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Bibliotekos bene visada buvo suvokia-
mos kaip konservatyvios, lėtai besikei-
čiančios, o mūsų dienomis – dar ir kaip 
nereikalingos (nes yra internetas...), ne-
perspektyvios. Ar jos gali pasikeisti? Ir ar 
vieneri metai tikrai senos, daugiau kaip ke-
turis šimtmečius gyvuojančios, bibliotekos 
istorijoje gali žymėti esminius pokyčius? 
Kaip galime juos įvertinti, pamatuoti, pa-
lyginti su kitais – praėjusiais ir atėjusiais? 
Pagaliau, kas yra sėkminga ir perspektyvi 
biblioteka? 

2007-ieji į mūsų bibliotekos istoriją 
įeis visų pirma kaip istorinės bibliotekos 
saugyklų ir dalies patalpų rekonstrukci-
jos metai. Per 2006 rudens – 2007 vasa-
ros laikotarpį buvo atlikta darbų už 13,8 
mln. litų. Ar vien tai nėra įrodymas, kad 
Vilniaus universiteto biblioteka yra pajė-
gi ir versli organizacija? Sėkmingai atlikti 
rekonstrukcijos darbai, be abejo, yra visų 
pirma generalinio rangovo Sivystos nuo-
pelnas, tačiau be ištvermės ir pasišventimo, 
kurį parodė bibliotekos žmonės dirbdami 
nesibaigiančiose talkose kraustant knygas, 
valant saugyklas, dirbant daugybę sun-

kių fizinių darbų, o greta to ir intensyviai 
svarstant, diskutuojant ir ieškant naujų in-
formacijos išteklių formavimo, vartotojų 
aptarnavimo modelių – tokia sėkmė nebū-
tų įsivaizduojama. Pirmasis rekonstrukcijos 
etapas – tai didžiulis išbandymas, egzami-
nas, kurį, manau, išlaikėme puikiai: reng-
damiesi antrajam ir tolimesniems rekons-
trukcijos etapams jau gerai suvokiame, kad 
tai – ne vien techninės užduotys, o visos 
bibliotekos veiklos rekonceptualizavimas. 
Naujoji informacijos išteklių formavimo 
koncepcija liudija esminį posūkį nuo kie-
kybės prie kokybės. Stengsimės, kad senoji 
biblioteka didžiuotųsi ne tik gausiais, bet ir 
paklausiais dokumentų fondais, kurių for-
mavimas būtų pagrįstas visos universiteto 
bendruomenės, visų pirma profesūros ir 
studentijos, rekomendacijomis.

Rekonstrukcijos „kūdikis“ naujasis Hu-
manistikos informacijos centras (HIC) su 
atviraisiais fondais, savitarna, daug gerų, 
naujų knygų ir DVD, jaukiomis ir bibliote-
kininkų tiesiogiai „nekontroliuojamomis“ 
erdvėmis, kuriose studentai gali laisvai įsi-
kurti, naudotis belaidžiu internetu, kalbė-

tis, diskutuoti, nemokamai kopijuoti, už-
kąsti ir atsigerti, ir yra naujos, modernios, 
atviros bibliotekos prototipas. Tai, kad HIC 
dviejose projektinio darbo auditorijose per 
keturis mėnesius įvyko daugiau nei keturi 
šimtai įvairių užsiėmimų, liudija, kad toks 
tiesioginis bibliotekos įsijungimas į studijų 
procesą yra laiku ir reikalingas.

Esminiu sėkmės veiksniu laikyčiau suin-
tensyvėjusią personalo kompetencijos plė-
tros programą. Joje praėjusiais metais bent 
vieną kartą dalyvavo net 113 bibliotekos 
darbuotojų. Labai svarbu ne tik tai, kad vis 
daugiau bibliotekos specialistų dalyvau-
ja konferencijose, stažuotėse, kursuose ir 
seminaruose, bet kad ir bibliotekoje kie-
kvieną (!) ketvirtadienį renkamės į rytines 
diskusijas bibliotekai rūpimais klausimais, 
o kiekvieną (!) antradienį – į praktinių pa-
tarimų seminarus „Įdomiai & Trumpai = 
IT“, kurių metu atskleidžiamos informa-
cinių technologijų paslaptys ir gudrybės. 
Jaunosios bibliotekos specialistės parengė 
ir vedė kolegoms kompiuterinės kompe-
tencijos kursus, taigi galima sakyti, kad bi-
bliotekoje formuojasi tikras besimokančios 
organizacijos klimatas.

Prie jo formavimo neabejotinai labai 
daug prisidėjo JAV Fulbright programos 
specialistės Barbie E. Keiser šešių savai-
čių vizitas mūsų bibliotekoje. Esame, ko 
gero, pirmoji biblioteka šalyje, pasikvie-
tusi išorės ekspertą veiklos analizei ir re-
komendacijoms. Barbie profesionalumas 
ir asmenybės charizma išjudino visus: taip 
intensyviai turbūt dar nesame diskutavę 
apie „tikrąsias“ mūsų bibliotekos stipry-
bes ir keistinas veiklos sritis. Svarbiausios 
konsultantės rekomendacijos – strategiškai 
mąstyti visuose, ne vien valdymo, lygme-
nyse; mažinti pertvaras tarp skyrių, didinti 
kompetenciją, ypač technologijų ir projek-
tų vadybos srityse – ir tapo pagrindiniais 
2008 metų veiklos orientyrais.

Daug ką išbandėme pirmą kartą: Eras-
mus mainų programą, Biblioteka 2.0 ins-
trumentus tinklaraštį ir viki, įsigijome 
Springer elektroninių knygų kolekciją, 
įgyvendinome informacinio raštingumo 
pilotinį projektą Teisės ir Matematikos ir 
informatikos fakultetuose, įsijungėme į ES 
programos eContent Plus projektą EN-
RICH, gerokai suintensyvinome darbo 
grupių ir komandinę veiklą. Pirmą kartą 
šioje ataskaitoje pateikiame ir mūsų finan-
sinius rodiklius. Jau antrąkart rengėme (o 
pirmąkart į jį pakvietėme fakultetų biblio-
tekų darbuotojas) išvažiuojamąjį seminarą 
– svetingose ir inspiruojančiuose kūrybin-

...SEPTYNI MŪSŲ BIBLIOTEKOS 
SĖKMĖS VEIKSNIAI 2007-AISIAIS

VU bibliotekos generalinė direktorė prof. Audronė Glosienė

http://www.mb.vu.lt



Plus project ENRICH, have substanti-
ally  intensified activities of work groups 
and teams. In this annual report we pre-
sent financial report for the first time.. For 
the second time already we have arranged 
(and for the first time invited to it libra-
rians of faculty libraries ) a circuit semi-
nar – in hospitable and inspiring creativity 
premises of the sculptor Antanas Mončys 
Museum in Palanga we generated so many 
ideas that several years would not suffice to 
implement them! 

Development of electronic resources and 
services will be our most important priori-
ty in 2008 too. For these works we have 
established a Departments of Electronic 
Information and Digitization. Electronic 
catalog includes over 850 thousand items, 
however it reflects only 15,81% of our hol-
dings. Retroconversion of the card catalog 
is one of our most important works that 
must be carried out in the nearest future.

On the initiative of the Library all Uni-
versity forces started to consolidate for par-
ticipation in national programs of higher 
education information supply and to ini-
tiate them. Establishing Electronic Infor-
mation Strategy Board ELITA, preparation 
for establishment of Scientific Information 
Data Centre MODUS, more active repre-
sentation of Vilnius University in the NA-
TIONAL Lithuanian Virtual University 
programme management are the important 
results of these activities which construct a 
significant basis for creation of a Shcolarly 
Communication Centre.

In Deecember we began our Winter 
discovery afternoons. Their popularity 
among University community surpassed 
all expectations; over 220 colleagues from 
different faculties and centers visited our 
reconstructed stacks, admired Vilnius pa-
norama from the White Hall tower, got 
acquainted with our electronic resources 
and our future plans and said they have 
found our library anew. We, librarians, 
also discover it anew. The new logo of 
the Library – mounting up cursor against 
orange background is the symbol of search 
and discovery. The Library is changing, it 
is getting modern and looks for ways to 
become popular and comfortable for the 
new generation of information users, the-
refore we mark this road of search by a 
dotted line – so that everyone could find 
his or her own Library. 

Director General
Prof. dr. Audronė Glosienė
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gumą Antano Mončio muziejaus patalpose 
rudenėjančioje Palangoje išgeneravome 
tiek idėjų, kad joms įgyvendinti reiks ne 
vienerių metų! 

Nors 2007 m. mažėjo tradicinių doku-
mentų išduotis (to priežastimi laikytina ir 
ilgai trukusi rekonstrukcija), tačiau didėjo 
elektroninių išteklių paklausa: prie 50 bi-
bliotekose prenumeruojamų duomenų ba-
zių, kurios teikia prieigą daugiau kaip 36 
tūkst. elektroninių žurnalų ir knygų, kie-
kvienas VU bendruomenės narys jungėsi 
2,5 karto, atliko vidutiniškai 13,7 paieškas 
ir pasinaudojo 9,4 viso teksto straipsniais. 
Elektroninių išteklių ir paslaugų plėtra 
bus mūsų svarbiausiu prioritetu ir 2008 m. 
Šiems darbams vykdyti steigiame Elektro-
ninės informacijos ir Skaitmeninimo sky-
rius. Į elektroninį katalogą įvesta per 850 
tūkstančių leidinių, tačiau elektroniniame 
kataloge teatsispindi vos 15,81 proc. mūsų 
fondo. Kortelių katalogo retrokonversija 
yra vienas svarbiausių darbų, kuriuos turi-
me atlikti artimiausiu metu.

Bibliotekos iniciatyva imta konsoliduoti 
viso universiteto pajėgas dalyvavimui na-
cionalinėse aukštojo mokslo informacinio 
aprūpinimo programose bei jas inicijuo-
ti. Elektroninės informacijos strategijos 
tarybos ELITA sukūrimas, pasirengimas 
Mokslinės informacijos duomenų centro 
MODUS įsteigimui, aktyvesnė univer-
siteto reprezentacija Lietuvos virtualaus 
universiteto programos valdyme yra svar-
biausi šios veiklos rezultatai, sudarantys 
reikšmingą pagrindą naujo tipo Mokslinės 
komunikacijos centro kūrimui.

Ilgėjant vakarams, universiteto bendruo-
menę pakvietėme į kassavaitines trečiadie-
nių žiemos atradimų popietes. Jų popu-
liarumas pranoko visus lūkesčius: per 220 
kolegų iš įvairių fakultetų ir centrų, apsi-
lankę mūsų rekonstruotose saugyklose, iš 
Baltosios salės pakilę į bokštelį pasigėrėti 
vakarėjančio Vilniaus panorama, apžiūrė-
ję naująsias patalpas ir susipažinę su mūsų 
elektroniniais ištekliais ir ateities planais, 
sakė, atradę senąją biblioteką iš naujo. At-
randame iš naujo ją ir mes, šios bibliotekos 
darbuotojai. Naujasis bibliotekos ženklas 
– aukštyn šaunanti rodyklė oranžiniame 
fone – ir yra tas ieškojimų ir atradimų sim-
bolis. Biblioteka keičiasi, modernėja, ji ieš-
ko būdų būti reikalinga ir patogi naujajai 
informacijos vartotojų kartai, tačiau tą ieš-
kojimų kelią žymime punktyru – kad kie-
kvienas galėtume atrasti savo Biblioteką. 

Prof. Audronė Glosienė
Generalinė direktorė

The year 2007 will enter the history of 
our Library first of all as the year of re-
construction of the historical library stacks 
and other premises. Throughout less than 
one year the work was carried out for 13,8 
million Litas. Is it not a proof that Vilnius 
University Library is capable and  up-and-
doing organization?

The first stage of reconstruction was a 
huge challenge, an examination, and it had 
been passed perfectly. While preparing for 
the second and further stages of recons-
truction we have already conceived that it 
is not only technical tasks, it is reconceptu-
alization of all library activities.

The new conception of formation of in-
formation resources collection witnesses 
a substantial turnabout  from quantity to 
quality.

The „baby“ of the reconstruction is the 
new Humanities Information Center with 
open stacks, self-service, many good, new 
books and DVD, cosy spaces „not control-
led“ by librarians directly, where students 
may freely settle, use wireless internet, 
converse, discuss, copy free of charge, have 
a bite and a drink and it is the prototipe of 
a new, modern and open library.

The intensified programme of the staff 
competence development may be consi-
dered as an essential factor of succes. Last 
year as many as 113 staff members (out of 
150) participated in it at least once. It is 
important that more and more library spe-
cialists take part in conferences, trainees-
hips, courses and seminars, but  it is much 
more important that at the Library each (!) 
Thursday we gather together in morning 
discussions on topical issues of the library, 
and each  (!)Tuesday – in practical advice 
seminars „Įdomiai & Trumpai =IT“ (Inte-
restingly & Shortly)“, where we discover 
the secrets and trics of information tech-
nologies.

The six week visit of USA Fulbright 
programme senior specialist Barbie E. Kei-
ser to our Library had undoubtedly contri-
buted very much to the formation of the 
competence program. We are perhaps the 
first library in the country who has invited 
an outside expert for the analysis of activi-
ties  and  recommendations.

We have tried many things for the first 
time: Erasmus exchange programme, Li-
brary 2.0 instruments blogs and wiki, 
acquired Springer electronic books col-
lection, implemented the pilot project on 
information literacy in the Faculty of Law 
and Faculty of Mathematics and Informa-
tics, joined the EU programme eContent 

...SEVEN SUCCESS FACTORS 
FOR OUR LIBRARY IN 2007
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Vilniaus universiteto biblioteka, se-
niausia ir turtingiausia šalies mokslinė 
akademinė biblioteka, dažniausiai pri-
statoma visuomenei kaip atliekanti dvi 
esmines funkcijas: mokslo ir kultūros 
paveldo išsaugojimo ir sklaidos bei aka-
deminės bendruomenės informacinio 
aprūpinimo. Tačiau mūsų biblioteka at-
lieka ir dar vieną funkciją, nes ji repre-
zentuoja ne vien atmintį. Ji reprezentuo-
ja patį universitetą. Ir visą šalį.

Per 2007-uosius metus bibliotekos 
darbuotojai rodė universiteto archi-
tektūrinį ansamblį beveik... dešimčiai 
tūkstančių lankytojų! Aš nežinau, kiek 
žmonių apsilanko per dieną Akropolyje, 
tačiau aš dėkoju tiems mokytojams, ku-
rie atvežė savo mokinius į ekskursiją ne 
po prekybos centrą, o po senąjį Vilniaus 
universitetą ir jo biblioteką. P. Smugle-
vičiaus salė reprezentuoja ir universite-

tą, ir šalies sostinę daugelyje užsienio 
svečiams skirtų turistinių vadovų. Auš-
ros vartai ir mūsų Retų spaudinių sky-
rius: ar tai nebus dvi svarbiausios (ypač 
mūsų kaimynams) dvasinės piligrimystės 
vietos Vilniuje? Šveicarijos, Albanijos, 
Latvijos prezidentai ir Rumšiškių A. 
Baranausko mokyklos mokytojai, Len-
kijos Respublikos ir Suomijos ministrai 
pirmininkai, Vokietijos užsienio reikalų 
ministras ir Pagėgių bibliotekininkai, 
Turkijos, Japonijos ambasadoriai ir be-
veik mėnesį trukusios ekspedicijos Ne-
ris ir jos krantai. Konstantino Tiškevičiaus 
keliais po 150 metų dalyviai iš Lietuvos ir 
Baltarusijos – štai tokia mūsų bibliotekos 
lankytojų geografija ir statusas. Ir visi jie, 
įžengę į istorines bibliotekos sales, negali 
nuslėpti susižavėjimo ir pagarbos.

2007 m. pripažinti regioninės reikš-
mės dokumentinio paveldo objektais ir 

įtraukti į UNESCO programos Pasaulio 
atmintis Lietuvos nacionalinį registrą bi-
bliotekoje saugomas Mikalojaus Dauk-
šos Katechizmas (Vilnius, 1595), Mokslo 
muziejuje saugomas Mato Pretorijaus 
rankraštis Deliciae Prussicae oder Preus-
sische Schaubühne... [1690], Liber 
Aureus Caesareae Societatis Medicae 
Vilnensis (1853, 1805–1928, Europos  
žymiausi gydytojai, tarp kurių – Jonas 
Basanavičius, Antanas Vileišis).

Norėtųsi, kad brangi ir neįkainojama 
biblioteka būtų ne vien karalių ir pre-
zidentų vizitų metu. Kad jos poreikius 
modernizavimo investicijoms be dešim-
tmečiais besitęsiančių įtikinėjimų su-
prastų taip greit besikeičiantys politikai... 
Kad garsioji P. Smuglevičiaus salė galėtų 
tarnauti kaip svarbiausia reprezentacinė 
erdvė, o Retų spaudinių skyriaus lan-
kytojams ir darbuotojams būtų sukurtos 

...REPREZENTUOTI ATMINTĮ. IR UNIVERSITETĄ
VU bibliotekos direktorė kultūros paveldui Birutė Butkevičienė

http://www.mb.vu.lt
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...REPREZENTUOTI ATMINTĮ. IR UNIVERSITETĄ

tinkamos ir saugios darbo sąlygos... 
Kad jau 2008 m. būtų įvesta vieno-
da ir lankytojams patogi universiteto 
architektūrinio ansamblio lankymo 
tvarka.

Džiaugiamės, kad universiteto ben-
druomenė taip dosniai prisideda prie 
retų – ir brangių – dokumentų įsigiji-
mo ir nuoširdžiausiai dėkojame! Praė-
jusiais metais už Vilniaus universiteto 
bendruomenės 2 proc. GPM mokestį 
ir VU Tarptautinio verslo mokyklos 
direktoriaus Juliaus Niedvaro asme-
nines lėšas biblioteka įsigijo rankraš-
tinį botanikos atlasą Pflanzen-Atlas...  
(1853).

