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VADOVO ŽODIS

Valstybės atkūrimo šimtmečio metai Vilniaus 
universiteto bibliotekoje

  

Kartu su visa šalimi šventusi biblioteka prie bendros šventės prisidėjo renginiais, kurių pagrindą 
sudarė jos turtingose kolekcijose saugomi dokumentai, liudijantys valstybingumo istoriją ir laisvės 
siekį, skatinantys prisiminti valstybės atkūrimo prielaidas ir sąlygas. 

Katalogu palydėtos parodos „Už visą auksą brangesnė laisvė!“ fone vyko atvira Vilniaus universite-
to mokslininkų diskusija apie idėjas, per šimtmetį vienijusias Lietuvos valstybę ir jos visuomenę, o 
balandžio pradžioje, tradiciškai minint VU įkūrimo datą, eksponuota pirmoji lietuviška knyga – Mar-
tyno Mažvydo Katekizmas. Vilniečiai ir miesto svečiai, gausiai dalyvaudami tiek teminėse parodos, 
tiek turistinėse ekskursijose turėjo progos išvysti retus bibliotekoje saugomus dokumentus,         
atskleidžiančius šalies kūrimo istorinius momentus. Dėmesį į šią parodą atkreipė užsienio                
žiniasklaida: Vokietijos televizijos kanalas NDR į filmą apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį 
įtraukė apsilankymą P. Smuglevičiaus salėje, kurioje buvo eksponuota aukščiau minėta paroda; 
filmo herojė – medicinos studentė – lydėjo žurnalistus per įvairias Vilniaus vietas ir juos atvedė į VU 
biblioteką kaip į vietą, kurioje ji pati nuolat lankosi ir mokosi.

Lietuvių tautos dvasinę laikyseną atskleidžianti paroda „Laisvės niekas neatneš kaip dovanos“, 
kurios pavadinimu tapo tarpukario Lietuvos diplomato Alberto Geručio žodžiai, užrašyti doku-
mente, saugomame Rankraščių skyriaus fonduose, bei Lietuvos kariuomenės 100-mečio paroda 
„Už Tėvynę, už laisvę!“ lankytojus nukėlė į kovų už Nepriklausomybę laikus. O Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečio metus VU biblioteka užbaigė Rankraščių skyriaus vadovės dr. Ingos Liepaitės 
inicijuoto ir kartu su VU profesoriumi Pauliumi Subačiumi parengto Maironio rankraštinės poemos 
Lietuva fotografuotino leidinio pristatymu. 

2018-ieji – Valstybės atkūrimo 100-mečio 
metai, svarbūs, brangūs ir nepakartojami 
visai Lietuvai ir kiekvienam jos piliečiui. Vasa-
rio 15 dieną, šimtmečio sukakties išvakarėse į 
bendrą Saulėtekio kelio grandinę, sim-
boliškai atkartojusią 1989 m. Baltijos kelią, 
susirinko Saulėtekio slėnio mokslo ir studijų 
institucijų, Mokslinės komunikacijos ir infor-
macijos centro darbuotojai bei studentai. 
Nuo Nacionalinio fizinių ir technologijos 
mokslų centro iki Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto nusidriekusioje žmonių 
grandinėje vyravusi pasididžiavimo, džiaugs-
mo ir bendrystės dvasia sujungė ir lydėjo 
renginio dalyvius visus metus.  
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inicijuoto ir kartu su VU profesoriumi Pauliumi Subačiumi parengto Maironio rankraštinės poemos 
Lietuva fotografuotino leidinio pristatymu. 

Šimtmečiais savo istoriją skaičiuojanti VU biblioteka šiais metais pažymėjo dvi svarbias savo veiklos 
sukaktis. Prieš 50 metų buvo įkurtas Restauravimo skyrius, savo kryptinga veikla ženkliai prisidėjęs 
prie dokumentinio paveldo fizinės būklės stabilizavimo, o dažnais atvejais ir išgelbėjimo – tikrąja šio 
žodžio prasme. Pirmąjį penkmetį atšventė Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras (MKIC) – 
biblioteka, savo liberaliose erdvėse sutinkanti ir talpinanti visas ir visus, kam svarbus pažinimo ir 
atradimų džiaugsmas. Džiugu, kad portugalų televizijos „RTP-Antena1“ žurnalistai, šiais metais 
rengę filmą apie Europos regioninės plėtros fondo įvairiose Europos šalyse finansuotus projektus, 
Lietuvoje pasirinko Saulėtekio slėnio mokslinių tyrimų centrus ir MKIC.

2018-aisiais VU biblioteka užbaigė struktūrinius pokyčius. VU strategiją atliepiančių bibliotekos 
organizacinės struktūros pokyčių kontekste sumažėjo bibliotekos struktūrinių padalinių skaičius. 
Struktūriniai pokyčiai leido pergrupuoti veiklas, išskirti 3 pagrindines veiklos sritis – informacijos 
paslaugų, mokslinės komunikacijos ir technologijų, mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių, o taip pat 
efektyviau išnaudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, dalį jų nukreipiant į atvirojo mokslo ir 
mokslinės komunikacijos sritis.

Šiais metais pradėtas įgyvendinti bibliotekos 2018–2020 strateginis veiklos planas, atliepiantis tris 
VU strateginius prioritetus: a) europinis universitetas, b) Lietuvą stiprinantis universitetas ir c) savo 
bendruomenę stiprinantis universitetas. Biblioteka yra neatsiejama Vilniaus universiteto dalis, tad 
ir jos veiklos strateginės kryptys orientuotos į: a) bibliotekos paslaugų integralumą su VU studijomis 
ir mokslu ir b) klientų, kurių didžiąją dalį sudaro VU bendruomenės atstovai, pasitenkinimą.

Įgyvendinant strateginius tikslus, 2018-ais metais daug dėmesio skirta bendradarbiavimui su VU 
fakultetais studijų informacinio aprūpinimo ir mokslinės komunikacijos, atvirojo mokslo srityse. 
Filosofijos, Medicinos, Istorijos fakultetų, Gyvybės mokslų centro taryboms, studijų kolegijoms 
pristatytos struktūrinės pertvarkos metu naujai įsteigto Studijų ir tyrimų palaikymo skyriaus veik-
los, tiesiogiai susiję su tamprių ryšių su fakultetais kūrimu ir palaikymu informacijos teikimo srityje. 
2018 m. išaugusį pilno teksto dokumentų skaičių Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos 
informacinėje sistemoje eLABa bei į MIDAS įkeltų duomenų rinkinių skaičiaus augimą sąlygojo 
aktyvi atviro mokslo ir atviros prieigos idėjų sklaida. 

Nemenku iššūkiu bibliotekos darbuotojams tapusi VU pirmakursių integracijos savaitė, kurioje šiais 
metais pirmą kartą dalyvavo visų fakultetų pirmakursiai, su kolegomis iš Medicinos bei Chemijos ir 
geomokslų fakultetų pradėtas ambicingas jungtinės skaityklos M. K. Čiurlionio gatvėje projektas, 
el. knygų įsigijimui pasirinktas naujas Evidence Based Acquisition (EBA) modelis, augantis infor-
macinių kompetencijų ugdymo mokymų skaičius – priemonės ir projektai, kuriais biblioteka siekė ir 
siekia kuo pilniau atliepti VU mokslo ir studijų informacinius poreikius ir kurti kokybišką aplinką 
studentams ir tyrėjams. 

Nuolatinė vykdomų veiklų stebėsena ir vertinimas bei vartotojų tyrimas ir jo rezultatų analizė leidžia 
laiku tikslinti ir koreguoti veiklų įgyvendinimo priemones. Šiais metais buvo tęsiami studijų ir mokslo 
aprūpinimo reikalingais informacijos ištekliais tyrimai. Taip pat atliktas vartotojų pasitenkinimo 
bibliotekos teikiamomis paslaugomis tyrimas. Tyrimų metu atskleistos stipriosios ir silpnosios 
paslaugų teikimo sritys yra analizuojamos, į tai bus atsižvelgiama ateityje plėtojant informacines 
paslaugas. 
2018–2020 VU strateginio plano priemonė „Kultūros paveldo viešo prieinamumo didinimas“ apima 
didžiąją dalį bibliotekos mokslo ir kultūros paveldo saugojimo, pateikimo vartotojams bei viešinimo 
veiklų. 
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Renginiai, kurių metu buvo prisiminti ir paminėti Lietuvos moksle gilų pėdsaką palikę VU profesoriai 
ir mokslininkai, šaliai ir Universitetui svarbūs įvykiai, vyko tiek pačioje bibliotekoje, tiek už jos ribų. 
Tarp daugiau nei 100 renginių paminėtina VU rektoriaus astronomo Martyno Počobuto 290-osioms 
gimimo metinėms skirta tarptautinė mokslinė konferencija, vykusi Baltojoje salėje. Ši salė konfe- 
rencijos vieta pasirinkta neatsitiktinai – M. Počobutas joje dirbo, atliko astronominius stebėjimus, 
jo iniciatyva buvo įsigyta modernių astronominių prietaisų, po šiai dienai ne tik puošiančių Baltąją 
salę, bet ir reprezentuojančių aukštą mokslo lygį tuomečiame Vilniaus universitete. Su ypatingos 
sėkmės sulaukusiu, kelerius metus trunkančiu projektu „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“ 
buvo apsilankyta Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros 
centre, Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune, Skuodo R. Granausko bei Marijampolės Petro 
Kriaučiūno viešosiose bibliotekose. 

Džiugu, kad jubiliejiniais metais buvo įvertintas bibliotekos darbuotojų profesionalumas ir kompe-
tentingumas: už mokslinės komunikacijos priemonių plėtrą geriausio metų bibliotekininko vardas 
suteiktas Mokslinės informacijos duomenų skyriaus vadovei dr. Žibutei Petrauskienei. 
Užverdami Valstybės atkūrimo šimtmečio metus, atveriame duris į Vilniaus universiteto įkūrimo 
440-uosius metus. Neabejojame, kad jie, 2019-ieji, bus įdomūs ir prasmingi, suteiks ne vieną progą 
įžvelgti iš turtingos Universiteto istorijos kylančias ir į ateitį vedančias organizacijos vertybes, kurio-
mis besivadovaujant gyvuoja mokslo ir studijų dermė, kuriamos informacinės ir kultūrinės aplinkos, 
tęsiamos tradicijos ir atveriami nauji horizontai. 

Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė

VU bibliotekos pastatai Saulėtekyje ir 
Vilniaus senamiestyje



Faktai ir skaičiai

Vartotojų apsilankymai ir darbo vietos:

• 43 020 registruotų vartotojų
• 1 080 218 apsilankymų
• Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius – 1 662
• Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius – 316
• Atviruose skaityklų fonduose – 448 809 dokumentai

Informacijos ištekliai ir jų panauda:

• Išlaidos informacijos ištekliams (knygoms, periodiniams leidiniams, duomenų bazėms) įsigyti – 
459 785,55 € 
• Bibliotekos dokumentų fondas – 5 032 600 fiz. vnt.
• Bibliotekos elektroniniame kataloge 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 915 809 bibliografiniai įrašai ir 
1 983 568 leidinių vienetai 
• Rankraščių skyriuje yra 334 fondai ir 335 144 įvairių rūšių dokumentai
• Grafikos kabineto rinkinį sudaro 94 894 kūriniai
• Retų spaudinių fonde – 167 709 spaudiniai 
• Dokumentų išduotis – 318 027 vnt. 
• 2018 m. VU biblioteka prenumeravo 80 duomenų bazių (DB)
• Prie DB jungtasi 272 750 kartų, atliktos 876 508 paieškos
• DB vartotojams pateikta 1 347 317 viso teksto dokumentų 

Dokumentinio paveldo išsaugojimas:

• Konservuoti ir (ar) restauruoti 66 467 VIII kategorijos sąlyginiai lapai
• Suskaitmeninti 74 263 puslapiai 

Darbuotojai, kvalifikacijos kėlimas, savanoriai, praktikantai ir stažuotojai:

• Bibliotekoje dirbo 189 darbuotojai 
• Priimta 10 naujų darbuotojų
• 113 bibliotekos darbuotojų 182 kartus kėlė kvalifikaciją 
• Bibliotekoje dirbo 7 savanoriai 
• Praktiką bibliotekoje atliko 4 studentai
• Bibliotekoje stažavosi 5 specialistai iš užsienio šalių 

Ekskursijos ir renginiai:

• Pravestos 604 ekskursijos po VU architektūrinį ansamblį ir biblioteką. Ekskursijose dalyvavo 8 247 
asmenys iš 56 pasaulio šalių 
• Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre pravesta 17 ekskursijų. Ekskursijose dalyvavo 205 
asmenys
• Bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejuje apsilankė daugiau nei 20 000 asmenų 
• Bibliotekoje surengti 106 renginiai, iš jų – 46 parodos 
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I. INFORMACIJOS PASLAUGOS 
MOKSLUI IR STUDIJOMS

Bibliotekos vartotojai ir lankytojai

Registruoti vartotojai VU bibliotekoje. 2018 m. VU bibliotekoje užregistruoti 6 508 nauji vartotojai 
(4 proc. daugiau nei 2017 m.), bendras vartotojų skaičius − 43 020 (4 proc. mažiau nei 2017 m.) 
Nežymus bendro registruotų vartotojų skaičiaus sumažėjimas sietinas su tuo, kad būtent 2018 m. 
baigė galioti 5 metus galioję vartotojo pažymėjimai, išduoti 2013 m. pastačius VU bibliotekos MKIC.
2018 m. išskirta nauja VU bibliotekos vartotojų grupė – VU alumnai, kuriems sudarytas ir specialus 
paslaugų paketas.

Registruoti VU bibliotekos vartotojai, 2014−2018 m.

Apsilankymai VU bibliotekoje. 2018 m. MKIC fiksuota 4 proc. daugiau apsilankymų negu 2017 
m., o CB ir fakultetų bibliotekose 2015−2018 m. pastebėta mažėjimo tendencija. Kadangi           
didžiausiais mažėjimas stebimas fakultetų skaityklose, o MKIC stebimas augimas, galima daryti 
prielaidą, kad vartotojai renkasi tokias mokymosi ir tyrimų aplinkas, kur sudarytos palankiausios ir 
komfortiškos sąlygos: ilgas darbo laikas, grupinio ir individualaus darbo kambariai, poilsio zonos, 
patogi IT infrastruktūra. 

Atnaujintas VU bibliotekos vizualinis stilius 

VU biblioteka pakeitė vizualinį stilių – jis suderintas su VU identiteto vadovu. Biblioteka naudos  
vieningą stiliaus vadovą, kuriame aprašyti pagrindiniai stiliaus elementai, logotipas, spalvos su 
šriftais ir informacinės bei komunikacinės priemonės.

Vilniaus
universiteto
biblioteka
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Vartotojų apsilankymai MKIC, 2014−2018 m.

Aktyviausios vartotojų grupės: MKIC skaityklose – Teisės ir Ekonomikos ir verslo administravimo 
fakultetų studentai, CB skaityklose – Filologijos ir Filosofijos fakultetų studentai. Fakultetuose 
leidinius dažniausiai skolinosi Matematikos, Chemijos ir geomokslų, Istorijos fakultetų studentai. 

Informacijos ištekliai

Tradicinių ir elektroninių informacijos išteklių panauda. 2018 m. tradicinių informacijos išteklių 
išduotis VU bibliotekoje sumažėjo 15 proc. – iki 318 027. Išduoties mažėjimas fiksuojamas penkti 
metai iš eilės.

Tradicinių informacijos išteklių išduoties dinamika, 2014–2018 m.

Kuo daugiau informacijos išteklių yra pasiekiama skaitmeniniu pavidalu, tuo mažesnė yra tradi-
cinių informacijos išteklių panauda. Ši tendencija būdinga viso pasaulio akademinėms bibliote-
koms.

2018 m. VU bibliotekos vartotojai turėjo prieigą prie prenumeruojamų 77 duomenų bazių (DB) ir 5 
archyvų. 
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•  2018 metais prie DB platformų jungtasi 272 750 kartų, jose atlikta 876 508 paieškos ir vartotojai 
pasinaudojo 1 347 317 viso teksto straipsnių.

     Prisijungimai          Paieškos          Viso teksto straipsniai

DB panauda 2014−2018 m.

Viso teksto straipsnių atsisiuntimų skaičius nuosekliai auga, nors paieškų skaičius DB platformose 
pradedant 2016 m. mažėja (remiantis duomenimis, kuriuos pateikė 28 proc. DB tiekėjų). Išvada – 
keičiasi vartotojų elgsena, vartotojai greičiau geba rasti reikiamą dokumentą. Tikėtina, kad tam 
įtakos turėjo bibliotekos organizuojami informacinio raštingumo mokymai. Dalis paieškų atliekama 
naudojantis kitomis paieškos sistemomis, kurių duomenys į bendrą paieškų skaičių nepatenka. 

Elektroninės knygos. 2018 m. pavienių el. knygų įsigijimui buvo pasirinktas Evidence Based 
Acquisition (EBA) modelis, kai vartotojai naudojasi prieiga prie pasirinktos el. knygų kolekcijos 12 
mėnesių, o pagal panaudos statistiką sudaromas galutinis sąrašas leidinių, kuriems suteikiama 
nuolatinė prieiga. Atsižvelgus į vartotojų augantį susidomėjimą Cambridge University Press (CUP) 
el. knygomis, nuo 2018 m. liepos 1 d. buvo pasirinkta pilna CUP el. knygų kolekcija (per 35 000 
pavadinimų el. knygų, atsisiųsti 38 673 skyriai; 2017 m., turint prieigą prie 139 įsigytų el. knygų − 
578 skyriai). 

Vilniaus universiteto biblioteka 10

Elektroniniai ištekliai
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Klientų pasitenkinimo organizacijos teikiamomis paslaugomis tyrimas

2018 m. bibliotekoje atliktas „Klientų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas“, kuriam pasirinkta 
anketinė uždarų klausimų apklausa internetu. Respondentai taip pat galėjo teikti siūlymus atviro 
klausimo skiltyje. Atlikta kiekybinė ir kokybinė gautų rezultatų analizė. Bendras kiekybinis įvertis – 
8,5 (10 balų skalėje): studentai – 8,51, darbuotojai – 8,38, MB vartotojai – 8,66. Rezultatų duome-
nys analizuoti, vertinant bibliotekos paslaugas pagal svarbą ir paslaugų kokybę. 

Svarbiausiomis paslaugomis vartotojai įvardijo šias bibliotekos teikiamas paslaugas: belaidis inter-
netas, leidinių skolinimas į namus, nekompiuterizuotos darbo vietos, virtuali biblioteka, spausdini-
mo paslauga. Kokybiškiausiai teikiamų paslaugų sąrašo viršūnėje yra šios paslaugos: galimybė 
skaityti leidinius bibliotekoje, nekompiuterizuotos ir kompiuterizuotos darbo vietos, bibliotekininkų 
konsultacijos. 

Tyrimo rezultatai pristatyti su klientais dirbantiems bibliotekos darbuotojams organizuoto semina-
ro „Ką reiškia organizacijos orientacija į klientą“ metu, sudaryti darbuotojų siūlymai galimoms 
inovacijoms ar korekcijoms. Seminare savo darbo su klientais praktika dalijosi verslo organizacijų 
„Swedbank“ ir prekybos tinklo „Rimi“ personalo vadybininkai, kurių patirtis pravers gerinant VU 
bibliotekos paslaugų kokybę. 

Bendradarbiaujant su ilgamečiu socialiniu partneriu Goethe institutu Vilniuje, biblioteka organiza-
vo seminarą „Tikslinių grupių informacinė elgsena. Vartotojų tyrimas praktikams“, kurį vedė Pots-
damo (Vokietija) aukštosios mokyklos profesorius Hans Christoph Hobohm. Seminaro dalyviai 
buvo supažindinti su efektyviausiais vartotojų tyrimo metodais, taip pat galėjo juos išbandyti prak-
tinėje seminaro dalyje.

Mokslinė komunikacija

Atviroji prieiga. 2018 m. pradėtas vykdyti naujųjų „Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie 
mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatų“ viešinimas. Parengta atvirosios prieigos atmintinė, 
akcentuojanti mokslinių straipsnių ir konferencijų medžiagos registravimo pokyčius nuo naujųjų 
nuostatų įsigaliojimo datos, t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. 
Spalio mėnesį vykusios Atvirosios prieigos savaitės metu biblioteka VU bendruomenės narius kvietė 
priimti atvirosios prieigos iššūkį, viešai paskelbiant apsisprendimą mokslinius straipsnius atverti 
eLABa, mokslinių tyrimų duomenis ar jų metaduomenis atverti MIDAS, taikyti atvirojo turinio 
licenciją CC BY bei skatinti kitus tyrėjus sekti jų pavyzdžiu. Atvirosios prieigos iššūkius priėmė per 
dešimt VU mokslininkų. 

Seminaro dalyviai ne tik klausėsi pranešimų, bet atliko ir praktines užduotis



Siekiant atkreipti dėmesį į mokslo atvirumo problemą, VU bendruomenės nariams pristatytas į 
lietuvių kalbą išverstas Chris Morrison ir Jane Secker edukacinis stalo žaidimas „Leidybos spąstai“.

Mokslometrija. VU doktorantūros ir podoktorantūros skyriaus organizuotuose bendrųjų gebėjimų 
mokymuose „Mokslinė informacija: paieška, mokslometrija, duomenų talpyklos“, buvo parengta ir 
pravesta paskaita „Mokslo vertinimo duomenų bazių specifika“.

