
Programa Nr. 36 

 

PANEVĖŽIO APSKRITIES 

GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

 

Bibliotekų specialistų mokymų programa 

 

LIBIS Analizinės bibliografijos posistemis 

Mokymo dalykas – analizinių bibliografinių įrašų (straipsnių iš knygų, žurnalų, laikraščių) 

atranka bei bibliografinių įrašų kūrimas pagal DB kūrimo metodiką. 

Mokymo tikslas – remiantis PAVB veikla ir darbuotojų patirtimi Analizinės bibliografijos įrašų 

kūrimo srityje padėti tinkamai atrinkti bei kurti Nacionalinį bibliografijos duomenų banką (NBDB) 

bei rajonų SVB Elektroninius katalogus. 

Mokymo uždaviniai: 

• Supažindinti su dokumentų, kurių sudėtinės dalys aprašomos į NBDB, atrankos kriterijais; 

• Susipažinti su LIBIS Analizinės bibliografijos posistemio kūrimo metodologija; 

• Susipažinti su LIBIS Analizinės bibliografijos kūrimu UNIMARC ir ISBD formatu; 

• Išmokti tinkamai užpildyti Analizinės bibliografijos posistemio laukus; 

• Mokėti tinkamai naudotis Autoritetinių įrašų bei Reikšminių žodžių bazėmis. 

 

Mokymo trukmė: pagal poreikį nuo 1 akademinės valandos iki 4 akademinių valandų. 

Mokymo vieta: Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka arba bet kuri 

kita savivaldybės viešoji biblioteka, turinti prieigą prie elektroninio suvestinio LIBIS katalogo. 

Dalyvių skaičius: 1–5 

Pagrindiniai reikalavimai mokymų dalyviams: būti susipažinus su LIBIS Analizinės 

bibliografijos posistemiu. 

1. MOKYMO PROGRAMOS TURINYS IR APIMTIS 
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1. LIBIS Analizinės bibliografijos posistemio ypatybės 0, 5  



 Kurti analizinės bibliografijos įrašus ISBD formatu; 

Kopijuoti dokumentų sudėtinių dalių bibliografinius ir autoritetinius 

įrašus iš kitų LIBIS DB; 

Susieti kuriamus bibliografinius įrašus su autoritetiniais įrašais, 

garantuojant vienareikšmišką dokumento sudėtinės dalies autoriaus, 

sudarytojo ar kito atsakingo asmens indentifikavimą (naudojant vieningą 

LIBIS autoritetinių įrašų DB); 
Naudoti ABDB RŽ sąrašą. 

  

2. LIBIS Analizinių bibliografinių įrašų kūrimas ISBD formatu 1, 5  

 Dokumento sudėtinės dalies analizė; 

Dokumentų, kurių sudėtinės dalys aprašomos į NBDB, atrankos 

kriterijai; Antraštės ir atsakomybės sričių pildymo reikalavimai; 

Pastabų bloko pildymas; 

Įrašų ryšio bloko 

pildymas; 

Atsakomybės bloko pildymas naudojantis Autoritetinių įrašų duomenų 

baze arba įrašant bei Santykio kodo nurodymas; 

Asmens vardo, kaip dalykinės rubrikos, pildymas naudojantis 

Autoritetinių įrašų duomenų baze arba įrašant; 
Reikšminių žodžių (RŽ) suteikimas naudojantis ABDB RŽ baze. 

  

3. Praktinės užduotys pagal mokymo programą 1-1, 5 1-1, 5 

 Pageidautina, kad praktinių užduočių metu būtų dirbama su konkrečios 

bibliotekos aprašomais leidiniais. 
Kurti Analizinės bibliografijos įrašus iš dokumentų, kurių 
sudėtinės dalys aprašomos į NBDB 

  

 IŠ VISO 3-3, 5  

 

2. METODINĖS PRIEMONĖS (MOKYMO IR MOKYMOSI MEDŽIAGA) 

 

Eil. 
 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 
Rengimo 

metai 

 

Priemonės paskirtis 

1. LIBIS Analizinės 
bibliografijos posistemis: 
mokymo programa 

2019 Teorinės medžiagos santrauka 

2. Praktinės užduotys 2019 Praktinės užduotys pagal mokymo programą 

 
3. MOKYMŲ REZULTATŲ VERTINIMO BŪDAI: Dalyvavusių mokymuose specialistų 

apklausa. Anketos pildymas 

            4. LITERATŪROS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 

 

1. LIBIS Analizinės bibliografijos posistemio kūrimo metodologija. – Vilnius, [b. m.]. – 45 p. 

2. Sipavičiūtė, Danutė. LIBIS analizinės bibliografijos posistemio kūrimo metodologija / Danutė 

Sipavičiūtė. – Iliustr. // Šiandien aktualu. – ISSN 1392-1428. – 2007, Nr. 1(36) (pusm. 1), p. 58- 

107. 

3. Sipavičiūtė, Danutė. Analizinių bibliografinių įrašų kūrimo metodologija / Danutė Sipavičiūtė. 

– Lent., iliustr. // Šiandien aktualu. – ISSN 1392-1428. – 2012, Nr. 1(46), p. 49-98. 

4. Sipavičiūtė, Danutė. ISBD jungtinės laidos naudojimo metodiniai išaiškinimai / Danutė 

Sipavičiūtė, Gražina Kubilienė. – Bibliogr.: 1 pavad. // Šiandien aktualu. – ISSN 1392-1428. – 

2014, Nr. 2(51), p. 122-131. 



Parengė: 

Asta Rimkūnienė, 

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės 

viešosios bibliotekos 

Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus 

Vyresn. bibliotekininkė-metodininkė 

 
Programa parengta 2019 m. spalio 12 d. 