Stengdamiesi aktualinti ir populia-
rinti senąjį kultūros paveldą, jį prista-
tome rengdami įvairias – temines ir 
specialiąsias – parodas (jų surengėme 
36, po tris kas mėnesį!) bei viešus ren-
ginius: pristatymus, skaitymus, susiti-
kimus. Didelio mokslininkų susido-
mėjimo sulaukė parodos: Bibliotheca 
Sapiehana, skirta žymaus LDK veikė-
jo ir kultūros mecenato Leono Sapie-
gos (1557–1633) 450-osioms gimimo 
metinėms paminėti; literatūrologei, 
menotyrininkei Irenai Kostkevičiūtei 
(1927–2007), prof. Alfonsui Gučui, 
teisininkui Andriui Bulotai, o taip pat 
ekspozicija 500 metų filosofijai Lietuvo-
je. Minint pirmosios lietuviškos kny-
gos 460-ąjį jubiliejų, pristatyta paroda 
Bralei seseris imkiet mani ir skaitikiet... 
Mokslo muziejus parengė didelio re-
zonanso sulaukusias parodas: Vilniaus 

universiteto Botanikos sodui – 225, Jono 
Kazimiero Vilčinskio Vilniaus albumo 
maldynas, Jano Chrizostomo Paseko at-
siminimų iliustracijos. A. Mickevičiaus 
muziejuje gausiai lankoma buvo Ignoto 
Domeikos 205-ųjų gimimo metinių ir jo 
kelionių pradžios 170-mečio sukaktims 
paminėti paroda, o metų pabaigoje čia 
atidaryta paroda Piligrimo keliais, skir-
ta A. Mickevičiaus 209-osioms gimimo 
metinėms. 

Spaudos, rašto ir muziejinio paveldo 
išsaugojimas ir aktualinimas yra sunkus 
kasdienis tvarkymo, restauravimo (pra-
ėjusiais metais restauruota 90 000 VIII 
sudėtingumo kategorijos lapų), įrišimo, 
valymo, konservavimo darbas. Tačiau tai 
taip pat ir didelio kruopštumo, gilių ir 
plačių žinių reikalaujanti bei mokslinio 
tyrimo elementų turinti veikla. Juk par-
odų eksponatus reikia atrinkti, anotuoti, 
sugrupuoti. Bibliografinių rodyklių – o 
jų bibliotekoje rengiama tikrai daug: tai 
ir Nacionalinės bibliografijos, Vilniaus 
universiteto darbuotojų publikacijų, 
personalinės, Vilniaus universiteto at-
spindžių spaudoje ir kt. – parengimui 
reikia ne tik peržiūrėti šimtus, o kartais 
ir tūkstančius šaltinių, bet ir naudoti 
šiuolaikines informacines technologijas, 
įgalinančias tradicines rodykles pavers-
ti duomenų bazėmis. Nuolatinis mūsų 

specialistų darbas yra senųjų dokumentų 
rengimas publikavimui ir mokslinių ko-
mentarų rengimas. Esame aktyvūs uni-
versiteto leidinių serijos Fontes historiae 
Universitatis Vilnensis rengėjai.

Dokumentų išsaugojimo ir prieigos 
palengvinimo tikslu vykdome skaitme-
ninimo programą, kurios plėtra bus vie-
nas svarbiausių ateities veiklos orienty-
rų. Senuosius dokumentus stengiamės 
atspindėti bibliotekos elektroniniame 
kataloge: tai taip pat kruopštus tiriamasis 
darbas, nustatant autorius, sudarytojus, 
dailininkus, leidimo duomenis ir pan. 
Retų spaudinių skyriuje į elektroninį ka-
talogą įtraukta 457 sp. vnt. (XVI–XX a. 
pr.), Rankraščių skyriuje – 1994 s. vnt., 
Grafikos kabinete – 924 darbai. 

Visai bibliotekai, o taip pat ir Moks-
lo ir kultūros paveldo centro padali-
niams, praėjusieji metai buvo biblio-
tekos renovacijos metai. Beveik metus 
trukę remonto darbai saugyklose ir po 
to vykstantis fondų valymas bei tvar-
kymas šiek tiek pakoregavo ir tiesiogi-

nius bibliotekos uždavinius – tarnauti 
vartotojui, teikti kvalifikuotas informa-
cines paslaugas. Todėl buvo aptarnauta 
mažiau skaitytojų, atnešta mažiau leidi-
nių iš saugyklų, tačiau bibliografinių ir 
faktografinių užklausų skaičius didesnis 
negu praėjusiais metais, o ir pačios už-
klausos sudėtingesnės – buvo renkami 
įvairūs duomenys ne tik individualiems 
mokslininkams, bet ir televizijų ir radijo 
laidoms. Tačiau džiaugiamės ir didžiuo-
jamės neatpažįstamai pasikeitusiomis ir 
atsinaujinusiomis kai kuriomis skaityklo-
mis bei darbo patalpomis, tarptautinius 
apsaugos ir saugojimo standartus atitin-
kančiomis saugyklomis (nauja priešgais-
rinė, dulkių šalinimo bei ventiliacijos 
sistema). 

Biblioteka pasirengusi ir toliau garsinti 
Vilniaus universiteto vardą tarp gausių 
universiteto svečių ir didžiuojasi europi-
nio lygio kultūros paveldu.

Birutė Butkevičienė
Direktorė kultūros paveldui

http://www.mb.vu.lt

Vilnius University Library, the oldest 
and richest scientific academic library 
of the country, is usually presented as 
performing two essential functions: pro-
tection and spread of cultural heritage as 
well as information supply to academic 
community. However our library per-
forms one more function, as it represents 
not only memory. It represents the Uni-
versity itself.

Throughout 2007, almost 10 thousand 
tourists and other visitors came to our 
historical library building! I do not know 
how many people per day visit the shop-
ping centre Akropolis but I would like 
to thank those teachers who bring their 
pupils not to the shopping centre but to 
the old Vilnius University and its Li-
brary. Our Rare Book Department – P. 
Smuglevičius Hall - represents both the 
University and the capital of Lithuania 
in many tourist guidebooks designed 
for foreign guests. Gates of Dawn and 
our Rare Book Department: aren‘t they 
two most important (especially to our 
neighbours) places of spiritual pilgrima-
ge in Vilnius? Prezidents of Switzerland, 
Albania, Latvia and teachers of Rumšiš-
kių A. Baranauskas school, prime mi-
nisters of Poland and Finland, German 
minister of foreign affairs and Pagėgiai 
librarians, ambasadors of Turkey, Japan 
and members of an almost month long 
expedition Neris and its coasts. Konstanti-
nas Tiškevičius travel after 150 years from 
Lithuania and Byelorussia – such is the 

...TO REPRESENT MEMORY. AND UNIVERSITY
geography and status of our library visi-
tors. And all of them entering the histo-
rical halls of the Library are not able to 
hide their admiration and respect.

In 2007 Mikalojus Daukša‘s Katechiz-
mas (Vilnius, 1595), held in the library, 
Matas Pretorijus‘ manuscript Deliciae 
Prussicae oder Preussische Schaubühne... 
[1690], held in the Science Museum, as 
well as Liber Aureus Caesareae Societa-
tis Medicae Vilnensis (1853, 1805–1928, 
eminent European doctors, among them 
– Jonas Basanavičius, Antanas Vileišis) 
were acknowledged as documentary he-
ritage objects of regional significance 
and included in the UNESCO program-
me Memory of the World  Lithuanian 
National Register.

We are gratified that University com-
munity so generously contributes to 
acquisition of rare – and expensive – do-
cuments and thank sincerely! Last year 
the Library acquired a manuscript bo-
tany atlas Pflanzen-Atlas… for 2% VAT 
fee of Vilnius University community 
and personal funds of Julius Niedvaras, 
the director of VU International Busi-
ness School.

The Library is ready to continue pro-
claiming the name of Vilnius University 
among multitude of University guests 
and is proud of our cultural heritage. 

Birutė Butkevičienė
Director for Cultural Heritage
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 Vilniaus universiteto mokslinių tyri-
mų ir studijų aprūpinimas informacija, 
bibliotekoje sukaupto spaudos ir rašto 
paveldo išsaugojimas bei aktualinimas, 
architektūriniame ansamblyje įsikūrusio 
pastato rekonstrukcija, bibliotekos dar-
buotojų kompetencijos plėtra reikalauja 
didelių investicijų. VU centrinės bibli-
otekos 2007 m. veiklai iš įvairių šaltinių 
buvo skirta/gauta 12 327 tūkst. Lt:

Programa Valstybinės reikšmės VU 
bibliotekos veiklos užtikrinimas – 11 
341 tūkst. Lt, iš jų:

6 720 tūkst. Lt senosios bibliotekos re-
konstrukcijai;

3 851 tūkst. Lt darbo užmokesčiui;
770 tūkst. Lt prekėms, paslaugoms ir 

darbuotojų socialinei paramai.
VU specialioji mokslo ir studijų pro-

grama – 849 tūkst. Lt, iš jų:
VU Bendrasis raidos fondas – 724 

tūkst. Lt;  
VU bibliotekos specialiosios progra-

mos lėšos – 125 tūkst. Lt (su likučiu iš 
2006 metų);

Kiti finansavimo šaltiniai – 137 tūkst. 
Lt. 

Antrus metus pagrindiniu finansavimo 
šaltiniu yra lėšos, skiriamos pagal atskirą 
VU Strateginio veiklos plano programą 
Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto 
bibliotekos veiklos užtikrinimas. Tiksli-
nės lėšos iš valstybės biudžeto 2007-ai-
siais buvo skirtos tolesniam investicinio 
projekto Senosios Vilniaus universiteto 
bibliotekos rekonstrukcija įgyvendini-
mui, iš Vilniaus universiteto Bendrojo 
raidos fondo – Humanistikos informaci-

...PINIGŲ YRA? 
YRA!

Pav. Nr. 1. VUB išlaidų struktūra ir dinamika 2004–2007 m., tūkst. Lt

jos centro baldams įsigyti ir bibliotekos 
kompiuterinei įrangai atnaujinti. Pagal 
VU Senato patvirtintus įkainius biblio-
teka teikia mokamas paslaugas, o už jas 
gaunamos pajamos – dar vienas biblio-
tekos veiklos finansavimo šaltinis. Ki-
tiems 2007 metų finansavimo šaltiniams 
priskirtinos projektų, rėmėjų lėšos ir 
stipendijos komandiruotėms, gyventojų 
pajamų mokesčio 2 procentai ir asme-
ninė J. Niedvaro parama rankraštinei 
knygai įsigyti, Komunikacijos fakulteto 
projektinės lėšos bibliotekos rengtiems 
tarptautiniams seminarams paremti. 

Spartus bibliotekos išlaidų augimas 
kasmet sietinas su didėjančiais darbuoto-
jų atlyginimais, brangstančiais leidiniais 
ir paslaugomis, o 2006–2007 metais di-
džiausią įtaką turėjo rekonstrukcija.

Darbuotojų skaičius bibliotekoje kele-
rius metus beveik nekito, tuo tarpu dar-
bo užmokesčio fondo augimas akivaiz-
dus (žr. diagramą apačioje). Bibliotekos 
strateginių veiklos krypčių koregavimas 
ir naujų gairių nustatymas reikalauja vis 
aukštesnės kvalifikacijos specialistų, tuo 
tarpu jų į biblioteką dėl nedidelių atlygi-
nimų ateina vos vienas kitas. 

Dalį lėšų VU biblioteka uždirba teik-
dama mokamas paslaugas. 2007 m. 
„pelningiausiomis“ buvo ekskursijos po 
Vilniaus universiteto ir jo bibliotekos 
architektūrinį ansamblį bei Adomo Mic-
kevičiaus muziejų. Pastaraisiais metais 
ryški šių pajamų mažėjimo tendencija 
– bendrame 2007 metų biudžete jų da-
lis tesudarė vos procentą (žr. diagramą 
apačioje). Rekonstrukcijos metu didžioji 
dalis bendrųjų bibliotekos fondų buvo 
neprieinama. Tai turėjo tiesioginę įtaką 
bibliotekos pajamoms už mokamas pas-
laugas. 

2007-ieji – struktūrinių fondų įgyven-
dinimo metai universitete. VU fakultetai 
iš šių projektų, o taip pat savo specialiųjų 
programų lėšų spaudiniams įsigyti skyrė 
1 256 tūkst. Lt. Ši suma aukščiau pateik-
toje finansavimo šaltinių apžvalgoje ne-
įtraukta, nors visuose VU padaliniuose 
įsigytos knygos ir periodiniai leidiniai 
atsispindi bendrajame bibliotekos fondo 
apskaitos balanse.

Apie 20 proc. VU bibliotekos admi-
nistruojamų lėšų informacijos ištekliams 
(iš viso 749 tūkst. Lt) skiriama knygoms 

VU bibliotekos direktorė informaciniam ap-
rūpinimui, ūkio ir finansų reikalams Irena 
Krivienė

http://www.mb.vu.lt
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Pav. Nr. 2. VUB darbo užmokesčio fondo dinamika 2004–2007 m. Pav. Nr. 3. VUB pajamų už mokamas paslaugas dinamika 2003–2007 m., Lt

centrinės bibliotekos fondams pildyti. 
Už likusią dalį prenumeruojami perio-
diniai leidiniai ir elektroninių žurnalų ir 
knygų duomenų bazės visiems VU pa-
daliniams. 2007 m. parengus ir pritaikius 
naują popierinių periodinių leidinių pre-
numeratos modelį, šiems informacijos 
ištekliams buvo išleista gerokai mažesnė 
suma už prognozuotą. Sutaupytos lėšos 
buvo panaudotos augančioms elektroni-
nių išteklių išlaidoms padengti.

Pastaruoju metu sparčiai auganti elek-
troninių išteklių panauda kol kas nesu-
mažino kokybiškų spausdintų leidinių 
poreikio. Tai liudija tolygus išlaidų au-

gimo intensyvumas. Abiems išteklių rū-
šims per paskutiniuosius keturis metus 
jos visame universitete padidėjo keturis 
kartus.

Išlaidos darbuotojų kompetencijos 
plėtrai per keturis metus išaugo 30 kartų. 
Tai liudija kryptingą ir aktyviai įgyven-
dinamą VU bibliotekos personalo plėtros 
strategiją. Pažymėtina, kad 2007 metais 
45 proc. šių lėšų sudarė įvairių projektų, 
rėmėjų parama ir stipendijos. 

Aptarėme svarbesnius finansinės bū-
klės rodiklius, liudijančius pagrindines 
bibliotekos veiklos kryptis ir tendencijas 
2007-aisiais. Džiugina tai, kad augantis 

finansavimas suteikia vis didesnes gali-
mybes VU akademinei bendruomenei 
teikti kokybiškas informacijos paslaugas, 
kurti bibliotekos lankytojams patrauklią, 
jaukią, šiuolaikinių vartotojų poreikius ir 
įpročius atitinkančią aplinką, skatina bi-
bliotekos personalą tobulėti ir tuo pačiu 
didžiuotis dinamiška organizacija, suge-
bančia sėkmingai administruoti ir valdy-
ti sudėtingus projektus.

Irena Krivienė
Direktorė informaciniam aprūpinimui, 

ūkio ir finansų reikalams

Pav. Nr. 4. Visų VU padalinių lėšų spaudiniams įsigyti
ir DB prenumeruoti 2004–2007 m.  dinamika (tūkst. Lt)

Pav. Nr. 5. VUB išlaidų darbuotojų kompetencijos plėtrai dinamika 2004-2007 m.

...DO WE HAVE MONEY? YES!

http://www.mb.vu.lt

Information supply to Vilnius Uni-
versity research and studies, protecti-
on and actualization of Library printed 
and written heritage, reconstruction of 
the building located in the architectural 
ensemble, development of competence 
of library workers require large inves-
tments. In 2007, 12327 thousand Litas 
were allocated /received from different 
sources for the activities of the Main Li-
brary:

Programme Ensurance of activities of 

situation have been discussed disclosing 
main trends and tendencies of Library 
activities in 2007. We are gratified to 
note that growing funds enable us to 
provide more qualitative information 
services to the academic community, to 
create attractive, comfortable environ-
ment conforming to the needs and ha-
bits of contemporary users, induce the 
library personel to improve and at the 
same time be proud of their dynamic 
organization, capable to administer and 
manage complex projects successfuly.

Irena Krivienė
Director for Information Services, 

Maintenance and Finance
 

VU Library of national significance – 
11 341 thousand Litas, of them:

6 720 thousand Litas for reconstructi-
on of the old Library;

3 851 thousand Litas for  wages-fund;
70 thousand Litas for goods, services 

and social aid.
VU special research and study pro-

gramme – 849 thousand Litas, of them:
VU General development fund – 724 

thousand Litas; 
VUB special programme funds – 125 

thousand Litas (with remainder of 
2006);

Other funding sources – 137 thousand 
Litas. 

Important indicators of the financial 



...HUMANISTIKOS INFORMACIJOS CENTRAS –  IR 400 METŲ BIBLIOTEKA GALI BŪTI MODERNI

Po daugiau nei pusmetį vykusios is-
torinių Vilniaus universiteto bibliotekos 
patalpų rekonstrukcijos, 2007 m. rugsėjo 
7 dieną atidarytas Humanistikos infor-
macijos centras (HIC). Centro trumpa-
sis vardas HIC lotyniškai reiškia „čia“. 
Čia siekiama sukurti modernią, atvirą, 
demokratišką ir studentams laisvai priei-
namą bei patrauklią bendravimo ir pos-
tmodernių tarpdisciplininių studijų bei 
mokslinių tyrimų erdvę, reprezentuo-
jančią bendrąsias ir metodologines hu-
manistikos studijų kryptis.

