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Vilniaus kolegijai 2014 metai buvo svarbūs tuo, kad jos pastarųjų metų veiklą vertino 

užsienio šalių ekspertai. Biblioteka taip pat peržiūrėjo įvairias savo veiklos sritis, kad tinkamai 
pasiruoštų instituciniam vertinimui. 

2014 m. lėšos, tenkančios 1 studento studijų procesui aprūpinti reikalinga literatūra 
(neįskaitant lėšų, skirtų periodikai ir duomenų bazių prenumeratai), sudarė vidutiniškai 42,80 Lt. 
Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka įsigijo per 3,5 tūkst. fiz. vnt. 1,2 tūkst. pavadinimų knygų 
180,8 tūkst. Lt sumai. Fondo vertė 2014 m. gruodžio 31 dienai – 3999 tūkst. Lt, ataskaitiniu 
laikotarpiu išaugo 103,8 tūkst. Lt. Didelis dėmesys buvo skirtas fondų kokybei gerinti, nurašyta 
18,7 tūkst. fiz. vnt šiuolaikines studijų programas nebeatitinkančių leidinių. Paramos, skirtos 
bibliotekos fondų papildymui, būdu  ataskaitiniu laikotarpiu gauta 0,5 tūkst. fiz. vnt leidinių 12,7 
tūkst. Lt sumai. 

Periodinių leidinių prenumeratai 2014 metams buvo išleista 107,6 tūkst. Lt ir užsakyta 
267 komplektai 169 pavadinimų periodinių leidinių, 40% iš jų (69 pavadinimai) – žurnalai 
užsienio kalbomis. 2015 metams iš ataskaitinio laikotarpio lėšų užsakyta periodinių leidinių 
126,4 tūkst  Lt sumai. Kaip ir ankstesniais metais, buvo pratęsta žurnalų užsienio kalbomis 
nuoma iš Lietuvos technikos bibliotekos. 

2014 m. tęsėsi LMBA laimėto ES SF projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo 
duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ antrasis etapas (2012-2015). Kolegija, būdama šios 
organizacijos nare, turėjo galimybę naudotis šiomis duomenų bazėmis: EBSCO Publishing 
(eIFL.net 10 DB paketas), Emerald Management eJournals Collection, Taylor & Francis, Grove 
Art Online, Grove Music Online, taip pat turėjo teisę testuoti siūlomas duomenų bazes. 
Bibliotekai skirtomis lėšomis buvo įsigyta prieiga prie statistinės DB Euromonitor 
International/Passport ir eBooks on EBSCOhost kolekcijos. Vartotojams taip pat siūlomas 
bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis Refworks. Buvo galima prisijungti prie  52,5 tūkst. 
pavadinimų e-žurnalų (16,6 tūkst. iš jų – visateksčiai dokumentai [FT]) bei 125,7 tūkst. 
pavadinimų e-knygų. Šis skaičius nuolat kinta, duomenų bazes papildant naujais leidiniais. 

Ataskaitiniu laikotarpiu, naudojant bibliotekinę informacinę sistemą (BIS) Aleph 500, 
kolegijos bibliotekos e-katalogas  papildytas 1141 originaliu bibliografiniu įrašu, sutvarkyta per 
9,5 tūkst. fiz. vnt. įvairių leidinių. 2014 m. vasarą bibliotekos kataloguotojos suvedė į e-katalogą 
susijungusių buvusių DTF ir MEF (dabar MTF) bibliotekų retrospektyvinį knygų fondą. 

Nuo 2014 m. kovo mėnesio sakitytojai gali naudotis Lietuvos virtualiąja biblioteka. LVB 
– tai integrali paieškos sistema, leidžianti atlikti dokumentų paiešką ne tik VK bibliotekos 
ištekliuose, bet ir  Lietuvos akademinėje e-bibliotekoje (eLABa), prenumeruojamose DB bei 
atviros prieigos ištekliuose. 

Nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio kolegijos bibliotekoje pradėjo veikti BIS Aleph 500 
Cirkuliacijos modulis (elektroninis vartotojų aptarnavimas), jis įdiegtas vienu metu visų fakultetų 
bibliotekose.  

Ataskaitiniu laikotarpiu Centrinės bibliotekos darbuotojams buvo skirti nauji 
kompiuteriai, taip pat pagal galimybes atnaujinti kompiuteriai kai kurių fakultetų bibliotekų 
darbuotojams bei studentams interneto skaityklose. 

Vilniaus kolegija yra Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros 
mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumo, Lietuvos mokslinių 
bibliotekų (LMBA) bei Lietuvos kolegijų bibliotekų (LKBA) asociacijų narė, biblioteka 
atstovauja kolegiją ir dalyvauja šių organizacijų veikloje. LKBA 2014 m. paminėjo savo veiklos 
dešimtmetį konferencija „Kolegijų bibliotekos: pasiekimai, iššūkiai ir perspektyvos“, joje 
pranešimą skaitė MTF bibliotekos vedėja V.Pleskienė. 



2014 m. EKF bibliotekos vedėja K.Blaževičienė stažavosi Trenčino Aleksandro Dubčeko 
universitete Slovakijoje, o MTF bibliotekos vedėja V.Pleskienė dalyvavo Antverpene vykusioje 
Tarptautinės muzikos bibliotekų, archyvų ir dokumentavimo centrų asociacijos (IAML) 
konferencijoje. 

Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai pateikti šioje lentelėje: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Bibliotekos fondas (fiz. vnt.) 274448 287776 270401 257212 242392 
Gauta per metus (fiz. vnt.) 6303 13328 6072 4138 3642 
Periodinių leidinių prenumerata (pav.) 167 171 163 164 169 
Gauta parama (tūkst. Lt) 156,89 46,55 73,93 13,37 12,7 
Registruotų skaitytojų skaičius 11892 11070 10875 10737 9958 
Apsilankymų skaičius 391710 325389 316549 273868 225826 
Dokumentų išduotis (fiz. vnt) 458702 373332 309980 327179 271339 
Skaityklų darbo vietų skaičius 311 341 339 286 270 
Interneto skaityklų darbo vietų skaičius 74 88 87 86 81 
Kompiuterizuotos darbo vietos personalui 27 28 26 26 28 
Darbuotojų skaičius (etatai) 28 28 28 27 27 
Bibliografinių įrašų skaičius e-kataloge (pav.) 1110 1001 949 1015 1141 

 
 
 

 


