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IŠTEKLIAI IR
GALIMYBĖS

Biblioteka
Mykolo Romerio universiteto biblioteka - tai šiuolaikinis, moderniomis
technologijomis besiremiantis akademinės bendruomenės informacijos
centras. 2010 m. bibliotekai buvo struktūrinių pokyčių metai:
Universiteto Tarybos nutarimu buvo patvirtinta nauja Bibliotekos
struktūra, sujungti Centrinių ir Pirmųjų rūmų fakulteto bibliotekų
padaliniai. jrengta nauja 12 vietų skaitykla. 2010 m. Bibliotekoje
apsilankė 665,2 tūkst. lankytojų, išduota 779,1 tūkst. leidinių, duomenų
bazėse buvo atlikta 659,4 tūkst. paieškų, atsisiųsta 154,4 tūkst.
visateksčių dokumentų. Biblioteka papildyta 11,3 tūkst. leidinių,
užprenumeruotos 8 naujos elektroninės duomenų bazės. Bibliotekos
fondus papildė vertingos dovanotos knygos - disidento, žymaus
visuomenės veikėjo Viktoro Petkaus asmeninė biblioteka, Kinijos
Liaudies Respublikos ambasadoriaus Lietuvoje dovanota leidinių
kolekcija.

Mykolo Romerio universiteto biblioteka (toliau - Biblioteka) - tai šiuolaikinis, moderniomis technologijomis besiremiantis akademinės bendruomenės informacijos centras,
užtikrinantis atvirą prieigą prie Bibliotekoje sukauptų spausdintų leidinių ir elektroninių
mokslinės informacijos informacinių išteklių bei siekiantis aprūpinti Mykolo Romerio universiteto (toliau - Universiteto) studijas, mokslą ir kitas veiklos kryptis pasaulinio lygio
informacijos ištekliais ir informacinėmis paslaugomis, ugdyti Universiteto akademinės
bendruomenės narių ir darbuotojų informacinį raštingumą, perimti, plėtoti ir diegti pažangiausias bibliotekų paslaugas ir technologijas. Savo veikloje Biblioteka orientuojasi į šiuolaikinius akademinio vartotojo poreikius ir atsižvelgdama į juos inicijuoja, kuria ir teikia
naujas paslaugas.
Tyrimą apie Lietuvos universitetų infrastruktūrą atlikusi savaitraščio „Veidas" žurnalistė Indrė Zimblytė padarė išvadą: „Kai kalbama apie bibliotekas, tenka konstatuoti, kad
patogiausios, moderniausios ir labiausiai kompiuterizuotos jos yra Mykolo Romerio universitete. Be to, ir bibliotekų darbo laikas tiesiog tobulas, nes jos dirba beveik visą parą."
(Veidas. 2011. Nr. 3, p. 46).
2010 m. Bibliotekai buvo struktūrinių pokyčių metai. Birželio 21 d. Universiteto tarybos nutarimu buvo patvirtinta nauja Bibliotekos struktūra: panaikinti Leidinių komplektavimo ir katalogavimo skyrius (ir jame esantys Komplektavimo sektorius, Katalogavimo ir
tvarkymo sektorius), Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Informacinių paslaugų skyrius (ir jame
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esantis Elektroninių išteklių formavimo sektorius), Universiteto bibliotekos skyrius
Pirmuosiuose universiteto rūmuose. Suformuota nauja bibliotekos struktūra: sujungti Centrinių ir Pirmųjų rūmų fakulteto bibliotekų padaliniai, įsteigtas Informacijos išteklių formavimo skyrius, Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo skyrius (jame - Vartotojų aptarnavimo ir
konsultavimo grupė ir Informacijos paslaugų ir ugdymo grupė). Parengti ir patvirtinti nauji
Bibliotekos nuostatai, apibrėžiantys modernius, tarptautinius standartus atitinkančius paslaugų
teikimo, išteklių kūrimo, bibliotekos veikos aspektus; remiantis modernios vadybos principais
peržiūrėtos darbuotojų vykdomos funkcijos, parengti ir patvirtinti nauji Bibliotekos
darbuotojų pareiginiai nuostatai, kuriuose įtvirtinta Bibliotekoje diegiama tarptautinė teminių
bibliotekininkų praktika. Biblioteka tapo atviresnė naujovėms, pasiekta didesnio jos veiklos
efektyvumo. Bibliotekos etatų sumažėjo nuo 41 iki 38.
2010 m. Biblioteka dirbo 337 paras per metus, 138 val. per savaitę. Biblioteka aptarnavo 22 849 registruotus skaitytojus, o per mokslo metus joje lankėsi iki 3 tūkst. skaitytojų