HIC kompleksą sudaro keturios pa-
talpos: Sidabrinė skaitykla su atviraisiais 
fondais, Apelsininis projektinio darbo 
kambarys (15 darbo vietų), Riešutinė in-
formacinių technologijų laboratorija (10 
kompiuterizuotų darbo vietų) ir Žalioji 
periodikos skaitykla. Seminarų kamba-
rius gali rezervuoti projektines, grupines 
užduotis, diskusijas rengiantys studentai, 
dėstytojai ir kiti akademinės bendruo-
menės nariai. 2007 m. iš viso įvyko 356 
paskaitos ir seminarai. Iš jų – 93 Istorijos 
fakulteto paskaitos. 

Postmodernumo, demokratiškumo 
nuostatos ją daro netradicinę daugeliu 
požiūrių. Riešutinio kambario sienos ni-
šoje yra lentynos su meno albumais ir ki-
tomis knygomis. Čia norėta sukurti namų 
aplinką. Nei projektinio darbo patalpose, 
nei Žaliojoje periodikos skaitykloje nėra 
bibliotekininko, kuris kontroliuotų ar 
stebėtų ten esančius skaitytojus. Periodi-
kos skaitymui skirta relaksuojanti aplin-
ka su minkštasuoliais. Suteikiama visiška 
laisvė siekiant, kad kiekvienas čia atėjęs 

HIC

HIC atidarymo akimirkos

http://www.mb.vu.lt10
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...HUMANISTIKOS INFORMACIJOS CENTRAS –  IR 400 METŲ BIBLIOTEKA GALI BŪTI MODERNI

jaustųsi jaukiai, kad HIC taptų vieta, ku-
rioje malonu lankytis, kur skaitymas yra 
ne tik pareiga, bet ir malonumas. Sida-
brinėje skaitykloje su laisvai prieinamais 
fondais yra 20 darbo vietų. 

HIC fondą sudaro humanistikos stu-
dijų krypties leidiniai: filosofija, religi-
ja, istorija, filologija, naujausieji meno 
ir kiti tarpdisciplininiai dalykai. HIC iš 
viso yra 3310 leidinių. Iš jų naujos li-
teratūros – 1183 vienetai. Knygos len-
tynose išdėstytos nesilaikant jokių tra-
dicinių klasifikacijų. Kol kas lentynose 
yra ir nemažai tuščios vietos. Tai erdvė 
augimui ir plėtrai. Pirmąkart Vilniaus 

universiteto bibliotekos istorijoje skai-
tytojams pateikiamos filmų ir laidų įrašų 
DVD kolekcijos. 2007 m. gauta 82 DVD 
filmai. Vaizdo įrašų peržiūrai Sidabrinėje 
skaitykloje yra skirtos dvi darbo vietos.

Per trumpą veiklos laiką HIC iš viso 
apsilankė 2409 lankytojai. Tikimasi, 
kad ši vieta bus mėgiama. Juk savitar-
na, galimybė patiems rinktis, rezervuoti 
leidinius bei grupinio darbo kambarius, 
jaustis komfortiškai, būti tarp įvairių fa-
kultetų ir specialybių kolegų, bendrauti 
su jais, suvokti ir vertinti biblioteką kaip 
viešąją erdvę – pagrindiniai naujo VU 
bibliotekos padalinio siekiai. 

VU rektorius Benediktas Juodka sveikina bibliotekos generalinę direktorę Audronę Glosienę 
HIC atidarymo proga

Bibliotekos direktorė informaciniam aprūpinimui, ūkio ir finansų reikalams Irena Krivienė ir bibliotekos 
rekonstrukcijos autorius architektas Gintautas Pamerneckis HIC atidarymo metu

http://www.mb.vu.lthttp://www.mb.vu.lt

After almost half a year reconstruction 
of historical premises of Vilnius Univer-
sity Library, on 7 of September 2008 the 
Humanities Information Centre (further 
HIC) was opened. The short Latin name 
of the centre HIC means „here“. Here 
we strived to create a modern, open, de-
mocratic and freely accessible to students 
space as well as attractive space for com-
munication and postmodern interdisci-
plinary studies and research representing 
general and methodological trends of 
humanistics studies.

In 2007 throughout a short period of 
its existence HIC was visited by 2409 re-
aders. We hope this place will be liked by 
more visitors. Self-service, possibility to 
choose yourself, to reserve publications 
and group-work rooms, to propose to 
the library to acquire certain documents, 
to feel comfortable, be among colleagu-
es of different faculties and specialties, 
to communicate with them, to conceive 
and value the library as a public space 
– these are main  objectives of the new 
Department of VU Library.  Users are 
served on the grounds of these principles.

...HUMANITIES 
INFORMATION CENTRE – 
AND 400 YEARS OLD 
LIBRARY MAY BE MODERN
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Akcija „Atrask Vilniaus 
universiteto biblioteką iš naujo“ 

Tris žiemos mėnesius biblioteka kvie-
tė apsilankyti ir iš naujo atrasti senąją ir 
nuolat besikeičiančią biblioteką. Akcija 
,,Atrask VU biblioteką iš naujo: žiemos 
atradimai“ ne tik padėjo universiteto 
bendruomenei įdomiai ir turiningai pra-
leisti ilgas ir niūrias žiemos popietes, bet 
ir suteikė progą iš arčiau pamatyti se-
niausią ir turtingiausią šalies akademinę 
biblioteką.

Visą žiemą, kiekvieną trečiadienio 
popietę, Vilniaus universiteto bendruo-
menė buvo kviečiama apsilankyti VU 
bibliotekoje ir „pakilti taip aukštai, kad 

...MŪSŲ SVEČIAI. MŪSŲ DRAUGAI. MŪSŲ PARTNERIAI. MES 
Šiuolaikinė biblioteka gali būti suvokiama kaip šalta beasmenė infor-
macija virtualioje erdvėje, bet net ir tuomet svarbiausias išliks žmogus, 
kuris ieško. Bibliotekos egzistavimas nesuvokiamas be vertinimo, 
iš kurio dėliojasi jos esmė, unikalumas ir perspektyvos. Vertybė – tai 
žmonės, ateinantys, tampantys draugais ar partneriais, ir žmonės, joje 
esantys. Bibliotekos veikla neįsivaizduojama be kryptingų žingsnių, 
kurių prasmę gal galėtų apibūdinti imperatyvas – ATIDARYTI DURIS. 
Sena VU bibliotekos tradicija – organizuoti ekskursijas po biblioteką ne 
tik rodant autentiškas sales ar naujas skaityklas, bet ir „praveriant lobių 
skrynias“ su rečiausiais dokumentais – kiekvienais metais įgauna vis 
kitokią reikšmę, pavidalus ar formas, sulaukia vis didesnės auditorijos. 
Kiekvienas čia laukiamas – mes draugiški – tokia aiškia bibliotekos 
pozicija buvo grindžiama bibliotekos veikla 2007-aisiais organizuojant 
ekskursijas ir renginius, kuriant įvairias akcijas, planuojant susitikimus 
su partneriais ar buriant bibliotekos kolektyvą pabūti kartu.

visas Vilnius būtų po kojomis, nusileisti 
į požemius, kur saugoma per 5 milijonus 
knygų, keliauti į praeitį ir ateitį, rasti, ko 
ieškojo ir nesitikėjo rasti“. Akcijos metu 
bibliotekoje apsilankė per 220 VU dės-
tytojų, profesorių, reikalų tvarkytojų, 
tyrėjų, dekanų, administratorių, gydyto-
jų, magistrantų, doktorantų, rezidentų ir 
kitų VU darbuotojų. 

Apsilankiusieji išgirdo bibliotekos is-
toriją, pamatė gražiąsias istorines sales, 
buvo nustebinti naujų patalpų ir skai-
tyklų patogumu ir modernumu. Bibli-
otekos darbuotojai VU bendruomenės 
nariams pristatė duomenų bazes, o bibli-
otekos direktorės pasakojo apie naująjį 
bibliotekos iššūkį – Mokslinės komuni-
kacijos centrą. Galiausiai, kad įspūdžiai 

išliktų kuo ilgiau, akcijos dalyviai mėga-
vosi šokoladiniais VU bibliotekos atradi-
mų saldainiais. 

Visi akcijos dalyviai buvo sužavėti ir 
negailėjo pagyrų bibliotekai. VU dar-
buotojai, apsilankę ekskursijose, vien-
balsiai nusprendė, kad atrado tikrai dar 
nematytą biblioteką.  

Akcijos metu įgyta patirtis, teigiama 
lankytojų nuomonė ir pagyrimai biblio-
tekai paskatino akciją pratęsti. Nuo 2008 
metų kovo mėnesio visą pavasarį bibli-
otekoje vyks antroji akcija ,,Atrask VU 
biblioteką iš naujo: pavasario atradimai“. 
Į pavasarinius atradimus bus kviečiami 
ministerijų, muziejų, bibliotekų, amba-
sadų darbuotojai ir siūloma pamatyti se-
nąją ir nuolat besikeičiančią biblioteką. 

Akcijos „Atrask biblioteką iš naujo“ personažas – bibliotekininkė Zofija Saldainiai akcijos „Atrask biblioteką iš naujo“ dalyviams



Bibliotekos garbingi svečiai 

2007 m. biblioteką aplankė ne vienas aukštas užsienio valstybių vadovas ar pa-
reigūnas. Tarp jų Albanijos prezidentas Alfredas Moisiu, Šveicarijos preziden-
tė Micheline Calmy-Rey, Lenkijos Respublikos ministras pirmininkas Donal-
das Tuskas, 1957 m. Romos sutarties signataras Alfredas Grosset, Prancūzijos 
Ambasados Lietuvoje kultūros patarėjai ir Prancūzų kultūros centro direktorė 

...MŪSŲ SVEČIAI. MŪSŲ DRAUGAI. MŪSŲ PARTNERIAI. MES 
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Akcijos dalyviams atsiveria bibliotekos saugyklos... ...ir duomenų bazės

Vilniaus Rotary klubo nariai bibliotekoje

http://www.mb.vu.lt

Lenkijos Respublikos ministro pirmininko 
žmona Małgorzata Tusk su Lietuvos Respu-
blikos ministro pirmininko žmona Liudmila 
Kirkiliene Adomo Mickevičiaus muziejuje

Ignoto Domeikos anūkės Paz 
Domeiko ir Rita Domeika 

Černiauskienė Adomo 
Mickevičiaus muziejuje



Sylvie Lemason. Jiems pristatyta biblio-
tekos kultūros paveldo dalis, kuri siejasi 
su jų valstybių istorija, kultūra, mokslu. 
Biblioteką aplankė Latvijos prezidentas, 
Vokietijos užsienio reikalų ministras, 
Suomijos ministras pirmininkas, Tur-
kijos ambasadorius, Japonijos ambasa-
dorius. Taip pat įvairius universiteto ir 
bibliotekos svečius – Lietuvos švietimo 
ministrę R. Žakaitienę, Vilniaus didžių-
jų bibliotekų vadovus, Vilniaus Rotary 
klubo narius, įvairių dienraščių žurnalis-
tus, Vilniaus gydymo įstaigų darbuotojus 
ir kitus besidominčius – supažindinant 
su renovuota ir rekonstruota universi-
teto biblioteka, pristatytas ir bibliotekos 
Retų spaudinių skyriuje saugomas loby-
nas.

Pažymėtina birželio 22 dieną Vilniaus 
universiteto biblioteką aplankiusių ne-
paprastų svečių delegacija. Beveik mė-
nesį trukusios ekspedicijos Neris ir jos 
krantai. Konstantino Tiškevičiaus keliais 
po 150 metų dalyviai iš Lietuvos ir Bal-
tarusijos, kurie pakartojo 1857 m. K. 
Tiškevičiaus kelią (per 400 kilometrų) 
nuo Neries aukštupio Kameno kaime iki 
jos santakos su Nemunu Kaune biblio-
tekoje apsilankė neatsitiktinai. 1855 m. 
Eustachijaus Tiškevičiaus iniciatyva da-
bartinėje P. Smuglevičiaus salėje buvo 
sudaryta Laikinoji Vilniaus archeologinė 
komisija, o po metų duris atvėrė Senie-
nų muziejus, kurio pagrindas buvo bro-

Ekspedicijos Neris ir jos krantai. Konstantino Tiškevičiaus 
keliais po 150 metų dalyviai.

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė, 
ministerijos valstybės sekretorius Dainius Num-
gaudis kartu su Vilniaus universiteto ir bibliote-
kos vadovais renovuotose bibliotekos saugyklose 

Pagėgių krašto bibliotekininkams VU bibliotekos generalinės direktorė 
Audronė Glosienė pristato besikeičiančios bibliotekos koncepciją 

lių E. ir K. Tiškevičių, Teodoro Narbu-
to, Kazimiero Vilčinskio ir kt. dovanoti 
senienų rinkiniai. 1860 m. K. Tiškevi-
čius Senienų muziejui perdavė ir savo 
1857 m. sudarytus Neries-Vilijos aukš-
tupio topografinį žemėlapį ir rėvų atlasą. 
Šis žemėlapis ir atlasas dabar saugomas 
Vilniaus universiteto bibliotekos Ran-
kraščių skyriaus fonde. P. Smuglevičiaus 
salėje žemėlapis ir rėvų atlasas ir buvo 
parodyti svečiams, kurie taip pat galėjo 
pavartyti K. Tiškevičiaus knygos apie 
kelionę Nerimi originalą. 

Spalio 26 d. VU bibliotekoje apsilankė 
Pagėgių krašto bibliotekininkai – Pagė-
gių savivaldybės viešosios bibliotekos ir 
jos filialų, mokyklų bibliotekų darbuo-
tojai. Jie norėjo ne tik pamatyti VU ar-
chitektūros ansamblį, bet ir pasisemti 
patirties, pasidalinti bibliotekininkų rū-
pesčiais. Kolegas iš Pagėgių priėmė ge-
neralinė direktorė A. Glosienė. Ji pristatė 
naujojo Mokslinės komunikacijos centro 
viziją. Tuo metu bibliotekoje viešėjusi 
JAV Fulbright programos konsultantė 
Barbie E. Keiser paskaitė jiems paskaitą 
apie bibliotekų vadybą. Svečiams buvo 
parodyta gražiosios bibliotekos salės ir 
naujasis Humanistikos informacijos cen-
tras, grupinio darbo kambariai ir kt. Vė-
liau kolegos susitiko su savo kraštiečiu 
prof. Rolandu Idzeliu. Besišnekučiuoda-
mi visi vaišinosi pagėgiškių atvežtu ska-
niu naminiu sūriu.

Ekspedicijos Neris ir jos krantai. Konstantino Tiškevičiaus keliais po 
150 metų dalyviai bibliotekoje tyrinėja žemėlapius
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Ekskursijos 

Nuo 2006 m. gruodžio 1 d. iki 2007 
m. lapkričio 30 d. buvo suorganizuotos 
682 ekskursijos 6 kalbomis, kuriose da-
lyvavo 9906 asmenys iš 46 šalių (įskai-
tant ir Lietuvą). Daugiausia ekskursijų 
organizuota Lietuvos, Lenkijos ir Vokie-
tijos gyventojams.

Pav. Nr. 7. Ekskursijų statistika pagal kalbas

Pav. Nr. 6. Ekskursijų statistika pagal šalis

Ekskursijų koordinatorė Indrė Jankevičiūtė

http://www.mb.vu.lt
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Renginiai

Vilniaus universiteto biblioteka 2007 
m. dalyvavo įvairiose parodose ir organi-
zuojamose akcijose, tarp kurių svarbiau-
sios buvo:

Paroda Mokslas, studijos, karjera  
2007, kuriai besirengiant buvo sukurta 
filmukas apie VU biblioteką bei pa-
ruošta reklaminė medžiaga. 
Nacionalinės bibliotekų savaitės ren-
giniai: akcija „Išsirink savo bibliote-
kininką“ (balsavo 22 asmenys); akcija 
„Pažink Vilniaus universiteto bibliote-
ką per pietų pertrauką“ (52 lankytojai); 
akcija „Biblioteka dovanoja knygas“ 
(per 5 dienas išdalinta 1628 leidiniai); 
akcija Knygų anotacijos „Skaičiau“ 
– skaitytojai reitinguoja knygas, ra-
šydami ant skirtukų atsiliepimus apie 
perskaitytas knygas (360 skirtukų); 
akcija Skaitytojų mėgiamiausių knygų 
kartoteka – „Pabūk bibliotekininku“.

Nacionalinės bibliotekų savaitės reklaminė 
medžiaga

Vilniaus universiteto bibliotekos 
„Atvirų durų“ dienos

2007 m. „Atvirų durų“ ekskursijos 
vyko 3 savaites. Šių ekskursijų esmė 
– supažindinti universiteto pirmo kurso 
studentus su biblioteka, jos taisyklėmis, 
parodyti istorines sales, papasakoti apie 
bibliotekos teikiamas paslaugas.

Muziejų veikla

VU bibliotekos struktūroje yra du mu-
ziejai – Adomo Mickevičiaus ir Mokslo.

Adomo Mickevičiaus muziejaus siekis 
– tai modernus, atviras, užtikrinantis na-
cionalinio identiteto, dvasinio kultūros 
paveldo išsaugojimą ateinančioms kar-
toms, aktyviai įsitraukiantis į Europos ir 
pasaulio kultūrinį gyvenimą muziejus. 
Šio muziejaus išskirtinis bruožas – akty-
vi kultūrinė ir edukacinė veikla bei itin 
glaudūs ryšiai su Lenkija ir lenkų ben-
druomene Lietuvoje. 2007 metais mu-
ziejus organizavo 30 įvairių renginių, 4 
parodas. Muziejuje apsilankė per 20 000 
ekskursantų.

