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SANTRAUKA 
 

Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų plėtros veiksnių ir tendencijų  

analizė – tai projekto LiBiTOP tyrimų ciklo dalis. Projektas LiBiTOP skirtas parengti valstybinės 

reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo plėtros galimybių 

studiją.  Šiame projekto tyrime atliekama strateginė valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų 

bibliotekų analizė, tiriama jų išorinė aplinka ir nustatoma, kokį poveikį šios aplinkos pokyčiai gali 

turėti tiriamoms bibliotekoms. 

Tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų 

išorės aplinkos veiksnius ir tendencijas, kurie turės poveikį tiriamų bibliotekų veiklai per 

artimiausius 5–10 metų.  

Pagrindinis tyrimo objektas – valstybinės reikšmės ir apskričių viešosios bibliotekos, kaip 

Lietuvos bibliotekų tinklo sudedamoji dalis. Šioms bibliotekoms Lietuvos Respublikos bibliotekų 

įstatyme numatytos išskirtinės kitų tinklo narių veiklos koordinavimo ir/ar metodinės pagalbos 

funkcijos. Lietuvos valstybinės reikšmės bibliotekos išskirtinį statusą įgijo ir dėl turtingų kultūros 

paveldo išteklių bei atliekamų funkcijų unikalumo. 

Tyrimo tikslui įgyvendinti formuluojami keli uždaviniai: 

1. Apibrėžti Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų sampratas, jų ištakas, 

vaidmenis Lietuvos bibliotekų sistemoje. 

2. Ištirti panašių užsienio bibliotekų rūšių veiklos veiksnius ir tendencijas. 

3. Ištirti Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešosioms bibliotekoms įtaką turinčius 

politinius-teisinius, ekonominius, socialinius-kultūrinius ir technologinius veiksnius. 

4. Išnagrinėti, kokias Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų veiklos 

tendencijas, kurios turės poveikį šioms bibliotekoms per artimiausius 5–10 metų, išskiria šių 

bibliotekų vadovai ir bibliotekų pagrindinės suinteresuotosios grupės. 

Tyrimams naudoti įvairūs metodai ir skirtingi šaltiniai. Visumoje taikyti mokslinių 

publikacijų, PEST analizės, pusiau struktūruoto interviu, kokybinės turinio analizės metodai. Toks 

duomenų gavimo būdų ir priemonių derinys leidžia sukurti išsamų bibliotekų veiklos tendencijų 

sąrašą, nustatyti, kurios iš jų veikia pasauliniu mastu, o kurios būdingos tik Lietuvai. 

Tyrimo rezultatai skiriami pagrindinėms projekto tikslinėms grupėms – valdžios 

institucijoms, kuruojančioms Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų veiklą, 

tiriamų bibliotekų vadovams.  Jie taip pat bus panaudoti įgyvendinant antrąjį projekto LiBiTOP 

tyrimų etapą – kuriant tiriamų bibliotekų ateities plėtros scenarijus.  

Išnagrinėjus tyrinėjamų bibliotekų sąvokas nustatyta: 

a) Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos priklauso specifiniam bibliotekų tipui. Jas 

galima apibendrintai pavadinti regioninėmis viešosiomis bibliotekomis. Regioninės 

viešosios bibliotekos – tai atskiras bibliotekų tinklo elementas įvairiose pasaulio šalyse. 

Dažniausiai tokios bibliotekos atlieka viešųjų bibliotekų regioninio tinklo koordinatorių ir 

kompetencijos centrų vaidmenį. Šias bibliotekas iš kitų išskiria tai, kad jos teikia paslaugas 

ne tik  gyventojams, bet pačioms viešosioms bibliotekoms. Lietuvoje vyrauja tam tikras 

apskričių viešųjų bibliotekų paskirties neapibrėžtumas, ją galima tik numanyti iš bendro 

funkcijų rinkinio. 
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b) Valstybinės reikšmės bibliotekos – tai ne atskiras bibliotekų tipas, o statusas, 

suteikiamas bibliotekai, jei ji atitinka tam tikrus kriterijus. Šios bibliotekos pagal įstatymą 

turėtų atlikti atitinkamų bibliotekų veiklos koordinavimo ir metodinės pagalbos funkcijas, 

tačiau bibliotekų nuostatuose nuosekliau įtvirtinta tik antroji funkcija. Dvi valstybinės 

reikšmės bibliotekas galima priskirti mokslinių tipui (LMAVB ir VUB), o tris specialiųjų 

(LAB, LMB ir LTB).  

Pagrindinis šios ataskaitos rezultatas – bibliotekų veiklai įtakos turinčių veiksnių ir 

tendencijų sąrašas, apimantis bendras pasaulio mastu veikiančias tendencijas, Lietuvos makro 

aplinkos pokyčius bei tendencijas, matomas bibliotekų mikro aplinkoje. 

Užsienio bibliotekų veiklos veiksniai ir tendencijos atskleidė, kad ir mokslines, ir regionines 

bibliotekas veikia vykdomos mokslo bei administracinės reformos bei keičiami autorių ir gretutinių 

teisių įstatymai. Jų finansavimas nuolat mažėja, todėl bibliotekos priverstos taikyti verslo modelius 

bei ieškoti sąjungininkų ginti savo bei viešąjį interesą visuomenės informavimo srityse. 

Bibliotekoms svarbūs demografiniai pokyčiai bei visuomenės požiūris į bibliotekas, reikalaujantis 

neatsisakyti tradicinių su knyga susijusių paslaugų, tačiau taip pat atliepti naujus poreikius 

viešosioms erdvėms bei technologijoms, priartinančioms bibliotekų paslaugas prie vartotojų, 

sukuriančios naujus bibliotekų ir bibliotekininkų kaip tarpininkų tarp IRT ir vartotojų vaidmenis bei 

poreikį nuolat sekti technologijų ir vartotojų informacinės elgsenos pokyčius. 

Lietuvos valstybinės reikšmės ir viešųjų bibliotekų makro aplinkos PEST analizė patvirtino, 

kad ir Lietuvos bibliotekas veikia pasaulinės tendencijos, tačiau yra ir tik Lietuvai būdingų veiksnių 

bei jų kaitos procesų. Nors abi bibliotekų grupės turi galimybę dalyvauti nacionalinių strategijų 

įgyvendinimo projektuose, jų vaidmuo politiniuose procesuose lieka nematomas, o tai kelia realią 

grėsmę, kad bibliotekų sukaupti ištekliai, kompetencijos ir kitas potencialas liks nepanaudoti arba 

bent jau nebus efektyvūs, o šalia jų atsiras veiklą dubliuojančios struktūros. Be to, ypatingai didelę 

reikšmę Lietuvos bibliotekų sistemai ir tinklams turi didėjanti emigracija, kuri gali nulemti ženklų 

bibliotekų skaičiaus mažėjimą, o taip pat mažėjantį poreikį jų paslaugoms. 

Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų veiklos tendencijos per 

artimiausius 5–10 metų buvo nustatomos naudojant interviu su bibliotekų suinteresuotųjų grupių 

atstovais ir vadovais metodą. Nustatytos net 33 tendencijos, kurių dalis sutampa su tarptautiniu ir 

Lietuvos mastu veikiančiomis makro aplinkos tendencijomis, o 18 apibūdina mikro aplinkos 

tendencijas. Iš jų reikėtų pabrėžti tokius veiksnius, kaip santykiai su steigėjais ir vartotojais bei 

bendruomenėmis, nes jie yra natūralūs bibliotekų sąjungininkai ir formuojant tinkamus santykius 

bei atliepiant jų poreikiams bibliotekos gali įtvirtinti savo pozicijas visuomenėje. Santykiai su 

tiekėjais, atrodo, vis labiau įgyja konkurencinį pobūdį dėl naujų technologijų bendrų grėsmių ir 

suteikiamų galimybių visai įvairaus turinio gamybos ir sklaidos sistemai. Tačiau ir šiuos santykius 

bibliotekos gali paveikti teigiama linkme, jei tinkamai išnaudos svarbiausius privalumus, kaip antai, 

viešos nemokamos paslaugos, per ilgą laiką sukauptos patirties ir naudos tiems patiems tiekėjams 

suteikimo. Galimybių plėsti paslaugų spektrą, tarpininkauti tarp informacijos vartotojų, 

informacijos išteklių ir IRT, teikti mokymo visą gyvenimą galimybes ir kitų yra nemažai, ir jas 

bibliotekų vadovai suvokia bei įvardina. Tačiau visų jų veiksmingam išnaudojimui aiškiai trūksta 

sutartinų veiksmų bei kryptingos strategijos. 
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ĮVADAS 
 

Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų plėtros veiksnių ir tendencijų  

analizė – tai projekto LiBiTOP tyrimų ciklo dalis. Projektas LiBiTOP skirtas parengti valstybinės 

reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo plėtros galimybių 

studiją.  Šiame projekto tyrime analizuojama valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų 

išorinė aplinka ir nustatoma, kokį poveikį šios aplinkos pokyčiai gali turėti tiriamoms bibliotekoms. 

Kitais žodžiais, atliekama strateginė aplinkos analizė – svarbus žingsnis nagrinėjant bet kurių 

organizacijų veiklą ir jos galimus pokyčius ateityje. 

Lietuvoje kol kas trūksta tyrimų, skirtų bibliotekų aplinkos, pokyčių ir ateities veiklos 

tendencijų analizei. Mokslinėje bibliotekininkystės literatūroje randamas vos vienas toks tyrimas – 

2004 m. Ramunės Petuchovaitės parengta Viešųjų bibliotekų paslaugų bendruomenei plėtra: 

sėkmingos praktikos Lietuvoje ir tarptautinių veiksnių studija. Šioje studijoje dėmesys kreipiamas į 

viešąsias bibliotekas, analizuotos jų veiklos tendencijos, pateiktos įžvalgos ir rekomendacijos dėl jų 

plėtros ateityje (Petuchovaitė, 2004). Tačiau didėjant poreikiui moksliniais tyrimais grįsti 

sprendimus dėl bibliotekų veiklos atsirado nemažai publikacijų, skirtų tam tikrų strateginių 

bibliotekų veiklos aspektų nagrinėjimui. Proveržį Lietuvos bibliotekininkystės tyrimuose padarė 

projekte Bibliotekos pažangai atliktas viešųjų bibliotekų socialinio poveikio vertinimo tyrimų 

ciklas. Šiuose tyrimuose nagrinėta, kodėl ir kaip Lietuvos gyventojai naudojasi viešos interneto 

prieigos paslauga Lietuvos viešosiose bibliotekose (Poveikio vertinimas, b.d.). Poveikio vertinimo 

tyrimai leidžia įvertinti, kaip bibliotekos įgyvendina savo misiją, nustatyti ilgalaikius vartotojų 

elgsenos ir gyvenimo pokyčius, įvykusius naudojantis bibliotekos paslaugomis. Pastebėtini ir 

plataus masto tyrimai, kurie pateikia įrodymais grįstų išvadų sprendimams dėl bibliotekų paslaugų 

plėtros, bibliotekininkų kompetencijos tobulinimo veiklos priimti. Pavyzdys – Lietuvos mokslinių 

bibliotekų asociacijos užsakytas tyrimas Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais 

mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas (2010 m.), 

kuris leido nustatyti Lietuvos mokslininkų ir bibliotekininkų kompetencijas naudotis skaitmeniniais 

mokslinės informacijos ištekliais (Tautkevičienė et al., 2010). 

Tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų 

išorės aplinkos veiksnius ir tendencijas, kurie turės poveikį tiriamų bibliotekų veiklai per 

artimiausius 5–10 metų.  

Pagrindinis šio tyrimo objektas – Lietuvos bibliotekų tinklo dalis – valstybinės reikšmės ir 

apskričių viešosios bibliotekos. Šioms bibliotekoms Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme 

numatytos išskirtinės kitų tinklo narių veiklos koordinavimo ir/ar metodinės pagalbos funkcijos. 

Lietuvos valstybinės reikšmės bibliotekos išskirtinį statusą įgijo ir dėl turtingų kultūros paveldo 

išteklių bei atliekamų funkcijų unikalumo. 

Tyrimo tikslui įgyvendinti formuluojami keli uždaviniai: 

1. Apibrėžti Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų sampratas, jų 

ištakas, vaidmenis Lietuvos bibliotekų sistemoje. 

2. Ištirti panašių užsienio bibliotekų rūšių veiklos veiksnius ir tendencijas. 

3. Ištirti Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešosioms bibliotekoms įtaką 

turinčius politinius-teisinius, ekonominius, socialinius-kultūrinius ir technologinius 

veiksnius. 
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4. Išnagrinėti, kokias Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų 

veiklos tendencijas, kurios turės poveikį šioms bibliotekoms per artimiausius 5–10 

metų, išskiria šių bibliotekų vadovai ir bibliotekų pagrindinės suinteresuotosios 

grupės. 

Tyrimo ataskaitoje naudojamos sąvokos veiksnys ir tendencija. Veiksniu laikytinas 

organizacijos aplinkos (politinės, ekonominės, technologinės, socialinės ir kt.) elementas, kuris turi 

poveikis jos tolesnei raidai, išlikimui ir augimui (BusinessDictionary.com, 2012). Tendencija 

apibrėžiama kaip per tam tikrą laiko tarpą įvykę/vykstantys pokyčiai, kurie gali daryti įtaką 

organizacijos ateičiai (Pillkahn, 2008). Šios sąvokos glaudžiai susijusios, kadangi tendencija – tai 

tam tikras veiksnio kitimas laike. Jeigu veiksniu laikytumėme „bibliotekų finansavimą“, „bibliotekų 

finansavimo mažėjimas arba didėjimas“ – tai galimo veiksnio kitimo, arba tendencijos,  pavyzdys. 

Tyrimas organizuotas taip, kad leistų išskirti tiriamų bibliotekų veiksnius ir tendencijas 

taikant įvairius metodus ir pasitelkiant skirtingus šaltinius. Užsienio bibliotekų veiklos veiksniai ir 

tendencijos nustatomi analizuojant užsienio bibliotekininkystės mokslinę literatūrą. Tiriamų 

bibliotekų strateginė aplinka Lietuvoje analizuojama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, 

statistikos duomenimis, mokslinių tyrimų rezultatais. Įžvalgos apie tiriamoms bibliotekoms įtaką 

darančius veiksnius ir veiklos tendencijos apibendrinamos apklausus svarbiausias bibliotekų 

suinteresuotas grupes bei bibliotekų vadovus. Toks duomenų apie tiriamų bibliotekų išorės aplinką 

gavimo būdų ir priemonių derinys leidžia sukurti išsamų bibliotekų veiklos tendencijų sąrašą, 

nustatyti, kurios iš jų – pasaulinio arba lokalaus Lietuvos masto. 

Atliekant tyrimą taikyti mokslinių publikacijų, PEST analizės, pusiau struktūruoto interviu, 

kokybinės turinio analizės metodai. 

Tyrimo rezultatai skiriami pagrindinėms projekto tikslinėms grupėms – valdžios 

institucijoms, kuruojančioms Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų veiklą, 

tiriamų bibliotekų vadovams.  Jie taip pat bus panaudoti įgyvendinant antrąjį projekto LiBiTOP 

tyrimų etapą – kuriant tiriamų bibliotekų ateities plėtros scenarijus.  

Nepaisant orientacijos tik į vieną Lietuvos bibliotekų tinklo segmentą tyrimo rezultatai 

naudingi Lietuvos viešųjų, mokslinių ir specialiųjų bibliotekų vadovams. Nemažai išorės aplinkos 

veiksnių ir tendencijų bendri visoms šiuos bibliotekų tipus atstovaujančioms institucijoms. 
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1. Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų 

sampratos ir vaidmenys bibliotekų sistemoje 
 

2011 m. bibliotekų statistikos duomenimis Lietuvos bibliotekų sistemą sudaro 2443 

bibliotekos.  Bibliotekų sistemos sandarą ir pagrindinius elementus apibrėžia Lietuvos Respublikos 

bibliotekų įstatymas. Remiantis įstatyme numatytais bibliotekų sistemos dalyviais ir jų funkcijų 

tinkle apibrėžimu galima išskirti mažiausiai tris šiuos sistemos lygmenis
1
 (žr. 1 pav.).  

 

 
 

1 pav. Apibendrinta Lietuvos bibliotekų sistemos schema 

 

1 paveiksle matyti, kad kertinį vaidmenį Lietuvos bibliotekų sistemoje vaidina Lietuvos 

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Jai įstatymu pavestos funkcijos, kurios siejasi su viso 

bibliotekų tinklo veikla. Tai, pavyzdžiui, metodinė pagalba bibliotekoms, integralios bibliotekų 

informacijos sistemos (LIBIS) diegimas, bibliotekų veiklos standartizavimas, bibliotekų statistikos 

rinkimas ir sklaida ir kt. 

Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešosios bibliotekos priklauso antrajam sistemos 

lygiui. Šioms bibliotekoms įstatymu pavestos funkcijos koordinuoti ir/ar teikti metodinę pagalbą 

tam tikriems sistemos dalyviams. Pavyzdžiui, apskričių viešosios bibliotekos koordinuoja 

savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklą, teikia joms metodinę pagalbą (Lietuvos Respublikos 

bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymas, 2004).  

Toliau detaliau aptarsime apskričių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų sampratas. 

                                                 
1
 Lietuvos bibliotekų įstatyme bibliotekų sistema apibrėžiama remiantis bibliotekų tipologija, tuo tarpu sąvoka 

„valstybinės reikšmės bibliotekos“ apibrėžia ne bibliotekos rūšį, bet jos statusą. Tačiau šio tyrimo tikslais bibliotekų 

sistemoje valstybinės reikšmės bibliotekos išskiriamos kaip specifinė bibliotekų grupė, kuri turi panašius (koordinavimo 

ir metodinės pagalbos) įgaliojimus kitų tinklo dalyvių atžvilgiu. 
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Lietuvoje veikia penkios apskričių viešosios bibliotekos. Kiekviena biblioteka aptarnauja 

gyventojus ir atlieka savivaldybės viešųjų bibliotekų koordinatorės bei kompetencijos centro 

vaidmenį jai pavestose dviejose apskrityse. Tai Kauno apskrities viešoji biblioteka, KVB (Kauno, 

Marijampolės apskritys), Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, KLAVB 

(Klaipėdos, Tauragės apskritys), Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji 

biblioteka, PAVB (Panevėžio, Utenos apskritys), Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji 

biblioteka, ŠAVB (Šiaulių, Telšių apskritys) ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji 

biblioteka, VAVB (Alytaus, Vilniaus apskritys). Bibliotekos ne tik aptarnauja skirtingas teritorijas, 

bet ir skiriasi savo dydžiu, fondais ir kitais bruožais (žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. Pagrindiniai duomenys apie Lietuvos apskričių viešąsias bibliotekas, 2011 m.
2
 

Biblioteka Fondas (fiz. vnt.) Registruotų vartotojų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius (VVE*) 

Biudžetas (mln. 

Lt) 

KVB 2008202 20330 202 4,939 

KLAVB 989310 21098 99 2,594 

PAVB 493639 17627 110,5 3,260 

ŠAVB 598203 13146 85,5 5,265 

VAVB 508470 22618 88 5,013 

*VVE – viso etato ekvivalentas 

 

Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos priklauso specifiniam bibliotekų tipui. Jas galima 

apibendrintai pavadinti regioninėmis viešosiomis bibliotekomis. Regioninės viešosios bibliotekos – 

tai atskiras bibliotekų tinklo elementas įvairiose pasaulio šalyse. Dažniausiai tokios bibliotekos 

atlieka viešųjų bibliotekų regioninio tinklo koordinatorių ir kompetencijos centrų vaidmenį. Šias 

bibliotekas iš kitų išskiria tai, kad jos teikia paslaugas ne tik  gyventojams, bet pačioms viešosioms 

bibliotekoms. Regioninės bibliotekos skirtos tam, kad paskatintų viešųjų bibliotekų plėtrą savo 

aptarnaujamoje teritorijoje. Taigi tokios bibliotekos yra viena iš vertikalių (pvz., panašiai, kaip ir 

nacionalinės bibliotekos) visą viešųjų bibliotekų tinklą integruojančių grandžių. 

Įvairiose šalyse regioninių bibliotekų tinklas ir jų funkcijos skiriasi. Pirmiausia, tokių 

bibliotekų tinklas ir jo mastai priklauso nuo šalies administracinio-teritorinio suskirstymo. Kai 

kuriose šalyse funkcionuoja skirtingų lygių regioninės/krašto bibliotekos. Pavyzdžiui, Lenkijoje 

funkcionuoja trijų hierarchinių lygmenų viešųjų bibliotekų tinklas – provincijų, apskričių ir 

municipalinės viešosios bibliotekos. Provincijos viešosios bibliotekos – tai didžiausios regioninės 

bibliotekos, kurios teikia įvairiapusę paramą apskričių viešosioms ir municipalinėms bibliotekoms 

Kuczmierowska, 2008). 

Regioninės viešosios  bibliotekos pirmiausiai yra įpareigotos teikti paslaugas viešosioms 

bibliotekoms. Įvairiose pasaulio šalyse regioninės bibliotekos atlieka viso viešojo bibliotekų tinklo 

koordinatoriaus vaidmenį. Paslaugos bibliotekoms varijuoja, bet dažniausiai siejasi su metodine 

parama bibliotekų veiklai, rūpinimusi bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimu, tarpbibliotekinių 

iniciatyvų ir programų koordinavimu, bendrų informacijos sistemų diegimu ir priežiūra. Kai kur 

regioninės bibliotekos administruoja ir paskirsto lėšas municipalinėms viešosioms bibliotekoms. 

Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose funkcionuoja valstijų viešųjų bibliotekų agentūrų (angl. 

                                                 
2
 Parengta pagal Lietuvos bibliotekų statistikos modulio 2011 m. duomenis 
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state library agencies) tinklas. Šios agentūros koordinuoja viešųjų bibliotekų tinklą valstijose, teikia 

paramą viešosioms bibliotekoms (t.y. paskirsto valstijos skirtą paramą įvairioms bibliotekų 

iniciatyvoms), organizuoja racionalų išteklių valdymą (pvz., vykdant kooperatyvaus 

komplektavimo, tarpbibliotekinio abonemento, skaitmeninimo programas ir kt.), aptarnauja 

valstijos valdžios institucijas. Valstijų viešosios bibliotekos, arba agentūros, įgyvendina valstijos 

bibliotekų strategijas ir atsiskaito valstijos valdžios institucijoms. Neretai valstijos viešosios 

bibliotekos taip pat teikia paslaugas gyventojams, disponuoja turtingais paveldo fondais (State 

library agency survey, 2012). 

Dažnai regioninės viešosios sugretinamos su mokslinėmis bibliotekomis.  Jose kaupiami 

regionui reikšmingų dokumentų fondai, kultūros paveldas, tokios bibliotekos gauna šalyje 

išleidžiamų leidinių privalomąjį egzempliorių. Skaitytojai jose gali rasti literatūros, tinkamos 

profesinio tobulėjimo, mokslinio tyrimo tikslais. Taigi regioninės viešosios bibliotekos dalinai 

atlieka regiono mokslinių bibliotekų funkcijas. Antai Bulgarijoje šioms bibliotekoms pavesta kaupti 

regionams reikšmingų dokumentų fondus, jų rinkiniuose gausu ir užsienio publikacijų (Bulgaria, 

1993). Panašiai Vokietijos regioninės bibliotekos (vok. Landesbibliotheken) kaupia ir saugo 

regioninius istorinius fondus,  sudaro regioninių informacijos išteklių bibliografines rodykles, 

dalinai atlieka mokslinės bibliotekos funkcijas regione (Lux, 2003).  

Lietuvoje viešųjų bibliotekų tinklą pradėta kryptingai formuoti nepriklausomybės 

laikotarpiu (20 a. pirmoje pusėje, tarpukario metais). Reikšmingą vaidmenį kuriantis viešųjų 

bibliotekų tinklui suvaidino Viešųjų valstybinių bibliotekų įstatymas (1936 m.) (Glosienė, 

Petuchovaitė, Racevičiūtė, 1998). Tačiau apskričių viešųjų bibliotekų tinklas suformuotas jau 

sovietmečiu. 1950 m. tuometinėje Lietuvos TSR remiantis teritoriniu-administraciniu suskirstymu 

buvo organizuotos vadinamosios sritinės bibliotekos. Sritinės bibliotekos atliko ir viešosios (tuo 

metu – masinės), ir mokslinės bibliotekos funkcijas. Mokslinės bibliotekos funkcijos sietinos su 

komplektuojamo fondo pobūdžiu, aptarnaujamų vartotojų specifika bei kraštotyros veikla. Sritinių 

bibliotekų fonduose kaupta mokslinė ir profesinė literatūra. Šios bibliotekos aptarnavo ir 

specialiuosius poreikius turinčius gyventojus – pavyzdžiui, tam tikrų sričių profesinių grupių 

atstovus. Be to, šios bibliotekos atlikdavo kraštotyros veiklą, leido bibliografinius kraštotyros 

leidinius, turėjo vykdyti ir mokslinį darbą bibliotekininkystės ir gretimose srityse. Galiausia, 

tuometinėms sritinėms bibliotekoms buvo privaloma masinių bibliotekų veiklos koordinavimo, 

metodinio vadovavimo funkcija. Koordinavimo ir metodinio vadovavimo veiklos priskirtos šioms 

bibliotekoms dėl aukštos kvalifikacijos personalo, didesnio pajėgumo, vykdomos tiriamosios 

veiklos. 1953 m. pasikeitus administraciniam-teritoriniam suskirstymui, sritinės bibliotekos 

pavadintos tiesiog viešosiomis. Sovietiniu laikotarpiu Lietuvoje veikė penkios viešosios (sritinės) 

bibliotekos – Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje (Karpavičienė, 1975). Taigi 

dabartinės Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos susiformavo sritinių sovietmečio bibliotekų 

pagrindu. 

Nepriklausomoje Lietuvoje apskričių viešųjų bibliotekų funkcijos bei veiklos organizavimo 

pagrindai buvo apibrėžti Lietuvos bibliotekų įstatyme (1995 m.). Tuometiniame bibliotekų įstatyme 

dar nebuvo išryškintos tokios apskričių viešųjų bibliotekų funkcijos kaip viešųjų bibliotekų, 

veikiančių atitinkamos apskrities teritorijoje, veiklos tyrimas, kraštotyros, tarpbibliotekinio 

abonemento plėtojimas (Lietuvos bibliotekų įstatymas, 1995). Jos atsirado 2004 metų įstatymo 

redakcijoje.  
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Atkreiptinas dėmesys, kad atgavus Lietuvos nepriklausomybę kelis kartus keitėsi apskričių 

viešųjų bibliotekų steigėjai. 2005 m. apskričių viešosios bibliotekos iš Lietuvos kultūros 

ministerijos buvo perduotos atitinkamų apskričių viršininkų administracijos žinion (Dėl Kauno 

apskrities viešosios bibliotekos..., 2005). Įvykdžius administracinę reformą ir panaikinus apskričių 

viršininkų administracijas šių bibliotekų steigėjo funkcijas vėl perėmė Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija (Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 4, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo 

įstatymas, 2010). 

Per pastaruosius 17 metų keitėsi ir Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų funkcijų 

apibrėžimas. 2 lentelėje pateiktos ištraukos iš Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo ir jo 

pakeitimo dokumentų. Šios ištraukos iliustruoja, kaip buvo koreguojamos ir plečiamos apskričių 

viešųjų bibliotekų funkcijos atsirandant naujiems poreikiams ir aktualioms bibliotekų veiklos 

sritims. 

 

2 lentelė. Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų funkcijų apibūdinimų kaita 

Apskričių viešųjų bibliotekų funkcijų apibūdinimas Įstatymas ir jo 

pakeitimo 

dokumentai 

Apskrities   viešoji   biblioteka   garantuoja   valstybinių bibliotekininkystės plėtojimo  

programų vykdymą  apskrityje,  yra apskrities  viešųjų   bibliotekų  metodikos,   

bibliografijos  ir informacijos centras.  Ji garantuoja apskrities bibliotekų ryšius su 

Lietuvos bibliotekų fondu, atlieka kitas funkcijas, nustatytas Kultūros   ministerijos   

patvirtintuose   Apskrities   viešosios bibliotekos nuostatuose, <...>  kaupia  universalų 

apskrities poreikius tenkinančių  spaudinių ir  kitų dokumentų fondą; kaupia ir  saugo   

spaudinius  ir   kitus  dokumentus,   susijusius   su apskritimi. 

Lietuvos 

bibliotekų 

įstatymas  

(1995 m.) 

Apskrities viešoji biblioteka užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtojimo 

programų vykdymą apskrityje, aptarnauja vartotojus, yra apskrities teritorijoje 

veikiančių viešųjų bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, 

tarpbibliotekinio abonemento, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras, 

<...> kaupia ir saugo apskrities poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, 

dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos 

sistemą. [tekstas paryškintas autorių] 

Lietuvos 

bibliotekų 

įstatymo 

pakeitimo 

įstatymas  

(2004 m.) 

Apskrities viešoji biblioteka yra nustatytoje teritorijoje veikiančių bibliotekų veiklos 

tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, 

tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos 

centras, kuris užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtros programų vykdymą, 

aptarnauja vartotojus, suteikia galimybių tenkinti kultūros, savišvietos ir švietimo  

poreikius, ugdyti etnografinių regionų tradicijas, didinti kultūros ir meno paslaugų 

sklaidą <...>, kaupia ir saugo nustatytos teritorijos poreikius tenkinantį universalų 

dokumentų fondą, dalyvauja sudarant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų 

informacijos sistemą, <...> gali vykdyti Kultūros ministerijos nustatytas nacionalinio 

lygmens bibliotekų veiklos funkcijas. [tekstas paryškintas autorių] 

Lietuvos 

Respublikos 

bibliotekų 

įstatymo 4, 9 ir 

10 straipsnių 

pakeitimo 

įstatymas  

(2010 m.) 

 

2 lentelėje matome, kad apskričių viešųjų bibliotekų funkcijos plėtėsi kilus poreikiui atlikti 

taikomuosius bibliotekininkystės tyrimus, kelti bibliotekininkų kvalifikaciją, plėtoti bendras 

bibliotekų informacijos sistemas. Paskutinėje Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo redakcijoje 

(2010 m.) išryškintos apskričių viešųjų bibliotekų funkcijos, atitinkančios regioninės kultūros 
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politikos prioritetus. Apskričių viešosioms bibliotekoms suteikta galimybė Lietuvos Respublikos 

Kultūros ministerijos pavedimu vykdyti ir nacionalines funkcijas. 

Daugėjant apskričių viešųjų bibliotekų funkcijų ir galimų veiklos krypčių vis labiau 

pasigendama bendros tokių bibliotekų paskirties apibūdinimo.  Apskričių viešųjų bibliotekų paskirtį 

galima tik numanyti iš bendro funkcijų rinkinio. Iš besikeičiančių ir nuolat pasipildančių apskričių 

viešųjų bibliotekų funkcijų sąrašo matyti, kad pati apskričių viešųjų bibliotekų samprata nebuvo 

svarstoma iš esmės.  

Valstybinės reikšmės bibliotekos – tai ne atskiras bibliotekų tipas, o statusas, suteikiamas 

bibliotekai, jei ji atitinka tam tikrus kriterijus, ir atšaukiamas, jei ji nustoja atitikti tuos kriterijus. 

Joms taip pat priskiriama tam tikra bibliotekų tinklų koordinavimo ir metodinės pagalbos funkcija, 

kaip ir apskričių viešosioms bibliotekoms. Valstybinės reikšmės bibliotekos 1995 m. Bibliotekų 

įstatyme nebuvo išskiriamos. Tačiau jos atsiranda 2004 m. įstatyme kartu su finansavimą 

reglamentuojančiu teiginiu: Nacionalinei bibliotekai ir valstybinės reikšmės bibliotekoms išlaikyti 

skiriami asignavimai. Jie Lietuvos valstybės biudžete nurodomi atskira eilute (Lietuvos Respublikos 

bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymas, 2004).   

Lietuvos bibliotekų įstatyme jos apibrėžiamos taip: Bibliotekos, kuriose sukauptas rašto ir 

kultūros paveldas turi išskirtinę reikšmę mokslui, švietimui, kultūrai ir šalies ūkiui, yra valstybinės 

reikšmės bibliotekos. Pagal steigėjo patvirtintus nuostatus šios bibliotekos atlieka atitinkamos 

srities bibliotekų veiklos koordinavimo ir metodinės pagalbos funkcijas. Valstybinės reikšmės 

bibliotekos statusas suteikiamas ir atšaukiamas šiuo įstatymu (Lietuvos Respublikos bibliotekų 

įstatymo pakeitimo įstatymas, 2004). 

Taigi bibliotekos valstybinės reikšmės statusas nėra pastovus, tačiau atšaukti jį galima tiktai 

keičiant įstatymą. Panašią valstybinės reikšmės bibliotekų sampratą yra įtvirtinusi Ukraina 

(Бібліотеки та інформаційні центри України, b d.). Taip pat galime rasti panašumų tarp 

valstybinės reikšmės ir valstybinio lygmens bibliotekų Latvijoje, nes pastarosios privalo įgyti 

specialią akreditaciją atitikdamos tam tikrus kriterijus, nors paveldo kolekcijos Latvijos bibliotekų 

įstatyme nepabrėžiamos (Library law, 2005). Visa eilė valstybių steigia valstybines bibliotekas, 

kurioms priskiriamos specialių bibliotekų tinklų koordinavimo ir metodinės pagalbos funkcijos 

(pvz., JAV nacionalinės įvairių sričių, kaip antai medicinos, žemės ūkio, Glenno technikos 

bibliotekos; Rusijos valstybinės bibliotekos (Федеральный закон о библиотечном деле, 1994)). 

Jos dažniausiai skiriamos pagal steigėjo (valstybės) požymį, o ne pagal sukauptos kolekcijos vertę, 

tačiau jų tarpe galima rasti bibliotekas analogiškas toms, kurios priklauso šiai grupei Lietuvoje. 

Lietuvoje veikia penkios valstybinės reikšmės bibliotekos (pagrindiniai duomenys apie jas – 

3 lentelėje): 

1) Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB); 

2) Lietuvos medicinos biblioteka (LMB); 

3) Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (LMAVB); 

4) Lietuvos technikos biblioteka (LTB); 

5) Vilniaus universiteto biblioteka (VUB). 
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3 lentelė. Pagrindiniai duomenys apie Lietuvos valstybinės reikšmės bibliotekas, 2011 m.
3
 

Biblioteka Fondas (fiz. vnt.) Registruotų 

vartotojų skaičius 

Darbuotojų 

skaičius (VVE**) 

Biudžetas (mln. 

Lt) 

LAB* 475817 4384 75 1,930 

LMB 687294 6099 45,25 1,327 

LMAVB 3755249 11170 152 5,083 

LTB 47105524*** 8105 110 3,543 

VUB 5382344 28411 202,75 10,124 

* Įskaitant filialus; ** Viso etato ekvivalentas; ***Iš jų 45307948 – patentai  

 

Nors bibliotekų įstatyme konkrečiai nenurodoma, kam šios bibliotekos turėtų teikti metodinę 

pagalbą ir ką koordinuoti, bet yra implikuojamos šios valstybinės reikšmės bibliotekų ir bibliotekų 

tinklo santykių reikšmės: Lietuvos aklųjų biblioteka teikia paramą visoms kitoms bibliotekoms, 

teikiančioms paslaugas silpnaregiams ir akliesiems, Lietuvos medicinos biblioteka – medicinos bei 

sveikatos apsaugos įstaigų bibliotekoms, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka – mokslinių 

institutų bibliotekoms, Lietuvos technikos biblioteka – techninėms ir pramonės įmonių 

bibliotekoms, Vilniaus universiteto biblioteka – kitų aukštųjų mokyklų bibliotekoms. Peržiūrėjus 

valstybinės reikšmės bibliotekų nuostatus galima įsitikinti, kad metodinės pagalbos teikimo funkcija 

įtvirtinta: 

1) LTB nuostatuose:  teikti metodinę pagalbą technikos srities specialiosioms bibliotekoms 

(10.3 punkte); 

2) LMB nuostatuose: teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą sveikatos priežiūros įstaigų 

bibliotekų darbuotojams; 

3) LAB nuostatuose: atlieka neregių ir silpnaregių informacinio aprūpinimo ir metodinės 

veiklos centro funkcijas (9.9 punktas); 

4) VUB nuostatuose: veikti kaip akademinių bibliotekų koordinavimo ir metodinės veiklos 

centras (4 ir 8.8 punktai). 

LMAVB nuostatuose nėra minima metodinė pagalba ar konsultacijos kitoms bibliotekoms. 

Koordinavimo funkcija įtvirtinta VUB nuostatuose, o LMAVB nuostatuose nurodomas uždavinys 

koordinuoti savo veiklą su kitomis atminties institucijomis (10.17 p.). Kitų trijų bibliotekų 

nuostatuose koordinacijos uždavinys ar funkcija tiesiogiai neminima.  

Bibliotekų įstatymas išskiria tam tikras bibliotekų grupes, ir pagal jas valstybinės reikšmės 

bibliotekos skiriamos prie mokslo ir studijų institucijų bibliotekų, steigiamų mokslinių tyrimų 

institucijų ir aukštųjų mokyklų (LMAVB ir VUB) bei specialiąsias bibliotekas (LAB, LMB ir LTB). 

Specialiųjų bibliotekų skiriamasis bruožas pagal įstatymą yra  specializuotas Lietuvoje bei užsienyje 

publikuotų dokumentų fondas (Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, 1995), o ne steigėjas. 

Taigi iškart kyla klausimas dėl mokslinių ir specialiųjų bibliotekų sąvokų. Toliau tekste šios 

sąvokos aptariamos ir nustatoma, kokia reikšme jos bus naudojamos šiame tyrime. 

Atrodytų, kad mokslinių bibliotekų sąvoka neturėtų kelti didesnių sunkumų, tačiau jei 

apibrėšime mokslines bibliotekas tik pagal steigėją ar priklausomybę mokslinio tyrimo institucijai, 

tai tikrų mokslinių bibliotekų rasime labai nedaug lyginant su kitų tipų bibliotekomis. Daugeliu 

atveju jos turės tik labai mažus ir riboto turinio fondus. Kadangi universitetai dažniausiai suprantami 

                                                 
3
 Parengta pagal Lietuvos bibliotekų statistikos modulio 2011 m. duomenis 
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kaip aukštojo mokslo ir mokslinio tyrimo įstaigos, tai manoma, kad dauguma akademinių bibliotekų 

taip pat vykdo mokslinių bibliotekų funkcijas (Curzon, Quiñónez-Skinner, 2009). Davidas Stamas 

atskleidžia istorines mokslinių bibliotekų sampratos šaknis pristatydamas Donaldo Gilchristo 

Amerikos mokslinių bibliotekų asociacijos (ARL) vadovo susirašinėjimą su žurnalistais:  

Mano asmenine nuomone, – rašo Gilchristas, – tokio daikto kaip mokslinė biblioteka nėra… 

Jei palyginsime žodžio „mokslinis” apibrėžimus [įvairiuose žodynuose], tai paaiškės, kad net jūsų 

kabinete stovinti lentyna su knygomis gali būti mokslinių leidinių fondas. Toliau Gilchristas aiškina, 

kad asociacijai priklausančios bibliotekos aptarnauja mokslininkus (Stam, 1992). Nors šis 

susirašinėjimas vyko 1939 m. tačiau atrodo, kad panašios pozicijos laikosi ir 2009 m. išleistos 

daugiatomės bibliotekininkystės ir informacijos mokslo enciklopedijos sudarytojai ir autoriai. Joje 

nėra mokslinėms bibliotekoms skirto straipsnio, o bendras straipsnis apie bibliotekas neskiria tokio 

bibliotekų tipo ir mini mokslinių įstaigų bibliotekas tarp kitų specialiųjų bibliotekų (Weil Arns, 

2009). Jungtinėje Karalystėje išleistoje enciklopedijoje mokslinės bibliotekos JAV ir Jungtinėje 

Karalystėje siejamos su humanitariniais mokslais ir turtingais fondais, kurie tampa humanitarinių 

tyrimų pagrindu (Carpenter, 1997). Pabrėžiama taip pat specializuota pagalba bei konsultacijos 

mokslininkams. Turtingų kultūrinio ir istorinio paveldo požiūriu fondų saugojimas tinka ir mokslo 

institucijoms priklausančioms Lietuvos valstybinės reikšmės bibliotekoms. Tačiau mokslinėmis 

bibliotekomis vadinamos ir tos, kurios aptarnauja gamtos mokslų ir technikos mokslininkus 

teikdamos jiems reikalingą informaciją ir leidinius. Lietuviškame enciklopediniame žodyne 

Knygotyra mokslinėms bibliotekoms priskiriama ir mokslinio tyrimo funkcija bibliotekininkystės, 

bibliografijos ir knygotyros srityse (Knygotyra, 1997). Beje, mokslinio tyrimo funkcija įtvirtinama 

LMAVB nuostatuose (8 punktas: …Dėl istoriškai susiformavusių raštijos paveldo fondų Biblioteka 

yra mokslo ir kultūros istorijos dokumentinio paveldo tyrimų institucija) bei VUB nuostatuose (8.2 

punktas: skatinti ir dalyvauti vykdant mokslo ir kultūros istorijos paveldo tyrimus). Tad mokslinių 

bibliotekų apibrėžimai kol kas nėra sunorminti. 

Pasiremdami bendru Lankeso (Lankes, 2011) bibliotekos apibrėžimu siūlome tokį 

apibūdinimą: mokslinė biblioteka tarnauja visuomenės tobulinimui kaupdama išsamius mokslinio 

tyrimo informacijos išteklius ir teikdama paslaugas mokslininkų bendruomenei tokiu būdu 

skatindama mokslinių žinių kūrimą bei mainus. Tokia mokslinių bibliotekų sąvoka leidžia 

apibendrinti visas joms vienaip ar kitaip priskiriamas funkcijas ir tinka ne tik mokslinių įstaigų 

bibliotekoms, bet gali būti taikoma ir kai kurioms specialiosioms bei viešosioms bibliotekoms. 

Tačiau šioje ataskaitoje mokslinėmis bibliotekomis vadinsime tik Lietuvos Mokslų Akademijos 

Vrublevskių biblioteką ir Vilniaus universiteto biblioteką. 

Specialiųjų bibliotekų sąvoka Lietuvos bibliotekų įstatyme apibrėžta kiek konkrečiau per 

fondų ir paslaugų specializaciją. Tačiau tos specializacijos pagrindas nenurodytas. Specialiosioms 

bibliotekoms įstatyme priskiriamos šios funkcijos: 

 kaupia ir saugo specializuotą Lietuvoje bei užsienyje publikuotų dokumentų fondą  

 aptarnauja vartotojus;  

 dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos 

sistemą (Lietuvos bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymas, 2004). 

Viename iš naujausių leidinių Lietuvoje Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadove 

specialiosios bibliotekos apibrėžiamos kaip tarnaujančios specifinei auditorijai ir tikslui 

(Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas, 2009: p. 52). Šis apibrėžimas atitinka danų 

profesoriaus Hjorlando siūlomą specialiųjų bibliotekų sampratą. Jo nuomone, specializuota 



17 

 

biblioteka identifikuoja, aprašo, tvarko ir perduoda informacijos išteklius, tarnaujančius 

ypatingiems tikslams (Hjorland, 2002). Tačiau Hjorlandas, kaip ir Specialiųjų bibliotekų asociacija 

verčiau kalba apie specialiuosius bibliotekininkus ir informacijos specialistus, o ne specialiąsias 

bibliotekas, kurios per kelis pastaruosius dešimtmečius virto informacijos centrais, tarnybomis, 

žinių vadybos padaliniais ir pan. Specialiųjų bibliotekų asociacija nurodo, kad specialieji 

bibliotekininkai – tai informacijos išteklių ekspertai, kurie kaupia, analizuoja, vertina, pertvarko ir 

skleidžia informaciją padedančią priimti tikslius sprendimus korporacijų, akademinių ir 

vyriausybinių įstaigų kontekste (Association profile, 2009). Vikipedijos straipsnyje apie 

specialiąsias bibliotekas taip pat pabrėžiama jų institucinė priklausomybė – kompanijoms, 

pramonės įmonėms, teisės ir medicinos įstaigoms, muziejams ir pan. Šiame straipsnyje specialiąsias 

bibliotekas apibūdina ir specialieji ištekliai, ir ypatingi vartotojai, ir specialiai jiems pritaikytos 

paslaugos (Special library, 2012). Nurodoma, kad specialiosios bibliotekos dažnai būna uždaros ir 

prieinamos tik ribotai vartotojų grupei. 

Kadangi mūsų objektas yra valstybinės reikšmės bibliotekos, kurios iš principo yra atviros 

visiems, tai šis paskutinysis bruožas darbe netaikomas. Specialiosios bibliotekos suprantamos, kaip 

skiriamos tam tikrai aiškius poreikius turinčiai vartotojų grupei, kuriai kaupiami specializuoti 

informacijos ištekliai ir formuojamos konkrečios vartotojų grupės poreikius atitinkančios paslaugos. 

Visuomenės tobulinimo bei specialių profesinių, techninių ir mokslinių žinių kūrimo skatinimas, 

minimi mokslinių bibliotekų apibrėžime, taip pat yra savaime suprantama specialiųjų bibliotekų 

apibrėžimo dalis. Šiuo požiūriu specialiosioms bibliotekoms priskiriamos: Lietuvos medicinos 

biblioteka, Lietuvos technikos biblioteka (aptarnauja tam tikros srities specialistus ir tam tikra 

sritimi – medicina bei technika – besidominčius vartotojus) ir Lietuvos aklųjų biblioteka (tenkinanti 

ypatingos vartotojų grupės – žmonių su regos negalia – poreikius). Tačiau tam tikri šių bibliotekų 

bruožai suartina LMB ir LTB su mokslinėmis bibliotekomis, nes jos tenkina ir mokslininkų tam 

tikrose srityse poreikius, o LAB priartėja prie viešųjų bibliotekų ir netgi prie leidybos įstaigų pagal 

veiklos pobūdį (regos neįgaliųjų socializavimo ir socialinės integracijos funkcija bei leidinių 

akliesiems gamyba). Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija IFLA prilygina aklųjų 

bibliotekas prie viešųjų bibliotekų, kurios išsiskiria tik tuo, kad aptarnauja vartotojus, pasižyminčius 

specifiniais poreikiais. Daugelyje pasaulio šalių funkcionuoja valstybinės arba nepelno aklųjų 

organizacijos ir jų bibliotekos, kurios koordinuoja regos sutrikimų turinčių vartotojų aptarnavimą 

visoje šalyje (Libraries for the blind in the information age, 2005).  
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2. Mokslinių ir specialiųjų bibliotekų veiklos tendencijos mokslinėje 

bibliotekininkystės literatūroje 
 

Bibliotekos yra nuolatinės kaitos būsenoje jau keli dešimtmečiai. Vienas iš svarbiausių 

kaitos veiksnių – naujosios kompiuterinės ir komunikacijos technologijos, kurių įtaka jaučiama jau 

nuo XX a. vidurio. Šios apžvalgos tikslas – apžvelgti literatūrą apie bibliotekų kaitos veiksnius ir 

strategijas, kurias kuria bibliotekos, kad išsilaikytų šiuolaikinėje visuomenėje. Apžvalgos 

laikotarpis – 5–7 pastarieji metai. Didžioji apžvalgos dalis apima knygas ir tyrimų bei veiklos 

ataskaitas apie stambiųjų bibliotekų veiklą.  

Apžvalgą sudaro dvi dalys. Pirmojoje nagrinėjami aplinkos pokyčiai, o antrojoje pačių 

bibliotekų atsakas į šiuos pokyčius. 

 

2.1. Aplinkos kaita 
 

Aplinkoje vyksta įvairūs pokyčiai, kurie veikia visas organizacijas įskaitant bibliotekas: 

ekonomikos globalizacija, nesibaigianti finansinė krizė vakarų šalyse, migracijos procesai 

pasaulyje, ekologinės grėsmės, iššauktos žmogaus poveikio gamtai, prieigos prie nacionalinių 

kultūros išteklių tarptautinių mastu plėtra ir pan. Tačiau ne visi šie pokyčiai vienodai svarbūs 

stambioms bibliotekoms. 

Svarbiausi joms yra pokyčiai, vykstantys komunikacijos srityje, o taip pat organizacinės, 

nacionalinės ir tarptautinės politikos bei praktikos pokyčiai, susiję su intelektine nuosavybe (Dutton 

and Jeffreys 2010). Tai ne tik infrastruktūriniai pokyčiai, bet taip pat ir ekonominės bei politinės 

jėgos, veikiančios visuose trijuose minėtuose lygmenyse. 

Pirmiausia reikėtų paminėti pokyčius tose institucijose, kurios turi intensyviausią 

informacinę aplinką ir daugiausiai naudoja bibliotekų išteklius – tai įvairios mokslinio tyrimo 

darbus vykdančios įstaigos, priklausančios privačiam ir viešajam sektoriui. Nepriklausomai nuo jų 

savininkų ar steigėju, per pastaruosius tris dešimtmečius šios organizacijos patiria nuolatinį 

finansinį spaudimą, biudžeto mažinimus ir taip pat priklauso nuo konkurencinio išteklių skirstymo 

ir nacionaliniame, ir tarptautiniame lygmenyje. Aukštojo mokslo sektorius taip pat patyrė 

perorganizavimą į masinį paslaugų teikimą baigusiems vidurines mokyklas jaunuoliams, kurie kitu 

atveju liktų be darbo. Verslo principų diegimas į aukštojo mokslo aplinką kai kurių autorių 

nuomone iš esmės pakerta žinių vertybės pamatus ir žvelgia į jas tik iš trumpalaikių rezultatų 

perspektyvos, būdingos rinkos veikėjams ir akcijų savininkams (Fuller, 2002). Tai būdinga ne tik 

aukštojo mokslo, bet ir visam likusiam mokslo sektoriui.  

