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2019 11 19, Zarasai

Tyrimas „Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ atliktas rengiant
regioninį viešųjų bibliotekų plėtros modelį.

Metodas:
apklausa

Tikslinė grupė:
12 Panevėžio regiono
savivaldybių viešųjų
bibliotekų (toliau –
Panevėžio regiono
bibliotekos)

Duomenų rinkimo laikas:
2019 m. kovo 7–28 d.

Tikslas – išsiaiškinti Panevėžio regiono bibliotekų poreikius, esamą situaciją bei
bendradarbiavimo galimybes su Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės
viešąja biblioteka (toliau – Apskrities biblioteka) kompetencijų ugdymo,
projektinės veiklos vykdymo, žinių bei gerosios patirties dalijimosi, skaitmeninimo,
renginių organizavimo, komunikacijos vystymo ir kitose bibliotekų veiklos srityse ir
gautus rezultatus panaudoti rengiant regioninį viešųjų bibliotekų plėtros modelį.
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PANEVĖŽIO REGIONO BIBLIOTEKŲ VYKDOMŲ VEIKLŲ SPEKTRAS: Prioritetai
Prioritetinės bibliotekų veiklos sritys:
❑ 92 proc. – tradicinės bibliotekinės paslaugos (leidinių skolinimas)
❑ 83 proc. – projektinė veikla; skaitymo skatinimo programų
bendruomenei kūrimas ir įgyvendinimas; specialistų kompetencijų
ugdymo mokymai

Intensyviausiais vykdomos bibliotekų veiklos:
❑ 100 proc. – tradicinės bibliotekinės paslaugos
❑ 92 proc. – kultūrinių/informacinių renginių organizavimas ir vedimas
❑ 83 proc. – elektroninės bibliotekinės paslaugos; edukacinių renginių ir
programų kūrimas/vedimas
❑ 75 proc. – projektinė veikla

PANEVĖŽIO REGIONO BIBLIOTEKŲ VYKDOMŲ VEIKLŲ SPEKTRAS: Problemos
Veiklos sritys, kuriose kai kurios bibliotekos susiduria su sunkumais:
❑ projektinės veiklos organizavimas (žmogiškųjų išteklių, darbuotojų kompetencijų, laiko finansavimo šaltinių
paieškai ir paraiškų rengimui stoka)
❑ neformaliojo švietimo vaikams, jaunimui ir suaugusiems organizavimas (žmogiškųjų išteklių, darbuotojų kompetencijų stoka)
❑ komunikacijos ir paslaugų marketingo organizavimas (konkurencija dėl partnerių, nesėkmingi bandymai užmegzti ryšius su
verslu, neatsakingas partnerių požiūris į biblioteką, darbuotojų kompetencijų stoka)
❑ tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugos teikimas (skaitytojams per brangi paslauga, maža paklausa)
❑ skaitmeninių duomenų bazių kūrimas (žmogiškųjų išteklių, darbuotojų kompetencijų stoka)
❑ krašto kultūros paveldo skaitmeninimo veikų organizavimas (įrangos, žmogiškųjų išteklių,
darbuotojų kompetencijų stoka)

PANEVĖŽIO REGIONO BIBLIOTEKŲ VYKDOMŲ VEIKLŲ SPEKTRAS: Lyderystė
Veiklos sritys, kuriose Panevėžio regiono bibliotekos mato savo lyderystę:
Biblioteka

Komentaras

Panevėžio raj. SVB

„Neformalaus vaikų švietimo. Bibliotekų muziejinės veiklos“

Biržų SVB

„Europinis projektas su neįgaliais vaikais vykdomas du metus, literatūrinės kelionės“

Utenos VB

„Technologijų diegimas“

Pasvalio SVB

„Skaitmeninimas, Projektinė veikla ir tarptautinis bendradarbiavimas“

Rokiškio SVB

„leidybinė veikla, projektinė veikla“

Molėtų SVB

„Bendradarbiavimas su bendruomene“

Zarasų SVB

„Bendradarbiavimas su visuomene, projektinė veikla“

Panevėžio m. SVB

„bendradarbiavimas su bendruomene“

Anykščių SVB

„Bendradarbiavimas su bendruomene, kraštotyrinė veikla“

Ignalinos SVB

„Projektinė veikla, bendradarbiavimas su bendruomene“

Kupiškio SVB

„Lyderiavimo kažkurioje srityje negalėtumėme išskirti, tiesiog vykdom įvairias veiklas“