Mokslo muziejus organizavo 6 paro-
das; 34 interesantams buvo suteikta iš-
sami informacija apie muziejuje saugo-
mus rinkinius. Muziejuje buvo pravestos 
133 ekskursijos, suteikta 371 individuali 
konsultacija ekspozicijos klausimais. 

Activities of Museums

VU library includes two museums 
– Adam Mickiewicz Museum ir Science 
Museum.

The goal of Adam Mickiewicz Mu-
seum is to preserve modern, open, ensu-
ring national identity, spiritual cultural 
heritage for future generations as well as 
to be actively involved in European and 
global cultural life. The exceptional fe-
ature of of Adam Mickiewicz Museum 
is active cultural and educational acti-
vity and especially close relations with 
Poland and Polish community in Lithu-
ania. In 2007 the Museum organized 30 
different events, 4 exhibitions and gui-
ded tours.

VU library Science Museum have or-
ganized 6 exhibitions; served 34 resear-
chers, who were given access to exhibits 
necessary to their scientific work and 
they were provided explicit information 
on specific collections. 133 guided tours 
(71 around the University and Library) 
were conducted, 371 visitors were con-
sulted individually. 

Apie mus 

Daugiausiai apie biblioteką 2007 
m. skelbė studentų laikraščiai Uni-
versitetas Vilnensis ir Studentų era; 
naujienų portalas Delfi; Lietuvos ra-
dijas ir televizija; dienraščia Lietuvos 
rytas, 15 min., Respublika, Vakaro 
Žinios, Lietuvos žinios, naujienų por-
talai ELTA, Vtv.lt ir Info.lt; interneto 
dienraštis Bernardinai.lt; Lietuvos 
mokslininkų laikraštis Mokslo Lietuva; 
agentūra BNS; internetinis naujienų 
žurnalas Balsas; internetiniai leidiniai 
Anonsas.lt., Elektronika.lt, Rašytojai.
lt, Zebra.lt, LKS.lt. 
Dažniausiai 2007 m. buvo minimi 

šie įvykiai: naujo Humanistikos infor-
macijos centro įkūrimas (HIC), tarp-
tautinis netradicinės menų sintezės 
projektas ATVIRA ir Mokslinės komu-
nikacijos centro projektas. 

Mes

Vilniaus universiteto 
bibliotekoje 2007-aisiais dirbo 
176 darbuotojai.

http://www.mb.vu.lt

Vilniaus universiteto biblioteka di-
džiuojasi ne tik jos fonduose saugomais 
turtingais ir reikšmingais Lietuvos kul-
tūrai ir istorijai dokumentais. Biblioteka 
gali didžiuotis ir savo žmonėmis – ištiki-
mais ir ilgamečiais darbuotojais. Direkto-
rė kultūros paveldui Birutė Butkevičienė 
bibliotekoje dirba nuo 1963 m. Pradė-

jusi dirbti bibliotekininke, 1985 m. tapo 
VU bibliotekos direktore. Už nuopelnus 
lietuviškai knygai, jos populiarinimui 
Birutė Butkevičienė 1997 metais apdo-
vanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu, 1999 
metais – Lenkijos Respublikos Auksi-
niu kryžiumi už nuopelnus, apdovanota 
UNESCO padėkos raštu (2005).

2007 m. ji buvo nominuota geriausio 
2006 metų bibliotekininko vardui gauti. 
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu jai 
buvo įteikta Kultūros ministerijos paska-
tinamoji premija. 

Kitas ilgametis bibliotekos darbuotojas 
Vytautas Tavoras, lapkričio 16 d. pami-
nėjo darbo VU bibliotekoje 50-metį.

Jis 1956 m. baigė Vilniaus universitetą 
(bibliotekininkystės specialybę). 1956–
1957 m. dirbo VU Bibliotekininkystės 
katedroje laborantu. Vilniaus universi-
teto bibliotekoje dirba nuo 1957 metų. 
Pirmosios pareigos buvo Skaitytojų ap-
tarnavimo skyriaus Skaityklų sektoriaus 
vedėjas (1957–1970), šio skyriaus vedė-
jas (1971–1979), Informacinės tarnybos 
skyriaus sektoriaus vedėjas (1979–1991). 
Paskelbė straipsnių spaudoje apie infor-
macinį darbą. Vadovavo studentų bi-
bliotekininkų praktikai. Dėstė Vilniaus 
kultūros mokyklos studentams biblio-
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Bibliotekos senjoras Vytautas Tavoras

Bibliotekos darbuotojai sveikina Vytautą Tavorą 50 metų darbo jubiliejaus proga

http://www.mb.vu.lt

tekininkystės dalykus (1965–1975) ir 
VU I kurso studentams informatikos 
pagrindus. Ilgus metus buvo ekskursijų 
po VU rūmus ir biblioteką vadovas. Ak-
tyvus Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
(LBD) narys. Nuo 1996 m. iki šiol yra 

LBD Senjorų darbo grupės narys.
Vytautas Tavoras tikrai turi ką pri-

siminti ir ką papasakoti, juk jam teko 
bendrauti ir dirbti su prof. Levu Vla-
dimirovu, Nojumi Feigelmanu, su ku-
riais 1957–1958 m. dalyvavo ieškant ir 

susigrąžinant iš SSRS bibliotekų senojo 
Vilniaus universiteto išvežtuosius knygų 
fondus.

Vytautą Tavorą už ilgametį darbą Pa-
dėkos raštu apdovanojo VU Rektorius 
akademikas Benediktas Juodka. 

Bibliotekos direktorė kultūros paveldui Birutė Butkevičienė kartu su bibliotekos 
darbuotojais po apdovanojimo Kultūros ministerijoje
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Kalėdinis vakarėlis 

Vilniaus universiteto biblioteka nenori būti draugiška 
tik savo skaitytojams ar svečiams. Tapti atvira – tai ne tik 
trinti konservatyvaus mąstymo ribas, tai naujų bendravimo 
formų ieškojimas, pirmiausia, aplinkoje, kurioje esame, su 
žmonėmis, kurie šalia. Tik emociškai komfortiška apsuptis 
gali įkvėpti ieškojimams, kūrybai, padėti ir guosti. Ypatin-
gas rekonstrukcijos etapas, be galo sudėtingos darbo sąlygos 
diktavo poreikį ieškoti kažkokių sprendimų, kas vienytų, 
telktų, suteiktų nors kokią atgaivą. Daugelis idėjų – išvež-
ti darbuotojus į kokią linksmą kelionę, surengti bendrus 
pasivakarojimus – dėl objektyvių priežasčių nebuvo reali-
zuotos. Nepamirštos, tik nukeltos ateičiai. Viena tradicija 
– šiltai, jaukiai palydėti išeinančius metus – buvo išsaugota 
net ir „ekstremaliomis sąlygomis“. Baltų angelų sekamos 
pasakos, skambant romantiškai gitarų muzikai, virto lyg 
ir vakaro leitmotyvu: „Viskas pasikeis į gerą – neprarask 
vilties.“ Susirinkusiems darbuotojams direktorės pateikė 
staigmeną – pristatė naują produktą 3D. Tai su nuoširdžiu 
„širdies karščiu“ pagaminta sriuba. Baltas angelo sparnas, 
šaltas žiemos vakaras, karšta ir skani sriuba – skirtingi ar 
nesuderinami dalykai virto į vienu jausmu, viena viltimi 
ir nuojauta – šioje bibliotekoje dar bus daug malonių stai-
gmenų, nes viskas tik į gerą. Juk mes kartu.

3D – karšta ir skani bibliotekos direktorių kalėdinė sriuba

Kalėdų angelas

http://www.mb.vu.lt
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Modern library may be perceived as 
a stiff impersonal information in virtu-
al space, however even then the per-
son who searches will remain most im-
portant. The existence of VU Library 
is inconceivable without valuing and 
cherishing things that form its essence, 
uniqueness and potential of perspective 
– these are people who come, become 
friends or partners, and people who work 
in the library. For years the activities of 
the Library has been concurrent and in-
conceivable  without purposeful steps 
whose significance may be described 
by an imperative – TO OPEN THE 
DOOR. An old tradition – to organi-
ze guided tours around the Library not 
only showing  authentic halls or new re-
ading rooms but also „opening treasure 
boxes“ with rarest documents each year 
acquires some other meaning, shapes or 
forms, and attracts larger and larger au-
diences. Everyone is welcome here – we 
are friendly – all library activities were 

...OUR GUESTS. OUR FRIENDS. OUR PARTNERS. WE 
based on this clear position in 2007 or-
ganizing guided tours and events, crea-
ting different actions, planning meetings 
with partners or rounding up the staff of 
the library to spend time together.

Action ,,Discover 
Vilnius University Library anew“ 

Three winter months the Library has 
been inviting to visit and find anew the 
old and ever changing library. Winter 
discoveries’ afternoons atracted over 
200 visitors to spend long and gloomy 
winter afternoons in an interesting and 
sapid manner providing a chance to see 
our old and rich and changing library at 
close quarters.

Honourable guests 
of the Library 

In 2007 the Library was visited by 
many high rank authorities from abroad. 

Among them – the President of Albania 
Alfred Moisiu, President of Switzerland 
Micheline Calmy-Rey, Prime Minister 
of Poland Donald Tusk, Signatory of 
1957 Rome Treaty Alfred Grosset, Cul-
ture Counselors of French Embassy in 
Lithuania and the Director of French 
Culture Centre Sylvie Lemason. They 
were presented to the part of library 
cultural heritage related to their state 
history, culture, and science. Latvian 
President, German Miniser of Foreign 
Affairs, Finland Prime Minister, Tur-
key Ambasador, Japan Ambasador visi-
ted the Library as well. University and 
Library guests – Lithuanian Minister of 
Education Roma Žakaitiene, directors 
of Vilnius major libraries, members of 
Vilnius Rotary club, journalists of diffe-
rent dailies, and other interested visitors 
– besides getting acquainted with the re-
novated and reconstructed library, were 
also presented to the „treasury“ of Rare 
Book Department. 

...ir romantiški gitaros garsai

http://www.mb.vu.lt
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Senosios Vilniaus universiteto biblio-
tekos rekonstrukcijos projektas Lietuvos 
vardo tūkstantmečio valstybės komisijos 
siūlymu įtrauktas į Valstybės investicijų 
2006–2008 m. programą.

2007-aisiais metais baigėsi pirmasis re-
konstrukcijos etapas, kuris buvo skirtas 
saugyklų, kur saugomas unikalus nacio-
nalinės reikšmės spaudos ir rašto pavel-
das, techniniams pertvarkymams. Čia 
įrengta automatinė gaisro gesinimo, ap-
saugos ir priešgaisrinė signalizacijos, mi-
kroklimato krosnelės, dulkių surinkimo 
sistemos, atnaujinti šilumos tinklai, van-
dentiekio sistemos, elektros instaliacija, 
kompiuterių ir telefono tinklai, pakeisti 
liftai. Tuo pačiu buvo suremontuotos 
saugyklų, Lituanistikos skaityklos ir ko-
ridorių patalpos. Labai tiksliai įvykusias 
permainas apibūdina posakis: „iš dulkių 

...IŠ DULKIŲ IR PURVO

ir purvo – į naujai remontuotas patal-
pas“. Rekonstrukcija, kaip ir bet kokios 
permainos, – pakankamai didelis išban-
dymas, pareikalavęs nemažai kantrybės, 
psichologinių ir fizinių jėgų, stipriai 
koregavęs bibliotekos planus ir žymiai 
pakeitęs planuotus veiklos rezultatus. 
Uždarytos saugyklos ir nepasiekiamas 
fondas mažino, o kai kuriuo metu ir visai 
stabdė dokumentų išduotį skaitytojams, 
todėl statistiniai duomenys turi būti su-
vokiami ir interpretuojami tik atsižvel-
giant į konkrečias ir labai objektyvias 
rekonstrukcijos sukurtas aplinkybes. 

Gali džiuginti tik pirmieji ir aiškiai 
matomi rezultatai – nacionalinės reikš-
mės paveldo saugyklose įrengta moderni 
visavertė apsauga, neatpažįstamai pasi-
keitė Lituanistikos skaityklos ir korido-
riaus erdvės.

Kaip viskas vyko. Be komentarų 



2007 m. 
Suremontuota 9566 kv.m. patalpų.
Perkeltas apie 300 tūkst. dokumentų fondas.
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The project of reconstruction of the 
old Vilnius University Library was sche-
duled in the State investment program-
me for 2006–2008 on the proposal of the 
Commission of Lithuanian Millenium.

In 2007 – the first stage of the recons-
truction was finished which was devoted 

http://www.mb.vu.lt

...FROM DUST AND GRIME 
to technical readjustment of the stacks 
holding unique printed and written heri-
tage of national significance. Automatic 
fire detection and alarm system, protec-
tion and antifire signalisation, furnace 
microclimate, dust-gathering systems 
were installed, thermal network was re-

newed, plumbing , electrics, computer 
and telephone network, as well as lifts 
have been changed. At the same time 
the premises of the stacks, corridors and 
the Lithuanistics Reading Room have 
been also repaired. 
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2007 
9566 square meters of the Library space have been repaired
Collection of about 300 thousand documents has been transferred.
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NUMBERS
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Elektroninė biblioteka – 
biblioteka be sienų 

Pastaruoju metu beveik visa mokslinė 
informacija yra sukuriama, skelbiama, 
pateikiama skaitmeniniu pavidalu, kuris 
užtikrina informacijos išsaugojimo ko-
kybę, efektyvią bei unifikuotą prieigos, 
paieškos ir pateikimo formą kiekvienam 
informacijos vartotojui.

Sparčios informacijos ir komunikacijos 
technologijų kaitos procese, šiandienos 
žinių ir informacijos visuomenė kelia vis 
didesnius reikalavimus informacijos tei-
kėjams, todėl neišvengiamai kinta ir aka-
deminių bibliotekų išteklių organizavi-
mas, informacinių paslaugų kryptys bei 
strategija, bibliotekos paslaugos plečiasi 
ir perauga į aukštesnį lygmenį – kuria-
mos bei plėtojamos elektroninės biblio-
tekos struktūros (modeliai), o dabartinės 
mokslinės bendruomenės informacijos 
poreikio epicentru tampa informacijos 
teikėjų (bibliotekų, leidėjų ir kt.) ku-
riamų elektroninių bibliotekų teikiamos 
paslaugos.

Elektroninės bibliotekos paprastai yra 
pritaikytos ne tik skaitymui. Vartotojai 
jose gali ne tik vienu metu ieškoti, su-
sirasti ir skaityti informaciją daugelyje 
įvairių išteklių, bet ir ją išsisaugoti, atsi-
siųsti elektroniniu paštu ar, naudodami 
RSS paslaugą, užsisakyti naujienas, bet 
ir susikurti savo pasirinktų įrašų krepšelį, 
taip pat gali jungtis prie virtualių bibli-
otekų portalų ir iš namų. Elektroninės 
bibliotekos neapsiriboja informacijos 
paieška – jos leidžia kurti informaciją ir 
ją naudoti.

2007 m. pradėta formuoti elektroninės 
VU bibliotekos koncepcija. Elektroninė 
biblioteka suprantama plačiąja prasme, 
kaip el. išteklius ir el. paslaugas teikiantis 
junginys, kurio tikslas – palankios infor-
macinės erdvės kūrimas, prieigos prie 
kokybiškų el. informacijos išteklių užti-
krinimas, el. paslaugų, atitinkančių VU 
bendruomenės poreikius, teikimas.

El. paslaugų ir el. išteklių plėtra VU 
bibliotekoje galima per elektroninės 
bibliotekos perspektyvą, kompleksiš-
kai sprendžiant daugelį klausimų: tin-
klalapis, naujų IT naudojimas paslaugų 
plėtrai, el. išteklių prenumerata, infor-
macijos sklaida, kompiuterinis raštingu-
mas, el. išteklių kūrimas (DB), prieigos 
užtikrinimas, skaitmeninimo klausimai, 
institucinės talpyklos kūrimas, etc.

Elektroninės bibliotekos kūrimas – 
prioritetinis uždavinys 2008-aisiais.

Elektroninis VU bibliotekos 
katalogas 

VU bibliotekos katalogas yra didžiau-
sias tarp akademinių Lietuvos bibliotekų 
ir sudaro per 30 proc. visų akademinių 
bibliotekų įrašų. 

Šiandien elektroninis katalogas apima 
15,81 proc. (2006 m. – 14,43 proc.) viso 
bibliotekos fondo. 2007 metais sukurta 
35 096 bibliografiniai įrašai ir elektroniš-
kai aprašyti 80 982 vienetai dokumentų. 

Jo augimas tolygus, bet nepakanka-
mas. 2007 m. ieškota būdų ir sprendimų, 
kaip paspartinti šį procesą. Optimaliau-
sias būtų popierinio (kortelių) katalogo 
retrokonversija, tai yra katalogo kortelių 
skenavimas, teksto atpažinimas, įrašų 
struktūravimas ir integravimas į elektro-
ninį katalogą. Bibliotekos darbuotojai 
atliko išsamią kortelių katalogo analizę, 
parengė retrokonversijos projektą. Pro-
jektas galėtų būti įgyvendintas per du 
metus, reikėtų apie 750 tūkstančių litų. 
Šis projektas – vienas iš bibliotekos vei-
klos prioritetų.

...BIBLIOTEKA TINKLE

VU bibliotekos elektroniniame kata-
loge 2007 m. gruodžio 31 d. buvo 
345 489 bibliografiniai įrašai ir 

855 382 vienetai dokumentų. 

