Biblioteka 2016
MRU biblioteka yra integrali universiteto modernios ir pažangios informacinės
infrastruktūros dalis, aktyviai dalyvaujanti žinių kūrimo ir sklaidos procese. Bibliotekos misija –
akademinės bendruomenės informacinių mokslo ir studijų poreikių tenkinimas, globalizacijos ir
konkurencijos sąlygomis kuriant pasaulinio lygio paslaugas universiteto bendruomenei.
Palyginti su daugiametėmis tendencijomis, 2016 metai – išskirtinai aktyvūs bibliotekos
darbuotojų komunikacijos ir paslaugų teikimo MRU mokslininkams ir tyrėjams metai. Buvo
bendradarbiaujama su Mokslo ir inovacijų paramos centro padaliniais, laboratorijomis, atliekamos
įvairios užklausos, susijusios su projektine veikla, publikavimo procesu, leidyba, mokslininkų
vertinimu. Pritaikant inovatyvias informacijos ir komunikacijos technologijas, buvo parengti
patogūs bendradarbiavimo būdai ir priemonės.
Komunikacijai:
1. parengta socialinių inovacijų laboratorijų tinklo MRU LAB aplinka, skirta dalytis ataskaitomis,
dokumentais, kolektyviškai juos pildyti ir redaguoti;
2. sukurtas aplankas Didlaukio akademinio miestelio bendruomenei.
Projektinei veiklai:
1. sukurta MRU projektinės veiklos platforma. Informacija klasifikuojama pagal 4 požymius:
nacionaliniai kvietimai, struktūriniai fondai, tarptautiniai kvietimai, kiti kvietimai. Nuolat vykdoma
naujų kvietimų paieška ir skelbiama naujausia informacija;
2. sukurta el. išteklių, kuriuos būtų galima pirkti ir prenumeruoti vykdant MRU LAB projektus,
priemonė: a) atrinkta 660 naujų knygų, kurių nėra bibliotekoje; b) pagal laboratorijų tematiką
suskirstytos aktualiausios prenumeruoti duomenų bazės.
2016 m. mokslininkams ir tyrėjams buvo suteikta 200 konsultacijų dėl mokslo darbų
publikavimo prestižiškiausiuose mokslo žurnaluose. Atnaujinti MRU partnerių leidžiamų ir
Lietuvos mokslo žurnalų bei tinkamiausių mokslo straipsniams publikuoti duomenų bazių „Web of
Science“ ir „Scopus“ žurnalų sąrašai. Atlikta MRU mokslo publikacijų citavimo (2014–2016
m.), taip pat ir labiausiai cituotų MRU mokslininkų bei kitų Lietuvos universitetų žurnalų,
indeksuotų „Web of Science“ ir „Scopus“ duomenų bazėse, analizė.
Tarptautiniam MRU mokslininkų ir tyrėjų matomumui užtikrinti:
1. administruojamas MRU ekspertų portalas „PURE“ („Elsevier“) – keliamos mokslininkų
publikacijos, redaguojamos 249 mokslininkų paskyros;
2. MRU leidžiami mokslo žurnalai užregistruoti projekto „SHERPA/RoMEO“ tinklalapyje,
pasaulio periodinių leidinių bibliografinių duomenų bazėje „Ulrichsweb“;
3. parengti MRU atvirosios prieigos nuostatai;
4. MRU PDB registravimo formoje įdiegta ORCID (angl. The Open Researcher and Contributor
ID) tarptautinio autorinio identifikatoriaus fiksavimo sistema – šis identifikatorius privalomas
publikaciją pateikiančiam autoriui;
5. MRU mokslo darbai (1048 įrašai) įkelti į nacionalinę talpyklą eLABa.
2016 m. pristatėme, adaptavome ir administravome Elsevier Publishing Campus internetinių
mokymų ciklą „College of Skills training“, skirtą mokslininkams ir tyrėjams, norintiems patobulinti
ir įtvirtinti savo žinias bei įgūdžius publikuojant mokslo darbus. Visą paskaitų ciklą, susidedantį iš
11 mokymų kursų (36 a.v.), išklausė 58 MRU dalyviai, Elsevier Publishing Campus sertifikatus
įgijo ir MRU pažymėjimus gavo 29 dalyviai.
Dėstytojų kvalifikacijai kelti pasiūlėme nemažai naujovių.
1. Parengtas masinių atvirųjų internetinių kursų (liet. MAIK, angl. MOOC) sąrašas dėstytojų
kvalifikacijai kelti įvairiomis aktualiomis temomis (75 pozicijos).
2. Parengtas 1 dienos per mėnesį mokymų ciklas dėstytojams „Biblioteka dėstytojams“ (4
mokymai per dieną) – galima dalyvauti 4 mokymuose tą pačią dieną.

