
 

 

Lietuvos bibliotekininkų draugija, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas ir Vilniaus 

universiteto biblioteka organizuoja tarptautinę konferenciją „Neatskleistos bibliotekininkų galios: kur 

jų ieškoti?“, skirtą žymaus bibliotekininkystės veikėjo Vaclovo Biržiškos gimimo dienai paminėti. 

Data ir vieta: 2017 m. gruodžio 1 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir 

informacijos centras, Saulėtekio al. 5, Vilnius. 

Kalba: lietuvių ir anglų. Pranešimų sekcijose užtikrinamas pranešimų sinchroninis vertimas. Diskusijos vyks 

lietuvių kalba. 

Informacijos teikėjas doc. dr. Zinaida Manžuch, zinaida.manzuch@mb.vu.lt, tel. +370 671 00 000. 

 

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

 

 

8.00–9.00 val. Dalyvių registracija 

9.00–9.30 val. Sveikinimo žodis 

Pranešimų sekcija „Bibliotekų vaidmenys ir veikla – strateginės įžvalgos“ 

Moderuoja doc. dr. Zinaida Manžuch, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, ir Jolita 

Steponaitienė, Lietuvos bibliotekininkų draugija 

9.30–10.00 val. Dr. Jasmina Marić, Buroso universiteto Švedijos bibliotekininkystės ir 

informacijos mokslų mokykla 

Einant kiaurai per sienas: bibliotekos – socialinių inovacijų erdvės 

10.00–10.30 val. Rauha Maarno, Suomijos bibliotekų asociacija 

Įtraukių bibliotekų paslaugų kūrimas: Suomijos patirtis ir idėjos 

10.30–10.50 val. Prof. dr. Elena Macevičiūtė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas 

(Lietuva) ir Buroso universiteto Švedijos bibliotekininkystės ir informacijos 

mokslų mokykla  

Neturiu poreikio naudotis kompiuteriu, arba nauji bibliotekų uždaviniai mažinant 

socialinę atskirtį 

10.50–11.10 val. Doc. dr. Arūnas Gudinavičius, doc. dr. Andrius Šuminas, Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakultetas (Lietuva) 

Skaitmeninės knygos akademinėse bibliotekose: tyrimo Lietuvoje ir Švedijoje 

rezultatai 

mailto:zinaida.manzuch@mb.vu.lt


11.10–12.10 val. Pietūs 

Pranešimų sekcija „Bibliotekų įgalinimas“ 

Moderuoja Ieva Budrienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto biblioteka, ir Dalia Mackelienė, 

Vilniaus universiteto biblioteka 

12.10–12.40 val. Prof. dr. Paulas Sturgesas, Lafboro universiteto profesorius emeritas, 

nepaprastasis Pretorijos universiteto profesorius (Jungtinė Karalystė) 

Informacijos specialistų profesinės etikos kodeksas: kaip jį paversti veiksmingu 

bibliotekoje  

12.40–13.00 val. Doc. dr. Ieva Augutytė-Kvedaravičienė, ISM Vadybos ir ekonomikos 

universitetas (Lietuva) 

Etiška lyderystė 

13.00–13.20 val. Doc. dr. Aurelija Novelskaitė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 

Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, doc. dr. Raminta Pučėtaitė, Vilniaus 

universiteto Kauno fakultetas (Lietuva) Organizacijos etika, organizacinis 

novatoriškumas ir jų tarpusavio sąsajos Lietuvos kultūros institucijose 

13.20–13.40 val. dokt. Edita Sėdaitytė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Alma 

Stanaitytė-Masevičienė, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 

(Lietuva) 

Svajonių darbas ir svajonių darbuotojas: Lietuvos bibliotekų specialistų tyrimas 

13.40–14.00 val. Doc. dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė, Vilniaus universiteto Filosofijos 

fakultetas (Lietuva) 

Meistriškumas dirbti: 3+1 strategija motyvacijai palaikyti 

14.00–14.30 val. Sekcijų pranešimų apibendrinimas 

14.30–15.00 val. Kavos pertrauka 

15.00–16.30 val. Lygiagrečios diskusijų sekcijos 

„Profesinio bendravimo 

orientyrai: etikos 

kodeksas – veiksminga 

bibliotekos darbo 

priemonė“  

Moderuoja  

Ieva Budrienė, ISM 

Vadybos ir ekonomikos 

universiteto biblioteka, 

Dalia Mackelienė, 

Vilniaus universiteto 

biblioteka 

„Japoniškasis ikigai ir 

darbo meistrystė: kaip iš 

naujo suformuoti veiklos 

kryptis keičiant savo 

požiūrį?“ 

Moderuoja 

dokt. Edita Sėdaitytė, 

Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakultetas, 

Alma Stanaitytė-

Masevičienė, Lietuvos 

nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka 

„Socialinės 

inovacijos 

bibliotekose: misija 

įmanoma (?/!)“ 

Moderuoja  

doc. dr. Zinaida 

Manžuch, Vilniaus 

universiteto 

Komunikacijos 

fakultetas 

„Y ir Z kartos 

bibliotekose“ 

Moderuoja 

 dr. Vincas Grigas, 

Vilniaus 

universiteto 

Komunikacijos 

fakultetas 

16.30–16.40 val. Trumpa pertraukėlė 

16.40–17.40 val. Sekcijų diskusijų ir konferencijos apibendrinimas 

 