Pav. Nr. 10. Elektroninio katalogo įrašų dinamika

SKAIČIAI

Kitose bibliotekos kuriamose duo-
menų bazėse 2007 m. buvo:
VU darbuotojų publikacijų duome-

nų bazėje – 28 277 įrašai;
VU istorijos bibliografijos duomenų 

bazėje – 3163 įrašai;
Retrospektyviojoje lituanistikos 

bibliografijos duomenų bazėje – 
6879 įrašai;
Grafikos kolekcijų kataloge – 2138 

įrašai.
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Tinklalapis. Nuo turinio prie 
paslaugų

Informacinės technologijos jau seniai 
užvaldė visas gyvenimo sritis. Kasmet 
sukuriamos naujos informacinės siste-

2007 m. prie bibliotekos kuriamų 
ir administruojamų duomenų bazių 
vartotojai jungėsi 1 738 487 kartus. 

Duomenų bazės VU bibliotekoje

Pav. Nr. 11. Paieškų duomenų bazėse 
dinamika

2007 m. pabaigoje VU biblioteka pre-
numeravo 50 duomenų bazių, 2006-ai-
siais – 40. Vilniaus universiteto bendruo-
menės nariai turėjo prieigą prie daugiau 
kaip 36 tūkst. viso teksto elektroninių 
dokumentų (el. žurnalų ir el. knygų), 
taip pat prie prestižinių bibliografinių 
duomenų bazių ISI Web of Knowledge, 
Zentralblatt MATH ir kt. Tarptautinės 

kompanijos Euromonitor International 
statistikos duomenų bazė GMID užti-
krino prieigą prie 205 pasaulio valstybių 
demografinių, ekonominių bei rinkos 
statistinių duomenų. 

Duomenų bazių panauda kasmet auga. 
2007 m. prie jų VU bendruomenės na-
riai jungėsi 93 592 kartus, atliko 425 426 
paieškas; vartotojams buvo pateikta 274 
626 viso teksto straipsniai. Galima kons-
tatuoti, kad kiekvienas VU bendruome-
nės narys 2007 m. prie DB jungėsi ~ 3,7 
karto, atliko vidutiniškai 17 paieškų ir 
pasinaudojo 10,9 viso teksto straipsniais. 
Palyginti su 2006 m., paieškų skaičius iš-
augo iki 76 206. Be to, kiekvienam VU 
mokslininkui, dėstytojui ar studentui 
suteikiama galimybė naudotis duomenų 
bazėmis iš namų

VU bibliotekos darbuotojų tinklaraštis
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mos, gamintojai vartotojams siūlo įvai-
riausią techninę ir programinę įrangą. 
Dažnai bibliotekos nespėja laiku susio-
rientuoti gausybėje įvairiausių produktų, 
kartais pritrūksta kompetencijos įvertin-
ti siūlomas galimybes. Taip prarandami 
vartotojai, nes jie nori gauti informaciją 
ar paslaugas čia ir dabar, 24 valandas per 
parą, 7 dienas per savaitę, viską vienu 
kartu, vienu pelės klavišo paspaudimu. 
Todėl požiūris į bibliotekų tinklalapius 
turi keistis. Visų pirma reikia atsakyti į 
klausimą, kas yra bibliotekos tinklala-
pio vartotojas ir ko jis realiai nori. Pa-
analizavus vartotojų poreikius, paaiškės, 
jog jiems svarbu „pasiekti“ įvairų turinį 
– tekstus, garsą, vaizdą; susisiekti su bi-
bliotekininku bet kuriuo metu, moky-
tis, dalyvauti diskusijų klubuose, plepėti 
su kitais vartotojais ir pan. Dažniausiai 
vartotojai naudojasi duomenų bazėmis, 
katalogu, skaito el. knygas, pageidauja 
tokių programų, kaip RSS, tinklaraščiai, 
podkastingai, viki, o taip pat įvairiausių 
būdų, kaip susisiekti su bibliotekininku.

Visa tai gali garantuoti modernus, pa-
togus naudotis, nuolat atnaujinamas bi-
bliotekos tinklalapis.

Dar 2006-ųjų pabaigoje suburtos VU 
bibliotekos tinklalapio modernizavi-

mo koncepcijos parengimo darbo gru-
pės tikslas buvo – parengti tinklalapio 
modernizavimo koncepciją bei sukurti 
lankstų, patrauklų vartotojams produktą, 
naudojant įmanomas internetines infor-
macines technologijas. Analizuota pa-
saulio ir Lietuvos bibliotekų tinklalapiai, 
naujos pažangios internetinės informa-
cinės technologijos, kurias būtų galima 
pritaikyti diegiant papildomas paslaugas, 
ypatingas dėmesys kreiptas turinio val-
dymo sistemų analizei, parengta preli-
minari tinklalapio struktūra bei detalios 
techninės tinklalapio kūrimo sąlygos. 

Buvo atsižvelgta ir į vartotojų nuomo-
nę. Pirmą kartą bibliotekoje buvo or-
ganizuota fokus grupė, kurios dalyviais 
buvo 4 vyrai, 2 moterys, tarp kurių įvai-
rių kursų studentai, dėstytojai, aktyvūs ir 
ne bibliotekos vartotojai. Jų amžius buvo 
21–40 metų.

Taip pat atlikta anoniminė anketinė 
vartotojų apklausa, kuria siekta išsiaiš-
kinti, kokią informaciją vartotojai norėtų 
matyti ir kokiomis elektroninėmis pas-
laugomis naudotis bibliotekos tinklala-
pyje.

Apibendrinus rezultatus, padaryta iš-
vada, jog VU bibliotekos tinklalapis tu-
rėtų būti aiškus, suprantamas, patogus ir 

paprastas naudotis, informacija turi būti 
lengvai surandama, tinklalapis – interak-
tyvus, dinamiškas ir įdomus. 

Metų pabaigoje pasirašyta sutartis su 
kompanija, kursiančia naują bibliotekos 
tinklalapį.

Naujoji Biblioteka 2.0 
seniausioje šalies bibliotekoje

2007 m. VU biblioteka žengė į naujų-
jų informacinių technologijų pasaulį, va-
dinamą Web 2.0 ir Biblioteka 2.0. Web 
2.0 – nėra vien nauja tinklo specifikaci-
ja; tai – naujas požiūris į pasaulinį tinklą, 
kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas 
žmonių idėjoms ir kūrybingumui, o 
ne technologinėms žinioms. Dėmesio 
centre atsiranda nebe interneto svetai-
nės, bet vartotojai, rašantys tinklaraščius 
(angl. - blogs), kuriantys viki svetaines 
(angl. – wiki), publikuojantys vaizdo ir 
garso įrašus, bendraujantys socialinių 
tinklų svetainėse.

Biblioteka 2.0 – tai Web 2.0 principų 
bei įrankių adaptacija bibliotekinėje er-
dvėje ir naujas bibliotekų paslaugų tei-
kimo modelis, kuriame pagrindinis dė-
mesys skiriamas vartotojui, o paslaugos 
teikiamos interaktyviais, įtraukiančiais, 

VU bibliotekos gidų tinklaraštis
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dalyvavimą skatinančiais būdais.
Pradėję domėtis Biblioteka 2.0, VUB 

darbuotojai  sukūrė, regis, pirmuosius 
tarp Lietuvos akademinių bibliotekų 
tinklaraščius ir viki svetainę. Šiuo metu 
naujienomis ir pamąstymais keičiamės 
vidiniame darbuotojų tinklaraštyje, o ak-
tyvi bibliotekos ekskursijų vadovų grupė 

turi savo tinklaraštį. VUB kvalifikacijos 
kėlimo ir kompetencijos plėtros viki –  
tai erdvė, kur galima rasti kvalifikacijos 
kėlimo kalendorių, dokumentų formas, 
nuorodas, perskaityti bei komentuoti 
kolegų atsiliepimus apie jų aplankytus 
seminarus, kursus, komandiruotes, per-
žiūrėti kelionių nuotraukas, suplanuoti 

savo  komandiruotę ir pan. Bibliotekos 
interneto svetainėje sukurta tarp jauni-
mo populiari nuorodų sistema delicious.

2008 metais VUB planuoja sukurti dar 
vieną tinklaraštį, kuris bus skirtas mūsų 
skaitytojams ir, tikimės, įdomus, patrau-
klus ir naudingas visai akademinei ben-
druomenei. 

Electronic library – library 
without walls 

In 2007 the formation of conception 
of electronic VU Library was started. 

Electronic library is understood in the 
broad sense, as a compound poviding 
e-resources and e-services, that aims to 
create favourable information space, to 
ensure access to qualitative e-resources, 
to provide e-services  in accordance with 
the needs of VU community.

Development of e-resources and e-
services in VU Library is possible only 
via the perspective of  electronic libra-
ry, solving a whole row of issues inte-
gratively: network, usage of new IT for 
service development, subscription of 
e-resources, information dissemination, 
computer literacy, creation of e-resour-
ces (DB), ensurance of access, digitizati-
on issues, creating an institutional repo-
sitory, etc.

Creation of electronic library– priority 
task of 2008.

New Library 2.0 in the oldest 
library of the country

Exploring the possibilities of Library 
2.0 we created perhaps the first blogs 
and wiki among Lithuanian academic 
libraries. At present we exchange our 
news and opinions in the inner blog of 
the Library, while an active group of li-
brary tour guides has its own blog. Wiki 
of staff development is a space where 
one can find a competence development 
events calendar, document forms, refe-
rences, may read and comment on visi-
ted seminars, courses, business trips, see 
travel photos, plan their own business 
trips, etc. Library internet homepage in-
cludes a popular among youth reference 
system del.ic.ious,

...LIBRARY 
ON THE NET

VU bibliotekos viki
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2007 m. VU bibliotekos personalo 
plėtra pasižymėjo veiklos kryptingumu, 
darbuotojų aktyvumu ir kompetencijų 
plėtros spektro, priemonių ir būdų įvai-
rumu.

Iš viso 2007 m. kvalifikaciją bent vie-
ną kartą kėlė 113 darbuotojų. Įspūdingas 
aplankytų šalių sąrašas (Lietuva, Baltaru-
sija, Lenkija, Latvija, Čekija, Danija, Es-
tija, Vokietija, Pietų Afrikos Respublika, 
Suomija, Švedija, Norvegija, Rusija, 
Belgija ir Liuksemburgas) byloja apie 
tai, kad VU bibliotekos darbuotojai pa-
tobulino užsienio kalbų ir kompiuterinio 
raštingumo žinias bei atsikratė viešo kal-
bėjimo konferencijų metu baimės. 

...MOKYTI. 
MOKYTIS 

VU bibliotekos deklaruojamas tikslas – BESIMOKANTI ORGANIZACIJA 
– nėra tik tuščias žodžių skambėjimas ar reklaminis lozungas, niekada 
nevirstantis realybe. Žinodama savo misiją – teikti aukščiausios kokybės 
informacines paslaugas – biblioteka identifikuoja save kaip dinamišką, 
imlią ir lanksčią struktūrą, kur  žinojimo spragos yra tiesiog neleistinos.
Žodžių junginys „Klausk bibliotekininko“ prasmingas tik tuom-
et, jei turi logišką vedinį – „Bibliotekininkas žino“. Ir tokia jungtis 
neįmanoma be įsisąmoninto ir pajausto poreikio MOKYTIS. NUOLAT. 
Tik tuomet gali padėti kitiems – IEŠKOTI. KARTU.

Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir 
kompetencijos plėtra

Elona Malaiškienė skaito pranešimą tarptautinėje Baltijos šalių konferencijoje Taline

Tarptautinė konferencija Universitetų 
bibliotekos permainų laikotarpiu.

Tarptautinio seminaro Bendros skaitmeni-
nės informacijos sistemos DigiAuskunft 
kūrimas metu

http://www.mb.vu.lt
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Vienu iš ryškiausių 2007 metų įvykių 
galima laikyti du JAV Fulbright progra-
mos konsultantės Barbie E. Keiser vi-
zitus (bendra trukmė – šešios savaitės), 
kurių tikslas buvo konsultuoti VU bibli-
otekos personalo plėtros, vadybos, nau-
jųjų informacinių technologijų ir kitais 
klausimais pokyčių ir naujovių laikotar-
piu. Susipažinusi su bibliotekos sistema, 
struktūra, darbuotojais ir įvertinusi esa-
mą padėtį, stiprybes ir silpnybes, Barbie 
E. Keiser davė nemažai reikšmingų pa-
tarimų bibliotekos veiklos tobulinimo ir 
planavimo, pokyčių valdymo klausimais, 
palietė informacijos audito, kokybės ge-
rinimo, poreikių vertinimo ir strateginio 
valdymo problemas, akcentavo personalo 

Pav. Nr. 12. VUB darbuotojų komandiruotės 2007 m.

Diskusijos seminaro Palangoje metu

 ...pakeliui namo

plėtros, personalo politikos ir darbuotojų 
motyvavimo svarbą. Konsultantės vizitai 
pagerino bibliotekos veiklą, išjudino bei 
suvienijo darbuotojus, atkreipė Vilniaus 
universiteto bendruomenės narių dėme-
sį bei paskatino dar labiau tobulinti bi-
bliotekos veiklą. 

2007 m. VU bibliotekos darbuotojai 
ne tik aktyviai dirbo grupėse, kurių buvo 
net 7, bet ir lankė Lietuvos kultūros dar-
buotojų tobulinimosi centro seminarus, 
klausėsi VU fakultetų dėstytojų prane-
šimų bei dalyvavo kitų Lietuvos insti-
tucijų organizuotose konferencijose ir 
seminaruose. Be to, patys prisidėjo prie 
savo kompetencijos plėtros. Kiekvieną 
ketvirtadienio ankstyvą rytą bibliotekos 
darbuotojai diskutuodavo bibliotekai rū-

http://www.mb.vu.lt
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pimais klausimais; o kiekvieną antradienį 
dalyvavo praktinių patarimų seminaruose 
„Įdomiai & Trumpai = IT“, kurių metu 
buvo atskleidžiamos visos informacinių 
technologijų paslaptys ir gudrybės. Bibli-
oteka kartu su VU Komunikacijos fakul-
tetu organizavo vieną tarptautinę konfe-
renciją Universitetų bibliotekos permainų 
laikotarpiu, du tarptautinius seminarus 
– Architektūriniai sprendimai šiuolaikinėje 
akademinėje bibliotekoje ir Bendros skai-
tmeninės informacijos sistemos DigiAus-
kunft kūrimas, dvi pažintines išvykas į 
Lietuvos bibliotekas bei išvažiuojamąjį 
seminarą Palangoje, kuriame buvo in-
tensyviai diskutuoti periodinių leidinių 
prenumeratos modelio, skaitmeninimo 
strategijos, informacinių technologijų 
plėtros, vartotojų aptarnavimo tobulini-
mo ir bibliotekos rinkodaros ir reklamos 
klausimai. 

2006 metais prasidėjęs glaudus ben-
dradarbiavimas su Tamperės (Suomijos) 
universiteto biblioteka, šiais metais įgijo 
naują bendradarbiavimo formą – dar-
buotojų mobilumo. Erasmus personalo 
mobilumo programos dėka mūsų bibli-
otekoje stažavosi Tamperės universiteto 
bibliotekos darbuotoja Maija Ikonen, o 
VU bibliotekos darbuotoja Jolanta Losu-
novienė – Tamperės universiteto biblio-
tekoje. Darbuotojų mobilumo programa 
– tai ne tik puiki galimybė susipažinti 
su kitomis bibliotekomis, bet ir įvertinti 
savo bibliotekos būklę bei pamatyti visus 
privalumus ir trūkumus. 

2007-ieji VU bibliotekos personalo 
plėtroje – tai proveržio, veiksmo ir to-
bulėjimo metai. Bibliotekos darbuotojai 
įgijo ar patobulino užsienio kalbų, infor-
macinių technologijų, skaitmeninimo, 
vadybos ir kt. kompetencijas. 2008 me-
tais biblioteka judės tik į priekį, ieškos 
naujų, dar nežinomų ir kūrybingų būdų 
personalo plėtros veiklai gerinti. Tobu-
lėsime mes, tobulės mūsų vartotojai!

„Minčių žemėlapis“ seminare Palangoje JAV Fulbright programos konsultantės Barbie E. Keiser paskaita bibliotekos 
darbuotojams

JAV Fulbright programos konsultantės Barbie E. Keiser susitikimas su bibliotekos Restauravimo 
skyriaus darbuotojais

Trakuose

http://www.mb.vu.lt



ir siūlymus:
Informacinio raštingumo pas-
kaitos vyko įprastų paskaitų 
metu, todėl susirinko dauguma 
studentų ir daugiau jų išgirdo 
apie VU bibliotekoje teikia-
mas elektronines paslaugas, kas 
jiems bus labai naudinga studi-
juojant universitete. 
Paskaitose buvo labiau moty-
vuoti tie studentai, kurie žino-
jo, jog  bus atsiskaitymas, to-
dėl siūloma įtraukti privalomą 
atsiskaitymą už kursus visuose 
fakultetuose, kuriuose bus vyk-
domas šis projektas ateityje.

Sėkmingai įvykęs pirmasis 
pilotinis projektas suteikė ne-
mažai patirties ir paskatino kurti 

ateities planus informacinio raštingumo 
srityje. Išskiriant ateities perspektyvas, 
pateikiami šie pasiūlymai, kurie taip pat 
buvo pristatyti 2007 m. lapkričio mėn. 
20 d. vykusiame VU Senato Bibliotekos 
reikalų darbo grupės posėdyje:

Plėtoti dabartinį Informacinio raštin-
gumo projektą integruojant į Studijų 
įvado (ar atitinkamo) kurso programą 
visuose VU fakultetuose su praktiniai 
užsiėmimais;
Rengti nuotolinius informacinio raš-
tingumo kursus;
Perspektyva – rengti diferencijuotus 
kursus su praktiniais užsiėmimais (1 
ir 4 kurso studentams, 1 kurso magis-
trantams).
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2007 m. rudenį pradėtas vykdyti pi-
lotinis projektas, kurio tikslas yra inte-
gruoti informacinio raštingumo paskai-
tas „Elektroninės informacijos paslaugos 
Vilniaus universiteto bibliotekoje“ pir-
mo kurso studentams į Studijų įvado 
(ar ją atitinkančią) discipliną. Šiais me-
tais šis projektas vykdytas VU Teisės ir 
Matematikos ir informatikos fakultetuo-
se. Teisės fakultete vyko viena paskaita 
(2007 m. spalio 2 d.). Matematikos ir 
informatikos fakultete paskaitos vyko 
keturiais srautais. Be to, šiame fakultete 
pavyko įgyvendinti ir atsiskaitymo už šį 
kursą idėją.

