Teminė, adresinė, tikslinamoji paieška KAVB kataloge (OPAC ir
internetinėje versijoje)
Programos tikslas:
Siekti efektyviau tenkinti vartotojų informacinius poreikius, tobulinant bibliotekos specialistų informacijos
paieškos KAVB elektroniniame kataloge (OPAC ir internetinėje versijoje) kompetencijas.

Programos uždaviniai:
Supažindinti su vartotojų pateikiamų užklausų pobūdžiu ir jo kaita, skatinant naudoti užklausos tikslinimo
dialogą.
Supažindinti su el. katalogo struktūra ir nuo jos priklausančiomis informacijos paieškos galimybėmis.
Mokyti atlikti informacijos paiešką KAVB elektroniniame kataloge, įtvirtinant žinias atlikus praktines
užduotis.
Formuoti gebėjimą pasirinkti efektyvią informacijos paieškos strategiją.
Nuolat tobulinti praktinius informacijos paieškos įgūdžius.

Programos turinys:
1. Vartotojo užklausos prigimtis ir pobūdis. Konsultacijos. Vartotojo užklausos tikslinimas. Informacijos
paieškos strategijos numatymas ir informacijos paieškos šaltinių panaudojimas.
2. KAVB elektroninio katalogo struktūra. Paieškos el. kataloge galimybės internete (katalogas.kvb.lt):
informacijos paieška adresinei, teminei, tikslinamajai užklausai. Straipsnių paieška.
3. El. katalogo internete suteikiamos kitos galimybės: leidinių užsakymas, panaudos laiko pratęsimas, leidinio
rezervavimas. El. katalogo dalis „Mano sritis“.
4. Paieškos galimybės KAVB elektroniniame kataloge bibliotekoje (OPAC versija): informacijos paieška
adresinei, teminei, tikslinamajai užklausai. Straipsnių paieška.
5. OPAC suteikiamos kitos galimybės: leidinių užsakymas, rezervavimas.
6. Baigiamasis praktinis užsiėmimas žinių įtvirtinimui (savarankiškas darbas).

Mokymų metu ugdomos kompetencijos:
- Bendrosios (komunikavimo, nuolatinio mokymosi, pažinimo).

- Specialiosios (medijų ir informacinio raštingumo, informacijos valdymo ir pritaikymo savo veikloje,
orientavimosi į klientą).
- Profesinės (informacijos paieškos, informacinių išteklių turinio ir informatyvumo vertinimo)

Programos trukmė:
4 ak. Val./ 3 val.

Programos parengimo metai:
2021 m.

Programos lektorius(-iai):
Vardas, pavardė

Pareigos, Patirtis (profesinė veikla, dėstomos programos ir kt.)

Aušra Jurevičienė

Ilgametė (31 m.) bibliografinio-informacinio darbo Kauno apskrities viešojoje
bibliotekoje patirtis. Parengti ir vesti mokymai gyventojams: Informacijos paieška
KAVB el. Kataloge. Individualūs informacijos paieškos mokymai ir konsultacijos
skaitytojams ir darbuotojams.

Nijolė Pupkevičienė

Ilgametė (39 m.) bibliografinio-informacinio darbo Kauno apskrities viešojoje
bibliotekoje patirtis. Parengta bibliografinės paieškos vaizdinė pagalba skaitytojams,
norintiems savarankiškai naudotis KAVB katalogu per interneto prieigą.
Individualūs informacijos paieškos mokymai ir konsultacijos skaitytojams ir
darbuotojams.

