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10.00–10.20
KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

Konferencijai vadovauja dr. Daiva Lukšaitė ir Rasa Narbutaitė
12.10–12.30
Archyvistikos bakalauro studentų kompetencijų ugdymas studijų procese

Irena DEGUTIENĖ
Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo Pirmininko pavaduotoja

dr. Nijolė BLIŪDŽIUVIENĖ
Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros
instituto docentė

Doc. dr. Andrius VAIŠNYS
Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakulteto dekanas
Doc. dr. Ramojus KRAUJELIS
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos vyriausiasis archyvaras

Pranešime nagrinėjamas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto
Archyvistikos bakalauro studijų programos bendrųjų ir dalykinių kompetencijų
kompleksas.

Neringa ČEŠKEVIČIŪTĖ
Archyvarų asociacija, pirmininkė
Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja

12.30–12.50
Archyvarų gebėjimai ir kompetencijos: praktiniai aspektai
Irena KASCIUŠKEVIČIŪTĖ
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, direktorė

Konferencijai vadovauja dr. Nijolė Bliūdžiuvienė ir dr. Rima Cicėnienė
10.20–10.40
XXI a. iššūkiai įstaigos archyvui ir jo archyvarui. Lietuvos Respublikos
Seimo archyvo atvejis
Vida KIŠŪNIENĖ
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Dokumentų departamento Archyvo skyriaus
vedėja
Keičiant visuomenės požiūrį į archyvus ir juose dirbančius žmones, labai svarbu
kiek galima daugiau išnaudoti informacinių technologijų galimybes. Lietuvos
Respublikos Seimo archyvo atvejis rodo, kad archyvai, taikydami informacines
technologijas, įžengė į skaitmeninį amžių. Kaip tai pakeitė ir tebekeičia jo veiklą
ir kokius tikslus kelia šis naujas laikotarpis esamiems ir būsimiems archyvarams?
10.40–11.00
Nacionalinė elektroninių dokumentų platforma
Antanas MITAŠIŪNAS
Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos katedros
docentas
UAB „MIT-SOFT“, direktorius
Pranešime pristatoma vienos iš labiausia pasaulyje išsivysčiusių Lietuvos
nacionalinės elektroninių dokumentų platformos sukūrimo principai, dabartinė
būklė ir perspektyvos.
11.00–11.20
Skaitmeninio išsaugojimo kompetencijos: DigCurV projekto modelis

12.50–13.10
Praktikų, mokslininkų ir archyvistikos studentų bendradarbiavimas
Tomas KRIŠČIŪNAS
UAB „Archyvų sistemos“, generalinis direktorius
Studentai, norintys savo ateitį susieti su archyvistika, turi galimybę Vilniaus
universitete įgytas žinias pritaikyti praktikoje atlikdami ją UAB „Archyvų sistemos“,
kurioje dirba archyvavimo žinias nuolat tobulinanti ir atnaujinanti profesionalų
komanda. Pranešime nagrinėjama, kaip tikrinamos studentų žinios, aptariamos
galimybės įsidarbinti privačioje įmonėje, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo būdai
ir paslaugų valstybės institucijoms, kaupiančioms nacionalinį dokumentų fondą,
teikimas.
13.10–13.30
Archyvistikos programos absolventai darbo rinkoje
Balys KESMINAS
Vilniaus universiteto Archyvistikos bakalauro studijų programos III kurso studentas
Pranešime pateikiami 2013 m. pavasarį atlikto Archyvistikos bakalauro studijų
programos absolventų tyrimo rezultatai, kurie rodo, kokiu karjeros keliu galima
žengti ir kaip darbo rinkoje pritaikyti įgytus gebėjimus ir kompetencijas.
13.30–13.50
Asmeninės patirties vingiai baigus archyvistiką

dr. Jūratė KUPRIENĖ
Vilniaus universiteto biblioteka, inovacijų ir infrastruktūros plėtros direktorė
Nijolė KLINGAITĖ-DASEVIČIENĖ
Vilniaus universiteto biblioteka, Mokslo ir kultūros paveldo centro vedėja

Daiva GUSTĖ
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Administracijos departamento
Dokumentų administravimo skyriaus vedėja

Pranešimo tikslas – pristatyti tarptautinio ES programos Leonardo da Vinci
lėšomis finansuojamo DigCurV – Europos skaitmeninės priežiūros specialistų
kvalifikacijos tobulinimo (angl. Digital Curator Vocational Education Europe) –
projekto rezultatus. Pagrindinis šio projekto tikslas – paremti ir išplėsti
skaitmeninių kolekcijų priežiūros srityje dirbančių kultūros sektoriaus specialistų
kvalifikacijos tobulinimo galimybes. Vykstant projektui buvo surinkta, susisteminta
ir išanalizuota informacija apie dabar Europoje siūlomas mokymosi galimybes
ir naudojamas metodologijas. Be to, ištirti ir šios srities kvalifikacijos tobulinimo
poreikiai. Vienas iš reikšmingiausių projekto rezultatų – skaitmeninės priežiūros
mokymų programos modelis. Pranešimu bus išsamiai pristatyta jo sandara ir
taikymas keliant įvairių sričių specialistų kvalifikaciją.
11.20–11.40
Dokumentų vadybininkų ir archyvarų vaidmuo ir kompetencijos
dr. Daiva LUKŠAITĖ
Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros
instituto lektorė
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Dokumentų ir archyvų valdymo skyriaus vedėja
Dokumentų vadybininkai ir archyvarai suprantami kaip profesionalai, turintys
specialių dokumentų valdymo, jų išsaugojimo ir naudojimo žinių ir kompetencijų.
Dokumentų vadybininkų ir archyvarų vaidmuo visuomenėje ilgainiui pakito,
kito ir tebekinta būtinos kompetencijos ar įgūdžiai. Tam įtaką turi archyvistikos
vidinė struktūra, dinamiška dokumentus rengiančių organizacijų ir archyvų veikla.
Pranešime bus aptariama dokumentų vadybininkų ir archyvarų vaidmenų kaita,
paskutiniu metu svarstomos būtinos ar siektinos kompetencijos.
11.40–12.10
KAVOS PERTRAUKA

Pranešime nagrinėjami šiuolaikinės dokumentų vadybos reikalavimai ir iššūkiai,
kurie skatina įgyti naujų įgūdžių ir tobulinti praktinius gebėjimus.

Pranešime svarstoma Archyvistikos bakalauro studijų programos absolventų
perspektyva dirbti pagal įgytą kvalifikaciją.
13.50–15.00
DISKUSIJOS. KONFERENCIJOS UŽDARYMAS
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doc. dr. Nijolė Bliūdžiuvienė (pirmininkė)
Virginija Čijunskienė
Rimantė Gaičevskytė
Iveta Jakimavičiūtė
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prof. dr. Aušra Navickienė
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