The declared aim of VU Library – LE-
ARNING ORGANIZATION – is not 
only an empty sound or a popular cry 
which is never realised. Knowing its 
mission – to provide information servi-
ces of the highest quality – the Library 
identifies itself as a dynamic, receptive 
and flexible structure, where breaches of 
knowledge are simply impermissible.

The compound of words „Ask libra-
rian“ is meaningful only if it has a lo-
gic derivative – „Librarian knows“. And 
such a compound is impossible without a 
developed and felt inside need  LEARN 
.CONTINUALLY. Only then we may 
help others – SEARCH. TOGETHER

Vilnius University Library staff 
competence development

The 2007 development of VU Libra-
ry staff was distinguished by singleness 
of activities, by diversity of competence 
development spectre, different means 
and ways.

The six week visit of USA Fulbright 
programme senior specialist Barbie E. Kei-
ser to VU Library had undoubtedly contri-
buted very much to the formation of the 
competence program. It was perhaps the 
first library in the country who has invited 
an outside expert for the analysis of activi-
ties  and  recommendations.

In 2007 more than a half of our staff 
members improved their qualification 
at least once. The imposing list of vi-
sited countries (Lithuania, Byelorussia, 
Poland, Latvia, Czechia, Denmark, Es-
tonia, Germany, Republic of South Af-
rica, Finland, Sweden, Norway Russia, 
Belgium and Luksemburg) points out 
that VU Library officers improved their 
knowledge of foreign languages and  
computer literacy as well. 

Information literacy

In autumn 2007 a pilot project was star-
ted to integrate information literacy lectu-
res „Electronic information services at VU 
Library“ for first grade students into Intro-
ductory course. This year the project was 
implemented in the Faculty of Law and 
Faculty of Mathematics and Informatics. 
One lecture was conducted in the Faculty 
of Law (2007, October 2.). Lectures in the 
Faculty of Mathematics and Informatics 
were carried out in four streams. Six su-
bjects were taught during lectures:

Search strategy and inquiry formulation 
principles
Library subscribed databases and  infor-
mation search in them
Vilnius university library internet ho-
mepage
Vilnius university library electronic ca-
talogue
Vilnius university library collection of 
CDs
Free accessed thematic resources

Pilotinis projektas „Informacinis raštingumas VU pirmo kurso studentams“

...TO TEACH.
TO LEARN 

Paskaitų metu buvo skaitomos 6 te-
mos:

Paieškos strategija ir užklausos formu-
lavimo principai
Bibliotekos prenumeruojamos duome-
nų bazės ir informacijos paieška jose
Vilniaus universiteto bibliotekos in-
terneto svetainė
Vilniaus universiteto bibliotekos elek-
troninis katalogas
Vilniaus universiteto bibliotekos kom-
paktinių diskų fondas
Laisvos prieigos teminiai ištekliai
Apibendrinant šių metų pilotinio pro-

jekto patirtį, galima daryti tokias išvadas 

Informacinio raštingumo kursų koordinatorė 
Žibutė Petrauskienė

Informacinio raštingumo kursų dėstytoja 
Julija Niauraitė
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Vienas pagrindinių ir esminių VU bi-
bliotekos veiklos uždavinių – formuoti 
ir skleisti informacijos išteklius, atitin-
kančius akademinės bendruomenės po-
reikius, užtikrinti efektyvią ir integruo-
tą prieigą, kurti aktyvaus mokymosi, 
atradimų ir kūrybos aplinką. 2007 m. 
biblioteka aiškiai numatė pagrindines 
kryptis, kurių laikymasis ir tarpusa-
vio koreliacijos suvokimas leistų ne tik 
pasiekti norimų rezultatų artimiausiu 
metu, bet ir projektuoti bibliotekos vei-
klą tolimesnei perspektyvai. Strateginės 
kryptys dvi:

informacinių išteklių kokybės užtikri-
nimas (naujumas, aktualumas, formų 
įvairovė);
informacijos paslaugų kokybės tobu-
linimas (paslaugų skaičiaus ir asorti-
mento didinimas, fizinės ir virtualios 
aplinkos patrauklumo didinimas).
VU bibliotekos vizija galėtų būti žy-

mima tam tikrais imperatyvais:
atidaryti duris;
atrakinti kolekcijas;
bet kokia informacija greitai;
atsakymai į visus klausimus.
2007 m. bibliotekos žingsniai aiškiai 

atliepė ateities siekius – buvo atliekamos 
apklausos, siekiant sumažinti atskirtį 
tarp vartojimo poreikių ir teikiamų pas-
laugų formų, turinio ir kokybės. Rezul-
tatų analizė tapo dingstimi tam tikroms 
darbo grupėms bibliotekoje formuoti ir 
konkretiems sprendimams priimti, tai 
yra parengti informacijos išteklių fondo 
formavimo gaires, suformuluoti popie-
rinių periodinių leidinių prenumeratos 
koncepciją, didinti atvirus fondus visose 
skaityklose ir fakultetų bibliotekose ir 
rengtis perėjimui prie aiškiau apibrėžto 
teminio/disciplininio skaityklų mode-
lio, didinti paslaugų skaičių, garantuoti 
informacinę sklaidą apie teikiamas pas-
laugas, o kartu ir apie esminius pasikeiti-
mus vis naujais komunikavimo kanalais.

...TIKSLAS – 
KOKYBĖ

Kokybiško turinio ir kokybiškų paslaugų dermė – siekiamybė.
Patenkinti vartotojo lūkesčiai – misija.
Vartotojo įtraukimas į informacijos išteklių fondo formavimo procesus – idėja.

Naujų leidinių ekspozicija HIC
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Nuolat didėjantis informacijos porei-
kis mokslo ir studijų procese, augantis 
VU bibliotekos vartotojų skaičius ne-
leidžia kvestionuoti bibliotekos, kaip 
vieno pagrindinių dėmenų studijų ko-
kybės gerinimo procese, egzistavimo 
svarbos ir plėtros būtinybės. Tik nuolat 
plečiamas informacijos išteklių fondas ir 
jo įvairovė, atliepianti akademinės ben-
druomenės lūkesčius, gali leisti bibliote-
kai deramai vykdyti savo misiją.

Naujieji grupinio darbo ir seminarų kambariai. Galima rezervuoti

Didėjančiam vartojimui – 
kokybiškas fondas

Pav. Nr. 13. VUB vartotojai 2003–2007 m.

2007 m. biblioteka sudarė darbo gru-
pę, kurios tikslas – suformuluoti bi-
bliotekos fondo formavimo strategiją, 
kurioje būtų aiškiai apibrėžti formavi-
mo būdai, prioritetai ir kriterijai. Gru-
pės darbo rezultatas – parengtos gairės, 
reflektuojančios principines bibliotekos 
pozicijas informacijos išteklių formavi-
mo procese:

prioritetinis įsigijimo būdas – pirki-
mai: atsakingas disponavimas finansais, 
motyvuotas apsisprendimas leis tikėtis 

naujos kokybės;
svarbiausias kriterijus – ne kiekybė, 

bet kokybė: tik toks indikatorius užkirs 
kelią atsitiktiniam kaupimui, „išgry-
nins“ dovanų, mainų ir prenumeratos 
principus;

didžiausia vertybė –  turinio ir formos 
įvairovė: spausdinti dokumentai, ran-
kraščiai, grafikos darbai, elektroniniai 
ištekliai, mediateka ir t.t.;

kokybės užtikrinimas – vartotojų nuo-

monė: numatyta suformuoti komplek-
tavimo tarybą, kviečiant konsultantus-
ekspertus, jau sukurta nauja, patraukli ir 
aiški leidinių užsakymo forma, kurioje 
kiekvienas akademinės bendruomenės 
narys gali siūlyti leidinius centrinės bi-
bliotekos skaitykloms.

Tikimasi, kad naujų gairių patvirti-
nimas suponuos esmingus pokyčius, 
siekiant užtikrinti kokybišką studijų ir 
mokslo tiriamojo darbo procesą.

FONDAS:
FAKTAI. SKAIČIAI 

Informacijos išteklių formavimui kas-
met gaunamas nustatytas finansavimas 
iš programos Valstybinės reikšmės VU 
bibliotekos veiklos užtikrinimas  Už šias 
lėšas perkamos knygos ir audiovizualinė 
medžiaga centrinei bibliotekai, serialiniai 
leidiniai, elektroniniai ištekliai ir duo-
menų bazės visiems universiteto padali-
niams. 

2007 m. spausdintų dokumentų buvo 
nupirkta:
9383 vnt. knygų ir monografijų;
5434 vnt. laikraščių ir žurnalų.

Vilniaus universiteto biblioteka spaus-
dintus informacijos išteklius ne tik perka, 
bet ir gauna privalomąjį egzempliorių iš 
Lietuvos leidėjų (~5626 vnt.), dovanų 
(~10 696 vnt.), keičiasi dokumentais su 
kitomis Lietuvos ir pasaulio bibliotekomis 
(~1656 vnt.).

Iš viso 2007 m. bibliotekos fondas pasi-
pildė 57 645 vnt. dokumentų:

41 279 vnt. knygų ir monografijų; 
8 901 vnt. serialinių leidinių;
487 vnt. grafikos darbų;
5 981 l.s.vnt. rankraščių; 
64 vnt. retų spaudinių;
633 vnt. Jungtinių Tautų Organizacijos 
dokumentų. 
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Informacija – nedelsiant

PPP (prenumeruojamos periodikos 
politika)

Vienas aiškiausių informacinių pas-
laugų kokybės rodiklių yra pateikimo 
greitis, todėl 2007 m. biblioteka viena 
prioritetinių krypčių apsibrėžė paslau-
gas, teikiamas elektroniniu būdu, o tai 
paskatino peržiūrėti popierinių leidinių 
prenumeratos politiką. Biblioteka pasiū-
lė naują koncepciją, kurios esmė – atsi-
sakyti popierinio leidinio varianto, jei jis 

yra prenumeruojamose duomenų bazė-
se, tuo būdu išvengiama dubliavimo, o 
informacija elektroninėje erdvėje pasie-
kiama neabejotinai greičiau. 2007 metų 
rugsėjo 25 d. VU Senato komisijos po-
sėdyje buvo priimtas sprendimas, regla-
mentuojantis prenumeratos kaštus Cen-
trinei ir fakultetų bibliotekoms ir aiškiai 
apibrėžiantis laipsnišką perėjimą prie el. 
dokumentų, atsisakant popierinės žurna-
lų ir laikraščių formos. Toks nutarimas 
– akivaizdi slinktis informacinio lauko 
atvirumo kryptimi, nes leidžia:

informaciją gauti nedelsiant, 

Jauki HIC Žalioji periodikos skaitykla

keisti bibliotekos, kaip archyvo, už-
daros popierinių dokumentų talpyklos, 
funkcijas.

Atvira. Draugiška

Biblioteka jau seniai yra užsibrėžu-
si aiškų  tikslą – sukurti informacinę ir 
fizinę aplinką, įkvepiančią kūrybinėms 
paieškoms, analitinėms studijoms. Ne-
demonstruoti savo konservatyvumo, 
perdėtos akademinės rimties, bet tapti 
draugiška kiekvienam, atvira drąsiems ir 
netikėtiems sprendimams.

Ryškiausias atvirumo liudijimas – 
2007m. rugsėjo 8 d. atidarytas Huma-
nistikos informacijos centras, kuriame 
nėra rakinamų, uždarų patalpų, paslėptų 
knygų, kiekvieną žingsnį stebinčio bibli-
otekininko-prižiūrėtojo. HIC yra mo-
dernios bibliotekos pavyzdys, orientyras, 
pagal kurį ateityje bus modeliuojamos ir 
kitos bibliotekos erdvės, kur svarbiausia 
bus: 

atviri fondai;
atskiros individualaus darbo zonos;
galimybė laisvai judėti visoje bibliote-

koje: užsisakyti leidinį iš bet kur į bet 
kur;

kompiuterinė prieiga, belaidis inter-
netas;

laisva komunikacijos zona, kurioje 
numatoma įrengti laisvalaikio spaudos 
stendą, pastatyti kavos aparatus.

Nuolatinė bibliotekos skaitytoja profesorė Regina Koženiauskienė naujajame Humanistikos 
informacijos centre
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Our ambition – coherence 
between qualitative content and qualitative serv-
ices
Our mission – satisfied 
expectations of users.
Our idea - involvement of users in the process of 
formation of 
information resources collection

In 2007 the Library formed a work group whose goal was to 
formulate the strategy of formation of library holdings, that 
would precisely define formation ways, priorities, and criteria. 
The result of the Group work - prepared guidelines reflecting 
principal position of the Library in the process of formation of  
information resources:

priority way of acquisition – purchases: responsible disposal 
of funds, motivated decision will enable to expect new quality

the most important criterion – not quantity, but quality: 
only such indicator will stop casual accumulation, „purify“ 
principles of donations, exchange and subscription.

the biggest worth – diversity of content and form: printed 

documents, manuscripts, graphic prints, electronic resources, 
mediatecque, etc.

quality ensurance – user‘s opinion: it is planned to form an 
acquisition board, to invite consultants-exsperts; a new, attrac-
tive and intelligible form of publication order has been cre-
ated, in which each member of academic community could 
propose publications to central library reading rooms.

Information – straightaway

PPP (policy of subscribed periodicals)

One of the clearest indicators of the quality of information 
services is how fast the ordered items are delivered, therefore 
in 2007 the Library defined electronic services as one of its 
priority objectives, so we were impelled to review the policy of 
subscription of paper version of publications. The Library offe-
red a new conception, which aims to reject  the paper version  
of publications if it is in subscribed databases. Thus we could 
avoid  duplication and information might be accessible in the 
electronic space much faster. On 25 September 2007 VU Se-
nate Commission adopted a decision to regulate subscription 
costs for Central and faculty libraries and precisely defined 
gradual transition to e-documents rejecting paper versions of 
journals and newspapers. This decision shows an  obvious ten-
dency towards open access information, as it enables:

to receive information straightaway  
to change the functions of a library as an archyve, a closed 

repository of paper documents

PASLAUGOS: FAKTAI.SKAIČIAI 
2007 m.

VU bibliotekos plotas – 22 111 kv.m.
VU bibliotekos fonde – 545 5545 vnt.
Registruoti vartotojai – 27 394
Apsilankymų skaičius – 495 343
Darbo vietų skaičius vartotojams – 1076, 
kompiuterinių – 130
Išduotis – 572 340 vnt.
Atviras fondas užima 2112 lentynų metrų.
Įvykdyta informacinių užklausų –39 110
Kopijos – 314 015

NAUJA
Aleph cirkuliacijos modulio įdiegimas visose fakultetų 
bibliotekose – paieškos ir išduoties greičio garantas.
Nemokamas skenavimas.
Galimybė rezervuoti patalpas.
Skaityklų darbo laiko ilginimas sesijų metu – sutartis 
su studentų atstovybėmis.

Vienas iš bibliotekos rekonstrukcijos projekto partnerio UAB Si-
vystos atstovas Arūnas Puzinas prie informacijos stendo HIC

...THE GOAL – QUALITY
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...IŠSAUGOTI. PARODYTI

Mokslo ir kultūros paveldo 
saugojimas ir sklaida

2007 m. bibliotekoje buvo:
 73 556 senos ir retos knygos:
10 000 senųjų žemėlapių
2237 senieji atlasai 
259 711 rankraščių 
91 301 vienetas Grafikos kabineto 
rinkiniuose

Retų spaudinių saugyklų šeimininkė, skyriaus vedėja Virginija Galvanauskaitė

 Rankraštinis botanikos atlasas Pflanzen-Atlas...(1853)

2007 m. biblioteka praturtėjo dviem 
retomis knygomis. Viena jų – rankrašti-
nis 1853 metais pieštas spalvotas botani-
kos atlasas Pflanzen-Atlas, enthaltend die 
Darstellung sämmtlicher in der Provinz 
Preussen vorkommenden, phanerogamis-
chen Feldpflanzen, gezeichnet von Rector 
E. G. I. Waldhauer, Lehrer an der höhern 
Bürgerschule zu Memel, kuriame vaiz-
duojama Prūsijos provincijoje sutinka-
mi lauko augalai. Pirmą kartą biblioteka 

knygą įsigijo už Vilniaus universiteto 
bendruomenės 2 proc. GPM mokestį ir 
VU Tarptautinio verslo mokyklos direk-
toriaus Juliaus Niedvaro asmenines lėšas. 
Antrasis įsigytas leidinys yra vertingas 
XVI amžiaus teisės veikalas – konvoliu-
tas – Forster, Valentin (1530–1608). De 
successionibus quae ab intestato deferuntur 
libri quinque... Basileae, 1566; Ferrarius, 
Joannes (1485–1558). In usus feudorum 
collectanea quodammodo methodica tyro-
nibus in iuris disciplina versantibus non 
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Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos liudijimas

Vilniaus medicinos draugijos narių registracijos knyga 
„Aukso knyga“, įtraukta į UNESCO programos Pasaulio 

atmintis Lietuvos nacionalinį registrą

inutilia... Francoforti, 1554. Knyga 
nušviečia to meto Europos teisės 
mokslo padėtį. 