Visagino VB

„Ne esam lyderiai“

PANEVĖŽIO REGIONO BIBLIOTEKŲ TARPBIBLIOTEKINIO IR TARPINSTITUCINIO
BENDRADARBIAVIMO VYKDYMAS: Bendradarbiavimas su Apskrities biblioteka
Intensyviausiais vykdomos veiklos kartu su Apskrities biblioteka:
❑
❑
❑
❑

specialistų kompetencijų ugdymas
krašto kultūros paveldo skaitmeninimas
tarpbibliotekinis skolinimasis
konsultacijos bibliotekų veiklos klausimais

Prioritetinės ir svarbiausios veiklos sritys vykdomos kartu
su Apskrities biblioteka:
❑
❑
❑
❑
❑

specialistų kompetencijų ugdymas
konsultacijos bibliotekų veiklos klausimais
krašto kultūros paveldo skaitmeninimas
bibliotekų plėtros projektų rengimas ir vykdymas
el. produktų ir paslaugų plėtra (kūrimas ir diegimas)

Bendradarbiavimas su Apskrities biblioteka: esama situacija ir galimybės
Bendradarbiavimo priemonės bei sritys, kuriose galėtų būti stiprinama Panevėžio regiono
bibliotekų ir Apskrities bibliotekos partnerystė:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

bendra projektinė veikla
konsultacijos bibliotekos veiklos klausimais
specialistų kompetencijų ugdymas
keitimasis informacija, komunikacijos plėtra
pagalba skaitmeninimo veikloje
tradicinės bibliotekų veiklos

Biblioteka
Kupiškio SVB
Biržų SVB
Molėtų SVB
Anykščių SVB
Pasvalio SVB
Zarasų SVB
Rokiškio SVB
Panevėžio m. SVB
Ignalinos SVB
Visagino VB
Utenos VB
Panevėžio raj. SVB

Komentaras
„ׅkeitimasis naujausia profesine informacija“
„Gerosios patirties pasidalinimas ir pasikeitimas įvairiose veiklos srityse“
„Įvairių profesinių sričių specialistų kvalifikacijos kėlimas: seminarai,
apskriti stalai, diskusijos, patirties pasidalinimas tarpusavyje.“
„Kvalifikacijos kėlimas, metodinė medžiaga“
„Specialistų kvalifikacijos kėlimas“
„Pagalba skaitmeninimo srityje“
„teisininko konsultacijos“
„tradicinė bibliotekų veikla“
„projektinė veikla, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“
„projektinė veikla“
„galbūt bendri projektai“
„Bendri projektai“

Bendradarbiavimas su Apskrities biblioteka: esama situacija ir galimybės
Bibliotekų specialistų kompetencijų ugdymo mokymai:
❑ per pastaruosius 5 metus Panevėžio regiono bibliotekų specialistų žinių lygis pagerėjo dėl
Apskrities bibliotekos organizuotų kompetencijų ugdymo renginių – 58 proc.
❑ kompetencijų ugdymo renginių temos visiškai atitinka ar dalinai atitinka darbuotojų poreikius
ir yra aktualios – 92 proc.
Panevėžio regiono bibliotekų pasiūlymai dėl kompetencijų ugdymo:
▪ rengti mokymus pagal Panevėžio regiono bibliotekų pageidaujamas
mokymų temų
▪ tirti specialistų kvalifikacinius poreikius
▪ išnaudoti savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistų potencialą

Bendradarbiavimas su Apskrities biblioteka: esama situacija ir galimybės
Krašto kultūros paveldo skaitmeninimas:
❑ 58 proc. nurodė pageidaujančios dalyvauti bendruose
skaitmeninimo projektuose ir/ar kitose veiklose kartu su
Apskrities biblioteka