per dieną. Bibliotekos fondą sudarė 226 991 leidinys, prenumeruojamos 44 mokslinės duomenų bazės.
Siekiant veiksmingiau panaudoti bendras Lietuvos virtualaus universiteto (LVU),
Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei atskirų institucijų lėšas, LVU tarybos pavedimu
pritariant Lietuvos universitetų rektorių konferencijai 2010 m. balandžio 9 d. įkurtas „Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir
plėtros konsorciumas" (LABIIMSPP konsorciumas), kurio nare tapo ir Biblioteka, o studijų
prorektorius išrinktas į konsorciumo valdybą.
Biblioteka aktyviai dalyvavo Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (toliau LMBA) vykdomame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros finansuojamame projekte „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo
duomenų bazių atvėrimas Lietuvai" (toliau - eMoDB.LT). Projekto metu buvo surengti
naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais mokymo kursai bibliotekos darbuotojams, mokslininkams bei studentams, užprenumeruotos mokslinės duomenų bazės.
2010 m. Biblioteka aktyviai dalyvavo socialinėje visuomeninėje veikloje, daug dėmesio
skyrė vartotojų informaciniam raštingumui ugdyti, teikiamų paslaugų kokybei bei
informacijos sklaidai:
• Siekiant aktyvaus bendravimo su vartotojais ir efektyvesnės informacijos sklaidos,
biblioteka užregistruota socialiniam tinkle Facebook, bendrauja su vartotojais per
Skype;
• Siekiant ugdyti vartotojų informacinį raštingumą, sukurta pora mokomųjų filmukų
apie leidinių paiešką ir leidinių užsakymą;
• Siekiant palengvinti Universiteto mokslo publikacijų pateikimą bibliotekai, sukurta
elektroninė publikacijų registravimo forma;
• Siekiant sukurti daugiau darbo vietų skaitytojams įrengta 12 vietų „Mažoji
skaitykla";
• Siekiant užtikrinti technologinių paslaugų kokybę, atnaujinta Interneto ir profesoriaus P. Leono skaityklų kompiuterinė technika, įrengti 2 nauji skeneriai;
• Siekiant išsiaiškinti Bibliotekos vartotojų informacinius poreikius bei naudojimosi
elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais įgūdžius, atliktas vartotojų
informacinių poreikių tyrimas.
• Siekiant aktyvinti Universiteto ekonomikos srities mokslininkų mokslinių
publikacijų skaičių prestižiniuose tarptautiniuose moksliniuose leidiniuose, or-
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ganizuotas Emerald leidyklos atstovo seminaras-paskaita ekonomistams An insider
guide to gettingpublished in research journals;
• Įsitraukdama į visuomeninę veiklą Biblioteka dalyvavo akcijoje „Vaikų knygelės
kūdikėlių namų auklėtiniams". Bibliotekos skaitytojų atneštos knygelės buvo
perduotos kūdikių globos namams;
• Biblioteka 4-ą kartą dalyvavo Solidaraus mokymosi olimpiadoje. Šio projekto
rėmėjai už kiekvieną studentų mokymosi valandą Bibliotekoje skyrė 1 eurą
keturioms Haičio mokykloms, nukentėjusioms nuo žemės drebėjimo, atstatyti;
• Siekiant užtikrinti Bibliotekos patrauklumą ir išskirtinumą, skatinti ir paremti
gerąją skaitytojų iniciatyvą, Bibliotekoje jau esamų ir kryptingai dovanotų
leidinių pagrindu pradėta kaupti išskirtinė Nobelio literatūrinės premijos laureatų
knygų kolekcija.
2010 m. Biblioteka pradėjo aktyviai plėsti tarptautinį bendradarbiavimą: dalyvavo
DorichHouse Europos universitetų grupės universitetų bibliotekų veikloje, užmezgė draugiškus kontaktus siekdama toliau bendradarbiauti su Boraso ir Giotenburgo universitetų
(Švedijos karalystė) bibliotekomis, tapo Europos mokslinių bibliotekų asociacijos LIBER
nare.
2010 m. bibliotekos kiekybiniai rodikliai
Centrinė
Viešojo
saugumo
biblioteka
fakulteto biblioteka
Bibliotekos fondas (egz.)
Gauta leidinių per metus (egz.)