Norint išgryninti bibliometrinių tyrimų poreikį, vasarą buvo surengtas pristatymas VU adminis-
tracijos atstovams, kuriame trumpai aptarta užsienio šalių institucijų patirtis atliekant biblio-
metrinius tyrimus bei išsamiai pristatytas bibliometrinės analizės turinys ir su kokiais iššūkiais 
susiduriama atliekant tokio tipo analizes. Mokslinės veiklos bibliometrinių analizių galimybėmis 
susidomėjus VU Medicinos fakultetui, šiam padaliniui 2018 m. buvo atliktos penkios bibliometrinės 
analizės.
Atsižvelgus į gautas žinias iš Europos vasaros mokyklos mokslometrijos mokymų ir kitų VU padalinių 
atstovų pateiktus pageidavimus, kasmetinės bendros VU tyrėjų publikacijų bibliometrinės analizės 
turinys atnaujintas bei papildytas naujais rodikliais.

Taip pat 2018 m. atlikta:
•  trys VU padalinių bibliometrinės analizės (remiantis InCites duomenimis); 
• kiekybinė bendra VU tyrėjų publikacijų analizė (Remiantis WoSCC pateiktais bibliometriniais                
__rodikliais);
•  trys asmeninės mokslininkų bibliometrinės analizės. 

Vilniaus endokrinologų draugijos kvietimu VU biblioteka dalyvavo 2018 m. mokslinių praktinių kon-
ferencijų cikle VUL Santaros klinikose, kur buvo pravesta paskaita apie mokslo vertinimo duomenų 
bazes.

Mokslinių duomenų valdymas. MIDAS – tai vieningas ir visiems prieinamas nacionalinis mokslinių 
tyrimų duomenų skaitmeninis archyvas, leidžiantis teikti el. paslaugas, kaupti ir saugoti įvairių 
mokslų krypčių mokslinių tyrimų duomenis ir kitą su moksliniais tyrimais susijusią informaciją, 
sudarant galimybę visiems vartotojams nemokamai, lengvai ir patogiai juos pasiekti per atnaujintą 
MIDAS portalą.

Biblioteka, pristatydama MIDAS, 2018 m. organizavo duomenų dienas „DuoDi“ trijuose VU padalin-
iuose: Gyvybės mokslų centre, Fizikos fakultete ir Chemijos ir geomokslų fakultete. 2018 m. į MIDAS 
įkelta 171 duomenų rinkinys (2017 m. – 149 vnt.).
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Akimirka iš žaidimo „Leidybos spąstai“ 



Siekiant atkreipti dėmesį į mokslo atvirumo problemą, VU bendruomenės nariams pristatytas į 
lietuvių kalbą išverstas Chris Morrison ir Jane Secker edukacinis stalo žaidimas „Leidybos spąstai“.

Mokslometrija. VU doktorantūros ir podoktorantūros skyriaus organizuotuose bendrųjų gebėjimų 
mokymuose „Mokslinė informacija: paieška, mokslometrija, duomenų talpyklos“, buvo parengta ir 
pravesta paskaita „Mokslo vertinimo duomenų bazių specifika“.

Norint išgryninti bibliometrinių tyrimų poreikį, vasarą buvo surengtas pristatymas VU adminis-
tracijos atstovams, kuriame trumpai aptarta užsienio šalių institucijų patirtis atliekant biblio-
metrinius tyrimus bei išsamiai pristatytas bibliometrinės analizės turinys ir su kokiais iššūkiais 
susiduriama atliekant tokio tipo analizes. Mokslinės veiklos bibliometrinių analizių galimybėmis 
susidomėjus VU Medicinos fakultetui, šiam padaliniui 2018 m. buvo atliktos penkios bibliometrinės 
analizės.
Atsižvelgus į gautas žinias iš Europos vasaros mokyklos mokslometrijos mokymų ir kitų VU padalinių 
atstovų pateiktus pageidavimus, kasmetinės bendros VU tyrėjų publikacijų bibliometrinės analizės 
turinys atnaujintas bei papildytas naujais rodikliais.

Taip pat 2018 m. atlikta:
•  trys VU padalinių bibliometrinės analizės (remiantis InCites duomenimis); 
• kiekybinė bendra VU tyrėjų publikacijų analizė (Remiantis WoSCC pateiktais bibliometriniais                
__rodikliais);
•  trys asmeninės mokslininkų bibliometrinės analizės. 

Vilniaus endokrinologų draugijos kvietimu VU biblioteka dalyvavo 2018 m. mokslinių praktinių kon-
ferencijų cikle VUL Santaros klinikose, kur buvo pravesta paskaita apie mokslo vertinimo duomenų 
bazes.

Mokslinių duomenų valdymas. MIDAS – tai vieningas ir visiems prieinamas nacionalinis mokslinių 
tyrimų duomenų skaitmeninis archyvas, leidžiantis teikti el. paslaugas, kaupti ir saugoti įvairių 
mokslų krypčių mokslinių tyrimų duomenis ir kitą su moksliniais tyrimais susijusią informaciją, 
sudarant galimybę visiems vartotojams nemokamai, lengvai ir patogiai juos pasiekti per atnaujintą 
MIDAS portalą.

Biblioteka, pristatydama MIDAS, 2018 m. organizavo duomenų dienas „DuoDi“ trijuose VU padalin-
iuose: Gyvybės mokslų centre, Fizikos fakultete ir Chemijos ir geomokslų fakultete. 2018 m. į MIDAS 
įkelta 171 duomenų rinkinys (2017 m. – 149 vnt.).
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MKIC – penkeri

Vasario mėnesį suėjo penki metai, kai VU biblioteka atvėrė Mokslinės komunikacijos ir informacijos 
centro (MKIC) duris Saulėtekio slėnyje. Šią sukaktį biblioteka nusprendė paminėti drauge su savo 
lankytojais – po sveikinimo žodžių jų laukė saldi dovana.

Saldi dovana gimtadienio 
svečiams: MKIC formos tortas  

VU bibliotekos gen. direktorė I. 
Krivienė sveikina susirinkusiuosius 

VU prorektorius prof. Rimantas 
Jankauskas (kairėje) ir VU MF 
prodekanas dr. Aleksas Pikturna   

Kaimynystėje įsikūrusio VU 
Gyvybės mokslų centro direktorius 
dr. Gintaras Valinčius   

•  VU tyrėjams buvo suteikta 11 duomenų valdymo plano (DVP) sudarymo konsultacijų. 

eLABA viso teksto dokumentų talpykla. eLABa – nacionalinė informacinė sistema, pradėta  
eksploatuoti 2015 m. įgyvendinus ES struktūrinių fondų projektą „eLABa integralių paslaugų 
sukūrimas ir plėtra“. Projekto tikslas – informacinių technologijų priemonėmis centralizuotai 
tvarkyti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų produkciją ir mokslinės veiklos rezultatus. Viso teksto 
dokumentų talpyklą eLABa sudaro Mokslo publikacijų duomenų bazė (PDB) ir Elektroninių tezių ir 
disertacijų duomenų bazė (ETD) bei dokumentų sutapties nustatymo posistemė. 

•  2018 m. eLABA talpykloje buvo sukurti 4 467 VU mokslinių publikacijų įrašai, iš kurių 246 su viešai 
prieinamais viso teksto dokumentais. 

    Iš viso įrašų skaičius eLABa          VU įrašai su viso teksto dokumentais

Didžiąją dalį eLABa registruotų publikacijų su viso teksto dokumentais sudaro moksliniai straips- 
niai, licencijuoti atvirojo turinio licencija CC BY (atvirojo turinio licencijų taikymas leidžia užtikrinti, 
kad kiti asmenys galėtų teisėtai naudoti internete esančius kūrinius turtinių autorių teisių subjektų 
nurodytomis sąlygomis) ir retrospektyviai įkelti straipsniai iš VU leidyklos leidžiamų žurnalų.

•  Įkelta ir patvirtinta 140 disertacijų ir 123 disertacijų santraukos (70 proc. prieinamos per atvirąją 
prieigą), įkelti 207 viso teksto dokumentai, suredaguoti 9 170 anksčiau parengtų įrašų.
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72%

16%

8%
4%

Bakalauro/vientisųjų studijų studentams

Magistrantūros studentams

Darbuotojams

 Doktorantūros studentams

Studijų ir tyrimų palaikymas

2018 m. veiklą pradėjo naujas VU bibliotekos padalinys – Studijų ir tyrimų palaikymo skyrius. Šis 
skyrius įsteigtas siekiant užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su akademiniais Universiteto padali- 
niais, studijų ir mokslo poreikių atliepimą palaikant esamas ir kuriant naujas bibliotekos paslaugas.

Informacinio ir medijų raštingumo veiklos. Šiame skyriuje dirbantys dalyko bibliotekininkai 
atsakingi už jiems priskirtų akademinių padalinių informacinių kompetencijų stiprinimą (mokymų 
organizavimą), aprūpinimą reikalingais informacijos ištekliais ir bibliotekos paslaugų, aktualios 
informacijos komunikaciją.

• Sudarytas išgrynintas siūlomas mokymų modelis – 6 ak. val. kursas, apimantis šias temas:     
mokslinės informacijos paieškos planavimo, vykdymo, išteklių atrankos, saugojimo ir etiško infor-
macijos naudojimo, laikantis autorių teisių, mokymai. Siekiama šiuos informacinių kompetencijų 
mokymus integruoti į studijų dalykus; 
• 2018 m. Studijų ir tyrimų palaikymo skyriaus darbuotojai pravedė 147 ak. val. mokymų: bakalauro 
ir magistro studijų pakopų studentams, doktorantams ir darbuotojams (lietuvių ir anglų k.);
• Integracijos savaitės renginiuose atlikta 20 pristatymų lietuvių kalba, kuriuose dalyvavo apie
1 800 studentų – apie 53 proc. visų 2018 m. priėmimo metu įstojusiųjų bakalauro studijų studentų; 
pravestos 9 paskaitos ir 14 ekskursijų Erasmus mainų programos ir visam studijų laikotarpiui 
atvykusiems užsienio studentams, kuriose apsilankė daugiau nei 400 studentų.

IR mokymų paskirstymas pagal tikslinę auditoriją

VU bendruomenės poreikius atitinkantis informacijos išteklių fondas. Bendradarbiaujant su 
VU akademiniais padaliniais dalyko bibliotekininkai deda pastangas užtikrinti, kad bibliotekos 
informacijos išteklių fondas būtų aktualus ir atliepiantis studijų ir mokslo poreikius. Poreikiai įsigyti 
leidinius gaunami iš Universiteto bendruomenės tiesiogiai pateikiamų užklausų bei „Pasiūlyk 
knygą“ formos VU bibliotekos internetinėje svetainėje. 
Siekiant priimti įrodymais grįstus sprendimus ir užtikrinti tinkamą studijų aprūpinimą aktualiais ir 
naujausiais informacijos ištekliais, vykdomi tyrimai: 
• studijų aprūpinimo reikalingais (dalykų aprašuose nurodomais) informacijos ištekliais;
• mokslininkų publikacijose naudojamų informacijos išteklių atitikties bibliotekos turimiems/prenu- 
rrmeruojamiems ištekliams.