❑ galimos veiklos skaitmeninimo srityje: mokymai
bibliotekų specialistams, bendro skaitmeninio turinio
produktų kūrimas, projektinė veikla

❑ 82 proc. skaitmeninimo veiklas vykdančių Panevėžio regiono bibliotekų susiduria su vienokiomis ar kitokiomis problemomis ir
nesklandumais
Panevėžio regiono bibliotekų pageidavimai dėl pagalbos
skaitmeninimo srities veikloje, kuri susijusi su:
▪
▪
▪
▪
▪

technine įranga
autorinėmis teisėmis
katalogavimu ir metaduomenų kūrimu
skaitmeninių produktų kūrimu
kvalifikacijos kėlimu

Bendradarbiavimas su Apskrities biblioteka: esama situacija ir galimybės
Projektų rengimas ir vykdymas:
❑ 67 proc. Panevėžio regiono bibliotekų pageidautų ir
dar 33 proc. galbūt pageidautų bendradarbiauti su
Apskrities biblioteka įgyvendinant įvairių sričių
projektus
❑ 67 proc. priimtinas tiek aktyvia partneryste grįstas,
tiek pasyvus dalyvavimas projektuose
❑ 83 proc. pageidauja ar iš dalies pageidauja glaudesnio
bendradarbiavimo organizuojant ir įgyvendinant
kultūrinės srities projektinę veiklą

Panevėžio regiono bibliotekų pasiūlymai dėl projektinės veiklos
krypčių:
Biblioteka

Komentaras

Panevėžio raj. SVB

„dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir stažuotėse“

Pasvalio SVB

„Tarptautinio bendradarbiavimo ir kvalifikacijos kėlimo projektai
Bendri projektai, apimantys visą regioną“

Panevėžio m. SVB

„bendri kvalifikacijos tobulinimo projektai“

Ignalinos SVB
Kupiškio SVB

„užsienio patirčių pritaikymas“
„ׅSusitikimai su rašytojais ir kitais įdomiais žmonėmis“

Biržų SVB

„Įvairi projektinė veikla su paaugliais, jaunimu.“

Zarasų SVB
Visagino VB
Molėtų SVB
Anykščių SVB

„Bendrų renginių organizavimą“
„Skaitmeninimas“
„Diskusijos, apskriti stalai“
„Edukaciniai projektai, inovatyvių paslaugų kūrimas“

Bendradarbiavimas su Apskrities biblioteka: esama situacija ir galimybės
Komunikacija ir komunikacijos plėtra:
❑ 83 proc. Panevėžio regiono bibliotekų priimtiniausias
bendravimas būdas virtualus dialogas (pvz., el. laiškai)
ir 75 proc. periodiški fiziniai susitikimai

Panevėžio regiono bibliotekų pasiūlymai dėl Panevėžio regiono
bibliotekų tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimo:
Biblioteka

❑ 75 proc. mano, kad naudingiausia ir aktualiausia
informacija pateikiama Panevėžio regiono bibliotekų
tinklaraštyje tūrėtų būti susijusi su: projektais ir idėjomis
naujiems projektams, gerąja patirtimi, profesine
informacija, naujų paslaugų diegimu bibliotekose

Biržų SVB
Ignalinos SVB
Zarasų SVB
Visagino VB
Rokiškio SVB
Kupiškio SVB
Anykščių SVB
Panevėžio m. SVB
Panevėžio raj. SVB
Pasvalio SVB
Molėtų SVB
Utenos VB

Komentaras
„Bendri susitikimai, mokymai, projektai, renginiai, ekskursijos, kelionės“
„bendrais lygiaverčiais visoms dalyvaujančioms bibliotekoms projektais“
„Keitimasis patirtimi“
„rengti susitikimus“
„seminarai“
„Bendri projektai, apsilankymai vieni pas kitus, gerosios patirties sklaida,
seminarai“
„Seminarai, posėdžiai, neformalūs susitikimai“
„Galbūt toks tinklaraštis galėtų būti ne tik viešinimo, bet ir bendradarbiavimo
priemonė “
„neformalus bibliotekininkų bendravimas - protmūšiai, sąskrydžiai, ekskursijos,
bendros akcijos, bendri renginiai“
„Keičiant apskrities bibliotekos požiūrį į viešąsias bibliotekas ir dedant daugiau
pastangų jas telkiant“
„Geranoriškas ir sistemingas bendradarbiavimas“
„nelabai įsivaizduoju“

