projektą „Lietuvos
viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelio sukūrimas“ atlikus Lietuvos ir
užsienio šalių teisės aktų ir dokumentų, LNB surinktų statistinių duomenų analizę, įvertinus viešųjų
bibliotekų padėties Lietuvos darbo rinkoje situaciją, buvo sukurtas viešųjų bibliotekų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo sistemos modelio projektas. Pristačius tarpinius modelio rezultatus Vidaus reikalų
ministerijoje, Lietuvos standartizacijos departamente, Kultūros ministerijoje, atlikus jo ekspertinį
vertinimą, parengtas galutinis kvalifikacijos kėlimo sistemos modelis, kuriame numatyta sukurti
kompetencijų centrą ir lektorių bazę.
Projekte „Bibliotekų specialistų mokymuose“ sutaupius lėšų buvo nupirkti dar 5 papildomi
mokymai. Didelės apimties mokymai vyko nuotoliniu būdu svetainėse www.verslokursai.lt (buvo
įtraukti 1,4 tūkst. unikalių LIBIS bibliotekų darbuotojų, dėl ko buvo smarkiai viršyti pradiniai LIBIS
bibliotekininkų mokymų planai) ir www.pluralsight.com (kurioje mokymuose dalyvavo ne tik
bibliotekų darbuotojai, bet ir 3 licencijos buvo skirtos LNB skaitytojams). Buvo parengta ir 18
priemonių nuotoliniams IT sistemų naudojimo mokymams. Iš viso 2017 m. mokymuose dalyvavo 1950
LIBIS bibliotekų darbuotojų.
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