Brabazon pateikia nuodugnią šiuolaikinių universitetų padėties analizę, kuri atskleidžia 

pasekmes, atsiradusias dėl to, kad politikai pasinaudojo „rinkos“ sąvoka vietoje to, kad iš esmės 

spręstų efektyvių viešųjų paslaugų finansavimo ir išlaikymo problemas. Ji įtikinamai parodo, kad 

tikslų ir uždavinių, bendrųjų kompetencijų, matavimų ir siekinių kalba iš esmės užblokavo bet kokį 

aiškesnį supratimą, kodėl studentai iš įvairių visuomenės sluoksnių nusprendžia stoti ar nestoti į 

universitetą. Ji taip pat kritikuoja neapgalvotą „lanksčių“ ir „e.mokymo“ technologijų diegimą, 

kuris  iš esmės įtvirtina žemos kokybės švietimo paslaugų nemotyvuotiems studentams teikimą 

(Brabazon, 2007: p. 55; Wilson, 2008b). Tuo pat metu ji ieško kūrybingų švietimo metodų, kuriems 

taip pat atsiveria vis daugiau galimybių. Spaudžiamos iš visų pusių aukštojo mokslo institucijos 
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ieško sąjungos su įvairiais partneriais, o tyrinėtojai ir darbuotojai kuria naujas mokslinio tyrimo bei 

mokymo strategijas. 

Borgman (2007) pateikia apibendrinantį holistinį permainų vaizdą abejose srityse ir nubrėžia 

vis dar išlaikytų pastovių struktūrų kontūrus. Pasak jos, egzistuojančios technologijos gali išplėsti 

visos mokslinės veiklos galimybes per interaktyvias paslaugas, įrankius, duomenis ir informaciją. 

Pažanga neabejotinai daroma, nors reikės gana daug laiko sukurti visa apimančią technologinę 

sistemą su tinkamomis paslaugomis. Tai siejama su didelės apimties tarptautinėmis investicijomis į 

infrastruktūrą, kuri turėtų tarnauti ilgą laiką. Kartą sukūrus tokią infrastruktūrą, pakeisti ją bus 

nelengva. Istorija rodo, kad ankstyvieji technologijų projektavimo sprendimai turi reikšmingą 

poveikį tolesnei technologijos raidai (Borgman, 2007: p. 2).  

Naujosios infrastruktūros plėtra įvardijama visokiausiais terminais, kaip antai, e.mokslas, 

e.tyrimai, kiberinfrastruktūra ir pan. Technologiniai sprendimai plėtojasi kur kas sparčiau, negu 

spėjame suvokti jų padarinius ir naudą mokslui, ypač atsižvelgiant į skirtingų humanitarinių ar 

gamtos mokslo disciplinų poreikius. Šiuo metu jau turime kai kuriuos esminius technologinės 

infrastruktūros elementus, kaip lygiagrečių skaičiavimų tinklus (angl. grid), debesijos kompiuteriją, 

įvairius interaktyvaus bendradarbiavimo būdus internete, kurie pakeitė mokslo organizacijas ir jų 

poveikio matavimus (Dutton and Jeffreys 2010). Šiuos naujus kibermokslo tyrimus Nentwichas 

apibrėžia kaip visos mokslinės ir tiriamosios veiklos virtualioje erdvėje, palaikomos į tinklus 

sujungtų kompiuterių ir pažangiausios informacijos ir ryšių technologijos bendrai (Nentwich, 2003: 

p. 22). 

Antra vertus, skaitmeninio bendravimo pagrindai grindžiami senomis idėjomis (kaip antai, 

moklso ir praktikos santykiais). Įprastinė visuomeninė praktika formuoja mokslinio turinio kokybės 

vertinimą, prieigą prie formalių ir neformalių komunikacijos tinklų, tyrimų sklaidą ir ilgalaikio 

saugojimo būdus. Taigi, nors informacijos technologijos radikaliai keičia priemones, kuriomis 

vyksta vieša arba privati komunikacija, gilieji komunikacijos procesai ir funkcijos per pastaruosius 

dešimtmečius beveik nepasikeitė. Komunikacijos naujovės bus sėkmingai įdiegtos tuo atveju, jei jos 

stiprins (o ne prieštaraus) socialiniams sistemos aspektams (Borgman, 2007: p. 74). Manžuch 

atkreipia dėmesį į tai, kad šiuolaikinės iniciatyvos daugiausiai orientuotos į informacijos 

infrastruktūrą, t.y. infrastruktūrą, kuri skatins informacijos bendrą ir pakartotinį naudojimą, 

prieigą ir manipuliaciją nepriklausomai nuo turinio ypatybių ar socialinio ir disciplinos konteksto. 

Tačiau įvairūs skirtingų disciplinų pavyzdžiai ir iš gamtos mokslų, ir iš meno bei humanitarinių 

sričių rodo, kad informacijos kūrimas, naudojimas, paieška ir kiti bruožai gali skirtis. Priešingai, 

informacijos infrastruktūra gali taip pat apimti visas informacijos praktikas ir socialinius 

kontekstus, atsižvelgdama į specifinius jų poreikius (Manžuch, 2008). Nauji bendri mokslinio darbo 

įgūdžiai ir formos atkreipia visuomenę tyrinėjančių mokslininkų dėmesį, ir jau atsirado nemažai 

projektų bei iniciatyvų, kurios juos tyrinėja bei kuria tokias teorijas kaip TORSC – nuotolinio 

mokslinio bendradarbiavimo teorija (Olson et al., 2008) 

Pasak Wagnerio nematomasis koledžas, kaip mokslinio darbo organizavimo priemonė 

neišnyko (2008). Priešingai, pasaulinė sistema palaiko sudėtingą lanksčią sistemą, kuri kur kas 

labiau tinka mokslininkų bendram darbui, pasidalinimui žiniomis ir įgūdžiais. Viena iš pasaulinį 

mokslą apibūdinančių charakteristikų yra tai, kad mokslininkai gali laisvai apjungti pastangas 

nepriklausomai nuo geografinės vietos ir pakeisti nelankstų ir neefektyvų tarptautinį 

bendradarbiavimą, organizuotą iš viršaus, veiksmingu ir kūrybingu pačių organizuotu 

bendradarbiavimu, inicijuotu individualių mokslininkų (Wagner, 2008). 
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Tam tikru mastu šis poreikis bendradarbiauti siejasi su bendru duomenų naudojimu 

šiuolaikiniuose tyrimuose ir moksle. Galimybė plačiai dalytis ir gauti prieigą prie mokslinių 

duomenų mokslui yra labai naudinga, nes leidžia atlikti kur kas daugiau lyginamųjų ir ilgalaikių 

tyrimų, suteikia daugiau galimybių įvairiai panaudoti ir skirtingai interpretuoti tuos pačius duomenų 

rinkinius. Bendras duomenų naudojimas – tai viena iš e.mokslo tendencijų, kurios jau įsišaknijo kai 

kuriose gamtos mokslininkų bendruomenėse. E.tyrimų lauke atsirado naujos disciplinos, kurios jau 

keičia bendradarbiaujančių mokslų spektrą. Jos ieško mokslinio tyrimo objektų ir reiškinių 

virtualiose terpėse, rutulioja atviro mokslo ir atviros prieigos praktiką, kuri daro įtaką ir šalims, 

vėliau įsijungiančioms į kintančią mokslo komunikacijos praktiką (Dutton ir Jeffreys, 2010). 

Nentwichas teigia, kad visiškai virtuali akademinė aplinka nėra įmanoma, bet kompiuterinės 

komunikacijos poveikis mokslui tikrai sumažins atstumo ir vietos reikšmę ir padidins reikalavimus 

technologinės infrastruktūros  patikimumui (Nentwich, 2003; Wilson, 2004). Tai jau vyksta 

daugelyje disciplinų, įskaitant skaitmeninius humanitarinius mokslus (Deegan ir Sutherland, 2009). 

Vis dėlto duomenų vadyba, standartiniai duomenų aprašymai ir pateikimas, pakartotinis 

panaudojimas ateityje, o taip pat šių procesų ekonominiai ir politiniai aspektai kelia nemažai 

problemų. Jos apima taip pat ir etinę recenzentų atsakomybę, apžvalgoms reikalingą darbo 

intensyvumą, mokslininkų motyvaciją atskleisti duomenis, juridinius apribojimus ir pan. (Borgman, 

2007; Manzuch, 2008). Antra vertus, verta turėti galvoje, kad kiekviena disciplina apima ne tik tam 

tikrus komunikacijos, bet ir savotiškus „atminties išlaikymo” būdus, t.y. istoriškai sukauptų žinių 

bei pačios disciplinos raidos interpretavimą. Įjungti tokias vietines žinias (o taip pat duomenis ir 

informaciją) į vieną „globalų etosą” – didžiulis ir nelengvas darbas (Bowker, 2005). 

Vienas mokslinės informacijos įrašymo ir sklaidos būdų – publikavimas. Jis tapo vienu 

reikšmingiausių mokslinės komunikacijos elementų. Nentwichas giliai ištyrinėjo, kaip leidyba 

tampa elektronine leidyba (2003). Jis traktuoja leidybą labai plačiai ir įtraukia į ją ne tik tradicinę 

leidybą, bet ir elektroninį archyvavimą bei pačių mokslininkų archyvavimo judėjimus. Pasak 

autoriaus, kokybės kontrolė yra esminis dabartinės mokslinio tyrimo sistemos elementas. Todėl 

labai įdomu pasekti, kaip jį paveiks kibermokslas. Kelias atviras labai esmingiems revoliuciniams 

pokyčiams. Tačiau giliai įsišaknijęs akademinio pasaulio konservatizmas, o taip pat baimė, kad 

naujos komunikacijos formos gali neigiamai paveikti karjeros perspektyvą, stabdo revoliucines 

permainas (Nentwich, 2003; Wilson, 2004). Francke atliktas tyrimas rodo, kad naujos terpės ar 

laikmenos įsisavinimas nepakeičia egzistuojančių principų ir įpročių. Priešingai, entuziastingi 

eksperimentai bandant naujas galimybes dažniausiai užleidžia vieta blaiviems ir paprastai 

tradiciniams būdams, kurie žurnalų vartotojų sąmonėje asocijuojasi su gera mokslo kokybe. 

Kompiuterių tinklas dažniausiai naudojamas mokslo žurnalų sklaidai ir tampa pagalbininku taupant 

laiką ir išteklius (Francke, 2008). 

Vis dėlto pokyčiai žurnalų leidyboje taip paplito, kad pradedame pamiršti, ką reiškė sėdėti 

bibliotekoje ir naršyti kauges referatinių žurnalų. Kadangi elektroninė leidyba nesumažino žurnalų 

kainų, o absurdiška šio sektoriaus ekonomika pradėjo pasiekti mokslininkų sąmonę, atsirado atviros 

prieigos idėja, kuri labiau atitinka mokslo komunikacijos tikslus, negu pelno darymo logika. 

Wilinskys atkreipia dėmesį į ekonominę problemą, kalbėdamas apie ekonomikos žurnalų kainas: 

vidutinė komercinių žurnalų prenumeratos kaina yra viena aukščiausių … 1660 JAV dolerių per 

metus. Palyginkite ją su vidutine ekonomikos žurnalų, leidžiamų ne pelno organizacijų, 

prenumeratos kaina 180 JAV dolerių per metus, ir suprasite rūpesčio esmę (Wilinsky, 2005: p. 19). 

Wilinskys taip pat parodo, kad kainų skirtumas nieko bendra neturi su kokybe, nes šešios pirmosios 
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vietos tarp aukščiausios kokybės žurnalų skirtos ne pelno organizacijų leidžiamiems žurnalams, o 

tarp dvidešimties geriausių tėra tik keturi komerciniai žurnalai  (Wilinsky, 2005; Wilson, 2005). 

Mokslinei komunikacijai priskiriamos legitimumo, sklaidos ir prieigos, išsaugojimo ir 

priežiūros funkcijos, kurios savo ruožtu nustato suinteresuotų veikėjų (kaip antai, mokslininkų, 

leidėjų, bibliotekų, mokslinių įstaigų) interesus, tarpusavio santykius ir vaidmenis. Skaitmeninė 

leidyba suteikia naujų galimybių ir iškelia naujus uždavinius prieigai prie leidinių, jų platinimui ir 

vadybai. Nepatvari pusiausvyra tarp mokslininkų, leidėjų ir bibliotekininkų vaidmenų, egzistavusi 

spaudos pasaulyje, dabar sutriko (Borgman, 2007: p. 77). 

 

2.2. Prisitaikymas aplinkoje 
 

Kintant socialinei ir technologinei aplinkai didžiausia problema yra susidoroti ne su 

pačiomis permainomis, o su greičiu, kuriuo jos vyksta. IRT (informacijos ir ryšių technologijų) 

inovacijos nekeltų problemos, tačiau greitis, kuriuo jos plinta ir yra priimamos, neleidžia 

prognozuoti permainų krypties. 

Pasak Borgman, svarbiausios infrastruktūrinės investicijos yra ilgalaikės, ir tai, į ką jos 

įdedamos greitai nesikeis. Tai teisinga vertinant telekomunikacijų infrastruktūrą, o tam tikra prasme 

ir vienas iš sudėtingiausių informacijos sistemų – automatizuotas bibliotekų sistemas. Jos sudaro 

modernios bibliotekos infrastruktūros pagrindą ir leidžia teikti beveik visas paslaugas vartotojams, 

kurie net nenutuokia, kiek intelektinių ir profesinių pastangų įdedama į tas paslaugas, kurias jie 

gauna.  Daugelis paslaugų vis labiau integruojamos ir susilieja vienos su kitomis per agreguotos ir 

kitų tipų paieškos sistemas, saitus tarp viso teksto ir katalogo įrašų. Techninės šių sistemų savybės 

tik iš dalies priklauso nuo bibliotekų įsigyjamų informacijos sistemų charakteristikų. Kaip 

bibliotekininkai diegia sistemas ir dirba su jomis, lemia paslaugų kokybę (arba jos trūkumą). Tokių 

sistemų plėtojimas yra nuolatinis, kaip ir naujų versijų, dokumentų ar procesų diegimas. Olson 

(2010) tyrinėjo įvairių organizacijų ir žmogiškojo veiksnio poveikį tokių sistemų pasirinkimui 

akademinėse bibliotekos ir nustatė, kad jis kur kas didesnis, negu galima buvo tikėtis.  

Tikrasis galutinio pritaikymo rezultatas ir bibliotekininkų pasitenkinimas sistema, o taip pat 

vartotoju požiūris į bibliotekų paslaugas daugiausia priklauso nuo organizacijos procesų, 

profesionalumo ir darbuotojų apmokymo, vidinio darbo pasidalijimo bei santykių organizacijoje.  

Jau įdiegta infrastruktūra toliau plėtojama ir leidžia per ją diegti daugybę smulkesnių 

technologijos inovacijų, kurios ir padidina bendrų pokyčių bibliotekose spartą, nes inovacijos keičia 

bibliotekos vartotojų įpročius ir elgseną. Bibliotekų paslaugos plėtojasi per tam tikrą laiką ir 

atsiranda bibliotekos sukauptų informacijos išteklių pagrindu. Tačiau šių paslaugų teikimo 

prigimtis, įvairovė ir kanalai pakeitė net bibliotekų išvaizdą. Mokslinės bibliotekos išlaikė daugumą 

paslaugų, susiklosčiusių per ilgus amžius. Tačiau tos paslaugos gali atrodyti labai skirtingai nuo 

ankstesniųjų. Jos suvokiamos kaip naujovė, kaip antai RSS naujienos, kurios atlieka maždaug tą 

pačią funkciją, kurią atliko atrankinė informacijos skleidimo sistema. Vienas iš radikaliausių 

bibliotekų pokyčių per pastaruosius du dešimtmečius – tai, kad vartotojai neateina į bibliotekas. 

Vietoje to bibliotekos pristato savo paslaugas ten, kur yra vartotojai. 

Mokslinė komunikacija, bendradarbiavimas ir tyrimai persikėlė į kompiuterinius tinklus, ši 

tendencija plėtojasi toliau. Mokslinės bibliotekos faktiškai jau atliko šį persikėlimą visose stiprios 

ekonomikos šalyse. Mokslininkai pasiekia duomenų bazes, straipsnius ir knygas neišeidami iš savo 
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kabinetų ar namų. Nepaisant mažėjančio biudžeto ir toliau kylančių žurnalų kainų bibliotekos teikia 

prieigą prie daugumos išteklių, kurių reikia aptarnaujamai bendruomenei. Fondų prigimtis pasikeitė, 

jie tapo skaitmeniniai. Tačiau ir išteklių nuosavybės santykį pakeitė prieigos licencijavimas, kuris iš 

esmės veikia paslaugos teikimo tęstinumą, o taip pat medžiagos išsaugojimą. Vietoje to 

mokslininkai gauna akimirksnio prieigą prie naujausių ir seniausių išteklių. Šis procesas prasidėjo 

nuo mokslo ir technikos žurnalų, persikėlė į kitus periodinius leidinius ir laikraščius, vėliau pradėta 

skaitmeninti bibliotekai priklausanti medžiaga, o šiuo metu pradėjo plisti e.knygos, nes atsirado 

patogūs jų skaitymo įrenginiai už prieinamą kainą. Atrodo, kad šis procesas vėl davė postūmį 

esminei permainai – mažesnių bibliotekų, kurios nevykdo saugojimo funkcijos, lentynos sparčiai 

tuštėja, o bibliotekose atsiranda daugybė laisvos vietos. (Mincic-Obradovic, 2011). 

Kol bibliotekininkai ieško naujų būdų išnaudoti atsiveriančias erdves naujoms funkcijoms, 

prieiga prie bibliotekos išteklių plinta. Bibliotekos egzistavimas saityne – visiškai normalus 

reiškinys. Tipinė mokslinės bibliotekos svetainė pateikia puokštę informacijos ir paslaugų, tarp jų 

prieigą prie katalogų, duomenų bazių, naujienų, skaitmenintų kolekcijų, knygų užsakymo ir 

išdavimo paslaugas, vartotojų paimtų knygų tvarkymo paslaugas, konsultacijas, pokalbius, prieigą 

prie e.mokymo platformų, dalykinių portalų, tinklaraščių, paieškos vadovų, bibliotekos mokymo 

kursų ir t.t. Šiuo metu daugumoje svetainių galima rasti Facebook, Twitter, YouTube ar Skype ir 

RSS ikonas. Jos rodo, kad biblioteka prisistato visose šiose socialinėse medijose. 

Laikydamiesi principo būti ten, kur yra vartotojai, bibliotekininkai diegia naujas 

interaktyvias tinklo technologijas. Pagal Farkas apibrėžimą socialinės programos turi atitikti bent 

dvi iš šių trijų sąlygų: 

1. Jos leidžia žmonėms komunikuoti, bendradarbiauti ir kurti bendruomenę saityne.  

2. Jos gali būti bendrai naudojamos, perkuriamos arba palengvina bendrą naudojimą.  

3. Jos leidžia žmonėms lengvai perduoti savo žinias, mokytis ir naudotis kitų žiniomis 

bei elgsenos rezultatais. (Farkas, 2007: p. 1)  

Farkas (2007) atskleidžia, kaip socialines programas priima bibliotekos per interviu su 

bibliotekininkais, kurie aiškina, kodėl aktyviai dalyvauja socialinėse medijose. Tarp naudos, kurią 

jie gauna bendraudami su vartotojais saityne ar priežasčių, aiškinančių RSS naudojimą, svarbiausia 

– sukurti poreikį bibliotekų paslaugoms (Fitzgerald, 2007). Šiuo tikslu bibliotekininkai dalyvauja 

programoje Second Life, skelbia atvaizdus Flickr, kad vartotojai padėtų atpažinti asmenis ar 

vietoves (Cohen, 2007; Farkas 2007). Taip bibliotekos randa naujus reklamavimosi kanalus. Jos 

suvokia šį poreikį, nes skaitmeninėse džiunglėse bibliotekos turi dalyvauti visur, antraip jų niekas 

nepastebės. 

Šiuolaikinės mobiliosios technologijos sukūrė galimybę naudotis saitynu iš bet kurios vietos. 

Bibliotekos lengvai persikėlė į mobiliąją sferą, siūlydamos paslaugas. Šis paslaugų kanalas lengvai 

pasiekia bet kurias šalis, net ir tas, kur telekomunikacijų infrastruktūra gana silpna (ypač Azijos ir 

Afrikos). Daugelis bibliotekų kuria priemones mobiliems telefonams, nes jie populiarūs studentų 

tarpe. Bet neseni kitos kompiuterinės technikos pasiekimai ir elektroninių skaityklių atsiradimas 

leidžia joms plėsti strategiją. Tuo tarpu daugelis naujų įrenginių jau leidžia skaitytojams naudoti 

didžiąją dalį paprastų saityno bibliotekų paslaugų  (Ally ir Needham, 2010). 

Šie įvairūs kanalai naudojami ne tik teikti prieigą prie fondų ar skatinti jų naudojimą. Jie 

naudojami ir atsakymams į užklausas. Bibliotekininkai šiuo tikslu gali naudoti el. paštą, 

kompiuterinę telefoniją ar pokalbių svetainę (Cassel ir Hiremath, 2006: p. 45). Mokslinės 

bibliotekos paprastai susiduria su sudėtingesniais moksliniais klausimais, tad atsakymas į juos ir 
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vartotojų aptarnavimas reikalauja didesnės bibliotekininkų kompetencijos. Tačiau akademinės 

bibliotekos atsakymais į užklausas per pokalbių svetaines ir el. paštą daugiausiai naudojasi 

pirmosios pakopos studentai. Šiuo metu atrodo, kad visos vartotojų grupės tampa vis labiau 

nepriklausomos, o pagal statistinius duomenis daugelyje bibliotekų užklausų skaičius mažėja, nors 

skirtumai vietose gali būti labai reikšmingi (Nolen et al., 2012). 

Naujų paslaugų teikimo taškai ir bendros naujovės taip pat veikia vartotojų tyrimus. 

Skaitmeninių bibliotekų konferencijoje pristatyti pranešimai apie informacijos elgseną, parengti 

remiantis svetainės naudojimo duomenimis, apie vartotojų reikalavimų ir pasitenkinimo  Europeana 

svetaine tyrimus, apie metodus naudojamus vartotojų tyrimams saityne. Konferencijos 

apibendrinime pažymėta, kad vartotojams reikia suteikti daugiau galios ne tik technologinėmis 

priemonėmis, bet taip pat išnaudojant institucijų strategijas ir gilesnį žmogaus elgsenos kompiuterių 

tinkle supratimą (Verheul et al. 2010). 

Kintanti fondų prigimtis, prieiga prie skaitmeninių išteklių reikalauja naujų informacijos 

išteklių komplektavimo metodų ir naujų prieigos organizavimo būdų. Ekonomikos ir rinkos būklė 

veikia skaitmeninių bibliotekų paklausą ir pasiūlą bibliotekos. Pardavėjai šiuo metu verčiau siūlo 

priegos galimybę, negu parduoda atskirus vienetus, o vartotojai reikalauja „kūrinių“, o ne laikmenų. 

Taigi tarp ekonomikos ir technologijos komplektavimo procesas tapo gana sudėtinga veikla ir 

išplėtojo radikalias strategijas. Pasak Holdeno: Komplektavimo praktika plėtojosi laipsniškos, 

evoliucinės kaitos kryptimi, kuri skiriasi nuo paradigmos permainos (Holden, 2010: p. 11)  

Mažėjantys bibliotekų biudžetai ir augančios medžiagos kainos, kurios kol kas dar ne 

galutinai sutrikdė bibliotekos paslaugas, vis labiau kreipia komplektavimą kooperavimosi ir 

efektyvesnio išteklių naudojimo kryptimis ir priverčia bibliotekininkus ieškoti geriausių alternatyvų 

savo vartotojams. Šiek tiek anksčiau bibliotekos sukūrė kooperatyvinį skaitmeninio turinio įsigijimo 

iš įvairių duomenų bazių ir žurnalų tiekėjų būdą. Nors naujos technologijos ir leidybos galimybės 

įgalino kurti tokį mechanizmą, tačiau šis pirkimo per bendrus konsorciumus būdas atsirado iš 

neišvengiamos būtinybės sujungti išteklius ir padidinti derybinę galią licencijuojant mokslinių 

žurnalų turinį. Ši bendra veikla pasirodė esanti veiksminga bibliotekoms ir naudinga skaitytojams. 

Nors akademinės bendruomenės gali laisvai naudotis elektroniniais žurnalais, tačiau įstaigos 

už juos turi mokėti. RLIN ataskaitoje pažymima, kad 2006–2007 m. D. Britanijos bibliotekos 

išleido apie 80 mln. svarų elektroninių žurnalų licencijavimui. Tačiau tyrinėtojai padarė išvadą, kad 

už tuos pinigus perkama nebloga kokybė, nes vidutinė straipsnio kopijavimo kaina buvo apie 80 

pensų (102 000 000 kopijų buvo padaryta tais metais). Šiame tyrime taip pat nagrinėta galimybė 

susieti elektroninius žurnalus su mokslo rezultatais. Pavyzdžiui, vieno apsilankymo duomenų bazėje 

trukmė koreliuoja su institucijos mokslinių rezultatų vertinimo rodikliais (matuojant Hirscho 

indeksu); kuo daugiau naudojami elektroniniai žurnalai, tuo daugiau straipsnių paskelbiama vienam 

mokslininkui, tuo daugiau premijų gauna doktorantai iš mokslo tarybų, tuo didesnė mokslo tarybų 

skiriamų subsidijų vertė (Research Information Network 2009; Wilson 2009). 

Bibliotekų konsorciumai taip pat pradėjo vykdyti kitas iniciatyvas, kurios reikalauja sutelkti 

pajėgas ir išteklius, kad būtų pasiekti rezultatai, neprieinami vienos bibliotekos jėgoms. Visų pirma, 

tos bendros pastangos atnešė naudos plėtojant nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą ir kuriant 

skaitmenines Europos ir pasaulio bibliotekas. Plėtra vyko bendrų standartų šiems ištekliams 

pagrindu, kuris pats tapo šio bendradarbiavimo dalimi (Minerva, 2007). Senųjų bibliotekoms 

priklausančių dokumentų skaitmenizavimas – tai nuolatinis procesas, kurio tikslas suteikti prieigą 

prie retų kolekcijų. Šio proceso kaštų pasidalijimas ir skaitmeninių išteklių sutelkimas atneša didelę 
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naudą humanitarinių mokslų bendruomenėms. Savo ruožtu, jos padeda bibliotekoms tyrinėti senus 

ir retus dokumentus ir kurti joms kontekstą, kuris padeda įprasminti skaitmenines kolekcijas. 

 

2.3. Naujos funkcijos 
 

Permainos paveikė tradicines bibliotekos paslaugas, tokias kaip informacijos ir bibliotekos 

medžiagos pateikimas vartotojams, pagalba paieškos procese, vidiniai darbo procesai ir metodai. 

Tačiau pokyčiai buvo žymiai gilesni. Visų pirma, jie palietė bibliotekų, kaip tarpininkų 

komunikacijos procese vaidmenį. Šis vaidmuo per pastaruosius du dešimtmečius buvo paveiktas 

gana prieštaringai. Visų pirma, kaip jau sakyta, komunikacijos procese atsirado naujų tarpininkų, 

kurie sėkmingai gali pristatyti informaciją į naudotojų kompiuterius, padėti susirasti darbui, 

mokymuisi ar pramogai reikalingą medžiagą (Google, Amazon, dalykiniai portalai, duomenų bazės, 

atviros prieigos archyvai, ir pan.). Jie perėmė klasikines bibliotekos funkcijas, pasiūlė tinkamus ir 

sėkmingus sprendimus. Taigi bibliotekų egzistavimas tapo abejotinas. Daugelis specialių bibliotekų 

privačiose verslo kompanijose išnyko, o informacijos tiekimui surasti kiti sprendimai (Pearlstein, 

2009) (ne visada tokios pačios kokybės, bet gerokai pigesni).  

Antra vertus, tarpininkavimo vaidmuo išaugo dėl naujų reikalavimų ir pačių bibliotekų 

iniciatyvos. Viena iš tokių išplėstinių veiklų yra bibliotekų vaidmuo atviros prieigos judėjime, kurį 

jos įgijo perėmusios institucinių talpyklų kūrimo ir valdymo procesus. Tai gana logiška bibliotekų 

filosofijos, kuri remiasi idėja, kad informacija turi būti prieinama kiekvienam, nepaisant turtinės, 

socialinės padėties ar galimybių, pasekmė. Jau anksčiau bibliotekos vykdė užduotį sukaupti 

bibliografinius duomenis apie vietos mokslininkų ar darbuotojų spausdintą produkciją, tad prieigos 

prie visateksčių dokumentų teikimas buvo logiškas plėtinys. Juolab, kad ekonominė bibliotekų 

situacija privertė jas abejoti komerciniais leidybos modeliais ir ieškoti alternatyvų. Atviros prieigos 

per institucines talpyklas plėtra atrodė tinkamas būdas sumažinti kainą už vietos mokslininkų 

spausdintos produkcijos atpirkimą. Šiuo metu ši idėja vis dar tebėra pradinio diegimo etape. Reikia 

daugiau pastangų, negu anksčiau manyta, , kad mokslininkai įtikėtų jos reikalingumu, kad atsirastų 

būtina infrastruktūra, būtų apmokyti bibliotekų darbuotojai ir turinio tiekėjai, nustatyti vaidmenys ir 

atsakomybės, sukomplektuotas turinys (Jones, 2007; Galina, 2007). Autorių teisių problemos, 

tradicijos ir įsitikinimai, ilgalaikiai įpročiai, darbo krūvis trukdo sėkmingai eksploatuoti talpyklas. 

Tačiau ši bibliotekų veikla išgrindė kelius kitoms užduotims ir naujoms paslaugoms. Kadangi 

institucinės talpyklos labai priklauso nuo autorių teisių sutarčių su leidėjais, kurie leidžia naudotis 

autoriams nuosavais tekstais, tai bibliotekos tapo aktyviais konsultantais autorių teisių srityje. Yra 

gana reikšmingų faktų, rodančių, kad dauguma mokslo darbuotojų labai miglotai nutuokia apie 

galimas alternatyvas, o suvokimo lygmenį labai aiškiai veikia disciplinos tradicija  (Moor, 2009: p. 

23) 

Neseniai atviros prieigos reikalavimai buvo išplėsti ir apima pirminius mokslinio tyrimo 

duomenis bei jų išsaugojimą pakartotinam naudojimui. Kol kas šios funkcijos priskyrimas 

bibliotekoms nenusistovėjo kaip įprastas dalykas, nes tokia veikla reikalauja papildomų investicijų 

ir gebėjimų. Tačiau, tai jau atviras kelias bibliotekoms. Jis siejasi su bendrai bibliotekoms būdinga 

išsaugojimo veikla, kurią jos vykdo institucinėse talpyklose, su bendros bibliotekų strategijos 

nustatymu nuo pat turinio kūrimo pradžios (Jones, 2007). 
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Johnas Willinskys (2005) mano, kad tikroji atvira prieiga gali būti pasiekta 

bendradarbiaujant mokslininkams, mokslo institucijoms ir bibliotekoms. Jis sukūrė Atvirą žurnalų 

sistemą, kad paspartintų tą bendradarbiavimą.  Tačiau bendradarbiavimas turi siekti toliau negu tik 

įrankių sukūrimas. Kurdami pagalbos sau iniciatyvas jungtiniai mokslininkų ir bibliotekų judėjimai 

tiesiog išplėtos konsorciumų, kuriuos jau sukūrė leidėjų produkcijos licencijavimui, veiklą  

(Wilson, 2005). Kai kurios bibliotekos jau perėmė Atviros žurnalų sistemos valdymo reikalus ir 

padeda mokslininkams leisti jų atviros prieigos žurnalus. Taigi, bibliotekos perima leidybinės 

veiklos funkcijas kaip natūralią paslaugų dalį (Dewey, 2010).  

Labai svarbu suvokti, ko vartotojai nori iš bibliotekų ir kaip vyksta bendradarbiavimas su 

jais. Tam nepakanka paprasto vartotojų apklausinėjimo, nes jie dažniausiai neįsivaizduoja 

bibliotekos galimybių. Todėl reikia plėsti vartotojų elgsenos tyrimų įvairovę. CIBER komanda per 

aštuonerius metus atliko nemažą darbą, giliai analizuodama skaitmeninius pėdsakus, paliktus 

milijonų vartotojų po apsilankymo svarbiausiose duomenų bazėse (Nicholas ir Rowlands, 2008: 

p.116). Analizė apima daugybę peržiūrėtų tinklapių, nukopijuotų dokumentų, paieškos sesijų, 

skvarbos į svetaines atvejų, laiką, skirtą tinklapio peržiūrai, paieškų vienoje sesijoje kiekį, 

pakartotinus apsilankymus svetainėje, naudotų žurnalų skaičių, naudoto turinio ir medžiagos pobūdį 

ir kt. 

Kita vertus, skleidžiant žinias apie įvairias bibliotekos paslaugas, naudinga pasinaudoti šiais 

duomenimis ir tapti vietos vartotojų bendruomenės nariu, skatinti komunikacijos procesus šioje 

bendruomenėje (Webb et al., 2007; Pors, 2008). Siekdamos išsiaiškinti, ar tinkamai tenkinami 

vartotojų poreikiai ir ar sėkmingai platinamos žinios apie paslaugas, bibliotekos naudoja įvairius 

vertinimo metodus. Bibliotekos matuoja veiklą vadybiniais rodikliais, tiria vartotojų pasitenkinimą 

bibliotekos paslaugomis, studijuoja skaitmeninių išteklių panaudos efektyvumą ir poveikį 

bendruomenėms, skaičiuoja investicijų grąžą bibliotekų sektoriuje, pritaiko visuotinės apskaitos 

modelį ir pan. (Wood et al., 2007). Šis vertinimas siekia patvirtinti paslaugų tinkamumą ir įrodyti 

finansuotojams bei rėmėjams ir kitoms interesų grupėms, kad jų reikia. Viena iš nesenų bibliotekų 

vertės studijų atlikta D. Britanijoje 2011 m. Ji susieja bibliotekų paslaugas su institucijų mokslinių 

darbų kokybės vertinimu. Joje pateikiami duomenys rodo, kad geros bibliotekos padeda pritraukti ir 

išlaikyti aukštos kvalifikacijos tyrinėtojus, padeda jiems laimėti mokslo subsidijas ir sutartis, gerina 

mokslinio tyrimo institucijos įvaizdį, padeda padidinti mokslo rezultatus, gerina mokslinę aplinką, 

skatina naujus komunikacijos modelius, didina tyrimo efektyvumą ir potencialų mokslo darbų 

naudojimą  (RIN ir RLUK, 2011). 

Kitas gana netikėtas bibliotekų plėtros posūkis – tai bibliotekų kaip erdvių (vietų) 

suvokimas. Skaitmeniniai ištekliai (ypač žurnalai ir knygos) sumažino būtinybę skirti daug vietos 

lentynoms ir fizinėms saugykloms. Akademinės bibliotekos pradėjo keisti universitetų vaizdą ir 

savo vietą juose atverdamos savo erdves formaliai ir neformaliai žmonių komunikacijai vienas su 

kitu, o ne tik per laikmenas, kurios tapo prieinamos iš bet kurios vietos. Tos naujos erdvės pradėtos 

vadinti įvairiais naujais vardais, kurie gana greitai įėjo į bibliotekų žargoną (angl. research 

commons – liet. bendroji mokslo erdvė, angl. educational commons – liet. bendroji edukacijos 

erdvė, angl. learning commons – liet. bendroji mokymosi erdvė, angl. learning resources – liet. 

mokymosi ištekliai, angl. information commons – liet. bendroji informacijos erdvė). Šie pavadinimai 

rodo bandymus konceptualiai suvienyti fizines ir virtualias erdves, kuriose veikia biblioteka, 

pasitelkiant bendros panaudos, lygios prieigos prie visų išteklių visiems bendruomenės nariams 
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sampratas. Nauji vardai taip pat rodo, kad bibliotekose teikiamos ne tik įprastinės jų paslaugos, bet 

ir kitokio pobūdžio pagalba (kalbos ir rašto darbams, psichologinės konsultacijos, kursai ir pan.) 

Išlaisvinę fizines erdves ir staiga išsprendę saugyklų problemą skaitmeniniai ištekliai 

sukuria naują rūpestį – skaitmeninių bibliotekos išteklių išsaugojimas tapo bibliotekoms galvosūkiu, 

kurio sprendimui reikalingos nemažos pastangos, kad būtų nugalėtos tarporganizacinės, juridinės, 

finansinės, techninės ir kitokios kliūtys.  

Bibliotekos perima naujas funkcijas ir sėkmingai jas vykdo. McKnighto (2010) redaguota 

knyga pateikia sėkmingų inovacijų ir dar didesnės paslaugų įvairovės apžvalgą šiuolaikinėse 

bibliotekose. Be to, bibliotekos ir bibliotekininkai mąsto apie netolimą ateitį ir ieško kitų galimybių. 
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3. Viešųjų bibliotekų ir bibliotekų sutrikusios regos vartotojams 

veiklos tendencijos bibliotekininkystės mokslinėje literatūroje 
 

Šiame skyriuje išnagrinėsime viešųjų bibliotekų veiklos tendencijas, aptariamas užsienio 

mokslinėje bibliotekininkystės literatūroje. Skyriuje stengtasi atsižvelgti į regioninių ir viešųjų 

bibliotekų apskritai veiklos tendencijos. Atsižvelgiant į tai, kad aklųjų bibliotekos panašiai kaip ir 

viešosios yra universalios ir tenkina įvairius vartotojų poreikius, šiame skyriuje aptarsime ir regos 

sutrikimus turintiems vartotojams skirtų bibliotekų veiklos tendencijas. Analizuojami moksliniai 

straipsniai, knygos, tyrimų ataskaitos vienaip ar kitaip susiję su aptariamų bibliotekų veiklos 

pokyčiais. Nagrinėtos pastarųjų 5–7  metų bibliotekininkystės publikacijos. 

 

3.1. Viešųjų bibliotekų politinė ir ekonominė aplinka 

 

Regioninės viešosios bibliotekos atlieka išskirtinį vaidmenį įvairių šalių bibliotekų 

tinkluose. Per pastaruosius 5 metus viešajame sektoriuje plinta naujojo viešojo valdymo idėjos ir 

siekiama užtikrinti viešojo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, pagerinti efektyvumą. 

Šiame kontekste išauga regioninių bibliotekų viso bibliotekų tinklo stiprinimo vaidmuo. Apie tai 

byloja tyrimai, atlikti skirtingose pasaulio šalyse – Lenkijoje, Norvegijoje, Danijoje (Gundersen, 

Kubecka, 2011; Kuczmierowska, 2008; Kann-Christensen, 2011). Nepaisant nacionalinės politikos 

bei strateginių sprendimų įvairovės regioninės viešosios bibliotekos traktuojamos kaip galimas 

pokyčių iniciatorius visame tinkle. Pokyčiai kitose mažesnėse viešosiose bibliotekose skatinami 

įvairiai. Antai Danijoje ir Švedijoje regioninės bibliotekos tampa pokyčių varikliais gana skirtingais 

būdais. Danijos bibliotekas kuruojanti agentūra organizuoja bibliotekų projektinį finansavimą 

konkurentiškumo principu – jį gali gauti tik bibliotekos, kurios pajėgia pasiūlyti inovacinę idėją ir 

profesionaliai parengti projektą. Dažniausiai tai ir yra didžiosios regioninės viešosios bibliotekos, 

kurios įvykdžiusios projektą įsipareigoja paskleisti sėkmingą praktiką vietos viešosiose 

bibliotekose. Švedijoje remiamasi bendradarbiavimo principu, t.y. laimėti finansavimą bibliotekų 

plėtrai gali tik dideli projektai, į kuriuos regioninės bibliotekos sugeba įtraukti ir mažesnes vietos 

bibliotekas. Nepaisant metodų įvairovės abejose šalyse regioninės bibliotekos – nacionalinės 

bibliotekų politikos įgyvendinimo priemonės visame viešųjų bibliotekų tinkle. Regioninių viešųjų 

bibliotekų vaidmuo auga esant ribotiems ištekliams ir siekiant užtikrinti sėkmingą viešųjų 

bibliotekų darbą didinant ne finansavimą, bet jų veiklos efektyvumą. Su tokiu iššūkiu, pavyzdžiui, 

susidūrė Norvegijos viešosios bibliotekos, kurių tinklas tankus, tačiau didžioji jų dalis pakankamai 

mažos. Šiuo atveju regioninės bibliotekos atlieka konsultanto, kompetencijų stiprintojo vaidmenį. 

Siekis racionalizuoti viešųjų bibliotekų veiklą verčia kreipti didesnį dėmesį į regionines bibliotekas 

ir Lenkijoje. Čia regioninių viešųjų bibliotekų potencialas glaudžiai siejamas su jų kaip 

kompetencijos centrų, bibliotekų bendradarbiavimo tinklų kūrimo galimybėmis. 

Visos šiuolaikinės viešosios bibliotekos nepaisant jų vaidmens tinkle funkcionuoja 

permainingoje ir nestabilioje aplinkoje, suformuotoje pasaulinės ekonominės krizės. Pastaroji turėjo 

nevienareikšmišką poveikį viešosioms bibliotekoms. Viena vertus, ekonominė krizė paskatino 

gyventojus žymiai intensyviau naudotis viešųjų bibliotekų paslaugomis.  Daugelis gyventojų, 

paveiktų ekonominės krizės padarinių, pradėjo lankytis viešosiose bibliotekose, aktyviai naudotis 
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tiek tradicinėmis, tiek virtualiomis paslaugomis, spręsdami mokymosi, darbo paieškos ir kitas 

problemas. Taigi ekonominė krizė padidino viešųjų bibliotekų reikšmę visuomenėje. Jungtinėse 

Amerikos Valstijose ir D. Britanijoje atlikti tyrimai rodo spartų viešųjų  bibliotekų skaitytojų 

skaičiaus augimą (Rooney-Brown, 2009). Kita vertus, nestabilioje ekonominėje aplinkoje viešosios 

bibliotekos nukenčia dėl finansavimo mažinimo, filialų uždarymo ir kitų viešųjų bibliotekų ar jų 

tinklo segmentų reorganizavimo veiklų. Dažniausia viešosios bibliotekos tampa valstybės taupymo 

politikos objektu. Didėja reikalavimai bibliotekų veiklos efektyvumui (Murray, 2011). JAV krizės 

laikotarpiu itin paplito vadinamoji „bibliotekų privatizavimo“ praktika, kai bibliotekų valdymas 

perleidžiamas komercinėms įmonėms, tikintis padidinti bibliotekų veiklos efektyvumą (Jerrard, 

Bolt, Strege, 2012).  

Nestabili ir audringa viešųjų bibliotekų funkcionavimo aplinka paskatino viešąsias 

bibliotekas suformuoti išgyvenimo strategijas – kaštų mažinimo, matomumo didinimo ir savo vertės 

įrodymo, gyventojų bei valdžios institucijų paramos užsitikrinimo, paslaugų perorientavimo į 

specifinių krizės metu reikšmingiausių vartotojų poreikių tenkinimą ir panašiai.  Ekonominė krizė 

privertė viešąsias bibliotekas prisitaikyti, radikaliai keisti arba tobulinti savo veiklą ir mokytis 

(Block, 2007; The frugal librarian, 2011). Pažymėtina, kad bibliotekos pakankamai greitai 

susiorientavo ir pradėjo dalytis „išgyvenimo strategijų“ patirtimi tarpusavyje. Pavyzdžiui, Amerikos 

bibliotekų asociacija organizavo forumą Klestinčios bibliotekos (angl. Thriving Libraries, 

http://www.librariesthriving.org/), kuriame bibliotekos kviečiamos dalytis patirtimi, kaip viešosios 

bibliotekos gali ne tik išgyventi, bet ir efektyviai atlikti savo funkcijas ekonominės krizės laikais 

(Libraries thriving, 2012).  

 

3.2. Informacijos ir ryšių technologijų įtaka viešosioms bibliotekoms 
 

Informacijos ir ryšių technologijų taikymas turėjo trejopą poveikį bibliotekoms: a) atvėrė 

viešosioms bibliotekoms naują galimybę tapti svarbia naudojimosi internetu infrastruktūra; b) 

paskatino viešųjų bibliotekų paslaugų virtualėjimą, c) perkėlė bibliotekų veiklos akcentą iš 

informacijos išteklių kaupimo į tarpininkavimą naudojantis interneto ir kitais skaitmeninėje 

aplinkoje sukurtais informacijos ištekliais.   

Viešosios bibliotekos – naudojimosi internetu infrastruktūra. Per pastarąjį dešimtmetį 

įvairiose šalyse viešosios bibliotekos sparčiai kompiuterizavosi ir  tapo viešaisiais interneto prieigos 

taškais. Jungtinėse Amerikos Valstijose atlikti tyrimai rodo, kad didžioji JAV viešųjų bibliotekų 

dalis siūlo interneto prieigą. Pavyzdžiui, per pastaruosius kelis dešimtmečius JAV įvyko 

beprecedentė viešųjų bibliotekų kompiuterizacija. 1994 m. 20,9 proc. viešųjų bibliotekų siūlė 

interneto prieigą, tuo tarpu 2007 m. – jau 99,7 proc. (McClure, Jaeger, 2009).  D. Britanijoje viešą 

prieigą prie interneto 2010 m.  teikė 79 proc. bibliotekų (MacDonald, 2012). Geografiškai gerai 

išplėtotas ir kompiuterizuotas viešųjų bibliotekų tinklas naudojamas kaip valstybinė viešosios 

interneto prieigos infrastruktūra.  

Didžiulę reikšmę vieša interneto prieiga turi vartotojams, kurie neturi alternatyvaus interneto 

prieigos šaltinio. 2007–2010 m. atliktas tarptautinis 25 pasaulio besivystančių šalių viešųjų 

interneto prieigos taškų (viešųjų bibliotekų, telecentrų, interneto kavinių) tyrimas parodė, kad jie 

svarbūs mažas pajamas gaunantiems gyventojams (Libraries, telecentres, cybercafes and public 
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access to ICT, 2012). Vieša interneto prieiga bibliotekose padeda spręsti socialinės atskirties 

problemas. Tačiau interneto tam tikrose gyvenimo situacijose prieiga svarbi ir asmenims, turintiems 

alternatyvią interneto prieigą, pavyzdžiui, keliaujant, įvykus stichinei nelaimei, arba kai namuose 

nesudarytos palankios sąlygos naudotis internetu ir kompiuteriu. Pavyzdžiui, JAV atliktos plataus 

masto gyventojų apklausos duomenimis, net asmenys, kurie nesinaudojo internetu bibliotekoje, 

manė, kad vieša interneto prieiga bibliotekose labai svarbi bendruomenei (Becker, 2010).  

Interneto prieigos viešosiose bibliotekose ateities perspektyvos priklauso nuo 

bibliotekininkų gebėjimų atnaujinti interneto prieigos infrastruktūrą, kad ji atitiktų vartotojų 

lūkesčius, ir palaikyti deramą kompetencijos lygį konsultuojant vartotojus. Interneto prieigos 

viešosiose bibliotekose patrauklumas ir gyvybingumas priklauso nuo valstybės paramos ir pačių 

bibliotekininkų požiūrio į internetą bei interneto ir kompiuterijos kompetencijų (McClure, Jaeger, 

2009). Pavyzdžiui, besivystančiose šalyse, kur bibliotekoms trūksta būtinosios IRT infrastruktūros 

ir žinių, jos nelaikomos patraukliomis interneto prieigos vietomis, o bibliotekininko vaidmuo kaip 

tarpininko tarp vartotojo ir informacijos kvestionuojamas, bibliotekos laikomos atsilikusiomis ir 

neatitinkančiomis šiuolaikinių visuomenės poreikių (Libraries, telecentres, cybercafes and public 

access to ICT, 2012). 

Viešųjų bibliotekų paslaugų virtualėjimas. Ši tendencija glaudžiai siejasi su personalinių 

kompiuterių, o vėliau ir kitų įrankių paplitimu ir plačiu pritaikymu įvairiose gyvenimo srityse, 

interneto plėtra. Naudojimasis informacijos ir ryšių technologijomis, skaitmeninių informacijos 

išteklių ir įvairių e.paslaugų prieinamumas turėjo didžiulę įtaką bibliotekų vartotojų elgsenai. 

Pirmiausiai, šiuolaikiniams interneto vartotojams prieinama gausybė informacijos ir paslaugų, 

kurias naudodami jie gali atlikti įvairius darbus ir užduotis. Internete besiplėtojančios paslaugos – 

e.bankininkystė, e.parduotuvės, bilietų, viešbučių rezervavimo paslaugos ir kt. – užtikrino galimybę 

vartotojui greitai, efektyviai ir patogiai atlikti įvairius veiksmus (Digital consumers, 2008). Tai 

paskatino kelti panašius prieinamumo internete, patogumo ir lankstumo, galimybės greitai ir be 

tarpininkų atlikti įvairius veiksmus reikalavimus bibliotekų paslaugoms. Atliepdamos šiuos 

reikalavimus viešosios bibliotekos perkėlė į virtualią erdvę įvairias paslaugas bei pradėjo siūlyti 

prieigą prie skaitmeninių ir skaitmenintų informacijos išteklių.  

Be to, saityno 2.0 plėtra pavertė jį galinga interneto vartotojų komunikacijos, socialinių 

ryšių užmezgimo ir palaikymo, saviraiškos priemone. Saitynas 2.0 turėjo didžiulę įtaką viešųjų 

bibliotekų paslaugų (ir kitų kultūros institucijų) koncepcijai, kuriai atsirado daugiau vietos 

vartotojui, kaip bibliotekos išteklių ir paslaugų bendrakūrėjui (pvz., kuriant socialines žymes, 

perskaitytų knygų apžvalgas ir kt.). Saityno 2.0 plėtra paskatino viešąsias bibliotekas perkelti dalį 

paslaugų (pvz., bibliografinį konsultavimą, skaitymo klubus ir kt.) į virtualią erdvę. Be to, saityne 

2.0 susiformavo ir viešųjų bibliotekų bei skaitytojų komunikacijos erdvė ir priemonės (bibliotekų 

tinklaraščiai, paskyros socialiniuose tinkluose ir kt.), kurie leido virtualiai dalyvauti bibliotekos 

veikloje (Jaeger, Burnett, 2010). 

Didėjantis viešųjų bibliotekų tarpininkavimo naudojantis skaitmeniniais informacijos 

ištekliais vaidmuo. Viešosios bibliotekos tampa tarpininkėmis keliomis prasmėmis: a) e.knygų 

įsigijimo būdai paverčia biblioteką tarpininke, organizuojančia prieigą prie šių išteklių; b) viešosios 

bibliotekos traktuojamos kaip e.paslaugų populiarintojos; c) viešųjų bibliotekų darbuotojai ugdo 

vartotojų informacinį raštingumą ir padeda jiems surasti, įvertinti ir naudotis skaitmeniniais 

informacijos ištekliais. 



