Programa Nr. 9
PANEVĖŽIO APSKRITIES
GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Bibliotekų specialistų mokymo programa
LIBIS ANALIZINĖS BIBLIOGRAFIJOS POSISTEMIS. ANALIZINIŲ
BIBLIOGRAFINIŲ ĮRAŠŲ KŪRIMAS
Mokymo dalykas – straipsnių iš regioninės periodinės spaudos bibliografinių įrašų
sudarymas ir jų atranka į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką.
Mokymo tikslas – aptarti regiono bibliotekų atliekamus vietos periodinės spaudos
sudėtinių dalių, siunčiamų į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB)
bibliografavimo darbus – išsiaiškinti daromas klaidas, išmokti bibliografinius įrašus teisingai
pateikti elektroninėje erdvėje (LIBIS kataloge).
Mokymo uždaviniai:
 susipažinti su:
LIBIS analizinės bibliografijos posistemio kūrimo metodologija;
į NBDB teiktinos informacijos atrankos kriterijais;
 išmokti teisingai:
pasirinkti LIBIS katalogavimo laukus ir juos pildyti;
formuluoti Santraukos (Anotacijos, Referato) turinį;
pateikti asmenvardžius;
pasirinkti Reikšminius žodžius (RŽ)
Mokymo dalyviai: Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojai,
kuriantys bibliografinius įrašus Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui.
Mokymo trukmė: 3-4 akademinės valandos (pagal poreikį).
Mokymo vieta: Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka arba
Panevėžio veiklos teritorijos savivaldybės viešoji biblioteka, turinti prieigą prie LIBIS
programos.
Dalyvių skaičius: 1-4.
1. MOKYMO PROGRAMOS TURINYS IR APIMTIS

1.

Temų pavadinimai

Bibliografinių įrašų (BĮ) atrankos į Nacionalinės
bibliografijos duomenų banką (NBDB) principai
Dokumentų, kurių sudėtinės dalys aprašomos į
NBDB, atrankos principai
Dokumentai, kurių sudedamosios dalys atrenkamos į
NBDB
Dokumentų sudėtinės dalys, kurios neaprašomos į
NBDB

0,5 val.

praktikumų

Eil. nr.

paskaitų

Valandų skaičius

2.

Dokumentų sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografinių
įrašų rengimas LIBIS analizinės bibliografijos
posistemyje (ISBD šablone)

2,5 val.

LIBIS analizinės bibliografijos posistemio laukų
pasirinkimas ir pildymas
Asmenvardžių pateikimas
Anotacijos (Santraukos, Referato) turinio
formulavimas
Neapibrėžtų dalykinių terminų (Reikšminių žodžių)
pateikimas
3.

Bibliografinių įrašų kūrimas iš elektroninių išteklių

1 val.

iš respublikinio portalo bernardinai.lt
iš Aukštaitijos regionui skirto portalo Aina.lt
Iš viso: 4 akademinės valandos

3 val.

1 val.

2. METODINĖS PRIEMONĖS (MOKYMO IR MOKYMOSI MEDŽIAGA)
Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Rengimo metai

Priemonės paskirtis

1.

LIBIS Analizinės bibliografijos
posistemio kūrimo metodologija

2006

Teorinė medžiaga

2.

Vaizdinė medžiaga (skaidrės)

2014

Teorinės medžiagos,
praktinių užduočių
skaidrės

3. LITERATŪROS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS
1. LIBIS Analizinės bibliografijos posistemio kūrimo metodologija. – Vilnius: Lietuvos
nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2006. – 45 p.
2. 2013-2014 metų Panevėžio regiono periodinė spauda.
3. Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas.
4. Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų el. katalogai.
Parengė:
Loreta Dundulienė,
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros dokumentavimo skyriaus vedėja
Asta Rimkūnienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros dokumentavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Programa parengta 2014 m. liepos mėn. 28 d.