Universiteto biblioteka popu-
liarindama senąjį kultūros paveldą 
jau keleri metai aktyviai dalyvauja 
UNESCO programoje Pasaulio at-
mintis. 2007 m. Lietuvos naciona-
liniam registrui buvo pristatyta Mi-
kalojaus Daukšos Katechizmas arba 
mokslas kiekwienam krikszczionii 
priwalus. Vilnius, 1959. Ši knyga 
buvo pripažinta regioninės reikšmės 
dokumentinio paveldo objektu ir įtraukta į UNESCO progra-
mos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą (registraci-
jos nr. 14). Kita knyga taip pat pripažinta regioninės reikšmės 
dokumentinio paveldo objektu ir įtraukta į UNESCO progra-
mos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą (registraci-
jos nr. 16) yra VU bibliotekos Mokslo muziejaus eksponatas 
Mato Pretorijaus autografas (rankraštis) Deliciae Prussicae oder 
Preussische Schaubühne... [1690]. Regioninės reikšmės doku-
mentinio paveldo objektu pripažinta ir įtraukta į UNESCO 
programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą (re-
gistracijos nr. 17) VU bibliotekos Vilniaus medicinos draugijos 
archyve saugoma Vilniaus medicinos draugijos narių registra-
cijos knyga „Aukso knyga“ – Liber Aurius Caesareae Societatis 
Medicae Vilnensis.

Biblioteka bendradarbiavo ir su kitomis kultūros instituci-
jomis – Rankraščių skyrius, Grafikos kabinetas iš savo fondų 
skolino eksponatus parodoms Lietuvos Dailės, Šiaulių Aušros 
muziejuose, Lietuvių kalbos institute, MA bibliotekoje, XIV 
Talino grafikos trienalei ir kt. 
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Parodos

Vilniaus universiteto bibliotekoje ren-
giamos teminės ir proginės parodos. Daž-
nai jos atidaromos iškilmingai. Tai malo-
ni proga susitikti kolegoms, pabendrauti, 
susipažinti su bibliotekoje saugomais 
dokumentais. Originaliai, iškilmingai ir 
įdomiai atidarytos parodos – architektei, 
kraštotyrininkei Zitai Vanagaitei, krašto-
tyrininkui ir buvusiam VU bibliotekos 
direktoriaus pavaduotojui Antanui Stra-
vinskui. Dėmesio sulaukė VU dėstytojų 
prof. Alfonso Gučo, teisininko Andriaus 
Bulotos, literatūrologės Irenos Kostke-
vičiūtės ir kt. parodos. VU Filosofijos 
fakulteto organizuota konferencija 500 
metų filosofijai Lietuvoje buvo iliustruota 
P. Smuglevičiaus salėje parengta paroda. 
Taip pat paroda paminėta svarbi sukak-
tis Vilniaus universiteto Botanikos sodui 
– 225 Baltojoje salėje, kur be kitų eks-
ponatų buvo galima pamatyti Ž. E. Žili-
bero herbaro originalą. Atidarant Ignoto 
Domeikos 205-ųjų gimimo metinių ir 
jo kelionių pradžios 170-čio sukaktims 
paminėti skirtą parodą A. Mickevičiaus 
muziejuje, įvyko susitikimas su I. Do-
meikos anūkėmis: Paz Domeiko (Aus-
tralija) ir Rita Domeika Černiauskiene 
(Lietuva) ir buvo pristatyta Paz Domei-
ko knyga A life in exile: Ignacy Domeiko 
1802–1889. Įdomi buvo paroda, skirta J. 
K. Vilčinskio jubiliejaus ir Lietuvos hu-
sarų paminėjimui LDK buitis ir gyvenimo 
būdas Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus 
albume“ (J. Ch. Paseko atsiminimai). 
šiuo rakursu Vilniaus albumas dar ne-
buvo eksponuojamas, o paroda ypatingai 
traukė užsienio svečių akį.

Restauravimas

Atlikta išsami Vilniaus universiteto bi-
bliotekos Restauravimo skyriaus analizė. 
Įvertinta skyriaus veikla, nustatytos sti-
priosios ir silpnosios pusės, galimybės ir 
grėsmės. 

Nusprendus reorganizuoti VU biblio-
tekos Restauravimo skyriaus darbą, buvo 
atliktas Lietuvos ir užsienio analogiškų 
restauravimo skyrių arba centrų veiklos 

tyrimas. Tyrimo duomenys panaudoti 
Restauravimo skyriaus darbo tobulini-
mui. Nustatyta, jog skyriui reikalingi 
tam tikri pokyčiai ir investicijos. Būtinas 
įrangos atnaujinimas, tyrimų laborato-
rijos kūrimas ir darbo sąlygų gerinimas. 
Nuspręsta didesnį dėmesį skirti konser-
vavimo darbams.

2007 m VU bibliotekoje buvo organi-
zuoti 62 renginiai, iš kurių 36 paro-
dos, tarp jų 4 – virtualios, o 8 buvo 
iškilmingai pristatytos visuomenei.

Parodos Vilniaus universiteto Botanikos sodui – 225 
Baltojoje salėje atidarymo metu

Parodos, skirtos literatūrologei Irenai Kostkevičiūtei atidarymo akimirkos 

Kruopštus restauratorių darbas

http://www.mb.vu.lt
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Scientific and cultural heritage 
preservation and dissemination

In 2007 the Library was enriched by 
two rare books. One of them – a ma-
nuscript coloured botany atlas painted 
in 1853  Pflanzen-Atlas, enthaltend die 
Darstellung sämmtlicher in der Provinz 
Preussen vorkommenden, phanerogamis-
chen Feldpflanzen, gezeichnet von Rector 
E. G. I. Waldhauer, Lehrer an der höhern 
Bürgerschule zu Memel, which demons-
trates field plants of Prussian  province. 
The second – a valuable XVI c, treatise 
on law – convoliute – Forster, Valentin 
(1530–1608). De successionibus quae ab 
intestato deferuntur libri quinque... Basile-
ae, 1566; Ferrarius, Joannes (1485–1558). 
In usus feudorum collectanea quodammodo 
methodica tyronibus in iuris disciplina ver-
santibus non inutilia... Francoforti, 1554. 
The book reflects the situation of Euro-
pean science of law. 

ry collections digitization strategy was 
prepared. It was defined that the Stra-
tegy might be based on the vision: digi-
tal archives of the library ensuring long 
lasting preservation, dissemination and 
comfortable continual access to distant 
users of information recorded in library 
collections. 

Project activities

In 20007, June 29 VU Library became 
an associated partner of DigitalPreserva-
tionEurope project.

At the end of 2007 the internatio-
nal project ENRICH, was started, and 
Vilnius University Library is its parti-
cipant. ENRICH is a project financed 
by the eContentPlus programme and 
was initiated by project participants in 
Prague conference in 2007, December 
3. The aim of the project – to ensure 
uniform access to the digital version of 
old documentary heritage of different 
European cultural institutions striving 
to create virtual environment accessible 
to all for scientific research, especially to 
the investigators of manuscripts and in-
cunabula, rare printed books and other 
historical documents. The access will be 
created on the basis of Manuscriptorium 
digital library) Manuscriptorium has ac-
cumulated data from 46 collections sto-
red in Czechia and abroad.

...TO PRESERVE. 
TO SHOW

Restoration 

A comprehensive analysis of Vilnius 
University Library Restoration Depar-
tment has been carried out. The activities 
of the Department were assessed, strong 
and weak points determined, potentials 
and threats were established. 

Upon the decision to reorganize the 
work of the Restoration Department we 
made an investigation of the activities 
of analogous departments or centers in 
Lithuania and abroad, Investigation data 
were used for improvement of the De-
partment work. It was determined that 
the  Department needs certain changes 
and investments. Renewal of the equi-
pment is necessary as well as creation of 
a research laboratory and betterment of 
work conditions. It was decided to pay 
greater attention to  conservation works.

Atr the end of 2007 an application of 
the project concerning optimization of 
protection and accessibility of unique 
collections of VUL was submitted to the 
Culture and Sport Support Fund of the 
Republic of Lithuania.

Formation of digitization 
strategy 

In 2007 SWOT analysis of digitiza-
tion at the library was conducted, and 
the project of guidelines of VU Libra-

Skaitmeninimo strategijos 
formavimas

VU bibliotekoje daugelį amžių kauptas 
kultūros paveldas gali būti įdomus ne tik 
Lietuvos, bet ir pasaulio mokslininkams 
bei tyrėjams. O šiuolaikinis vartotojas, 
ieškodamas informacijos, nori taupyti 
laiką. Jis norėtų lengvai prieiti prie bibli-
otekos išteklių, dirbti su jais savo darbo 
vietose. Dokumentų skaitmeninimas pa-
deda išspręsti du pagrindinius uždavinius 
– užfiksuoti ir išsaugoti informaciją bei 
suteikti galimybę naudotis ja virtualioje 
erdvėje.

2007 m. atlikta skaitmeninimo biblio-
tekoje SSGG analizė, parengtas VU bi-
bliotekos kolekcijų skaitmeninimo stra-
tegijos gairių projektas. Apibrėžta, jog 
Strategija galėtų remtis vizija: skaitme-
ninis bibliotekos archyvas, užtikrinantis 
ilgalaikį informacijos, užfiksuotos bibli-
otekos kolekcijose, išsaugojimą, sklaidą 
ir patogią nuolatinę prieigą nutolusiam 
vartotojui. 

2008-aisiais numatyta įkurti bibliote-
koje Skaitmeninimo skyrių, kuris koor-
dinuotų skaitmeninimo veiklą bibliote-
koje, įgyvendintų Strategijos projekte 
nubrėžtus tikslus. 

Leidyba 

Tęsiant VU bibliotekos leidybos tra-
dicijas 2007 metais buvo parengta ir 
išleista bibliografijos rodyklės: Vytautas 
Dvareckas, Arnoldas Piročkinas, Renal-
das Gudauskas, Viktoro Bergo bibliogra-
fijos sąrašas: knygos ir straipsniai. Taip 
pat Rimanto Šalnos ir Voitecho Petrovi-
čiaus knyga Adomas Mickevičius Vilniuje 
/ Adam Mickiewicz w Wilnie. Parengta 
leidybai prof. Zigmo Žemaičio biblio-
grafija, rengiama prof. Romano Plečkai-
čio darbų bibliografija. Tęsiami anksčiau 
pradėti darbai: G. Naudé knygos Advis 
pour dresser une bibliothèque (Patarimai 
kuriančiam biblioteką) redagavimas ir 
korektūra, atiduota leidyklai parengta 
medžiaga knygai Vilniaus universiteto bi-
bliotekos aldai: katalogas, rengiamas ka-
talogas Bibliotheca Sapiehana: katalogas, 
baigtas J. Lelewelio veikalo Bibljograficz-
nych ksiąg dwoje (Dvejetas bibliografijos 
knygų) pirmojo tomo komentarų rengi-
mas, Lietuviškų periodinių leidinių publi-
kacijos, 1912–1913, d. 2. Mažoji Lietuva, 
Lietuviškųjų periodinių leidinių publikaci-
jos, 1908, d. 1.

Projektinė veikla

2007 m. birželio 29 d. VU biblioteka 
tapo DigitalPreservationEurope projekto 
Asocijuotu Partneriu.  

Parengtas projektas Unikalių VU bi-
bliotekos kolekcijų saugojimo ir priei-
namumo optimizavimas. Projekto esmė 
unikalių VU bibliotekos kolekcijų sau-
gojimo sąlygų ir prieigos optimizavimas, 
rekonstruojant Restauravimo skyriaus 
patalpas, įrengiant modernią dezinfeka-
vimo sistemą. Paraiška pateikta Kultūros 
rėmimo fondui. 

2007 m. pabaigoje prasidėjo tarptau-
tinis projektas ENRICH, kuriame da-
lyvauja ir VU biblioteka. ENRICH yra 
eContentPlus programos finansuojamas 
projektas, kuris buvo inicijuotas projek-
to dalyvių konferencijoje Prahoje 2007 
m. gruodžio 3 d. Projekto tikslas – užti-
krinti vientisą prieigą prie skaitmeninės 
įvairių Europos kultūrinių institucijų 
senųjų dokumentų paveldo versijos, sie-
kiant sukurti virtualią, visiems prieinamą 
mokslinių tyrimų aplinką, ypač tyrinė-
jantiems rankraščius bei inkunabulus, 
retas spausdintinės knygas ir kitus isto-
rinius dokumentus. Prieigą bus kuriama 
Manuscriptorium skaitmeninės bibliote-
kos pagrindu. Manuscriptorium jau yra 
sukaupęs duomenis iš 46 kolekcijų, sau-
gomų Čekijoje ir užsienyje. 2007 m. bibliotekos darbuotojai parengė 59 publikacijas.

http://www.mb.vu.lthttp://www.mb.vu.lt
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 Atpažinti iš ženklų

Vilniaus universiteto biblioteka lyg ir 
nereikalauja ypatingo pristatymo ar pri-
sistatymo – jos vardas žinomas ne tik 
Lietuvoje. Kartojami žodžių junginiai 
– „seniausia Lietuvoje“, „viena seniau-
sių Europoje“ nejučia, asociatyviai sieja  
biblioteką su tam tikru konservatyvu-
mu, akademine rimtimi. Architektūri-
nio ansamblio, senosios bibliotekos salių 
vaizdai eksploatuojami įvairiems repre-
zentaciniams tikslams tik stiprina asoci-
acijas ar išankstines nuostatas. Pasiryžusi 
rimtoms, esminėms permainoms, bibli-
otekos, kaip kokybiškai kitos ir kitokios 
erdvės rekonceptualizavimui, Vilniaus 
universiteto biblioteka užsibrėžė tikslą 
– laužyti stereotipus, keisti įvaizdį tokiu 
būdu, kad unikalus architektūrinis bibli-
otekos „rūbas“ išties liktų tik forma, ne-
trukdanti, skatinanti skleistis moderniam 
turiniui. Akivaizdu, kad labiausiai ma-
tomas bibliotekos „veidas“ šiuolaikinėje 
informacijos visuomenėje – tinklalapis, 
o ženklas, kuris gali virsti daiktu, suve-
nyru, didžiausiu atpažįstamumo simbo-
liu – logotipas. 2007 m. bibliotekoje 
dirbo kelios darbo grupės, kurių tikslas 
– įvertinti bibliotekos įvaizdį ir pasiūly-
ti sprendimus esmingam jo pakeitimui. 
Buvo nuveikta išties daug – darbas fokus 
grupėje su tikslinėmis auditorijomis tik 
patvirtino spėjimą, kad VU biblioteka 
atrodo SENA – asocijuojasi su rudeniu, 
ruda spalva ir, be abejo, senomis knygo-
mis. Todėl principinė nuostata pasiren-
kant pagrindinius dalykus – bibliotekos 

spalvų derinius, naudojamus informaci-
jai ir reprezentacijai, ženklo grafinį vari-
antą išliko tokia:

spalvos: drąsios, skirtingos kiekvienai 
bibliotekos veiklos krypčiai;
logotipas: nekeliantis bibliotekinin-
kystės ar akademiškumo asociacijų 
– jokios barokinės ornamentikos, ar-
chitektūrinių aliuzijų, jokių knygų.
Partneriais pasirinkta viena rimčiau-

sių kompanijų, dirbančių brendingo 
srityje – Senamiesčio reklamos studija. 
Buvo pasiūlyta daug logotipo variantų: 
nuo ganėtinai pabodusio „bibliotekos-
labirinto“ iki taip pat mažai atraktyvaus 
„biblioteka-namas“. Po konsultacijų su 
kvalifikuotais specialistais, ilgų diskusijų 
darbo grupėse ir bibliotekos darbuotojų 
tinklaraštyje bibliotekos ženklu buvo pa-
sirinktas labiausiai netikėtas sprendimas, 
realizuojantis dalykus ar reikšmes, su ku-
riomis Vilniaus universiteto biblioteka 
norėtų būti asocijuojama:

iššūkis,
proveržis,
atvirumas,
kitoks akademiškumas.
Tas ženklas – maža rodyklė, kylanti 

viršun, sudėliota lyg iš punktyrų, nes :
ne diktuoja, o kviečia,
ne reguliuoja, bet rodo,
neduoda gatavų atsakymų. Padeda 
juos rasti.

Vilniaus universiteto biblioteka – 
IEŠKOK...VISADA RASI.

...TO RECOGNIZE FROM SIGNES
The new logo of Vilnius University Library is firstly presented on the cover of this 

Annual Report. It was created to represent new values and associations with
challenge,
sally,
openness,
different academicity.

This logo is a small cursor, mounting up, as if fiddled from dots,  means the fol-
lowing:

it does not dictate, it invites,
it does not regulate, it shows,
it does not give made-up answers. It helps to find them.

Vilnius University Library – LOOK FOR...YOU WILL ALWAYS FIND.
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Paveldo sklaidos skyriaus parengtos parodos:

1. Knyga atvirukuose.
2. Teisininkas Andrius Bulota (1907–1974).

Rankraščių skyriaus parengtos parodos:

1. Algirdas Titus Antanaitis (1927–2003).
2. Pedagogui, filosofui Konstantinui K. Raičinskiui – 100.
3. Profesorius Levas Vladimirovas (1912–1999).
4. Gyvenimas – onkologijos mokslui: Elenos Moncevičiūtės-Eringienės 80-ties metų jubiliejui. 
5. Kraštotyrininkas, etninės kultūros tyrinėtojas Antanas Stravinskas.
6. Zita Vanagaitė (1942–1990).
7. Literatūrologė, menotyrininkė Irena Kostkevičiūtė (1927–2007). (Su Paveldo sklaidos skyriumi).
8. Ignoto Domeikos 205-ųjų gimimo metinių ir jo kelionių pradžios 170-čio sukaktims paminėti skirta 
    paroda. (A. Mickevičiaus muziejuje).
9. Profesorius Alfonsas Gučas (1907–1988).