30 

 

Komercinė e.knygos leidyba ir platinimas keičia vartotojų aprūpinimą ištekliais viešosiose 

bibliotekose. Kaip ir mokslinių bibliotekų, prenumeruojančių duomenų bazes, atveju, viešųjų 

bibliotekų dėmesys perkeliamas nuo informacijos išteklių kaupimo prie jų prieigos organizavimo 

derantis su e.knygų leidėjais ir tiekėjais, užtikrinant e.knygų prieigą bibliotekų interneto svetainėse, 

mobiliuosiuose įrenginiuose (COSLA: ebook feasibility study for public libraries, 2010). Dar 

daugiau, e.knygos skatina leidybos rinkos ir paslaugų transformacijas ir gali pakeisti santykius tarp 

leidėjų, autorių ir bibliotekų. Leidėjai ir knygynai pateikia e.knygas savo portaluose ir paieškos 

sistemose. Todėl kai kurie tyrėjai nurodo riziką, kad bibliotekų kaip tik turinio tiekėjo vaidmeniui 

kyla rimta grėsmė. Bibliotekos, kurios orientuojasi tik į informacijos išteklių kaupimą ir teikimą 

vartotojams rizikuoja prarasti aktualumą konkurentcinėje leidėjų ir knygynų aplinkoje, jei pastarieji 

pasiūlys patrauklias kainas ir paslaugas (Digital consumers, 2008). 

Tačiau viešosios bibliotekos ne taip greitai pereina prie e.knygų prieigos teikimo. 

Pirmiausia dėl to, kad e.knygos vis dar užima nedidelę leidybos rinkos dalį. Šiuo metu pasaulyje 

didžiausios e.knygų rinkos – JAV, Jungtinėje Karalystėje ir Kinijoje ir kitose Azijos šalyse. JAV ir 

Jungtinėje Karalystėje e.knygų pardavimai siekia  6 procentus visų pardavimų leidybos rinkoje. 

Įvairūs šaltiniai rodo didelį e.knygų rinkos augimą Kinijoje, Korėjoje, Japonijoje, nors faktiniai 

duomenys įvairiuose šaltiniuose skiriasi (Vasileiou, Hartley, Rowley, 2009). Europa žymiai 

atsilieka, joje pirmaujančiose šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje e.knygų užimama dalis leidybos 

rinkoje tesudaro ne daugiau 2 procentų. Kitose Europos šalyse – Švedijoje, Lenkijoje, Italijoje, 

Slovėnijoje – e.knygų rinka tik formuojasi (Wischenbart, Kaldonek, 2011).  

Taigi apie e.knygų platinimo tendencijas galima kalbėti daugiausiai JAV ir Jungtinės 

Karalystės viešųjų bibliotekų kontekste. Šiuo metu šių šalių bibliotekose formuojasi 

bendradarbiavimo su leidėjais ir e.knygų platintojais modeliai. Dėl skaitmeninių autorių teisių 

apsaugos sistemų, nelanksčių prenumeratos modelių (pvz., vienu metu viena e.knyga gali naudotis 

tik vienas skaitytojas), aukštų kainų, prieigos informacijos sistemų skirtumų viešosios bibliotekos, 

prenumeruojančios e.knygas, ir jų skaitytojai vis dar patiria nepatogumų (Ashcroft, 2011).  

Dėl viešųjų bibliotekų kompiuterizacijos ir jose teikiamos interneto prieigos, jos 

pasitelkiamos kaip kitų e.paslaugų populiarintojos. Neretai valstybinėse strategijose viešosioms 

bibliotekoms perleidžiama ir e.valdžios paslaugų populiarinimo ir mokymo funkcija. Pavyzdžiui, 

Danijos viešosiose bibliotekose savivaldybės bendradarbiauja su viešosiomis bibliotekomis teikiant 

e.valdžios paslaugas. Paslaugos ir pagalba teikiamos bibliotekų patalpose (Pors, 2010).  Panašus 

vaidmuo tenka ir JAV viešosioms bibliotekoms – jos teikia konsultacijas dėl e.administravimo 

(mokesčių, imigracijos dokumentų ir kt.), e.sveikatos paslaugų, sudaro prieigą prie reikiamos 

e.valdžios informacijos įvykus stichinėms nelaimėms (Jaeger, Burnett, 2010). 

Pagaliau, šiuolaikinėje bibliotekininkystės literatūroje akcentuojamas viešųjų (ir ne tik) 

bibliotekų vaidmuo mokymosi visą gyvenimą procese. Didėjant skaitmeninių informacijos išteklių 

prieinamumui viešųjų bibliotekų veiklos akcentas perkeliamas į šių išteklių efektyvaus panaudojimo 

skatinimo. O‘Beirne‘as atkreipia dėmesį į tai, kad viešosiose bibliotekose mokymasis skatinamas 

įvairiais būdais – aprūpinant reikiamais informacijos ištekliais, konsultuojant dėl tinkamų 

dokumentų, teikiant paramą formaliems mokymo procesams (pvz., namų darbų ruošos programos 

vaikams viešosiose bibliotekose), ugdant mokymuisi reikalingus bendruosius gebėjimus (tai 

šiandien itin didelę reikšmę įgavęs informacinis raštingumas, bet gali būti ir kalbos mokymo 

programos imigrantams ir kt.) (O‘Beirne, 2010). Viešųjų bibliotekų konsultavimo vaidmens 

reikšmės augimą atskleidžia ir padidėjęs dėmesys bibliografiniam konsultavimui – tiek virtualiam, 
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tiek atliekamam tiesiogiai bendraujant su bibliotekininku. Apie tai byloja dvi naujausios 

bibliografiniam konsultavimui skirtos knygos, kurių pavadinimuose matyti tie patys reikšminiai 

žodžiai – „bibliografinis konsultavimas atgimė“ (angl. reference reborn) ir „bibliografinio 

konsultavimo renesansas“ (angl. reference renaissance). Šiose publikacijose kalbama apie naujai 

įprasmintą bibliografinio konsultavimo reikšmę viešosios bibliotekos aptarnaujamose 

bendruomenėse. Tokios paslaugos siejamos su bendruomenės narių veikla, gyvenimo aktualijomis. 

Viena iš naujausių bendruomenės konsultavimo paslaugų sričių – vadinamasis ekonominio augimo 

skatinimas (angl. economic gardening), kai vietos viešųjų bibliotekų darbuotojai (neretai 

kooperuodamiesi su kitomis bibliotekomis) renka ir aprūpina informacija vietos verslo įmones 

(Reference reborn, 2011, Reference renaissance, 2010). Ši paslauga atveria viešosioms 

bibliotekoms galimybes padidinti savo paslaugų reikšmę ir aktualumą vietos bendruomenės 

gyvenime (Leavitt, Hamilton-Pennell, Fails, 2010).  

 

3.3. Socialiniai pokyčiai ir viešosios bibliotekos 
 

Viešosios bibliotekos – tai bibliotekos, kurios prieinamos viešojo finansavimo dėka viešajam 

naudojimui ir visuomenės gerovei (International encyclopedia of information and library science, 

1997). Šios bibliotekos tarnauja visiems gyventojams. Vienintelis kriterijus, nustatantis tam tikras 

ribas, – aptarnaujama teritorija. Viešosios bibliotekos kaip viešosios gėrybės statusas lemia 

nuolatines diskusijas dėl to, kokia turi būti viešoji biblioteka, kad tinkamai tarnautų visuomenės 

gerovei. Atsakymą į šį klausimą apsunkina tai, kad viešosios bibliotekos prigimtis reikalauja jos 

visuotino prieinamumo bei lygias galimybes visiems gauti naudos iš šios viešosios gėrybės. 

Šiuolaikinėse visuomenėse vėl persvarstomi esminiai viešosios bibliotekos paskirties klausimai. 

Diskusijos kyla dėl įvairių politinių, ekonominių, technologinių pokyčių. Sklindant naujojo viešojo 

valdymo idėjoms iš bibliotekų reikalaujama daugiau skaidrumo, efektyvumo ir orientacijos į 

vartotoją (O‘Beirne, 2010). Dar daugiau, liberalesnė tampa pati kultūros samprata, kuri jau 

nebeapsiriboja tik geriausiais žmonijos intelektiniais ar meniniais pasiekimais, bet siejasi su įvairių 

bendruomenių vertybėmis, tradicijomis, gyvenimo būdu (t.y. kasdienio gyvenimo kultūra) 

(Tredinnick, 2008). Vieni bibliotekininkystės autoriai susirūpino viešųjų bibliotekų komercinimu, 

perdėta orientacija į vartotoją, kuri negali būti vieninteliu viešosios bibliotekos egzistencijos 

kriterijumi ir matu. Pavyzdžiui, knygoje intriguojančiu pavadinimu Lygybė ir kokybė viešosiose 

bibliotekose Robertas Usherwoodas kelia klausimą apie tai, ar viešosios bibliotekos skirtos tam, kad 

suteiktų skaitytojui tai, ko jis nori, ar užtikrintų jam galimybes augti, orientuotis ne tik (ir ne tiek) į 

tai kas populiaru, kiek į tai, kas vertinga. Autorius kelia viešųjų bibliotekų nuvertėjimo, pasidavimo 

masinei kultūrai ir komercinimo problemas, pabrėždamas, kad dažniausiai net patys skaitytojai 

norėtų, kad viešoji biblioteka būtų ne tik pramogos ir laisvalaikio, bet individualaus augimo ir 

tobulėjimo vieta (Usherwood, 2008). Kiti tyrėjai kelia klausimą: „Ar viešoji biblioteka – tai vieta, 

orientuota į elitinę, aukštąją kultūrą?“ Johnas Patemanas ir Johnas Vincentas, knygos Viešosios 

bibliotekos ir socialinis teisingumas autoriai, įsitikinę, kad viešoji biblioteka turėtų teikti paslaugas 

„kiekvienam skaitytojui pagal jo galimybes“. Anot mokslininkų, viešosioms bibliotekoms 

nepavyksta įgyvendinti lygybės principo, nes jos orientuotos į nedidelės vidurinę klasę 

atstovaujančių skaitytojų grupės poreikius. Knygos autoriai ragina viešąsias bibliotekas atsigręžti į 
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aptarnaujamas bendruomenes, įtraukti jas į bibliotekų paslaugų kūrimą, o ne versti jas rinktis tai, ką 

siūlo bibliotekininkas (Pateman, Vincent, 2010). Atsakymai į gan prieštaringus klausimus ir 

problemų sprendimai neišvengiamai priklauso nuo to, kokios vertybės ir prioritetai susiformuos 

šiuolaikinėse visuomenėse. Dabartinę neapibrėžtumo ir prieštaravimų situaciją svarstant apie 

viešųjų bibliotekų esmę taikliai apibūdino Rónánas O'Beirne‘as, teigdamas, kad viešoji biblioteka 

priklausomai nuo pasirinkto požiūrio yra pasiklydusi nacionalinės bibliotekų politikos klampynėje 

arba kovoja puoselėdama visuomenės aukštesnius kultūros idealus ar nesugeba patenkinti socialiai 

atskirtųjų poreikių arba paprasčiausiai prekiauja skania kava (O‘Beirne, 2010: p. 2). 
Nepaisant informacijos ir ryšių technologijų plėtros bei naujų viešųjų bibliotekų vaidmenų 

knygos ir skaitymas šiuo metu yra labiausiai atpažįstamas viešosios bibliotekos prekės ženklas. 

Vartotojams viešosios bibliotekos asocijuojasi su knygomis ir vertinamos dėl galimybės skaityti. 

Tai rodo įvairūs skaitytojų tyrimai JAV, Suomijoje, Danijoje, Latvijoje. Plataus masto viešųjų 

bibliotekų skaitytojų apklausa Latvijoje parodė, kad populiariausia paslauga – knygų skolinimas, o 

bibliotekos vertinamos dėl laisvalaikio skaitymo ir švietimo galimybių (Paberza, 2010). 

Lyginamasis 2005 m. ir 2010 m. tyrimas, kuriame nagrinėta, kaip JAV skaitytojai suvokia 

bibliotekas, atskleidė, kad 2010 m. bibliotekų asocijavimas su knygomis net šiek tiek sustiprėjo. 

Remiantis tyrimo duomenimis, JAV skaitytojai bibliotekose dažniausiai skolinasi knygas ir skaito 

savo malonumui (Perceptions of libraries, 2010: context and community, 2011). Panašūs rezultatai 

išryškėjo analizuojant kelių Danijoje atliktų viešųjų bibliotekų vartotojų apklausų ir statistinius 

bibliotekų veiklos duomenis. Danijos viešųjų bibliotekų vartotojai dažniausiai lankėsi bibliotekose 

pasiimti užsakytų dokumentų. Be to, vertinant viešųjų bibliotekų paslaugas vienas iš skaitytojams 

svarbiausių bruožų – geros grožinės ir dalykinės literatūros kolekcijos (Pors, 2010). Suomijoje 

atlikta plataus masto gyventojų apklausa, nagrinėjanti, kaip suvokiama viešųjų bibliotekų teikiama 

nauda. Ji parodė, kad, gyventojų požiūriu, nauda dažniausiai siejosi su grožinės ir dalykinės 

literatūros skaitymu ir savišvieta (Vakkari, Serola, 2012). Autoriai iš dalies pripažįsta, kad daugelis 

viešųjų bibliotekų skaitytojų įvairiose šalyse nežino apie bibliotekų siūlomus elektroninius išteklius 

– duomenų bazes, e.knygas (Ashcroft, 2011; Pors, 2010; Perceptions of libraries, 2010: context and 

community, 2011) ir kt. Nežinojimas gali būti viena iš nesinaudojimo ir tradicinių lūkesčių 

priežasčių. Viešųjų bibliotekų susiejimas su knygomis tyrinėtojų vertinamas nevienareikšmiškai. 

Viena vertus, knyga ir skaitymas aktualūs visuomenėje ir jų reikšmė negali greitai išnykti. Kita 

vertus, jau ryškėja vartotojų elgsenos, poreikių ir prioritetų pokyčiai, kurie nepasikeitus viešųjų 

bibliotekų įvaizdžiui ateityje, gali sumažinti šios institucijos aktualumą. Todėl kalbama apie naujo 

viešosios bibliotekos įvaizdžio formavimo būtinybę ir aktyvesnį įvairių gyventojams ir 

bendruomenėms potencialiai naudingų paslaugų viešinimą (O‘Beirne, 2010; Scott, 2011). 

Šiuolaikinių viešųjų bibliotekų vaidmenys ir paslaugos vis labiau siejamos su 

aptarnaujamos bendruomenės socialine ir ekonomine gerove ir pažanga. Be abejonės, 

bendruomenės centro funkcija nėra nauja viešosioms bibliotekoms. Tačiau vykstant permainoms 

visuomenėse ir formuojantis žinių visuomenei viešųjų bibliotekų vaidmuo bendruomenėje keičiasi:  

1. Visuomenėje, kurioje labiausiai vertinami kūrybiškumas ir inovacijos, viešoji biblioteka 

tampa pilietiškumo, naujų idėjų ir žinių katalizatoriumi, kuris skatina socialinę ir ekonominę 

gyventojų gerovę (Hapel, 2012).  

2. Pastaruoju metu atkreipiamas dėmesys į socialinį kapitalą, kaip į pagrindinį atskirų regionų 

ir net šalių ekonominės ir socialinės pažangos rodiklį. Socialinis kapitalas siejasi su kiekybiniais 

(socialiniu tinklo aprėptimi) ir kokybiniais (pasitikėjimu, socialinėmis normomis, vertybėmis ir 
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tradicijomis) bendruomenių charakteristikomis, kurios turi įtakos bendruomenės gyvybingumui ir 

ekonominei gerovei, nes padeda bendruomenei sutelkti jėgas kartu sprendžiant įvairias problemas. 

Jau daugiau nei dešimtmetį atliekami bibliotekų indėlio plėtojant socialinį kapitalą tyrimai rodo, 

kad viešojoje bibliotekoje teikiamos paslaugos, konsultacijos ir bibliotekininko pagalba, saugios ir 

patikimos institucijos įvaizdis, bibliotekos susitikimo, bendravimo ir mokymosi erdvės gali 

stiprinti bendruomenės socialinį kapitalą (Johnson, 2012; Vårheim, Steinmo, Ide, 2008). 

Viešosios bibliotekos nauda bendruomenėms – ne tik galimybė skaityti, bet ir galimybė 

spręsti įvairias gyvenimo problemas ieškant informacijos, mokantis, bendraujant.  Jau aukščiau 

minėtas Suomijoje atliktas bibliotekų naudos suvokimo tyrimas parodė, kad apklaustiesiems 

naudojimasis viešosios bibliotekos paslaugomis padėjo savarankiškai mokytis, išugdyti darbui 

reikalingus gebėjimus, susirasti reikiamą su sveikata susijusią informaciją, atlikti darbo užduotis 

(Vakkari, Serola, 2012). Bibliotekų potencialą gyvenimo problemų sprendimo srityje išryškino ir 

ekonominė krizė. JAV atlikti tyrimai parodė, kad ekonominės krizės labiausiai paveikti amerikiečiai 

aktyviai naudojosi bibliotekos paslaugomis, ieškodami darbo arba informacijos išteklių, reikalingų 

vadovaujant nuosavam verslui (How libraries stack up, 2010). Nuodugnesnė analizė atskleidžia, kad 

viešosios bibliotekos prisideda prie miestų ekonominės plėtros ir socialinės gerovės. Pavyzdžiui, 

JAV Miestų bibliotekų tarybos užsakymu atlikta studija, apibendrinanti įvairius empirinius tyrimus, 

parodė, kad pagrindinis bibliotekų indėlis į miestų plėtrą pasireiškia šiose srityse: 

 Vaikų raštingumo programos padeda ugdyti kompetentingą ir išsilavinusią darbo jėgą. 

 Bibliotekose esantys ištekliai, technologijos ir mokymo paslaugos padeda ugdyti gebėjimus, 

reikalingus norint sėkmingai įsidarbinti. 

 Bibliotekų ištekliai ir paslaugos prisideda prie smulkaus verslo plėtros. 

 Bibliotekų pastatai prisideda prie urbanistinės plėtros – tai susirinkimo ir traukos centrai 

(Making cities stronger, 2007). 

Šiuolaikiniuose svarstymuose apie viešųjų bibliotekų vaidmenis ir ateitį bei pačių bibliotekų 

projektuose nemažai vietos tenka bibliotekai kaip fizinei erdvei. Paradoksalu, bet viešųjų bibliotekų 

paslaugų virtualėjimo tendencija nepaskatino pranašauto materialios bibliotekos išnykimo, o, 

atvirkščiai, padidino viešųjų bibliotekų (ir bibliotekų apskritai) erdvių aktualumą. Skaitmeninių 

informacijos išteklių plėtra skatina bibliotekas permąstyti savo fizinių erdvių paskirtį. Bibliotekų 

pastatai ir vidinės erdvės jau nebeskirtos tik fondams talpinti. Pereinama prie mokymosi, 

laisvalaikio, bendravimo erdvės koncepcijos. Padidėjo bibliotekos kaip mokymosi ir poilsio, laiko 

leidimo ir susitikimo erdvės vaidmuo, apie bibliotekos pastatai įvardijami kaip gyventojų ir turistų 

traukos centrai. Šios tendencijos paskatino didelį susidomėjimą viešųjų bibliotekų architektūra ir 

interjerais (Khan, 2009).  

Šiuo metu viešosios bibliotekos susiduria su vartotojų kartų kaita ir būtinybę prisitaikyti prie 

pasikeitusių pagyvenusių žmonių ir jaunimo poreikių ir reikalavimų. Šiuo atveju kalbama ne tik ir 

ne tiek apie tai, kad kartų poreikiai skiriasi, bet apie tai, kad į viešąsias bibliotekas ateina kitokie  

„pagyvenusių žmonių“ ir „jaunimo“ kartų atstovai.  Viena vertus, pokyčiai siejasi su informacijos ir 

ryšių technologijų įtaka visuomenei ir ypač toms kartoms, kurios gimė ir augo technologijų 

apsuptyje. Tai vadinamoji „Google karta“, „kita karta“ arba „tūkstantmečio karta“. Kita vertus, 

šiuolaikinėje visuomenėje dėl įvairių priežasčių daugėja pagyvenusių žmonių. Tačiau šiuolaikiniai 

„pagyvenę žmonės“, gimę po Antrojo pasaulinio (angl. Baby boomers – liet. kūdikių bumo vaikai), 

išsiskiria tuo, kad tai išsilavinusi, aktyvi, besinaudojanti ir įpratusi prie IRT, negu ankstesnės kartos, 

kelianti didesnius reikalavimus bibliotekoms karta (Decker, 2010). 
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Sudėtingiausia daryti išvadas apie „Google kartos“ elgseną ir jos įtaką viešosioms 

bibliotekoms. „Google kartai“ priskiriami tokie bruožai kaip pastovus naudojimasis įvairiais 

skaitmeniniais įrankiais bendravimo, darbo ir laisvalaikio tikslais („nuolat prisijungę“), orientacija į 

vizualinę informaciją, lygiagretus įvairių uždavinių atlikimas ir kiti (Connaway, 2008). Šiuolaikinės 

diskusijos neretai atskleidžia asmeninius vertinimus, grindžiamos mitų ir stereotipų (o kartais netgi 

ir dramatizuotos pernelyg optimistiškai ar pesimistiškai vertinant technologijų poveikį ateities ir 

dabarties kartoms), bibliotekininkystėje trūksta plataus masto empirinių tyrimų, kurie galėtų 

atskleisti šios kartos poreikių ir elgsenos poveikį viešosioms bibliotekoms (Joint, 2011). Kai kurie 

tyrimai, atlikti nagrinėjant aukštųjų mokyklų studentų informacinę elgseną, atskleidė, kad nors 

„Google kartos“ atstovai greitai perpranta naujus įrankius, jiems trūksta gebėjimų formuoti 

efektyvias paieškos strategijas, informacijos kokybės vertinimo gebėjimų (Rowlands, 2008; 

Zimerman, 2012).  

Dėl demografinių pokyčių visuomenėje pagyvenę vartotojai sudarys didelę viešųjų 

bibliotekų vartotojų grupę. Įvairių šalių demografinės tendencijos rodo didėjantį gyventojų 

mobilumą, mažėjantį gimstamumą, ilgėjančią gyvenimo trukmę (Huysmans, Hillebrink, 2008; 

Boomers and beyond, 2010). Visa tai yra priežastys, dėl kurių pagyvenusių žmonių skaičius 

visuomenėse didėja. Ateityje pagyvenę žmonės sudarys reikšmingą visuomenės dalį. Neabejotinai 

tai turi įtakos visoms bibliotekoms, tame tarpe ir viešosioms. Bibliotekos turės perorientuoti savo 

paslaugas atsižvelgdamos į pagyvenusių vartotojų poreikius (Boomers and beyond, 2010; Decker, 

2010). Bibliotekininkystės literatūroje svarstoma viešųjų bibliotekų būtinybė keisti įprastą 

pagyvenusio žmogaus sampratą, kuri netinka apibūdinti kartai, gimusiai po Antrojo pasaulinio karo. 

Pavyzdžiui, Australijoje surengtas šios kartos atstovų fokusuotų diskusijų grupių (jame dalyvavo 60 

respondentų) tyrimas parodė, kad jiems būdingas aktyvumas ir noras pensijoje tęsti aktyvų 

gyvenimą, siekis išlaikyti jaunatviškumą, požiūris į biblioteką kaip į susitikimų vietą, meilė 

knygoms, bet taip pat ir noras naudotis elektroniniais informacijos šaltiniais, orientacija į darbą kaip 

į reikšmingą gyvenimo dalį bei netikrumas dėl pensinio gyvenimo ir kt. (Williamson, Bunnister, 

Sullivan, 2010). Bibliotekininkystės literatūroje akcentuojama, kad viešoji biblioteka turėtų 

užtikrinti ne tik informacijos prieinamumą, bet kurti šių pagyvenusių žmonių kartai tinkamas 

socialines, kultūrines ir edukacines programas (Boomers and beyond, 2010). 

 

3.4. Bibliotekų sutrikusios regos vartotojams veiklos tendencijos 
 

Specialiosios bibliotekos, aptarnaujančios regos sutrikimus turinčius vartotojus, patiria 

daugelį jau aptartų politinių ir ekonominių pokyčių poveikį. Tačiau yra ir kitų permainų, susijusių 

su šių bibliotekų veiklos specifika. Jas trumpai aptarsime šiame poskyryje.  

Pagrindiniai pokyčiai, kuriuos stipriausiai pajuto bibliotekos, skirtos akliesiems, tai IRT 

poveikis ir permainos autorių ir gretutinių teisių įstatymuose (arba jų nebuvimas). Šie pokyčiai 

siejasi su pamatine problema, su kuria susiduria aklųjų bibliotekos – savalaikis ir pakankamas 

vartotojų aprūpinimas informacijos ištekliais.  

Dėl regos sutrikimų aklųjų bibliotekų vartotojai neturi galimybių skaityti įprastų 

regintiesiems skirtų leidinių. Jiems turi būti leidžiami specializuoti leidiniai – spaudiniai Brailio 

raštu, garsinės knygos ir kt. Tokių spaudinių leidyba reikalauja nemažai finansinių ir laiko sąnaudų. 

Todėl regos sutrikimus turinčius vartotojas pasiekia vos 2–5 proc. metinės šalies leidybos 
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produkcijos. Be to, net ir šie leidiniai pateikiami vartotojams neoperatyviai (Lee, 2005; Libraries for 

the blind in the information age, 2005). Tai lemia aklųjų bibliotekų vartotojų socialinę atskirtį, 

galimybių mokytis, turiningai leisti laisvalaikį bei atlikti kitas užduotis apribojimą. Akivaizdu, kad 

dėl įvairių priežasčių – finansinių, teisinių, technologinių – bibliotekos kol kas negali užtikrinti 

lygiavertiško regos negalią turinčių skaitytojų aprūpinimo informacijos ištekliais. 

IRT plėtra padėjo regos negalią turintiems vartotojams įgyti daugiau savarankiškumo. 

Atsirado nemažai įrankių, kurie leidžia jiems savarankiškai pasiekti interneto informacijos išteklius 

(pvz., ekranų didintuvai, elektroninės Brailio eilutės, kalbos sintezatoriai ir kt.). Dalis šių įrankių – 

nemokami arba įdiegti į įvairius komercinius produktus (pvz., kalbos sintezatoriai e.knygose). 

Pradėtos leisti e.knygos (įskaitant skaitmenines garsines knygas), sukurtas ir plačiai taikomas regos 

sutrikimų turintiems vartotojams pritaikytas skaitmeninės informacijos pateikimo formatas DAISY 

ir kiti sprendimai. Jis leido ne tik perklausyti leidinius, bet naviguoti tekstuose (pvz., rasti reikiamą 

skyrių, reikšminius žodžius) (Lee, 2005; Tank, Frederiksen, 2007). Tačiau komerciniai ir viešieji 

informacijos ištekliai (e.knygos, duomenų bazės, interneto svetainės) dar nepakankamai prieinami 

vartotojams su regos negalia (Mates, Reed, 2011; Schmetzke, 2009).  2010 m. 32 duomenų bazių 

prieinamumo tyrimas (įskaitant tokias žinomas ir prenumeruojamas duomenų bazes kaip EBSCO, 

JSTOR ir kt.) parodė, kad apie 72 proc. šių duomenų bazių vertintinos kaip mažai ar visai 

neprieinamos žmonėms, naudojantiems kompensacinę įrangą (Tatomir, Durrance, 2010). Todėl 

specialiųjų bibliotekų akliesiems vaidmuo organizuojant informacijos prieigą išlieka svarbus. 

Atsižvelgdamos į tai, kad skaitmeninių informacijos išteklių kūrimas gali paspartinti ir 

pagerinti vartotojų aprūpinimą informacija, bibliotekos kuria skaitmenines bibliotekas ir paslaugas. 

Ši veikla vyksta jau kur kas ilgiau nei dešimtmetį. Aklųjų bibliotekos eksperimentuoja su 

mobiliosiomis technologijomis, kurios leidžia vartotojams savarankiškai pasiekti bibliotekos 

leidinius iš bet kurios vietos ir bet kuriuo laiku (Bae, 2007). 

Šiuo metu įvairiose pasaulio šalyse  regos negalią turintiems vartotojams sudėtinga gauti 

naujų informacijos išteklių, nes jų pritaikymas ir prieigos organizavimas specialius poreikius 

turintiems žmonėms siejasi su autorių teisių subjektų išimtinėmis turtinėmis teisėmis kontroliuoti 

kūrinio platinimą, atgaminimą, viešą skelbimą. Kai kurių šalių teisės aktuose yra išimčių, 

leidžiančių neįgaliuosius asmenis aptarnaujančioms organizacijoms nekomerciniais tikslais  

pritaikyti kūrinius prie regos negalią turinčių vartotojų poreikių ir organizuoti jų prieigą tik šiems 

asmenims. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos 2007 m. užsakytas tyrimas parodė, kad 

žymiai mažiau, negu pusė PINO narių neturi aukščiau aptartų autorių turtinių teisių apribojimų ir 

išimčių. Tai žymiai sumažina informacijos išteklių prieinamumą tokiems vartotojams.  

Aklųjų bibliotekos – tai institucijos, kurios tenkina labai įvairių vartotojų skirtingus 

poreikius. Kadangi neretai aklųjų biblioteka yra vienintelė ar viena iš nedaugelio prieinamų 

informacijos išteklių tiekėjų, ji turi orientuotis į laisvalaikio, savišvietos, studijų ir kitų poreikių 

tenkinimą. Esant ribotiems ištekliams tai verčia aklųjų bibliotekas ieškoti galimybių operatyviai 

gauti ar pateikti skaitmeniniu formatu reikalingus leidinius. Todėl platūs bendradarbiavimo tinklai 

su įvairiomis komercinėmis, valstybinėmis ir nepelno įstaigomis yra privalomas šių bibliotekų 

veiklos elementas. Bendradarbiavimas leidžia sumažinti leidybos kaštus (pvz., gavus skaitmeninį 

failą iš leidėjo), operatyviai pateikti informacijos išteklius vartotojui, praplėsti siūlomų informacijos 

išteklių asortimentą (Epp, 2006).  

 



36 

 

4. Politinių-teisinių, ekonominių, socialinių-kultūrinių ir technologinių 

veiksnių analizė 
 

Ši dalis skirta išnagrinėti politinių-teisinių, socialinių-kultūrinių ir technologinių veiksnių 

poveikį Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešosioms bibliotekoms artimiausių 5–10 metų 

perspektyvoje. Atliekant analizę dėmesys sutelkiamas į Lietuvos kontekstą, t.y. nagrinėjami 

veiksniai, kurie turi įtakos šalies mastu. Esant reikalui atsižvelgiama ir į tarptautines tendencijas. 

Analizė atliekama pasitelkiant Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos, Lietuvos banko ir kitų tarptautinių bei Lietuvos organizacijų duomenis, 

prognozes, apibendrinimus.  

Esant galimybei analizei pasitelkiami ateities prognozių duomenys. Tačiau daugelyje sričių 

tokių duomenų trūksta, todėl tokiais atvejais nagrinėjami praeities duomenys, pasikeitimai, 

vertinama tam tikro veiksnio įtaka praeityje, konteksto sąlygos ir kitos kintamosios, kurios gali 

turėti įtakos ateičiai. 

 

4.1. Politinių-teisinių veiksnių analizė 

 

Lietuvos apskričių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų veiklai reikšmingos politikos 

sritys – bendrosios valstybės plėtros strategijos, švietimo, mokslo, informacijos ir kultūros politika. 

Šių sričių dokumentai analizuojami siekiant nustatyti pagrindines tendencijas ir politinę-teisinę 

tiriamų bibliotekų raidos aplinką. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Europos Sąjungos (toliau tekste 

– ES) struktūrinė parama sudaro reikšmingą Lietuvos strategijų įgyvendinimo finansavimo dalį, 

nagrinėtos ir ES paramos programos ir priemonės. 

Politinių-teisinių veiksnių analizę apsunkina tai, kad tyrimo rengimo metu Lietuvoje vyksta 

strateginių dokumentų, kurie nulems valstybės raidą per artimiausią dešimtmetį, rengimo darbai. 

Lietuvoje neseniai patvirtinta nauja ilgalaikės valstybės raidos strategija Lietuva 2030 (Dėl 

valstybės pažangos strategijos..., 2012). Vyksta jos įgyvendinimo plano Nacionalinės pažangos 

programa rengimo ir derinimo darbai. Nacionalinė pažangos programa rengiama derinant ES 

strateginius (pagal naujausią ES ilgalaikę raidos strategiją Europa 2020) ir Lietuvos ilgalaikės 

valstybės raidos strategijos Lietuva 2030 prioritetus. Remiantis Nacionalinės pažangos programos 

prioritetais bus paskirstytos nacionalinio biudžeto lėšos ir ES struktūrinė parama 2014–2020 

metams (Nacionalinės pažangos programos koncepcija, 2012). Daugelis politinių sprendimų, 

turinčių įtaką bibliotekų veiklai, priklausys nuo Nacionalinės pažangos programos turinio. 

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino dar vieną 

svarbų strateginį dokumentą –  Nacionalinę reformų darbotvarkę. Šis dokumentas numato, kokias 

reformas turi įgyvendinti Lietuvos valstybė, tam kad įveiktų kliūtis, kurios trukdo pasiekti ES 

strategijoje Europa 2020 numatytus rodiklius. Nacionalinė reformų darbotvarkė irgi atskleidžia 

pagrindinius prioritetus, kuriems bus skiriamas dėmesys artimiausią dešimtmetį (Lietuvos 

konvergencijos 2011 metų programa ir nacionalinė reformų darbotvarkė, 2011). 

Atlikus bendrųjų ir sektorinių strategijų, programų, kitų teisės aktų analizę paaiškėjo, kad 

dabartinė Lietuvos politinė-teisinė bibliotekų veiklos aplinka gali atverti naujų bibliotekų plėtros 

galimybių, tačiau yra tam tikrų tendencijų, kurie riboja bibliotekų plėtrą. Identifikuotos kelios 

tendencijos: 



37 

 

 Stiprinama bibliotekų infrastruktūra: sustiprinta Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų 

techninė ir materiali infrastruktūra bei žmogiškieji ištekliai, kompiuterizuojamos valstybinės 

reikšmės bibliotekos. 

 Sudaromos palankios sąlygos plėtoti paslaugas neįgaliesiems. 

 Įvairių tarpsektorinių ir sektorinių strategijų prioritetai glaudžiai siejasi su bibliotekų 

vaidmenimis ir kompetencijos sritimi. 

 Šalyje vykdomos reformos lemia būtinybę koreguoti ar persvarstyti bibliotekų vaidmenis. 

 Kyla grėsmė, kad bibliotekų potencialas nebus panaudotas platesnės teminės aprėpties 

strategijų ir programų kontekste. 

 Autorių ir gretutinių teisių apsaugos reguliavimas nepalankus skaitmeninių informacijos 

išteklių valdymo plėtrai. 

Toliau detaliau aptarsime kiekvieną tendenciją, kuri skatina arba slopina galimybę 

bibliotekoms tapti reikšminga šalies informacinės infrastruktūros dalimi. Atkreiptinas dėmesys, kad 

kiekviena iš tendencijų turi skirtingą poveikį Lietuvos apskričių viešosioms ir valstybinės reikšmės 

bibliotekoms. 

 

4.1.1. Bibliotekų infrastruktūros pokyčiai ir kompiuterizavimas 

 

Per pastarąjį dešimtmetį padidėjo valstybės dėmesys ir investicijos į bibliotekų materialią ir 

techninę infrastruktūrą, žmogiškųjų išteklių plėtrą. Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių 

viešosiose bibliotekose šie procesai vyko skirtingu pagreičiu ir apimtimi bei kuruojant skirtingoms 

žinyboms. 

Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų  žmogiškųjų išteklių, materialios ir techninės 

infrastruktūros stiprinimas vyksta kelių didelių iniciatyvų dėka. Tai Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos kuruojamos programos ir iniciatyvos: Lietuvos bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 

2003–2013 metų programa, valstybės investicijų projektai Lietuvos bibliotekų kompiuterizavimas, 

Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos (LIBIS) plėtra,  pagal trišalę 

sutartį tarp Bilo ir Melindos Geitsų fondo, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2008–2012 m. vykdytas  projektas Bibliotekos 

pažangai.  

Lietuvos bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programa skirta 

užtikrinti gyventojams galimybę įgyti reikiamas žinias ir kvalifikaciją, išlyginti informacinės 

infrastruktūros skirtumus tarp didžiųjų Lietuvos miestų ir provincijos, gerinti bibliotekų 

materialines sąlygas, aprūpinimą informacijos ištekliais, kompiuterizavimą (Dėl bibliotekų 

renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programos patvirtinimo, 2002). Ši programa 

įpareigojo skirti bibliotekų modernizavimui lėšas iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir taip 

užtikrino nuolatinį programos tikslų įgyvendinimo finansavimą iš įvairių šaltinių. Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos duomenimis 2003–2011 m. iš valstybės biudžeto programai skirta 

apie 280 milijonų litų (Petuchovaitė, 2012). 

Dalyvaujant Lietuvos bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programoje pastatytas naujas 

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos ir rekonstruotas Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastatai. Šiuo metu tęsiami Vilniaus apskrities 

Adomo Mickevičiaus bibliotekos pastato rekonstrukcijos darbai.  Šios programos kontekste gerintas 
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bibliotekų aprūpinimas spausdintiniais leidiniais, skiriamos lėšos aprūpinant ir skaitmeniniais 

informacijos ištekliais. 

Valstybės investicijų projektas  Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos 

sistemos (LIBIS) plėtra skirtas vieningos kompiuterizuotos bibliotekų informacijos procesų 

valdymo sistemos sukūrimui ir diegimui Lietuvos bibliotekose. Iniciatyva leido bibliotekoms 

automatizuoti bibliotekinius darbo procesus, atpalaiduoti personalą nuo rutininių darbų, dalytis 

duomenimis tarp bibliotekų, efektyviai aptarnauti vartotojus.  

Viešųjų bibliotekų kompiuterizavimo pastangos buvo tęsiamos Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijai inicijavus ir pasirašius bendradarbiavimo sutartį su JAV Bilo ir Melindos 

Geitsų fondu ir Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka dėl projekto „Bibliotekos 

pažangai“ (2008–2012 m.) vykdymo. Šiuo projektu siekta sustiprinti Lietuvos viešųjų bibliotekų 

infrastruktūrą ir žmogiškuosius išteklius, paskatinti Lietuvos gyventojus aktyviai naudotis 

informacijos technologijų galimybėmis (Bibliotekos pažangai: apie projektą, 2012). Projektas turėjo 

beprecedentį poveikį visam Lietuvos viešųjų bibliotekų tinklui. Iniciatyva buvo įgyvendinama 

dalyvaujant 1276 bibliotekoms ir leido žymiai sustiprinti bibliotekų aprūpinimą kompiuteriais, 

viešojo interneto prieigos, neįgaliesiems pritaikyta ir kita kompiuterine bei biuro įranga, sukurti 

bibliotekų mokymosi centrus (žr. 4 lentelę).  

 

4 lentelė. Projekto „Bibliotekos pažangai“ pagrindiniai bibliotekų infrastruktūros stiprinimo 

rezultatai (Moderniai visuomenei – naujoviška biblioteka, 2012) 

Rodiklis Rezultatas 

INFRASTRUKTŪRA 

Bibliotekos, kuriose įrengta ar iš esmės atnaujinta viešoji interneto prieiga 891 

Apskričių ir savivaldybės viešosiose bibliotekose įrengti mokymo centrai 11 

Apskričių ir pagrindinės savivaldybių bibliotekos, aprūpintos kompiuteriais su programine 

įranga regėjimo negalią turintiems vartotojams 

72 

Kompiuteriai su programine įranga viešajai interneto prieigai organizuoti 3120 

Kompiuteriai bibliotekų darbuotojams 1411 

Kompiuteriai su programine įranga mokymo centrams 244 

Interneto svetainės, pritaikytos neįgaliųjų poreikiams ir mobiliems įrenginiams 57 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Projekto mokymų dalyviai-bibliotekų darbuotojai 2700 

Projekto mokymų dalyviai-bibliotekų darbuotojai, įgiję Europos kompiuterio vartotojo 

pažymėjimą 

1332 

Bibliotekų darbuotojai, dalyvavę specifinės tematikos mokymuose 3845 

 

Prie viešųjų bibliotekų viešosios interneto prieigos infrastruktūros plėtros prisidėjo Lietuvoje 

vykdomos informacinės visuomenės plėtros iniciatyvos. Interneto infrastruktūros ir prieinamumo 

stiprinimas visoje šalyse ir skirtumų tarp didžiųjų miestų ir kaimiškų vietovių mažinimas – 

ilgalaikis Lietuvos informacinės visuomenės plėtros prioritetas, kuris atsispindi skirtingų metų ir 

įvairaus lygio strategijose. Plačiajuosčio ryšio plėtrai koordinuoti 2005 m. patvirtinta Lietuvos 

plačiajuosčio ryšio infrastruktūros  2005–2010  metų plėtros strategija. 2011 m. įsigaliojusios 

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.  programoje  numatoma užtikrinti tolygią 
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plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą, atnaujinti viešosios prieigos infrastruktūrą bibliotekose 

(Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros..., 2011). Interneto infrastruktūros plėtros 

prioritetams įgyvendinti skiriamos didžiulės investicijos. Pavyzdžiui, vien 2004–2006 m. 

įgyvendinant ES struktūrinės paramos prioritetą Informacinė visuomenė visiems interneto 

infrastruktūrai skirta 116,4 milijonai litų (Europos Sąjungos parama Lietuvos informacinės 

visuomenės plėtrai..., 2010). 2007-2013 m. plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrai skirta jau 

daugiau, negu 172 milijonai litų (ES parama, 2012).  

Įgyvendinant vieną iš Lietuvos informacinės visuomenės prioritetų – viešųjų interneto 

prieigos taškų plėtrą – per pastarąjį dešimtmetį įvykdyti keli reikšmingi viešosios interneto prieigos 

taškų ir interneto infrastruktūros plėtros projektai.  Pažymėtina, kad būtent interneto infrastruktūros 

plėtros iniciatyvos vertinamos kaip padariusios didžiausią teigiamą poveikį visuomenei 

įgyvendinant ES struktūrinės paramos programas. Tarp tokių sėkmingų projektų Viešųjų interneto 

prieigos taškų (VIPT) steigimas kaimo vietovėse (2004 m.), Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo 

plėtra (2006–2008 m.), Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN 

(2005–2008 m.) ir šiuo metu vykdomas Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų 

plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra (RAIN-2, 2009–2013 m.) (Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 

programavimo dokumento..., 2009). Jau įvykdytų projektų rezultatai iliustruoja jų pasiekimus (žr. 5 

lentelę). Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros darbai tęsiami naujame projekte Plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse (PRIP, 2012 m.) (Plačiajuostis internetas, 2012).  

 

5 lentelė. Interneto ryšio ir prieigos infrastruktūros stiprinimo iniciatyvos ir jų rezultatai 

Iniciatyva Rezultatai 

Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimo 

vietovėse: VIPT1 ir VIPT2 (2004, 2006-2008 m.) etapai 

800 viešosios interneto prieigos taškų 

Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų 

plačiajuostis tinklas RAIN (2005-2008 m.) 

3357 km plačiajuosčio interneto infrastruktūra 

pasiekiama 300000 gyventojams 

 

Lietuvos technikos, Lietuvos medicinos ir Lietuvos aklųjų biblioteka taip pat skirtingu 

intensyvumu dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programose. Didžiausią įtaką 

šioms bibliotekoms turėjo LIBIS diegimas ir plėtra, o Lietuvos aklųjų bibliotekai taip pat 

dalyvavimas Lietuvos bibliotekų modernizavimo ir renovacijos 2003–2013 metų programoje, kuri 

užtikrino šios bibliotekos aprūpinimą leidiniais, paramą pastato įrengimui. Tačiau per pastarąjį 

dešimtmetį Lietuvos technikos ir Lietuvos medicinos bibliotekos daugiausia gaudavo atsitiktinę 

paramą iš projektų, ir iš didžiųjų strateginių kultūros, mokslo arba švietimo programų buvo 

finansuojamas tik jų dalyvavimas LIBIS ir ALEPH programose.   

Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos dalyvavo 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos akademinių bibliotekų kompiuterizavimo 

iniciatyvose ir Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo veikloje diegiant narių bibliotekose 

kompiuterizuotą bibliotekinę informacijos sistemą ALEPH, kuriant bendrą bibliotekų mokslo ir 

studijų išteklių portalą Lietuvos virtuali biblioteka, virtualią akademinę biblioteką eLABa ir kitas 

informacines sistemas (Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas, 2012). Parama bibliotekų 

kompiuterizavimui ir bendrų informacijos sistemų kūrimui skiriama iš Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos, kuruojančios mokslo ir studijų institucijų bibliotekų veiklą, lėšų bei 

pasitelkiant ES struktūrinę paramą (Lietuvos akademinė e.biblioteka, 2012).  
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LABT iniciatyvos pastaruoju metu buvo plėtojamos ir finansuojamos pagal dvi Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotas programas – Informacinės technologijos 

mokslui ir studijoms (2001–2006 m.) ir Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 metų programą. 

Pastaroji programa buvo sukurta tam, kad užtikrintų įgyvendinamų iniciatyvų tęstinumą ir plėtrą 

virtualioje aplinkoje: 

Programos tikslas yra panaudojant sukauptą patirtį bei sukurtą informacinių technologijų 

infrastruktūrą sudaryti sąlygas ir padėti Programos dalyviams, veikiant pagal tinklinį modelį, 

vykdyti ir plėsti savo veiklą virtualioje erdvėje, teikiant aukštojo mokslo ir kitas švietimo paslaugas 

Lietuvos gyventojams ir konkuruojant pasaulio rinkose (Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 

metų programa, 2007).  

Per pastarąjį dešimtmetį  padidėjo valstybės investicijos į viešųjų ir valstybinės reikšmės 

bibliotekų aprūpinimą elektroniniais informacijos ištekliais. Elektroniniais informacijos ištekliais 

bibliotekos aprūpinamos gavus lėšas iš Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ir mokslo 

ministerijų (žr. 2 pav.).   

2001 m. įsteigta Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA), kuri ėmėsi centralizuotos 

duomenų prenumeratos organizavimo Lietuvos bibliotekoms veiklos. 2009–2012 m. duomenų 

bazių prenumeratai pasitelkta ES struktūrinės paramos programos – įgyvendinant projektą 

eMoDB.LT gauta ES 30 mln. litų parama tyrėjų ir bibliotekininkų mokymams bei duomenų bazių 

prenumeratai, eMoDB.LT antram etapui (2012–2015 m.) – 24,2 mln. litų parama (Banionytė, 

Vaškevičienė, 2012). Šiuo metu Lietuvos bibliotekose prenumeruojamos net 65 duomenų bazės. Tai 

didelis pokytis lyginant su 2002 metų situacija, kai pradėta prenumeruoti viena duomenų bazė 

(Banionytė, Vaškevičienė, 2011). 

 

 
 

2 pav. Lėšos, skiriamos Lietuvos bibliotekoms duomenų bazių prenumeratai (tūkst. Lt) (Banionytė, 

Vaškevičienė, 2011) 

Santrumpos: KM – Kultūros ministerija, ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija, ŠMM papild. – Švietimo ir mokslo 

ministerijos papildomas finansavimas 
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Apibendrinant galima daryti išvadą, kad per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos Respublikos 

kultūros ir švietimo ir mokslo ministerijos skyrė nemažai dėmesio kompiuterizuotų bibliotekų 

informacijos valdymo, virtualių bibliotekų, interaktyvių paslaugų diegimui savo kuruojamose 

bibliotekose. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija reikšmingai prisidėjo prie viešųjų 

bibliotekų, tarp jų ir apskričių viešųjų, materialinės ir techninės infrastruktūros gerinimo bei 

žmogiškųjų išteklių plėtros. 

 

4.1.2. Įvairių tarpsektorinių ir sektorinių strategijų prioritetai  glaudžiai siejasi su 

bibliotekų vaidmenimis ir kompetencijos sritimi 

 

Lietuvos apskričių viešosios ir valstybinės reikšmės bibliotekos potencialiai turi galimybę 

aktyviai prisidėti įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą,  socialinės atskirties mažinimo, mokslo 

potencialo stiprinimo, inovacijų skatinimo ir kitus atskirų sektorių strateginius prioritetus. Toliau 

detaliau aptarsime kiekvienoje srityje atsiveriančias galimybes. 

 

Mokymosi visą gyvenimą ir informacinės visuomenės prioritetai 

Į įvairias gyvenimo sritis skverbiantis informacijos ir ryšių technologijoms, didėjant 

gyventojų mobilumui, sparčiai senstant žinioms, ypatingai auga nuolatinio gebėjimų tobulinimo ir 

atnaujinimo, arba mokymosi visą gyvenimą, reikšmė. Dėl minėtų pokyčių ypač didelė reikšmė 

tenka bendrųjų piliečių gebėjimų – skaitmeninio ir kompiuterinio raštingumo, socialinių, kalbos, 

gebėjimo mokytis ir kitokių kompetencijų – ugdymui. Šios kompetencijos glaudžiai siejasi su 

socialinės politikos prioritetų – gyventojų užimtumo, socialinės sanglaudos – įgyvendinimu.  

Įvairių mokymosi visą gyvenimą formų aktualumas įtvirtintas Mokymosi visą gyvenimą 

užtikrinimo strategijoje (patvirtinta 2004 m., atnaujinta – 2008 m.).  Strategijoje atkreipiamas 

dėmesys, kad vis dar trūksta iniciatyvų gyventojų neformaliojo švietimo srityje ugdant jų 

bendruosius gebėjimus; socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės neturi lygiaverčių galimybių 

pasinaudoti neformaliojo švietimo paslaugomis. Mokymosi visą gyvenimą strateginiai  prioritetai – 

tęstiniai. Jiems įgyvendinti buvo numatytas finansavimas ES struktūrinės paramos 2004–2006 m. 

laikotarpiu. Šiuo metu mokymosi visą gyvenimą iniciatyvos finansuojamos pagal 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros programą, Mokymosi visą gyvenimą prioritetą.  

