BIBLIOTEKOS 2010 METŲ ATASKAITA
Vilniaus kolegija šiemet minėjo 10 metų jubiliejų. Kolegijos biblioteka taip pat susikūrė
2000m., susijungus pirmosioms trims skirtingų aukštesniųjų mokyklų bibliotekoms. Vėliau ji
išaugo iki 9 padalinių – 8 fakultetų ir centrinės bibliotekos. Biblioteka buvo centralizuota 2003 m.
rudenį ir tokia struktūra išliko iki šiol.
Galime pasidžiaugti, kad per šį dešimtmetį fakultetų bibliotekos neatpažįstamai pasikeitė –
buvo suremontuotos patalpos, atidarytos interneto skaityklos, sukurtos patogios darbo vietos tiek
studentams, tiek darbuotojams. Svarbiausia, kad buvo atnaujintas bibliotekos fondas – nurašyti
pasenę, nebeaktualūs leidiniai ir pakeisti naujais, atspindinčiais laikmečio aktualijas bei
atitinkančiais naujų studijų programų reikalavimus. Nemaža dalis leidinių komplektuojama užsienio
kalbomis.
Ataskaitiniu laikotarpiu bibliotekos komplektavimas buvo kiek sutrikęs, nes tik antrojoje
metų pusėje įvyko knygų pirkimo konkursas ir buvo pasirašytos sutartys su tiekėjais. Vis dėlto
lėšos, kurios buvo skirtos bibliotekai, sėkmingai įsisavintos: įsigyta per 3,7 tūkst. fiz. vnt knygų, iš
jų 25% užsienio kalbomis. 2010 m. bibliotekos fondas pasipildė 2,5 tūkst. fiz. vnt leidinių, įsigytų
už ES SF projekto lėšas Agrotechnologijų fakultetui laimėjus projektą „Agrotechnologijų fakulteto
studijų programų atnaujinimas“, tad didžioji ataskaitiniu laikotarpiu paramos būdu gautų leidinių
dalis teko Agrotechnologijų fakulteto bibliotekai.
Bendras kolegijos bibliotekos fondo dydis sumažėjo, nes buvo nurašyta nemaža fondo dalis.
Viena iš nurašymo priežasčių – Dizaino ir technologijų fakulteto, o kartu ir bibliotekos, perkėlimas į
naujas patalpas, tad buvo peržiūrėtas ir atnaujintas šios bibliotekos fondas. Buvo surengta leidinių
užsienio kalbomis paroda-pardavimas Verslo vadybos fakulteto bibliotekoje, suteikiantis galimybę
dėstytojams realiai susipažinti su siūlomais leidiniais.
Kaip ir kasmet, buvo prenumeruojami periodiniai leidiniai lietuvių ir užsienio kalbomis
(167 pavadinimai), taip pat 20 pavadinimų žurnalai buvo nuomojami iš Lietuvos technikos
bibliotekos. Lyginant su 2008-2009 metais prenumeruojamos periodikos pavadinimų skaičius
ženkliai sumažėjęs, o tai reiškia, kad nemaža dalis anksčiau kolegijos bibliotekos prenumeruotų
leidinių nebeleidžiami.
Lėšos, 2010 m. skirtos 1 studentui literatūrai įsigyti, sudaro 53,36Lt, iš jų tik knygoms –
39,33Lt.
Tęsiami elektroninio katalogo kūrimo darbai bibliotekine informacine sistema (BIS) Aleph
500. Dirbama su 18 šios programos versija. Ataskaitiniu laikotarpiu į šį katalogą įvesta 2,8 tūkst.
pavadinimų per 8,5 tūkst. fiz. vnt leidinių. Pirmojoje metų pusėje, kol vyko naujų knygų pirkimo
konkursai, buvo dirbama su retrospektyviniais įrašais Elektronikos ir informatikos fakulteto
bibliotekoje. Iš viso kolegijos elektroninis katalogas dabar talpina 10,8 tūkst. pavadinimų per 79,6
tūkst. fiz. vnt leidinių bibliografinius įrašus, o tai sudaro per 29% viso bibliotekos fondo. Tęsiami
darbai su Komplektavimo, Leidinių ir Paieškos moduliais, vedama elektroninė inventorinė knyga.
Vilniaus kolegija yra 2010 m. įsteigto Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės
infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumo, Lietuvos
kolegijų bibliotekų (LKBA) bei Lietuvos mokslinių bibliotekų (LMBA) asociacijų narė. Pastaroji
organizacija tarpininkauja prenumeruojant elektronines duomenų bazes, planuojant bei skirstant
šiems tikslams numatytas Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų lėšas. LMBA 2009 m. vasarą
laimėjo ES SF projektą „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“.
Įgyvendinant šį projektą, 2010 m. buvo organizuoti bibliotekininkų mokymai, kuriuose dalyvavo ir
kolegijos bibliotekos darbuotojai. Visos duomenų bazės, kurios buvo testuojamos per šį projektą,
buvo ir yra prieinamos ir kolegijos bibliotekos skaitytojams, kai kurios iš jų yra užprenumeruotos
atitinkamam laikotarpiui. Projekto trukmė – 3 metai nuo sutarties pasirašymo dienos. Džiugu, kad
naudojimosi elektroninėmis duomenų bazėmis statistika didėja.