Šių tyrimų rezultatai leis nustatyti esamą studijų ir mokslo aprūpinimo informacijos ištekliais lygį, 
skirtingoms mokslo sritims aktualius elektroninius ir spausdintus išteklius. Jais remiantis ir atsižvel-
giant į naujausias tendencijas bus tikslingai formuojamos aktualios bibliotekos informacijos išteklių 
kolekcijos, tenkinančios šiuolaikinių įvairių sričių mokslininkų ir studentų poreikius.
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II. MOKSLO IR KULTŪROS 
PAVELDAS

Paveldo rinkinių fondo kaupimas

2018 m. gruodžio 31 d. Rankraščių skyriuje buvo 334 didesnės ar 
mažesnės apimties fondai, kuriuose saugoti 335 144 įvairių rūšių 
dokumentai. 2018 m. dokumentų grupėmis ir pavieniais dokumen-
tais papildyti 14 asmenų ir 7 kiti fondai, sudaryti 3 nauji asmenų 
fondai (Vinco Urbučio, Jono Glemžos ir Juozapo Šimkaus). Iš auk-
cionų įsigyti 8 rankraštiniai dokumentai ir fotografijos, reikšmingai 
papildę saugomas kolekcijas: fotografų J. Čechavičiaus ir J. 
Bulhako darbai, Lietuvos Seimo 1936 m. fotografijų vinjetė, rašyto-
jo V. Krėvės-Mickevičiaus ir kalbininko J. Jablonskio rankraščiai.

Grafikos kabineto rinkinį sudarė 94 894 vienetai. 2018 m. rinki- 
niai papildyti 659 G. Mažeikytės, A. Žilinskaitės, A. Šakalio, N. 
Meškauskaitės ir A. Pakeliūno grafikos darbais ir piešiniais. 

Retų spaudinių fonde saugomi 165 450 senų ir retų XV–XX a. pr. 
leidinių. Kaip ir ankstesniaisiais metais, paveldo kolekcijos pildėsi 
perduodant leidinius iš bendrųjų fondų, t. y. aprašant bendrųjų 
fondų leidinius surandama ir XVII–XVIII a. knygų, kurios pagal 
chronologiją priklauso retiems spaudiniams. Senieji fondai pildėsi 
ir dovanomis (13 vnt.): Nijolė Bulotaitė padovanojo vieną XVI a. kon-
voliutą ir vieną lietuvišką knygą, iš VU prof. Vinco Urbučio palikimo 
bibliotekai buvo perduotos penkios XVIII a. knygos, Lietuvių kalbos 
instituto mokslininkas doc. dr. Juozas Karaciejus padovanojo 
bibliotekai keturias Lietuviškų knygų fondui priskirtinas knygas. 
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Restauratorių Nijolės Sinkevičienės ir Ievos Rusteikaitės restauruota knyga (vaizdas prieš ir po)

Paveldo rinkinių fondo priežiūra

2018 m. atlikti VU bibliotekos saugyklose ir skaityklose saugomų dokumentų cheminiai ir mikro- 
biologiniai tyrimai, popieriaus konservavimas ir restauravimas vyko dokumentus ruošiant paro-
doms ir skaitmeninimui, tvarkant vartotojams reikalingus spaudinius. 

• konservuoti ir (ar) restauruoti 66 467 VIII kategorijos lapai.

2018 m. inicijuoti trys ilgalaikiai VU bibliotekos paveldo fondo tyrimai: KBr stabilizavimo efekto 
popieriui rašytam geležies galo rašalu ir įtakos jo senėjimo procesams tyrimas (bendradarbiaujant 
su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dokumentų restauravimo skyriumi), LDK 
teismų aktų (F7) fonde saugomų rankraštinių teismų knygų struktūros knygotyrinis tyrimas ir XVII 
a. spaudinių fonde saugomų pergamentinių knygų įrišų tyrimas. Pradėtos veiklos leis pagilinti 
žinias apie saugomų dokumentų būklę, koreguoti darbo metodus remiantis gautais rezultatais bei 
efektyviau planuoti darbus.
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Restauravimo veiklai – 50

Po 1968 m. balandžio 1-osios naktį bibliotekoje kilusio gaisro, bibliotekos direktoriaus J. Tornau 
iniciatyva buvo įkurtas Restauravimo skyrius – pirmasis Lietuvos bibliotekų dokumentų restauravi-
mo centras. Nuo 1968 m., keičiantis konservavimo ir restauravimo metodikoms, tikslas išliko tas 
pats – išsaugoti senuosius kultūros paveldo objektus: knygos, jų įrišus, rankraštinius, kartograf-
inius dokumentus, piešinius. 2018 m. Restauravimo skyrius tapo Dokumentinio paveldo išsaugoji-
mo skyriumi.

Skaitmeninimas

2018 m. suskaitmeninti 74 263 įvairių dokumentų puslapiai. Be rankraštinių ir retų dokumentų, VU 
bendruomenės poreikiams skaitmeninti VU mokslo žurnalai, laikraščio „Tarybinis studentas“ ir „Uni-
versitas Vilnensis“ komplektai.

VU bibliotekos skaitmeninti dokumentai 2018 m. buvo pasiekiami:
• bibliotekos svetainėje atmintis.mb.vu.lt – 20 kolekcijų su 3 436 įvairiais kultūros paveldo doku- 
_imentais;
• virtualioje kultūros paveldo sistemoje (VEPS) epaveldas.lt – 1 082 kultūros paveldo objektai;
• projekto „Virtuali istorinė Lietuva: LDK“ svetainėje ldkistorija.lt – 405 bibliotekoje saugomų J. 
--Lelevelio kolekcijos atlasų skaitmeninės kopijos.

Moksliniai tyrimai ir jų sklaida

Leidyba. 2018 m. biblioteka parengė ir išleido 4 leidinius, iš kurių du skirti Lietuvos valstybės šimt-
mečiui:

Parodos katalogas „Už visą auksą brangesnė laisvė!“, išleistas lietuvių ir 
anglų kalbomis bei turintis kelių mokslininkų įžanginius straipsnius, 
suteikė galimybę susipažinti su 125 objektais (retais spaudiniais, rank-
raščiais, grafikos darbais, fotografijomis), kurie geriausiai atspindi 
Lietuvos kelią nuo seniausių laikų iki šiandienos;
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Mokslinės publikacijos ir pranešimai. 2018 m. buvo parengta ir Lietuvos bei užsienio spaudoje 
publikuota 12 straipsnių ir pranešimų tezių, o įvairiose mokslinėse konferencijose skaityta 12 
pranešimų (visas sąrašas – 2 priede).

Tarptautiškumas. 2018 m. buvo nuosekliai tęsiamas bendradarbiavimas su Europos mokslinių 
bibliotekų konsorciumu (CERL) pildant jo inicijuotą duomenų bazę Material Evidence in Incunabula 
(MEI), skirtą detaliam inkunabulų ir jų proveniencijų aprašymui. 

VU bibliotekoje saugomų dokumentų sklaida užsienyje. 2018 m. spalio mėn. Varšuvos universi-
tete (Lenkija) buvo iškilmingai pristatytas prof. Mykolo Romerio (1880–1945) „Dienoraščių“, kurių 
originalai saugomi Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose, 
lenkiškasis leidimas. Renginio metu pasisakę Lietuvos ir Lenkijos mokslininkai dėkojo už suteiktą 
galimybę susipažinti su išskirtinės vertės dokumentu.

Konferencija

2018 m. balandžio 6 d. VU Senato salėje vyko mokslinė konferencija „Vilniaus universitetas: tradicijų 
tąsa, pertrūkiai ir išradimai“, kurią organizavo VU muziejus, VU biblioteka, VU Komunikacijos ir 
Istorijos fakultetai bei VU Bendruomenės vystymo skyrius. 2019 m. pasirodė elektroninis leidinys, 
kuriame publikuoti pranešimų pagrindu parengti šeši skirtingų sričių mokslininkų parašyti 
straipsniai.

Iki šiol nepublikuoto Maironio poemos „Lietuva“ rankraščio faksimilinis 
leidimas, parengtas bendradarbiaujant su VU Filologijos fakulteto Lite- 
ratūros ir kultūros tyrimų instituto ir A. J. Greimo semiotikos ir lite- 
ratūros teorijos centro prof. Pauliumi V. Subačiumi.
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III. VU BIBLIOTEKA: MATOMA IR 
VERTINAMA

Ryškiausios parodos ir renginiai 

Bibliotekoje organizuojami renginiai pristato VU bibliotekoje saugomą kultūros ir mokslo paveldą, 
suteikia erdvę diskusijoms. Visuomenei atviri renginiai ir parodos vyko Centrinėje bibliotekoje,   
Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, A. Mickevičiaus muziejuje ir už bibliotekos ribų (pro-
jekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“ renginiai). 

VU bibliotekos renginiuose apsilankiusių dalyvių skaičius fiksuojamas nuo 2017 m. Tais metais vyko 
118 renginių, kuriuose dalyvavo 4 860 asmenų, o 2018 m. 3 646 dalyviai apsilankė 106 renginiuose. 
Visas parodų ir renginių sąrašas – 1 priede.

Įsimintiniausi renginiai: 

• Parodos „Už visą auksą brangesnė laisvė!“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, atida     
orymas ir VU bibliotekos išleisto katalogo tuo pačiu pavadinimu pristatymo renginys ir diskusija 
o„Idėjos, vienijančios Lietuvą: istorija ir dabartis“. 
• Balandžio 4 d. vykęs M. Mažvydo „Katekizmo“ originalo eksponavimas.
• Birželio 15 d. vykęs Kultūros nakties renginys „Laikas, atsuktas atgal, arba gyvosios istorijos vaiz-      
odai“. Renginys organizuotas bendradarbiaujant su VU administracija, VU IF, FsF, FlF, TSPMI, LMTA, 
odalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos (LKT).
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Siekiant atkreipti dėmesį į mokslo atvirumo problemą, VU bendruomenės nariams pristatytas į 
lietuvių kalbą išverstas Chris Morrison ir Jane Secker edukacinis stalo žaidimas „Leidybos spąstai“.

Mokslometrija. VU doktorantūros ir podoktorantūros skyriaus organizuotuose bendrųjų gebėjimų 
mokymuose „Mokslinė informacija: paieška, mokslometrija, duomenų talpyklos“, buvo parengta ir 
pravesta paskaita „Mokslo vertinimo duomenų bazių specifika“.