Lietuvos piliečių galimybės įgyti įvairių žinių ir gebėjimų įtvirtintos Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo įstatyme (1998 m., pataisos – 2010 m.). Neformalusis švietimas apima asmenų 

gebėjimų lavinimo formas, kai įgyti gebėjimai ir žinios nėra įtvirtinami formaliai (pvz., diplomais ar 

sertifikatais). Įstatyme apibrėžiama, kad neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas gali teikti 

įvairios institucijos. Įvairias sritis reguliuojančios ministerijos organizuoja neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą jų kuruojamose institucijose (Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, 1998). 

Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas 

sudaro bibliotekoms galimybę realizuoti savo potencialą švietimo srityje. Tradiciškai viena iš 

viešųjų bibliotekų funkcijų – šviečiamoji, t.y. viešosios bibliotekos sudaro sąlygas savišvietai ir 

mokymuisi visą gyvenimą. Bibliotekos, konsultuodamos, aprūpindamos gyventojus informacijos 

ištekliais, rengdamos teminius mokymus tampa svarbia mokymosi visą gyvenimą infrastruktūra ir 

paslaugų teikėja. 
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Gyventojų gebėjimo naudotis informacijos ir ryšių technologijomis prioritetai įtvirtinti 

Visuotinio kompiuterinio raštingumo (2004 m.)  ir Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. 

programose.  

Visuotinio kompiuterinio raštingumo programa padėjo pagrindą sistemingam Lietuvos 

gyventojų gebėjimų naudotis informacijos ir ryšių technologijomis ugdymui. Joje siekiama sukurti 

kompiuterinio raštingumo ugdymo sistemą – standartus, institucijų tinklą. Vykdant programą 

priimtas Visuotinio kompiuterinio raštingumo standartas (2004 m.), kuris nustatė mokymo 

programų turinį ir reikalavimus, kurie atitiko Europos kompiuterių vartotojo pažymėjimo (angl. 

European Computer Driving Licence) programos principus (Dėl visuotinio kompiuterinio 

raštingumo standarto patvirtinimo, 2004). Šiuo metu kompiuterinio raštingumo mokymus 

koordinuoja Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Įgaliotais ECDL testavimo centrais gali tapti 

įvairios institucijos – švietimo centrai, viešosios įstaigos, verslo įmonės. Visuotinio kompiuterinio 

raštingumo programoje numatyta, kad tokiais centrais gali tapti ir bibliotekos (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo programos, 2004).  

Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje informacinė visuomenė 

apibrėžiama kaip atvira, išsilavinusi ir nuolat besimokanti visuomenė, kurios nariai visose veiklos 

srityse efektyviai naudojasi IRT (Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros..., 2011). Šiuo metu 

Lietuvoje kuriant informacinę visuomenę itin aktuali problema – gyventojų skatinimas naudotis 

internetu, kompiuteriais, viešosiomis e.paslaugomis. Informacinės visuomenės plėtros 2011–

2019 m. programoje siekiama mažinti dėl įvairių priežasčių susidariusį IRT žinių ir kompetencijų 

atotrūkį ir sudaryti tinkamas sąlygas išmokti naudotis IRT. Kompiuterinio raštingumo gebėjimų 

ugdymui 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje skirta atskira priemonė 

Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas. 

 Šiuo metu vykstančioje diskusijoje dėl informacinės visuomenės plėtros prioritetų ES 

struktūrinės paramos 2014–2020 metų laikotarpiu ryškėja palankios viešosioms bibliotekoms 

išvados. Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės plėtros komiteto užsakymu atliktoje 

studijoje dėl ateinančio struktūrinės paramos laikotarpio prioritetų, skelbiama, kad šiuo metu 

bibliotekų darbuotojai pirmauja sprendžiant naudojimosi IRT spragų ir socialinės atskirties 

problemą kaimo vietovėse ir siūlo pasinaudoti bibliotekose sukaupta kompetencija. 2014–2020 

metų ES struktūrinė parama turėtų būti panaudota siekiant, kad viešieji prieigos prie interneto 

taškai viešosiose bibliotekose taptų vietos kompetencijos centrais, kuriuose visi asmenys galėtų 

gauti konsultaciją dėl naudojimosi internetu ar viešųjų paslaugų naudojimo (Lietuvos informacinės 

visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų..., 2012: p. 6). Tai reiškia, kad viešosios bibliotekos turi 

didelių perspektyvų būti įtrauktos į socialinės atskirties informacinėje visuomenėje mažinimo 

programas ir jų pagrindinis vaidmuo sietųsi su kompiuterinio raštingumo ugdymu. 

Įgyvendinant Lietuvos mokslo reformą ir stiprinant šalies mokslo  potencialą  aktualus 

informacinis tyrėjų raštingumas suteikiant mokslininkams galimybę prisitaikyti prie pokyčių, įgyti 

darbo su skaitmeniniais moksliniais ištekliais ir jų telkiniais galimybes. Mokslininkų gebėjimų 

stiprinimas ir bendrųjų kompetencijų ugdymas vykdomas pagal ES struktūrinės paramos 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetą Tyrėjų gebėjimų stiprinimas. 

Bendrųjų ir ypač kompiuterinio ir/ar informacinio raštingumo gebėjimų ugdymo aktualumo 

augimas turi įtakos visoms bibliotekoms. Lietuvos bibliotekų tinklas – tai geografiškai tolygiai 

paskirstyta institucijų, aprūpintų informacijos ir ryšių technologijomis, sistema. Bibliotekininkų 
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profesinės kompetencijos rasti, atrinkti, vertinti informaciją sudaro palankias sąlygas aktyviai 

įsitraukti į gyventojų informacinio ir/ar kompiuterinių įgūdžių tobulinimo iniciatyvas.  

 

Socialinės atskirties mažinimo strategijos 

Nacionalinės reformų darbotvarkės dokumente pripažįstama, kad Lietuvoje aktuali socialinė 

atskirties problema. Lietuvos gyventojų materialinės gyvenimo sąlygos ir galimybės labai 

diferencijuotos (apie tai taip pat rašoma 4.3.4. skyriuje), dalis gyventojų atsidūrė už skurdo ribos, 

pažeidžiamos – bedarbių, daugiavaikių šeimų grupės. Socialinės atskirties problemą ketinama 

spręsti pasitelkiant įvairias strategijas ir programas (Lietuvos konvergencijos 2011 metų programa ir 

nacionalinė reformų darbotvarkė, 2011).  

Socialinės atskirties mažinimo strateginiai dokumentai itin aktualūs apskričių viešosioms 

bibliotekoms (ir visoms viešosioms bibliotekoms atskirai), kadangi jų darbo barai – socialinės 

sanglaudos didinimas, darbas su pažeidžiamomis ir socialiai atskirtomis grupėmis. Tačiau socialinės 

atskirties mažinimo veiklos laukas svarbus ir kitoms bibliotekoms. Tai, pavyzdžiui, Lietuvos aklųjų 

biblioteka, kuri skatina neįgaliųjų žmonių socialinę integraciją.  

Socialinei atskirčiai mažinti Nacionalinėje reformų darbotvarkėje skiriamos kelios 

programos. Bibliotekoms aktualios šios: 

 Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa – ši programa skirta 

gerinti jaunųjų gyventojų saviraiškos sąlygas, skatinti socialinę ir ekonominę gerovę. Šioje 

programoje akcentuojami tiesiogiai su bibliotekų veikla susiję prioritetai. Tai jaunimo 

pilietiškumo ugdymas, galimybių pažinti kultūrą sudarymas, jaunimo kūrybiškumo 

skatinimas (Dėl nacionalinės jaunimo politikos..., 2010).  

 Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2011–2013 metų programa – ši 

besibaigianti programa yra nacionalinės regioninės politikos dalis. Ji skirta spręsti įvairių 

Lietuvos regionų plėtros netolygumo problemas. Tikėtina, kad pasibaigus šiai programai, 

veikla šioje srityje bus ir toliau tęsiama. Bibliotekų strateginių interesų lauke atsiduria 

programos priemonės, nukreiptos į vietos bendruomenės iniciatyvų skatinimą gerinant jų 

gyvenimo kokybę, regionų kultūros infrastruktūros plėtrą (Nutarimas dėl regionų socialinių 

ir ekonominių skirtumų mažinimo..., 2011). 

 Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003–2012 metų programa – dar 

viena besibaigianti programa. Tačiau atsižvelgus į tai, kad 2010 m. Lietuva ratifikavo JTO 

Neįgaliųjų teisių konvenciją, kryptinga neįgaliųjų socialinės integracijos veikla turėtų būti 

tęsiama. Lietuvos aklųjų ir kitoms bibliotekoms, aptarnaujančioms neįgaliuosius asmenis, 

svarbus programos lygių galimybių sudarymo prioritetas, kuris apima švietimo, kultūros bei 

informacijos paslaugų teikimo klausimus (Dėl LRV  2002 m. birželio 7 d. nutarimo…, 

2010).  

 

Inovacijų, mokslo ir kitos sektorinės strategijos  

Lietuvos didžiosioms mokslinėms ir specialiosioms bibliotekoms atsiveria nemažai 

galimybių dalyvauti inovacijų ir kitų sektorinių strategijų įgyvendinimo procesuose. 

Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategija – tai tarpsektorinė strategija, kurios 

įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos ūkio bei švietimo ir mokslo ministerijos. Ši 

strategija siekia didinti šalies ekonominį potencialą skatindama (ir sudarydama prielaidas) 

inovacijas bei prisidedama kuriant žinių visuomenę. Strategijos tikslas – kurti kūrybingą visuomenę, 
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sudaryti sąlygas plėtoti verslumą ir inovacijas (Nutarimas dėl Lietuvos inovacijų 2010–2010 metų 

strategijos, 2010) – patrauklus bibliotekoms, nes siejasi su žinių ir intelektinio potencialo 

stiprinimu, kas yra svarbi bibliotekų misijos dalis. Strategijoje figūruoja prioritetai, susiję su 

mokymusi visą gyvenimą, kompiuterinio raštingumo ugdymu, kultūra ir kūrybiškumu. 

Kadangi Lietuvos inovacijų strategija orientuota į inovatyvaus verslo plėtrą, ji gali būti 

patraukli Lietuvos technikos bibliotekai, kuri kaupia patentų fondą, teikia konsultacijas patentinės 

informacijos srityje, kai kurias savo paslaugas skiria verslui.  Lietuvos inovacijų strategijos 

įgyvendinimo plane kelios priemonės tiesiogiai siejasi su Lietuvos technikos bibliotekos veikla.  Tai 

3.3.1. priemonė, skirta inovacijų populiarinimui ir informacijos apie inovacijų sklaidai ir 3.5.3. 

priemonė, apimanti pramoninės nuosavybės apsaugos populiarinimą, konsultacijas dėl patentų 

gavimo, dizaino ir prekės ženklų registravimo (žr. Lietuvos inovacijų 2010–2010 metų strategijos 

įgyvendinimo..., 2010). Galiojantis Lietuvos inovacijų strategijos įgyvendinimo planas apima tik 

trijų metų laikotarpį, todėl yra galimybė didinti Lietuvos technikos bibliotekos matomumą ir veiklas 

įgyvendinant inovacijų strategiją ateityje. 

Vienas iš svarbiausių Lietuvos mokslo ir  inovacijų politikos prioritetų – sustiprinti Lietuvos 

mokslo potencialą ir padidinti jo konkurentiškumą. Mokslas traktuojamas kaip viena iš priemonių 

paskatinti šalies ekonomikos augimą, nes mokslas, ypač aktyviai bendradarbiaujantis su verslu, tai 

reikšmingas inovacijų šaltinis. Todėl mokslo stiprinimas įtvirtintas ekonomikos augimo 

prioritetams skirtose Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų ir Lietuvos 

inovacijų 2010–2020 metų programose. Mokslo plėtros, kūrybiškumo prioritetai ir jų sąsajos su 

inovacijomis paskatino kurti studijų, mokslo plėtros ir bendradarbiavimo su verslu infrastruktūras, 

arba integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus (slėnius). Slėniuose numatoma sutelkti visą 

studijoms, mokslui, mokslo rezultatų komercinimui reikiamą infrastruktūrą (LRV nutarimas dėl 

nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo..., 2008; LRV nutarimas dėl Lietuvos inovacijų..., 

2010).   

Šia prasme bibliotekos irgi traktuotinos kaip mokslo ir studijų, inovacijų kūrimo 

infrastruktūra. Mokslo, studijų ir verslo slėnių plėtra Lietuvoje skatina mokslines ir akademines 

bibliotekas įsitraukti į nacionalinės reikšmės projektus, suderinti savo veiklą ir paslaugas su mokslo 

ir studijų naujovėmis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Integruotų mokslo, studijų ir 

verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijoje iškeliamas tikslas sukurti Lietuvoje 

tarptautinio lygio mokslo, studijų ir žinių ekonomikos branduolius, paspartinti žinių visuomenės 

kūrimą ir sustiprinti ilgalaikius Lietuvos ūkio konkurencingumo pagrindus (Integruotų mokslo, 

studijų ir verslo centrų..., 2007: p. 1). Mokslo ir studijų, naujovių taikymo versle procesus aptarnaus 

mokslinės komunikacijos ir informacijos centrai. Pavyzdžiui, projektuojamame Saulėtekio slėnyje 

iškilo nacionalinės reikšmės Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras (Integruoto mokslo, 

studijų ir verslo centro (slėnio) Saulėtekis..., 2008). Šio centro koncepciją ir projekto realizavimo 

planą parengė ir įgyvendino Vilniaus universiteto biblioteka. 

Bibliotekoms atsiveria perspektyvos tapti ne tik materialiomis, bet ir skaitmeninėmis mokslo 

infrastruktūromis. 2009 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotas 

ilgalaikio (10–15 m.) planavimo dokumentas Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodis. 

Jame išryškinamos potencialą turinčios Lietuvos mokslo institucijų  parengtos mokslinių tyrimų 

infrastruktūrų iniciatyvos. Tai dokumentas, kuris padeda pagrindą tolesniems Lietuvos mokslinių 

tyrimų infrastruktūrų plėtros planavimo darbams. Kelrodyje išryškėja potencialios infrastruktūrų 
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plėtros sritys bei egzistuojančių infrastruktūrų integracijos poreikis (Lietuvos mokslinių tyrimų 

infrastruktūrų kelrodis, 2011). 

Skaitmeninių mokslinių tyrimų infrastruktūrų sritis itin perspektyvi mokslinėms 

bibliotekoms, gali būti naudinga ir specialiosioms bibliotekoms, turint omenyje, kad jos aptarnauja 

ir tam tikros srities mokslininkus. Pažymėtina, kad bibliotekos buvo vienos pirmųjų, kurios padėjo 

pagrindą tarpinstitucinėms mokslinių publikacijų informacijos sistemoms, kurios irgi priskirtinos 

prie mokslinių tyrimų infrastruktūrų. Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodyje išryškėja 

jau egzistuojančių bibliotekų inicijuotų informacijos sistemų vaidmuo tolesnėje tokių infrastruktūrų 

plėtroje ir galimos naujos nišos. Akivaizdžiausias potencialas – lituanistinio paveldo informacijos 

sistemos (pvz., jau šiuo metu funkcionuojantis tarpinstitucinis portalas e.Paveldas), galimybė 

prisidėti prie paveldo ir istorijos tyrimų infrastruktūrų plėtros. Tačiau mokslinės bibliotekos gali 

diskutuoti ir dėl įsitraukimo į kitas, pavyzdžiui, medicinos mokslinių tyrimų infrastruktūrų 

iniciatyvas.  

 Pagaliau, kiekviena biblioteka pagal savo kompetencijų sritis gali dalyvauti sektorinėse 

strategijose ir jas įgyvendinančiose programose. Pavyzdžiui, Lietuvos medicinos bibliotekai aktuali 

šiuo metu rengiama Lietuvos sveikatos programa 2020 (Lietuvos sveikatos programa 2020, 2012). 

 

4.1.3. Kryptingai remiama kultūros paveldo skaitmeninimo veikla 

 

2005–2010 m. svarbiausių skaitmeninimo strateginių dokumentų parengimo dėka sudarytos 

palankios sąlygos plėtoti strateginių prioritetų įgyvendinimo mechanizmus. 2005 m. paskelbta 

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija, numatanti pagrindinius nacionalinius 

skaitmeninimo siekius ir gaires (Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos 

patvirtinimo, 2005). Šis dokumentas paskatino kurti nacionalinę skaitmeninimo valdymo 

infrastruktūrą. Skaitmeninimo tikslai, konkrečios priemonės ir išmatuojami rezultatai apibūdinti 

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijoje, 

paskelbtoje 2009 m.  Strategijos dėka suformuota šalies skaitmeninimo koordinavimo struktūra – 

nacionaliniai ir regioniniai skaitmeninimo centrai, skirti skatinti ir teikti metodinę pagalbą 

organizuojant skaitmeninimą Lietuvos institucijose. Įkurta patariamąjį balsą turinti Lietuvos 

skaitmeninimo taryba, kuri talkina formuojant prioritetines kultūros paveldo politikos kryptis, 

atlieka jų įgyvendinimo priežiūrą. 

Aiški skaitmeninimo vizija ir strateginiai prioritetai paskatino norminių dokumentų rengimą. 

Šiuo metu paskelbtos rekomendacijos dėl naudotinų skaitmeninimo standartų Skaitmeninio turinio 

kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašas (2010 m.), regioninių 

skaitmeninimo iniciatyvų gairės Skaitmeninės bibliotekos kūrimo regionuose rekomendacijos (2010 

m.). Aiški sektorinė informacinės visuomenės prioritetų įgyvendinimo strategija leido užtikrinti 

nuoseklų ir stabilų skaitmeninimo iniciatyvų įgyvendinimą pasitelkiant ES struktūrinę paramą. Savo 

ruožtu, paramos galimybės nulėmė kultūros institucijų aktyvumą dalyvaujant projektinėje veikloje. 

Pavyzdžiui, 2004–2006 m. įgyvendinant ES struktūrinės paramos prioritetą Informacinė visuomenė 

visiems 19 proc. sukurtų elektroninių paslaugų teko paslaugoms kultūros ir lietuvių kalbos srityje. 

Įgyvendinant 2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos programą vykdomi aštuoni 

skaitmeninimo projektai, kuriems skirta daugiau kaip 49,9 milijonų litų parama. Pusę šių 

skaitmeninimo projektų įgyvendina bibliotekos (ES parama, 2012). Pastaruoju metu skaitmeninimo 
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veikla nesikoncentruoja tik didelėse atminties institucijose, nes sudaromos sąlygos plėtoti mažesnės 

apimties skaitmeninimo projektus regionuose. Nuo 2010 m. Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerija teikia dalinę paramą pagal Skaitmeninto paveldo sklaidos programą. Ši programa  taip 

pat sudaro sąlygas plėtoti skaitmeninimo projektų vykdytojų kompetencijas.  

Pažymėtina, kad Lietuvoje bibliotekoms ir kitoms kultūros institucijoms sudarytos palankios 

sąlygos dalyvauti įvairių institucijų administruojamose skaitmeninimo ar kultūros paveldo 

programose. Tai Lietuvos mokslo tarybos administruojamos programos: nacionalinė programa 

Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas, kurios vienas iš prioritetų – moksliniams paveldo ir 

tapatumo tyrimams būtinos lituanistinio paveldo informacinės infrastruktūros sukūrimas (Valstybė 

ir tauta: paveldas ir tapatumas, 2012); Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa, 

kurioje numatytas skaitmeninių išteklių kūrimo, priežiūros ir plėtros prioritetas traktuojant 

skaitmeninimą kaip moksliniams tyrimams būtinų paveldo išteklių telkinių kūrimo priemonę 

(Lituanistikos plėtros programa, 2012). Šios programos atveria nemažai galimybių mokslinėms 

valstybinės reikšmės bibliotekoms inicijuoti kultūros paveldo skaitmeninimo projektus ir kurti 

paveldo informacinę infrastruktūrą lituanistiniams tyrimams. 

Taigi Lietuvoje sudarytos labai palankios sąlygos valstybinės reikšmės ir apskričių 

viešosioms bibliotekoms plėtoti kultūros paveldo skaitmeninimo veiklą. Programų įvairovė lemia 

galimybę dalyvauti skaitmeninimo iniciatyvose tiek didelėms bibliotekoms, turinčioms didesnių 

administracinių išteklių ES paramai įsisavinti, tiek inicijuoti mažesnės aprėpties projektus, kuriuose 

gali dalyvauti viena institucija ar keli partneriai. Atitinkamai, skaitmeninimo programų pasiūla 

leidžia rinktis tarp įvairių prioritetų, kurie labiau atitinka vienos ar kitos bibliotekos funkcijas ir 

specifiką.  

 

4.1.4. Sudaromos palankios sąlygos plėtoti informacijos paslaugas neįgaliesiems 

 

Palankiai informacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo aplinkai sukurti turėjo įtakos 

Jungtinių Tautų Organizacijos Neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimas Lietuvoje (2010 m.). 

Konvencijoje įtvirtinta neįgaliųjų asmenų teisė ieškoti ir gauti informaciją prieinama forma (21 str.). 

Šis dokumentas įpareigojo valstybes sudaryti neįgaliems asmenims palankias naudojimosi 

informacija sąlygas (Jungtinių Tautų neįgaliųjų konvencija ir jos fakultatyvinis protokolas, 2010) ir 

įtvirtinti atitinkamus prioritetus teisės aktuose. 

Naujoje Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo redakcijoje  (2011 m.) įtvirtinta galimybė 

be autorių teisių subjekto leidimo pritaikyti  kūrinį (įskaitant jo skaitmeninės versijos kūrimą) 

intelekto ir skaitymo sutrikimų turintiems žmonėms ir organizuoti tokiems vartotojams kūrinių 

virtualią prieigą. Esminiai pokyčiai: 

 Neįgaliųjų vartotojų, kuriems galioja apribojimai, rato praplėtimas.  Dabar tai ne tik 

sutrikusios regos ir klausos vartotojai, bet ir kiti intelekto ir skaitymo sutrikimų turintys 

asmenys.  

 Įgaliojimas tokius vartotojus aptarnaujančioms institucijoms platinti jiems pritaikytus 

kūrinius internetu (tinkamai užtikrinus, kad informacija naudojasi tik neįgalieji). Kūrinių 

platinimas internetu suteikė naujas galimybes pagerinti jų pasiekiamumą vartotojams, 

padidino neįgaliųjų asmenų savarankiškumą naudojantis naujomis paslaugomis. 
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Pažymėtina, kad šis pasiekimas reikšmingas ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. 2007 

m. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) užsakymu atliktoje tarptautinėje 

turtinių autorių ir gretutinių teisių turėtojų apribojimų neįgaliesiems studijoje nustatyta, kad 

analizuotų valstybių teisės aktuose trūksta nuostatų, kurios leistų efektyviai gaminti kūrinių versijas 

prieinamais formatais (pvz., skaitmeninio Brailio, DAISY formatais ir kt.) ir sudaryti interneto 

prieigos galimybę (Sullivan, 2007).  

Pirmą kartą Lietuvos kultūros politikos dokumentuose, t.y. Kultūros paveldo skaitmeninimo, 

skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijoje (2009 m.) skaitmeninių išteklių ir 

informacijos sistemos neįgaliesiems kūrimas įtvirtintas kaip viena iš strategijos įgyvendinimo 

priemonių.  

Šie pokyčiai itin reikšmingi Lietuvos aklųjų bibliotekai, Lietuvos apskričių viešosioms  ir 

kai kurioms mokslinėms bibliotekoms (pvz. Vilniaus universiteto bibliotekai), aptarnaujančioms 

neįgaliuosius asmenis. Jie leidžia kurti skaitmeninių informacijos išteklių valdymo infrastruktūros 

pagrindus, praplėsti paslaugų auditoriją įtraukiant ne tik regos sutrikimus turinčius vartotojus.  

 

4.1.5. Šalyje vykdomos reformos lemia būtinybę koreguoti ar persvarstyti bibliotekų 

vaidmenis 

 

Bibliotekų veiklai ilgalaikę ir/ar trumpalaikę  įtaką turi šalyje vykdomos reformos. Šiuo 

metu galima kalbėti apie regioninės politikos ir administracinės bei mokslo reformų įtaką apskričių 

viešosioms ir mokslinėms bibliotekoms. 

Lietuvos regioninė politika siekia sumažinti regionų ekonominės ir socialinės plėtros 

netolygumus ir užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę visuose Lietuvos regionuose. Regionų politikai 

būdingas laipsniškas sprendimų dėl regionų plėtros decentralizavimas ir sprendimo teisės 

perdavimas pačių regionų valdžios atstovams. Kadangi regioninės politikos planavimas atliekamas 

apskrityse, didelę reikšmę pastarosioms turėjo 2009 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvykdyta 

apskričių valdymo reforma, kuri panaikino apskričių viršininko administracijos instituciją, 

perskirstė jos funkcijas tarp kitų institucijų (LRV nutarimas dėl priemonių apskričių viršininkų...,  

2009), pertvarkė Lietuvos administracinį-teritorinį suskirstymą (Lietuvos Respublikos teritorijos 

administracinių vienetų..., 2010). Dalis apskričių viršininko administracijos funkcijų perėjo 

savivaldybių žinion. Padidėjus apskričių skaičiui (nuo 5 iki 10 apskričių) ir perdavus dalį apskričių 

viršininkų administracijos funkcijų savivaldybėms, sumažėjo centralizacija ir padidėjo savivaldybių 

vaidmuo priimant regioninės politikos įgyvendinimo sprendimus, taip labiau atsižvelgiant į atskirų 

regionų plėtros situaciją ir poreikius (Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, 

2008).  

Regioninės politikos decentralizavimas turi didelę įtaką apskričių viešosioms bibliotekoms. 

Panaikinus apskričių viršininkų administraciją – apskričių viešųjų bibliotekų steigėją – pastarosios 

perėjo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos žinion. Pažymėtina, kad toks steigėjo 

„kaitaliojimas“ apskričių viešosiose bibliotekose vyksta jau ne pirmą kartą. 2007 m. Lietuvos 

Respublikos  kultūros ministerija perdavė apskričių viešųjų bibliotekų steigėjo funkcijas apskričių 

viršininkų administracijoms, o po dviejų metų – 2009 m. steigėjo funkcijos buvo vėl grąžintos 

ministerijai (Moderniai visuomenei – naujoviška biblioteka, 2012). 
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Tokia situacija pakeičia apskričių viešųjų bibliotekų ryšį su jų aptarnaujamais regionais, 

kadangi regionų savivaldos institucijos jau nebėra steigėjai ir, atitinkamai, tiesioginiai tokių 

bibliotekų paslaugų užsakovai.  Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos vaidmuo – nacionalinės 

regioninės politikos formavimas ir įgyvendinimas kultūros sektoriuje, o konkretūs regionų plėtros 

sprendimai ir jų įgyvendinimo finansavimas atsiduria Regionų plėtros tarybos kompetencijoje. 

Apskričių viešosioms bibliotekoms tai reiškia poreikį plėtoti ryšius su regionų savivaldos 

institucijomis ir jų kolegialiais sprendimo priėmimo organais. Dar daugiau, kyla klausimas dėl 

apskričių viešųjų bibliotekų vaidmens regionuose ir jų bei savivaldybių viešųjų bibliotekų, irgi 

atliekančių regionų plėtros iniciatyvų vykdytojų vaidmenį, funkcijų sąsajų. Tai reiškia, kad 

apskričių viešosios bibliotekos turėtų iš naujo apibrėžti savo išskirtinį vaidmenį apskrityse 

įgyvendinant regionų plėtros planus.  

Lietuvos valstybinės reikšmės bibliotekoms turėjo įtakos nacionalinė mokslo ir inovacijos 

politika bei šios srities reformos – mokslo potencialo stiprinimas bei mokslo, studijų ir verslo 

sąveikos užtikrinimo iniciatyvos.  

Stiprinant mokslo potencialą įvyko mokslinių tyrimų institutų pertvarka.  2007 m. 

Nacionalinio plėtros instituto studijoje Viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų ir infrastruktūros 

analizė teigiama, kad didelis mokslinius tyrimus vykdančių institucijų skaičius nulemia tyrimų 

fragmentaciją, negebėjimą sutelkti kritinę žmogiškųjų išteklių ir mokslinių tyrimų infrastruktūros 

masę, kad sukurtų kokybišką ir reikšmingą rezultatą. Tai susilpnina visos nacionalinės mokslinių 

tyrimų sistemos pajėgumą (Viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų ir infrastruktūros analizė, 2007).  

Siekiant padidinti mokslo institucijų potencialą, skatinti glaudesnę mokslo ir verslo sąveiką, mokslo 

verslumą ir inovacijas 2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Valstybės mokslinių 

tyrimų įstaigų, susijusių su integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtra, tinklo 

pertvarkos planą. Remiantis šiuo planu Lietuvos mokslo instituto tinklas buvo reorganizuotas – 

dalis institutų prijungti prie universitetų, kiti – sujungti tarpusavyje (Valstybės mokslinių tyrimų 

įstaigų..., 2008). Iki pertvarkos Lietuvoje veikė 35 mokslo institutai. Po pertvarkos 16 mokslo 

institutų prijungti prie universitetų, 13 – sujungti į 5 stambius mokslo centrus, 6 mokslo institutai 

įgijo mokslinių tyrimų institutų statusą (2010 metų veiklos ataskaita, 2011).  Numatyta konsoliduoti 

ir Lietuvos universitetus (Darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos ministro pirmininko..., 

2011). 

Mokslinių tyrimų institutų ir universitetų pertvarka turės įtakos ir juos aptarnaujančioms 

bibliotekoms. Šiuo metu daugiausia konsoliduoti tiksliųjų, socialinių, gamtos mokslų institutai, 

mažiausia konsolidavimo ir pertvarkos procesai paveikė humanitarinių mokslų institutus. Mokslinių 

institutų ir universitetų konsolidavimo rezultatai gali ryškiai pakeisti Lietuvos akademinių ir 

mokslinių bibliotekų tinklo sandarą.  

Lietuvos mokslo reformos ir inovacijų politikos svarbi įgyvendinimo dalis – naujieji dariniai 

– integruotieji mokslo, studijų ir verslo slėniai. Šiuo metu parengti 5 tokių studijų, mokslo ir verslo 

kompleksų strateginių dokumentų paketai. Tačiau bibliotekai/mokslo komunikacijos ir informacijos 

centrui, kuri sudaro bet kurios mokslo ir studijos sistemos reikšmingą dalį, vieta numatyta tik 

Saulėtekio slėnio programoje. Kitų slėnių programose apie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros infrastruktūras kalbama gana abstrakčiai. Neaišku, kaip bus panaudojamos jau veikiančios 

infrastruktūros, kurių dalis – valstybinės reikšmės bibliotekos.  
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4.1.6. Kyla grėsmė, kad bibliotekų potencialas nebus panaudotas platesnės teminės 

aprėpties strategijų ir programų kontekste 

 

Neigiamą poveikį tolesnei Lietuvos apskričių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų 

plėtrai turi keli politinės-teisinės aplinkos ypatumai: strateginiuose dokumentuose įsigalėjusi siaura 

kultūros samprata, mažas kultūros politikos lyginamasis svoris įgyvendinant valstybės strategijas, 

tarpžinybinio vykdomosios valdžios institucijų bendradarbiavimo stoka. Šie bruožai sukelia grėsmę, 

kad bibliotekų potencialas nebus matomas ir panaudotas platesnių, bet aktualių bibliotekoms, 

švietimo, mokslo, informacinės visuomenės plėtros, inovacijų ir kitų strategijų ir programų 

kontekste.  

Pirmiausia, poveikį strategijų formulavimui ir įgyvendinimui turi kultūros sąvokos 

interpretacijos. Kultūros sąvoka ypač plati ir savo prigimtimi „horizontali“, t.y. prasiskverbianti į 

įvairias žmogaus veiklos sritis. Tuo tarpu per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos strateginiuose 

dokumentuose ji traktuojama ganėtinai siaurai.  

Labiausiai matomos sąsajos su kultūros paveldo kaupimu ir sklaida. Pavyzdžiui, 

Informacinės visuomenės plėtros strategijose ir programose (2005 m., 2011 m.) kultūros priemonės 

siejasi išimtinai su kultūros paveldo, Lietuvos istorijos reikšmingos informacijos sklaida, lietuvių 

kalbos puoselėjimu. 

Panašiai kultūra atsispindi ES struktūrinės paramos programose (2007–2013 m.), kur jai 

tenka vienintelė programos Informacinė visuomenė visiems priemonė Lietuvos kultūra 

informacinėje visuomenėje, kurios pagrindinis siekis – kurti vertingą skaitmeninį turinį, perkeliant į 

skaitmeninę formą unikalius ir vertingus kultūros paveldo objektus, meno ir literatūros kūrinius, 

informaciją apie svarbiausius istorijos ir visuomenės gyvenimo reiškinius ir kita ir teikiant apie 

juos informaciją elektroninėje erdvėje (Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje..., 2012). 

Nacionalinėje reformų darbotvarkėje, siekiančioje įveikti kliūtis įgyvendinant ES 

strategijas, kultūrai irgi tenka gana nedidelis vaidmuo, o daliai strategijų nenumatytas finansavimas. 

Pažymėtina, kad ir Nacionalinėje reformų darbotvarkėje, ir kitų strateginių dokumentų prioritetų 

įgyvendinimo planuose vyrauja „darbų padalijimo“ principas pagal atskirų vykdomosios valdžios 

institucijų kompetencijos sritis ir vengiant tarpžinybinio bendradarbiavimo, kuris būtinas daugelyje 

sričių. Apie tarpžinybinės kooperacijos stoką diskutuota tiriant ir vertinant atskirų sektorių politikos 

įgyvendinimo kryptis. Taip analizuojant mokslo ir studijų politikos sąveiką su kitomis politikos 

sritimis konstatuota: 

Pagrindinė problema yra tai, kad Lietuvoje formuojant ir įgyvendinant politiką vyrauja 

stipri vertikali politikos integracija. Kitaip tariant, nepaisant Strateginio planavimo metodikoje 

įdiegtų centralizuoto planavimo principų, sektorinės politikos yra formuojamos decentralizuotai, 

ignoruojant sąveikas tarp atskirų viešųjų politikų (Mokslo ir studijų politikos sąveikos..., 2009: p. 

46). 

Atotrūkio tarp atskirų politikos sričių tendencija pastebima sektorinėse strategijose. 

Pavyzdžiui,  Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje neformaliojo švietimo, bendrųjų 

piliečių gebėjimų ugdymo temos ir prioritetai glaudžiai siejasi  su bibliotekų šviečiamosiomis 

iniciatyvomis ir veikla. Tačiau strategijos tikslus ir priemones įgyvendinančių institucijų sąraše nėra 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, o apibūdinant svarbius mokymosi visą gyvenimą 

paslaugų teikėjus kultūros institucijos neminimos. Tai lemia orientaciją į švietimo sistemos 

institucijas (strategijos inicijavusios institucijos – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
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ministerijos kuruojamas įstaigas). Savo ruožtu, tai gali turėti neigiamą įtaką bibliotekoms, nes jos 

paprasčiausiai išlieka nematomos. Be abejo, aktyvi bibliotekų ir jų organizacijų lobistinė galėtų 

padėti keisti tokią situaciją.  

Panaši situacija rutuliojasi ir kitose potencialiai bibliotekoms perspektyviose politikos 

srityse. Pavyzdžiui, mokslo ir inovacijų politikos dokumentuose bibliotekos „pasislepia“ už labai 

plačios „mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP)  infrastruktūrų“ sąvokos, kuri apima 

ir laboratorijas, ir tyrimams naudojamą įrangą, ir duomenų telkinius. Dėl to sunku suvokti 

bibliotekų vaidmenis naujuose besikuriančiuose mokslo institucijų kompleksuose. Atitinkamai, 

bibliotekos gali tiesiog „pasimesti“ tarp globalių prioritetų arba ne visada būti identifikuojamos su  

MTEP infrastruktūromis. Dėl šios priežasties didėja dubliuojančių bibliotekas struktūrų atsiradimo 

ir nepakankamo jau sukauptos bibliotekose patirties ir infrastruktūros panaudojimo tikimybė.   

Panašiai atrodo ir bibliotekų situacija  Lietuvos sveikatos programos 2020 projekte. Jis 

parengtas pagal Pasaulinės Sveikatos Organizacijos Europos regiono komiteto 61‐je sesijoje 

patvirtintus prioritetus. Vienas jų – tai  sveikatos srities žinių sklaida ir inovacijų plėtra, mokslinių 

tyrimų plėtra formuojant sveikatos politiką, sveikatos priežiūros ir kitų specialistų gebėjimų ir 

kompetencijos didinimas, inovacijų plėtra gerinant visuomenės sveikatą (Lietuvos sveikatos 

programa 2020, 2012). Tačiau ir šis uždavinys išskaidytas per visas keturias strategines kryptis, 

nors ir akcentuojamas 2 strateginiame uždavinyje. Bibliotekos (net pati Lietuvos medicinos 

biblioteka) niekur šioje programoje neįvardijamos, nei kaip sveikatos apsaugos profesinės 

informacinės infrastruktūros dalis, nei kaip visuomenės informavimo priemonė. 

Matomai nesuvokiama bibliotekų įtaka tokiems Europos inovacijų švieslentės rodikliams 

kaip apgynusių disertacijas doktorantų skaičius, bendrų tarptautinių ir viešojo-verslo sektorių 

publikacijų skaičius, labiausiai cituojamų mokslinių publikacijų skaičius, užsienio doktorantų, 

gabių mokslininkų ir studentų pritraukimas, mažojo ir vidutiniojo verslo inovatyvumas, bei visi 

intelektualinių išteklių rodikliai. Taip pat neįvertinamas bibliotekų potencialas skleidžiant 

informaciją apie inovacijas bei sveikatos apsaugą visuomenei bei verslui. 

MTEP infrastruktūrų fragmentacija akivaizdi netgi kuriant skaitmenines kultūros paveldo 

informacijos sistemas, naudojamas humanitariniuose tyrimuose. Pavyzdžiui, galimybių studijos 

Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo sukūrimas duomenimis per pastaruosius 

15 metų Lietuvoje buvo sukurta ne mažiau, kaip 30 skirtingų informacijos sistemų, vienaip ar kitaip 

susijusių su lituanistiniais duomenimis. Anot galimybių studijos autorių, didžiulė problema – tai 

įvairių strategijų, programų, vienaip ar kitaip susijusių su kultūros paveldo objektų ir duomenų 

skaitmeninimu, fragmentacija. Dalį šios veiklos reguliuoja Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerija. Ji skatina atminties institucijas skaitmeninti kultūros paveldą pažintiniams, mokslo, 

nacionalinės kultūros puoselėjimo tikslais. Skaitmeninimo iniciatyvoms įtaką daro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kuri skatina kurti skaitmeninto paveldo informacijos 

sistemas, kurios leidžia praplėsti humanitarinių mokslinių tyrimų galimybes. Tačiau skaitmeninimo 

iniciatyvos vyksta nederinant skirtingų žinybų koordinuojamų programų, taip skatinant darbų 

dubliavimąsi, menkinant jų kokybę, neužtikrinant skirtingų sistemų suderinamumo (Lituanistinių 

mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo sukūrimas, 2011). 

Įsigalėjusių kultūros traktuočių siaurumą tik patvirtina prieš kelis metus parengti strateginiai 

dokumentai, kuriuose bandoma praplėsti kultūros sąvoką. Naujausioje ilgalaikėje valstybės raidos 

strategijoje Lietuva 2030, pagrindiniame kultūros politikos dokumente Kultūros politikos gairės 

(2010 m.), mokslo politikai priskirtinoje Kultūrinės plėtros per mokslinius tyrimus (2011 m.)  
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atkreipiamas dėmesys į kultūros ir ekonominės bei socialinės valstybės pažangos sąsajas. Kultūros 

politikos gairėse patvirtinamos dabartinės kultūros politikos įgyvendinimo problemos: 

 

Šiuo metu kultūra ir menas, taip pat su kultūra susiję ekonomikos, socialinės sanglaudos, 

darnios aplinkos aspektai, nėra valstybės politikos prioritetinė sritis. Tai rodo kultūros 

finansavimas valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis, menkas kultūros vaidmuo įgyvendinant 

įvairius sektorius jungiančias iniciatyvas. Institucijos nepakankamai bendradarbiauja plėtodamos 

kultūrinį švietimą, kūrybines industrijas, kurdamos darnią aplinką, didindamos socialinę 

sanglaudą. Kultūros politika yra atskirta ir nuo kitų sričių (Nutarimas dėl Lietuvos kultūros gairių 

patvirtinimo, 2010). 

 

Aukščiau minėti dokumentai byloja apie galimus požiūrio į kultūrą pokyčius, tačiau jie 

paskelbti pakankamai neseniai ir dar nesimaterializavo konkrečių programų pavidalu, todėl dar 

anksti vertinti jų galimą poveikį kultūros sričiai apskritai ir konkrečiai bibliotekoms. 

Bibliotekoms kultūros politikos maža įtaka bei ribotos sąsajos su kitomis politikos sritimis 

nepalanki jų plėtrai. Kaip matyti iš anksčiau pateiktų pavyzdžių, bibliotekų potencialas gali būti 

tiesiog nepastebėtas, kas apribos ar užkirs joms kelią dalyvauti įgyvendinant informacinės 

visuomenės, švietimo ir mokslo, inovacijų ir kitus politikos prioritetus. 

 

4.1.7. Autorių ir gretutinių teisių apsaugos reguliavimas nepalankus skaitmeninių 

informacijos išteklių valdymo plėtrai 

 

Intelektinės nuosavybės apsaugos principai ir teisinis reguliavimas turi itin didelę reikšmę 

bibliotekoms, kurios saugo autorių ir/ar gretutinių teisių saugomus kūrinius. Šiuo metu bibliotekų 

veikloje didelę reikšmę turi virtualių paslaugų ir informacijos sistemų kūrimas. Atsižvelgiant į 

informacijos ir ryšių technologijų paplitimą tai vienas iš prioritetų nepriklausomai nuo to, kokioje 

srityje ir kokiems vartotojams biblioteka teikia paslaugas. 

Šiuo metu Lietuvos autorių ir gretutinių teisių apsaugos sistema nėra palanki kurti, dalytis ir 

saugoti skaitmeninius informacijos išteklius. Ji nepalanki dėl dviejų priežasčių: 

a) Autorių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymuose ignoruojamos skaitmeninėje aplinkoje 

kylančios problemos ir kintantys būdai valdyti informacijos išteklius. 

b) Nesukurti jokie efektyvūs kolektyvinio autorių ir/ar gretutinių teisių administravimo 

skaitmeninėje aplinkoje mechanizmai. 

Pirmoji problema kyla dėl to, kad palyginti su tradiciniais materialiais informacijos 

ištekliais, skaitmeniniai dokumentai gali būti masiškai platinami ir kopijuojami bet kurio interneto 

vartotojo, naudojant paprastas ir visiems prieinamas priemones bei turint minimalias žinias. Dėl to 

tarp autorių teisių savininkų kyla nerimas dėl neteisėto jų kūrinių naudojimo ir stengiamasi labiau 

kontroliuoti skaitmeninės informacijos atgaminimą, viešą skelbimą ir platinimą. Tai lemia 

sunkumus organizuojant skaitmeninių informacijos išteklių valdymą bibliotekose. Pavyzdžiui, 

Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (2011) nėra autorių teisių subjektų turtinių teisių 

apribojimų, kurie leistų bibliotekoms kūrinių saugojimo tikslais juos atgaminti, t.y. išsaugoti 

dokumentą naujoje laikmenoje, pakeisti jo formatą, kas yra skaitmeninio saugojimo technologinio 

proceso dalis.  Atliekant kiekvieną iš šių veiksmų, būtinas autorių teisių savininko leidimas. Tai 
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apsunkina skaitmeninių informacijos išteklių ilgalaikį saugojimą bibliotekų informacijos sistemose, 

archyvinių funkcijų atlikimą.  

Pažymėtina, kad atskirose šalyse autorių ir/ar gretutinių teisių įstatymuose būna turtinių 

teisių apribojimų, kurie leidžia bibliotekoms atlikti archyvinę funkcija. Tokių valstybių (pvz., 

Norvegijoje) teisės aktuose  suteikiama galimybė skaitmeninti kūrinius išsaugojimo tikslais. Tokiu 

atveju biblioteka gali konvertuoti kūrinius į skaitmeninį formatą, bet neturi įgaliojimų organizuoti 

prieigą prie jų vartotojams. Tačiau pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO), 2008 m. 

atlikusi tyrimą ir parengusi Autorių teisių apribojimų ir išimčių bibliotekoms ir archyvams studiją 

nustatė, kad įvairių šalių įstatymai gana retai numato tokias turtinių autorių/gretutinių teisių išimtis 

(Crews, 2008).  Turtinių teisių apribojimai susiję su bibliotekų archyvinės funkcijos atlikimu 

svarbūs ir skaitmeninėmis priemonėmis sukurtiems informacijos ištekliams kaupti ir saugoti. 

Antroji problema siejasi su tuo, kad nesukurta efektyvių mechanizmų teisėtai naudoti 

skaitmeninius kūrinius bibliotekose (t.y. kurti skaitmeninius išteklius, jais dalytis, juos saugoti). 

Pavyzdžiui, nėra numatyta skaitmeninių kūrinių kolektyvinio licencijavimo praktika, kuri leistų 

pasirašyti kolektyvinę licenciją vienaip ar kitaip naudoti kūrinį bibliotekoje, o ne ieškoti atskirų 

autorių teisių savininkų ir sudaryti individualias licencines sutartis dėl kūrinių naudojimo. Teisės 

aktuose nereglamentuojami kūrinių-našlaitėlių (angl. orphan works) naudojimo klausimai. Tai 

užkerta kelią skaitmeninti ar naudoti skaitmeninius kūrinius, jei neįmanoma nustatyti jo autoriaus 

(ar autorių teisių savininko) ar su juo susisiekti.  Be to, Lietuvoje veikia pakankamai daug autorių 

ir/ar gretutinių teisių administravimo asociacijų (pvz., LATGA-A, AGATA, AVAKA, NATA, 

NCB Lietuva, AGICOA Baltic), kas taip pat turi neigiamą poveikį kolektyviniam teisių 

administravimui.  

Tai sulėtina ir pabrangina autorių ir/ar gretutinių teisių saugomų kūrinių tvarkybą, prieigos ir 

saugojimo organizavimą bibliotekose ir stabdo skaitmeninių paslaugų ir informacijos sistemų 

plėtrą.  

 

4.2. Ekonominių tendencijų apžvalga 
 

Šiame skyriuje pateikiama ekonominių tendencijų Lietuvos mastu apžvalga. Tendencijos 

pateikiamos pagal ekonomikos ekspertų publikuotas prognozes.  Tendencijos nevertina netikėtų 

įvykių (ekonominių ar politinių krizių) poveikio, kadangi ilgalaikėje perspektyvoje jų prognozuoti 

neįmanoma. Todėl siekiama pažvelgti į vidutines ekonomikos vystymosi prognozes. 

Esminės su Lietuvos bibliotekų sektoriumi susijusios tendencijos yra šios: 

1. Numatomas nuosaikus (3–4 proc.) Lietuvos ekonomikos ir BVP augimas per artimiausius 

10 metų. Šis augimo greitis, tikėtina, bus 2–2,5 proc. didesnis, negu ES27 vidutinis augimas.  

Todėl Lietuvos ekonominio išsivystymo atsilikimas nuo ES27  vidurkio turėtų palaipsniui 

mažėti.  

2. Prognozuojamas mažėjantis nedarbas ir vidutinės algos augimas rodo ateityje gerėsiančią 

namų ūkių ekonominę padėtį.   

3. Importo/eksporto prognozės rodo didėjančią Lietuvos verslo veiklą tarptautinėse rinkose. 

Tikėtinas didėjantis poreikis informacijai ir paslaugoms, kurios padėtų komunikuoti 

užsienio kalbomis ir suprasti tarptautinių rinkų specifiką. 



53 

 

Ekonominės padėties stabilizavimosi tendencijos pačios savaime neveikia viešojo sektoriaus 

sudėtinių dalių raidos, nes ji labai priklauso nuo valstybinių ir vyriausybės politikos prioritetų. 

Dažnai viešojo sektoriaus kuriamas paslaugas ir viešąsias gėrybes galima tyčia ar per nesuvokimą 

nuvertinti ir sužlugdyti, jei tam neskiriama pakankamai išteklių ir dėmesio. Taip atsitiko su JAV 

Federaline pavojų valdymo agentūra, kuri puikiai sprendė jai pavestas problemas Billo Clintono 

administracijoje, bet George‘o W. Busho buvo pašalinta iš administracijos ir tapo nekompetentingų 

prezidento rėmėjų įdarbinimo vieta, be to, buvo smarkiai sumažintas jos finansavimas. Todėl ši 

agentūra nesugebėjo organizuoti uragano Katrinos padarinių likvidavimo, ir pradėta kalbėti apie 

viešojo sektoriaus netinkamumą tokiems darbams. Tuo tarpu privatus sektorius, nors ir galintis 

mesti milžiniškus išteklius, dažniausiai neturi nei tokių operacijų koordinavimui reikalingų galių, 

nei patirties (Vadhayatan, 2012: p. 41). Vis dėlto gerėjanti ekonominė situacija teoriškai padidina 

valstybės iždo įplaukas ir leidžia gerinti viešojo sektoriaus institucijų aprūpinimą įvairiais ištekliais, 

tad ir bibliotekų ekonominis pagrindas dėl to turėtų gerėti.  

 

4.2.1. BVP tendencijos 

 

BVP (bendrasis vidaus produktas) yra galutinė šalyje sukurtų prekių ir paslaugų rinkos 

vertė. Tai vienas iš svarbiausių ekonominių rodiklių, nurodantis šalies ekonomikos išsivystymo 

lygmenį. 3 paveiksle pateiktas istorinis Lietuvos realaus BVP augimas nuo 2000 metų lyginant jį su 

ES27 šalių BVP augimu.  

 

3 pav. Lietuvos ir ES27 šalių realaus BVP pokyčiai, procentais 
    Šaltinis: Eurostat 

 

Vidutinis ES27 realaus BVP augimo greitis laikotarpiu 2000–2011 m. sudarė 1,47 proc. 

Vidutinis Lietuvos BVP augimo greitis buvo 5,01 proc. Lietuvos BVP vidutiniškai augo 3,54 proc. 

daugiau, negu ES27 BVP. Šio spartaus augimo priežastys įvairialypės, tačiau daugumos šaltinių 

duomenimis, ateityje vidutinis augimo tempas sulėtės.  