Bendradarbiavimas su Apskrities biblioteka: esama situacija ir galimybės

Kitos itin aktualios bendradarbiavimo veiklos,
vykdomos su Apskrities biblioteka, kurios bus
aktualios ir ateityje:
▪
▪
▪
▪

skaitymo skatinimo iniciatyvos ir jų organizavimas
edukaciniais užsiėmimai ir dirbtuvės
krašto kultūros paveldo restauravimas
įvairių akcijų, iniciatyvų organizavimas

Panevėžio regiono bibliotekų bendradarbiavimo ir bendrų
veiklų su Apskrities biblioteka vizija po keleto metų:
Biblioteka
Kupiškio SVB
Anykščių SVB
Biržų SVB
Zarasų SVB
Panevėžio m. SVB
Rokiškio SVB
Pasvalio SVB
Panevėžio raj. SVB
Ignalinos SVB
Molėtų SVB

Utenos VB
Visagino VB

Komentaras
„įvairiapusis bendradarbiavimas“
„Aktyvus bendradarbiavimas vykdant projektinę veiklą, keliant
kvalifikaciją, dalijantis metodine medžiaga“
„Bendros projektinės, metodinės veiklos, , oficialus bendradarbiavimo
ryšys“
„Bendradarbiavimas“
„tikimės, kad bendradarbiavimas bus dar glaudesnis“
„kraštotyros veikla, renginių organizavimas, bendri projektai“
„PAVB stiprus metodinis centras, teikiantis visapusišką pagalbą regiono
bibliotekoms, nedubliuojantis savivaldybių viešųjų bibliotekų funkcijų“
„stiprėjantis bendradarbiavimas, profesinės veiklos konsultacijos,
būsimų darbuotojų perkvalifikavimas“
„abipusiai naudingi ryšiai“
„Virtualių platformų sukūrimas specialistams pagal pareigybes, bendri
projektai, didesnis abipusis noras bendradarbiauti, įtraukiant įvairius
išorės kvalifikuotus specialistus“
„sunkiai įsivaizduoju“
„nežinau“

Lietuvos savivaldybių viešosios bibliotekos: esama situacija ir galimybės
Bibliotekų veiklos sritys, kur susiduriama su sunkumais:
▪
▪
▪
▪

projektinės ir komunikacijos/viešinimo veiklų organizavimas
krašto kultūros paveldo skaitmeninimo veiklos organizavimas
tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos organizavimas
skaitmeninimo veikla ir skaitmeninių duomenų bazių kūrimas

Svarbiausios bibliotekų bendradarbiavimo su Apskričių bibliotekomis veiklų sritys:
▪ specialistų kompetencijų ugdymo mokymai bei konsultacijos
▪ projektų rengimas/įgyvendinimas
▪ el. produktų ir paslaugų plėtra

98 proc. bibliotekų tikrai pageidautų ar pageidautų bendradarbiauti su Apskričių bibliotekomis
vykdant projektus
Bibliotekų atstovai pabrėžė būtinybę ateityje tęsti bendradarbiavimą su Apskričių
bibliotekomis: projektinės veiklos, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, konsultavimo srityse.

„Regionų bibliotekos mato AVB, kaip stiprius metodikos centrus su kuriais kartu
įgyvendinamos projektinės veiklos, stiprėjanti regionų bibliotekų tarybų veikla
atstovaujant ir įtakojant strateginius bibliotekų veiklos klausimų sprendimus.“

Išsami tyrimo ataskaita pateikiama interneto
svetainėje: www.pavb.lt
Irmina Girnienė
PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė
irmina.girniene@pavb.lt