3. Pagal dėstytojų rengimo programą „Edukacinė ir mokslinė aplinka MRU“ dėstytos 2 temos.
Dėstytojams sudaryta galimybė tiesiogiai dalyvauti šiuose mokymuose virtualioje mokymo(si)
aplinkoje MOODLE arba peržiūrėti ten pat įkeltą mokymų vaizdo įrašą.
Technologinės inovacijos plečia mokslinės veiklos galimybes ir pasiūlytos paslaugos per el.
priemones, duomenis ir informaciją yra parankios bei naudingos mokslininkams.
Universiteto bendruomenė nuolat kelia naujus uždavinius bibliotekai ir palaiko jos
inovacijas. Aktyvus dalyvavimas organizacijos žinių valdymo sistemoje reikalauja nuolatinių ir
kvalifikuotų pastangų. Tik profesionaliai dirbanti bibliotekos komanda yra sėkmės garantas, nes ji
ugdo universitetinę kultūrą, skleidžia naujausią informaciją, kuria atvirą aplinką, skatinančią
tobulėti savarankiškai.
2016 m. bibliotekos darbuotojai kėlė kvalifikaciją tarptautiniuose bei Lietuvos mokslo
renginiuose, populiarino universitetą ir pristatė biblioteką Halės-Vitenbergo Martyno Liuterio bei
Getingeno universitetuose (Vokietijoje), skaitė pranešimą VI tarptautiniame Bibliotekų kongrese
Leipcige (Vokietijoje) „Bibliotheksräume – real und digital“ („Library Spaces – Real and Digital“).
Taip pat dalyvavo tarptautinėje „Elsevier“ konferencijoje „Learning from the Pure Community“
Berlyne bei „ERASMUS+“ darbuotojų judumo savaitėje. Jos dalyviams MRU bibliotekos
darbuotojų organizuota specializuota mokymų programa „LIBRARY: USER: BEHAVIOUR“
(angl. for librarians and behaviour researchers) sulaukė daug puikių svečių atsiliepimų.
Bibliotekos darbuotojai dalyvavo ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos Jaunųjų specialistų sekcijos
projekte „Jaunųjų bibliotekos specialistų gerosios patirties mainai Pabaltyje“ – vyko į profesinę
kelionę aplankyti Latvijos ir Estijos bibliotekų.
2016 m. bibliotekoje buvo 1 stažuotojas iš Vroclavo universiteto (Lenkija), biblioteką
aplankė ir patirtimi dalijosi svečiai iš Kroatijos, Estijos, Čekijos, Vokietijos, Kinijos, Serbijos
universitetų.
Kvalifikacijos kėlimas 2016 m.
Kvalifikacijos kėlimas

Renginių skaičius

Konferencijose

9

Seminaruose (tiesiogiai ir internetu)

34

Stažuotėse (užsienyje)

2

Pažintinių / tikslinių vizitų metu
Iš jų:
Lietuvoje
užsienyje

2

Iš jų:
kalbų
profesinių įgūdžių
Iš viso:

10

Tobulinimosi kursuose

1
1

3
7
57

Kvalifikacijos kėlimas, atsakomybės didinimas, optimalios darbo sąlygos – principai,
lemiantys didesnę darbuotojų motyvaciją. Tai gerina darbuotojų įvaizdį, konkurencingumą, ugdo
kvalifikuotesnius darbuotojus, labiau linkusius kurti žinias ir jomis dalytis. Darbuotojai,
pasižymintys įvardytomis savybėmis, yra orientuoti į vartotoją, jam teikiamų paslaugų kokybę ir
kūrimą. Nors bibliotekos darbuotojų skaičius ir sumažėjo (2016 metų pradžioje dirbo 30
darbuotojų, pabaigoje – 22), bibliotekininkai nebėra nematomi – jie pastebėti, vartotojų poreikiai
patenkinti, tad bibliotekos nauda ir vertė – akivaizdi. Bibliotekos struktūrinė pertvarka buvo
vykdoma ne vien tam, kad būtų sutaupyta lėšų, bet ir tam, kad bibliotekai skiriami finansiniai
ištekliai ir žmogiškasis potencialas būtų naudojami optimaliai, teikiant kuo didesnę naudą
bibliotekos naudotojams.

Išteklių formavimas
Kuriant žinių visuomenę formuojamas fizinių ir elektroninių išteklių fondas, tobulinama
MRU bibliotekos veikla ir teikiamos paslaugos naudotojams. Universiteto bibliotekoje diegiamos
šiuolaikinės informacijos ir specializuotos technologijos užtikrina aukštą teikiamų paslaugų kokybę,
atitinkančią informacijos įvairovę ir prieigą prie jos.
Bibliotekos informacijos išteklių pokyčiai
Bibliotekos fondas (egz.)
Gauta leidinių per metus (egz.)
Nurašyta leidinių per metus (egz.)
Gaunama periodinių leidinių (pavad.)
Prenumeruojama duomenų bazių
El. knygų skaičius DB (pavad.)
Periodinių leidinių skaičius DB (pavad.)

2015
245 506
3 591
5 196
160
54
280 191
29 500

2016
244 867
1 859
2 498
88
46
296 807
30 395

2016 m. bibliotekos fondas (fizinių vnt.) statistiškai sumažėjo, nes nurašyta daugiau
aktualumą praradusių leidinių, nei fondas pasipildė per metus. Naujiems ištekliams įsigyti 2016 m.
skirta mažiau lėšų. Be to, sutriko planuotas spausdintų knygų įsigijimas: viešojo pirkimo būdu
išrinktas tiekėjas, nepranešęs apie savo ketinimus, sustabdė veiklą. Negautos 63 užsakytos užsienio
leidėjų knygos (planuota suma – 4,5 tūkst. Eur).
2016 m. gauta daugiau dovanotų leidinių, nei pirkta. Iš įvairių organizacijų bei asmenų gauta
1 497 egz. leidinių.
Formuojant bibliotekos fondus prioritetu išlieka elektroninių išteklių įsigijimas.
Bibliotekos informacijos ištekliams formuoti ir kitoms išlaidoms skirtų lėšų analizė (tūkst. Eur)
Iš viso lėšų ištekliams ir kitoms išlaidoms (tūkst. Eur)

2015
150,4

2016
100,3

126,7
7,2
16,5

89,1

56
11,3
23,7
51,4
142,4

17
0,03
11,3
63,5
91,8

0,1
7,9
150,4

0,1
8,4
100,3

Iš jų:
Biudžeto lėšos
Projektų ir kitos lėšos
Dovanos iš įvairių organizacijų ir asmenų
Lėšos atskiroms dokumentų rūšims:
Knygoms, tęstiniams leidiniams, CD, DVD (fizinėse laikmenose) iš viso
Elektroninėms knygoms pirkti
Žurnalų ir laikraščių prenumeratai
Duomenų bazių prenumeratai
Iš viso lėšų ištekliams (tūkst. Eur)
Kitoms išlaidoms:
Tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento (TTBA) paslaugoms
Asociacijų, konsorciumų mokesčiams
Iš viso:

0,4
10,8

Biblioteka prenumeruoja elektroninius išteklius, jie papildo tradicinių leidinių fondą.
2016 metais buvo užprenumeruotos 46 duomenų bazės (DB), pusė jų – per Lietuvos mokslinių
bibliotekų asociacijos vykdomą projektą „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių
atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“.