181 924
9 365

Iš viso

45 067

226 991

1 938

11 303

Nurašyta leidinių per metus (egz.)

196

580

776

Prenumeruojama periodinių leidinių (pavad.)

152*

40*

173

Prenumeruojama duomenų bazių

44

Registruota skaitytojų

21 335

1 514

22 849

Dokumentų išduotis:

779 110

49 406

828 516

į namus

278 952

41 038

319 990

vietoje

500 158

8 368

508 526

Skaityklos

11

1

12

Vietų skaičius skaityklose

267

29

296

Kompiuterinių darbo vietų skaičius

137

5

142

37

4

41

Darbuotojų skaičius
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2010 m. Bibliotekos informacijos ištekliams formuoti skirtos lėšos (tukst. Lt)
Centrinė biblioteka Viešojo saugumo
Iš viso
(tūkst. Lt)
fakulteto
(tūkst. Lt)
biblioteka (tūkst.
Lt)
Lėšos:
Biudžeto lėšos

601,7

94,7

696,4

69,0

27,3

96,3

15,7

-

15,7

53,5

4,6

58,1

670,9

99,3

770,2

Knygų ir tęstinių leidinių

352,9

84,5

437,4

Žurnalų ir laikraščių prenumerata

185,9

14,8

200,7

Duomenų bazių prenumerata

132,1

-

132,1

99,3

770,2

Iš jų Universiteto leidiniams
Projektų lėšos
Dovanos iš įvairių organizacijų ir asmenų
Iš viso:
Įsigyta atskirų dokumentų rūšių:

Iš viso: 670,9

Knygoms įsigyti 15 696,51 Lt suma skirta šių Universiteto vykdomų projektų:
• Bakalauro studijų programų atnaujinimas Mykolo Romerio universitete;
• Nusikaltimų grėsmės ir naujos žmogaus saugumo vadybos technologijos;
• Atlikėjų (aktorių, muzikantų, dainininkų, šokėjų ir kt.) kūrybinės veiklos
rezultatų naudojimo teisinis reguliavimas ir socialinės garantijos;
• Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimo patirtis: socioedukacinis aspektas;
• Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje: socialiniai, el. verslo ir teisinio reguliavimo aspektai.
Nupirkta 91 knyga užsienio kalbomis, reikalinga šiems projektams vykdyti.
Bibliotekos fondas gausiai papildytas dovanotais leidiniais. Per visą Bibliotekos gyvavimą didžiausia dovana pagal kolekcijos dydį ir turinio vertingumą buvo gauta iš buvusio
disidento, Lietuvos Helsinkio grupės pirmininko, Lietuvos visuotinių žmogaus teisių gynimo
deklaracijos signataro, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos steigėjo ir Garbės
pirmininko Viktoro Petkaus. Visą sunkų ir nelengvą gyvenimą, paskirtą kovai už tiesą ir
teisingumą, V. Petkus kolekcionavo asmeninę biblioteką, o dabar nusprendė, kad geriausia
vieta vertingoms ir visą gyvenimą kauptoms knygoms - biblioteka. Todėl džiugu, kad ta
biblioteka tapo Universiteto biblioteka.
Savo tematika kolekcija yra labai įvairiapusiška ir puikiai atspindi V. Petkaus interesų
bei pasaulėžiūros universalumą. Kolekciją sudaro 5 267 leidiniai. Vyraujanti tematika kultūra, politika, istorija, filosofija, religija, ekonomika, teisė, kalbotyra, grožinė literatūra.
Negalima nepaminėti tokių leidinių kaip „Lietuviškoji enciklopedija", 7 t. (1933-1939),
„Europos kultūros istorija", 5 t. (1931-1937), Homero „Iliada" (1922), A. Baranausko
„Anykščių šilelis" (1905 m.), „Konversations-Lexikon", 9 t. (1902-1910), „Meyers-Lexikon",
15 t. (1924-1933). Knygos yra lietuvių, vokiečių, lenkų, rusų, anglų kalbomis, labai įvairių
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leidimo metų - nuo XX a. pradžios iki šių dienų. Kiekviena kolekcijos knyga pažymėta V.
Petkaus ekslibrisu. Ši vertinga ir reta kolekcija praturtino Biblioteką.
Kita labai svarbi dovana - Kinijos Liaudies Respublikos ambasadoriaus Lietuvoje
Mingtao Tong dovanota 208 pavad. 234 egz. leidinių kolekcija, kurią sudaro enciklopedijos,
meno albumai, Kinijos istorijos, filosofijos, švietimo ir kiti leidiniai. Ši vertinga kolekcija,
praturtinusi biblioteką, leidžia Universiteto bendruomenei plačiau susipažinti su Kinija ir jos
kultūra.
Iš viso 2010 m. Universiteto centrinei ir Viešojo saugumo fakulteto bibliotekoms
įvairios organizacijos ir asmenys padovanojo 3 261 pavad. 4250 egz. leidinių, įkainotų 58,1
tūkst. Lt.