Įvertinus įvairių šaltinių BVP augimo prognozių suvestines (pateikta 6 lentelėje), galima 

teigti, kad labiausiai tikėtina: 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ES 27 3,9 2,2 1,3 1,4 2,5 2 3,3 3,2 0,3 -4,3 2 1,5 

Lietuva 12,3 6,7 6,8 10,3 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9 -14,8 1,4 5,9 
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1. Lietuvos realus BVP augs vidutiniškai 3–4 proc. artimiausius 10 metų, jeigu situacija 

drastiškai nepasikeis (t.y. neįvyks kitos ekonominės krizės arba proveržis ekonomikoje). 

2. Statistikos departamento paskelbtais duomenimis Lietuvos BVP 2011 metais buvo 106019 

mln. Lt. Išlaikant vidutinį 3,5 proc. realų BVP augimą, 2022 metais Lietuvos BVP sudarys 

154784 mln. Lt dabartine pinigų verte. 

3. 2000–2011 m. laikotarpiu Lietuvos Vyriausybės išlaidos sudarė nuo 32,2 proc. iki 43,9 proc. 

nuo BVP. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) prognozėmis Vyriausybės išlaidos sudarys vis 

mažesnę BVP procentinę dalį ir pasieks 32 proc. 2017 metais.  Jeigu toks santykis 

išsilaikytų iki 2022 metų, tada Lietuvos Vyriausybės išlaidos sudarytų 49531 mln. Lt 

dabartine piniginų verte. 

 

  6 lentelė. BVP augimo prognozių šaltinių suvestinė 

 

TVF prognozė dėl mažėjančios Vyriausyvės išlaidų procentinės dalies BVP atžvilgiu 

neleidžia prognozuoti žymaus bibliotekų finansavimo didėjimo, nepaisant augimo prognozės. 

4.2.2. Infliacija 

 

Vartotojų kainų indekso pokyčiai turi reikšmingą įtaką šalies gyventojų gerovei ir 

ekonominei įmonių veiklai. Žemiau pateiktas istorinis suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) 

pokytis procentais lyginant su ES vidurkiu.  

Nr. Šaltinis Esminės prognozės 

1. Tarptautinis valiutos fondas (TVF). World 

economic outlook duomenys. 2012 

Balandis 

Realaus BVP normalizuotomis (atmetus infliacijos 

poveikį) kainomis pokytis %:  2012 m. – 2%; 2013 

m. – 2,7%; 2014 m. – 3,8%; 2015 m. – 3,7%; 2016 

m. – 3,8%; 2017 m. – 3,9%. 

Valstybės biudžeto išlaidos sudarys % nuo BVP: 

2012 m. – 38,6%; 2013m. – 37,7%; 2014 m. –

36,6%;  2015 m. – 35,4%;  2016 m. – 34,9%; 2017 

m. – 32,3%. 

2. Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos.  

Atnaujinimo data 2012 04 03.  

BVP augimas /grandine susietos apimties augimas, 

%: 2012 m. – 2,5%; 2013 m. – 3,7%; 2014 m. – 

3,4%;  2015 m. – 4,3%. 

3.  Lietuvos bankas. Lietuvos ekonomikos 

raida ir perspektyvos. 2012 05 10. 

Numatoma, kad realusis Lietuvos BVP 2012 m. 

padidės 3,0, o 2013 m. – 

3,5 proc. 

4. SEB Bankas. Lietuvos makroekonomikos 

apžvalga. 2012 kovas. 
Realiojo BVP metinis pokytis, %: 2012 m. – 2%; 

2013 m. – 3%. 

5. Nordea bankas. Economic outlook: A 

glipse of hope. 2012 Kovas 
BVP pokytis. %: 2012 m. – 2,7%; 2013 m. – 4%. 

6. DNB bankas. Baltijos šalių 

makroekonominės prognozės. 2012 03 26 
Realusis BVP, metinis pokytis, %: 2012 m.  – 3%; 

2013 m. – 3%; 2014 m. – 3%. 
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4 pav. SVKI pokyčiai, procentais 
Šaltinis: Eurostat 

 

2000–2011 metų laikotarpiu Lietuvos SVKI vidutiniškai didėjo 3 proc. per metus. Europos 

Sąjungos šalių SVKI pokyčio vidurkis tuo pat metu – 2,23 proc.  

Pagal įvairių šaltinių prognozes (jų suvestinė pateikta žemiau esančioje 7 lentelėje) tikėtina 

kad SVKI vidutiniškai išliks 2,2–3 proc. ribose. Trumpalaikiai SVKI šuoliai yra įmanomi ypač 

įvertinant Lietuvos ekonomikos priklausomybę nuo energijos nešiklių (naftos ir dujų) importo 

kainos.  

 

7 lentelė. SVKI prognozių šaltinių suvestinė 

Nr. Šaltinis Esminės prognozės 

1. TVF. World economic outlook. 2012 

Balandis 

Infliacijos (vidutinės vartotojų kainų) pokytis, %: 

2012 m. – 3%; 2013 m. – 2,5%; 2014 m. – 2,3%; 

2015 m. – 2,3%; 2016 m. – 2,2%; 2017 m. – 2,2%. 

2. Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos. 

Atnajinimo data 2012 04 03.  

Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso 

pokytis (vidutinis metinis), %: 2012 m. – 2,7%; 2013 

m. – 3,1%;  2014 m. – 3,5%; 2015 m. – 3,5%. 

3. SEB Bankas. Lietuvos makroekonomikos 

apžvalga. 2012 kovas. 

Vidutinė metinė infliacija pagal SVKI, %: 2012 m. – 

2,5%;  2013 m. – 3%. 

4. Nordea bankas. Economic outlook: A 

glipse of hope. 2012 Kovas 

Vartotojų kainų indekso pokytis, %: 2012 m. – 3,4%; 

2013 m. – 3,8%. 

5. DNB bankas. Baltijos šalių 

makroekonominės prognozės. 2012 03 26 

Metinė infliacija, %: 2012 m. – 3,2%;  2013 m. – 

2,7%;  2014 m. – 2,5%. 

 

Kadangi SVKI prognozės atrodo prieštaringai, tai ir bibliotekų naujų išteklių ir išlaidų 

negalima patikimai prognozuoti. Jei infliacija augs, o bibliotekų finansavimas iš valstybės biudžeto 

didės nežymiai, tai bibliotekoms ir toliau reikės ieškoti papildomų finansavimo šaltinių norint 

išlaikyti ir tobulinti paslaugų kokybę.   

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ES (kintanti sudėtis) 1,9 2,2 2,1 2 2 2,2 2,2 2,3 3,7 1 2,1 3,1 

Lietuva 1,1 1,6 0,3 -1,1 1,2 2,7 3,8 5,8 11,1 4,2 1,2 4,1 
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4.2.3. Gyventojų užimtumas / nedarbo lygis 

 

2000– 2010 metų laikotarpiu nedarbo lygis Lietuvoje svyravo nuo 4,3 iki 16,9 proc. Platus 

ruožas atspindi ekonominės krizės pasekmes. Saikingas prognozuojamas augimas turės teigiamą 

įtaka užimtumui, todėl tikėtina, kad 2022 metais nedarbo lygis pasieks 7–8 proc. lygį. 8 lentelėje 

matomos įvairių šaltinių prognozės. 

 

8 lentelė. Nedarbo lygio šaltinių suvestinė 

Nr. Šaltinis Esminės prognozės 
1. TVF. World economic outlook. 2012 

Balandis 
Nedarbo lygis,  % (nuo darbingų gyventojų skaičiaus):  

2012 m. – 14,5%; 2013 m. – 13%; 2014 m. – 11%; 

2015 m. – 9,5%;  2016 m. – 8%;  2017 m. – 7%. 

2. Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos. 

Atnaujinimo data 2012 04 03. 

Vidutinis metinis nedarbo lygis ( %) darbo jėgos 

tyrimų duomenimis: 2012 m. – 14%;  2013 m. – 

12,8%;  2014 m. – 11,5%;  2015 m. – 9,8%. 

3.  Lietuvos bankas. Lietuvos ekonomikos raida 

ir perspektyvos. 2012 05 10. 
Numatoma, kad užimtumas 2012–2013 m. augs gana 

nedaug – atitinkamai 1,1 ir 1,4 %. 
Nedarbo lygis (vidutinis metinis, %, palyginti su 

darbo jėga): 2012 m. – 13,7%;  2013 m. – 12,2%. 

4. SEB Bankas. Lietuvos makroekonomikos 

apžvalga. 2012 Kovas. 
Nedarbo lygis (tyrimo duomenimis, vidutinis), %: 

2012 m. – 14%; 2013 m. – 12%. 

5. Nordea bankas. Economic outlook: A glipse 

of hope. 2012 Kovas 
Nedarbo lygis, %: 2012 m. – 14%;  2013 m. – 12,5%. 

6. DNB bankas. Baltijos šalių 

makroekonominės prognozės. 2012 03 26 
Nedarbo lygis, %: 2012 m.  12%; 2013 m. – 10%; 

2014 m. – 8%. 

4.2.4. Pajamos vienam gyventojui 

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2011 metais vidutinis mėnesinis bruto darbo 

užmokestis sudarė 2042 Lt. 2001–2011 metų laikotarpiu vidutinis mėnesinis bruto darbo 

užmokestis augo 7,92 proc. per metus. Tuo pačiu laikotarpiu Lietuvos BVP augo 4,72 proc. per 

metus.  

Tikėtina, kad ir ateityje darbo užmokesčio augimas bus susijęs su ekonomikos augimu, 

SVKI ir darbo našumo didėjimu. Remiantis prognozuojamu BVP augimu, galima tikėtis, kad 

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augs vidutiniškai 4–6 proc. ribose. 9 lentelėje matomos 

įvairių šaltinių prognozės. 

 

9 lentelė. Pajamų vienam gyventojui prognozių šaltinių suvestinė 

Nr. Šaltinis Esminės prognozės 

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos. 

Atnajinimo data 2012 04 03. 

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksai, 

pokytis, %: 2012 m. – 2%;  2013 m. – 4,1%; 2014 m. –

4,9%; 2015 m. – 6%. 

2. SEB Bankas. Lietuvos makroekonomikos 

apžvalga. 2012 kovas. 
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio metinis 

pokytis (be individualių įmonių, IV ketv. ), %: 2012 m. 

– 2%;  2013 m. – 2,5%. 

3. DNB bankas. Baltijos šalių 

makroekonominės prognozės. 2012 03 26 
Vidutinis  mėnesinis bruto atlyginimas, metinis 
pokytis, %:  2012 m. – 4%;  2013 m. – 4%;  2014 m. – 

4%. 
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Pagal šias prognozes nenumatomas staigus gyventojų pajamų didėjimas, o turint galvoje 

augantį skirtumą tarp didžiausias ir mažiausias pajamas gaunančių gyventojų bei kainų augimą 

galima manyti, kad ir toliau didelė dalis gyventojų naudos nemokamas bibliotekų paslaugas 

informacinių reikmių tenkinimui. 

 

4.2.5. Einamosios sąskaitos balansas 

 

Einamosios sąskaitos balansas rodo suminę piniginių srautų apyvartą. Esant neigiamam 

einamosios sąskaitos balansui iš šalies iškeliauja daugiau pinigų, negu patenka į ją. Dėl to susidaro 

spaudimas silpninantis šalies valiutą.  Nors trumpalaike prasme LTL ir EUR santykis yra fiksuotas, 

10 metų laikotarpyje ilgalaikis neigiamas einamosios sąskaitos balansas gali sudaryti sąlygas 

valiutos vertės mažinimui.  

Pagal pateiktas prognozes tikėtina, kad einamosios sąskaitos deficitas svyruos nuo –2, 5 iki 

 –3% nuo BVP ribose. 

 

10 lentelė. Einamosios sąskaitos balanso šaltinių suvestinė  

Nr. Šaltinis Esminės prognozės 

1. TVF. World economic outlook. 2012 

Balandis 
Einamosios sąskaitos balansas,  % nuo BVP: 

2012 m. –1,993%;  2013 m.  – 2,3%;  2014 m. – 

2,5%; 2015 m. – 3,13%;  2016 m. – 3,3%; 2017 m. 

–3,34%. 

2. Lietuvos bankas. Lietuvos ekonomikos raida 

ir perspektyvos. 2012 05 10. 
Einamosios sąskaitos balansas, %: 2012 m. – 3%; 

2013 m. – 3,3%. 

3. SEB Bankas. Lietuvos makroekonomikos 

apžvalga. 2012 kovas. 
Einamosios sąskaitos balansas,  % nuo BVP: 

2012 m. – 3%; 2013 m. – 4%. 

4. Nordea bankas. Economic outlook: A glipse 

of hope. 2012 Kovas 
Einamosios sąskaitos balansas,  % nuo BVP: 

2012 m. – 2,3%; 2013 m. – 2,5%. 

5.  DNB bankas. Baltijos šalių 

makroekonominės prognozės. 2012 03 26 
Einamosios sąskaitos balansas, % nuo BVP: 

2012 m. – 2,5%;  2013 m. – 3%;  2014 m. – 3%. 

 

 

4.2.6. Importas / eksportas 

  

2000–2010 metų laikotarpiu eksportas vidutiniškai augo 10,7 proc., o importas 9,65 proc. 

per metus. Ilgalaikėse prognozėse numatoma, kad importas ir eksportas augs labai panašiu greičiu ir 

kartu greičiau už BVP. Esant tokiai situacijai tikėtina teigiama augančios tarptautinės prekybos 

įtaka Lietuvos ekonomikai.  
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11 lentelė. Importo/eksporto šaltinių suvestinė 

Nr. Šaltinis Esminės prognozės 

1. TVF. World 

economic 

outlook. 2012 

Balandis 

Eksporto augimo greitis, %: 2012 m. – 3,29%; 2013 m. – 4,1%;  2014 m. – 5,1%; 

2015 m. –  5,3%;  2016 m. – 5,4%;  2017 m. – 5,4%. 

Importo augimo greitis,  %: 2012 m. – 3%;  2013 m. – 4,7%;  2014 m. – 5,9%; 

2015 m. – 5,9%;  2016 m. – 5,8%; 2017 m. – 5,9%. 

2. Lietuvos 

bankas. 

Lietuvos 

ekonomikos 

raida ir 

perspektyvos. 

2012 05 10. 

Lietuvos užsienio prekybos plėtra yra reikšmingai sulėtėjusi, tačiau   prekybos 

augimo tempai stabilizuojasi. Nominalioji prekių eksporto ir importo vertė didėja 

daugiau nei 10 proc. per metus. Metinį eksporto augimą bemaž vienodai lemia tiek 

reeksportas, tiek lietuviškos kilmės prekių eksportas. Lietuvos eksporto plėtra 

atitinka importo kaitą pagrindinėse šalyse užsienio prekybos partnerėse – 

sumažėjus importo augimui šiose šalyse, sumažėjo ir Lietuvos eksporto veržlumas.             

Eksportas kyla šiek tiek daugiau nei auga importo paklausa minėtose šalyse, o 

mūsų šalies eksporto rinkos dalis truputį plečiasi. Numatoma, kad artimiausiu 

metu užsienio paklausa didės palyginti nedaug, todėl prognozuojama, kad 

eksportas 2012 m. kils gana nuosaikiai, o jo augimas paspartės tolesniu 

prognozuojamu laikotarpiu. 

 

Skyrių 4.2.5 ir 4.2.6 duomenys rodo, kad ir toliau spaudimas viešajam sektoriui išliks žymus 

dėl bandymo mažinti valstybės deficitą ir remti verslą bei eksportą. Tačiau šios prognozės taip pat 

rodo tam tikrą stabilų, nors ir nedidelį, ekonominės padėties gerėjimą, kuris turėtų per ilgesnį laiką 

leisti atsigauti visoms ūkio sritims. Tad nors žymaus bibliotekų ekonominės situacijos pagerėjimo 

artimiausiu metu laukti neverta, tačiau šiuo metu besiklostanti situacija neturėtų blogėti, o esant 

palankiems politiniams prioritetams yra galimybių ją šiek tiek gerinti. 

 

4.3. Socialiniai veiksniai 
 

Šiame skyriuje aptariami demografiniai, užimtumo, gyvenimo sąlygų pokyčiai Lietuvoje, 

kurie turi įtakos ateities valstybės raidai ir įtaką Lietuvos bibliotekoms. Esant galimybei buvo 

remtasi tarptautinėmis prognozėmis. Kitais atvejais pagal turimus statistinius duomenis 

analizuojami ilgalaikiai atskirų kintamųjų pokyčiai. 

Išanalizavus statistinius duomenis išskirtos šios tendencijos: 

1. Lietuvos gyventojų skaičius ateityje mažės. 

2. Ateityje palaipsniui didės pagyvenusių žmonių skaičius. 

3. Dėl augančių emigracijos mastų Lietuva netenka darbingo amžiaus gyventojų.  

4. Materialinės Lietuvos gyventojų sąlygos nepatenkinamos ir variuoja tarp atskirų 

socialinių grupių. 

5. Didelė Lietuvos gyventojų dalis dalyvauja mokymo procesuose, tačiau 

studijuojančių skaičius linkęs mažėti. 

6. Lietuvoje – kompaktiškas ir brandaus amžiaus mokslo sektorius. 

Toliau kiekviena tendencija aptariama detaliau. 
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4.3.1. Lietuvos gyventojų skaičius ateityje mažės 

 

Gyventojų skaičiaus tendencijos turi įvairiapusę įtaką bibliotekoms. Viena vertus, viso 

Lietuvos bibliotekų tinklo ateities plėtra priklauso nuo gyventojų ir, atitinkamai, bibliotekų 

vartotojų skaičiaus pokyčių. Kita vertus, gyventojų skaičiaus didėjimas ar mažėjimas siejasi su 

bibliotekų aprūpinimo darbuotojais tendencijomis. 

Prognozės rodo, kad Lietuvos gyventojų skaičius ateityje mažės. Ši tendencija išsilaikys per 

artimiausią dešimtmetį.  Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) ir Europos Sąjungos statistikos 

tarnybos (EUROSTAT) pateikiamos naujausios prognozės su nežymiu skirtumu rodo Lietuvos 

gyventojų mažėjimo tendenciją (žr. 5 pav.). Paveiksle panaudoti JTO tyrimo vidurinio gyventojų 

skaičiaus kaitos varianto duomenys. Pažymėtina, kad šioms prognozėms sudaryti buvo naudojami 

2010 m. duomenys. Tačiau Lietuvoje per šiuos metus gyventojų skaičius reikšmingai sumažėjo, ir 

2011 m. sausio 1 d. Lietuvoje užfiksuota 3,19 milijonus gyventojų, kas atitinka JTO prognozes 

2020 m. metams (žr.  5 pav.) (Demografijos metraštis, 2011). Tai reiškia, kad faktiškai, Lietuvoje 

gyventojų skaičius gali mažėti sparčiau, negu prognozuojama tarptautinėse studijose. 

 

 

 
 

5 pav. Gyventojų skaičiaus Lietuvoje kaitos prognozės (World population prospects, 2011; 

Population projections, 2012) 

 

Gyventojų mažėjimą Lietuvoje lemia įvairūs veiksniai, tame tarpe mažas gimstamumas ir 

jau du dešimtmečius vykstanti emigracija.  

Lietuvos apskričių viešosios ir valstybinės reikšmės bibliotekos nepajus šios tendencijos 

poveikio  taip betarpiškai kaip savivaldybių bibliotekos ir jų filialai, kurių skaičius gali sumažėti. 

Tačiau vis dėlto gyventojų skaičiaus sumažėjimas gali lemti bibliotekų konsolidavimo, vidinės 

pertvarkos iniciatyvas.   
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4.3.2. Ateityje palaipsniui didės pagyvenusių žmonių skaičius 

 

Visuomenės demografiniai pokyčiai veikia visas bibliotekas, kadangi joms tenka prisitaikyti 

prie vartotojų auditorijos ypatumų. Be to, demografiniai pokyčiai neišvengiamai veikia ir bibliotekų 

personalo sudėtį. 

EUROSTAT prognozių duomenimis per artimiausią dešimtmetį (2012–2022 m. ) Lietuvoje 

šiek tiek padidės pensinio (65+ m.) ir artėjančių prie pensinio amžiaus gyventojų (60–64 m.) (žr. 6 

pav.).  Panašios prognozės pateikiamos ir JTO tyrime – 2010–2025 m. gyventojų virš 65 m. 

skaičius padidės nuo 16,1 iki 18,6 proc.; tuo tarpu vyresnių nei 60 m. gyventojų skaičius – nuo 21 

iki 25.5 proc. (World population prospects, 2011)  Pagyvenusių žmonių skaičiaus augimas vyksta 

jaunųjų darbingo amžiaus gyventojų (20–39 m.) skaičiaus mažėjimo fone.  

 

 
 

6 pav. Lietuvos gyventojų skaičiaus pagal amžių EUROSTAT prognozė 2012-2022 metams 

(Demografijos metraštis, 2011) 

 

Lietuvos visuomenės senėjimas siejasi su keliomis tendencijomis – žemais gimstamumo 

rodikliais, palaipsniui (nors ir labai lėtai) augančia gyvenimo trukme, intensyvia emigracija iš 

Lietuvos. Gimstamumo rodikliai, pasiekę žemiausią ribą 2002 m., paskui palaipsniui augo, tačiau 

didėjimas nutrūko 2010 m. Tūkstančiui gyventojų tais metais teko 10,8 gimusiųjų. Dažniausia 

moterys atideda gimdymą vėlesniam laikui, pagimdo vieną kūdikį. Gyvenimo trukmė auga lėtai ir 

nevienodai, moterų gyvenimo trukmė palaipsniui ilgėja, tuo tarpu vyrų – dar nepasiekė 1965 m. 

gyvenimo trukmės rodiklių (Stankūnienė, Jasilionis, 2012). Visi šie pokyčiai turės įtakos 

demografiniams ateities visuomenės bruožams ir šalies ekonomikai. Vienas iš ryškiausių padarinių 

– negebėjimas išlaikyti esamos socialinės apsaugos sistemos, kai pensinio amžiaus gyventojų, 

kuriems reikia daugiau paramos, yra daugiau, negu darbingo amžiaus gyventojų. Senėjanti 

visuomenė – ne tik Lietuvos problema, ji sprendžiama ir kitose pasaulio šalyse, tame tarpe ir 

Europos Sąjungos valstybėse (Vaitiekūnas, Stefanenkova, 2011). 

Senstant Lietuvos gyventojams visos bibliotekos, tame tarpe ir tiriamos, turėtų prisitaikyti 

prie didėsiančios pagyvenusių vartotojų, kurie ilgesnį laiką bus aktyvūs darbo rinkoje, poreikių. Tai 

reikštų bibliotekų paslaugų spektro pritaikymą prie pagyvenusių žmonių psichofiziologinių 
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ypatybių (pvz., atsirandančių regėjimų ar kitų sutrikimų, kurie trukdo naudotis informacijos 

ištekliais ir kt.), specialių paslaugų, atitinkančių šių vartotojų interesus (pvz., sveikatos informacijos 

ir kt.), plėtrą. Be abejonės, ilgesnis gyventojų aktyvumas darbo rinkoje, didėjantis kompiuterinis 

raštingumas gali lemti ir tai, kad ateityje pagyvenusių vartotojų poreikiai bus kitokie, nei dabar. 

Viso pasaulio ir Lietuvos bibliotekoms aktuali personalo senėjimo problema. Dėl įvairių 

priežasčių (pvz., bibliotekų sektoriaus uždarumas, prastas profesijos įvaizdis, menkos karjeros 

perspektyvos ir kt.) Lietuvos bibliotekų darbuotojų kaita maža, o amžius vidurkis pakankamai 

aukštas. Pavyzdžiui, 2005 m. ištyrus Lietuvos apskričių viešųjų ir savivaldybių bibliotekų 

darbuotojus paaiškėjo, kad didelė jų dalis priklauso 41–50 ir 51–60 metų amžiaus grupėms (cituota 

iš: Manžuch, Petuchovaitė, 2010). Gyventojų senėjimo tendencija ateityje turės neigiamą poveikį 

jau šiandien sparčiai „senstančiam“ Lietuvos bibliotekų sektoriui.  

 

4.3.3. Dėl augančių emigracijos mastų Lietuva netenka jaunų darbingo amžiaus 

gyventojų 

 

Emigracija Lietuvoje – tai tęstinis procesas, kurio pastovumas ir mastai kelia grėsmę 

valstybės ateičiai. Pagal neigiamus migracijos rodiklius Lietuva pirmauja tarp Europos Sąjungos 

šalių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis nuo 1990 metų iki šiol Lietuvą paliko 670 000 

gyventojų (Migracija: 10 metų apžvalga, 2011; Tarptautinė migracija, 2012). Atkreiptinas dėmesys, 

kad 2010 m. emigrantų skaičiaus staigus padidėjimas siejasi su Lietuvos Respublikos sveikatos 

draudimo įstatymo, kuriame nustatytas reikalavimas nuolatiniams šalies gyventojams mokėti 

privalomojo sveikatos draudimo įmokas, įsigaliojimu.  Tai paskatino net ir anksčiau emigravusius 

gyventojus oficialiai deklaruoti išvykimą iš Lietuvos. Emigracijos dinamika 2001–2011 m. 

parodyta 7 pav.  

 

 
 

7 pav. Gyventojų emigracija ir imigracija 2001–2011 metais
4
 

JTO pasaulinio gyventojų tyrimo prognozėmis emigrantų skaičius viršys imigrantų skaičių ir 

ateityje, tik šis skirtumas palaipsniui mažės. Pagal JTO prognozes skirtumas tarp emigrantų ir 

imigrantų turėtų palaipsniui mažėti pradedant nuo 2015 m. ir 2030–2035 m. – pasiekti nulinę 

                                                 
4 Parengta pagal Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazės informaciją 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

100000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

G
yv

e
n

to
jų

 s
ka

ič
iu

s 

Metai 

Emigracija (deklaruota ir 
nedeklaruota) 

Imigracija 



62 

 

reikšmę. Tačiau neaišku, ar tokia būklė bus pasiekta imigrantų didėjimo, ar emigrantų mažėjimo 

sąskaita (World population prospects, 2011). 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis didžioji dalis emigrantų išvyksta į kitą šalį 

siekdami rasti darbą (Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija, 2010). Tarp emigrantų nemažai 

aukštos kvalifikacijos darbuotojų. 2010 m. duomenimis 25 proc. emigrantų turėjo aukštąjį ar 

profesinį išsilavinimą. Dažniausiai emigruoja jauni 20–35 metų gyventojai. Tipiškas emigrantas – 

jaunas (-a) nevedęs (netekėjusi) Lietuvos gyventojas (-a), tačiau daugėja emigruojančių šeimų, su 

savimi pasiimančių vaikus (Migracija Lietuvoje: faktai ir skaičiai, 2011). Nors imigracija irgi šiek 

tiek didėja, ji nepalyginamai mažesnė, negu emigracija.  

Emigracijos pasekmės, su kuriomis jau susiduria Lietuva, – tai darbo jėgos pasiūlos 

mažėjimas, vadinamasis „protų nutekėjimas“. Emigracija gali sukurti rimtą žmogiškųjų išteklių 

problemą Lietuvoje, kuri, savo ruožtu, turės įtaką tolesnei ekonominei šalies raidai (Stulgienė, 

Daunorienė, 2009). 

Prarandant jaunus specialistus Lietuvos bibliotekos, tame tarpe ir tiriamos, susidurs su 

kvalifikuoto personalo stoka. Lietuvos apskričių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų 

sėkmingas funkcionavimas priklauso nuo aukštos kvalifikacijos personalo. Dėl emigracijos, 

senėjančio personalo išėjimo iš darbo rinkos bibliotekos gali prarasti kvalifikuotus darbuotojus. 

Tačiau dėl tų pačių priežasčių ateityje bibliotekoms gali būti vis sudėtingiau rasti jiems tinkamą 

pamainą. 

 

4.3.4. Materialinės Lietuvos gyventojų sąlygos nepatenkinamos ir varijuoja tarp 

atskirų socialinių grupių 

 

Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešosios bibliotekos teikia nemokamas paslaugas 

gyventojams. Bibliotekų paslaugos prieinamos gyventojams lygiomis sąlygomis (su tam tikromis 

išlygomis mokslinių ir specialiųjų bibliotekų atveju). Tokiu būdu bibliotekos leidžia piliečiams 

laisvai naudotis informacijos ištekliais, juose perteikiamomis žiniomis. Taip sukuriamos lygios 

galimybės tobulėti, mėgautis literatūra laisvalaikiu, studijuoti, vykdyti mokslinę ir profesinę veiklą. 

Svarbus bibliotekų darbo baras – gyventojų socialinės atskirties, atsirandančios dėl įvairių 

priežasčių, tame tarpe ir prastų materialinių sąlygų, mažinimas.  Todėl materialinės Lietuvos 

gyventojų sąlygos atskleidžia viešųjų gėrybių, kuriamų bibliotekose, poreikį visuomenėje. 

Gyventojų materialinė būklė ir sąlygos vertinamos pagal įvairius kriterijus ir metodikas. 

Toliau apžvelgsime kai kuriuos materialinių sąlygų rodiklius, kuriuos galima identifikuoti 

įvairiuose gyvenimo kokybės tyrimuose. Tai gyventojų užimtumas, pajamos, išlaidų struktūra.  

Analizuojant įvairius materialinių sąlygų rodiklius stebimas jų augimas, kurį nutraukė 

ekonominė krizė. Pagal kai kuriuos materialinių gyvenimo sąlygų rodiklius Lietuva smarkiai 

atsilieka nuo bendro ES šalių vidurkio. Galiausia, rodiklių analizė rodo materialinių sąlygų 

netolygumą miestuose ir kaimuose, tarp skirtingų gyventojų grupių. 

Lietuvoje prasidėjus ekonominei krizei padidėjo nedarbas. 2007 m. nedarbo lygis sudarė 4,3 

proc., tuo tarpu 2010 m. – 17,8 proc. Tiesa, 2011 m. nedarbas sumažėjo iki 15,4 proc., tačiau tai 

įvyko ne tik užimtųjų padidėjimo, bet ir darbo jėgos sumažėjimo (pvz., dėl emigracijos) dėka. Šiuo 

metu Lietuvoje nedarbo lygis 9,9 proc. viršija ES vidurkį. Didelę problemą sudaro aukštas jaunimo 

(15–24 m.) nedarbo lygis, kuris 2010 m. pasiekė 35,1 proc., ir ilgalaikis nedarbas, trunkantis 1 
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metus ir ilgiau (2011 m. pabaigoje sudaręs 7,1 proc.). Lietuvos banko duomenimis, ilgalaikis 

nedarbas Lietuvoje buvo vienas iš aukščiausių ES. Lietuvą pralenkė tik keturios šalys (Lietuvos 

ekonomikos apžvalga: 2012 gegužė, 2012; Darbo statistikos metraštis, 2011). 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis vienam gyventojui tenkančios disponuojamos 

pajamos (t.y. pajamos atskaičius įvairius privalomuosius mokesčius ir įmokas, pervedimus kitiems 

namų ūkiams) iki 2008 m. sparčiai augo (pasiekė 1133 Lt), tačiau dėl ekonominės krizės 2009 m. 

smuko net 11,7 proc. ir sudarė 984 Lt, 2010 m. – 960 Lt (Informacija apie gyvenimo kokybės 

rodiklius Lietuvoje, 2012).  2004–2009 m. pastebimi skirtumai tarp miesto ir kaimo gyventojų 

pajamų (žr. 8 pav.).  

 

 
8 pav. Disponuojamos pajamos vienam gyventojui per mėnesį, 2006–2009 m. (Informacija apie 

gyvenimo kokybės rodiklius Lietuvoje, 2012) 

 

Taip pat stebimi reikšmingi skirtumai tarp skirtingas pajamas gaunančių gyventojų grupių 

(žr. 9 pav.). Ryškiausi skirtumai – tarp didžiausias ir mažiausias pajamas gaunančių gyventojų 

grupių, tačiau pakankamai ryškūs skirtumai ir tarp IV ir V grupės. Toks gyventojų pajamų 

pasiskirstymas rodo pajamų koncentraciją vienoje V grupėje. 

 

 
9 pav. Vidutinės disponuojamos pajamos vienam namų ūkiui per mėnesį (piniginės ir 

natūrinės pajamos)
5
 

 

                                                 
5
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O. G. Rakauskienė ir V. Servetkienė atkreipia dėmesį į drastiškus skirtumus tarp pensinio 

amžiaus ir dirbančių gyventojų pajamų. Anot mokslininkių, pensinio amžiaus gyventojų minimali 

pensija sudaro vos 31,6 proc. vidutinių gyventojų pajamų, todėl sparčiai senstant Lietuvos 

gyventojams ketvirtadalis jų gali atsidurti ties skurdo riba (Rakauskienė, Servetkienė, 2011). 

Remiantis tarptautine Jungtine pensijų ataskaita,  2007 m. Lietuva užėmė vieną iš žemiausių 

pozicijų pagal pensijų išmokų dydį (Progress and key challenges in the delivery, 2010). Nors, be 

abejonės, išlaidos pensijoms priklauso nuo įvairių veiksnių. 2011 metų Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis Lietuvoje vidutinės pensijos dydis (236 EUR) mažesnis, negu Latvijoje 

(264 EUR) ir Estijoje (306 EUR) (Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2012). 

Materialinės gyventojų gerovės lygį rodo vartojimo išlaidų struktūra, arba tai, kam ir kiek 

Lietuvos žmonės leidžia pinigus. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2004–2009 m. 

didžiausią gyventojų išlaidų dalį sudarė išlaidos būtiniausioms prekėms ir paslaugoms: maisto 

produktams, būsto išlaikymui, transportui, drabužiams ir avalynei. Pavyzdžiui, mažiausiai maistui 

buvo išleidžiama 2007 m. – 33,7 proc. viso namų ūkio biudžeto, tuo tarpu ES išlaidų vidurkis šioje 

kategorijoje 2006 m. sudarė 12,7 proc. namų ūkio biudžeto. Lietuvos gyventojai skiria labai mažai 

lėšų kitoms reikmėms. Pavyzdžiui, poilsiui ir kultūrai 2000–2009 m. buvo skiriama vos 4–5 proc.; 

išlaidos švietimui nesiekė 1 proc. Tuo tarpu ES šalių vidurkis poilsiui ir kultūrai – 9,4 proc., 

švietimui – 1 proc. (Household consumption expenditure, 2011; Rakauskienė, Servetkienė, 2011). 

Pažymėtina, kad ir šioje srityje ryškėja dideli skirtumai tarp įvairių gyventojų grupių. 

Reikšmingi skirtumai tarp įvairių gyventojų grupių pajamų bei žymus jų sumažėjimas 

pasiekiant pensinį amžių, vartojimo išlaidų, skirtų būtiniausiems poreikiams patenkinti, 

dominavimas rodo, kad bibliotekų paslaugos Lietuvoje bus paklausios ir ateityje. Šiuo metu 

nemažai Lietuvos gyventojų negali skirti pakankamai pinigų kultūros ir švietimo reikmėms. 

Dabartinės tendencijos rodo, kad bibliotekos gali reikšmingai prisidėti prie socialinės atskirties 

mažinimo iniciatyvų. 

 

4.3.5. Didelė Lietuvos gyventojų dalis dalyvauja mokymo procesuose, tačiau studijuojančiųjų 

skaičius linkęs mažėti  

 

Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešosios bibliotekos iš dalies aptarnauja studijų 

procesus. Šiose bibliotekose intensyviai lankosi moksleiviai ir studentai. Taigi moksleivių ir 

studentų skaičius gali turėti reikšmingą įtaką šių bibliotekų paslaugų poreikio padidėjimui ar 

sumažėjimui ateityje.  

2010 m. Lietuvoje 1000 25–64 amžiaus gyventojų teko 282 asmenų, turinčių aukštąjį 

išsilavinimą. Pažymėtina, kad ši grupė  yra didžiausia už bet kokį kitą išsilavinimą (aukštesnįjį, 

specialųjį vidurinį ir kt.) įgijusių asmenų grupę (Švietimas 2010, 2011). 43,8 proc. Lietuvos 

gyventojų įgijo aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, kas viršija Europos Sąjungos vidurkį 

(Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, 2012). 41 proc. moksleivių tęsia studijas universitetuose, 

24,8 proc. – kolegijose ir tik 7,8 – profesinėse mokyklose (Mokslo tęsimas, be datos).  

Pastaruoju metu moksleivių ir studentų skaičius sparčiai mažėja (žr. 10 pav.). Priežastys 

glaudžiai siejasi su gimstamumo sumažėjimu ir emigracija.  
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10 pav. Moksleivių ir studentų skaičiaus kaita, 2000-2012 m.
6
 

 

Gimstamumo rodikliai pradėjo mažėti 1995 m. ir pasiekė mažiausią reikšmę 2002 m., kai 

vidutinis vaikų, kuriuos pagimdytų moteris per savo reproduktyvų laikotarpį, skaičius sudarė 1,23.  

2010 m. buvo grįžta prie 1995 m. gimstamumo lygio
7
. Vadinasi, artimiausią dešimtmetį studentų ir 

moksleivių mažėjimas tęsis.  

2010 m. atliktas  tyrimas Universitetų absolventų integracija darbo rinkoje parodė tam tikrą 

aukštojo išsilavinimo nuvertėjimą. Universitetų absolventai neretai dirba žemesnės kvalifikacijos, 

nei jų įgytoji studijų metu, reikalaujančius darbus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 52 proc. 

magistro ir 17 proc. bakalauro studijas baigusių Lietuvos gyventojų dirba žemesnės kvalifikacijos 

darbus (Martinaitis et al., 2010). Panašias išvadas padarė ir 2011 m. atlikto tyrimo Specialistų ir 

kompetencijų esamos pasiūlos ir paklausos atitikimo analizė autoriai. Jie konstatavo, kad šiuo metu 

pastebimas specialistų su aukštuoju išsilavinimu perteklius, todėl jie priversti rinktis žemesnės 

kvalifikacijos reikalaujančius darbus (Specialistų ir kompetencijos esamos pasiūlos..., 2011).  

Aukštųjų mokyklų absolventams sunkiau įsidarbinti. Lietuvos darbo biržos duomenimis 

2010 m.  joje buvo registruota 4,7 tūkstančiu daugiau aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventų, 

negu 2009 m. Tarp jų nemažai aukštąjį išsilavinimą įgijusių gyventojų. 2010 m. atlikus Lietuvos 

darbo biržoje registruotų įvairių mokymo įstaigų absolventų apklausą paaiškėjo, kad didžioji jų 

dalis nori surasti darbo ir net 54 proc. domisi darbu užsienyje kaip viena iš įsidarbinimo galimybių 

(Absolventų motyvacijos dirbti..., 2010). Mažėjant galimybėms rasti absolventų gebėjimus 

atitinkantį darbą, jie gali rinktis emigraciją. 

Šie pokyčiai, be abejonės, turės didelė įtaką visam švietimo sektoriui – pradinio ir vidurinio 

lavinimo, aukštosioms mokykloms. Sumažėjus moksleivių ir studentų skaičiui didės konkurencija 

tarp mokymo įstaigų, kai kurios iš jų dėl menko besimokančiųjų skaičiaus užsidarys.  

Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešosios bibliotekos aktyviai aptarnauja 

studentus ir moksleivius, nors šių vartotojų dalis jose nevienodai reikšminga. Sudėtinga spręsti apie 

                                                 
6
 Parengta pagal Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazės informaciją 

7
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visas bibliotekas, nes dalis jų nepateikia duomenų apie aptarnaujamus studentus ir moksleivius (žr. 

12 lentelę).  

 

12 lentelė. Bendras vartotojų bei aptarnaujamų moksleivių ir studentų skaičius valstybinės reikšmės 

ir apskričių viešosiose bibliotekose 2011 metais
8
 

Biblioteka Vartotojų skaičius (viso) Moksleivių ir studentų skaičius 

Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių biblioteka 

11170 5564 

Lietuvos technikos biblioteka 8105 Nėra duomenų 

Lietuvos medicinos biblioteka 6099 2156 

Vilniaus universiteto biblioteka 28411 22865 

Lietuvos aklųjų biblioteka* 4384 769 

Kauno apskrities biblioteka 20330 13937 

Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės viešoji biblioteka 

21098 Nėra duomenų 

Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 

17627 Nėra duomenų 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

13146 8270 

Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešoji biblioteka 

22618 Nėra duomenų 

*Įskaitant filialus 

 

12 lentelė matyti, kad didžiulę įtaką studentų ir moksleivių mažėjimas turės Lietuvos mokslų 

akademijos Vrublevskių, Vilniaus universiteto ir Lietuvos medicinos bibliotekoms, kuriose jie 

sudaro reikšmingą vartotojų dalį. Tikėtina, kad Lietuvos apskričių viešosioms bibliotekoms 

studentų ir moksleivių skaičiaus sumažėjimas irgi bus didelis praradimas. 

 

 

4.3.6. Kompaktiškas ir brandaus amžiaus mokslo sektorius  

 

Dalis valstybinės reikšmės bibliotekų priklauso mokslinių bibliotekų tipui. Tai Lietuvos 

mokslų akademijos Vrublevskių, Vilniaus universiteto bibliotekos. Mokslo sektoriaus pokyčiai 

aktualiausi šioms bibliotekoms, nes jos aptarnauja tyrėjus. 

Lietuvoje mokslo finansavimas reikšmingai atsilieka nuo ES vidurkio ir 2010 m. sudarė tik 

0,79 proc. BVP. Iš viso 2010 m. moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje plėtroje dalyvavo 18,3 

tūkst. Lietuvos gyventojų. Iš jų 6300 turėjo mokslo ir pedagoginį laipsnį. 2010 m. EUROSTAT 

duomenimis mokslo tiriamosios veiklos darbuotojai Lietuvoje sudarė 0,72 proc. darbo jėgos (ES 

vidurkis – 1.04 proc.) (Research and development personnel, 2012). 

Apskritai, asmenų, įgijusių daktaro laipsnį, nedaug – 2009 metų pabaigoje jų skaičius 

tesudarė 0,5 proc. visų Lietuvos 25–70 metų amžiaus gyventojų (arba 9600 tūkstančių). Didžioji 

mokslininkų dalis – vyresni negu 45 metų asmenys (2009 m. duomenimis – 63,1 proc.). Tiesa, 

palyginti su 2006 m. 5,4 proc. padidėjo 34–45 metų amžiaus grupei priklausančių mokslininkų. 

                                                 
8
 Parengta pagal LIBIS bibliotekų statistikos modulyje pateikiamus 2011 m. bibliotekų metinių ataskaitų duomenis 
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Lietuvos statistikos departamento 2009 m. duomenimis dauguma mokslinį laipsnį turinčių asmenų 

dirbo aukštojo mokslo (65,8 proc.) ir valdžios (20,2 proc.) institucijose. Tik 13,6 proc. mokslininkų 

dirbo verslo įmonėse ir 0,4 proc. – nepelno organizacijose. Pažymėtina, kad daktaro laipsnį įgijusių 

asmenų užimtumas labai aukštas – 2010 m. 95,7 proc. šios grupės gyventojų dirbo ir tik 0,4 proc. 

buvo bedarbiai (Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2010, 2011). 

Daktaro laipsnį įgijusių asmenų skaičius svyruoja, tačiau augimas labai nežymus, o jo 

rezultatai  nepasiekia 2002 metų lygio (žr. 11 pav.).  

 

 
 

11 pav. Doktorantūrą baigusių specialistų skaičius, 2001-2011 m.
9
 

 

Statistiniai duomenys rodo, kad mokslo sektoriuje trūksta pokyčių, kurie galėtų paskatinti 

daugiau žmonių pasirinkti mokslininko karjerą ir įgyti mokslinį laipsnį. Vienu iš mokslininko darbo 

trūkumų gali būti traktuojama nedidelė alga, kuria, pagal 2009 m. duomenis, visiškai patenkinti tik 

9,5 proc. mokslo laipsnį turinčių asmenų. Be to, tik daugiau, negu pusė mokslininkų verčiasi iš 

vieno pajamų šaltinių (2009 m.  52,7 proc.), tuo tarpu 31 proc. – iš dviejų, o 11 proc. – iš trijų. 

Mokslinį laipsnį turinčių asmenų pajamos svyruoja nuo 37,6 iki 71,6 tūkst. litų per metus 

(Informacija apie mokslo laipsnį turinčių asmenų veiklą..., 2011).  

Atsižvelgiant į tai, kad didžioji mokslo sektoriuje užimto personalo dalis dirba aukštosiose 

mokyklose mokslinės bibliotekos nevienodai pajus mokslo sektoriaus raidos tendencijų poveikį. 

Vilniaus universitetas šiuo metu didžiausias Lietuvos universitetas vertinant pagal darbuotojų, 

studentų skaičių, biudžetą (Priedai prie darbo grupės..., 2011). Tad Vilniaus universiteto biblioteka 

mažiau pajus mokslo sektoriaus pokyčius. Todėl tikėtina, kad pokyčiai mokslo sektoriuje (gretinant 

jas su bendrosiomis visuomenės senėjimo, emigracijos ir mokslo sektoriaus kompaktiškumo 

tendencijomis) bus labiau jaučiami Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, kuri dėl 

vartotojų konkuruos su Vilniaus mieste esančiomis akademinėmis bei mokslo institutų 

bibliotekomis. Tačiau dėl išskirtinių ir unikalių kultūros paveldo fondų biblioteka nepraras 

humanitarinių mokslų tyrėjų auditorijos. 

 

                                                 
9
 Parengta pagal Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazės informaciją 
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4.4. Technologiniai veiksniai 

 

Šiame skyriuje aptariami informacijos ir ryšių technologijų plėtros veiksniai, kurie turi 

įtakos bibliotekų ateities raidai. Formuluojant pagrindines tendencijas remtasi Lietuvos statistikos 

departamento, Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos, socialinių tyrimų agentūrų ir telekomunikacijos 

įmonių apklausų duomenimis, tarptautinių ES tyrimų rezultatais. 

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu duomenys apie IRT nerenkamos sistemingai, todėl 

sudėtinga gauti išsamesnių duomenų apie naujausių technologijų (pvz., kai kurių mobiliųjų 

įrenginių) skvarbą, su tuo susijusius vartotojų elgsenos pokyčius. 

Išanalizavus įvairių informacijos šaltinių pateikiamus duomenis buvo suformuluotos kelios 

tendencijos: 

1. Didėja Lietuvos gyventojų apsirūpinimas informacijos technologijomis, tačiau jų 

prieinamumą ir naudojimą vis dar riboja miestų ir kaimų atotrūkio, menkų pajamų, įgūdžių 

stokos ir amžiaus nulemti barjerai.   

2. Informacijos ir ryšių technologijos keičia vartotojų elgseną ir įpročius. 

3. Didėja mobiliųjų įrenginių reikšmė bendraujant ir naudojantis informacija. 

Šiame skyriuje detaliau aptariama kiekviena tendencija, analizuojamas jos poveikis 

tiriamoms bibliotekoms. 

 

 

4.4.1. Didėja Lietuvos gyventojų apsirūpinimas informacijos technologijomis, tačiau jų 

prieinamumą ir naudojimą vis dar riboja miestų ir kaimų atotrūkio, menkų pajamų, 

įgūdžių stokos ir amžiaus nulemti barjerai   

 

Visoms Lietuvos bibliotekoms didžiulę įtaką daro informacijos ir ryšių technologijų plėtra. 

Viena vertus, IRT skverbiantis į įvairias gyventojų veiklos sritis bibliotekų paslaugos virtualėja. 

Kita vertus, gyventojams susidūrus su naudojimosi IRT barjerais aktualios bibliotekų paslaugos, 

kurios padeda pasiekti ir išmokti naudotis IRT ir skaitmenine informacija. Visos bibliotekos teikia 

IRT prieigos, informacinio ir kompiuterinio raštingumo ugdymo paslaugas, siūlo vartotojams 

skaitmeninius informacijos išteklius. Nuo IRT skvarbos ypatumų priklauso bibliotekų veiklos 

prioritetai išvardytose srityse. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis Lietuvoje per pastaruosius šešis metus žymiai 

padidėjo apsirūpinimo informacijos technologijomis rodikliai.  2011 m. 56 proc. Lietuvos namų 

ūkių turėjo kompiuterį ir interneto prieigą, kiek mažiau – 51,6 proc. naudojosi plačiajuosčiu 

interneto ryšiu (Informacijos technologijos Lietuvoje, 2011).  12 pav. pavaizduota namų ūkių, 

turinčių asmeninį kompiuterį, interneto prieigą, kaita 2006–2011 metais. 
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12 pav. Asmeniniai kompiuteriai, internetas, plačiajuostis internetas Lietuvos namų ūkiuose 2006–

2011 metais (Informacijos technologijos Lietuvoje, 2011) 

 

2012 m. Pasaulio ekonomikos forumo paskelbtoje Pasaulio informacijos technologijų 

ataskaitoje Lietuva užėmė 31 vietą 142 šalių sąraše. Šalys vertintos taikant vadinamąjį įtinklinto 

pasirengimo indeksą – kompleksinį rodiklį, kuris atskleidžia IRT infrastruktūros plėtrą, politinės ir 

teisinės aplinkos palankumą IRT, skaitmeninio turinio kūrimą, naudojimąsi IRT ir kitus 

skaitmeninių technologijų plėtros aspektus (The global information technology report, 2012).  

Lietuvoje interneto skvarbos rodikliai yra aukšti, kai kuriais atvejais net pirmaujama ES 

šalyse (žr. 13 lentelę). 

 

13 lentelė. Interneto skvarbos ir naudojimo rodikliai Lietuvoje ir ES šalyse 2010 metais 

(Informacinės technologijos Lietuvoje, 2011) 

 Rodiklis Lietuva 

(proc.) 
ES vidurkis 

(proc.) 
Fiksuoto plačiajuosčio interneto ryšio sparta – 10 ar daugiau Mbps 41,9 38,9 

Fiksuoto plačiajuosčio interneto ryšio skvarba 20,5 26,6 

Namų ūkiai, turintys interneto prieigą 60,6 70,1 
Asmenys, reguliariai naudojęsi internetu (bent kartą per savaitę) 57,5 65 

 

Nepaisant didžiulės informacijos ir ryšių technologijų skvarbos Lietuvoje dar egzistuoja tam 

tikri technologijų prieinamumo ir naudojimo barjerai. Tai atotrūkis tarp didžiųjų miestų ir kaimo 

vietovių, menkos pajamos, amžius, gebėjimai. 