Norint išgryninti bibliometrinių tyrimų poreikį, vasarą buvo surengtas pristatymas VU adminis-
tracijos atstovams, kuriame trumpai aptarta užsienio šalių institucijų patirtis atliekant biblio-
metrinius tyrimus bei išsamiai pristatytas bibliometrinės analizės turinys ir su kokiais iššūkiais 
susiduriama atliekant tokio tipo analizes. Mokslinės veiklos bibliometrinių analizių galimybėmis 
susidomėjus VU Medicinos fakultetui, šiam padaliniui 2018 m. buvo atliktos penkios bibliometrinės 
analizės.
Atsižvelgus į gautas žinias iš Europos vasaros mokyklos mokslometrijos mokymų ir kitų VU padalinių 
atstovų pateiktus pageidavimus, kasmetinės bendros VU tyrėjų publikacijų bibliometrinės analizės 
turinys atnaujintas bei papildytas naujais rodikliais.

Taip pat 2018 m. atlikta:
•  trys VU padalinių bibliometrinės analizės (remiantis InCites duomenimis); 
• kiekybinė bendra VU tyrėjų publikacijų analizė (Remiantis WoSCC pateiktais bibliometriniais                
__rodikliais);
•  trys asmeninės mokslininkų bibliometrinės analizės. 

Vilniaus endokrinologų draugijos kvietimu VU biblioteka dalyvavo 2018 m. mokslinių praktinių kon-
ferencijų cikle VUL Santaros klinikose, kur buvo pravesta paskaita apie mokslo vertinimo duomenų 
bazes.

Mokslinių duomenų valdymas. MIDAS – tai vieningas ir visiems prieinamas nacionalinis mokslinių 
tyrimų duomenų skaitmeninis archyvas, leidžiantis teikti el. paslaugas, kaupti ir saugoti įvairių 
mokslų krypčių mokslinių tyrimų duomenis ir kitą su moksliniais tyrimais susijusią informaciją, 
sudarant galimybę visiems vartotojams nemokamai, lengvai ir patogiai juos pasiekti per atnaujintą 
MIDAS portalą.

Biblioteka, pristatydama MIDAS, 2018 m. organizavo duomenų dienas „DuoDi“ trijuose VU padalin-
iuose: Gyvybės mokslų centre, Fizikos fakultete ir Chemijos ir geomokslų fakultete. 2018 m. į MIDAS 
įkelta 171 duomenų rinkinys (2017 m. – 149 vnt.).
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• Projekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“ parodos ir renginiai (Varniuose, Kražiuose, 
oiKaune, Skuode ir Marijampolėje). Projekto tikslas – supažindinti Lietuvos regionų bendruomenes 
oisu VU bibliotekoje saugomu jų krašto istorijai ir kultūrai svarbiu kultūros paveldu. Projektas dalinai 
oifinansuojamas LKT. 

Laikas, atsuktas atgal

Kultūros nakties projekte biblioteka dalyvavo septintąjį, o populiarumo sulaukusias teatralizuotas 
ekskursijas rengė jau antrąjį kartą. Prie renginio prisidėjo ne tik Istorijos, Filologijos fakultetų ir 
TSPMI studentai, bet ir Istorijos bei Filosofijos fakultetų dėstytojai, bibliotekos darbuotojai, VU 
administracijos atstovai. Lankytojai tarsi laiko mašina nusikėlė į tuos laikus, kai po 1831 metų sukili-
mo Vilniaus universitetas buvo uždarytas, o P. Smuglevičiaus salėje veikė Senienų muziejus.
Turtinga universiteto istorija atsiskleidė naujomis spalvomis: sužinojome apie grafo Konstantino 
Tiškevičiaus sudarytą Neries krantų žemėlapį ir pamatėme bibliotekoje saugomą originalą, sudaly-
vavome dvikovoje dėl paminklo Adomui Mickevičiui ir išgirdome studento Česlavo Milošo poeziją. O 
kur dar Nacionalinės ekspedicijos dalyviai, Stepono Batoro universiteto senatas su antropologijos 
profesore Cezarija Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz, jaunojo gimnazisto Pilsudskio problemos 
Viešojoje bibliotekoje ir pats profesorius Balys Sruoga su prof. Vincu Krėve ir Rapolu Mackoniu.

Direktorė Nijolė Klingaitė-Dasevičienė pristato 
pranešimą Skuode

Paroda Marijampolėje sulaukė ir vietinės žiniasklaidos dėmesio

VU bibliotekos diena Žemaičių vyskupystės 
muziejuje Varniuose

Kražių gyventojai apžiūri VU bibliotekos 
atvežtus eksponatus 

VU prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė kauniečiams pasakoja apie 
LDK ir Lenkijos karalių Steponą Batorą
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Netikėti Senienų muziejaus eksponatai „Kultūros nakties” komanda Senienų muziejumi virtusi P. Smuglevičiaus salė 

Įvertinimai ir apdovanojimai 

Kiekvienais metais LR Kultūros ministerija apdovanoja geriausius šalies bibliotekininkus ir įteikia 
jiems premijas už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius profesinius laimėjimus 
per praėjusius metus. 2018 m. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson geriausia bibliotekininke 
pripažino VU bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyriaus vadovę dr. Žibutę Petrauskienę. 

Dr. Žibutė Petrauskienė (kairėje) ir Kultūros 
ministrė Liana Ruokytė-Jonson (nuotr. Vygaudo 
Juozaičio) 

VU bibliotekoje atgimsta istoriniai siužetai

Įspūdingos VU bibliotekos erdvės vis dažniau tampa pastebimos filmų 
kūrėjų. 2018 m. pasirodžiusio filmo „Tarp pilkų debesų“ (rež. Marius 
Markevičius) epizodas buvo filmuojamas bibliotekos J. Lelevelio salėje, 
kuri buvo transformuota į Kauno mokyklos bibliotekos klasę. Filmas 
„Tarp pilkų debesų“ sukurtas pagal to paties pavadinimo rašytojos 
Rūtos Šepetys romaną apie sovietų valdžios vykdytus masinius trėmi-
mus Baltijos šalyse. 

Filmavimo aikštele virto ir P. Smuglevičiaus salė – HBO ir „Sky Atlantic“ 
televizijų tinklų užsakyto mini serialo „Catherine the Great“ apie 
Rusijos imperatorienę Jekateriną Didžiąją (aktorė Helen Mirren) filma-
vimas laikinai nukėlė biblioteką į XVIII amžių.

Hal Shinnie nuotr. 

Kiekvienais metais LR Kultūros ministerija apdovanoja      
geriausius šalies bibliotekininkus ir įteikia jiems premijas už 
reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius pro-
fesinius laimėjimus per praėjusius metus. 2018 m. Kultūros 
ministrė Liana Ruokytė-Jonsson geriausia bibliotekininke 
pripažino VU bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų 
skyriaus vadovę dr. Žibutę Petrauskienę. 



Projektinė veikla

2018 m. Biblioteka įgyvendino arba dalyvavo įgyvendinant ES finansuojamą tarptautinį, naciona-
linius, taip pat Universiteto infrastruktūros plėtros arba mažesnės apimties kultūrinius projektus. 

Šiais metais baigėsi tris metus trukęs, kultūros paveldo integravimui į bendrą Europos erdvę skirtas 
tarptautinės programos COST projektas „Laiškų Respublikos rekonstrukcija, 1580–1800“. Jame 
Biblioteka dalyvavo, pristatydama Rankraščių skyriuje saugomą Universiteto rektoriaus Martyno 
Počobuto laiškų kolekciją.

Biblioteka, ES finansuojamo nacionalinio projekto „eMoDB.LT: duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ 
partnerė, 2018 m. per šį projektą prenumeravo 58 elektroninių išteklių duomenų bazes, tokiu būdu 
mokslininkams, tyrėjams ir studijuojantiesiems sukurdama prieigą prie pagrindinių informacijos 
šaltinių.

2018 m. lapkritį VU biblioteka prisijungė prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
kuruojamo nacionalinio projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės 
vystymas“ įgyvendinimo. Projekto komandą bibliotekoje sudaro 19 darbuotojų, vykdančių tris 
pagrindines veiklas: metaduomenų kūrimas, dokumentų paruošimas skaitmeninimui ir skaitmenini-
mas. Projekto pabaigoje numatoma e-paveldo sistemai perduoti 6 000 skaitmeninių objektų, kurių 
didžioji dalis – XVII–XVIII a. rankraščių skaitmeniniai vaizdai.

Tęsėsi Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“, 
surengtas Kultūros nakties renginys „Laikas, atsuktas atgal, arba gyvosios istorijos vaizdai“, išleisti 
leidiniai „Lietuvos bibliografija. Serija C: Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos. 1909, D. 1“ ir  
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtos parodos „Už visą auksą brangesnė laisvė!“ katalo-
gas, kurta Medijų ir informacinio raštingumo edukacinė platforma. 

2018 m. baigta dalis valstybės investicijų projekto „Senosios Vilniaus universiteto bibliotekos re- 
konstravimas“, vykdomo nuo 2006 m., – restauruotos J. Lelevelio salės freskos.
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nuotr. UAB Opus Optimum



Ekspertinės veiklos

Biblioteka turi savo atstovus LR Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijoje, 
UNESCO programos Pasaulio atmintis nacionaliniame komitete, Klasikų asociacijoje, Nacionalinės 
bibliografijos rengimo redakcijos kolegijoje, Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijoje 
(LABA), Lietuvos bibliotekininkų draugijoje (LBD), Standartizacijos departamento technikos 
ekspertų komitete, Lietuvos psichologų sąjungos organizacinės psichologijos komitete; Naciona-
linės skaitmeninimo stebėsenos sistemos sukūrimo darbo grupėje, Knygos meno ekspertų komisijo-
je, žurnalo „Informacijos mokslai“ redakcijos kolegijoje, Lietuvos komunikacijos asociacijoje (LTKA) 
ir kitose organizacijose ar grupėse.