Prenumeruojamos duomenų bazės
2010 m. Bibliotekoje prenumeruotos 44 duomenų bazės, 26 iš jų užprenumeruotos per
vykdomą projektą eMoDB.LT.
2010 m. buvo užprenumeruotos 2 naujos elektroninių knygų duomenų bazės: Oxford
Handbooks Online ir „VGTU leidyklos e. knygos".
Bibliotekos 2010 m. prenumeruojamose duomenų bazėse vartotojai galėjo skaityti 28
741 mokslinį žurnalą, 60 670 elektroninių knygų. Per metus duomenų bazėse buvo atlikta 659
451 paieška, atsisiųsti 154 406 visateksčiai dokumentai.
Daugiausia Universiteto vartotojai naudojosi EBSCO duomenų bazių paketo - Academic Search Complete, PsychArticles, Business Source Complete, SocINDEXwith full-text duomenų bazėmis. Ne mažiau populiarios tarp Universiteto bendruomenės narių buvo Oxford
Law, Oxford Journals Online, JSTOR, SciVerce (Science Direct) ir Hein Online duomenų
bazės.
Per metus Universiteto bendruomenei buvo suteikta laikina prieiga prie 13 testuojamų
naujų duomenų bazių ir 2 bibliografinių nuorodų tvarkymo programų RefWorks ir EndNote.
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2010 m. testuotos ir naujai prenumeruotos duomenų bazės
Testuotos duomenų bazės
Naujos užprenumeruotos duomenų bazės
per eMoDB.LT

Universiteto

ASM Online Journals

Environment Complete

Datamonitor

BBC Monitoring Library

EconLit with Full Text

Oxford Handbooks Online

Cambridge Journals Online
CRCnetBASE

JSTOR
Project MUSE

OECD iLibrary
VGTU elektroninės knygos

Datamonitor
Duke University Press
EBSCO
Inderscience Publishers Journal
ISI Web of Knowledge
Oxford Bibliographies Online
Oxford Handbooks Online
University of California Press
VGTU elektroninės knygos

Kitas svarbus vykdomo projekto eMoDB.LT uždavinių yra ugdyti vartotojų naudojimosi
duomenų bazėmis kompetencijas. Bibliotekoje projekto metu organizuoti mokymai buvo
vykdomi pagal programas, sudarytas iš projekto metu sukurtų mokymo modulių. Mokymų metu
glaustai išdėstyta teorinė medžiaga, dalyviams skiriamos praktinės užduotys.
Mokymuose, vykusiuose Bibliotekoje, dalyvavo 76 dalyviai.