Dauguma personalinių kompiuterių savininkų, turinčių namuose interneto prieigą, – tai 

didžiųjų miestų gyventojai.  2011 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis penkių 

Lietuvos didžiųjų miestų namų ūkių apsirūpinimas kompiuteriais siekia 69,1 proc.; tuo tarpu miestų 

– 54,9 proc., o kaimų – 40,8 proc. Kompiuteriai ir internetas labai menkai pasiekiami gyventojams, 

gaunantiems 800–1200 Lt ir mažesnes pajamas. Tik kiek daugiau nei 36 proc. tokių gyventojų turi 

namuose kompiuterį ir interneto prieigą (Informacijos technologijos Lietuvoje, 2011).  

Sėkmingai naudotis IRT Lietuvos gyventojams trukdo ir įgūdžių stoka. Lietuvos statistikos 

departamento gyventojų apklausos duomenimis 2011 m. 8,7 proc. gyventojų naudojimosi 

kompiuteriu įgūdžiai vertintini kaip žemi, o 17,6 proc. – vidutiniai. Tačiau net 42 proc. apklaustųjų 
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negalėjo pateikti informacijos apie savo įgūdžius, nes jiems neteko atlikti tam tikrų veiksmų 

naudojant kompiuterį, arba jie šiuo įrenginiu apskritai nesinaudojo. Vertinant kompiuterinį 

raštingumą reikėtų atkreipti dėmesį ir į tuos gyventojus, kurie nesinaudoja kompiuteriu (2011 m. – 

35,9 proc. gyventojų) ir internetu (37,4 proc. gyventojų)
 
(Informacijos technologijos Lietuvoje, 

2011).   

Kompiuteriais ir internetu daugiausia naudojasi jaunieji Lietuvos gyventojai. 2011 m. 

duomenimis 96,6 proc. Lietuvos gyventojų, kurių amžius siekė 16–24 m. teigė naudojęsi 

kompiuteriu, ir 96,3 proc. – naudojęsi internetu. Tuo tarpu 55–64 m. amžiaus grupę atstovaujantys 

Lietuvos gyventojai naudojosi kompiuteriu (36,7 proc.) ir internetu (36,1 proc.) žymiai rečiau. 

Pažymėtina, kad daugelis internetu nesinaudojančių žmonių teigia, kad neturi poreikio juo naudotis. 

TNS Gallup 2011 m. gyventojų apklausos duomenimis 85 proc. nesinaudojančių internetu 

gyventojų priklauso 40–74 amžiaus grupei (Dauguma nesinaudojančių internetu..., 2010). 

Atsižvelgiant į tai, kad apie trečdalį Lietuvos gyventojų dar nesinaudojo kompiuteriu ir 

internetu artimiausioje ateityje Lietuvos bibliotekoms bus aktualu teikti kompiuterinio ir 

informacinio raštingumo paslaugas gyventojams, ypač vyresnio amžiaus vartotojams. Šią tendenciją 

pagrindžia ir aukščiau aptarti demografiniai pokyčiai, kurie rodo laipsnišką pagyvenusių žmonių 

skaičiaus augimą Lietuvoje.  

Lietuvos apskričių viešosios ir valstybinės reikšmės bibliotekos įsikūrusios didžiuosiuose 

miestuose, kurie gerokai lenkia mažesnes Lietuvos gyvenvietes pagal IRT įsisavinimo spartą, šioms 

bibliotekoms aktuali plėtros kryptis – skaitmeninių informacijos išteklių bei virtualių paslaugų 

pasiūlos didinimas, tuo tarpu skaitmeninės atskirties mažinimas nebus tokia prioritetine veikla kaip 

mažesnėse gyvenvietėse ir kaimo vietovėse. 

Didėjant kompiuterinio ir informacinio raštingumo, viešo interneto prieigos paslaugų 

aktualumui savivaldybės viešosiose bibliotekose apskričių viešosioms bibliotekoms – regioniniams 

kompetencijoms centrams – taps svarbus bibliotekininkų profesinių gebėjimų tobulinimo 

organizavimas. 

 

4.4.2. Informacijos ir ryšių technologijos keičia vartotojų elgseną ir įpročius 

  

Elgsenos pokyčiai siejasi su įvairiomis gyvenimo sritimis ir situacijomis naudojant IRT. Ši 

tendencija nėra nauja. Apie tokias permainas nemažai kalbėta prieš dešimtmečius nurodant, kad 

sąveikoje su kiekviena komunikacijos technologija formuojasi nauji elgsenos modeliai. Pavyzdžiui, 

Christine Borgman savo knygoje Nuo Gutenbergo iki globaliosios infrastruktūros: informacijos 

prieiga tinklų apraizgytame pasaulyje rašo apie bendravimo elektroniniu paštu transformacijas – 

sutrumpėjusius sakinius, simbolių (pvz., šypsenėlių) ir trumpinių įterpimą į laiškus, pačių laiškų 

virsmą trumpomis dalykinėmis žinutėmis (Borgman, 2003). Šiuo metu kalbama apie naujuosius 

bruožus, kuriuos įgijo karta, išaugusi informacijos ir ryšių technologijų apsuptyje – nuolatinį 

prisijungimą prie tinklo, plačius virtualius socialinius tinklus, įvairių užduočių lygiagretų atlikimą 

(pvz., muzikos klausymasis, bendravimas socialiniame tinkle, naujienų peržvalga ir kt.) (Friedrich 

et al., 2010).  

Lietuvoje internetas, kompiuteriai ir mobilieji telefonai tampa universalia bendravimo, 

informacijos paieškos, laisvalaikio leidimo, darbo ir mokymosi veiklų terpe. Apie tai byloja 

naudojimosi internetu pobūdis (13 pav.) ir įvairių vartotojų elgsenos tyrimų duomenys. 
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Gyventojų įpročių analizė per tris pastaruosius metus rodo, kad viena iš vartotojams 

svarbiausių interneto funkcijų yra bendravimas ir naudojimasis informacija. Gyventojai daugiausiai 

naudojo internetą ryšiams, elektroninių laiškų siuntimui, periodikos skaitymui, informacijos apie 

prekes ir paslaugas paieškai. Tai reiškia, kad internetas pirmiausiai skverbiasi į kasdienes 

bendravimo ir laisvalaikio veiklas. Per tris metus populiariausių veiklų internete sąrašas nesikeitė, 

tik didėjo vartotojų, naudojančių internetą minėtais tikslais. 

 

 
 

13 pav. Gyventojų (16–74 m.) naudojimasis internetu pagal tikslus
10

 

 

Internetas pakeitė gyventojų požiūrį į telefoniją. Pavyzdžiui, naujausias Eurobarometro 

e.komunikacijų tyrimas rodo, kad Lietuvoje 65 proc. gyventojų naudojasi interneto telefonijos 

programomis (pvz., Skype). Lietuva ir Latvija pirmauja tarp kitų Europos Sąjungos šalių pagal 

interneto telefonijos panaudojimą bendravimui (E-communications household survey, 2011).  

Apie didėjantį interneto poveikį gyventojams ateityje byloja 2011 m. paskelbtas tarptautinis 

vaikų naudojimosi internetu tyrimas Europos Sąjungos vaikai internete (angl. EU kids online). Šio 

tyrimo duomenimis, Lietuvos vaikai pradeda naudotis internetu nuo 3–5 metų. Daugiau negu 

40 proc. Lietuvos vaikų jungėsi prie interneto naudodamiesi mobiliuosiais įrenginiais. Apklausos 

rezultatai parodė, kad dauguma vaikų vertino internetą dėl daugybės jiems įdomių dalykų ir aktyviai 

naudojosi internetu bendravimui (pvz., kūrė paskyras virtualiuose socialiniuose tinkluose) 

(Livingstone, Haddon, Görzig, Ólafsson, 2011).  

Informacijos ir ryšių technologijų įtaką tokioms specifinėms veikloms, kaip moksliniai 

tyrimai, atskleidžia Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos inicijuota studija Mokslininkų ir kitų 

tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis 

tyrimas. Šio tyrimo duomenimis didžioji dalis tyrėjų savo veikloje daugiausiai naudojosi 

universaliomis paieškos sistemomis (86,9 proc.) ir  užsienio leidėjų duomenų bazėmis (70 proc.). 

Informacijos ir ryšių technologijos keičia naujos informacijos gavimo įpročius. Tyrimo rezultatai 

rodo, kad nors biblioteka kaip informacijos apie naujuosius mokslinius šaltinius yra labai 

                                                 
10

 Parengta pagal Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazės informaciją 
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reikšminga 24,3 proc. respondentų, su ja konkuruoja skaitmeninės priemonės ir paslaugos – 

naujienų elektroninių paštu užsakymas (24,4 proc.), naujienų užsakymas pasitelkiant RSS 

technologiją (15,6 proc.) (Tautkevičienė et al., 2010). 

Keičiantis vartotojų elgsenai Lietuvos bibliotekų paslaugos jau transformavosi. Reikšminga 

mokslinių bibliotekų paslaugų dalis virtualėja, apskričių viešosios bibliotekos taip pat pradeda teikti 

daugiau virtualių paslaugų – skaitmenintą turinį, tinklaraščius ir kt. Atsižvelgiant į tai, kad IRT 

poveikis gyventojų elgsenai didėja, atsiranda nauji skaitmeninių technologijų įrankių panaudojimo 

būdai, tikėtina, kad bibliotekose daugės virtualių paslaugų, skaitmeninių informacijos išteklių. 

 

4.4.3. Didėja mobiliųjų įrenginių reikšmė bendraujant ir naudojantis informacija 

 

Įtakingoje tarptautinėje ateities tendencijų studijoje Horizontų ataskaita 2011 daroma 

išvada, kad mobilieji įrenginiai artimiausiu metu taps pagrindine naudojimosi internetu priemone. 

Mobilieji įrenginiai apima nešiojamus įrenginius, kurie atlieka stacionarių įrenginių funkcijas. Tai 

mobilieji, išmanieji telefonai, nešiojamieji, planšetiniai kompiuteriai, delninukai, skaitmeniniai 

grotuvai ir kt. Horizontų ataskaitos 2011 autorių nuomone, beprecedentis mobiliųjų įrenginių 

naudojimo augimas turės didelę įtaką švietimui ir kultūrai (The horizon report, 2011). Pasaulinės 

mobiliųjų telefonų naudojimo tendencijos patvirtina studijos prognozes. Tarptautinės 

telekomunikacijų sąjungos duomenimis mobiliųjų telefonų abonentų skaičius per pastarąjį 

dešimtmetį išaugo kelis kartus: 2001 m. pasaulyje  100 gyventojų vidutiniškai teko 15 mobiliųjų 

telefonų abonentų, tuo tarpu 2011 m. – 78,8. Mobilieji telefonai žymiai greičiau plito 

išsivysčiusiose šalyse (World telecommunication/ICT indicators database, 2011).  

Lietuvoje mobilieji telefonai – plačiai paplitusi ir naudojama priemonė. Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis naudojimasis mobiliaisiais telefonais per pastaruosius penkis metus 

augo.  2011 m. 94,8 proc. Lietuvos gyventojų naudojosi šiais prietaisais (Informacinės 

technologijos Lietuvoje, 2011). Mobilieji telefonai naudojami kasdieniam bendravimui, užsakant 

paslaugas, balsuojant ir reiškiant pilietinę nuomonę. Kadangi mobilusis telefonas yra kompaktiška 

ir nuolat kartu su vartotoju esanti priemonė, šis įrenginys naudojamas labai įvairiais tikslais. 

Mobilusis telefonas plačiai naudojamas ne tik telefonui įprastu būdu, bet ir keičiantis tekstine 

informacija – gaunant naujienas žinutėmis, keičiantis trumposiomis tekstinėmis ir multimedija 

žinutėmis. Lietuvos Respublikos ryšių ir reguliavimo tarnybos duomenimis išsiųstų trumpųjų 

tekstinių žinučių SMS skaičius išaugo nuo 897,1 mln. 2003 m. iki 8439,7 mln. 2010 m. Analogiškai 

pastebimas ir multimedija žinučių MMS siuntimo augimas: nuo 141,5 tūkst. žinučių 2003 m. iki 

5965,4 tūkst. – 2010 m. (Lietuvos ryšių sektorius, 2010).  

Svarbi mobiliųjų telefonų naudojimo tendencija – jungimasis šiais prietaisais prie interneto. 

Šiuo metu Lietuvoje mobiliaisiais telefonais prie interneto jungiasi 22,7 proc. gyventojų. Interneto 

prieiga naudojant mobilųjį telefoną itin aktuali kaime, kur net 29,1 proc. gyventojų naudoja šį 

prietaisą interneto prieigai (Informacinės technologijos Lietuvoje, 2011).   

Šiuo metu Lietuvoje duomenys apie kitus mobiliuosius įrenginius (pvz., išmaniuosius 

telefonus, planšetinius kompiuterius) dar sistemiškai nerenkami. Tačiau šių įrenginių pardavimo 

rinkoje veikiančios kompanijos ir kai kurios sociologinių tyrimų agentūros atlieka savo tyrimus, 

kurie leidžia daryti prielaidas apie išmaniųjų mobiliųjų įrenginių spartų plitimą ir įtaką naudojimuisi 

informacija ateityje. Pavyzdžiui, 2011 m. bendrovei Samsung atlikus Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
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gyventojų apklausas paaiškėjo, kad Lietuvoje yra daugiausia išmaniųjų telefonų vartotojų (28 proc.)  

Baltijos šalyse (Babinskas, 2011). TNS Gallup Lietuvos vartotojų apklausos duomenimis 

mobiliaisiais įrenginiais prie interneto jungiasi 16 proc. visų Lietuvos gyventojų. Daugiausia prie 

interneto planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais ir kitais mobiliaisiais įrenginiais 

jungiasi 15–19 m. jaunuoliai (net 42 proc.) (TNS: LT aktyviausi komentatoriai interneto erdvėje..., 

2012).   

Lietuvos bibliotekų paslaugos, skirtos mobiliesiems įrenginiams, dar pradiniame plėtros 

etape. Tai dažniausia bibliotekų svetainių versijos, pritaikytos mobiliesiems įrenginiams, tačiau vis 

dar trūksta taikomosios programinės įrangos, skirtos mobiliaisiais įrenginiais besinaudojantiems 

bibliotekų vartotojams. Atsižvelgiant į tai, kad užsienyje visų tipų bibliotekos jau aktyviai kuria 

taikomąją programinę įrangą (pvz., mokslinių straipsnių paieškos ir peržiūros, bibliotekos 

skaitmeninio turinio naudojimo irk t.), ši tendencija greitai turėtų tapti aktuali ir Lietuvoje. Plintant 

e.skaityklėms atsiveria galimybes skolinti šiuos prietaisus Lietuvos viešosiose bibliotekose. 
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5. Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų veiklos 

tendencijų tyrimas 
  

 Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų veiklos tendencijų tyrimas 

sudaro svarbią bendrosios tiriamų bibliotekų veiklos tendencijų analizės dalį, kuri papildo 

mokslinės literatūros ir PEST analizę ir leido gauti duomenų apie Lietuvos bibliotekų sektoriaus 

funkcionavimo kontekstą. Tyrime dalyvavo respondentai, kurie tiesiogiai veikia tame kontekste ir 

patiria įvairių veiksnių poveikį. Tyrimas buvo įgyvendinamas 2012 m. balandžio-gegužės 

mėnesiais. 

 

5.1. Tyrimo tikslas, tiriamieji klausimai ir metodai 

 

Tyrimo tikslas – nustatyti, kokias Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų 

bibliotekų veiklos tendencijas, kurios turės poveikį šioms bibliotekoms per artimiausius 5–10 metų, 

išskiria šių bibliotekų vadovai ir bibliotekų pagrindinės suinteresuotosios grupės. Nagrinėjant 

bibliotekų veiklos tendencijas remiamasi strateginės vadybos taikomais strateginės analizės 

principais išskiriant makro ir mikro aplinkas, kuriose funkcionuoja biblioteka. Makro aplinka 

apibūdinama kaip plati bibliotekos veiklos aplinka, kuriai pati biblioteka negali daryti įtakos. Mikro 

aplinka apibūdinama kaip artimesnė bibliotekai išorės aplinka, kuri tiesiogiai siejasi su 

bibliotekininkystės ir informacijos sektoriumi. Mikro aplinkai biblioteka gali daryti įtaką. Tikslui 

įgyvendinti formuluojami tokie tiriamieji klausimai: 

 Kokį makro aplinkos poveikį bibliotekų veiklai 5–10 metų perspektyvoje mato tiriamų 

bibliotekų vadovai ir suinteresuotosios grupės? 

 Kokį mikro aplinkos poveikį bibliotekų veiklai 5–10 metų perspektyvoje mato tiriamų 

bibliotekų vadovai ir suinteresotuosios grupės? 

Įgyvendinant tyrimą taikyti keli metodai – pusiau struktūruotas interviu ir kokybinė turinio 

analizė. Pusiau struktūruoto interviu metodas naudotas tyrimo duomenims surinkti, tuo tarpu 

kokybinė turinio analizė – gautiems duomenims interpretuoti. Pusiau struktūruoto interviu 

pasirinkimą lėmė platus šio metodo taikymas išskiriant pagrindinius kintamuosius, kurie vėliau gali 

būti detaliau studijuojami naudojant kiekybinius metodus. Viena vertus, pusiau struktūruotas 

interviu pasižymi tam tikra struktūra, kuri leidžia gauti duomenis tam tikru klausimu, kita vertus, šis 

metodas pakankamai lankstus ir leidžia gauti duomenis neturint griežto teorinio tyrimo modelio 

(Schensul, Schensul, Lecompte, 1999). Jis taip pat leidžia atskleisti netikėtus elementus bei tyrimo 

dalyvių požiūrius. 

 

5.2. Teorinis interviu pagrindas 

 

Teorinėje strateginės vadybos literatūroje galima rasti įvairių makro ir mikro aplinkos 

analizės teorinių modelių ir metodų. Interviu konceptualųjį pagrindą sudarė makro aplinkos 

veiksnių analizės modelis  PEST (angl. Political-legal, economical, social-cultural, technological 

factors – liet. Politiniai-teisiniai, ekonominiai, socialiniai-kultūriniai, technologiniai veiksniai).  
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Mikro aplinkos analizei taikytas integruotas viešojo sektoriaus organizacijų aplinkos 

modelis, sukurtas remiantis Michaelo Porterio  Penkių jėgų modeliu (angl. Five forces model) ir 

Davido McKevitto Lauko lygmens viešųjų organizacijų (angl. Street-Level Public Organizations) 

mikro aplinkos modeliu.  

M. Porterio ir D. McKevitto modelių derinimą lėmė pokyčiai bibliotekų veikloje. Viena 

vertus, bibliotekos – tai viešojo sektoriaus organizacijos, kurių pagrindinis tikslas ne pelnas, o 

teigiami socialiniai pokyčiai visuomenėje. Taigi bibliotekos kuria viešąsias gėrybes. Kita vertus, 

bibliotekos vis sparčiau adaptuoja verslo principus, be to, iš esmės keičiasi santykių su pagrindiniais 

mikro aplinkos veikėjais, grandinė, kurioje esama ir konkurencijos.  Bibliotekų viešųjų organizacijų 

prigimtis nulėmė konkurencijos kaip esminio veiksnio eliminavimą iš modelio. Tačiau modelyje yra 

vietos konkurenciniams santykiams tarp bibliotekų ir įvairių jų mikro aplinkos dalyvių. 

 

 
 

14 pav. Adaptuotas bibliotekų mikro aplinkos modelis pagal M. Porterį ir D. McKevittą 

(McKevitt, 1998; Grundy, 2006) 

 

14 pav. matome, kad M. Porterio mikro aplinkos lygmeniu veikiančių organizacijų  sąrašas 

papildytas viešojo sektoriaus svarbiomis organizacijomis – profesinėmis organizacijomis, klientais 

(steigėjais, veiklą kuruojančiomis institucijomis), kitomis bibliotekų sektoriui svarbiomis 

organizacijomis (potencialiais partneriais). Įvesta „klientų“ sąvoka nebūdinga abiems cituojamiems 

modeliams, bet atspindi Lietuvos bibliotekų sektoriaus struktūrą (valstybės veiklą kuruojanti 

institucija – steigėjas – biblioteka).  

Toliau detaliau pateiksime bibliotekų mikro aplinkos lygmenyje funkcionuojančias 

organizacijas ir jų galimus santykius su bibliotekomis. 

KLIENTAI (STEIGĖJAI, BIBLIOTEKŲ VEIKLĄ KURUOJANČIOS VALSTYBĖS 

INSTITUCIJOS, RĖMĖJAI)  Skirtingai nuo verslo sektoriaus, viešojo sektoriaus organizacijose, 

tame tarpe ir bibliotekose, tiesioginis paslaugų vartotojas neperka paslaugų. Didžioji dalis 
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valstybinių bibliotekų paslaugų laikomos viešosiomis gėrybėmis (angl. public good), t.y. jos turi 

būti prieinamos visiems vartotojams lygiomis teisėmis ir nemokamai, todėl jos subsidijuojamos iš 

valstybės biudžeto. Mokamos bibliotekų paslaugos sudaro santykinai nedidelę dalį ir reguliuojamos 

valstybės. Sprendimą dėl tam tikrų paslaugų teikimo veikia šalies bibliotekų veiklą kuruojančios 

valstybės institucijos (tiek tiesiogiai kuruojančios – pvz., Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 

tiek netiesiogiai – Vyriausybė, Seimas ir kt.), bibliotekos steigėjas (pvz., universitetas, mokslo 

įstaiga, valstybės institucija), iš dalies, – rėmėjai. Didžiausią įtaką bibliotekoms daro steigėjai, nes 

jie tiesiogiai kontroliuoja bibliotekų veiklą ir aprūpina jas lėšomis. Didelę įtaką daro bibliotekų 

veiklą kuruojančios valstybės institucijos, nes jos nustato bendruosius Lietuvos bibliotekų veiklos 

principus, teikia papildomą finansavimą tam tikroms bibliotekų veiklos sritims, gali paskatinti 

bibliotekų įtraukimą į valstybės strategijų vykdymą. Nuo šių dviejų klientų grupių priklauso 

bibliotekų strategijų ir paslaugų plėtojimo kryptys. Klientų galia pasireiškia tuo, kad:  

 Jie formuluoja prioritetus ir reikalavimus bibliotekos paslaugoms. Bibliotekų veiklą 

kuruojančios institucijos inicijuoja ir įgyvendina bibliotekų politiką, vykdo ilgalaikes 

bibliotekų strategines programas. Šios institucijos nustato bendras Lietuvos bibliotekų veiklos 

ir strategijų gaires. Bibliotekų steigėjas gali tiesiogiai daryti įtaką bibliotekos strategijoms, 

veiklos dokumentams. Steigėjo prioritetai turi poveikį bibliotekų veiklos planavimui ir 

įgyvendinimui.  

 Skirsto lėšas bibliotekų veiklai. Bibliotekų veiklą kuruojančios institucijos ir steigėjai daro 

įtaką atskiroms bibliotekų veiklos kryptims teikdami finansinę paramą, įtraukdami atskiras 

bibliotekas į ilgalaikių strateginių programų vykdymą. Nuo jų sprendimo priklauso, kurios 

veiklos sritys bus labiau išplėtotos, kurioms  skiriama mažiau dėmesio. 

 Steigėjai turi galią keisti bibliotekų organizacinę struktūrą, samdyti vadovus, naikinti 

bibliotekas.  

 Rėmėjų poveikis ne toks stiprus ir akivaizdus, nes skirtingai nuo kitų klientų, bibliotekos gali 

rinktis, ar pasinaudoti rėmėjo teikiama finansine parama. Tačiau poveikio mechanizmai 

panašūs – rėmėjas, nustatydamas paramos skirstymo prioritetus, apibūdina savo bibliotekų 

paslaugų sampratą. Rėmėjų poveikį lemia paramos dydis, finansuotų projektų rezultatai ir jų 

galimos įtakos mąstai bibliotekų veiklai, prieinamų rėmėjų įvairovė. 

 BIBLIOTEKŲ PASLAUGŲ VARTOTOJAI  M. Porterio penkių jėgų modelyje vartotojų 

galia pasireiškia tuo, kad jie savarankiškai renkasi įmonių produktus ir paslaugas, o nuo jų 

pasirinkimo priklauso įmonės pelnas. Todėl verslo įmonės turi koreguoti savo veiklą taip, kad 

vartotojai rinktųsi jų paslaugas ir produktus. Vartotojų įtakos bibliotekoms dėsningumams 

paaiškinti labiau tinka D. McKevitto įžvalgos dėl vartotojo ir viešojo sektoriaus organizacijų 

sąveikos. Anot McKevitto, idealiu atveju vartotojas – tai viešojo sektoriaus organizacijos partneris, 

nes jis leidžia jai pasiekti tikslą pagerinti visuomenės gerovę tam tikroje organizacijos 

kompetencijos srityje (McKevitt, 1998).  

 Remiantis D. McKevittu, bibliotekų paslaugos laikytinos viešosiomis gėrybėmis, jos 

teikiamos siekiant pagerinti visuomenės gerovę ir nediskriminuoti jokių aptarnaujamų vartotojų 

grupių. Dėl ribotų bibliotekų turimų išteklių, aptarnaujamų vartotojų grupių įvairovės (pastarasis 

bruožas galioja viešosioms bibliotekoms), profesinių žinių pranašumo, galutinį sprendimą apie 

bibliotekų paslaugų teikimo prioritetus ir formas priima bibliotekininkystės specialistas. Vartotojas 

negali pareikšti savo nuomonės atsisakydamas mokėti mokesčius bibliotekų paslaugoms finansuoti 

(nes jos finansuojamos netiesiogiai – iš valstybės surinktų mokesčių), net jei jos neatitinka jo 
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poreikių, ir taip padaryti betarpišką įtaką bibliotekų veiklai. Tačiau vartotojų skaičius ir 

pasitenkinimas paslaugomis yra vienas iš bibliotekos veiklos vertinimo rodiklių, kuris atskleidžia 

bibliotekų paslaugų poreikį ir kokybę. Vartotojo specifiniai poreikiai, pasitenkinimas teikiamomis 

paslaugomis daro poveikį įvairiai:  

 bibliotekai atlikus vartotojų tyrimus, sukaupus statistinius duomenis, išanalizavus vartotojų 

pageidavimus ir nusiskundimus ir priėmus bibliotekų paslaugų tobulinimo sprendimus;  

 steigėjo institucijai atliekant bibliotekų veiklos vertinimą ir kontrolę ir nagrinėjant bibliotekų 

paslaugų kokybės rodiklius, priimant sprendimus dėl paslaugų kokybės gerinimo, ar 

teikiamų paslaugų poreikio apskritai;  

 vartotojui tiesiogiai dalyvaujant bibliotekos sprendimų priėmimo procesuose (pvz., 

įtraukiant vartotojus į bibliotekos sprendimo priėmimo struktūras).  

 Taigi vartotojų įtaka bibliotekų veiklai tiesiogiai priklauso nuo pačių bibliotekų iniciatyvos 

įtraukti vartotoją į sprendimų priėmimą, suteikti jam galimybę pareikšti nuomonę apie paslaugas  

arba nuo to, kaip steigėjai ir valstybinės institucijos kontroliuoja ir vertina paslaugų vartojimo 

rodiklius. 

 PROFESINĖS ORGANIZACIJOS – tai pelno nesiekiantys tam tikros profesijos atstovų 

susivienijimai, kurie atstovauja tam tikros profesijos narių interesus, nustato profesinės veiklos 

standartus (tarp jų ir etinius). Profesinės organizacijos suformuoja bibliotekininko profesinės 

veiklos sampratą ir turinį, nustatydamos profesinės veiklos standartus, normas ir procedūras. 

Galima išskirti kelias potencialias profesinių organizacijų įtakos sritis: 

 Jos daro įtaką politiniams sprendimams, susijusiems su bibliotekų veikla, įsitraukdamos į 

dialogą su sprendimus priimančiomis ar jiems įtaką darančioms institucijomis. Tam tikslui 

jos panaudoja įvairias įtakos priemones – dalyvavimą ekspertinėse darbo grupėse, viešose 

konsultacijose, viešųjų ryšių kampanijų organizavimą ir kt. Tokiu būdu jos daro įtaką 

BIBLIOTEKŲ VEIKLĄ KURUOJANČIŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ sprendimams dėl 

bibliotekų sektoriaus strategijų kūrimo ir įgyvendinimo.  

 Profesinės organizacijos daro įtaką bibliotekininkystės specialistų profesionalumui (darbo 

jėgos kokybei), profesijos atstovų rengimo kokybei. Jos nustato profesionalų kompetencijos 

standartus, padeda specialistams įgyti šias kompetencijas, įtvirtina įgytą kvalifikaciją. Tai 

atliekama rengiant specialistų kompetencijų gaires, sertifikuojant aukštųjų mokyklų studijų 

programas, organizuojant profesijos atstovų atestacijas, vykdant profesinio tęstinio mokymo 

veiklą. Tokiu būdu profesinės organizacijos turi poveikį kitų bibliotekų aplinkos veikėjų – 

darbo jėgos TIEKĖJŲ – sprendimams dėl specialistų rengimo.  

 Profesinės organizacijos daro įtaką bibliotekų veiklai rengdamos profesinės veiklos 

standartus, kurie apima šių institucijų paskirties ir vaidmenų apibūdinimą, profesinės etikos 

normas, paslaugų teikimo ir kitas rekomendacijas (Haynes, Gazley, 2011). Taip profesinės 

asociacijos užtikrina metodinį bibliotekininkystės praktikos koordinavimą. 

 Profesinės organizacijos poveikis minėtose srityse gali skatinti palankius bibliotekoms 

pokyčius, tačiau įtaka priklauso nuo to, kiek išplėtota profesinių organizacijų veikla šiose srityse. 

 TIEKĖJAI. Organizacijos, tiekiančios išteklius, paslaugas, reikalingas bibliotekų 

paslaugoms teikti:  

 Mokslinių publikacijų, e.knygų leidėjai, skaitmeninių informacijos išteklių duomenų bazių 

agregatoriai; knygynai. 
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 Techninės ir programinės įrangos tiekėjai (integruotų bibliotekų informacijos valdymo, 

skaitmeninių bibliotekų sistemų; skaitmeninimo, savitarnos (knygų grąžinimo) 

automatizuotų įrenginių ir kt.). 

 Darbo jėgos tiekėjai – universitetai, kolegijos, tęstinio mokymo paslaugas teikiančios 

organizacijos.  

 

 Bibliotekų sektoriuje tiekėjų poveikis nesiskiria nuo aprašyto M. Porterio penkių jėgų 

modelyje. Anot M. Porterio, tiekėjas įgyja didesnę galią ir, atitinkamai verčia bibliotekas koreguoti 

savo sprendimus ir veiklą tokiais atvejais: 

 Dėl įvairių priežasčių (mažai tiekėjų, siūlančių paslaugas, produktus; tiekėjas siūlo unikalius 

ir sunkiai alternatyviomis pakeičiamus produktus ir paslaugas) trūksta alternatyvių tiekėjų  – 

šiuo atvejų tiekėjas yra monopolistas, todėl bibliotekos priverstos naudotis jo paslaugomis 

tokiomis sąlygomis, kokias nustato tiekėjas. Perkant paslaugas ir išteklius tai gali padidinti 

bibliotekų sąnaudas, darbo jėgos tiekėjų atveju – bibliotekos priverstos tenkintis ta 

specialistų rengimo/profesinio tobulinimo kokybe, kurią siūlo tiekėjas. Alternatyvių tiekėjų 

stoka turi įtakos bibliotekų sąnaudoms ir teikiamų paslaugų kokybei. 

 Tiekėjo kainos sudaro didelę bibliotekų sąnaudų dalį – tai reiškia, kad bibliotekos išleidžia 

reikšmingą savo biudžeto lėšų dalį tiekėjo produktams ir paslaugoms pirkti.  Bibliotekose 

tokių paslaugų ir produktų pavyzdžiai – duomenų bazės, leidiniai. Tiekėjo kainų pakeitimas 

turi įtaką bibliotekų veiklai, nes jos neturi alternatyvių padidėjusių kaštų kompensavimo 

šaltinių (Vasiliauskas, 2002). Pvz., knygų kainų didėjimas panaikinus lengvatas, duomenų 

bazių tiekėjų kainodara (kainų didinimas, papildomų sąlygų įvedimas). 

 Tiekėjas pradeda atlikti veiklą, kurią tradiciškai atlikdavo bibliotekos, t.y. tiekėjas tampa 

bibliotekos tiesioginiu konkurentu. Tokia situacija įmanoma, kai pokyčių veikiami tiekėjai 

plečia ar transformuoja savo veiklą (Vasiliauskas, 2002). Pavyzdžiui, sparčiai besiplėtojant 

e.knygoms ir kintant leidybos modeliams leidėjai ar net patys autoriai pradeda savarankiškai 

platinti e.knygas aplenkdami bibliotekas. 

 KITOS ORGANIZACIJOS – tai kitos vienaip ar kitaip savo veiklos pobūdžiu, interesais su 

bibliotekų veikla susijusios institucijos. D. McKevitto modelyje atsispindi ryšiai su kitomis 

organizacijomis, kurių veiklos glaudžiai susijusios (pvz., poliklinikos ir ligoninės, pradinės 

mokyklos – vidurinės mokyklos). Sąsajas tarp bibliotekų ir kitų susijusių organizacijų galima 

vertinti per partnerystės prizmę. Partnerystės tikslas – abipusiai naudingi santykiai siekiant 

pasidalyti partneriams reikalingais ištekliais ir/ar vykdyti bendrą veiklą, kad pagerintų teikiamų 

paslaugų kokybę.  Pirmoji motyvacija siejasi su būtinybe racionaliai valdyti viešojo sektoriaus 

ribotus išteklius, todėl pasitelkiama partnerystė, kuri padeda užpildyti išteklių ir kompetencijų 

spragas, mažesnėmis sąnaudomis leidžia pasiekti kokybiškų rezultatų. Antroji motyvacija siejasi su 

įvairių institucijų bendrų interesų ir veiklos sričių nustatymu (Big ideas in collaborative public 

management, 2008) (pvz., bibliotekų bendradarbiavimas su archyvais ir muziejais). 

 Partnerystė – bendros iniciatyvos, leidžiančios dalytis ištekliais, kompetencija, sumažinti 

paslaugų teikimo sąnaudas. Bibliotekų sektoriuje partnerystė būtina teikiant tam tikras paslaugas – 

pvz., tarpbibliotekinio abonemento, mažinant išlaidas – pvz., vykdant koordinuotą komplektavimą. 

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis leidžia pasiekti kokybiškai naujų rezultatų kuriant ir 
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teikiant bibliotekų paslaugas. Galima teigti, kad gerai išplėtota bendradarbiavimo praktika – viena iš 

bibliotekų paslaugų kokybės prielaidų. 

 

5.3. Interviu struktūra ir turinys 

 

 Pusiau struktūruotame interviu suformuojamos bendros temos ir pagrindiniai atviro 

pobūdžio klausimai, į kuriuos būtina gauti atsakymą. Kadangi klausimai yra atvirieji, respondentas 

gali juos skirtingai interpretuoti, arba atsakyti iš karto į kelis klausimus. Dėl šios priežasties tyrėjas 

gali užduoti papildomus klausimus, kad gautų reikiamos informacijos, arba neužduoti dalies 

klausimų, jei į juos yra atsakyta. 

 Atsižvelgiant į pasirinktus teorinius makro ir mikro aplinkos analizės modelius interviu 

struktūrą sudarė keli teminiai blokai: 

I. ĮVADAS: bibliotekų reikšmė visuomenėje ir esminiai pokyčiai, įvykę Lietuvos bibliotekose.  

 Prisiminkite, kokios buvo bibliotekos prieš 10 metų. Kokius esminius skirtumus matote tarp 

to laikmečio ir dabarties bibliotekų?  

II. PASAULINĖS TENDENCIJOS: pasaulinio masto tendencijos, kurios turi įtakos 

bibliotekoms. 

 Kokios permainos pasaulyje, jūsų nuomone, labiausiai veikia bibliotekų darbą šiuo metu?  

III. LIETUVOS BIBLIOTEKŲ APLINKA: Lietuvos makro- ir mikro aplinkos veiksniai, kurios 

turi įtakos bibliotekoms. 

 Kokie Lietuvos politikos teisės aktai, strategijos, programos, kitos apraiškos labiausiai 

veikia Lietuvos bibliotekų veiklą dabar ir į ateitį (5–10 metų)? Kaip?  

 Bibliotekos turi reikalų su įvairiais partneriais: tiekėjais (knygų, duomenų bazių, 

informacijos sistemų, technologijos), profesinėmis asociacijomis, kuruojančiomis 

institucijomis, steigėjais, verslu. Kurie iš jų turi didžiausią įtaką bibliotekų plėtrai dabar ir 

ateityje? 

 Kaip keičiasi patys bibliotekininkai?  

 Bibliotekos aptarnauja žmones, bendruomenes, organizacijas. Kaip jums atrodo, ar 

bibliotekų vartotojai šiuo metu keičia bibliotekos veiklą? Kaip?  

IV. ATEITIES PLĖTRA: bibliotekų plėtros galimybės ir apribojimai. 

 Kokios bibliotekų permainos buvo jums labiausiai netikėtos per pastaruosius penkeris 

metus? 

 Gal galėtumėte išvardinti tris bibliotekos plėtros galimybes, kurias asmeniškai labiausiai 

norėtumėte matyti įgyvendintas po 5–10 metų? 

 Kas ir kaip galėtų padėti įgyvendinti bibliotekos plėtros planus?  

 Kokios kliūtys riboja bibliotekos plėtrą? 

 Siekiant patikslinti klausimyno struktūrą, klausimų formuluotes bei interviu trukmę atliktas 

bandomasis interviu. Po jo atliktas klausimų ir struktūros koregavimas. Interviu metu siekiant gauti 

išsamius atsakymus į pateiktus klausimus tyrėjai uždavė ir papildomų klausimų. 
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5.4. Tyrimo įgyvendinimas: respondentų atranka, duomenų rinkimas, interpretavimas 

 

Respondentų atranka 

Interviu apklausai buvo atrenkami Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų 

bibliotekų vadovai bei šių bibliotekų suinteresuotų grupių atstovai. Suinteresuotos grupės 

suformuotos teorinio bibliotekų mikro aplinkos modelio (pagal M. Porterio ir D. McKevitto 

įžvalgas), taikyto kuriant interviu struktūrą, pagrindu. Tai – klientai, tiekėjai, vartotojai, profesinės 

organizacijos. Šių grupių atstovų įtraukimas į interviu leido gauti bibliotekų makro- ir mikro 

aplinkos poveikio vertinimus iš įvairių perspektyvų. Suinteresuotųjų grupių atstovai atrenkami tokiu 

būdu, kad jie reprezentuotų kiekvienos iš analizuojamų bibliotekų artimą aplinką. Atsižvelgiant į 

tai, kad kai kurios bibliotekų aplinkos suinteresuotos grupės tos pačios (pvz., Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija yra Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų bei Lietuvos aklųjų bibliotekų 

steigėjas) dalyvauti interviu buvo pakviesti 23 asmenys.  Respondentų sąrašas pateikiamas 3 priede. 

 

Duomenų rinkimas 

Interviu atlikti rengiant susitikimus su respondentais ir bendraujant akis į akį, 

komunikuojant interneto telefonijos programa Skype ir kai kuriais atvejais gavus reikiamus 

atsakymus elektroniniu paštu. Atliekant interviu daryti jų garso įrašai, kurie vėliau buvo 

transkribuoti ir naudoti duomenų analizei. 

 

Tyrimo eiga ir procedūros 

Tyrimo logiką ir eigą atskleidžia 15 pav. Kokybinei turinio analizei atlikti atsižvelgiant į 

tiriamuosius klausimus buvo sukurtos turinio analizės taisyklės. Kadangi siekta išsiaiškinti 

bibliotekų veiklos tendencijas (pokyčius/permainas), tai pagrindinis turinio analizės vienetas – 

tendencijos, apibrėžiamos kaip per tam tikrą laiko tarpą įvykę/vykstantys pokyčiai, kurie gali daryti 

įtaką organizacijos ateičiai (Pillkahn, 2008). Nagrinėjant tendencijas remtasi teoriniu interviu 

modeliu, kuriame apibrėžiami bibliotekų makro ir mikro aplinkos veiksniai.  

Pusiau struktūruotas interviu lemia, kad duomenys gaunami pakankamai nestandartizuotų 

tekstų masyvo forma. Tai, savo ruožtu, neleidžia efektyviai pasinaudoti formalesniais duomenų 

analizės metodais. Todėl pasirinkta teminė analizė, t.y. interviu teksto skaidymas į temas (analitines 

kategorijas), vienijančias panašaus turinio pasisakymus. Temų išskyrimą riboja analizės vienetas.  

Atlikus teminę interviu tekstų turinio analizę sukurtas kategorijų apibrėžimų žodynas. 

Kuriant apibrėžimų žodyną atsižvelgta į interviu teorinį pagrindimą ir modelius. Į kategorijų žodyną 

įtraukiamos tik tos kategorijos, kurios atspindėtos ne mažiau kaip dvejuose interviu, nes siekiama 

nustatyti bendresnes tendencijas. Tyrimo eigoje kategorijų žodynas tikslintas pakartotinai 

analizuojant tekstus. Patikslintu kategorijų žodyno pagrindu koduotas interviu tekstas. Atsižvelgiant 

į tai, kad naudojama kokybinė turinio analizė kategorijų skaičiavimas tekstuose neatliekamas. Šiuo 

tyrimu siekiama sukurti kategorijų žemėlapį, o ne vertinti jų matomumą atskiruose pasisakymuose. 

Kodavimo patikimumą užtikrino tai, kad kiekviename tyrimo etape dirbo dvi tyrėjos, kurios 

nepriklausomai atliko kategorijų žodyno kūrimo, tikslinimo, teksto kodavimo darbus. Kiekviename 

etape sutikrinti tyrėjų savarankiško darbo rezultatai, nagrinėti kategorijų, jų apibrėžimų 

neatitikimai. Sprendimai dėl kategorijų pavadinimų, apibrėžimų priimami kiekvienu klausimu 

pasiekiant bendrą tyrėjų sutarimą. Kategorijų (tendencijų) žodynas pateiktas 4 priede. 
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15 pav. Kokybinės turinio analizės loginis-struktūrinis modelis 

 

Pagrindinis analizės rezultatas – bibliotekų veiklos tendencijų, kurias įvardijo respondentai, 

sąrašas, apibrėžimai ir tendencijų interpretacijos. 

 

5.5. Tyrimo  rezultatai 

 

Interviu respondentai išskyrė 33 makro ir mikro aplinkos tendencijas, turinčias vienokį ar 

kitokį poveikį bibliotekoms. Kiekviena tendencija išryškina išorės veiksnių poveikio bibliotekoms 

įvairovę. Respondentai kalba apie tendencijas, atspindinčias naujų bibliotekų vaidmenų atsiradimą, 

naujas veiklos galimybes, potencialias grėsmes, požiūrių ir vertybių kaitą. 

Toliau tendencijos aptariamos remiantis interviu teoriniu pagrindu – makro  ir mikro 

aplinkos analizės modeliais, pristatytais tyrimo metodikos dalyje. 

 

5.5.1. Makro aplinkos tendencijos 

 

 Interviu respondentai identifikavo 15 politinių-teisinių, ekonominių, socialinių-kultūrinių ir 

technologinių tendencijų. Daugiausiai tendencijų identifikuota technologinėje aplinkoje (net šešios). 

Tai liudija apie tai, kad suvokiamas itin reikšmingas IRT poveikis bibliotekoms. 

 

Politinės-teisinės tendencijos 

Interviu respondentai išryškino tris pagrindines politines-teisines aplinkos tendencijas: 
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 Bibliotekų vaidmens ir vertės nesuvokimą politiniame lygmenyje. 

 Žinių ir moksliosios visuomenės kūrimo strategijų palankumą bibliotekų plėtrai. 

 Autorių teisių apsaugos mechanizmų skaitmeninėje aplinkoje reglamentavimo stoką ir 

autorių teisių subjektų bei viešojo intereso pusiausvyros trūkumą. 

Pirmoji tendencija siejasi su bendru Lietuvos valdžios institucijų požiūriu į bibliotekas, kuris 

gali lemti bibliotekų dalyvavimą įgyvendinant valstybės strategijas, strategines veiklos kryptis. 

Interviu respondentai apibrėžia šitą požiūrį kaip nepalankų bibliotekoms. Jų manymu, politiniame 

lygmenyje bibliotekų vaidmenys ir svarba visuomenei nesuvokiami arba sumenkinami.  

Nemažai respondentų paminėjo menką bibliotekų matomumą ir reikšmę palyginti su kitais 

prioritetais Lietuvos politikoje. Menkas bibliotekų matomumas lemia apribojimus dalyvauti 

įgyvendinant įvairias strategines valstybės programas. Dalis respondentų bibliotekų menką 

matomumą Lietuvos politikoje sieja su kultūros politikos marginaliniu vaidmeniu nacionalinėse 

strategijose. 

 

Mane labiausiai skaudina, kad aukščiausiu lygiu, kai kalbame apie Lietuvą, tai tiesiame 

kelius, modernizuojame ir tvarkome visą Lietuvą, bet tokia nuojauta, kad kai viską 

sutvarkysime, tai tada galvosime apie kultūrą. Bet jeigu mes to nedarysime šiandien, 

nedarysime net tomis pajėgomis, kurias turime, Lietuva tikrai neturės perspektyvų. Prisimenu 

atgimimo ir Europinių fondų pradžią. Tuomet buvo kalbama apie struktūrinius fondus ir 

šviesios atminties profesorė Glosienė paklausė: „O kur čia bibliotekos?“ Tai buvo pasakyta: 

„Na, tai kaip, kultūra bus visur.“ Pasirodo, kad klausimas buvo tinkamas. Taip jau yra, kad 

kažkaip ištirpo [kultūra – aut. pastaba] ir į tuos struktūrinius fondus mes ir nepatekome. 

 Bibliotekų veikla, mano akimis, priklauso nuo trijų politikų: kultūros, švietimo ir 

mokslo bei informacinės visuomenės politikos. Bibliotekos, jų didžioji dalis, dažnai iškrenta iš 

politikos veikėjų tinklo, ypač jei kalbame apie švietimą ar informacinę visuomenę. Jos daug 

daro, bet paveikti politikos negali. 

Visose strategijose bei programose, jei būna paminėtos bibliotekos, tai lyg tarp kitko, o 

ne kaip viena iš sėkmingo tikslo pasiekimo prielaidų...  

 

Respondentų manymu, menkas bibliotekų matomumas ir dalyvavimas įgyvendinant 

valstybės strateginius plėtros prioritetus lemia fragmentišką ir nenuoseklų požiūrį į bibliotekas ir, 

atitinkamai, nestabilų bei nepakankamą finansavimą. 

 

Aš manau, kad tokių strateginių dalykų, kurie siejasi su bibliotekų politika, nebuvimas 

Lietuvoje, kalbant apskritai apie kultūrą, kai kultūra nelaikoma prioritetine sritimi, ji daugiau 

priklausoma nuo ekonominių dalykų – potvynių ir atoslūgių. 

Beatodairiškas noras taupyti neatsižvelgiant į visumą. Valdžios žmonių nekompetencija, 

globalių tendencijų nematymas. 

 

Kitas nepalankaus požiūrio aspektas – bibliotekų vaidmens sumenkinimas, tam tikra 

nepagarba bibliotekoms kaip institucijoms.  

 

Strateginis dokumentas yra bibliotekų įstatymas. Aš nepamenu tokio atvejo, kai jis būtų 

prisimintas vyriausybiniu lygiu. Vyriausybės, ne tik ministrų tarybos, posėdyje, Kultūros 

ministerijoje ar kitur. Jo vykdymo eiga, įgyvendinimas, bandymas įvertinti, ką davė, ir ko 
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nedavė, pagaliau, kokios siūlomos korekcijos. Visai neigti, kad jis nevykdomas, negali. Vis tiek 

tai, kas yra įteisinta – bibliotekų tinklas – egzistuoja. Bet reikėjo tik politikams panorėti uždaryti 

Mokslų akademijos biblioteką, išskaidyti fondus – tai buvo pradėta įgyvendinti. 

Dar vieną dalyką noriu pasakyti – atkreipti dėmesį į Prezidentės elgesį, kai ji padarė 

knygų rinkimo akciją bibliotekoms. Jei ji būtų prezidento žmona, tai būtų puiku, bet ji 

Prezidentė, kuri dabar šita akcija parodė, kad bibliotekoms nieko nereikia daryti, užtenka 

labdaringų akcijų. Parodė, kad biblioteka visai nesvarbi, ją galima nuraminti pakišus išmaldą.   

 

Vertindami politinę situaciją interviu dalyviai atkreipė dėmesį į bibliotekoms atsiveriančias 

galimybes dalyvauti valstybės strategijų įgyvendinimo procesuose. Respondentų manymu, 

perspektyviausia bibliotekoms sritis – žinių visuomenės kūrimo strategijos.  

 

Visi aktai, susiję su informacinės visuomenės plėtra, nes ten bibliotekos minimos. 

Dabar kuriama vizija „Lietuva 2030“. Bibliotekos ten yra, bet jos ir neturėtų iš ten iškristi. 

Matyčiau čia pagrindinį dokumentą. 

Pagrindinė viltis, kad bibliotekomis bus pasinaudota kaip instrumentu gyventojų, 

kurių mes turime neraštingų  pagal statistiką apie 900000, skaitmeniniam raštingumui gerinti. 

Kaip rodo patirtis, tai vienintelė rimčiausia jėga, kuri gali su žmonėmis dirbti ir juos pamokyti. 

Bet tam reikia, kad valstybė suprastų tą vaidmenį. Pirmiausia, kad kompiuterinis raštingumas 

būtų pripažintas kaip prioritetas šituose dokumentuose. Programoje 2030 [turima omenyje 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030” – aut. pastaba] tokių dalykų jau nebėra. Bet jie 

yra Europos Sąjungos dokumentuose – 2020 [turima omenyje strategija „Europa 2020” – aut. 

pastaba].  Jie turi atsirasti Nacionalinėje pažangos programoje, nes informacinės visuomenės 

plėtros strategijoje iki 2019 metų tai  užfiksuota. Bet užfiksuota  kol kas be pinigų. Tai, kad ten 

jau užfiksuota, yra labai svarbu. 

