BIBLIOTEKOS VEIKLA
2017
Vilniaus kolegijos biblioteka gali pasidžiaugti gerais 2017 metų veiklos rezultatais – buvo skirtas
pakankamai geras finansavimas šioms veikloms vykdyti – 104,7 tūkst. Eur, iš jų 59 tūkst. Eur skirti naujoms
knygoms įsigyti, 28,3 tūkst. Eur – periodinių leidinių prenumeratai, 9,1 tūkst. Eur – prieigos prie elektroninių
dokumentų prenumeratai. Vieno studento aprūpinimui informacijos ištekliais skirta 14,66 Eur, kas atitinka
strateginiame plane išsikeltus uždavinius.
2017 metams buvo užprenumeruoti 126 pavad. 185 periodinių leidinių komplektai, iš jų – 61
pavad. 63 komplektai – užsienio kalbomis. 2017 m. lėšomis 2018 metams užprenumeruoti 127 pavad. 175
komplektai periodinių leidinių, iš jų – 67 pavad. 70 komplektų – leidiniai užsienio kalbomis. Pastebima
tendencija, kad periodinių leidinių popieriniuose formatuose leidyba mažėja – jie arba nebeleidžiami, arba
tampa elektroniniais, kai kurie iš jų – laisvos prieigos.
Tradicinis bibliotekos fondas šiemet pasipildė 2 706 fiz. vnt 961 pavad. naujų leidinių, tai yra
25% knygų daugiau, nei praėjusiais metais. Leidiniams užsienio kalbomis įsigyti buvo skirta per 48% lėšų,
nupirkta 1332 fiz. vnt 459 pavad. leidinių užsienio kalbomis įvairiuose formatuose.
Paramos būdu gauti 382 fiz. vnt 172 pavad. leidinių už 1,1 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu nurašyta 42 654
fiz. vnt 2 056 pavad. dokumentų 19,5 tūkst. Eur sumai. Šių metų pradžiai bibliotekos fonde buvo 172 661 fiz.
vnt 50 427 pavad. dokumentų. Bibliotekos fondo vertė 1320,4 tūkst. Eur.
Kasmet biblioteka prenumeruoja prieigą prie Lietuvos universitetų leidžiamų elektroninių
knygų. 2017 metais kolegijos vartotojai galėjo skaityti 406 pavad. KTU leidyklos Technologija leidžiamas eknygas, 151 pavad. VGTU leidyklos Technika e-knygas (vėliau papildyta dar 18 naujausių knygų) ir 14 pavad.
LSMU leidyklos Vitae littera leidžiamas e-knygas, šioms prenumeratoms buvo skirta per 5,3 tūkst. Eur. 2017
m. lėšomis 2018 metams jau užprenumeruota prieiga prie 847 pavad. KTU e-knygų ir 233 pavad. VGTU eknygų, šį sąrašą bus galima papildyti naujai išleistais leidiniais. Prenumeratų suma – per 6 tūkst. Eur, o tai
daugiau, nei praėjusiais metais. MRU ir VDU elektroniniai ištekliai yra laisvai prieinami vartotojams, savo
paslaugas dėl nuotolinės prieigos prie prenumeruojamų duomenų bazių kasmet siūlo nacionalinė M.Mažvydo
biblioteka. Elektroninių leidinių paklausa nuolat auga, todėl mažėja kai kurie bibliotekos apskaitos rodikliai –
dokumentų išduoties bei lankomumo. Turėdami nuotolinę prieigą prie e-leidinių, vartotojai gali jais naudotis
jiems patogiu būdu.
Ataskaitiniu laikotarpiu kolegijos vartotojai jau galėjo pilnai naudotis Lietuvos mokslinių
bibliotekų asociacijos (LMBA) projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas
Lietuvai“ trečiojo etapo iki 2020 metų pradžios veiklos rezultatais – atkurtos prieigos prie visų
prenumeruojamų duomenų bazių, buvo pasiūlyta įvairių naujų duomenų bazių testavimų.
2017 m. buvo suteikta galimybė testuoti naujus NAXOS produktus – duomenų bazes Naxos Music Library
Jazz, Naxos Spoken Word Library, Naxos Video Library, Naxos Music Library World, Naxos Works Database,
paieškos portalą Global-Regulation.com, leidėjo De Gruyter žurnalų kolekcijas Complete Package, STM
Package, SSH Package, duomenų bazes Bridgeman Education bei MGG Online, taip pat EBSCO platformoje
esančias duomenų bazes Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, Applied Science &
Technology Ultimate, Humanities Source Ultimate, Sociology Source Ultimate bei One Belt One Road
Reference Source.
Per LMBA projektą Vilniaus kolegija prenumeruoja šias duomenų bazes:
EBSCO eBook Academic Collection (327 237 e-knygų, kurių skaičius nuolat kinta);
EBSCO Publishing (eIFL.net DB paketas – 8 bazės, jose – 72 293 leidiniai, iš jų – 14 770 viso teksto žurnalai,
1 842 – e-knygos);
Computers & Applied Sciences Complete (per EBSCO, 2 297 leidiniai, iš jų – 841 viso teksto žurnalai ir 260
e-knygų);
Emerald Management eJournals Collection (175 viso teksto žurnalai);
leidėjo Euromonitor International statistikos duomenų bazę Passport;
Taylor & Francis (1 796 viso teksto žurnalai);