Bibliotekos pildomos duomenų bazės
Elektroninis katalogas
Bibliotekos elektroniniame kataloge 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 49 125 bibliografiniai
įrašai, aprašyti beveik 97 proc. visų bibliotekos leidinių. Per metus kataloge atlikti 4 428 įrašai.
Publikacijų duomenų bazė
Mykolo Romerio universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje (toliau - PDB) 2010
m. gruodžio 31 d. iš viso buvo 7 777 įrašai. 2010 m. padaryti 1 882 įrašai (1 152 iš jų yra 2010
m., kiti - retrospektyva), redaguota 3 016 įrašų. Palyginti su 2009 m., padaryta 456 įrašais
daugiau (1 426 įrašai). Nuskenuota apie 1 000 (puslapių) - straipsnių ir konferencijų pranešimų
santraukų, kurios pateiktos pildomoje PDB. Nuo 2010 m. lapkričio 25 d. mokslo darbuotojų
patogumui Bibliotekos svetainėje įdiegta nauja paslauga - „Elektroninė MRU mokslo
publikacijų registravimo forma", kurią 2010 m. dėstytojai įregistravo 143 publikacijas. 755
publikacijų kopijos pateiktos įprastai - popierine forma. El. paštu atsakyta į maždaug 700
užklausų.
Pildant šią duomenų bazę nuolat atliekama Universiteto mokslo publikacijų paieška
visose Bibliotekos prenumeruojamose ir kitose atviros prieigos duomenų bazėse bei bibliotekų
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kataloguose. Vykdomas publikacijų retrospektyvos suvedimas ir redagavimas. Mokslinės
publikacijos renkamos nuo kiekvieno mokslininko disertacijos gynimo datos.
Kitos 2010 m. PDB naujovės:
• Pagal Universiteto poreikius į PDB ataskaitų duomenų bazę įkelta Universiteto
bibliografinio sąrašo ataskaitos forma (specifikuotos leidinių grupės);
• PDB ataskaitų posistemėje įdiegtas kolektyvinių monografijų ir vadovėlių korektiško
indėlio statistikos skaičiavimas;
• Suteikta galimybė kas mėnesį naujų publikacijų sąrašą katedroms pateikti ALEPH
aplinkoje;
• Atnaujinta ir papildyta informacija pateikta Bibliotekos PDB tinklalapyje, įkeltos
nuorodų ikonos.

Elektroninių tezių ir disertacijų informacinė sistema (ETDIS)
Nuo 2004 m. kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis Biblioteka dalyvauja
„Lietuvos magistrų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių
dokumentų informacinės sistemos" (toliau - ETDIS) kūrimo projekte. 2007 m. į ETDIS pradėta
įtraukti „labai gerai" ir „puikiai" įvertinti magistro baigiamieji darbai bei disertacijų santraukos
ir pačios disertacijos. Universiteto ETD IS administruoja Informacijos išteklių skyrius.
Universiteto ETD IS iš viso yra 2 344 magistro ir doktorantų darbai (2009 m. - 2 089).
Per metus duomenų bazė papildyta 255 darbais - 9 disertacijomis, 21 disertacijos santraukomis
ir 225 magistro darbais.
2010 m. į Universiteto ETDIS įtrauktų darbų statistika:
Iš viso
Laisvai prieinamas Prieinamas tik ininternete
stitucijos intranete
Magistro baigiamieji darbai

Neprieinamas

225

58

85

82

Daktaro disertacijos

9

3

4

2

Daktaro disertacijų santraukos

21

7

8

6

255

68

97

90

Iš viso:

Universitetas pagal ETD IS įrašus yra trečias tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Vartotojų aptarnavimas
Didžiausią Bibliotekos vartotojų dalį sudaro Universiteto studentai, dėstytojai ir darbuotojai.
Bibliotekos Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo skyriuje 2010 m. buvo užregistruoti 21 124
skaitytojai (2009 m. - 21 369). 2010 m. iš viso Bibliotekoje apsilakė 665 226 lankytojai (2009
m. - 623 241). Iš jų:
• Pirmuosiuose rūmuose (Abonementas ir skaityklos) - 137 700 (2009 m. 125 378);
• Centriniuose rūmuose (Abonemente ir skaityklose) - 467 495 (2009 m. - 422
473);
• Interneto skaitykloje (Centriniuose rūmuose) - 51 646 (2009 m. - 68 040);
• Profesoriaus P. Leono skaitykloje - 8 385 (2009 m. - 7 350).
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Leidinių išdavimas skaityklose ir abonemente
Darbo vietos. Bibliotekoje skaitytojams skirtų darbo vietų skaičius - 404, iš jų 137
kompiuterizuotos.
Leidinių išdavimas. 2010 m. Bibliotekoje skaitytojams iš viso buvo išduota 779 110
vnt. leidinių:
• skaityklose - 500 158 vnt.
• Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo skyriuje į namus išduota 278 952 vnt.
Leidinių išdavimas Bibliotekos abonemente ir skaityklose 2009 ir 2010 m.
Skaityklos, abonementas
Išduota leidinių vnt. 2010 Išduota leidinių vnt. 2009 m.
m.
Centrinių rūmų skaityklos