 

Vertindami politinę-teisinę aplinką respondentai pabrėžė, kad šiuo metu trūksta autorių 

teisių apsaugos mechanizmų skaitmeninėje aplinkoje reglamentavimo ir nesuderinti autorių teisių 

subjektų bei viešasis interesas. Tokia situacija trukdo bibliotekoms teikti prieigą prie skaitmeninių 

informacijos išteklių. Pagrindinės autorių teisių apsaugos reglamentavimo problemos – konkrečių 

sprendimų kaip teisėtai naudoti skaitmeninius/skaitmenintus kūrinius nebuvimas, pusiausvyros tarp 

autorių teisių savininkų ir viešosios prieigos intereso stoka. 

 

Mūsų autorių teisių specialistai ir bibliotekininkai kol kas nežino, kaip tvarkytis su 

skaitmeninių knygų prieiga. 

Autorių teisės yra labai griežtos, jos, žinoma, turi saugoti intelektinę nuosavybę, bet jos 

sukuria tokias pinkles, į kurias mes įsipiname ir nebežinome, ar dar galime sau ką nors leisti, ar 

jau nieko negalime daryti. 

Artimojoje ateityje turėsime sureglamentuoti autorių teisių subjektų klausimus  

skaitmeninant kūrinius. Turi atsirasti ir kūrinio statuso paieškos sistemos, papildomos duomenų 

bazės. Turi būti adaptuoti licencijų mechanizmai skaitmeninant kūrinius, turi atsirasti platesnė 

diskusija ir bendradarbiavimas bendruomenių, tiesiogiai susijusių su spausdintu  žodžiu ir 

kultūra. 
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Ekonominės tendencijos 

Ekonominė krizė, prasidėjusi Lietuvoje 2008 m., turėjo didžiulį poveikį bibliotekoms. Todėl 

interviu respondentai nemažai kalbėjo apie krizę, jos padarinius ir bibliotekų tam tikrą atsaką. 

Vertindami ekonominių veiksnių poveikį respondentai išskyrė tokias tendencijas: 

 Nepakankamas bibliotekų veiklos finansavimas. 

 Nemokamų bibliotekų paslaugų aktualumas ekonominio sunkmečio metu. 

 Bibliotekų verslumo didėjimas. 

Pirmoji tendencija – nepakankamas bibliotekų veiklos finansavimas – apibendrina 

respondentų požiūrį į ekonominės krizės padarinius. Griežta valstybės taupymo politika turėjo 

didelį poveikį bibliotekų galimybėms vykdyti įprastas funkcijas.  

 

Kita bėda – susijusi su pasauline ekonomika, jos globalizavimo tendencijomis ir 

įvairaus pobūdžio ekonominėmis krizėmis. Tokiu atveju valstybės nebeskiria pakankamai lėšų, 

kad būtų galima palaikyti normalią bibliotekų darbų būklę. 

 

Daugelio respondentų manymu, labiausiai nukentėjo informacijos išteklių (ypač knygų) 

komplektavimo sritis. Komplektavimo spragos ir finansavimo knygoms stoka gali turėti neigiamą 

poveikį bibliotekų lankomumui. Respondentų įsitikinimu, naujų ir vartotojui reikiamų knygų stoka 

lemia vartotojų praradimą. 

 

Tačiau knygų sumažėjimas bibliotekose ir išduodamų knygų išvaizda (kai kurios taip 

suskaitytos, kad išduodamos plastikiniuose maišeliuose) – tai faktorius, kuris liūdina ir atgraso 

tuos, kurie norėtų praleisti laiką bibliotekose.  

Tiesiog aš jau pastebiu tokias tendencijas. Kai mes nekomplektavome, kai labai mažai 

komplektavome, tai mes atbaidėme žmones, nes jie neranda to, ko jiems reikia.  

O knygų ten ir nebėra naujų. Jei jos neturi informacijos ir knygų, tai nėra ko ten ieškoti. 

 

Interviu dalyvių manymu, ekonominė krizė paskatino vartotojus labiau įvertinti bibliotekų 

paslaugas. Nemažai respondentų pažymėjo, kad ekonominio sunkmečiu metu nemokamos 

paslaugos itin svarbios vartotojams, kurie negali sau leisti įsigyti knygų ar naudotis internetu 

namuose. Interviu dalyviai pabrėžė, kad bibliotekų paslaugos – vienos iš nedaugelio šiuo metu 

Lietuvos gyventojams prieinamų nemokamų paslaugų.  

 

Biblioteka – tai ta vieta, kur teikiama nemokama paslauga. Tai bene paskutinioji vieta, 

kur skaitytojai gali gauti paslaugą nemokamai, nepirkdami knygos, o ją tiesiog pasiskolindami. 

Tai pakankamai svarbu, ypač krizės akivaizdoje, kai matome, kaip žmonių gyvenimo kokybė net 

ekonomiškai stipriose šalyse blogėja. 

 

Nemokamų paslaugų reikšmės augimas labiausiai sietinas su viešųjų bibliotekų paslaugomis 

ir vertybėmis. Kalbant apie kitas tyrime dalyvavusias bibliotekas (specialiąsias, mokslines) šis 

bruožas neišryškėjo. 

 

Jeigu kalbėtumėme apie viešąsias bibliotekas, labiausiai žmonės vertina prieinamumą, 

viešumą, kad tai yra nemokamos paslaugos. Tai žmonėms yra patogu, ypač dabar sunkmečiu 
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matant – jei žmonės negali nusipirkti knygos, jie ateina į biblioteką. Jie gali naudotis bibliotekų 

fondais nemokamai. 

Manau, jie vertina, kad tos paslaugos nemokamos ir prieinamos įvairiems socialiniams 

sluoksniams. 

 

Paskutinė respondentų išskirta tendencija – bibliotekų verslumo didėjimas – atskleidžia 

bibliotekų atsaką į ekonominius sunkumus ir apibūdina bibliotekų veiklos transformacijas. 

Verslumas bibliotekose suvokiamas kaip pagrindinių verslo strategijų ir metodų taikymas siekiant 

socialinių tikslų. Pastebima, kad bibliotekos daro pirmuosius žingsnius pritaikydamos verslo 

principus ir jau pasiekė tam tikrų rezultatų, tačiau ateityje turi išplėtoti savo verslumą. 

 

Atsirado verslumo požymių, bet ne finansiniu-komerciniu aspektu, o marketingo, savęs 

pateikimo. Turi atsirasti nauji gebėjimai, vietos rinkoje ieškojimas. Reikia pradėti galvoti verslo 

kategorijomis. 

Norėčiau, kad bibliotekos dar daugiau atsivertų bendruomenėms, nebūtų pasyvios, 

žiūrėtų kaip verslas daro. To ne tik bibliotekoms, o visoms valstybinėms institucijoms reikėtų, 

kad jos labiau atsivertų savo bendruomenėms ir žiūrėtų, ko trūksta, kaip dar jiems padėti, 

stengtųsi, kad jų vertė nemažėtų, o didėtų, arba palaikytų, kad neatsiliktų nuo gyvenimo. Tai 

būtų (negeras žodis) verslas. Ne ta prasme, kad pinigų daugiau uždirbtų, bet kad jų institucija 

tikrai būtų naudinga bendruomenėms. 

 

Dažniausiai respondentų pateikiami bibliotekų verslumo apibūdinimai ir pavyzdžiai siejasi 

su papildomų finansavimo šaltinių paieška, šiuo metu tampančia įprasta ir nuolatine bibliotekų 

veikla.  Finansavimo paieškos būtinybę lemia mažėjantys bibliotekų biudžetai, kurių nenumatoma 

didinti ateityje. Būtinybė ieškoti papildomo finansavimo aktuali visų tipų bibliotekoms. 

 

Kai šiandien tų pinigėlių nėra, tai todėl tas paralelinis gyvenimas ir eina. Iš rėmėjų, iš 

projektų – tik tai taip galime verstis. 

Bet kuriuo atveju bibliotekos priklausys Kultūros ir Švietimo ministerijoms – pačioms 

neturtingiausioms. Tiesiogiai vien už savo egzistavimą bibliotekos daug tikėtis negali. Vadinasi, 

reikia daug išradingumo, daug naujų projektų, kad jos galėtų užsidirbti iš kitur, ne tiesiogiai iš 

tų ministerijų, o kažkaip kitaip, net ir iš verslo. 

 

Socialinės-kultūrinės tendencijos 

Socialinės-kultūrinės tendencijos  siejasi su demografinėmis visuomenės charakteristikomis 

ir jų kaita, socialiniais ir vertybių pokyčiais. 

Respondentų atsakymuose išryškėjo trys socialiniai-kultūriniai veiksniai: 

 Emigracijos ir visuomenės demografinių pokyčių neigiamas poveikis bibliotekoms. 

 Skaitančių žmonių mažėjimas. 

 Bibliotekų tapatinimas su knyga. 

Interviu dalyvių nuomone, neigiamą įtaką Lietuvos bibliotekų veiklai turi intensyvūs 

emigracijos procesai Lietuvoje ir visuomenės demografiniai pokyčiai. Pastarieji daugiausia siejasi 

su gyventojų skaičiaus mažėjimu ir visuomenės senėjimu. Daugeliu atveju emigracijos procesai ir 

demografiniai pokyčiai buvo glaudžiai susiję. Respondentai akcentavo įvairius neigiamo poveikio 

aspektus. Pirmiausia, dėl intensyvios gyventojų emigracijos iš Lietuvos bibliotekose mažėja 
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skaitytojų. Ateityje tai gali turėti poveikį bibliotekų tinklo plėtrai, nes padidėja bibliotekų filialų 

uždarymo, bibliotekų skaičiaus mažėjimo tikimybė.  

 

Mes irgi esame susiję su tuo, kad žmonės emigruoja ir gimstamumas mažėja, ir sensta, 

ir miršta – tai įtakoja mūsų lankytojų skaičių. Pavyzdžiui, žmogus sensta ir nebeateina, 

nebemato.  

Jei daug žmonių iš Lietuvos išvažiuos, tada labai mažės studentų skaičius ir visko gali 

nutikti. Nežinau, kiek biblioteka gali prisidėti prie emigracijos stabdymo. 

 

Antra, dėl emigracijos prarandant kvalifikuotus specialistus, bibliotekos susiduria su 

darbuotojų stygiumi. 

 

 Kalbėdamas apie Lietuvą nurodyčiau emigracijos srautus – prarandami darbingo 

amžiaus žmonės, prarandami protai, prarandami talentai. Galiu pasakyti, kad bibliotekos taip 

pat pradeda jausti kvalifikuotų darbuotojų poreikį.  

Dabar nematomas emigracijos mastas ir padariniai. Apie tai šnekama, bet nėra 

veiksmingų programų. Sakoma, kad 2060 mūsų liks tik 1,5 mln., bet į tai reikia atsižvelgti. 

Nekompetencija gali sugriauti ir bibliotekų sistemą. 

 

Respondentų komentarai dėl emigracijos ir gyventojų demografinių pokyčių poveikio labiau 

konstatuoja situaciją ir nubrėžia neigiamo poveikio rutuliojimąsi, bet daugiausia nepateikia 

bibliotekų atsako arba sprendimo, kuris rodytų pasirengimą šiems pokyčiams. 

Kitos dvi tendencijos labiau siejamos su visuomenės vertybėmis ir požiūriu bibliotekoms 

svarbioje skaitymo srityje.  

Pirmiausiai, respondentai pastebi skaitančių žmonių mažėjimo tendenciją, kurią sieja su 

globaliniais pokyčiais. 

 

Vienas iš tokių dalykų – vis mažėja skaitančių žmonių. Šita tendencija ne tik Lietuvoj, 

bet ir visam pasauly. Lietuviai buvo skaitanti tauta, o kaip žinome, paskutiniais duomenimis 

latviai ir estai yra žymiai daugiau skaitančios tautos. 

 

Lietuvos bibliotekoms tai gali reikšti skaitytojų mažėjimą, arba signalą, kad būtina pradėti 

diskusiją apie bibliotekų vaidmenį visuomenėje,  kurioje keičiasi tam tikros vertybės ir požiūriai. 

Kai kuriuose respondentų atsakymuose išryškėja skaitančių žmonių mažėjimo  tendencijos 

aplinkybės. 

 

Manau, kad, turbūt, didžiausias pavojus – tai yra nykstantis poreikis skaityti knygas, tas 

tradicines, įprastas. Apskritai, skaityti tekstus. Mano mėgstama tema yra kalbėti apie teksto 

transformaciją, kai kas tą vadina teksto mirtimi. Nebūtinai tekstas miršta, bet jisai yra kuo 

toliau, tuo labiau keičiamas vaizdu. Jau dabar užaugo karta, tai pirmųjų kursų studentai, 

kuriems labai sunku skaityti ilgą teksto dalį – į skyrelius nesuskirstytą tekstą, neiliustruotą 

tekstą, kurie jau yra pripratę matyti informaciją būtinai iliustruotą arba skaidrėse ar kažkaip 

kitaip.   

Šiaip įprasta galvoti, kad rašytinė knyga atgyvens, bus tik elektroninės priemonės ir 

panašiai. Sunku su tuo sutikti. Galvojame, ką daryti, kad žmonės netaptų IT įkaitais. Jaunimas 

sunkiai reiškia mintis. Intelektualiąja prasme nieko nėra gražesnio už knygą. 
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Šie respondentų komentarai leidžia manyti, kad skaitytojų mažėjimo tendenciją lemia gilesni 

požiūrio į skaitymą, skaitymo įpročių pasikeitimai, kurie iš dalies siejasi su informacijos ir ryšių 

technologijų  plėtra. Savo ruožtu, tai leidžia kalbėti apie skaitymo transformacijas bei apie skaitymo 

sąsajas su kitomis medijomis, kurias gali rinktis šiuolaikinis vartotojas. Be abejonės, ši tendencija 

turi labai didelį poveikį bibliotekų tapatumui ir jos vietos permąstymui.  

Bibliotekos tapatumo klausimai atsiskleidžia kitoje respondentų išryškintoje tendencijoje. 

Bibliotekos tapatinamos su knyga. Kai kurie interviu dalyvavę respondentai mano, kad biblioteka 

vartotojų akyse neatskiriama nuo knygos ir vertinama dėl galimybės skolintis ir skaityti knygas. 

 

Nežiūrint į gausėjančias ir patogėjančias paslaugas, kurias siūlo šiuolaikinė biblioteka, 

daugiau nei pusė jose besilankančių  yra konservatoriai, kuriems svarbu rasti norimą knygą, 

tad yra vertinama galimybė pareiti iš bibliotekos su įdomia knyga. 

 

Kai kuriais atvejais komentarai apie knygų reikšmę bibliotekoje atskleidžia respondentų 

norą tapatinti biblioteką su knyga, siekį projektuoti bibliotekos ir knygos glaudžias sąsajas į ateitį 

taip užtikrinant bibliotekos sampratos tęstinumą ir stabilumą. 

 

Knygos kaip ir buvo, taip ir liko vienas iš pagrindinių dalykų. 

Bibliotekoje technologijos tik padėjo greičiau susirasti informaciją. O šiaip bibliotekos 

struktūra išliko nepakitusi tūkstantį metų – ir dabar yra lentynos, knygos ir skaitytojai. Nėra 

taip, kad biblioteka – tai vien tik ekranai ir kažkur iš išorės ateinanti informacija. Šito dar nėra. 

Iš vienos pusės, tas tradiciškumas, iš kitos –  naujovių ieškojimas, tai yra mūsų kova už būvį. 

 

Technologinės tendencijos 

Pastaruoju metu vykstantys informacijos ir ryšių technologijų plėtros nulemti pokyčiai turi 

didžiulį poveikį įvairiems sektoriams. Ne išimtis ir bibliotekos, todėl respondentai išskyrė nemažai 

tendencijų, susijusių su technologinių veiksnių įtaka. 

Analizuojant išskirtas tendencijas matyti, kad jos išryškina naujus bibliotekų ir 

bibliotekininkų vaidmenis, dėl IRT plėtros atsirandančias grėsmes ir galimybes bibliotekų veikloje: 

 Nauji vaidmenys – biblioteka kompiuterinio raštingumo ugdytoja; bibliotekininkas – 

informacijos konsultantas ir tarpininkas. 

 Grėsmės – bibliotekos reikšmės sumažėjimas arba išnykimas dėl skaitmeninių 

informacijos priemonių plėtros; bibliotekų negebėjimas pasivyti sparčios IRT kaitos 

tempo. 

 Galimybės – bibliotekų kompiuterizavimas, naujų e.paslaugų kūrimas. 

Bibliotekos – kompiuterinio raštingumo ugdytojos vaidmuo apima skaitytojų mokymą, kaip 

naudotis IRT priemonėmis ieškant ir apdorojant informaciją, naudotis viešosiomis e.paslaugomis. 

Kalbėdami apie bibliotekos kaip kompiuterinio raštingumo ugdytojos vaidmenį (vieno iš 

respondentų žodžiais – bibliotekos – kompiuterinio raštingumo mokytojos), daugelis respondentų 

pažymi, kad bibliotekose ši veikla jau vykdoma, t.y. jos šį vaidmenį priėmė. 

 

Čia daugiau mokyklų, mokslo ir studijų institucijų bibliotekos aktyvios, „Bibliotekos 

pažangai“ paskatino tuo užsiimti ir viešąsias, kurios dirba bazinio kompiuterinio raštingumo 

srityje. 
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Kompiuterinio raštingumo mokymai atliekami bibliotekose, tai turi visuomenei ypatingą 

reikšmę. 

 

Kompiuterinio raštingumo ugdymo veiklos svarba argumentuojama socialine atskirtimi, 

atsirandančia dėl gyventojų negebėjimo naudotis informacijos ir ryšių technologijomis, kas, savo 

ruožtu, riboja jų galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime, naudotis e.paslaugomis.  

 

Trečioji tendencija pasaulyje – didėjanti medijų, informacijos technologijų atskirtis 

tarp raštingų ir neraštingų žmonių. Kas padės žmonėms žengti žingsnį? Kas padėtų žengti 

pirmuosius žingsnius, arba, apskritai, padėtų. Iš tiesų, reikia labai daug techninių, 

orientacinių, apskritai, bendro pobūdžio lavinimo, gebėjimų, kurių kiekvienam atskiram 

žmogui gal ir nereikia turėti tiek. Čia bibliotekos galėtų būti nepamainomos.   

 

Kompiuterinio raštingumo mokymų plėtra bibliotekose vertinama palankiai, manoma, kad 

tai turės teigiamą poveikį bibliotekų įvaizdžiui. Pabrėžiama, kad kompiuterinio raštingumo 

ugdymas – visuomenėje reikšmingas vaidmuo. 

 

Bibliotekos padeda mokytis kompiuterinio raštingumo, naudotis duomenų bazėmis. Tai 

gali turėti įtakos bibliotekų populiarumui, jų reikšmės augimui. 

Manau, kad projektas „Bibliotekos pažangai“ skatina būtent tokį dalyką. Tai, tarkime 

vyresnių žmonių kompiuterinis raštingumas, kiek aš domėjausi šiuo projektu. Manau, tai irgi 

gali padėti bibliotekų populiarinimui. 

 

Bibliotekininko – informacijos konsultanto ir tarpininko vaidmuo siejasi su pagalbos 

teikimu interneto ir bibliotekų turimų skaitmeninių informacijos paieškos, tinkamų šaltinių atrankos 

procesuose, dalykinėmis konsultacijomis, kurios padeda rasti ir naudotis kokybiškais ir vartotojų 

poreikius atitinkančiais informacijos ištekliais.  Šis respondentų išskirtas vaidmuo glaudžiai susijęs 

su jau aptartu kompiuterinio raštingumo ugdytojo vaidmeniu. Abu vaidmenys siejasi su atskirais 

gebėjimais, reikalingais norint valdyti ir naudoti informaciją pasitelkiant informacijos ir ryšių 

technologijas. Šie bruožai atsiskleidžia respondentų apibūdinimuose – pavyzdžiui, biblioteka 

mokanti žmones, kaip atsirinkti informaciją toje erdvėje. 

Informacijos konsultanto ir tarpininko vaidmuo tampa labiau aktualus dėl informacijos 

gausos, įvairuojančios internete prieinamų informacijos išteklių kokybės, informacijos paieškos 

įgūdžių būtinybės norint rasti informaciją. 

 

Manau, kad informacijos globalizavimas – informacijos pateikiama internete labai 

daug ir bibliotekininkas turi sugebėti (čia būtent aš akcentuoju bibliotekininko gebėjimus) rinkti 

tą įrodymais pagrįstą informaciją ir pateikti ją informacijos vartotojui. 

Be to, reikia rasti informaciją. Bibliotekininkai gali padėti susirasti tą informaciją. Ne 

visi žmonės ir moka informacijos paiešką atlikti, tai bibliotekininkai gali padėti net ir tiems, 

kurie turi gerus įgūdžius. 

Žinių visuomenės vienas iš bruožų – žmonėms reikia visą laiką mokytis, reikia nuolat 

atnaujinti žinias, daugybė informacijos, kurios srautuose reikia susigaudyti. Tai galbūt, įtakotų, 

kad žmonėms būtų labiau reikalingos bibliotekos, nes mes turime kvalifikuotų žmonių, kurie gali 

padėti susigaudyti tuose informacijos srautuose. 
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Nepaisant to, kad informacijos ir ryšių technologijų plėtra atveria bibliotekoms galimybes 

atlikti naujus vaidmenis, IRT suvokiama kaip grėsmių ateities bibliotekų plėtrai šaltinis. Pirmoji 

IRT grėsmė bibliotekoms, kad pastarosios paprasčiausiai išnyks arba jų reikšmė žymiai sumažės dėl 

skaitmeninių informacijos priemonių plėtros. Bibliotekų išnykimą paskatins tai, kad visą 

informaciją ateityje bus galima gauti naudojant IRT, todėl biblioteka taps nereikalinga tarpininke 

tarp vartotojo ir informacijos išteklių.  

 

Pavojų bibliotekoms kelia kompiuterizavimas. Viskas bus „sukišta į ekraną“ ir per 

nuotolį sėdint savo namuose tu gali gauti elektroninę knygą. Čia, žinoma, autorių teisės turi būti 

sprendžiamos – dėl kopijavimo ir t.t. Bet šios tendencijos – viena iš grėsmių bibliotekai. 

Kalba eina apie tas skaitmenines bibliotekas. Iš įvairių visuomenės sluoksnių yra 

nuomonių, kad tradicinė biblioteka yra atgyvena. 

Toks pavyzdys – e.knygos. Jos dabar šiokia tokia inovacija Lietuvos bibliotekose. Bet 

jeigu su laiku pradės judėti e.knygų ir fondų srautai, gali būti, kad biblioteką kaip instituciją 

reikėtų uždaryti ir palikti tik tai elektroninėje erdvėje. 

Nežinau, kaip čia vystysis debesų kompiuterija, bet skaitytojai tikriausiai galės jungtis 

prie kitų bibliotekų. Finansai, skiriami bibliotekoms, skaičiuojami pagal kažkokį kriterijų. Jei 

tai bus skaitytojų skaičius, bibliotekų gali smarkiai sumažėti. 

 

Kaip matome iš respondentų komentarų, kai kuriais atvejais kalbama apie materialių 

bibliotekų išnykimą, kitais – jų transformaciją į skaitmenines, kas irgi suvokiama kaip tam tikra 

grėsmė tradicinės bibliotekos būviui. 

Dar viena grėsmė bibliotekoms – sparti IRT kaita. Dėl didžiulės konkurencijos IRT rinkoje, 

jos sparčiai atsinaujina, vartotojui siūlomi vis nauji techninės ir programinės įrangos produktai. 

Todėl IRT pasensta daug greičiau, negu įranga fiziškai susidėvi, o įrangos gyvavimo ciklas žymiai 

sutrumpėja. Šie procesai kelia nemažai grėsmių bibliotekoms, nes siekdamos atitikti vartotojų 

lūkesčius, jos turi būti aprūpintos technine ir programine įranga, turėti pakankamai žinių jomis 

naudotis, atnaujinti bibliotekų paslaugas. IRT infrastruktūros, kompetencijos atnaujinimas – 

brangus, todėl bibliotekos gali tiesiog nespėti atnaujinti IRT reikiamu tempu. Tai, savo ruožtu, gali 

lemti tai, kad bibliotekos nesugebės tinkamai atlikti savo funkcijų ir veiklos.  

 

Kadangi bibliotekos yra valstybės biudžeto finansuojamos, didžiausias pavojus yra tai, 

kad jos nespės taip greitai prisitaikyti prie pokyčių, nes ten pokyčiai vyksta gana lėtai. 

Pavyzdžiui, turi būti labai gera kompetencijos atnaujinimo sistema, ji (t.y. bibliotekininkų 

žinios) turi būti nuolat atšviežinama, įranga turi būti. Tai jeigu to nebus, tai jos nugrims ir 

neatlaikys konkurencijos. Jų teikiama vertė nebebus pateisinama, t.y. išlaidos, kurias reikės 

išleisti toms institucijoms. Nepateisins jų teikiama vertė, ji bus per maža. 

Ribotos  finansines  galimybės, darbo  procesams  naudojamos  technologijos  sensta, jų  

senėjimas  ir  galimybės  atnaujinti  ribotumas. Jei  atsitiktų  taip, kad  galimybė  leisti  

specialiųjų  formatų  leidinius  būtų  labai  apribota, tai  būtų  irgi  labai  didelė  grėsmė. 

 

Paskutinė technologijų poveikio grupė – tai bibliotekų galimybės įvairiose veiklos srityse  – 

bibliotekų kompiuterizavimo ir naujų e.paslaugų kūrimo:  
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 Bibliotekų kompiuterizavimas apima interneto, techninės ir programinės įrangos diegimą.  

Pavyzdžiui, kompiuterinis, ne tik kad kompiuterinis aprūpinimas, prieigos galimybės 

atsirado, pakankamai greitai visos viešosios bibliotekos buvo prijungtos prie interneto. 

 Naujų e.paslaugų kūrimas apima bibliotekų IRT grindžiamų paslaugų formas ir plėtros 

galimybes. Pavyzdžiui, pirminių „žalių“ mokslinių duomenų kaupimas ar to kaupimo 

pradžia elektronine forma; turėti menų centrą su 3D peržiūra, su laboratorija kūrybai. 

Šie pokyčiai daugiausia vertinami teigiamai (kaip laimėjimai, privalumai) arba neutraliai 

žvelgiant į bibliotekų ateities galimybes prisitaikyti ir pasikeisti.  

 

Pats didžiausias laimėjimas – tai yra bibliotekų bendradarbiavimas renkant ir skelbiant 

mokslo darbus, galimybė prie jų prieiti ir naudotis elektroninėmis versijomis.  

Knygų pateikimas ir distribucija vartotojams interneto kanalais turi didelę reikšmę 

plėtrai, atsiranda naujos galimybės bibliotekoms. 

Labiausiai susiduriu su informacine kompiuterine technologija. Ji ateina į gyvenimą 

nepastebimai, bet neužilgo privers pergalvoti visas paslaugas ir santykius su vartotojais, kurie 

auga tos technologijos aplinkoje. 

 

5.5.2. Mikro aplinkos tendencijos 

 

 Interviu respondentai nurodė 28 mikro aplinkos tendencijas, kurios vienaip ar kitaip 

apibūdina santykių su klientais, tiekėjais, vartotojais, profesinėmis ir kitomis organizacijomis 

pokyčius. Daugiausia tendencijų pateikta apibūdinant santykius su tiekėjais (6) ir vartotojais (7). Tai 

rodo reikšmingiausių pokyčių, kuriuos patiria bibliotekos, sritis, šaltinius ir pagrindinius aspektus. 

 

Klientai  

 Respondentų dauguma mano, kad didžiausią įtaką bibliotekoms daro įvairių lygmenų 

valstybės institucijos, kurios turi poveikį bibliotekų politikai ir veiklai, bei bibliotekų steigėjai. 

Valstybės institucijų ir steigėjų įtaka pasireiškia sudarant sąlygas plėtoti tam tikrą bibliotekų veiklą 

arba, atvirkščiai, apribojant bibliotekų veiklos galimybes. Todėl nuo valstybės ir steigėjų požiūrio į 

bibliotekas priklauso, ar bibliotekos galės plėtoti savo veiklą pasirinkta kryptimi.  

 

 Aš manyčiau, kad nežiūrint to, kad bibliotekinė bendruomenė įtakoja bibliotekų veiklą 

ir ateityje turėtų labiau įtakoti, didžiausią įtaką visgi turės valstybės institucijų ir valdžios 

požiūris į bibliotekas. 

 

 Didžiausi respondentų išskiriami abiejų šių klientų grupių poveikio svertai vienodi – 

sprendimų dėl bibliotekų ateities plėtros priėmimo galia ir finansavimas. Klientai nustato strategines 

plėtros gaires, sprendžia apie bibliotekų vaidmenį įgyvendinant strategijas. 

 

  Bendras bibliotekų vaidmens pripažinimas reikalauja veiksmų ir santykių mezgimo su 

valstybės institucijomis (Vyriausybe, Seimu, iš dalies su Prezidente), kurios priima įstatymus ir 

sprendimus dėl programų vykdymo. Jie turi ilgalaikės įtakos, ne tokios, kuri matoma kasdien, 

nes nukreipia viešąjį finansavimą tam tikra kryptimi. Sprendimai ir įsivaizdavimas, kaip 

finansavimas bus panaudotas, aptariamas nustatant prioritetines kryptis. 
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  Mano matymu, šiandien didžiausią įtaką turi valstybinės institucijos – ar tai europiniai 

projektai, ar tai valstybės lygmeniu kažkokios problemos sprendžiamos. 

  Kiekvienoje strategijoje bibliotekos užima tam tikrą vietą, bet lemiamą reikšmę turi ir 

vadovų [turima omenyje – steigėjas, aut. pastaba] požiūris. Jei vadovai nesidomi biblioteka, tai 

ji gaus savo minimumą, bet jei vadovui biblioteka yra prioritetas, tai visom prasmėm biblioteka 

gaus didesnį finansavimą, bibliotekininkai bus labiau įtraukti į institucijos gyvenimą. 

  

Nedaugelis respondentų linkę teigti, kad šiandien susiformavo bibliotekoms palanki 

bendradarbiavimo aplinka su artimiausiai bibliotekų veiklą kuruojančiomis valstybės institucijomis 

(pvz., Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija). Šių respondentų nuomone bibliotekos 

turi poveikį sprendžiant bibliotekų plėtros klausimus jų veiklą kuruojančiose ministerijose. 

 

  Labai sveikintina tai, kad Kultūros ministerija pradėjo kviesti pavaldžių institucijų 

vadovus, norėdama išgirsti jų nuomonę apie sunkumus, kuriuos patyrė bibliotekos. Apie 

galimus problemų sprendimų būdus būtų galima spręsti su Kultūros ministerija. Kultūros 

ministerija nori išgirsti mūsų, bibliotekų vadovų, nuomonę apie tai, kokiu keliu turėtų eiti mūsų 

vadovaujamos bibliotekos ir kaip Kultūros ministerija galėtų prie to prisidėti. 

  Kai buvo šansas, kad apskričių viešosios bibliotekos jungsis su savivaldybėmis, mes 

užsiėmėme lobizmu ir pasiekėme, kad apskričių viešosios bibliotekos vėl grįžo į Kultūros 

ministeriją. Aš manau, kad politine prasme galima spręsti savo klausimus bibliotekoms palankia 

linkme. Galbūt, ne visada šimtu procentu teisingai, bet tai nereiškia, kad kažkas iš viršaus 

nusprendė ir mes turėtumėm daryti vienaip ar kitaip. 

  

 Nepaisant bendrų neigiamų bibliotekų vaidmens Lietuvos politikoje vertinimų nemaža 

interviu respondentų dalis pripažįsta teigiamą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuotų 

ir vykdytų programų bei projektų poveikį viešosioms bibliotekoms. Dažniausiai tai – Lietuvos 

bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metais programa ir projektas Bibliotekos 

pažangai. Respondentų manymu, šios iniciatyvos padėjo atnaujinti viešųjų bibliotekų materialinę ir 

techninę infrastruktūrą.  

 

  Kitas dalykas – bibliotekos modernizuojasi ir fiziškai. Dauguma bibliotekų atnaujina 

savo pastatus. Manau, čia turėjo įtakos „Bibliotekų modernizavimo programa“, kurią inicijavo 

Kultūros ministerija. 

Per dešimtmetį bibliotekos pasikeitė ir pasikeitė į gerąją pusę. Pirmiausia paminėčiau 

modernizavimo programą, kuri keitė ir keičia bibliotekų infrastruktūrą. Taip pat tokie dideli 

projektai, kaip „Bibliotekos pažangai“. 

Jei ne „Bibliotekos pažangai“, tai niekas nebūtų pasikeitę. Jis atnaujino labai didelio 

skaičiaus bibliotekų kompiuterines technologijas, galimybes gauti informaciją. Apmokė labai 

daug, kvalifikacijos tobulinimo indėlis buvo didžiulis. 

 

Respondentai vertina šias dvi Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programas 

teigiamai, nurodo jų didelį poveikį viešosioms bibliotekoms. 

 

Tiekėjai 

Respondentai išskyrė trijų tiekėjų – IRT, informacijos išteklių (knygynų, leidyklų) ir 

profesionalios darbo jėgos – įtaką. 



92 

 

IRT tiekėjai suvokiami kaip galingi bibliotekų aplinkos veikėjai, turintys bibliotekoms 

nevienareikšmę įtaką. Viena vertus, IRT tiekėjai siekdami savo verslo interesų daro įtaką 

politikams, kas gali būti ir palanku, ir nepalanku bibliotekoms: įtaką padarytų teisiniai procesai, 

kurie priverstų planuoti pinigus įrangai atnaujinti, nes po trijų metų viskas bus pasenę ir 

nefunkcionuos; yra tokių verslininkų, kurie žino bibliotekas, kaip verslo aplinką, kur galima 

padaryti verslą – per juos galima spausti politikus. 

Kita vertus, bibliotekoms tai naudingi partneriai, kurie leidžia greičiau susipažinti su IRT 

naujovėmis, kurios kitaip pasiektų bibliotekas žymiai vėliau: 

 

Jie pirmiausiai ir atskleidžia bibliotekoms tas galimybes, kurios egzistuoja. Pats negali 

žinoti naujausių technologinių dalykų, jei niekas neatskleidžia. Dabar rekonstruojame pastatą ir 

turime gauti mobilią bibliotekininko vietą, kuri, kaip sako, bus pirmoji ne tik Lietuvoje, bet ir 

Europoje. Reikia tik turėti galimybių pasiimti tas naujoves, nes už dyką nieko neduos. 

 

Kita tiekėjų grupė – knygynai ir leidyklos – konkuruoja su bibliotekomis teikdami panašias 

paslaugas. Kompiuterizavus leidybos procesus leidėjai ir knygynai turi galimybę pasinaudoti 

internetu kaip vienu iš savo produkcijos sklaidos kanalų. Be to, patys autoriai turi galimybes pigiau 

leisti savo knygas skaitmeniniais formatais. Taigi egzistuoja tam tikra bibliotekų iškritimo grėsmė iš 

e.knygų platinimo grandinės, jeigu leidėjai ir knygynai pasiūlys vartotojui konkurencingą kainą.  

 

Dabar vyksta kova dėl to, kas yra pagrindinis informacijos tiekėjas – biblioteka ar 

leidėjai. Lietuvoje leidėjai mato grėsmę iš bibliotekų pusės. Jie mato, kad patys gali elektronines 

knygas parduoti ar licencijuoti. E.knygų panaudai nėra normalių įstatymų, nėra įstatymo, kuris 

reglamentuotų bibliotekos elektroninių knygų išduotį. Todėl leidėjai patys imasi licencijuoti 

savo elektronines knygas. 

Jeigu bibliotekos nepasistengs išlaikyti bendruomenės susibūrimo, kultūrinių 

susirinkimų centro statuso, o knygų rinka plėtosis į elektroninę leidybą, knygų pristatymo į 

namus, pateikimo skaitytojui funkcijas sėkmingai atliks ir leidėjas, ir pats autorius. 

 

Be to, pastaruoju metu knygynai stengiasi suformuoti patrauklią atmosferą, rūpinasi, kad 

knygynas taptų laiko leidimo ir susitikimo vieta, t.y. siekia tų pačių „trečiosios vietos“ kūrimo tikslų 

kaip ir bibliotekos. 

 

Atsiranda konkurentų labai daug, kurie atlieka panašias funkcijas. Pilna, pavyzdžiui, 

knygynų su kavinėmis, kur ateini ir knygą gali pasiskaityti, ir kavos išgerti, ir tas pats 

internetas. Žodžiu, nuo bibliotekos mažai skiriasi. 

 

Bibliotekininkystės specialistų rengimo ir profesinio tęstinio mokymo srityje įvyko 

reikšmingi pokyčiai. Viena iš neigiamų tendencijų – bibliotekininkystės specialistų ugdymo 

infrastruktūros nykimas. Viena vertus, dėl menko bibliotekininkystės profesijos populiarumo  

aukštosiose mokyklose nyksta atitinkamos studijų programos. Kita vertus, Lietuvoje jau 

nebeegzistuoja bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo sistema. 

Mažėjant jaunimo susidomėjimui bibliotekininkystės specialybe aukštosiose mokyklose šių 

specialistų rengiama mažai.  
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Jaunų žmonių dar yra. Bet kas toliau bus, neaišku. Paskutinė karta išeina bakalaurų 

šiais metais iš KU [Klaipėdos universitetas – aut. pastaba]. Dabar patvirtino magistro 

programą, bet neaišku, ar ten kas stos. Simonaitytės biblioteka prisirinko daugybę gerų 

specialistų, bet kas dabar bus, kai neturėsim ir tų, kuriuos kritikuojam. Turėsim rinktis iš 

lituanistų ir kitų, bet tai blogai. Bibliotekininkas rengtas darbui bibliotekoje, turi kažką tokio. 

Nesurinkdavo grupės stojimui. Tai daugiau nedaro priėmimo. 

Dabar tas rengimas per mažas. Kiek respublikoje išleidžiama specialistų, tai per mažai. 

Mano žiniomis, net Kaune bibliotekos per 15 metų negavo nė vieno jauno specialisto, baigusio 

bibliotekininkystę. 

Dabar kokia ta būklė yra. Nei Vilniaus universitetas išleidžia tokį kiekį, kuris tenkintų, 

nei kolegijos – padėtis yra labai sudėtinga, tragiška. 

 

Šiuo metu vyksta bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo sistemos pokyčiai. Tenka 

konstatuoti, kad iki šiol veikusi kvalifikacijos kėlimo sistema žlugo uždarius Lietuvos kultūros 

darbuotojų tobulinimosi centrą. Tai kelia nerimą dėl bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo ateities, 

nes šiuo metu jokia nauja kvalifikacijos sistema nesukurta. Dauguma respondentų pažymėjo, kad 

šiuo metu profesinio tęstinio mokymo sistema Lietuvoje yra žlugusi. 

 

Buvo Kultūros ministerijos bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo sistema, kuri dabar 

faktiškai žlugusi. Kiekvienas, praktiškai, turi išmanyti, kaip save gelbėti, jeigu nori kelti 

kvalifikaciją. 

Pasikeitimas didelis, nors mažesnio masto, negu ankstesni – Kultūros darbuotojų centro 

panaikinimas nuo šių metų pradžios – skirtumas, kurį matau. Deja, o kas toliau ir kas dabar - 

neaišku. Tęstinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema, kaip ji veiks ir kas už ją bus 

atsakingi, neaišku. Kvalifikacijos sistema – būtina bibliotekų sektoriaus eko-sistemos dalis – tai 

neigiamas pasikeitimas. 

Didelis trūkumas, kad dabar nėra jokios institucijos ir kvalifikacijos kėlimo sistemos. 

Niekas už tai neatsako, nėra jokių juridinių dokumentų šalies mastu, kurie priverstų žmones 

kelti kvalifikaciją. Kas penki ar keli metai reikėtų kelti kvalifikaciją ir būtų kur – taip nėra. Jei 

bibliotekininkui trūksta  žinių, katalogavimo ar dalykinimo, ar komplektavimo, bet kokių, jis 

neturi kur tą kvalifikaciją kelti. 

 

Tačiau pastebima ir kita tendencija. Bibliotekos pačios pradeda imtis iniciatyvų darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo srityje savo institucijoje ir tarpinstituciniu mastu, t.y. bibliotekos gali ateityje 

perimti nebeegzistuojančio profesinio tęstinio mokymo tiekėjo funkciją.  

 

Bet savo bibliotekos pavyzdžiu galiu pasakyti, kad mokymasis irgi turi būti pastoviai 

koordinuojamas ir administruojamas. Organizacijoje turi būti kažkas, kas skatintų žmones 

ieškoti galimybių gilinti kompetenciją ir kvalifikacijas. Turi būti žmogus ar padalinys, 

atsakingas už pastovų informacijos apie mokymus surinkimą ir sklaidą organizacijoje. Aišku, tai 

kainuoja, bet ne viskas taip brangu, kad negalėtum pasiimti.  

Perspektyvos dabar pasidarė miglotos, nes panaikintas Kultūros darbuotojų 

tobulinimosi institutas, kažkas kitas turi tai daryti. Atrodo, kad tai bus nacionalinė biblioteka ir 

apskričių bibliotekos. Kadangi apskričių bibliotekos liko, o apskričių neliko, tai tas metodinis 

tinklas turėtų perimti viešųjų bibliotekų darbuotojų mokymo funkciją, o nacionalinė biblioteka 

turėtų būti kursų, medžiagos, dėstytojų rengėjas. 
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Vartotojai 

Vartotojų poveikis bibliotekoms pasireiškė per jų poreikių kaitą ir vartotojų reikšmės 

dalyvaujant sprendimų priėmimo procesuose dėl bibliotekų ateities pasikeitimus. Tą atspindėjo 

interviu dalyvių išryškintos tendencijos (jas galima suskirstyti į keturias grupes): 

 Vartotojų poreikių ypatumai: vartotojų reiklumo augimas ir informacijos įgūdžių 

tobulėjimas. 

 Bendrieji bibliotekų paslaugų bruožų pasikeitimai: paslaugos turi pasiekti vartotoją ten, kur 

jis yra; nyksta ribos tarp skirtingų tipų paslaugų. 

 Vaidmenys ir paslaugų teikimo formos: biblioteka – trečioji vieta; biblioteka – 

bendruomenės centras; biblioteka – nemokamų mokymų teikėja. 

 Vartotojų vaidmenys bibliotekos veikloje: aptarnaujama bendruomenė – svarbus partneris 

priimant sprendimus dėl bibliotekų veiklos. 

Aptardami vartotojų poveikį bibliotekoms kai kurie respondentai pažymėjo bendruosius 

vartotojo elgsenos pokyčius. Jų manymu, auga vartotojo kompetencija naudotis IRT ir todėl didėja 

reikalavimai bibliotekų paslaugoms. Vartotojų lūkesčių bibliotekų paslaugoms pasikeitimas 

reikalauja aukštų aptarnavimo standartų ir aukštos kompetencijos. 

 

Pirmas dalykas, kurį mes pastebėjom, per pastaruosiuos ketverius metus visi tapo 

reiklesni... Iš gerosios pusės irgi keičiasi, keičiasi jų įgūdžiai. Jie daro įtaką bibliotekininkams, 

nes jų kompetencijų šuolis skatina bibliotekininkus keisti fondą, ir paslaugas, ir infrastruktūrą. 

Reikia ugdyti ir darbuotojų kompetencijas, kad išlaikytų aptarnavimo kokybę. 

Darbuotojai turi būti geri, jei nori nesusikompromituoti. Turi turėti darbuotojus, kurie 

gali kaip lygus su lygiu kalbėti ir su mokslininkais, kad ir apie atvirą prieigą. 

 

Keičiantis vartotojų poreikiams pastebima ir bendrų bibliotekų paslaugų bruožų kaita. 

Respondentai pažymėjo, kad IRT suteikia galimybę padidinti bibliotekų paslaugų lankstumą 

teikiant jas vartotojui patogia forma nepaisant fizinės erdvės apribojimų. Bibliotekų paslaugos turi 

pasiekti vartotoją ten, kur jis yra. 

 

Pirmiausiai, labai yra svarbus nuotolinis vartotojas bibliotekoje, nes yra tokių (ir bus 

tokių), kurie  stengsis palaikyti ryšį per nuotolį turėdami namuose kompiuterį, kiek jiems reikės 

prieigos prie duomenų bazių, duomenų archyvų ir elektroninių išteklių. 

 

Tačiau yra ir fizinio nuotolio tarp bibliotekos ir vartotojo aspektas, kurį išreiškia rūpestis dėl 

netolygaus bibliotekų tinklo išdėstymo, ypač naujuose nuo miestų centrų nutolusiuose 

miegamuosiuose rajonuose. 

 

Filialai sukoncentruoti centre. Didelės bibliotekos susigrūdę centre. Naujuose 

rajonuose prisistatę daug namų, gyvena jaunos šeimos, o bibliotekos nėra. Nėra normalaus 

bibliotekų tinklų planavimo, infrastruktūros. Valstybė ir savivaldybė turėtų planuoti, skaičiuoti 

lėšas, galvoti apie žmones. 

 

Kita tendencija – skirtingų tipų bibliotekų ir kitų institucijų paslaugų supanašėjimas, 

bibliotekos virsmas daugiafunkcine institucija. Šis pokytis siejasi su tuo, kad bibliotekos 

pasinaudoja naujomis galimybėmis aptarnauti vartotojus. 
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Bibliotekų funkcijų skaičius auga (daugiafunkciškėja visos bibliotekos) – aiškios ribos ir 

atsiskyrimas fizinėje erdvėje nyksta virtualiojoje. Čia turi įtakos ir duomenų bazių prieiga. 

Mokslinė informacija (arba dalis jos) tampa prieinama per viešųjų bibliotekų tinklą ir mokyklų 

bibliotekas. Klausimas tik išteklių. Viešosios teikia įvairesnę informaciją, negu tik laisvalaikio. 

Viešosios teikia edukacines ir konsultacines paslaugas, tai tendencija bendra visų šalių 

bibliotekoms. Akademinės bibliotekos vykdo laisvalaikio ir bendravimo veiklas –  paprastesnė ir 

laisvesnė aplinka. Mačiau Vašingtono universitete (research commons) erdves, kur dėstytojai ir 

studentai dirba grupėmis, lentos, stalai, judami baldai, galimybė užsisakyti medžiagą, iškart 

pažiūrėti filmus ir juos kurti. 

 

Supanašėja ne tik įvairių bibliotekų paslaugos. Bibliotekos perima funkcijas, būdingas 

kitoms kultūros ir švietimo institucijoms. 

 

Šios bibliotekos netampa sandėliais, kuriuose užtikrinama paveldo apsauga. Jos diegia 

naujas funkcijas, plėsdamos savo funkcijas link edukacinių, kultūrinių renginių, darbų, 

reikalingų visuomenėje. Tos bibliotekos būna įsikūrusios miestų kultūrinėse istorinėse dalyse ir 

ten darbuojasi. Raštijos paveldo pagrindu jos imasi veiklos sferų, iki šiol laikytų kultūros 

mokslo ir mokymo įstaigų prioritetu. Biblioteka virsta daugiafunkcine vieta. Šis dalykas 

matomas visuotinai Europoje. 

 

Šios tendencijos gali turėti didelę įtaką ateities bibliotekų bendradarbiavimo tinklų ir naujų 

organizacinių formų kūrimuisi. Naujoviškos paslaugos gali gimti bendradarbiaujant su kitomis 

institucijomis, kuriant naujo tipo bendradarbiavimu grįstas organizacijas. 

Pastaruoju metu vartotojų poreikių pasikeitimai skatina bibliotekas akcentuoti kelis naujus 

vaidmenis. Dauguma respondentų kalbėjo apie bibliotekų virsmą bendruomenės centru ir trečiąja 

vieta. Kai kurie pažymėjo, kad biblioteka gali tapti nemokamų mokymų teikėja. 

Dauguma respondentų akcentavo bibliotekos – trečiosios vietos, kitaip tariant, susitikimų, 

laisvalaikio leidimo patrauklios vietos, kur vartotojas noriai lankytųsi ne tik turėdamas konkretų 

uždavinį ar informacijos poreikį. Daugelis bibliotekų (ypač viešosios) kelia sau tikslą paversti 

biblioteką trečiąja vieta. 

 

Bibliotekos tampa ir laisvalaikio praleidimo vieta. Tas mūsų siekis, kad bibliotekos 

taptų trečiaisiais namais, vis bandome jį įgyvendinti. Manau, kad dažniausiai tai ir pavyksta. 

Biblioteka pretenduoja tapti trečiąja vieta po mokymosi įstaigos ir darbo, neįskaitant 

namų, kur žmonės praleidžia daugiausiai laiko. 

Jau šešis metus, kaip esame naujuosiuose rūmuose. Tai skaitytojai ateina su reikalu ir 

be reikalo, skiria pasimatymus. Bibliotekoje kuriamos jaunimui skirtos erdvės bibliotekoje, kad 

jie galėtų ateiti, leisti laisvalaikį, ar ruoštis  pamokoms. 

 

Respondentų manymu, bibliotekos kaip trečiosios vietos aktualumą lemia tai, kad įsigalėjus 

virtualiai komunikacijai žmonės vis labiau jaučia gyvo bendravimo, susitikimo poreikį. 

 

Žmonės svetimėja, visas virtualus bendravimas ne kiekvienam prieinamas. Be to, tiktai 

bendraudamas žinutėmis, socialiniuose tinkluose, telefonais, nesusitinki su gyvais žmonėmis. O 
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tas poreikis su kitais bendrauti ir būti kartu egzistuoja. Ypač vyresnio amžiaus žmonėms to 

trūksta. 

 

Biblioteka gali būti patraukli kaip trečioji vieta, nes tai laisvai prieinama vieta, kurioje 

galima lankytis nemokamai. 

 

Bibliotekos iš viso yra vieta, kur žmonės gali laisvai ateiti. Pakanka turėti skaitytojo 

pažymėjimą, kuris dažnai išduodamas nemokamai. Gali atėjęs gauti informaciją, bendrauti su 

žmonėmis, pasikeisti nuomonėmis. 

 

Bibliotekos bendruomenės – centro vaidmuo, akcentuojamas respondentų, iš pirmo 

žvilgsnio, labai artimas bibliotekos kaip trečiosios vietos vaidmeniui. Taip atsitinka iš dalies ir dėl 

to, kad bendruomenių aktyvesnę veiklą lemia panašios priežastys – noras bendrauti, būti kartu, 

veikti kartu, IRT nulemtas žmonių susvetimėjimas. 

