Bibliotekų veiklos rodikliai, statistikos ataskaitos ir statistinės
informacijos paieška LIBIS bibliotekų statistikos modulyje
Programos tikslas:
Formuoti bibliotekų darbuotojų supratimą apie bibliotekų veiklos vertinimo kriterijus ir statistikos rodiklius,
suteikiant būtinų žinių apie jų rinkimo ir pateikimo tvarką, bibliotekų veiklos statistikos paieškos galimybes ir
statistikos rodiklių analizę.

Programos uždaviniai:
1. Suteikti žinių apie šalies bibliotekų veiklos vertinimo kriterijus ir statistikos rodiklių sistemą, jų pateikimo
tvarką bibliotekos steigėjui ir LIBIS Bibliotekų statistikos modulyje;
2. Mokyti gebėjimo savarankiškai rasti konkrečios bibliotekos, taip pat ir bibliotekų grupės, vienerių ar
kelerių metų statistinę informaciją, suformuoti statistikos ataskaitas;
3. Formuoti gebėjimą analizuoti bibliotekų veiklos statistikos rodiklius ir panaudoti juos rengiant paraiškas
projektams ir kitais su bibliotekų veiklos statistikos analize susijusiais atvejais.

Programos turinys:
1. Bibliotekų veiklą ir jos apskaitą reglamentuojančių dokumentų (galiojantys Lietuvos Respublikos teisės
aktai, Kultūros ministerijos parengti ir patvirtinti aprašai, taisyklės, rekomendacijos, galiojantys standartai)
apžvalga
2. Bibliotekos veiklos vertinimo kriterijai ir rodikliai. Steigėjo renkamos ir nacionalinės bibliotekų veiklos
statistikos santykis.
3.Bibliotekų veiklos statistikos šaltiniai internete (LNB, bibliotekų interneto svetainės, IFLA pasaulio
bibliotekų žemėlapis, [Kauno] Regiono tinklaraštis ir kt.).
4..LIBIS bibliotekų statistikos modulis (sistemos dalyvių ir lankytojų funkcijos, struktūra, duomenų
pateikimas, galimi paieškos kriterijai).
5.Konkrečios bibliotekos statistikos duomenų paieška LIBIS bibliotekų statistikos modulyje. Metų statistikos
ataskaitos suformavimas.
6. Kelių bibliotekų vienerių ar kelerių metų statistikos duomenų paieška LIBIS bibliotekų statistikos
modulyje. Atskirų bibliotekos veiklos sričių statistikos ataskaitų
suformavimas, duomenų analizė (kelių metų veiklos rezultatų kaita ir koreliacija vieni kitų atžvilgiu)

7. Bibliotekų veiklos apskaitos ir statistikos rinkimo pokyčiai
8. Baigiamoji praktinė užduotis, siekiant įtvirtinti gebėjimą suformuoti bibliotekų veiklos ataskaitas,
apimančias visas ar tik kai kurias veiklos sritis, išanalizuoti gautus duomenis (veiklos duomenų kaita skaitine
ir procentine išraiška, rodiklių tarpusavio ryšių (priklausomybės) ir jų įtakos nustatymas). Užduočių
aptarimas.

Mokymų metu ugdomos kompetencijos:
- Bendrosios (Informacijos analizės ir pagrindimo kompetencija. Mokymosi mokytis kompetencija: įgytų
gebėjimų taikymas įvairiuose kontekstuose.).
- Specialiosios (Informacijos valdymo ir pritaikymo savo veikloje kompetencija. Metodinė kompetencija:
gebėjimas ir pasirengimas taikyti dalykines žinias ir praktinius įgūdžius savarankiškai, metodiškai, tikslingai ir
racionaliai sprendžiant veiklos uždavinius ir problemas bei vertinant veiklos rezultatus).
- Bibliotekų veiklos statistinės informacijos paieškos įgūdžiai ir statistinės informacijos vertinimo ir pritaikymo
kompetencija.

Programos trukmė:
4 ak. Val./ 3 val.

Programos parengimo metai:
2021 m.

Programos lektorius(-iai):
Vardas, pavardė

Asta Valaitytė

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

Darbo patirtis bibliotekų veikos statistikos duomenų rinkimo, pateikimo ir
analizės srityje 38 metai.
Bibliotekų specialistų mokymų Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje ir
Kauno regione patirtis 34 metai, kvalifikacijos kėlimo renginiuose
dalyvaujant ar juos vedant epizodiškai. 2006-2020 metų mokymo temos:
1. „Bibliotekų veiklos statistinė ataskaita (Forma Nr. 1 biblioteka). Nauji
statistikos duomenys ir jų paskaičiavimas“ (mokyklų bibliotekų
specialistams);
2. „Bibliotekos dokumentų fondas. Bendroji apskaita“ (mokyklų bibliotekų
specialistams);
3. „Bibliotekos veiklos dokumentai ir auditas“ (mokyklų bibliotekų
specialistams);
4. „Bibliotekos veiklos dokumentai: kompiuterinės bibliotekos dienoraščio
rinkmenos sukūrimas, pildymas ir spausdinimas“;
5. „Šalies bibliotekų teikiamos statistinės informacijos paieška LIBIS
bibliotekų statistikos modulyje“ (KAVB specialistams)

6. mokymų ciklas „Biblioteka ir kraštotyra“, sudarytas iš įvairių su krašto
fondo organizavimu, kraštotyrinės informacijos rinkimu, jos tvarkymu ir
sklaida susijusių temų paskaitų;
7. „Bibliotekos istorija – krašto kultūros ir istorijos dalis: kraštotyros
aspektas“
8. „Skaitymo įtaka asmenybei. Kokia neskaitymo žala?“;

