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LIBIS – Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos
sistemos LIBIS kūrimo paslaugų pirkimas
Pagrindiniai projekto uždaviniai

• modernizuoti LIBIS sujungiant Lietuvos bibliotekas į bendrą
informacijos tinklą;

• perkelti katalogavimo, komplektavimo, duomenų valdymo procesus
į WEB terpę, sudarant korporatyvinio katalogavimo tinklą ir
išnaudojant bendrus resursus;
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METIS – LIBIS modernizavimo ir www.ibiblioteka.lt portalo
vystymo paslaugų pirkimas
Pagrindiniai projekto uždaviniai

• modernizuoti LIBIS, perkeliant LIBIS bibliotekų teikiamas el.
paslaugas į centralizuotai valdomą debesų kompiuterijos
infrastruktūrą;

• portale www.ibiblioteka.lt sukurti 4 naujas paslaugas ir
modernizuoti ankstesnių projektų apimtyse sukurtas ir šiuo metu
veikiančias paslaugas;
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VEPIS – Elektroninių paslaugų sukūrimas ir portalo
www.epaveldas.lt vystymas
Pagrindiniai projekto uždaviniai

• modernizuoti VEPIS sukuriant 9 elektronines paslaugas
epaveldas.lt portale;

• sukurti LNB mobiliąją programėlę, kuri būtų naudojama
papildytos realybės turiniui peržiūrėti;

• BAVIC - apimtis - asmenvardžiai, grupės (organizacijos), istoriniai
vietovardžiai, istorinė chronologija, temos
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LIBIS – rytoj
VB naudotojai

Lietuvos bibliotekų
statistika

Mobili
aplikacija

Vartotojai

Bibliotekinė paslaugų sistema NB infrastruktūroje
Funkciniai moduliai

Autoritetinių įrašai
Išorinės sistemos ir portalai

UDK tvarkymas
Duomenų bazė ir paieškos indeksas

VB naudotojai

•
•
•
•
•

Paieška
Katalogavimas
Komplektavimas
Skaitytojų aptarnavimas
Ataskaitų generavimas

NB naudotojai

Reikšminių žodžių
tvarkymas

Autorinių lentelių
tvarkymas

SOLR
indeksas

Leidėjų duomenų
tvarkymas

Duomenų indeksavimas

Paieška
Katalogavimas
Komplektavimas

Skaitytojų aptarnavimas
TBA

Metaduomenų DB
Bibliografiniai įrašai
Autoritetiniai įrašai
UDK
Reikšminiai žodžiai
Leidėjai

Komplektavimo DB

Integracinė platforma (OAI-PMH, API, WS)

Bendrų bazių
tvarkymas
NB naudotojai

www.ibiblioteka.lt
VEPS
elaba
Paslaugos
Vartotojai

www.worldcat.org

Skaitytojų DB

Administraciniai
duomenys

www.viaf.org

Statistika

Administratoriai

Sistemos
administravimas

Administravimas

7

LIBIS – siekiama visuma
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LIBIS sprendimai – paslaugos „debesyje“
• Sistema konsoliduojama technologiniu aspektu į vientisą sistemą visoms
bibliotekoms

• Įgyvendinami pokyčiai modernizuojant visų vartotojų darbą su sistema
• Labai didelis dėmesys elektroninių paslaugų plėtojimui, akcentuojant vartotojų
poreikius ir galimybes

• pritaikyti LIBIS naudotojo sąsaja šiuolaikinėms technologijoms ir mobiliesiems
įrenginiams;

• sukurti tinklines paslaugas duomenų apsikeitimui tarp LIBIS ir išorinių
informacinių sistemų;

• paruošti mokymų medžiagą, parengti naudotojų vadovus, apmokyti bibliotekų
naudotojus;

• perkelti LIBIS bibliotekų duomenis, kurios tvarko duomenis savo
infrastruktūroje, į naujai paruoštą infrastruktūrą.
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