 

Šiandien dėl įvairių priežasčių – ekonominių ir besiformuojančio mūsų gyvenime 

asmeninio nuotolio vėl aktyvėja bendruomenių veiklos ir žmonės jaučia, kad jiems reikia 

bendruomenių, kad jie realizuotų tam tikrus savo poreikius, ir tokie centrai, jei jie kuriami 

bibliotekose, manyčiau, padidins jų prestižą ir poreikį. 

 

Tačiau kalbant apie biblioteką kaip bendruomenės centrą labiau akcentuojama ne 

bibliotekos fizinė erdvė, bet gebėjimas sutelkti bendruomenės narius, paįvairinti jų kultūrinį 

gyvenimą, suteikti dingstį bendrauti. 

 

Aš dar paminėčiau tokį socialinį aspektą – mūsų bendruomenės žmonėms ji atlieka ir 

kultūrinį vaidmenį, kai yra žmogui galimybė išeiti iš namų, susitikti – įvairūs vakarai, 

susitikimai su žinomais žmonėmis. Technologijos – jos mus skiria, poreikis bendrauti mažėja. 

Įsijungiau kompiuterį, atsisiunčiau knygą, tik tam ta biblioteka ir bereikalinga. Bet tas 

socialinis aspektas ir tas bendrumo formavimas bibliotekai yra vienas iš svarbių dalykų. 

Tos didesnės bibliotekos tapo regioniniais informacijos, kultūros ir, pabrėžtina, 

socialinio gyvenimo centrais. 

 

Kai kurie respondentai akcentuoja ir kitus nulemtus tam tikrų vartotojų poreikių bibliotekų 

vaidmenis. Toks vaidmuo – nemokamų mokymo paslaugų teikimas bibliotekose. Interviu dalyvių 

manymu, šiuo metu egzistuoja vartotojų poreikis gauti įvairių sričių mokymo paslaugas 

bibliotekose. 

 

Bibliotekos prisiderintų prie vartotojų poreikių ir laiku užpildytų tokią nišą. Dabar 

visur sklinda nemokamų mokymų poreikis. Jau ir Google rengiasi mokyti vartotojus. 

 

Pagaliau, išaugo bibliotekų aptarnaujamos bendruomenės vaidmuo priimant sprendimus dėl 

bibliotekų ateities plėtros. Viena vertus, bendruomenės turi didelę galią daryti įtaką valdžios 

institucijų sprendimams pareikšdamos apie savo poreikius. Tokiu būdu, jei biblioteka turi 

bendruomenės palaikymą, jai lengviau įgyvendinti savo siekius. Pažymėtina, kad bendruomenės 
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paramos privalumai buvo universaliai minimi įvairių respondentų nepaisant to, apie kokių tipų 

bibliotekų veiklą jie kalbėjo ir kokią grupę atstovavo. 

 

Svarbus partneris yra bendruomenė, kuriai biblioteka priklauso. Nors ta bendruomenė 

neduoda grašių, ji turi didelę įtaką. Per juos galima daug ką padaryti, ne pačiam baimintis, kad 

neįtiksi merui, bet jų balsais iškelti problemas, reikalauti vykdyti įsipareigojimus. 

 

Kita vertus, biblioteka gali ir turi išlikti tik tuomet, jei ji reikalinga bendruomenei. Tai 

apibūdina bibliotekos vertę, naudą, pagrindžia jos išlikimą. Pačios bendruomenės turėtų dalyvauti 

priimant sprendimus dėl to, kokia turėtų būti biblioteka. 

 

Bendruomenės gali turėti didelį poveikį, nes bendruomenės sprendžia, ar ta biblioteka 

joms reikalinga, kokia ji turi būti. 

Pastaruoju metu linkstu laikytis nuomonės, kad viešųjų bibliotekų bendradarbiavimas 

su bendruomenėmis yra labai svarbus. Viešosios bibliotekos turėtų įsileisti bendruomenes į 

bibliotekos sprendimų priėmimo procesą. Be šito bibliotekų noras išlikti neturi didesnio 

pagrindimo. 

 

Profesinės organizacijos 

Nepaisant profesinių organizacijų atliekamų funkcijų įvairovės šiandien respondentai jiems 

kelia svarbiausią reikalavimą – aktyviai daryti įtaką politiniams sprendimams.  Profesinių 

bibliotekininkų asociacijų veikla turi būti koncentruojama į bibliotekų atstovavimą, 

bendradarbiavimą su valdžios institucijomis ir poveikio strateginiams sprendimams dėl bibliotekų 

ateities plėtros darymą. Profesinės asociacijos kaip stiprios jėgos, veikiančios politinius sprendimus 

susiformavimas/nesusiformavimas gali turėti reikšmingą įtaką bibliotekų ateičiai. 

 

Daugiausia naudos gali atnešti tokie partneriai, kaip bibliotekininkų draugijos ir 

asociacijos. Jeigu jos yra pakankamai stiprios ir motyvuotos, sugebančios atstovauti ne tikrai 

savo šakinį interesą, bet ir šalies interesą, tai jos įgyja labai didelį svorį. Bet prie to reikia 

padirbėti, nes tie, kurie dirba tose asociacijose, yra užimti ir savo bibliotekose, o kiti dar 

nesuvokia savo uždavinių ir galimybių. 

Aišku, padedant Kultūros ministerijai bibliotekininkai turi būti patys labiau iniciatyvūs. 

Draugija [turima omenyje Lietuvos bibliotekininkų draugija – aut. pastaba] turėtų būti 

iniciatyvi, rodyti viziją, būti suinteresuota, kad ir teiktų daugiau pasiūlymų. 

Profesinės asociacijos reikalingos, bet, mano galva, jų įtaka per menka, reikia kažkokio 

postūmio, kad jos įgautų svorį valdžios institucijų bei visuomenės akyse. 

Kokia institucija šiandien gali susitikti su Prezidente ir pasakyti, kad atstovauja visą 

sektorių ir pasiūlyti vieningą programą, suvienytas pajėgas, kad iš kitos pusės ateitų palankesni 

politiniai sprendimą? 

 

Kitos organizacijos 

 Šiuo metu bibliotekose formuojasi palankus požiūris ir sąlygos bendradarbiavimui 

tarpusavyje ir su kitomis organizacijomis.  

 Didėjantis bibliotekininkų dėmesys tarpusavio bendradarbiavimui siejasi su atsiveriančiomis 

galimybėmis dalytis patirtimi, ištekliais. Daugiausiai suvokta bendradarbiavimo tobulinant 

specialistų kompetencijas nauda. Bendradarbiavimas tarp bibliotekų ir bibliotekininkų organizacijų 
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tarptautiniu ir Lietuvos mastu suvokiamas kaip galimybė dalytis patirtimi, mokytis ir įgyti naujų 

profesinių žinių. 

 

  Labai svarbus bibliotekų bendradarbiavimas, asociacijų veikla. Duoda daug dalykų 

bibliotekininkų kompetencijai. Gali išsiaiškinti, kokiam lygmenyje esi, gali rūpintis 

profesionalumo ugdymu. 

  Galėtų bendravimas ir bendradarbiavimas būti glaudesnis ir formos galėtų būti 

įvairesnės. To dabar planuojame ir siekti, norėtųsi daryti tikslingai – derinami jų [savivaldybės 

bibliotekų – aut. pastaba] norai, mūsų galimybės. Sugriuvus viešųjų bibliotekų kvalifikacijos 

kėlimo sistemai ir panaikinus Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centrą, viskas kuriama 

iš naujo. Neturiu ir nenoriu slėpti, kad turėtų tas bendradarbiavimas būti glaudesnis ir 

tikresnis. 

  

 Bibliotekų bendradarbiavimo su kitomis – tiek verslo ir nepelno siekiančiomis 

organizacijomis – perspektyvos vertinamos labai teigiamai. Respondentų manymu, susiformavo 

palanki aplinka bendradarbiavimui su įvairiais socialiniais partneriais. Dėl bibliotekų teigiamo 

įvaizdžio, veiklos ir sprendžiamų problemų įvairovės, jos gali rasti ir užmegzti ryšių su įvairiomis 

organizacijomis. 

 

  Bendradarbiavimo partnerių daugybė - mokyklos, darželiai, policija (kaip pritraukti į 

biblioteką vaikus, kurie nelanko mokyklos). 

  Bibliotekos yra suvokiamos kaip geros, šviesios, teigiamos institucijos. Bibliotekų 

žingsnis norint bendradarbiauti su kažkokiom grupėm dažnai labai pozityviai sutinkamas. 
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6. Rezultatų aptarimas 
  

 Pagrindinis šios ataskaitos rezultatas – bibliotekų veiklai įtakos turinčių veiksnių ir 

tendencijų sąrašas. Tendencijos dažniausia atspindi ir veiksnius, kadangi jos yra tam tikra veiksnio 

variacija. Pažymėtina, kad visas identifikuotas tendencijas sąlyginai galima suskirstyti į išorinės 

aplinkos permainas bei bibliotekų veiklos pokyčius, nulemtus išorės pasikeitimų. Pastarieji siejasi 

su naujais bibliotekų vaidmenimis, galimybėmis ir grėsmėmis.  

 Tendencijų sąrašai, gauti atlikus tyrimus, bus naudojami tolesniuose projekto LiBiTOP 

etapuose atliekant Lietuvos apskričių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų ateities plėtros 

scenarijų kūrimo tyrimą. Tendencijų sąrašai pateikiami 1, 2 ir 4 prieduose. 

 Aptariant rezultatus svarbu išryškinti tendencijų tarpusavio sąsajas ir matomumą, nes tai 

galėtų suteikti papildomos informacijos apie jų poveikio mastą ir specifiką. Mokslinėje ataskaitoje 

pristatyti tyrimai parodė, kad dalis bibliotekų veiklos tendencijų sutampa atskirų tyrimų 

rezultatuose. Viena vertus, tai gali rodyti, kad jų reikšmė suvokta ir pripažinta. Kita vertus, tai gali 

būti ženklas, jog tendencijos yra bendros bibliotekoms nepriklausomai nuo nacionalinio konteksto 

ypatumų. Toliau aptarsime tendencijas, kurios pasikartojo (arba turėjo bendrų bruožų) įvairiuose 

ataskaitoje pristatytuose tyrimuose.  

 Analizuojant pasikartojusias arba susijusias tendencijas svarbu suprasti, kad tos tendencijos, 

kurios nesikartojo,  nėra mažiau svarbios Lietuvos bibliotekoms. Tendencijų pasikartojimą iš dalies 

nulėmė naudoti tyrimo metodai. Tyrimuose daugiau dėmesio skirta makro aplinkos tendencijoms, 

tuo tarpu mikro aplinkos pokyčiai atspindėti tik užsienio literatūros apžvalgose ir interviu tyrime.  

 Nagrinėjant pasikartojusias tendencijas remiamasi makro aplinkos ir mikro aplinkos 

veiksnių koncepcijomis, išplėtotomis ataskaitoje.  

 

Makro aplinka 

 Bendrosios tendencijos ne visais atvejais identiškai pasikartojo tyrimuose. Kai kuriais 

atvejais buvo išryškintos siauresnės arba tam tikram bibliotekų tipui aktualios tendencijos. Esant 

tokiems atvejams lentelėje pateikiamas tendencijos apibūdinimas konkretaus tyrimo kontekste. 

 14 lentelėje matome, kad įvairiuose tyrimuose išryškėjo keturios bendrosios politinės-

teisinės tendencijos. 

 Labiausiai koreliuoja susijusių su Lietuvos politiniu-teisiniu kontekstu tyrimų rezultatai. Tai 

natūralu.  PEST analizė ir interviu rezultatai patvirtino, kad Lietuvos bibliotekoms atsiveria nemažai 

galimybių dalyvauti įgyvendinant nacionalinės politikos prioritetus įvairiose srityse. Tiesa, interviu 

respondentai interpretavo šias galimybes šiek tiek siauriau siedami bibliotekų perspektyvas su žinių 

ir moksliosios visuomenės strategijomis. Tiek PEST analizė, tiek interviu rezultatai parodė, kad 

bibliotekos nepakankamai matomos nacionalinėje politikoje, o dabartinis autorių teisių apsaugos 

reguliavimas nepalankus skaitmeniniams informacijos ištekliams valdyti. Tačiau vienu atveju 

matyti, kad mokslo ir studijų institucijų reformos, kurios gali turėti didžiulę įtaką mokslininkus 

aptarnaujančioms bibliotekoms, yra ne tik Lietuvos ypatumas, bet tarptautinė tendencija didinti 

mokslo ir studijų institucijų veiklos efektyvumą. 
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14 lentelė. Bendrosios politinės-teisinės tendencijos, pasikartojusios tyrimų rezultatuose 

Politinės-teisinės 

tendencijos/analizės būdai 
Literatūros apžvalga PEST analizė Interviu 

Galimybės dalyvauti įvairių 

nacionalinių strategijų 

įgyvendinime 

- X Žinių ir moksliosios 

visuomenės kūrimo 

strategijų palankumas 

bibliotekų plėtrai 
Autorių ir gretutinių teisių 

apsaugos teisinis reguliavimas 

nepalankus skaitmeninių 

išteklių valdymo plėtrai 

Bibliotekos tampa 

aktyviomis atviros 

prieigos judėjimo 

dalyvėmis ir taip 

priešinasi šioms 

neigiamoms tendencijoms 

X X 

Nepakankamas bibliotekų 

matomumas politikoje 
- X X 

Mokslo ir studijų institucijų 

reformų įtaka bibliotekų 

veiklai 

Mokslinėms ir 

specialiosioms 

bibliotekoms įtakos turėjo 

mokslo ir studijų 

reformos 

X - 

 

 Tyrimuose išryškėjusios tendencijos leidžia išskirti ir pagrindinius veiksnius, kurie darys 

įtaką bibliotekų veiklai ateityje. Tai bibliotekų matomumas nacionalinėse strategijose, autorių ir 

gretutinių teisių apsaugos reguliavimas. Mokslinėms bibliotekoms įtakos turės mokslo ir studijų 

reformos. 

 Atlikus tyrimus išryškėjo trys pasikartojančios ekonominės tendencijos (žr. 15 lentelę).  

 

15 lentelė. Bendrosios ekonominės tendencijos, pasikartojusios tyrimų rezultatuose 

Ekoniminės 

tendencijos/analizės būdai 
Literatūros apžvalga PEST analizė Interviu 

Nepakankamas bibliotekų 

finansavimas 
X - X 

Bibliotekų verslumo 

didėjimas 
X - X 

Nemokamų bibliotekų 

paslaugų aktualumas 

ekonominiu sunkmečiu 

Ekonominiu sunkmečiu 

viešosiose bibliotekose 

padaugėjo vartotojų 

- X 

 

 15 lentelėje matome, kad daugelis ekonominių tendencijų yra bendros ir Lietuvos, ir 

užsienio bibliotekoms. Pirmiausia, literatūros apžvalga parodė, kad mokslinių ir specialiųjų, viešųjų 

bibliotekų finansavimas linkęs mažėti. To priežastis – ekonominė krizė, didėjantys reikalavimai 

bibliotekų veiklos efektyvumui. Tą patį akcentuoja ir interviu tyrimo dalyviai, kurie finansavimo 

nepakankamumą sieja su ekonominės krizės padariniais. Literatūros apžvalgoje matyti, kad visų 

nagrinėtų tipų bibliotekos suformavo tam tikrą atsaką į politinės ir ekonominės aplinkos spaudimą. 

Įvairių tipų bibliotekoms būdingas padidėjęs verslumas. Bibliotekos formuoja alternatyvias 

„klestėjimo strategijas“, taiko veiklos vertinimo metodus, aktyviai vykdo bibliotekų atstovavimo 

veiklą siekdamos įrodyti valdžios institucijoms bibliotekų aktualumą visuomenėje. Šios tendencijos 
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aktualumą Lietuvai patvirtina interviu rezultatai. Pagaliau, literatūros apžvalga ir interviu rezultatai 

parodė, kad ekonominiu sunkmečiu vartotojams aktualios bibliotekų nemokamos paslaugos. 

Literatūros apžvalgoje ši įžvalga išryškėjo nagrinėjant viešųjų bibliotekų veiklos tendencijas. 

Tačiau interviu dalyviai nepriskyrė šios tendencijos tik viešosioms bibliotekoms. Taigi tai gali būti 

visoms bibliotekoms aktuali veiklos tendencija. 

 Remiantis pasikartojančių tendencijų turiniu galima teigti, kad ateityje bibliotekų veiklai 

įtakos turės šie ekonominiai veiksniai – bibliotekų finansavimas, bibliotekų verslumas, nemokamų 

bibliotekų paslaugų poreikis. 

 Tyrimuose išryškėjo keturios pasikartojančios socialinės-kultūrinės tendencijos (žr. 16 

lentelę). 

 

16 lentelė. Bendrosios socialinės-kultūrinės tendencijos, pasikartojusios tyrimuose 

Socialinės-kultūrinės 

tendencijos/analizės būdai 
Literatūros apžvalga PEST analizė Interviu 

Bibliotekos fizinių erdvių 

reikšmės didėjimas 
X - X 

Bibliotekos skaitytojams 

asocijuojasi su knyga 
Viešosios bibliotekos 

tapatinamos su knyga 
- X 

Bibliotekų veiklai turės 

poveikį emigracija 
- X X 

Bibliotekų veiklai turės 

poveikį kintantys 

visuomenės demografiniai 

bruožai 

Viešųjų bibliotekų 

vartotojų tarpe daugės 

pagyvenusių žmonių 

Lietuvos 

visuomenė sensta 
 

Visuomenės demografinių 

pokyčių neigiamas 

poveikis bibliotekoms 

 

 Sąsajos tarp atskirų tendencijų tyrimuose atskleidžia, kad viena dalis jų – tarptautinės, kitos 

– labiau atspindi Lietuvos situaciją ir aktualijas. Tai, kad didėja bibliotekų fizinių erdvių reikšmė, 

aktyviai nagrinėjama viešųjų, mokslinių ir specialiųjų bibliotekų literatūroje, tą pačią tendenciją 

pamatė nagrinėjamų Lietuvos bibliotekų suinteresuotųjų grupių atstovai. Panašiai traktuotina ir 

tendencija asocijuoti bibliotekas su knyga. Kaip parodė literatūros apžvalga, ši tendencija labiau 

aktuali viešosioms bibliotekoms. Įdomu, kad literatūros apžvalgos ir interviu rezultatus patvirtina 

Lietuvoje vykdytų projekto „Bibliotekos pažangai“ tyrimų rezultatai. Reprezentatyvi viešųjų 

bibliotekų skaitytojų apklausa, atlikta 2011 metais,  parodė, kad skaitytojams biblioteka asocijuojasi 

pirmiausiai su knygomis. Tokį atsakymą pateikė net 70 proc. iš 2024 apklaustųjų (Bibliotekos 

pažangai: pokyčiai bibliotekose ir visuomenėje, 2012). Reikšmingą emigracijos poveikį 

bibliotekoms patvirtina PEST analizė ir interviu rezultatai. Tai natūralu, nes emigracija yra didžiulė 

Lietuvos socialinė problema.  Galiausiai, Lietuvai ir kitoms užsienio šalims būdingi kiti 

demografiniai visuomenės pokyčiai, ypač visuomenės senėjimas, kuris turės reikšmingą poveikį 

bibliotekų tikslinių grupių struktūros ir poreikių kaitai. 

 Remiantis tyrimų rezultatais išskirtini šie veiksniai, turėsiantys poveikį bibliotekoms: 

bibliotekų fizinių erdvių aktualumas, bibliotekų suvokimas vartotojų akimis, emigracija, 

demografiniai visuomenės pokyčiai (ypač – visuomenės senėjimas). 

 Išanalizavus visų tyrimų duomenis paaiškėjo, kad kai kuriuose jų kartojosi penkios 

technologinės tendencijos, nors neretai jos buvo kiek skirtingai interpretuojamos (žr. 17 lentelę). 
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17 lentelė. Bendrosios technologinės tendencijos, pasikartojusios tyrimuose 

Technologinės 

tendencijos/analizės būdai 
Literatūros apžvalga PEST analizė Interviu 

Mobiliųjų technologijų 

plėtra turės įtakos 

bibliotekų paslaugoms 

Mokslinės ir specialiosios 

bibliotekos kuria paslaugas 

mobiliesiems įrenginiams; 

mokslinėse ir viešosiose 

bibliotekose plinta e.knygos 

X - 

Bibliotekos – skaitmeninių 

išteklių tarpininkės 
X - 

Bibliotekininkas – 

informacijos 

konsultantas ir 

tarpininkas 
IRT ir interneto reikšmės 

didėjimas visuomenėje 

skatina bibliotekų paslaugų 

virtualėjimą 

Bibliotekų paslaugos 

virtualėja 
- 

Naujų e.paslaugų 

kūrimas 

Bibliotekų 

kompiuterizavimas 
Viešosios bibliotekos – 

nacionalinė viešos interneto 

prieigos infrastruktūra 
X 

X 
 

Bibliotekoms kyla grėsmė 

nepasivyti IRT kaitos 
X - X 

 

 17 lentelėje matome, kad daugelis tendencijų pasireiškia kiek skirtingai. Tačiau jos visos 

gali būti laikomos tarptautinėmis tendencijomis, kurios būdingos ne tik Lietuvai. Pavyzdžiui, 

mobiliųjų technologijų įtaka bibliotekoms – tai tarptautinio masto tendencija. Atskirų tipų 

bibliotekose reikšmės turi specifinės mobiliosios technologijos – pvz., e.knygos, arba taikomoji 

įranga mobiliesiems įrenginiams (išmaniesiems telefonams ir kt.).  Lietuvoje, tiesa, ši tendencija yra  

pradiniame rutuliojimosi etape, nes mobilieji įrenginiai, nors ir sparčiai plinta, tačiau vis dar yra 

naujovė. Kita tendencija – bibliotekininko kaip skaitmeninių išteklių prieigos tarpininko vaidmens 

reikšmės padidėjimas. Šiuo atveju turima omeny tiek tokių išteklių prieigos galimybių 

organizavimas, tiek konsultavimas dėl jų radimo ir naudojimo. Tai yra gana universali visų 

bibliotekų tipų veiklos tendencija. IRT turi didžiulę įtaką bibliotekų paslaugoms, kurios keičiantis 

vartotojų poreikiams ir elgsenai virtualėja. Ši tendencija pastebima viešųjų, mokslinių ir specialiųjų 

bibliotekų veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Paslaugų virtualėjimas įmanomas sukūrus bibliotekose 

tinkamą infrastruktūrą. Todėl kita susijusi tendencija – bibliotekų kompiuterizavimas. Tiesa, 

Lietuvos mastu ši tendencija paskatinta ne tik IRT plėtros, bet kryptingo finansavimo, skiriamo 

bibliotekų veiklą kuruojančių institucijų per strategines programas. Todėl PEST analizės skyriuje ji 

traktuojama kaip politinės-teisinės aplinkos nulemta tendencija. Įdomu, kad tiek Lietuvoje, tiek 

užsienyje matomas ryškus viešųjų bibliotekų proveržis kompiuterizavimo srityje. Įvairiose šalyse 

viešosios bibliotekos aprūpintos technine ir programine įranga, interneto ryšiu, kas leido joms tapti 

nacionalinėmis interneto prieigos infrastruktūromis. Tačiau IRT kelia bibliotekoms grėsmių. Tą 

pastebi užsienio bibliotekininkystės mokslinių publikacijų autoriai ir Lietuvos bibliotekininkystės 

specialistai. Pagrindinis pavojus – bibliotekų negebėjimas atnaujinti IRT infrastruktūros ir žinių 

sparčiai keičiantis technologijoms. 

 Atsižvelgiant į išskirtas tendencijas galima formuluoti IRT veiksnius, kurie turės įtaką 

bibliotekoms ateityje. Tai mobiliųjų įrenginių plėtra, skaitmeninių informacijos išteklių naudojimo 
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ir prieigos organizavimo ypatumai, virtualių bibliotekų paslaugų plėtra ir bibliotekų IRT 

infrastruktūros būklė ateityje. 

 

Mikro aplinka 

 Išnagrinėjus  visų tyrimų duomenis pastebima bendra visoms tirtoms bibliotekoms 

tendencija. Tai bibliotekų santykiai su tiekėjais, o tiksliau, leidėjais. Šiandien bibliotekos 

konkuruoja su leidėjais dėl skaitmeninių informacijos išteklių prieigos organizatoriaus vaidmens. Ši 

tendencija pastebima užsienio viešųjų bibliotekų, ieškančių e.knygų prieigos teikimo modelių, 

mokslinių ir specialiųjų bibliotekų, perimančių kai kurias leidėjų funkcijas ir aktyviai dalyvaujančių 

atviros prieigos judėjimo veiklose. Konkurencijos situaciją pabrėžė ir interviu dalyviai. Taigi 

ateityje bibliotekų veikla priklausys nuo leidėjų ir bibliotekininkų tarpusavio santykių plėtros 

krypčių. 

 Kita labai bendra tendencija ryškėjanti ir literatūros apžvalgose, ir interviu – bibliotekų ir 

bibliotekininkų aktyvumo augimo bendraujant su klientais ir steigėjais, tiekėjais ir vartotojais, 

dalyvaujant profesinėse asociacijose tendencija. Ši tendencija išreiškiama labai skirtingai įvairiuose 

kontekstuose: siekimu parodyti bibliotekos vertę klientams ir apginti bibliotekų išteklius, būtinus 

paslaugų tobulinimui, užsitikrinti bendruomenių paramą ir įtraukti vartotojus į sprendimų priėmimo 

procesą, ginti viešąjį interesą santykiuose su tiekėjais įvairiomis priemonėmis (ieškant tokių 

alternatyvų kaip atvira prieiga, užsiimant lobizmu ar derybų būdu), užsitikrinti reikalingos 

kompetencijos įgijimo priemones. Ją taip pat atskleidžia ir respondentų reiškiamas 

nepasitenkinimas nepakankamu bibliotekininkų draugijų aktyvumu didinant jų politinę įtaką ir 

poveikį valdžios institucijoms. Tačiau taip pat galima pastebėti, kad šis aktyvumo augimas gerokai 

per mažas, kad atsirastų pastebimos įtakos kitų veikėjų veiklai ar bibliotekų potencialo suvokimui. 

Nors aiškiai išreiškiamas poreikis tolesniam aktyvumo, ypač politinio, didinimui, tačiau valios šio 

poreikio realizavimui trūksta. 

 Atsižvelgiant į pasikartojančių tendencijų turinį veiksniai, kurie turės įtaką bibliotekoms 

ateityje – tai santykiai su leidėjais ir profesinis bibliotekų bei bibliotekininkų aktyvumas. 
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IŠVADOS 
 

 Atliekant šį pirmąjį LiBiTOP projekto tyrimą buvo keliami keturi pagrindiniai uždaviniai, 

kurie ir įgyvendinti tyrimo metu bei atskleisti šioje ataskaitoje. 

 

Apibrėžti Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų sampratas, jų 

ištakas, vaidmenis Lietuvos bibliotekų sistemoje. 

Valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų sampratos formavosi ir kito per visą 

Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Šios sampratos atsirado 1995 ir 2004 m. Lietuvos 

Respublikos bibliotekų įstatymo redakcijose. Lietuvos bibliotekų sistemoje šios bibliotekos 

priklauso antrajam sistemos lygmeniui, ir jas vienija bendra tam tikrų bibliotekų sistemos dalių 

koordinacijos ir metodinės pagalbos bei konsultavimo funkcija. Jos sudaro svarbų ir potencialiai 

reikšmingą Lietuvos bibliotekų sistemos dalį, nors nusakytų funkcijų bei atliekamos veiklos srityse 

kol kas vyrauja gana didelis neapibrėžtumas ir dviprasmybė. 

 

Ištirti panašių užsienio bibliotekų rūšių veiklos veiksnius ir tendencijas. 

Užsienio bibliotekų veiklos veiksniai ir tendencijos tirti atliekant išsamias mokslinės 

literatūros apžvalgas. Jos atskleidė, kad ir mokslines, ir regionines bibliotekas veikia vykdomos šių 

sričių reformos bei keičiami autorių ir gretutinių teisių įstatymai. Bibliotekų finansavimas nuolat 

mažėja, todėl bibliotekos priverstos taikyti verslo modelius savo veikloje bei ieškoti sąjungininkų 

gindamos savo bei viešąjį interesą visuomenės informavimo srityse.  Joms svarbūs demografiniai 

pokyčiai bei visuomenės požiūris į bibliotekas, reikalaujantis neatsisakyti tradicinių su knyga 

susijusių paslaugų, tačiau taip pat atliepti naujus poreikius viešosioms erdvėms bei technologijoms, 

priartinančioms bibliotekų paslaugas prie vartotojų, sukuriančius naujus bibliotekų ir 

bibliotekininkų kaip tarpininkų tarp IRT ir vartotojų vaidmenis bei poreikį nuolat sekti technologijų 

ir vartotojų informacinės elgsenos pokyčius. 

 

Ištirti Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešosioms bibliotekoms įtaką turinčius 

politinius-teisinius, ekonominius, socialinius-kultūrinius ir technologinius veiksnius. 

Lietuvos valstybinės reikšmės ir viešųjų bibliotekų makro aplinkos PEST analizė 

patvirtino, kad ir Lietuvos bibliotekas veikia tarptautinės tendencijos, tačiau yra ir tik Lietuvai 

būdingų veiksnių bei jų kaitos procesų. Nors abi bibliotekų grupės turi galimybę dalyvauti 

nacionalinių strategijų įgyvendinimo projektuose, jų vaidmuo politiniuose procesuose lieka 

nematomas, o tai kelia realią grėsmę, kad bibliotekų sukaupti ištekliai, kompetencijos ir kitas 

potencialas liks nepanaudoti arba bent jau nebus efektyvūs, o šalia jų atsiras veiklą dubliuojančios 

struktūros. Be to, ypatingai didelę reikšmę Lietuvos bibliotekų sistemai ir tinklams turi didėjanti 

emigracija, kuri gali nulemti ženklų bibliotekų skaičiaus mažėjimą, o taip pat mažėjantį poreikį jų 

paslaugoms. Tam tikra dalimi šį pavojų gali kompensuoti IRT naudojimas pristatant Lietuvos 

bibliotekų paslaugas po pasaulį išsiblaškiusiems lietuviams, tačiau tokių paslaugų reikšmę dar reikią 

suvokti ir įrodyti. 
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Išnagrinėti, kokias Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų veiklos 

tendencijas, kurios turės poveikį šioms bibliotekoms per artimiausius 5–10 metų, išskiria šių 

bibliotekų vadovai ir bibliotekų pagrindinės suinteresuotosios grupės. 

 Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų veiklos tendencijos per 

artimiausius 5–10 metų buvo nustatomos naudojant interviu su bibliotekų suinteresuotųjų grupių 

atstovais ir vadovais metodą. Nustatytos net 33 tendencijos, kurių dalis sutampa su tarptautiniu ir 

Lietuvos mastu veikiančiomis makro aplinkos tendencijomis, o 18 apibūdina mikro aplinkos 

tendencijas.  Iš jų reikėtų pabrėžti tokius veiksnius, kaip santykiai su steigėjais ir vartotojais bei 

bendruomenėmis, nes jie yra natūralūs bibliotekų sąjungininkai ir formuojant tinkamus santykius 

bei atliepiant jų poreikiams bibliotekos gali įtvirtinti savo pozicijas visuomenėje. Santykiai su 

tiekėjais, atrodo, vis labiau įgyja konkurencinį pobūdį dėl naujų technologijų bendrų grėsmių ir 

suteikiamų galimybių visai įvairaus turinio gamybos ir sklaidos sistemai. Tačiau ir šiuos santykius 

bibliotekos gali paveikti teigiama linkme, jei tinkamai išnaudos svarbiausius privalumus, kaip antai, 

viešos nemokamos paslaugos, per ilgą laiką sukauptos patirties ir naudos tiems patiems tiekėjams 

suteikimo. Galimybių plėsti paslaugų spektrą, tarpininkauti tarp informacijos vartotojų, 

informacijos išteklių ir IRT, teikti mokymo visą gyvenimą paslaugas ir kitų yra nemažai, ir jas 

bibliotekų vadovai suvokia bei įvardina. Tačiau visų jų veiksmingam panaudojimui aiškiai trūksta 

sutartinų veiksmų bei kryptingos strategijos. 
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1 priedas. Tendencijos, išskirtos atlikus užsienio bibliotekininkystės 

mokslinių publikacijų analizę 
 

PASTABA: dalis tendencijų yra bendros viešosioms, mokslinėms ir specialiosioms bibliotekoms. Jos 

pažymėtos vienoje eilutėje. 

Veiksniai Viešosios bibliotekos  Mokslinės ir specialiosios 

bibliotekos  

Bibliotekos 

sutrikusios regos 

vartotojams 

Makro aplinka  

Politiniai-teisiniai Regioninės  bibliotekos 

tampa politikos 

įgyvendinimo priemone 

stiprinant viešųjų bibliotekų 

tinklą ir diegiant naujoves 

Mokslo ir studijų institucijos 

reformuojamos siekiant 

padidinti jų veiklos 

efektyvumą 

Sutrikusios regos 

vartotojų aptarnavimo 

sėkmę lemia palanki 

autorių teisių 

apsaugos įstatyminė 

bazė 

Ekonominiai Mažėja finansavimas  

Didėja reikalavimai veiklos efektyvumui  

Bibliotekos taiko verslo principus savo veikloje  

Viešųjų bibliotekų paslaugos 

orientuotos į bendruomenių 

ekonominį ir socialinį 

gerbūvį 

  

Persvarstomos viešųjų 

bibliotekų kaip visuomeninės 

gėrybės vertybės 

 

Socialiniai-

kultūriniai 

Šiuolaikiniai moksliniai 

tyrimai grindžiami 

bendradarbiavimo ir 

dalijimosi duomenimis 

principų 

 

Viešosios bibliotekos 

skaitytojų asocijuojamos su 

knyga 

Didėja atvirai ir nemokamai 

prieinamos mokslinės 

informacijos poreikis 

 

Didėja bibliotekų fizinių erdvių reikšmė 

Technologiniai Bibliotekų paslaugos virtualėja Skaitmeniniai 

informacijos ištekliai 

ir įrankiai didina 

sutrikusios vartotojų 

savarankiškumą 

Nepakankamas 

interneto informacijos 

išteklių prieinamumas 

didina bibliotekos 

vaidmenį aprūpinant 

vartotoją reikiamais 

ištekliais 

Bibliotekoms kyla grėsmė nepasivyti IRT kaitos  

Bibliotekos tampa skaitmeninių išteklių prieigos 

tarpininkėmis 

 

Bibliotekos tampa 

nacionaline viešos interneto 

prieigos infrastruktūra 

Bibliotekos virsta 

skaitmeninių mokslinių 

infrastruktūrų dalimi 

 



124 

 

Mikro aplinka  

Tiekėjai Bibliotekos konkuruoja su leidėjais dėl skaitmeninių 

informacijos išteklių prieigos organizavimo 

 

 Bibliotekos konkuruoja su 

kitais komerciniais 

skaitmeninės informacijos 

tiekėjais 

 

Vartotojai Keičiasi viešųjų bibliotekų 

vartotojų struktūra ir 

poreikiai 

  

Kitos organizacijos  Didėja bibliotekų bendradarbiavimo reikšmė siekiant 

mažinti veiklos kaštus ir atlikti esmines funkcijas 
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2 priedas. Politinių-teisinių, ekonominių, socialinių ir technologinių 

tendencijų sąrašas 
 

Nr. TENDENCIJOS 

POLITINĖS-TEISINĖS TENDENCIJOS 

1.  Sustiprinta Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų techninė ir materiali infrastruktūra bei 

žmogiškieji ištekliai 

2.  Kompiuterizuojamos valstybinės reikšmės bibliotekos 

3.  Sudaromos palankios sąlygos plėtoti paslaugas neįgaliesiems 

4.  Politiniai prioritetai – mokymosi visą gyvenimą, informacinės visuomenės plėtros, 

mokslo potencialo stiprinimo – glaudžiai siejasi su bibliotekų vaidmenimis ir 

kompetencijos sritimi 

5.  Kryptingai remiama kultūros paveldo skaitmeninimo veikla 

6.  Šalyje vykdomos reformos lemia būtinybę koreguoti ar persvarstyti bibliotekų 

vaidmenis 

7.  Kyla grėsmė, kad bibliotekų potencialas nebus panaudotas platesnės teminės aprėpties 

strategijų ir programų kontekste 

8.  Autorių ir gretutinių teisių apsaugos reguliavimas nepalankus skaitmeninių informacijos 

išteklių valdymo plėtrai 

EKONOMINĖS TENDENCIJOS 

9.  Numatomas nuosaikus (3–4 proc.) Lietuvos ekonomikos ir BVP augimas per 

artimiausius 10 metų 

10.  Prognozuojamas mažėjantis nedarbas ir vidutinės algos augimas rodo ateityje 

gerėsiančią namų ūkių ekonominę padėtį 

11.  Importo/eksporto prognozės rodo didėjančią Lietuvos verslo veiklą tarptautinėse rinkose 

SOCIALINĖS TENDENCIJOS 

12.  Lietuvos gyventojų skaičius ateityje mažės 

13.  Ateityje palaipsniui didės pagyvenusių žmonių skaičius 

14.  Dėl augančių emigracijos mastų Lietuva netenka darbingo amžiaus gyventojų 

15.  Materialinės Lietuvos gyventojų sąlygos nepatenkinamos ir variuoja tarp atskirų 

socialinių grupių 

16.  Didelė Lietuvos gyventojų dalis dalyvauja formalaus ir neformalaus mokymo(si) 

procesuose, tačiau besimokančiųjų skaičius linkęs mažėti 

17.  Lietuvoje – kompaktiškas ir brandaus amžiaus mokslo sektorius 

TECHNOLOGINĖS TENDENCIJOS 

18.  Didėja Lietuvos gyventojų apsirūpinimas informacijos technologijomis, tačiau jų 

prieinamumą ir naudojimą vis dar riboja miestų ir kaimų atotrūkio, menkų pajamų, 

įgūdžių stokos ir amžiaus nulemti barjerai 

19.  Informacijos ir ryšių technologijos keičia vartotojų elgseną ir įpročius 

20.  Didėja mobiliųjų įrenginių reikšmė bendraujant ir naudojantis informacija 
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3 priedas. Interviu respondentų sąrašas 
PASTABA: respondentų duomenys skelbiami gavus jų leidimą. 

 

1. Aida Dobkevičiūtė-Džiovėnienė, Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė 

2. Alina Jaskūnienė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė 

3. Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentas 

4. Asta Naudžiūnienė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė 

5. Domas Kaunas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetas 

6. Emilija Banionytė,  Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos pirmininkė 

7. Irena Krivienė,  Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė 

8. Janina Pupelienė, Klaipėdos universiteto bibliotekos direktorė, Klaipėdos universiteto 

Komunikacijų katedros lektorė 

9. Juozas Šikšnelis,  Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka 

10. Jūratė Kuprienė, Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė ekonomikai ir plėtrai 

11. Kazys Mackevičius, Lietuvos technikos bibliotekos direktorius 

12. Kęstutis Juškevičius,  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto 

„Bibliotekos pažangai“ vadovas 

13. Petras Zurlys, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka 

14. Ramunė Petuchovaitė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Informacinės visuomenės 

plėtros skyriaus vyriausia specialistė 

15. Rasa, Januševičienė, Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė 

16. Rima Maselytė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 

direktorė  

17. Rimvydas Naujokas, Valstybinio patentų biuro direktorius 

18. Rūta Marcinkevičienė, Lietuvos mokslų tarybos pirmininko pavaduotoja 

19. Rūta Žirgulytė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorė  

20. Salvinija Kocienė, Lietuvos medicinos bibliotekos direktorė 

21. Sigitas Armonas, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių asociacijos pirmininkas 

22. Sigitas Narbutas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius 

23. Tomas Karanauskas,  knygyno „Humanitas“ projektų vadovas 
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4 priedas. Interviu kategorijų (tendencijų) žodynas 

Kategorijos pavadinimas Kategorijos apibrėžimas 

POLITINIAI VEIKSNIAI 

Nepalankus bibliotekoms autorių teisių 

apsaugos reglamentavimas skaitmeninėje 

aplinkoje. 

Politiniame lygmenyje bibliotekų vaidmenys ir svarba 

visuomenei nesuvokiami arba sumenkinami. Tai lemia 

nenuoseklius ir nepalankius sprendimus, trikdančius 

bibliotekų plėtrą (pvz., apriboja bibliotekų galimybes 

dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės, 

švietimo ir kt. prioritetus, formuoja bibliotekų vertę 

menkinantį įvaizdį visuomenėje), ir nepakankamą 

finansavimą. 

Žinių ir moksliosios visuomenės kūrimo 

strategijų palankumas bibliotekų plėtrai. 

Orientaciją į žinias, į besimokančią visuomenę valstybės 

strategijose, bibliotekų matomumas informacinės plėtros 

strategijose gali tapti galimybe padidinti bibliotekų 

reikšmę. 

Autorių teisių apsaugos mechanizmų 

skaitmeninėje aplinkoje reglamentavimo 

stoka ir autorių teisių subjektų bei viešojo 

intereso pusiausvyros trūkumas. 

Autorių teisių apsaugos reglamentavimas 

nesuderina autorių teisių ir bibliotekų bei jų vartotojų 

interesų ir sutrikdo skaitmeninių informacijos išteklių 

prieigos organizavimą bibliotekose. 

EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

Nepakankamas bibliotekų veiklos 

finansavimas.  

Nepakankamas finansavimas ekonominės krizės metu 

trukdo bibliotekoms įgyvendinti savo tikslus ir vykdyti 

veiklą (komplektuoti pakankamai leidinių, prenumeruoti 

duomenų bazes). Nepakankamas lėšų skyrimas gali 

sutrukdyti bibliotekų planų įgyvendinimą ateityje.  

Nemokamų bibliotekų paslaugų 

aktualumas ekonominiu sunkmečiu. 

Nemokamų bibliotekų paslaugų aktualumas menkas 

pajamas gaunantiems gyventojams bei ekonominės krizės 

metu, kai sumažėjo gyventojų galimybės naudotis 

interneto paslaugomis, įsigyti knygas. 

Bibliotekų verslumo didėjimas. Bibliotekos savo veikloje aktyviai taiko verslo principus ir 

metodus (pvz., rinkodaros, projektų valdymo, orientacijos 

į vartotoją  ir kt.) 

SOCIALINIAI VEIKSNIAI 

Emigracijos ir visuomenės demografinių 

pokyčių neigiamas poveikis bibliotekoms. 

Emigracija ir visuomenės demografiniai pokyčiai (pvz., 

gyventojų mažėjimas, visuomenės senėjimas)  neigiamai 

veikia bibliotekų veiklą (pvz., lemia lankytojų skaičiaus 

mažėjimą, kvalifikuotų darbuotojų trūkumą). 

Skaitančiųjų žmonių mažėjimas. Dėl įvairių priežasčių šiuolaikinėse visuomenėse žmonės 

skaito  mažiau. 

Bibliotekų tapatinimas su knyga. Visuomenė ir toliau laiko knygų panaudą pagrindine 

bibliotekos taptatybę nusakančia paslauga. 

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

Biblioteka – kompiuterinio raštingumo 

ugdytoja.  

Bibliotekų mokymai gyventojams, kaip naudotis IRT 

priemonėmis ieškant ir aprodojant informaciją, naudotis 
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viešosiomis e.paslaugomis. 

Bibliotekininkas – informacijos 

konsultantas ir tarpininkas.  

Bibliotekininkų konsultacijos ir pagalba, dalykinių 

konsultacijų teikimas skaitytojui ieškant, atrenkant 

kokybiškus interneto, bibliotekos(-ų) turimus 

skaitmeninius informacijos išteklius. 

Bibliotekos reikšmės sumažėjimas arba 

išnykimas dėl skaitmeninių informacijos 

priemonių plėtros. 

Galimybė gauti informaciją naudojant skaitmenines 

informacijos priemones sumažina bibliotekų kaip fizinio 

tarpininko tarp vartotojo ir informacijos poreikį ir reikšmę. 

Bibliotekų negėbėjimas pasivyti sparčios 

IRT kaitos tempo. 

Informacijos ir ryšių technologijos kaitos tempas kelia 

sunkumus bibliotekoms laiku atsinaujinti (pvz., atnaujinti 

infrastruktūrą, darbuotojų kompetencijas, paslaugas ir kt.).   

Bibliotekų kompiuterizavimas.  Interneto ryšio, techninės ir programinės įrangos diegimas 

bibliotekose. 

Naujų e.paslaugų kūrimas. IRT grindžiamų paslaugų įvairovės, naujų formų  plėtros 

galimybės. 

KLIENTAI 

Steigėjų  požiūris lemia bibliotekų veiklos 

galimybes. 

Bibliotekų steigėjas sudaro galimybes bibliotekos veiklai 

arba jas apriboja naudodamasis finansinėmis ir sprendimo 

priėmimo galiomis. 

Valstybės institucijų požiūris lemia 

bibliotekų veiklos galimybes. 

Valstybės institucijos sudaro galimybes bibliotekos veiklai 

arba jas apriboja naudodamasis finansinėmis ir sprendimo 

priėmimo galiomis. 

Palankios sąlygos dalyvauti dialoge su 

kultūros politiką kuruojančiomis 

institucijomis. 

Susiformavo bibliotekoms palanki bendradarbiavimo 

aplinka su artimiausiai bibliotekų veiklą kuruojančiomis 

valstybės institucijomis (pvz., Kultūros ministerija, 

Švietimo ir mokslo ministerija). 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

strateginių programų įtaka viešųjų 

bibliotekų modernėjimui. 

Lietuvos kultūros ministerijos inicijuotos programos ir 

projektai (pvz., Lietuvos bibliotekų modernizavimo ir 

renovacijos 2003-2013 metų programa ir projektas 

"Bibliotekos pažangai") turėjo didelį poveikį viešųjų 

bibliotekų modernėjimui (pvz., pastatų renovacijai, 

aprūpinimui technine ir programine įranga, interneto 

ryšiu; profesinei kvalifikacijai tobulinti). 

TIEKĖJAI 

IRT tiekėjai galingi bibliotekų aplinkos 

veikėjai, turintys nevienareikšmę įtaką 

bibliotekoms. 

Įtakingi bibliotekų aplinkos veikėjai, kurie siekdami savo 

verslui naudos gali daryti teigiamą ir neigiamą įtaką 

bibliotekoms. 

Knygynai ir leidyklos konkuruoja su  

bibliotekomis teikdamos panašias 

paslaugas.  

Konkurencija, atsirandanti dėl bibliotekų ir privačių 

informacijos išteklių tiekėjų veiklų kaitos ir dalinio 

persidengimo (pvz., leidėjai ir knygynai platina e.knygas 

savo portaluose, knygynuose kuriama draugiška ir patogi 

erdvė lankytojams, jie organizuoja kultūrinius renginius).  

Bibliotekininkų ugdymo infrastruktūros 

nykimas. 

Bibliotekininkystės ir informacijos specialistų ugdymo 

ir/ar profesinio tobulinimo institucijų uždarymas. 

Bibliotekos rodo iniciatyvą Bibliotekose atsiranda strateginis požiūris į personalo 
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besirūpindamos personalo kvalifikacijos 

kėlimu. 

kompetencijų tobulinimą (pvz., įgyvendinamos 

institucinės ar tarpinstitucinės personalo kompetencijų 

tobulinimo iniciatyvos). 

VARTOTOJAI 

Vartotojų reiklumo ir informacijos įgūdžių 

augimas. 

Augantis vartotojų reiklumas, informaciniai įgūdžiai, 

išsilavinimas reikalauja bibliotekų pasitempimo ir aukštos 

kvalifikacijos. 

Paslaugos turi pasiekti vartotoją ten, kur jis 

yra. 

IRT suteikia galimybę padidinti bibliotekų paslaugų 

lankstumą teikiant jas vartotojui patogia forma nepaisant 

fizinės erdvės apribojimų. 

Bibliotekos tampa daugiafunkcinėmis 

institucijomis.  

Prisitaikydamos prie vartotojų poreikių ir atsiveriančių 

galimybių skirtingų tipų bibliotekos pradeda teikti tas 

pačias paslaugas arba paslaugas, kurias iki tol teikdavo 

kitos institucijos. 

Biblioteka – trečioji vieta. Biblioteka tampa vieta, kurioje gyventojai praleidžia 

daugiausia laiko šalia studijų ir darbo vietos bendraudami, 

studijuodami, dirbdami ir leisdami laisvalaikį. 

Biblioteka – bendruomenės centras. Bibliotekų gebėjimas sutelkti bendruomenę turi įtakos 

išlikimui ir ateities klestėjimui. 

Biblioteka kaip nemokamų mokymų 

teikėja. 

Bibliotekos funkcija, kuri vykdoma radus galimybių 

užimti nišą, atsiradusią dėl kilusio vartotojų poreikio gauti 

nemokamus mokymus. 

Aptarnaujama bendruomenė  svarbus 

partneris priimant sprendimus dėl 

bibliotekų ateities plėtros. 

Bendruomenės viešoji nuomonė ir jos įtaka politiniame 

lygmenyje leidžia bibliotekoms gauti reikiamą paramą ir 

įgyvendinti savo plėtros planus arba išvengti grėsmių. 

Bibliotekos vertės pagrindimas ir plėtros planai turi būti 

grindžiami bendruomenės poreikiais. 

PROFESINĖS ORGANIZACIJOS 

Bibliotekininkų profesinės organizacijos 

turi tapti politine jėga. 

Bibliotekų misijos nebus įmanoma įgyvendinti, jei 

bibliotekos neras būdų stiprinti savo politinę įtaką visuose 

lygmenyse. 

KITOS ORGANIZACIJOS 

Bibliotekose suvokiama tarpusavio 

bendradarbiavimo nauda siekiant bendrų 

tikslų ir keliant kvalifikaciją 

Bibliotekos vertina tarpusavio bendradarbiavimą ir 

partnerystę su bibliotekomis užsienyje dėl galimybės 

pagerinti profesinių kompetencijų tobulinimo sąlygas. 

Palanki aplinka bendradarbiavimui  su 

įvairiais socialiniais partneriais. 

Bibliotekoms atsiveria daug galimybių užmegzti ryšius ir 

įsitraukti į bendradarbiavimą su įvairiomis 

organizacijomis. 