bibliografijos tvarkymo įrankį Refworks.
Kultūros ministerijos lėšomis prenumeruojama duomenų bazė Naxos Music Online.
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Šioms prenumeratoms ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta 17,6 tūkst. Eur, iš jų e-knygoms – 2,3
tūkst. Eur, e-žurnalams -15,3 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu šiose duomenų bazėse vyko 253,5 tūkst.
sesijų (prisijungimų), atlikta per 741,6 tūkst. paieškų, ieškota per 70,2 tūkst. leidinių bibliografinių aprašų bei
naudotasi per 65,37 tūkst. viso teksto dokumentais. Deja, ne visi leidėjai pateikia savo turimo duomenų bazių
turinio bei šių produktų panaudos statistiką, iš tiesų prieigos prie e-dokumentų ir jų panaudos rezultatai yra
didesni, nei pateikti lentelėje.
Fakultetų bibliotekose nuolat vyksta individualūs ir grupiniai mokymai vartotojams dėl naudojimosi
duomenų bazėmis, taip pat kiekvieną rudenį pirmų kursų studentams vyksta mokymai, kaip naudotis
biblioteka ir joje esančiais resursais. Džiugina tai, kad pastebimai auga vartotojų informacinis raštingumas,
tuo pačiu kinta ir naudojimosi duomenų bazėse esančiais resursais rezultatai.
2017 m. biblioteka prisijungė prie eLABa posistemės – Publikacijų duomenų bazės (PDB). Buvo
parengti šiam darbui pradėti reikalingi dokumentai, Kompiuterių centro pagalba sukurta personalo duomenų
bazė. 2018 metais, bendradarbiaujant su kolegijos Mokslo skyriumi, tęsiama pradėta veikla – renkamos
kolegijos darbuotojų publikacijos, prasidėjo dokumentų įkėlimo darbai.
Šiemet kolegijos elektroninis katalogas pasipildė 751 nauju bibliografiniu įrašu, iš viso jau
sukurta 30 523 įrašai. Kolegijos bibliotekos kataloguotojos itin retai naudojasi įrašų kopijavimo galimybe, bet
pačios kuria įrašus, nes perkama daug knygų užsienio kalbomis, kurių Lietuvos bibliotekos neturi.
Bibliotekos darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją profesiniuose seminaruose (didžiąją jų dalį
surengia Vilniaus universitetas), lanko užsienio kalbų kursus.
Fakultetų bibliotekose kasmet vyksta renginiai, skirti nacionalinei Bibliotekų savaitei, nuolat
rengiamos teminės parodos, bibliotekos darbuotojai talkina Knygų mugės renginiuose. Ataskaitinių metų
pabaigoje bibliotekos darbuotojai surengė jaukią kalėdinę mįslių-minklių popietę Kalbos metams paminėti,
planuoja renginius, skirtus Lietuvos valstybingumo šimtmečiui.
Nuolat atnaujinama ir vartotojams reikalinga informacija, naudingomis nuorodomis bei
metodine medžiaga papildoma bibliotekos interneto svetainė.
Bibliotekos darbuotojai prisideda prie tarptautiškumo plėtros. 2017 metų gegužės mėnesį MTF
bibliotekos vedėja Virginija Pleskienė stažavosi Bragancos Politechnikos institute (Portugalija), o SPF
bibliotekos vedėja Renata Markauskienė birželio mėnesį buvo išvykusi stažuotei į Edinburgą (Škotija).
Vilniaus kolegija, kurią atstovauja biblioteka, yra eLABa konsorciumo, Lietuvos mokslinių
bibliotekų asociacijos (LMBA) bei Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos (LKBA) narė.
Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai pateikti šioje lentelėje:
Bibliotekos veiklos rodikliai
Bibliotekos fondas (fiz. vnt.)
Gauta per metus (fiz. vnt.)
Periodinių leidinių prenumerata (pavad.)
Gauta parama (tūkst. Lt/nuo 2015 m. Eur)
Registruotų skaitytojų skaičius
Apsilankymų skaičius
Dokumentų išduotis (fiz. vnt)
Skaityklų darbo vietų skaičius
Interneto skaityklų darbo vietų skaičius
Kompiuterizuotos darbo vietos personalui
Darbuotojų skaičius (etatai)
Bibliografinių įrašų skaičius e-kataloge (nauji pavad.)
Prieiga prie e-dokumentų (pavad.)
Viso teksto dokumentų panauda (pavad.)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

270401
6072
163
21,41
10875
316549
309980
339
87
26
28
949
122642
4673

257212
4138
164
3,87
10737
273868
327179
286
86
26
27
1015
174179
70571

242392
3642
169
3,68
9958
225826
271339
270
81
28
27
1141
194765
*27982

222425
3057
165
1,9
10062
198839
256964
256
81
29
27
662
188157
56026

212227
2795
143
3,96
9375
191967
273169
253
81
29
27
1242
163882
53553

172661
2706
126
1,1
8208
176760
256703
276
81
29
27
751
404406
65374

*Tik e-žurnalai (neapskaitytos e-knygos).
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