
 

 

Programa Nr. 28 

PANEVĖŽIO APSKRITIES GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOJI 

BIBLIOTEKA 

 

 
Bibliotekų specialistų mokymo programa 

BIBLIOTEKININKYSTĖS PRADŽIAMOKSLIS 

 

Programos tikslai – suteikti žinių apie bibliotekų raidą pasaulyje ir Lietuvoje, bibliotekininkystės 

ir informacijos mokslo vietą mokslų sistemoje, apie bibliotekų funkcijas ir jų tipologiją. Apie 

bibliotekų fondų sistemą ir šiuolaikinės bibliotekininkystės tendencijas. 

 

Mokymo uždaviniai: 

• Suprasti kas yra biblioteka 

• Susipažinti su bibliotekinės minties raida pasaulyje ir Lietuvoje 

• Susipažinti su pagrindinėmis bibliotekininkystės koncepcijomis, tipologija, 

funkcijomis 

• Susipažinti su bibliotekų fondų sistema 

• Sužinoti šiuolaikinės bibliotekininkystės tendencijas 

• Suvokti bibliotekininko vaidmenį šiuolaikinėje bibliotekoje 

 
Mokymo trukmė: 4 val. 

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

veiklos teritorijos savivaldybės viešoji biblioteka. 

Pradiniai reikalavimai mokymų dalyviams: neturintys bibliotekinio išsilavinimo 

Dalyvių skaičius: iki 20. 

 
1. MOKYMO PROGRAMOS TURINYS IR APIMTIS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Temų pavadinimai Valandų skaičius 

paskaitų praktikumų 

1. Bibliotekos samprata ir raida 

Bibliotekos apibrėžimas. 

Bibliotekinės minties raida pasaulyje ir Lietuvoje. 

Pagrindinės bibliotekininkystės koncepcijos 

1,0  

2. Bibliotekų tipologija ir funkcijos. Bibliotekų 

fondų sistema 

1,0  

3. Biblioteka: nūdiena ir perspektyvos 1,0  



 

 Iššūkiai šiuolaikinei bibliotekai: konkurencija, 

išlikimas ar konsolidacija ? 

Tarptautinės bibliotekinės organizacijos. 

Šiuolaikinis bibliotekininkas: kompetencijų 

ugdymas 

  

4. Praktinės užduotys pagal mokymo programą  0,5 

5. Konsultacijos, anketavimas  0,5 

 IŠ VISO 3,0 1,0 

 

2. METODINĖS PRIEMONĖS (MOKYMO IR MOKYMOSI MEDŽIAGA) 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Rengimo metai Priemonės paskirtis 

1. Teorinės medžiagos 
konspektai (santrauka) 

2019 Teorinės medžiagos skaidrės 

2. Paktinės užduotys 2019 Praktinės užduotys pagal mokymo 

programą 

 
3. STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO BŪDAI 

 
Dalyvavusių kvalifikacijos kėlime  diskusijos ir vertinimo anketų pildymas. 

 
4. LITERATŪROS SĄRAŠAS 

 
1. Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas /atsak. redaktorė ir sudarytoja Audronė Glosienė. 

– Vilnius, 2009. – 700 p.  

2. Ivaškevičienė, Genovaitė. Bibliotekos dokumentų fondo organizavimas. – Vilnius, 2014. – 106, [1] 

p. 

3. Kutiščeva, Laima, Ivaškevičienė, Genovaitė. Savivaldybių viešųjų bibliotekų fondų sistema: tyrimo 

medžiaga ir rekomendacijos. – Vilnius, 2019. – 179 p. 

4. Miežinienė, Ala, Prokopčik, Marija. Š. R. Ranganatano bibliotekininkystės dėsniai. – Vilnius, 2000. 

– 84, [3] p. 

5. Vladimirovas, Levas. Knygos istorija: senovė, viduramžiai, renesansas, XVI-XVII amžius. –Vilnius, 

1979. – 566, [2] p., [8] iliustr. lap.  

6. Jakubčionis, Vilius. Kiek bibliotekoje lieka vietos ... knygai? // Literatūra ir menas. – 2019, saus.11, 

p. 11–12. 

7. Pečeliūnaitė, Angelė. Bibliotekų veiklos ir bendruomenės narių gyvenimo kokybės sąsajos: 

nepriklausomas Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų tyrimas // Kultūra ir visuomenė. – ISSN 2029-

4573. – [T.] 9, [nr.] 2 (2018), p. 61–87. Prieiga per internetą: 

https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36835/3/ISSN2335-8777_2018_N_9_2.PG_61-87.pdf  

8. Šiandieninė biblioteka partnerių akimis – palanki erdvė vystyti bendrus projektus. -  

http://3erdve.lt/naujienos/naujienos/15-projekto-bp2-naujienos/521-siandienine-biblioteka-partneriu-

akimis-palanki-erdve-vystyti-bendrus-projektus  [Elektroninis išteklius]. 

9. http://bukbibliotekininkas.blogspot.com   

 
Parengė: 

Rūta Juzėnienė, 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė 

Programa atnaujinta 2020 m. 
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