Tarptautinių organizacijų narė

• Association of European Research Libraries (LIBER)
• Consortium of European Research Libraries (CERL)
• Bibliotheca Baltica (BB) 
• Confederation of Open Access Repositories (COAR) 

Ypatingi svečiai 

Kiekvienais metais universitetą aplanko užsienio valstybių valdžios atstovai. 2018 m. Vilniaus 
universiteto bibliotekoje lankėsi:

• Čilės ambasadorius Julio Bravo Yubini
• Islandijos prezidentas Guðni Thorlacius Jóhannesson
• Ispanijos valstybės tarybos pirmininkė María Teresa Fernández de la Vega Sanz ir ambasadorius 
oJosé María Robles Fraga
• Japonijos ambasadorius Shiro Yamasaki
• Jungtinės Karalystės princas, Vesekso grafas Edward ir Vesekso grafienė Sophie
• Juodkalnijos ambasadorė Ljiljana Tošković ir  Juodkalnijos  užsienio reikalų  ministras  prof. dr. 
oSrdjan Darmanovič
• Kinijos ambasadorius Shen Zhifei
• Kirgizijos užsienio reikalų ministras Chingiz Aidarbekov
• Kroatijos ambasadorius Krešimir Kedmenec ir Kroatijos švietimo ir mokslo viceministrė prof. Ivana 
oFranić
• Ukrainos teisingumo ministras Pavlo Petrenko
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Karališkosios šeimos dovana

Spalio 10 dieną VU bibliotekoje lankėsi Didžiosios Britanijos karališkosios šeimos atstovai – Vesekso 
grafas princas Edvardas ir jo žmona grafienė Sofija. Grafas ir grafienė susitiko su anglų filologiją 
studijuojančiais VU studentais, apžiūrėjo P. Smuglevičiaus salę ir joje specialiai ta proga parengtą 
senųjų Didžiosios Britanijos žemėlapių, planų, žymių britų mokslininkų, filosofų, poetų knygų 
parodą. Karališkosios šeimos atstovai apžiūrėjo ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui 
skirtą parodą, domėjosi mažiausiomis ir didžiausiomis bibliotekoje saugomomis knygomis, 
astronominiais prietaisais. Princas bibliotekai padovanojo knygą – Džefrio Čoserio „Kenterberio 
pasakojimus“. Tai pirmasis britų rašytojas, minintis Lietuvą dar XIV amžiuje.
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Iš kairės į dešinę: Nijolė Bulotaitė, Vesekso grafas princas 
Edvardas, Vesekso gra�enė So�ja 



SAUSIS

Restauravimo veiklai – 50

Po 1968 m. balandžio 1-osios naktį bibliotekoje kilusio gaisro, bibliotekos direktoriaus J. Tornau 
iniciatyva buvo įkurtas Restauravimo skyrius – pirmasis Lietuvos bibliotekų dokumentų restauravi-
mo centras. Nuo 1968 m., keičiantis konservavimo ir restauravimo metodikoms, tikslas išliko tas 
pats – išsaugoti senuosius kultūros paveldo objektus: knygos, jų įrišus, rankraštinius, kartograf-
inius dokumentus, piešinius. 2018 m. Restauravimo skyrius tapo Dokumentinio paveldo išsaugoji-
mo skyriumi.

Skaitmeninimas

2018 m. suskaitmeninti 74 263 įvairių dokumentų puslapiai. Be rankraštinių ir retų dokumentų, VU 
bendruomenės poreikiams skaitmeninti VU mokslo žurnalai, laikraščio „Tarybinis studentas“ ir „Uni-
versitas Vilnensis“ komplektai.

VU bibliotekos skaitmeninti dokumentai 2018 m. buvo pasiekiami:
• bibliotekos svetainėje atmintis.mb.vu.lt – 20 kolekcijų su 3 436 įvairiais kultūros paveldo doku- 
_imentais;
• virtualioje kultūros paveldo sistemoje (VEPS) epaveldas.lt – 1 082 kultūros paveldo objektai;
• projekto „Virtuali istorinė Lietuva: LDK“ svetainėje ldkistorija.lt – 405 bibliotekoje saugomų J. 
--Lelevelio kolekcijos atlasų skaitmeninės kopijos.

Moksliniai tyrimai ir jų sklaida

Leidyba. 2018 m. biblioteka parengė ir išleido 4 leidinius, iš kurių du skirti Lietuvos valstybės šimt-
mečiui:

PRIEDAI

1 priedas. Parodos ir renginiai

Renginiai 

2018 01 13

2018 01 15

2018 01 17

2018 01 27

2018 02 07

2018 02 07

2018 02 08

2018 02 14

2018 02 15

2018 02 18

2018 02 21

2018 02 22–25

Vilniaus universiteto biblioteka 25

Ekspozicija Japonijos premjero Shinzo Abe (Šinzo Abės) vizito Vilniaus universitete 
proga

Goethe’s instituto interaktyvios parodos „Išradėjų šalis – moksliniai tyrimai       
Vokietijoje“ atidarymas 

Literatūrinis trečiadienis VU bibliotekos A. Mickevičiaus muziejuje „Laisvės sūku- 
riuose. Aleksandras Puškinas ir filomatai“

Literatūrinis muzikinis vakaras „Žiemos rapsodija“ 

MKIC 5-erių metų gimtadienis 

Prisiminimų popietė „Nojui Feigelmanui – 100“ 

Pirmoji su „Korp!Tilia“ ir Vilniaus universiteto biblioteka organizuojamo renginių 
ciklo, skirto Lietuvos kultūrinei spaudai, dalis – diskusija „Literatūra ir menas: 
protestai, viltys, realybė“ 

Renginys, skirtas paminėti Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-ąsias 
metines 

Ekspozicija Islandijos prezidento Gudni Thorlacius Johannesson (Gudnio Torlaci-
jaus Johanesono) vizito Vilniaus universitete ir bibliotekoje proga 

Prisiminimų popietė „Šviesa išlieka“ 

Nacionalinio fotoprojekto „Lietuva ir mes“ pristatymo renginys ir diskusija 
„100-mečio Lietuva ir mes: ką švenčiame ir ko sau linkime, kokią tapatybę turime 
ir kokią kuriame?“ 

Bibliotekų erdvės renginių organizavimas ir koordinavimas Vilniaus knygų mugėje 
„Skaitau Lietuvą – skaitau pasaulį“ 

VASARIS
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Vakaras „VU bibliotekos augintiniai“: savo kūrybą skaito Neringa Abrutytė. „Mano 
kelias į poeziją – tai išskirtinė provokacija, savęs ir kitų.“

Parodos, kuri buvo parengta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga, „Už 
visą auksą brangesnė laisvė“ katalogo pristatymas ir diskusija „Idėjos, vieni-
jančios Lietuvą: istorija ir dabartis“ 

Antrasis susitikimų su Lietuvos kultūrinių leidinių redaktoriais ciklo renginys 
„Kultūrinės spaudos dabartis: susitikimas su Tomu Vaiseta“

Pasaulinis Ovidijaus „Metamorfozių“ skaitymas VU bibliotekoje 

Dž. R. R. Tolkino skaitymai tema „Namai ir židinys: daugybė būdų būti hobitu“ 

Popietė „Nepraustas ir nešukuotas Vilnius“ – Jurgio Tornau fotografijų iš VU 
bibliotekos Rankraščių skyriaus rinkinių peržiūra 

Martyno Mažvydo „Katekizmo“ originalo eksponavimas

Parodos apie Čekijos Respublikos pirmosios ponios Olgos Havel veiklą „Olga Hav-
lova. 1933–1996“ atidarymas 

Trečiasis renginys, skirtas susitikimams su Lietuvos kultūrinių leidinių redaktoriais 
„Kultūrinės spaudos dabartis: susitikimas su Giedre Kazlauskaite“ 

Parodos „Lietuviškos Biblijos istorija“ atidarymas 

Parodos „Ukrainos revoliucija: praeities pamokos“, skirtos 1917–1921 metų 
Ukrainos revoliucijos ir Ukrainos diplomatijos 100-mečiui paminėti, atidarymas

Renginys „Susitikimas su XVII a. bajorų kultūra. M. K. Sarbievijus ir jo epocha“ ir M. 
K. Sarbievijaus knygos „Maršalo lazda“ pristatymas 

Ketvirtasis renginys, skirtas susitikimams su Lietuvos kultūrinių leidinių redakto- 
riais, „Apie kultūringą pelę Stasę ir kultūrinės spaudos kasdienybę“

„Open House Vilnius“ VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos 

Tarptautinio patarlių projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ piešinių parodos atida-
rymas ir lietuvių-vokiečių patarlių knygos pristatymas 

Poeto Sigito Gedos 75-mečio proga atminimo vakaras VU bibliotekoje „Giesmė 
apie Sigitą Gedą“ 

Literatūrinis trečiadienis VU bibliotekos „Pirmieji K. Donelaičio „Metų“ vertimai“ 

KOVAS

BALANDIS

GEGUŽĖ



III. VU BIBLIOTEKA: MATOMA IR 
VERTINAMA

Ryškiausios parodos ir renginiai 

Bibliotekoje organizuojami renginiai pristato VU bibliotekoje saugomą kultūros ir mokslo paveldą, 
suteikia erdvę diskusijoms. Visuomenei atviri renginiai ir parodos vyko Centrinėje bibliotekoje,   
Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, A. Mickevičiaus muziejuje ir už bibliotekos ribų (pro-
jekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“ renginiai). 

VU bibliotekos renginiuose apsilankiusių dalyvių skaičius fiksuojamas nuo 2017 m. Tais metais vyko 
118 renginių, kuriuose dalyvavo 4 860 asmenų, o 2018 m. 3 646 dalyviai apsilankė 106 renginiuose. 
Visas parodų ir renginių sąrašas – 1 priede.

Įsimintiniausi renginiai: 

• Parodos „Už visą auksą brangesnė laisvė!“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, atida     
orymas ir VU bibliotekos išleisto katalogo tuo pačiu pavadinimu pristatymo renginys ir diskusija 
o„Idėjos, vienijančios Lietuvą: istorija ir dabartis“. 
• Balandžio 4 d. vykęs M. Mažvydo „Katekizmo“ originalo eksponavimas.
• Birželio 15 d. vykęs Kultūros nakties renginys „Laikas, atsuktas atgal, arba gyvosios istorijos vaiz-      
odai“. Renginys organizuotas bendradarbiaujant su VU administracija, VU IF, FsF, FlF, TSPMI, LMTA, 
odalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos (LKT).
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Susitikimas su Kultūros ministrės patarėju V. Bachmetjevu „Kultūrinės spaudos 
rėmimas: globoti nemarinti“

Doc. Eligijaus Railos paskaita apie gegužės 3 d. konstituciją „1791 m. konstitucija: 
praeitis ir dabartis“

Lietuvos mokslo premijos laureatės dr. Dalios Klajumienės paskaita „Vilniaus 
universiteto interjero XVII-XX a. I p. dekoro paveldas“

Tradicinio poezijos renginio „Gegužė prie Neries / Maj nad Wilią“ poezijos skaity-
mai 

Parodos „Krymo totoriai fotografijose (XX a. pr.)“, skirtos Krymo Liaudies Respub-
likos 100-osioms metinėms, atidarymas

Parodos „Varnių istorijos pėdsakai Vilniaus universiteto bibliotekos dokumen- 
tuose“ atidarymas 

Literatūrinis trečiadienis „VU profesorius Andrius Sniadeckis – chemikas, gydyto-
jas, visuomenės veikėjas“, skirtas 250-osioms VU profesoriaus gimimo metinėms
 
Kultūros naktis „Laikas, atsuktas atgal: gyvosios istorijos vaizdai“ 

Projekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“ paroda „Už visą auksą bran- 
gesnė laisvė!“ Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre

Literatūrinis trečiadienis „Simonas Daukantas lietuvių istorikas, švietėjas“ 

II tarptautinis menų festivalis „Daugiakalbė Vilija“

Literatūrinis trečiadienis „Vinco Kudirkos vertimai“

Literatūrinis trečiadienis „Vladimiras Sirokomlė ir jo aplinka“ 

Virgilijaus Jankausko fotografijos parodos „Vydūnas. Gyvenimas, mirtis ir kas 
toliau“ atidarymas 

Parodos „Lietuvos rašytojų dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje“ atidary-
mas Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune

Ekspozicija Jungtinės Karalystės princo, Vesekso grafo Edvardo ir Vesekso gra-
fienės Sofijos vizito VU bibliotekoje proga

BIRŽELIS

LIEPA

RUGPJŪTIS

RUGSĖJIS

SPALIS



• Projekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“ parodos ir renginiai (Varniuose, Kražiuose, 
oiKaune, Skuode ir Marijampolėje). Projekto tikslas – supažindinti Lietuvos regionų bendruomenes 
oisu VU bibliotekoje saugomu jų krašto istorijai ir kultūrai svarbiu kultūros paveldu. Projektas dalinai 
oifinansuojamas LKT. 

