1 priedas
KOMPETENCIJŲ UGDYMO PROGRAMOS TEIKIMO APRAŠAS

Stažuotė „Bibliotekų statistika ir veiklos tyrimai“
(Programos pavadinimas)

1. Programos lektorius(-iai):
Eil. nr.

Vardas, pavardė
Živilė Levokaitė

1.

Pareigos
vyresn.
metodininkė
statistikai

Patirtis (profesinė veikla, dėstomos
programos ir kt.)
2014-2015 m. skaitmeninio raštingumo
mokymai „Kas ieško, tas randa: inovacijos
ir biblioteka“
2019 m. mokymai regiono
bibliotekininkams „Informacijos paieška“
2013-2019 m. informacijos paieškos
mokymai prenumeruojamose duomenų
bazėse

Milda Daugintienė

2.

vyresn.
metodininkė
tyrimams

2020 m. atliktas tyrimas „KLAVB vartotojų
pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis”
2020-2021 m. vykdomas tyrimas „KLAVB
fondo ir jo panaudos analizė”

2. Programos tikslas:
Dalintis patirtimi su Klaipėdos ir Tauragės apskričių viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojais
statistikos bei tyrimų klausimais.
3. Programos uždaviniai:
1. Pristatyti bibliotekos statistinę ir analitinę veiklą (statistikos rinkimas, apdorojimas, analizė,
viešinimas, metinių bibliotekos ataskaitų rengimas).
2. Analizuoti teisės aktus, standartus ir kitus reikšmingus dokumentus statistikos ir tyrimų
klausimais.
3. Pristatyti bibliotekos tiriamąją / mokslinę veiklą (tyrimų rengimas, vykdymas, analizė,
viešinimas).
4. Aptarti ir nagrinėti konkrečius tyrimų atvejus, akcentuojant jų rezultatų pritaikymą praktikoje.
4. Programos trukmė:
5 ak. val.
5. Tikslinė auditorija:
Klaipėdos ir Tauragės apskričių viešųjų ir mokyklų bibliotekų bibliotekininkai
6. Maksimalus dalyvių skaičius: 5

7. Programos turinys ir apimtis:
Temų pavadinimai

Eil.
nr.

Valandų skaičius
paskaitų

1.

Statistinė ir analitinė veikla bibliotekoje
(LIBIS skaitytojų aptarnavimo ataskaitų
posistemis, metinių bibliotekos ataskaitų
rengimas)

2.

LR teisės aktų, standartų ir kitų
reikšmingų dokumentų bei metodinės
literatūros analizė statistikos ir tyrimų
klausimais

3.

Tiriamoji/mokslinė veikla bibliotekoje

4.

Bibliotekos fondo ir vartotojų poreikių
tyrimų atvejai

praktikumų

1 ak. val.

1 ak. val.

1 ak. val.
2 ak. val.

IŠ VISO:

5 ak. val.

8. Metodai:
Eil.
nr.

Metodo tipas
(pasyvus / aktyvus)

Metodo
pavadinimas

1.

Pasyvus

Paskaita

2.

Aktyvus

Diskusija, atvejo
analizė

Pastabos

9. Priemonės (mokymo ir mokymosi medžiaga):
Eil.
nr.
1.

Priemonės pavadinimas

Priemonės paskirtis

LR teisės aktai ir Tarptautiniai standartai
bei kiti dokumentai statistikos ir tyrimų
klausimais
LIBIS skaitytojų aptarnavimo ataskaitų
posistemis

Supažindinti su naujienomis ir pasikeitimais
bibliotekos statistikos ir tyrimų srityje

3.

Mokslinių tyrimų pavyzdžiai

4.

LIBIS komplektavimo ataskaitų
posistemis

Supažindinti su moksliniams tyrimams
keliamais reikalavimais.
Supažindinti su duomenų analize bibliotekos
fondo tyrimui

2.

Supažindinti su bibliotekos statistinių
duomenų analize

10. Mokymų metu ugdomos kompetencijos:
Kompetencijos

Pažymėti
X

Pastabos (rekomenduojama detaliau įvardinti
kokias kompetencijas įgis asmuo baigęs programą)

Bendrosios kompetencijos
Specialiosios kompetencijos
Profesinės kompetencijos

X

Gebėjimas rinkti, apdoroti, vertinti ir
analizuoti duomenis bibliotekos veiklos
stebėsenai ir analizei.

Kita (jei netiko aukščiau pateiktos kompetencijos)
11. Literatūros šaltinių sąrašas:
1. Lietuvos standartas „Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika“
(tapatus ISO 2789:2013).
2. Lietuvos standartas „Informacija ir dokumentavimas. Bibliotekos veiklos rodikliai“
(tapatus ISO 11620:2014).
3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-767 „Dėl
naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašo
patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. ĮV-675 „Dėl
kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodikos
patvirtinimo“
5. Metodinės rekomendacijos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 birželio 16 d.
įsakymui Nr. ĮV-767.
6. Skuodytė, E. Savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslo tiriamoji veikla 2010–2015 metais.
Bibliotekų tyrimai Lietuvoje, T. 4, Vilnius, 2019, p. 15–191.
7. Janavičienė, D.; Cicėnienė, R.; Ivaškevičienė, G.; Januševičienė, R. ir kt. Lietuvos
bibliotekų informacijos išteklių fondo valdymo koncepcija. Vilnius, 2018.
8. Ivaškevičienė, G.. Bibliotekos dokumentų fondo organizavimas. Vilnius, 2014.
9. Kutiščeva, L.; Ivaškevičienė, G. Savivaldybių viešųjų bibliotekų fondų sistema. Vilnius,
2018.
10. Gaižauskaitė I.; Mikėnė S. Socialinių tyrimų metodai: apklausa. Kaunas, 2014.
11. Grigorjeva, T., Andriušytė, A. Mokslinių tyrimų pagrindai. Vilnius, 2015.
12. Dikčius, V. Anketos sudarymo principai. Vilnius, 2011.

