
KOMPETENCIJŲ UGDYMO PROGRAMOS TEIKIMO APRAŠAS 

PRENUMERUOJAMOS IR ATVIROS PRIEIGOS LIETUVIŠKOS 

DUOMENŲ BAZĖS IR PORTALAI 

 

1. Programos lektorius(-iai): 

 
Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos Patirtis (profesinė veikla, dėstomos programos ir 

kt.) 

1. Gitana Užkurėlienė Panevėžio apskrities 

Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės 

viešosios bibliotekos 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyriaus vadovė 

• 1993–1998 m. Panevėžio apskrities G. 
Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vyresn. 
Bibliotekininkė; 

• 1998–2017 m. IPS vedėja; 

• 2017–2021 m. – VAS vyr. 
bibliotekininkė. 

• 2021 m. iki dabar – 
Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vadovė. 

• 2008 m. veiklos projekte „Bibliotekos 
pažangai“ – samdoma dėstytoja 
bendruomenei ir bibliotekininkams regione. 

• Parengti ir vedami skaitmeninio raštingumo 
mokymai gyventojams: Pažintis su 
duomenų bazėmis; Pažintis su elektronine 
knyga; Informacijos paieška: katalogai, 
duomenų bazės, atviroji prieiga 

• Parengti ir vedami skaitmeninio raštingumo 
mokymai PAVB specialistams: 
Informacijos paieška PAVB 
prenumeruojamose ir terminuotos prieigos 
duomenų bazėse; Prenumeruojamų 
duomenų bazių panaudos statistika ir 
paieškos ypatumai; Duomenų bazės – 
mokymuisi, darbui, laisvalaikiui. 

• 2019-2021 m. projektas „Prisijungusi 
Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga 
Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. 
Skaitmeninio raštingumo mokymai 
suaugusiesiems – miesto bendruomenei ir 
bibliotekininkams: Skaitmeninių nuotraukų 
apdorojimas ir saugus dalijimasis; Saugus 
apsipirkimas internetu; Viešosios paslaugos 
internetu kiekvienam; Efektyvus laiko 
planavimas ir bendravimas; Karjeros 
galimybės TAU: inovatyvus savęs 
pristatymas; E. bendruomenės TAU: būk 
aktyvus, unikalus ir verslus! 

• Individualūs mokymai ir konsultacijos. 

 

2. Programos tikslas: 
 

Suteikti žinių apie Lietuvos viešųjų bibliotekų prenumeruojamas duomenų bazes, 

Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką (lvb.lt) ir portalus Delfi+, 15min ir Verslo 

žinios lietuvių kalba; populiarinti atvirosios prieigos šaltinius lietuvių kalba. 



3. Programos uždaviniai: 
 

 

 
4. Programos trukmė: 

 

5. Tikslinė auditorija: 
 

6. Maksimalus dalyvių skaičius: 12. 

 
7. Programos turinys ir apimtis: 

 
Eil. 

nr. 

Temų pavadinimai Valandų skaičius 

paskaitų praktikumų 

1. Lietuvškos prenumeruojamos duomenų 

bazės: Infolex, Internetinė biblioteka 

„Vyturys“ 

1,00 0,20 

2. Paieška Lietuvos akademinėje elektroninėje 
bibliotekoje: rezultatų tikslinimas, citavimas. 

1,00 0,20 

3. Atvirosios prieigos šaltiniai 
lietuvių kalba: Lietuvos 
skaitmeninto kultūros paveldo 
portalas Epaveldas.lt, duomenų 
bazė uPaveldas, atvirosios prieigos 
mokslo žurnalai ir knygos lietuvių 
kalba. 

1,00 0,20 

IŠ VISO: 3,00 1,00 

 

 

8. Metodai: 

 

Eil. nr. Metodo tipas 

(pasyvus / aktyvus) 

Metodo pavadinimas Pastabos 

1. Pasyvus Teorinė paskaita Teorinės medžiagos demonstravimas 

skaidrėse bei praktiškas rodymas 

skaitmeniniame įrenginyje. 

2. Aktyvus Praktinis užsiėmimas. 

Konkrečių pavyzdžių 

paieška, užduočių 

atlikimas. 

 

Konsultuojama ir diskutuojama 

tiesioginių mokymų metu. 

1. Gebėti atlikti paiešką Lietuvos bibliotekų prenumeruojamose DB lietuvių kalba. 

2. Gebėti atlikti paiešką Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje. 

3. Supažindinti su portalų Delfi+, 15min ir Verslo žinių turiniu prenumeratoriams. 

4. Atviros prieigos moksliniai straipsniai lietuvių kalba. 

 

4 ak. val. 

Bibliotekų specialistai, visuomenė. 



9. Priemonės (mokymo ir mokymosi medžiaga): 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės paskirtis 

1. Teorinės medžiagos konspektai (skaidrės) Vizualinis medžiagos pateikimas 

2. Praktinės užduotys Teorinės medžiagos įsisavinimas 

3. Naudingų nuorodų atmintinė Žinių įtvirtinimui 

 
 

10. Mokymų metu ugdomos kompetencijos: 

 

Kompetencijos Pažymėti 

X 

Pastabos (rekomenduojama detaliau įvardinti 

kokias kompetencijas įgis asmuo baigęs 

programą) 

Bendrosios kompetencijos X 1. Komunikavimo kompetencija. 

2.  Mokėjimas mokytis. 

3. Pažinimo kompetencija (naujų dalykų 

perpratimas). 

Specialiosios kompetencijos X 1. Skaitmeninis ir informacinis raštingumas. 

2. Informacijos paieškos kompetencija. 

3. Informacijos valdymo ir jų pritaikymo 

savo veikloje kompetencija. 

Kita (jei netiko aukščiau pateiktos 
kompetencijos) 

  

 
 

11. Literatūros šaltinių sąrašas: 

1. Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka  https://www.lvb.lt/primo-

explore/search?search_scope=LABTALL&vid=ELABA&lang=lt_LT  

2. https://www.epaveldas.lt/ 

3. https://vkpk.lt/u-zemelapis/ 

 
 
 

Programą parengė: 

Gitana Užkurėlienė,  

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė 

2022 m. lapkričio 14 d. 
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