Retų spaudinių skyriaus parengtos parodos:

1. Albanijos Respublikos Prezidento Alfred Moisiu vizito Vilniaus universitete proga (kovo 29 d.).
2. Helvetia Antiqua (Šveicarijos prezidentės Micheline Calmy-Rey vizito Vilniaus universitete proga.).
3. Bibliotheca Sapiehana.
4. Bralei seseris imkiet mani ir skaitikiet (pirmosios knygos lietuvių kalba 460-osioms metinėms).
5. 500 metų filosofijai Lietuvoje. (Su Kultūros paveldo sklaidos skyriumi).
6. 1957 m. Romos sutarties signataras Alfredo Grosset (lapkričio 15 d.).
7. Lenkijos Respublikos ministrui pirmininkui Donaldui Tusko (lapkričio 30 d.).

Grafikos kabineto parengtos parodos:

1. XVIII–XIX amžiaus italų raižiniai iš VUB Grafikos kabineto rinkinių. I d.
2. XVIII–XIX amžiaus italų raižiniai iš VUB Grafikos kabineto rinkinių. II d.

Levo Vladimirovo JTO depozito skaityklos parengtos parodos:

1. Balandžio 7 – pasaulinė sveikatos diena.
2. Balandžio 18 – tarptautinė paminklų apsaugos diena.
3. Birželio 5 – pasaulinė aplinkos apsaugos diena.
4. Birželio 26 – tarptautinė kovos su narkomanija diena.
5. Spalio 17 – skurdo mažinimo diena.
6. Spalio 24 – Jungtinių Tautų Organizacijos diena.
7. Gruodžio 1 – pasaulinė kovos su AIDS diena.
8. Gruodžio 10 – tarptautinė žmogaus teisių diena.

Adomo Mickevičiaus muziejaus parengtos parodos:

1. XIX amžiaus dailininko Valentino Vankavičiaus (1799 ar 1800–1842) 165-osioms mirties metinėms paminėti.
2. 2007 m. muziejaus darbuotojų publikuotų darbų bei žiniasklaidoje išleistų straipsnių apie Adomą Mickevičių ir muziejaus 
    veiklą pristatymas.
3. Piligrimo keliais (Adomo Mickevičiaus 209-osioms gimimo metinėms).

Mokslo muziejaus parengtos parodos:

1. Vilniaus universiteto Botanikos sodui – 225. (Su Paveldo sklaidos skyriumi).
2. Jono Kazimiero Vilčinskio Vilniaus albumo maldynas. (Su Paveldo sklaidos skyriumi).
3. „Vilniaus albumas“: Jano Chrizostomo Paseko atsiminimų iliustracijos. (Su Paveldo sklaidos skyriumi) 

Humanistikos informacijos centro parengtos parodos:

1. Marina (115-osioms rusų poetės Marinos Cvetajevos gimimo metinėms).
2. Mekas. Fluxus. Cinema. (Knygos ir filmai apie Joną Meką).

Parengė Snieguolė Misiūnienė

PARODOS
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PUBLIKACIJOS

KNYGOS

1. Baliński, Michał. Vilniaus mies-
to istorija / Mykolas Balinskis ; iš 
lenkų kalbos vertė Ona Slavėnaitė, 
Irena Katilienė ; iš lotynų kalbos 
vertė Jūratė Dalia Baronienė. – Vil-
nius : Mintis, 2007. – XVI, 475, [1] p. 
: faks. – ISBN 978–5–417–00907–5.

2. Ducruet, Bernard. Širdies ramy-
bė : pagal šventąjį Benediktą / Tėvas 
Bernard Ducruet ; [iš prancūzų kalbos 
vertė Petras Račius]. – Vilnius : Ka-
talikų pasaulio leidiniai, 2007. – 51, 
[3] p. – ISBN 978–9955–29–029–2.

3. Vytautas Dvareckas : bibliografijos 
rodyklė / Vilniaus universitetas, Vilniaus 
universiteto biblioteka ; [sudarė Rita 
Kivilšienė, Salomėja Peciulkienė, 
Jūratė Zvėgienė]. – Vilnius : Vilniaus 
universiteto leidykla, 2007. – 67, [2] p. 
: portr. – ISBN 978–9986–19–984–7. 

4. Renaldas Gudauskas : bibliografi-
jos rodyklė [Elektroninis išteklius] / su-
manymas ir idėja: Audronė Glosienė ; 
įgyvendinimas: Aistė Abromaitytė, Rita 
Jankauskaitė, Ignas Petrauskas, 
Žibutė Petrauskienė ; bibliografinis 
sąrašas: Rita Kivilšienė, Salomėja 
Peciulkienė, Jūratė Zvėgienė. – Vil-
nius : VU biblioteka, 2007. – 1 elek-
tron. opt. diskas (CD-ROM) + 1 lapelis.

5. Knygotyra : [vadovėlis] / Vilniaus 
universitetas. Komunikacijos fakul-
tetas. Knygotyros ir dokumentotyros 
institutas ; [Violeta Černiauskaitė, Au-
dronė Glosienė, Iveta Jakimavičiū-
tė, Domas Kaunas … [et al.]. – 2-as 
leid. – Vilnius : Vilniaus universiteto 
leidykla, 2007. – 399, [4] p. : iliustr., 
faks. – ISBN 978–9986–19–928–1.

6. Arnoldas Piročkinas : bibliogra-
fijos rodyklė / Vilniaus universitetas. 
Vilniaus universiteto biblioteka, Baltis-
tikos katedra ; [sudarė Rita Kivilšie-
nė, Salomėja Peciulkienė, Jūratė 
Zvėgienė]. – Vilnius : Vilniaus uni-
versiteto leidykla, 2007. – 71, [1] p. : 
portr. – ISBN 978–9955–33–075–2.

7. Schalk, Hans. Išpažintis : kodėl ir kaip? 
/ Hans Schalk ; [iš vokiečių kalbos vertė 
Virginija Galvanauskaitė]. – Vilnius 
: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 45, 
[2] p. – ISBN 978–9955–29–017–9.

8. Šalna, Rimantas. Adomas Mic-
kevičius Vilniuje = Adam Mickie-
wicz w Wilnie / Rimantas Šalna, 
Wojciech Piotrowicz. – Vilnius : Pe-
tro ofsetas, 2007. – 88, [8] p. : ilius-
tr., faks., portr. – Gretut. teksas liet., 
lenk. – ISBN 978–9955–668–74–9. 

9. Vilniaus universiteto biblioteka 
2006. Po permainų ženklu / Vilniaus 
universitetas ; [sudarė Elona Malaiš-
kienė, Elona Varnauskienė ; į an-
glų kalbą vertė Gražina Cijūnėlytė]. 
– Vilnius : Vilniaus universiteto leidy-
kla, 2007. – 36 p. – ISSN 1648–9799.

10. Vilniaus universiteto leidykla: 
[20]00/06 metų knygos / [sudarytojos 
Snieguolė Misiūnienė, Nijolė Gi-
niotienė ; redakcinė kolegija: Leonidas 
Zabulionis … [et al.]. – Vilnius : Vilniaus 
universiteto leidykla, 2007. – 156, [1] p. 
: iliustr. – ISBN 978–9955–33–064–6.

STRAIPSNIAI

11. Bagdonavičienė, Virginija. Par-
oda menotyrininkei, literatūrologei Ire-
nai Kostkevičiūtei / Virginija Bag-
donavičienė. – Iliustr. // Universitas 
Vilnensis. – 2007, spalis (nr. 8), p. 6.

12. Bagdonavičienė, Virginija. Par-
oda, skirta Irenai Kostkevičiūtei / Vir-
ginija Bagdonavičienė. // Tarp kny-
gų. – 2007, spalis [nr. 10], p. 40–41.

13. Atviras laiškas Lietuvos Respu-
blikos Seimui, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei dėl Rasų kapinių paval-
dumo ir išsaugojimo / pasirašė Vida Gi-
rininkienė, Krescencijus Stoškus, Birutė 
Butkevičienė ... [et al.]. // Literatūra ir 
menas. – 2007, lapkr. 30 (nr. 44), p. 23.

14. Metų bibliotekininkės apie praeitį ir 
dabartį : [pasisakymai] / Meilė Kretavi-
čienė, Birutė Butkevičienė, Danutė 
Kiltinavičienė ... [et al.]. – Portr. // Tarp 
knygų. – 2007, gruodis (nr. 12), p. 7–9.

15. Butkevičienė, Birutė. Papildytas 
bibliotekos kultūros paveldo fondas / 
Birutė Butkevičienė. // Universitas 
Vilnensis. – 2007, spalis (nr. 8), p. 6.

16. Daukšytė, Loreta. Viktoras Bergas 
Vilniaus universitete / Loreta Dauk-
šytė. – Portr., faks. // Gamtos riterio 
lobiai : atsiminimų knyga apie gam-
tosaugininką Viktorą Bergą / [sudarė 
Karolis Jankevičius, Juozas Stasinas]. 
– Vilnius, 2007. – ISBN 978–9986–
427–20–9. – P. 205–209, [210–213]. 

17. Dzisevič, Alicja. Drzewa Mic-
kiewicza / Alicja Dzisiewicz. 

– Iliustr. – Lenk. // Magazyn Wi-
leński. – 2007, nr. 4, p. 18–20.

18. Dzisevič, Alicja. Nad Wil-
nem grzmiało… / Alicja Dzisie-
wicz. – Iliustr. – Lenk. // Magazyn 
Wileński. – 2007, nr. 8, p. 19–20.

19. Galvanauskaitė, Virginija. N. 
A. E. Nordenskiöldo kartografijos 
rinkinio katalogas / Virginija Gal-
vanauskaitė. – Rec. kn. : The A.E. 
Nordenskiöld Collection: annotated 
catalogue of maps made up to 1800 / 
compiled by Ann-Mari Mickwitz and 
Leena Miekkavaara. Vol. 1–5. Helsin-
ki, 1979–1995. – Iliustr. // Tarp kny-
gų. – 2007, birželis [nr. 6], p. 22–24. 

20. Giniotienė, Nijolė. Viktoro Bergo 
bibliografijos sąrašas / parengė Nijolė 
Giniotienė, Regina Pastarnokienė. 
// Gamtos riterio lobiai : atsiminimų 
knyga apie gamtosaugininką Viktorą 
Bergą / [sudarė Karolis Jankevičius, Juo-
zas Stasinas]. – Vilnius, 2007. – ISBN 
978–9986–427–20–9. – P. 214–226. 

21. Glosienė, Audronė. Biblioteka 
kaip pokytis. Ir įkvėpimas / Audronė 
Glosienė. – Portr. – Gretut. tekstas angl. 
// Vilniaus universiteto biblioteka 2006 
metais: Po permainų ženklu. – Vilnius, 
2007. – ISSN 1648–9799. – P. 4–5.

22. Glosienė, Audronė. HIC – nau-
jas požiūris į biblioteką studijų pro-
cese / Audronė Glosienė, Greta 
Petrauskaitė. – Iliustr. // Tarp kny-
gų. – 2007, spalis [nr. 10], p. 12–13. 

23. IFLA interneto manifestas / iš an-
glų kalbos vertė J. Stasevičiūtė ir A. 
Glosienė. // Šiandien aktualu. 2007 
m. antras pusmetis. – ISSN  1392–
1428. – 2007, nr. 2 (37), p. 20–22.

24. Glosienė, Audronė. Kūry-
bingumas žinių visuomenėje: idė-
jų žemėlapis / Audronė Glosienė. 
– Iliustr. – Santr. angl. // Informaci-
jos mokslai. – T. 41 (2007), p. 9–24. 
– Taip pat prieiga per internetą. URL: 
http://www.leidykla.eu/fileadmin/
Informacijos_mokslai/41/9-24.pdf.

25. Glosienė, Audronė. Vilniaus uni-
versiteto biblioteka / Audronė Glo-
sienė. – Iliustr. // Kviečia Vilniaus 
universitetas. 2008. – Vilnius, 2007. 
– ISBN 978–9955–33–141–4. – P. 78.

26. Robinson, Lyn. Continuing pro-
fessional development for library and 
information science: case study of a ne-
twork of training cetres / Lyn Robin-
son, Audronė Glosienė. – Angl. // 
Aslib proceedings. – ISSN 0001–253X. 
– Vol. 59, no. 4/5 (2007), p. 462–474.
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27. Glosienė, Audronė. Le Centre de 
communication des savoirs de Vilnius / 
Audronė Glosienė, Irena Krivienė, 
Rolandas Palekas. –  Pranc. // Bulletin des 
bibliotheques de France. – ISSN 1292–
8399. – T. 52 , no. 1 (2007), p. 58–62.

28. Gricius, Vytautas. Įrašas Konstan-
tino Sirvydo žodyne – gražus draugystės 
ir lietuvybės pavyzdys : iš VUB Mokslo 
muziejaus fondų / Vytautas Gricius. – 
Faks. // Spectrum. – 2007, nr. 1 (6), p. 35.

29. Gricius, Vytautas. „Vilniaus al-
bumas“: Jano Chrizostomo Paseko at-
siminimų iliustracijos / Vytautas Gri-
cius. – Faks. // Tarp knygų. – 2007, 
liepa/rugpjūtis [nr. 7/8], p. 19–21.

30. Jablonskis, Linas. Meno verty-
bės mokslo šventovėje : VU bibliotekos 
grafikos kolekcija / Linas Jablonskis 
; kalbino Nijolė Bulotaitė. – Iliustr. 
// Spectrum. – 2007, 2 (7), p. 26–27.

31. Įspūdžiai iš 73-iosios IFLA 
generalinės konferencijos / [pa-
sisakė] Vytautas Gudaitis, Emili-
ja Banionytė, Danutė Karlienė, Vida 
Garunkštytė, Irena Krivienė, Ugnė 
Rutkauskienė. – Iliustr. // Tarp kny-
gų. – 2007, spalis [nr. 10], p. 14–25.

32. Klingaitė, Nijolė. Suomen kir-
jastot : Vilnan yliopiston kirjaston-
hoitajien silmin / Nijolė Klingai-
tė, Elona Malaiskienė. – Suom. // 
Donelaitis. – 2007, nr. 2, p. 11–13. 

33. Klingaitė-Dasevičienė, Nijolė. 
Viešnagė Suomijos bibliotekose / Ni-
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Eduardas Rimkus

2007 m liepos 29 dieną biblioteka atsisveikino su ilgamečiu 
darbuotoju Eduardu Rimkumi.

E. Rimkus gimė 1930 m. balandžio 10 d. Panevėžyje. Nuo 
1950 metų pradėjo dirbti VU bibliotekoje Knygų saugojimo 
skyriuje ir dirbo čia iki 1998 metų, kol leido sveikata. Visą gyve-
nimą atidavęs bibliotekai, E. Rimkus buvo išties bibliotekos pa-
slapčių enciklopedija. Dalyvavęs visuose remontų, naujų saugy-
klų statybos darbuose, jis žinojo kiekvieną bibliotekos kampelį 
– nuo klaidžių rūsių, palėpių, koridorių labirintų, iki profesiona-
laus domėjimosi ir išmanymo tuo metu veikusiose ventiliacijos, 
gaisro gesinimo, keltuvų ir liftų sistemose. Kruopštumas, pre-
cizika darbe derėjo su ypatinga tolerancija ir atida bendraujant 
su žmonėmis. Biblioteka buvo tikra, didžioji Eduardo meilė, jo 
namai, o knygos – šventenybė. Tik sunki liga privertė palikti 
saugyklas, bet neužgniaužė gyvybiško poreikio likti su bibliote-
ka, knygomis. Iki paskutinių dienų jis ateidavo čia, kur prabėgo 
visas gyvenimas, pereidavo penkiasdešimt metų vaikščiotais ke-
liais, su džiaugsmu stebėjo permainas ir visada pasiimdavo dau-
gybę knygų – savo mėgstamus detektyvus, kuriuos skaitė tik an-
glų kalba. Toks jis liks visų atmintyje – šviesus ir tikras knygos 
žmogus didžiuliuose knygų namuose. Savo namuose.

Vytautas Bogušis

2007 m. lapkričio 22 d. mirė Vytautas Bogušis.
Ilgametis Universiteto bibliotekos darbuotojas Vytautas Bo-

gušis gimė 1929 m. rugsėjo 8 d. Bibliotekoje pradėjo dirbti 1961 
m. ir per joje praleistus keturiasdešimt metų darbavosi įvairiuose 
skyriuose. Dirbo mokslinį kultūrinį darbą. Nebūdamas abejin-
gas Lietuvos kultūrai ir istorijai, parengė daugybę leidinių, iš 
kurių svarbiausieji – Academia et Universitas Vilnensis (1979), 
albumas Vilniaus Universitetas dailėje (1986), paskelbė apie 100 
straipsnių Lietuvos istorijos, švietimo bei kultūros, Universite-
to istorijos ir gyvenimo tematika. Jis yra 15 dokumentinių ir 
mokslo populiarinimo filmų scenarijų autorius, kultūrinių laidų 
kūrėjas, fundamentalių proginių parodų rengėjas.

Dirbdamas VUB Rankraščių skyriaus vedėju ir asmeniškai pa-
žinodamas nemažai kunigų, rinko iš įvairių parapijų bibliotekai 
knygas ir rankraščius.

Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojai atsimins jį kaip 
kuklų, gyvenimo nelepintą, mėgusį švelniai pajuokauti, tyliai 
Lietuvos kultūrai plušėjusį žmogų, mielai mokiusį jaunesnius 
kolegas, padėjusį ir nešykštėjusį žinių visiems, kam rūpi Lietuva, 
jos kultūra, istorija ir tiesa.

IN MEMORIAM


