BIBLIOTEKOS 2011 METŲ ATASKAITA
Vilniaus kolegija pradėjo antrąjį savo veiklos dešimtmetį. Biblioteka, kaip kolegijos
padalinys, vykdydama institucijos strateginiame 2009-2013 metų plane užsibrėžtus uždavinius, taip
pat stengėsi įgyvendinti savo tikslus.
Vienas iš pagrindinių bibliotekos veiklos uždavinių ir apskaitos rodiklių yra fondo
komplektavimas. Galima pasidžiaugti, kad bibliotekai skiriamos lėšos yra pakankamos ir suteikia
galimybę įsigyti tiek reikalingas knygas, tiek periodinius leidinius ar elektroninius dokumentus,
prenumeruoti duomenų bazes. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka gavo per 13,3 tūkst. naujų knygų,
64% jų sudaro leidiniai lietuvių kalba ir 36% - užsienio kalbomis. Be tradicinių pirkimų,
bibliotekos fondą papildė už projekto „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų ir Ekonomikos
fakultetų programų tarptautiškumo skatinimas“ lėšas nupirktos knygos. 1 studentui literatūrai įsigyti
skirtos lėšos 2011 m. sudarė 51,10 Lt, iš jų knygoms – 37,98 Lt. Nuo 2012 m. kovo mėn. kolegijos
biblioteka prenumeruos elektroninių knygų kolekciją eBooks on EBSCOhost (66 tūkst. knygų), prie
kurios prieigą turės visi kolegijos bibliotekos vartotojai.
Periodinių leidinių prenumeratai biblioteka skyrė per 115 tūkst. Lt ir 2011 m. gavo 171 pav.
laikraščius bei žurnalus, iš jų 116 pav. (68%) – lietuvių kalba ir 55 pav. (32%) – užsienio kalbomis.
Kaip ir ankstesniais metais, 20 pav. žurnalus užsienio kalbomis nuomavo iš Lietuvos technikos
bibliotekos.
Buvo tęsiami elektroninio katalogo kūrimo darbai bibliotekine informacine sistema (BIS)
Aleph 500. Dirbama su 18 šios programos versija. Ataskaitiniu laikotarpiu kolegijos elektroninis
katalogas pasipildė 1001 bibliografiniu įrašu, sutvarkyta per 10,7 tūkst. fiz. vnt leidinių. Iš viso
kolegijos elektroninis katalogas dabar talpina 11,8 tūkst. pavadinimų per 90,35 tūkst. fiz. vnt
leidinių bibliografinius įrašus, o tai sudaro 31,4% viso bibliotekos fondo. Dirbama su
Komplektavimo, Leidinių ir Paieškos moduliais, vedama elektroninė inventorinė knyga. Baigti
parengiamieji darbai Cirkuliacijos moduliui įdiegti kolegijos bibliotekoje, pradėtas pirmasis etapas
– skaitytojų duomenų tvarkymo darbai. Šis modulis turėtų pradėti veikti 2012 metais.
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, dalyvauja
šių organizacijų veikloje. 2011 m. LMBA paminėjo savo veiklos 10 metų sukaktį. 2012 m. baigiasi
LMBA 2009 m. vasarą laimėto ES SF projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių
atvėrimas Lietuvai“ pirmasis etapas. Įgyvendinant šį projektą, ataskaitiniu laikotarpiu kolegijos
bibliotekos vartotojai turėjo prieigą prie 6 per projektą prenumeruotų visateksčių duomenų bazių bei
turėjo galimybę testuoti 16 duomenų bazių ar jų paketų – iš viso 29 bazes. Džiugu, kad didėja
naudojimosi šiais informacijos šaltiniais statistika kolegijoje, tik tenka apgailestauti, jog ne visi
leidėjai pateikia naudojimosi jų bazėmis statistiką. Iš tų leidėjų, kurie statistiką teikia, gauti šie
duomenys už 2011 m. laikotarpį: EBSCO Publishing (10 DB paketas) – 405 prisjungimai, paieška
atlikta 7946 informacijos šaltiniuose, peržiūrėta 658 visateksčiai dokumentai; Emerald Management
eJournals Collection – 547 prisijungimai, peržiūrėti 325 visateksčiai dokumentai. Šiuo metu LMBA
rengia antrąjį šio projekto etapą 2012-2015 metams.
Kolegijos biblioteka taip pat įsijungia į tarptautiškumo skatinimo veiklą – 2012 m. laukiame
svečių iš Vienos ir Maltos aukštųjų mokyklų bibliotekų.