Laikas, atsuktas atgal

Kultūros nakties projekte biblioteka dalyvavo septintąjį, o populiarumo sulaukusias teatralizuotas 
ekskursijas rengė jau antrąjį kartą. Prie renginio prisidėjo ne tik Istorijos, Filologijos fakultetų ir 
TSPMI studentai, bet ir Istorijos bei Filosofijos fakultetų dėstytojai, bibliotekos darbuotojai, VU 
administracijos atstovai. Lankytojai tarsi laiko mašina nusikėlė į tuos laikus, kai po 1831 metų sukili-
mo Vilniaus universitetas buvo uždarytas, o P. Smuglevičiaus salėje veikė Senienų muziejus.
Turtinga universiteto istorija atsiskleidė naujomis spalvomis: sužinojome apie grafo Konstantino 
Tiškevičiaus sudarytą Neries krantų žemėlapį ir pamatėme bibliotekoje saugomą originalą, sudaly-
vavome dvikovoje dėl paminklo Adomui Mickevičiui ir išgirdome studento Česlavo Milošo poeziją. O 
kur dar Nacionalinės ekspedicijos dalyviai, Stepono Batoro universiteto senatas su antropologijos 
profesore Cezarija Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz, jaunojo gimnazisto Pilsudskio problemos 
Viešojoje bibliotekoje ir pats profesorius Balys Sruoga su prof. Vincu Krėve ir Rapolu Mackoniu.
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LAPKRITIS

GRUODIS

Parodos „Biblioteka visas mano gyvenimas (B. Butkevičienė)“ atidarymas

VU bibliotekos generalinės direktorės prof. Audronės Glosienės (1958–2009) 
60-mečio minėjimas MKIC

Paskaita-diskusija, skirta japonų autorių knygų Lietuvoje ir jų viršelių aptarimui 
„Japoniškų knygų viršeliai ir Haruki Murakami kultiškumas“ 

Parodos „Šv. Jonas Paulius II ir palaimintasis Władysław Bukowiński – lenkų lais-
vės užtarėjai“, skirtos 40-osioms popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato me- 
tinėms, atidarymas ir seminaras apie popiežių Joną Paulių II

Literatūrinis trečiadienis „Peri ir Izraelio kunigaikštytė“

Parodos „Skuodo krašto istorijos pėdsakai Vilniaus universiteto bibliotekos doku-
mentuose“ atidarymas 

Parodos „Jono Basanavičius Praha“ atidarymas 

Parodos „Už Tėvynę, už laisvę!“ atidarymas

Parodos „Marijampolės krašto istorijos pėdsakai Vilniaus universiteto bibliotekos 
dokumentuose“ pristatymas 

Diskusija „Kaip Lietuva šimtmetį šventė? Istorikų požiūris“

Literatūrinis trečiadienis „Adomo Mickevičiaus pirmoji pažintis su Vilniaus miestu“ 

Ekspozicija Ispanijos Valstybės Tarybos pirmininkės María Teresa Fernández de la 
Vega (Marijos Teresos Fernandez de la Vegos) vizito Vilniaus universitete ir 
bibliotekoje proga 

Jono Mačiulio-Maironio Antanui Baranauskui dedikuotos poemos „Lietuva“ 
(1888) faksimilinio leidinio sutiktuvės 

Poezijos konkursas „Tėvynė Lietuva brangesnė už sveikatą!“



Įvertinimai ir apdovanojimai 

Kiekvienais metais LR Kultūros ministerija apdovanoja geriausius šalies bibliotekininkus ir įteikia 
jiems premijas už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius profesinius laimėjimus 
per praėjusius metus. 2018 m. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson geriausia bibliotekininke 
pripažino VU bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyriaus vadovę dr. Žibutę Petrauskienę. 
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2018 04 03–05 07

2018 04 11–05 31

2018 04 18–30

Soutamptono Solento universiteto dėstytojų ir studentų paroda „Literatų 
Street“ 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto studentų ekslibrisų 
paroda „Atkurtai Lietuvai – 100“ 

Paroda „Išradėjų šalis – moksliniai tyrimai Vokietijoje“

Paroda „Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“ mažesnio formato 
atspaudai iš Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabineto rinkinių“ 

Nacionalinio piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“, skirto Laisvės gynėjų 
dienai, piešinių paroda

Nuotraukų paroda „Nacionalinis atviros prieigos Mokslinės komunikacijos ir 
informacijos centras. 2009–2013“

Paroda „Nėra įdomesnio darbo už darbą su knyga...“, skirta VU bibliotekos 
darbuotojo, knygotyrininko N. Feigelmano 100-osioms metinėms

Paroda VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro lifte – 
„Menas lifte: Andrius Zakarauskas „Apskriti potėpiai, 2009“ 

Dailės mokytojų asociacijos pirmininko Rimanto Kisieliaus nuotraukų paroda 
„Metų laikai“ 

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus paroda „Istorijų įvairovė plakatuose“ VU 
bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre 

Paroda iš VU bibliotekos rankraščių skyriaus fondų „Vilniaus Aukštutinė pilis 
ikonografinėje ir dokumentinėje medžiagoje“

Paroda „XIX a. pradžios mada“  

Paroda „Olga Havlova. 1933–1996“

Paroda „Lietuviškos Biblijos istorija“ 

Paroda „Ukrainos revoliucija: praeities pamokos“

SAUSIS

VASARIS

KOVAS

BALANDIS
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Tarptautinio patarlių projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ piešinių paroda ir 
lietuvių-vokiečių patarlių knygos pristatymas

Vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ paramos projekto „Nupiešk man avį“ 
piešinių paroda

Dailės mokytojų asociacijos kuriančių mokytojų darbų paroda „Polėkis VI“ 

Paroda „Krymo totoriai fotografijose (XX a. pr.)“ 

Paroda „Skelbiu Jus vyru ir žmona: vestuvių tradicijos Vilniaus universiteto 
bibliotekos dokumentuose“ 

Paroda „Mintys apie Lietuvos valstybę VU bibliotekos rankraščių skyriuje 
saugomuose egodokumentuose“

Paroda „Varnių istorijos pėdsakai Vilniaus universiteto bibliotekos dokumen-
tuose“ 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto studentų darbų 
paroda „Gilios mintys nutilusiame mieste“ 

Paroda „Už visą auksą brangesnė laisvė!“ Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros 
centre 

Virgilijaus Jankausko fotografijos paroda „Vydūnas. Gyvenimas, mirtis ir kas 
toliau“ 

Paroda „Lietuvos rašytojų dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje“ 
Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune

Dailininko Vladimiro Kolcovo-Navrockio tapybos paroda „Adomo Mickeviči-
aus epochos atspindžiai Vilniuje“ 

Ekspozicija apie A. Sniadeckį Tarptautinės konferencijos „Oxygenalia 2018“ 
dalyviams ir svečiams 

VU bendruomenės narės Sigitos Puodžiūtės tapybos paroda „Knygos 
šviesa“ 

Paroda „Biblioteka visas mano gyvenimas (B. Butkevičienė)“ 

Paroda „Šv. Jonas Paulius II ir palaimintasis Władysław Bukowiński – lenkų 
laisvės užtarėjai“ 

GEGUŽĖ

BIRŽELIS

LIEPA

RUGSĖJIS

SPALIS
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2018 12 02–31
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Nuotraukų paroda „Adomo Mickevičiaus pėdsakų beieškant“ 

Paroda „Skuodo krašto istorijos pėdsakai Vilniaus universiteto bibliotekos 
dokumentuose“

Paroda „Knygų archeologija“

Paroda „Jono Basanavičius Praha“

Paroda „Už Tėvynę, už laisvę!“, skirta Lietuvos kariuomenės 100-mečiui 

„L‘Oreal Women for Science (UNESCO)“ stendų paroda

Paroda „Marijampolės krašto istorijos pėdsakai Vilniaus universiteto 
bibliotekos dokumentuose“

Ekspozicija tarptautinės mokslinės konferencijos „Rektorius kunigas Mar-
tynas Počobutas-Odlianickis – ryškiausia Vilniaus žvaigždė“ proga “ 

LAPKRITIS

GRUODIS
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2 priedas. VU bibliotekos darbuotojų knygos, 
mokslinės publikacijos ir pranešimai konferencijose

Knygos

1. Birutė Jasiūnaitė: Bibliografijos rodyklė (1980–2018) [Elektroninis išteklius] / Vilniaus universite-
tas. Baltistikos katedra, Vilniaus universiteto biblioteka ; sudarė Rita Kivilšienė, Jūratė Zvėgienė. 
– Vilnius : Vilniaus universiteto Filogijos fakultetas, 2018. – 66 p. – ISBN 978-609-459-924-8. 

2. Lietuva : Maironio rankraščio faksimilinis leidimas / Kl. J. Maculevičius ; Vilniaus universiteto 
biblioteka ; parengė Inga Liepaitė, Paulius V. Subačius. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 
2018. – 164 p. – ISBN 978-609-07-0033-4.

3. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos. 1909, D. 1 / Vilniaus universiteto biblioteka ; parengė 
Elvyra Urbonavičienė, Vida Jakštienė, Dalia Valikonytė, Eglė Akstinaitė-Veličkienė. – Vilnius : 
Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 688 p. – (Lietuvos bibliografija. Serija C). – ISBN 
978-609-459-960-6.