KVIESTINIAI PRANEŠĖJAI 

DR. PAULAS STURGESAS, Lafboro universiteto (Loughborough University; Jungtinė 

Karalystė) profesorius emeritas, nepaprastasis Pretorijos (Pietų Afrikos Respublika) 

universiteto profesorius. Pranešimas „Informacijos specialistų etikos kodeksas: kaip jį 

paversti veiksmingu bibliotekoje“ 

P. Sturgesas skaitė paskaitas ir pranešimus, vedė seminarus, atliko tyrimus ir konsultavo 

intelekto laisvės klausimais daugelyje pasaulio šalių. Jis – daugiau kaip 200 straipsnių, 

apžvalgų, ataskaitų ir knygų autorius. P. Sturgesas nagrinėja įvairiausius informacijos 

mokslų klausimus, ypatingą dėmesį skirdamas informacijos etikai, besivystančioms 

šalims, o pastaruoju metu – studijų programų kūrimui. 2003–2009 m. P. Sturgesas vadovavo IFLA 

Informacijos ir saviraiškos laisvės komitetui (FAIFE), 2010 m. apdovanotas Jos Didenybės Didžiosios 

Britanijos karalienės ordinu už tarnystę bibliotekoms Jungtinėje Karalystėje ir užsienyje; 2011 m. – IFLA 



medaliu. Nuo 2016 m. yra mėnraščio Open Information Science („Atviri informacijos mokslai“) vyriausiasis 

redaktorius. 

RAUHA MAARNO, Suomijos bibliotekų asociacijos vykdomoji direktorė. Pranešimas 

„Įtraukių bibliotekų paslaugų kūrimas: Suomijos patirtis ir idėjos“ 

R. Maarno, Suomijos bibliotekų asociacijos vykdomoji direktorė, yra įgijusi svarią 

bibliotekų partnerystės projektų valdymo, saityno paslaugų diegimo ir komunikacijos 

patirtį. Suomijos nacionaliniame prieinamos literatūros ir leidybos centre „Celia“ 

R. Maarno sprendė bibliotekų informacijos išteklių prieinamumo specialių poreikių 

turintiems vartotojams klausimus. Ji yra vadovavusi Suomijos viešųjų bibliotekų 

prieinamumo didinimo procesams, inicijavo nacionalinio dokumento „Viešųjų bibliotekų prieinamumo 

gairės“ sukūrimą. Būdama viena iš Suomijos bibliotekų asociacijos vadovų, ji domisi tarptautinėmis 

bibliotekų prieinamų paslaugų tendencijomis, strateginiais informacijos prieinamumo dokumentais (pvz., 

Marakešo sutartimi). 

DR. JASMINA MARIĆ, Buroso universiteto Švedijos bibliotekininkystės ir 

informacijos mokslų mokyklos vyriausioji lektorė. Pranešimas „Einant kiaurai per 

sienas: bibliotekos – socialinių inovacijų erdvės“ 

Dr. Jasmina Marić yra Buroso universiteto Švedijos bibliotekininkystės ir informacijos 

mokslų mokyklos vyriausioji lektorė, saityno komunikacijos ir imigracijos problemų 

specialistė. Ji tiria, kaip panaudoti socialinius tinklus kuriant imigrantų socialinį kapitalą 

ir palengvinant jų socialinę integraciją. 2017 metais J. Marić pranešimas „Mirties slėniai pabėgėlių krizėje“ 

pelnė geriausio tarptautinės konferencijos „Socialinės medijos, nešiojamieji įrenginiai ir saityno analitika“ 

pranešimo apdovanojimą. Jasmina Marić taip pat yra dviejų romanų apie imigrantų iš buvusios Jugoslavijos 

Respublikos patirtus sunkumus Europoje autorė. 

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Jolita Steponaitienė (pirmininkė), Lietuvos bibliotekininkų draugija 

Nariai: Ieva Budrienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto biblioteka; Dalia Mackelienė, Vilniaus 

universiteto biblioteka; doc. dr. Zinaida Manžuch, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; dokt. Edita 

Sėdaitytė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; Alma Stanaitytė-Masevičienė, Lietuvos 

nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 

KONFERENCIJOS PROGRAMOS KOMITETAS 

Doc. dr. Zinaida Manžuch (pirmininkė), Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas 

Nariai: Ieva Budrienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto biblioteka; Dalia Mackelienė, Vilniaus 

universiteto biblioteka; dokt. Edita Sėdaitytė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas; Jolita 

Steponaitienė, Lietuvos bibliotekininkų draugija; Alma Stanaitytė-Masevičienė, Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo biblioteka; prof. dr. Paulas Sturgesas, Lafboro universiteto profesorius emeritas (Jungtinė 

Karalystė) 

Konferenciją remia: 

 

                 