Kintant studentų skaičiui, prenumeruojamų DB panauda nemažėja. Nors 2016 m. iš
prenumeruojamų duomenų bazių atsisiųsta 21 proc. visateksčių dokumentų mažiau nei 2015 m.,
tačiau išaugo MRU elektroninių knygų (MRU eBooks) panauda. 2015 m. el. knygos buvo skaitytos
196 739 kartus, o 2016 – jau 414 976. Tarp bibliotekos vartotojų populiariausios yra šios duomenų
bazės: MRU eBooks, Academic Complete buvusi Ebrary (el. knygos), VGTU eBooks, Business
Source Complete (EBSCO), Academic Search Complete (EBSCO).
Labai svarbi bibliotekos informacijos sistemos dalis yra Išteklių formavimo skyriaus
pildomos duomenų bazės: bibliotekos elektroninis katalogas, institucinė talpykla, universiteto
mokslininkų parengtų publikacijų, daktaro disertacijų ir magistrantų baigiamųjų darbų duomenų
bazės.
Bibliotekos pildomos duomenų bazės

Bibliotekos elektroninis katalogas
Parengta bibliografinių įrašų el. kataloge
Nuskenuota ir įkelta į el. katalogą knygų viršelių ir turinių
Pavadinimų
Nuskenuota puslapių
MRU mokslo publikacijų bazė (PDB)
Parengta bibliografinių įrašų PDB
Parengta bibliografinių įrašų nacionalinėje talpykloje eLABa PDB
Elektroninių tezių ir disertacijų informacinė sistema (ETD IS)
Įkelta į ETD IS darbų
MRU institucinė talpykla
Įkelta dokumentų (MRU mokslo žurnalų straipsnių, disertacijų)
Nuskenuota bibliotekos knygų, ruošiant jas įkelti į MRU talpyklą:
Pavadinimų
Nuskenuota puslapių
Sudaryta sutarčių su knygų autoriais
Derinamos sutartys su knygų autoriais (pavad.)

2015

2016

Iš viso įrašų

1 268

952

63 841

1 676
5 858

1 274
2 540

11 371
44 362

1 291
896

1022
1048

21 175
16 393

311

293

4 530

1 434

99*

3 868

211
51 279
11

110
74 062
3

608
125 341
25
84

*Ilgą laiką buvo tvarkoma MRU institucinės talpyklos programa ir nebuvo galima jos pildyti.

MRU mokslo publikacijų duomenų bazė (PDB) ir disertacijų bei magistro baigiamųjų darbų
duomenų bazė (ETD) 2014 m. buvo perkeltos į atvirosios prieigos nacionalinę talpyklą eLABa.
2015–2016 m. parengti įrašai dar buvo dubliuojami su MRU PDB, kadangi neveikė nacionalinės
talpyklos eLABa PDB ataskaitų modulis.
Teikiama pagalba studentams su regėjimo negalia: jų prašymu skenuojamos studijoms
reikalingų knygų dalys, redaguojami failai, kad būtų tinkami teksto įgarsinimo programoms. Iš viso
jiems nuskenuota 33 pavadinimų knygų dalys (2016 m. – 6).
Naudotojų aptarnavimas ir ugdymas
Šiandieninio naudotojo poreikiai kinta, didėja ir tampa sunkiau patenkinami. Biblioteka turi
išlikti lanksti, pasirengusi priimti naujus pokyčius ir iššūkius, orientuotis į individualius studentų
poreikius ir prisidėti prie studijų kokybės gerinimo, būti patrauklia edukacinės veiklos ir žinių
siekimo vieta.
Bibliotekos kaip edukacinės veiklos, žinių siekimo ir komunikacinės erdvės vaidmuo buvo
ir išlieka labai svarbus. Bibliotekos darbo laikas visiškai atitinka skaitytojų poreikius – Centriniuose
rūmuose biblioteka skaitytojams atvira 7 dienas per savaitę. Naudotojai aptarnaujami 14 skaityklų
bei 3 abonementuose, iš viso bibliotekoje (kartu su VSF) yra 502 (2015 m. – 521) darbo vietos.
Nuolat didėja leidinių kiekis, esantis skaityklų ir abonemento atviruosiuose fonduose, dabar tai
sudaro apie 70 proc. visų bibliotekos leidinių. Skaityklose yra 373 vietos skaitytojams, skaitytojų
paslaugoms – 129 kompiuterinių darbo vietų (4 iš jų skirtos asmenims su negalia), 2 Brailio rašto
spausdintuvai, 3 skeneriai su teksto atpažinimo programa. 2016 m. bibliotekoje pradėti eksploatuoti
daugiafunkciai spausdinimo, kopijavimo, skenavimo įrenginiai (4 vnt.), juos prižiūri ir naudotojus
konsultuoja bibliotekos darbuotojai.
Dėl auditorijų stygiaus universitete bibliotekai laikinai teko atsisakyti dalies patalpų, todėl
bibliotekoje sumažėjo 19 darbo vietų skaitytojams (4 proc.).