4. Už visą auksą brangesnė laisvė! = Freedom, more precious than gold! : parodos katalogas [2018, 
Vilnius] / Vilniaus universitetas. Vilniaus universiteto biblioteka, Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių 
departamentas ; sudarytojas Evaldas Grigonis ; vertė Kristina Gudavičienė, Gediminas 
Auškalnis ; fotografas Raimondas Malaiška. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 307, 
[4] p. – Gretutinis tekstas lietuvių, anglų kalbomis. – ISBN 978-609-459-910-1.

Moksliniai straipsniai, pranešimų tezės

1. Application of radioactive and stable isotopes to trace organic matter in the Baltic Sea : [tezių 
santrauka] / Galina Lujanienė, Pavel P. Povinec, … L. Levinskaitė … [et al.] // Czech chemical          
society symposium series [Elektroninis išteklius]. – ISSN 2336-7202. – 2018, 16 (2) : 18th                   
Radiochemical conference : Mariánské Lázně, Czech Republic, 13-18 May 2018 : booklet of 
abstracts, p. 207–208. – Prieiga: https://indico.fjfi.cvut.cz/event/82/attachments/701/913/    
Booklet_of_Abstracts_CCSSS_162_2018_49_268.pdf

2. Carbon isotopes as tracers of organic carbon in Baltic Sea sediments : [tezių santrauka] / G. 
Lujanienė, P.P. Povinec, … L. Levinskaitė …[et al.] // Eleventh international conference on methods 
and applications of radioanalytical chemistry (MARC XI) : book of abstracts : April 8-13, 2018, 
Kailua-Kona, Hawaii, USA [Elektroninis išteklius]. – 2018. – P. 105. – Prieiga: http://www.            
marcconference.org/wp-content/uploads/marcxi_BookofAbstracts_20180410.pdf

3. Carbon isotopes as tracers of organic and inorganic carbon in Baltic Sea sediments / G. 
Lujanienė, H.-C. Li, … L. Levinskaitė …[et al.] // Radiocarbon [Elektroninis išteklius]. – 2018, Vol. 60, 
Iss. 5, p. 1493–1505. – Prieiga internete: https://doi.org/10.1017/RDC.2018.106
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Radiochemical conference : Mariánské Lázně, Czech Republic, 13-18 May 2018 : booklet of 
abstracts, p. 207–208. – Prieiga: https://indico.fjfi.cvut.cz/event/82/attachments/701/913/    
Booklet_of_Abstracts_CCSSS_162_2018_49_268.pdf

2. Carbon isotopes as tracers of organic carbon in Baltic Sea sediments : [tezių santrauka] / G. 
Lujanienė, P.P. Povinec, … L. Levinskaitė …[et al.] // Eleventh international conference on methods 
and applications of radioanalytical chemistry (MARC XI) : book of abstracts : April 8-13, 2018, 
Kailua-Kona, Hawaii, USA [Elektroninis išteklius]. – 2018. – P. 105. – Prieiga: http://www.            
marcconference.org/wp-content/uploads/marcxi_BookofAbstracts_20180410.pdf

3. Carbon isotopes as tracers of organic and inorganic carbon in Baltic Sea sediments / G. 
Lujanienė, H.-C. Li, … L. Levinskaitė …[et al.] // Radiocarbon [Elektroninis išteklius]. – 2018, Vol. 60, 
Iss. 5, p. 1493–1505. – Prieiga internete: https://doi.org/10.1017/RDC.2018.106

4. Di�erential utilization of carbon isotopes by pseudomonas putida : [tezių santrauka] /  G. 
Lujanienė, J. Mažeika, … L. Levinskaitė … [et al.] // Eleventh international conference on methods 
and applications of radioanalytical chemistry (MARC XI) : book of abstracts : April 8-13, 2018, 
Kailua-Kona, Hawaii, USA [Elektroninis išteklius]. – [Kailua-Kona, Hawaii, USA], 2018. – P. 106. – 
Prieiga internete: http://www.marcconference.org/wp-content/uploads/marcxi_                        
BookofAbstracts_20180410.pdf

5. Girininkaitė, Veronika. Knygos kultūros apraiškos Vytauto Civinskio dienoraštyje (1904–1910) / 
Veronika Girininkaitė // Bibliotheca Lituana. – T. 5 (2018), p. 107–135. – Prieiga: https:// 
doi.org/10.15388/BiblLita.2018.V.11768

6. Girininkaitė, Veronika. Lietuvių kalbos mokymasis XX a. pradžioje. Liudijimai Vytauto Civinskio 
Dienoraštyje (1904–1910) / Veronika Girininkaitė // Žmogus ir žodis. – ISSN 1392-8600 – T. 19, Nr. 
1 (2017), p. 38–49. – Prieiga: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.3

7. Kažuro, Ina. Bazilijonų vienuolijos ryšiai su Vilniaus universitetu / Ina Kažuro // Lietuvos istorijos 
studijos, t. 42 (2018), p. 29–47. – Prieiga: https://doi.org/10.15388/LIS.2018.42.12386

8. Liepaitė, Inga. Antano Baranausko klėtelės svečių knygos – Lietuvos kultūros istorijos tyrimų 
šaltinis / Inga Liepaitė // Bibliotheca Lituana. – T. 5 (2018), p. 47–88. – Prieiga: https:// 
doi.org/10.15388/BiblLita.2018.V.11766

9. Liubinienė, Milda. Study of the influence of surfactants on the paper properties and degradation 
/ Milda Liubinienė, Justė Kupčiūnaitė, Aldona Beganskienė // Chemija. – T. 29 (3) (2018), p. 
157–166. – Prieiga: https://doi.org/10.6001/chemija.v29i3.3818

10. Račius, Petras. Bibliotheca dispersa: Nesvyžiaus Radvilų bibliotekos paveldo Lietuvoje klausimu 
/ Vidas Račius // Knygotyra. – T. 71 (2018), p. 307–309. – Prieiga: https://doi.org/10.15388/       
Knygotyra.2018.71.15

11. Supranavičius, Rimas. XVI–XVII a. LDK valdovų ir didikų knygų rinkinių įrišų ženklai : [apie senųjų 
knygų kolekcijų, saugomų VU bibliotekoje, superekslibrisus] / Rimas Supranavičius // Lietuvos 
ekslibrisui – 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos : tarptautinio forumo medžiaga. – Šiauliai : 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018. – ISBN 978-609-8237-00-9. – P. 64–69. 

12. Walter, Axel Ernst. Zwölf Bücher aus der Universitätsbibliothek Vilnius. Die Wechselwirkungen 
der Reformation im südöstlichen Ostseeraum (Herzogtum Preu�en, polnisch-litauische                
Adelsrepublik, Livland, Herzogtum Kurland) im Spiegel historischer Buchbestände / Axel E. Walter 
// Reformatio Baltica: Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums. Bd 2. 
– Berlin/Boston : De Gruyter, 2018. – P. 961–1027. – Prieiga: https:// 
doi.org/10.1515/9783110573558-060
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Pranešimai konferencijose

1. Bulotaitė, Nijolė. Įsimylėjęs Vilnių: Stepono Batoro universiteto dėstytojas Jurgis Hopenas.   
Mokslinė konferencija Vilniaus universitetas: tradicijų tąsa, pertrūkiai ir išradimai. Vilniaus universi-
tetas (2018 m. balandžio 6 d.).

2. Girininkaitė, Veronika. Martyno Počobuto-Odlianickio korespondencija Vilniaus universiteto 
bibliotekos Rankraščių skyriuje. Tarptautinė mokslinė konferencija Rektorius kunigas Martynas 
Počobutas-Odlianickis – ryškiausia Vilniaus žvaigždė, Vilniaus universitetas (2018 m. gruodžio 5–6 
d.).

3. Kažuro, Ina. Bazilijonų vienuolijos ryšiai su Vilniaus universitetu. Mokslinė konferencija: Vilniaus 
universitetas: tradicijų tąsa, pertrūkiai ir išradimai, Vilniaus universitetas (2018 m. balandžio 6 d.).

4. Kažuro, Ina. Vilniaus bazilijonų spaustuvės (1628–1839) elementorių leidimai. 14-oji tarptautinė 
knygotyros konferencija, skirta pirmojo slaviško spausdinto elementoriaus 400-osioms metinėms. 
Baltarusijos nacionalinė biblioteka (Minskas, 2018 m. balandžio 26–27 d.).

5. Liepaitė, Inga. Antano Baranausko klėtelės svečių knygos – Lietuvos kultūros istorijos tyrimų 
šaltinis. Konferencija Lietuvos muziejai – Vasario 16-osios kūdikiai, skirta Biržų krašto muziejaus 
„Sėla“ 90-mečiui, Biržų krašto muziejus „Sėla“ (2018 m. vasario 15 d.).

6. Liepaitė, Inga. Tremtinių ir politinių kalinių laiškai Antanui Vienuoliui-Žukauskui: ką naujo 
sužinome apie rašytoją? Mokslinė konferencija Genealogija ir lokalinė istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, 
sklaida, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka (2018 m. kovo 22 d.).

7. Mačiulytė, Viktorija. Studentų ir jaunųjų mokslininkų informacinio raštingumo ugdymo galimy-
bės, taikant interaktyvaus mokymosi metodus. Tarptautinė konferencija ALTA’18 „Pažangios moky-
mosi technologijos ir aplikacijos. Žaidybinimas švietime. Kaunas, KTU Santakos slėnis (2018 m. 
gruodžio 5 d.).

8. Supranavičius, Rimas. XVI-XVII a. LDK valdovų ir didikų knygų rinkinių įrišų ženklai. Tarptautinis 
forumas Šiauliuose Lietuvos ekslibrisui – 500 (2018 spalio 26–27 d.).

9. Talaikienė, Ieva. Informacijos paieškos įrankių dominantė bibliotekininkų ir studentų darbot-
varkėje. Tarptautinė mokslinė konferencija Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos 
visuomenėje: patirtys ir įžvalgos IV, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas (2018 m. birže-
lio 14–15 d.).

10. Tamulis, Sigitas. Knygų įrišų rekonstrukcijų modelių kūrimas kaip dokumentų restauratorių 
praktinių įgūdžių tobulinimo metodas. Konferencija/seminaras-restauravimo dirbtuvės, Naciona-
linis muziejus Lvove (Ukraina, 2018 m. lapkričio 19−26 d.).

11. Valatkienė, Birutė. Vilniaus universiteto bibliotekos restauravimo skyriaus ištakos, istorija, 
dabartis. Mokslinė konferencija Vilniaus universitetas: tradicijų tąsa, pertrūkiai ir išradimai. Vilniaus 
universitetas (2018 m. balandžio 6 d.).

12. Vinclovienė, Loreta. VU bibliotekos rankraščių skyriuje saugomi diasporos dokumentai. Semi-
naras Diasporos temų turgus, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (2018 m. gegužės 
10 d.).
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