BIBLIOTEKOS 2009 METŲ ATASKAITA
Vilniaus kolegijos biblioteka skaičiuoja septintuosius savo veiklos metus (centralizuota
2003 metų rudenį). Visuotinė krizė, apėmusi daugelį šalies veiklos sričių, neaplenkė ir bibliotekų,
tad ir kolegijos bibliotekos veiklos rezultatų kreivė pirmą kartą smunka žemyn. Tokius rezultatus
pirmiausia nulėmė sumažėjęs kolegijos studentų skaičius, o nuo jo priklauso ir kiti rodikliai
(apsilankymų skaičius, dokumentų išduotis, pateiktų užklausų kiekis), kurie yra mažesni, nei
ankstesniais metais.
Pati didžiausia bibliotekų problema – dokumentų įsigijimas. Vadovaujantis Viešųjų
pirkimų įstatymu, neįmanoma kokybiškai sukomplektuoti bibliotekos fondo. Ypač tai aktualu krizės
laikotarpiu, kai atsirado didžiuliai pokyčiai knygų rinkoje – tiek leidybos srityje, tiek tiekimo
grandyje. Ir ankstesniais metais dalies šalyje išleidžiamų knygų tiražai buvo labai maži (iki 100 fiz.
vnt.), tačiau pernai tokių mažatiražių leidinių atsirado dar daugiau. Sumažėjo pagrindinių šalies
universitetų, leidžiančių aukštosioms mokykloms vadovėlius bei monografijas, leidybos apimtys.
Kiti leidėjai, žinodamai ribotas bibliotekų finansines galimybes, taip pat sumažino tiražus. Be to,
autoriai leidžia knygas savo lėšomis, kurių tiražai siekia vos 30-50 fiz. vnt, arba išleidžiami
leidiniai, naudojant ES projektų lėšas, kurių tiražai nekartojami. Sunku sukomplektuoti tęstinius
leidinius, universitetų bei Mokslų akademijos institutų leidžiamus mokslo darbų rinkinius, nes jų
tiražai taip pat labai kuklūs, tad jau dabar, komplektuojant fondą, pastebime spragas. Ir tai tik maža
dalis problemų. Bene didžiausia problema – pats Viešųjų pirkimų konkursų organizavimas, nes, kol
konkursas įvyksta, rinkoje dar buvę prieš skelbiant konkursą leidiniai dažnai, jam pasibaigus, jau
būna parduoti. Pavyzdžiui, metų pabaigoje suorganizavus knygų pirkimo konkursą, iš bendro
pateikto norimų įsigyti knygų sąrašo negausime 18,6% fiz. vnt. arba 23.5% pavadinimų leidinių, o
jei paskaičiuotume nuostolius bibliotekos fondui tik lietuviškoms knygoms, pateiktoms šiam
konkursui, tai skaičiai dar liūdnesni – negausime atitinkamai 21% fiz. vnt. arba 30,5% pavadinimų
leidinių. Didžioji dalis knygų, pateiktų konkursui, buvo naujos, išleistos liepos-spalio mėnesiais.
Dėl šios ir kitų panašių priežasčių (nepavykus pasirašyti ilgalaikės knygų tiekimo sutarties, kai tiek
leidėjai, tiek tiekėjai rezervuoja pageidaujamas knygas), bibliotekai nepavyko pilnai įsisavinti visų
jai skirtų lėšų.
Kolegijos biblioteka tęsia Lietuvos kolegijų bibliotekų elektroninio katalogo kūrimo
bei redagavimo darbus. 2009 metais įdiegta bibliotekinės programos ALEPH 500 nauja 18 versija,
darbuotojos kėlė kvalifikaciją, dalyvaudamos MARC21 mokymuose. Per ataskaitinį laikotarpį į
elektroninį katalogą įkelta 11 688 fiz.vnt. 2 812 pavadinimų įsigytų dokumentų. Kaip ir
ankstesniais metais, dirbama su Komplektavimo, Katalogavimo, Leidinių bei Paieškos moduliais,
vedama elektroninė inventorinė knyga. Nerimą kelia šios programos tolesnio administravimo,
naujojo konsorciumo kūrimo, programos finansavimo ir kiti su tuo susiję klausimai, kurie dar nėra
išspręsti.
Vilniaus kolegija yra Lietuvos kolegijų bibliotekų (LKBA) bei Lietuvos mokslinių
bibliotekų asociacijų (LMBA) narė. Pastaroji
organizacija tarpininkauja prenumeruojant
elektronines duomenų bazes, planuojant bei skirstant šiems tikslams numatytas Švietimo ir mokslo
bei Kultūros ministerijų lėšas. Vilniaus kolegijos biblioteka 2009 metais prenumeravo EBSCO
Publishing (anglų kalba) 10 duomenų bazių paketą.