Sumažėjus naudotojų skaičiui (29 proc. mažiau, palyginti su 2015 m.), sumažėjo ir
išduodamų leidinių skaičius. Siekdami, kad bibliotekoje esantys ištekliai būtų aktyviai naudojami ir
sutelkti ten, kur jų panauda būtų optimali, išanalizavome studentų poreikius ir dalį Pirmųjų rūmų
bibliotekos fondo perkėlėme į Centrinių rūmų bibliotekos padalinį. Optimizavus universiteto
darbuotojų skaičių, teko atsisakyti paslaugos, kai iš bibliotekos pasiskolintas knygas naudotojai

galėdavo grąžinti tame bibliotekos padalinyje, kuriame jiems patogiau. Tačiau pasiūlytos kitos
studentams aktualios paslaugos:
- 3 valandoms (egzaminui) išduodami skaityklose esantys kodeksai;
- trumpalaikio leidinių išdavimo paslauga pradėta teikti ir Centrinių rūmų bibliotekoje
(Pirmuosiuose rūmuose bei VSF bibliotekos skyriuose ji teikiama seniai). Tai paslauga, kai
studentai gali pasiimti skaityklose esančias (neišduodamas į namus) knygas ir skolintis į
namus nakčiai.
Teikiamos TBA ir TTBA paslaugos.
TTBA paslaugų statistika
Užsakymų skaičius

Skaitytojai

Metai

Įvykdytų užsakymų skaičius

dėstytojai

studentai

iš viso

knygos

straipsniai

iš viso

knygos

straipsniai

iš viso

2015

17

10

27

81

8

89

37

6

43

2016

9

4

13

42

3

45

29

0

29

Kasmet didėja mokamų paslaugų užsakymų skaičius, jomis naudojasi net tik MRU
bendruomenė, bet ir bibliotekos svečiai.
MRU Bibliotekos mokamos paslaugos (Eur)
Metai

Paslaugos
svečiams

Literatūros sąrašų
sudarymas

2015
2016

502,72
659

1 932,65
1 350

Delspinigiai Kopijavimas
25 462,19
26 592,04

–
4 998,14

Iš viso
27 897,56
31 590,18

Surinktų delspinigių suma, palyginti su 2015 metais, beveik nepakito. Bibliotekos fondai
pasipildė naujomis aktualiomis knygomis, nes ypač dideles skolas naudotojai kompensuoja
bibliotekai aktualiais leidiniais, grožinės literatūros knygomis.
Mažėjant bibliotekos darbuotojų skaičiui, daugumos renginių organizavimą perdavėme
Estetinio ugdymo centrui. Knygų pristatymus ir susitikimus su rašytojais rengėme kartu su MRU
Literatūros klubu. Smagias pažintines ekskursijas po biblioteką moksleiviams bei vaikų darželių
auklėtiniams vedė Aptarnavimo ir konsultavimo grupės vyresnieji bibliotekininkai.
Parodos ir renginiai
Parodos ir renginiai

2015

2016

Renginiai
Parodos
Ekskursijos

20
68
5

12
11
9

Teminių bibliotekininkų veikla
2016 m. MRU teminiai bibliotekininkai vedė mokymus ir teikė konsultacijas studentams ir
dėstytojams, rengė literatūros sąrašus, informacijos paieškos strategijas bei įvairią metodinę
medžiagą, vedė informatyvias ekskursijas (lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis)
studentams, darbuotojams, svečiams ir pristatė bibliotekos išteklius studijų programų ekspertinio
vertinimo metu. Parengė 6 naujienlaiškio „Bibliotekos aktualijos“ numerius, administravo
bibliotekos interneto svetainę bei socialinių tinklų „Facebook“, „Twitter“ ir „Youtube“ paskyras.