471 250

422 685

Pirmųjų rūmų skaityklos

20 250

27 485

Profesoriaus P. Leono skaitykla

8 658

5 940

Iš viso visose skaityklose išduota knygų

500 158

456 110

Abonementas (išduota ir pratęsta)

278 952

264 023

Iš viso

779 110

720 133

Bibliotekos populiarumą iliustruoja apsilankymų skaičius Bibliotekos svetainėje. 2010
m. per dieną vidutiniškai apsilankyta daugiau kaip 3 600 kartų.
2010 m. Bibliotekos tinklalapio lankomumo statistika
Peržiūrėtos rubrikos
Apsilankymų skaičius per metus
Katalogai

373 176

PDB

137 808

ETD IS

36 262

Duomenų bazės

139 120

Teminiai šaltiniai

38 526

Informacija skaitytojui

107 010

Naujienos

416 310

Apie biblioteką

31 910

Darbo laikas

50 688

Iš viso

1 330 810

Mokymai
2010 m. Bibliotekos Informacijos paslaugų ir ugdymo grupė organizavo 276 akademinių
valandų užsiėmimus „Bibliotekos informaciniai resursai". Nuolatinių studijų studentams vesti
186 akademinių valandų trukmės mokymai, ištęstinių studijų studentams - 56 akademinių
valandų mokymai.
Surengti 28 valandų mokymai apie bibliografinių nuorodų programą EndNote dėstytojams ir studentams; 6 valandų mokymai „Bibliotekos informacijos resursai" anglų kalba
Erasmus studentams.
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Parodos ir renginiai
Bibliotekos darbuotojai surengė du renginius savo skaitytojams: Poezijos pavasariui
skirtą renginį - kūrybos valandą „Amžinai amžinai neramus" (P. Širvys - posmai, dainos
prisiminimai) ir susitikimą su poetu Algimantu Baltakiu bei literatūrologe Donata Mitaite.
2010 m. Bibliotekos darbuotojos surengė 70 knygų parodų. Iš jų 56 buvo naujų knygų
parodos bei 16 teminių parodų:
„Antanui Baranauskui 175";
„Lietuvos nepriklausomybės 20-metis";
„Justinui Marcinkevičiui 80";
„Algimantui Baltakiui 80" paroda ir pristatymas;
„Pauliui Širviui 90";
„Šalis ta Lietuva... (Istorija. Kultūra. Žmonės)" paroda skirta Pasaulio universitetų
asociacijos kongresui;
„MRU naujausi leidiniai (vadovėliai, monografijos, žurnalai)" paroda skirta Pasaulio
universitetų asociacijos kongresui;
„Europos kalbų savaitė Mykolo Romerio universitete" (Foreign Language Week at
Mykolas Romeris University;
„Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui 135";
„Profesorei Genovaitei Dambrauskienei 70";
„Profesoriui Bronislovui Kuzmickui 75";
„Teisininkui Stasiui Šilingui 125";
„Humanito" naujų leidinių paroda;
Viktoro Petkaus dovanotų knygų kolekcijos paroda pristatymas;
Nobelio literatūros premijos laureatų knygų paroda;
Kinijos ambasados dovanotų knygų paroda-pristatymas.
Bibliotekoje gražia tradicija tapo rengti meno darbų parodas. 2010 m. erdves puošė 6
dailininkų ir fotografų parodos:
A. Kezio fotografijos paroda „Lithuania";
G. Magalinskos pastelių paroda „Mėginimas aprėpti visatą";
A. Leipuvienės fotografijos paroda „Mano Vilnius";
K. Vaitonienės fotografijos paroda „Marinistinės improvizacijos";
Spaudos fotografijos plakatų paroda „Vilniaus fotografijos ratas";
D. Garbauskienės tapybos paroda „Akimirka šalia drugio 2010".