Pagrindiniai teminių bibliotekininkų veiklos rodikliai
Veikla

2015

2016

Bibliotekininko kvietimas į paskaitą

38

15

Informacijos paieškos strategijos

80

31

Ekskursijos po MRU biblioteką

49

32

Sudaryta literatūros sąrašų

87

46

Metodinė medžiaga

121

48

„Užsisakyk bibliotekininko konsultaciją“

117

86

Mokymai

210

178

Teminės užklausos

701

649

Teminiai bibliotekininkai gavo daug įvairių užklausų. Daugiausia buvo kreiptasi dėl
mokslometrijos ir straipsnių publikavimo. Padidėjo MRU mokslo darbuotojų konsultacijų dėl
nepatikimų ir pseudomokslinių žurnalų skaičius. Buvo nuolat pildoma ir administruojama
universiteto svetainės rubrika „Informacija autoriams“, skirta mokslo darbuotojų straipsnių
publikavimo klausimams, sukurti 249 MRU mokslininkų ir tyrėjų profiliai MRU ekspertų portale
PURE.
Diegiamos naujos elektroninės paslaugos: 2016 m. buvo pereita prie naujo teminės
informacijos MRU akademinei bendruomenei pateikimo – naudojant atvirojo kodo programinę
įrangą „Subjects Plus“, buvo rengiami ir elektroninėje erdvėje pateikiami teminės informacijos
paieškos paketai, kur kiekvienas teminis bibliotekininkas administruoja savo kuruojamas sritis.
Didelis dėmesys skiriamas studentų informaciniam ir akademiniam raštingumui –
informacijos paieškos ir vertinimo įgūdžiams ugdyti. Rengiami nuolatiniai (taip pat ir pagal
poreikius) informacinio raštingumo bei teminiai mokymai, vedamos individualios ir grupinės
konsultacijos. Mokomoji medžiaga ir jos vaizdo įrašai keliami į el. erdvę, kad būtų galima
savarankiškai studijuoti. 2016 m. bibliotekoje buvo organizuoti 178 įvairūs mokymai lietuvių ir
anglų kalbomis, taip pat ir virtualioje studijų aplinkoje MOODLE.
Teminiai bibliotekininkai dalyvauja dėstant privalomąjį studijų dalyką „Studijų įvadas“ I
kurso bakalauro studijų studentams. Dėstytojams ir mokslininkams organizuojami bibliografinės
informacijos tvarkymo programų „Zotero“ ir „Mendeley“ mokymai, kasmet teminiai
bibliotekininkai dalyvauja dėstytojų rengimo programoje „Edukacinė ir mokslinė aplinka Mykolo
Romerio universitete“.

Bibliotekos mokymuose dalyvauja ne tik MRU akademinės bendruomenės nariai. 2016 m.
kvalifikaciją MRU bibliotekoje kėlė Lietuvos mokyklų bibliotekininkai ir Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademijos bibliotekos darbuotojai, su akademine biblioteka susipažinti į MRU
atvyko 4 mokinių klasės. Teminių bibliotekininkų veikla buvo pristatyta Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojams.
Akademinė parama studentams ir mokslo darbuotojų konsultavimas yra pagrindinės teminių
bibliotekininkų funkcijos, tačiau, be jų, bibliotekininkai vykdo ir kitas veiklas: rengia naujienlaiškį
apie naujus kvietimus teikti paraiškas finansuojamoms veikloms vykdyti (jį universiteto darbuotojai
gauna darbo dienomis), atvirojoje elektroninių mokslo žurnalų leidybos sistemoje (angl. Open
Journal Systems, OJS) administruoja MRU mokslo žurnalus ir organizuoja atvirosios prieigos
renginius universitete.
Teminiai bibliotekininkai plėtoja bendradarbiavimą ir keičiasi patirtimi su užsienio šalių
akademinėmis bibliotekomis, reprezentuoja universitetą ir biblioteką tarptautinėse asociacijose,
tobulina savo profesines kompetencijas ir kelia kvalifikaciją dalyvaudami Lietuvoje
organizuojamuose kursuose ir mokymuose bei užsienio stažuotėse, mobilumo programose.

