
 

  

 

Nacionalinė mokslinė konferencija 

 

„V. Biržiškos skaitymai 2015“ 

 

V. Biržiškos 131-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos 85-osioms 

įkūrimo ir 25-osioms atkūrimo metinėms paminėti 

BIBLIOTEKA KAIP DALYVAUJAMOJI INSTITUCIJA 
 

(Birštono kurhauzas, B. Sruogos g. 2, Birštonas) 

2015 m. gruodžio 2 d. 

Šių metų konferencija yra skirta dalyvavimui, kintantiems bibliotekininkų 

vaidmenims ir bibliotekų funkcijoms, socialinių tinklų ir bendruomenių įtakai kultūros ir mokslo 

komunikacijoje, kurioje itin svarbią vietą užima biblioteka – viešojo sektoriaus įstaiga, kultūros ir 

mokslo židinys, kultūrinės ir socialinės atminties saugojimo ir sklaidos vieta. Konferencijos 

tematika apima į vartotoją ir bendruomenę orientuotos bibliotekos, per socialinį saityną (saitynas 

2.0) ir socialinius tinklus įtraukiančios ir skatinančios dalyvauti, bendradarbiauti skirtingas 

bendruomenes, puoselėjančios kultūros paveldą ne tik tradicinėje, bet ir skaitmeninėje aplinkoje, 

problematiką. 

Organizatoriai tikisi, kad konferencijos tema – „Biblioteka kaip dalyvaujamoji institucija“ 

suvienys mokslininkus, praktikus ir studentus, įgyvendinančius projektus, plečiančius bibliotekų 

paslaugas, dalyvaujančius mokslo ir kultūros paveldo komunikacijoje, nagrinėjančius klausimus, 

susijusius su aktualia komunikacijos, bibliotekininkystės ir informacijos, kraštotyros, lokalinės 

istorijos ir kt. problematika.   

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu kviečiame rengti mokslinius straipsnius, 

kuriuos ketinama sutelkti ir išleisti eiliniame tęstinio Bibliotheca Lituana mokslo darbų rinkinio 

tome. Informacija rengsiantiems straipsnius autoriams: http://www.vu.lt/leidyba/lt/mokslo-

zurnalai/knygotyra/autoriams 

  

http://www.vu.lt/leidyba/lt/mokslo-zurnalai/knygotyra/autoriams
http://www.vu.lt/leidyba/lt/mokslo-zurnalai/knygotyra/autoriams


 

PROGRAMA 

 

 

9:00–10:00 Dalyvių registracija, rytinė kava 

10:00–10:15 

ATIDARYMAS, SVEIKINIMAI 
Prof. dr. (HP) ARVYDAS PACEVIČIUS, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 

Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorius, 
NIJOLĖ DIRGINČIENĖ, Birštono savivaldybės merė, 

ALINA JASKŪNIENĖ, Birštono viešosios bibliotekos direktorė 

10:15–10:30 

PLENARINIS PRANEŠIMAS 
VYTAUTAS RIMŠA, pirmasis atkurtos Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkas 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos atkūrimo idėja, procesas ir pirmieji žingsniai (iš 

Draugijos istorijos) 

  

 
PRANEŠIMAI 

Moderuoja Alina Jaskūnienė ir prof. dr. (HP) A. Pacevičius 

10:30–10:50 

 

Doc. dr. REGINA VARNIENĖ-JANSSEN, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas; 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 

  Naujos platformos lietuvių literatūros skaitymo skatinimui ir sklaidai:  problemos analizė 
ir tyrimo rezultatai 

10:50–11:10 

 

Doc. dr. ZINAIDA MANŽUCH, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas; Lietuvos 
aklųjų biblioteka 

JANINA VILEIKIENĖ, Lietuvos aklųjų biblioteka 
Vartotojų tyrimai – garsinių periodinių leidinių fondo formavimui 

11:10–11:30 
 

Dr. PETRAS BIVEINIS, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
Mokslinių tyrimų apie bibliotekos vaidmenų ir funkcijų kaitą raida Lietuvoje (po 2000 m.) 

11:30–11:50 

 

Dr. JURGITA RUDŽIONIENĖ, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas; Lietuvos 
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 

ROBERTA ŠURKUTĖ, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
Kultūros sektoriaus institucijų informacinis raštingumas: ar išmanome autorių teises 

  

12:00–13:00 
Pietūs „Tulpės“ sanatorijos kavinėje, Birutės g. 35 

 

 
PRANEŠIMAI 

Moderuoja doc. dr. Regina Varnienė-Janssen ir dr. Vincas Grigas 

13:00–13:20 Prof. dr. (HP)ARVYDAS PACEVIČIUS, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas 
Kraštotyra ir socialinė kultūrinė sklaida bibliotekoje 

13:20–13:40 
Doc. dr. NIJOLĖ BLIŪDŽIUVIENĖ, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas; 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
Kraštotyros bibliografinė informacija Nacionalinės bibliografijos duomenų banke 

13:40–14.00 

Doc. dr. ZINAIDA MANŽUCH, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas; Lietuvos 
aklųjų biblioteka; 

DARIUS TAMOŠIŪNAS, Lietuvos aklųjų biblioteka 
Visuomenės į(si)traukimas į leidybos procesą: Lietuvos aklųjų bibliotekos savanorystės 

programos patirtis 

14:00–14:20 
MARGARITA DAUTARTIENĖ, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas 

Lietuvių literatūros sklaidos specifika Lietuvos kurortų ir kurortinių vietovių bibliotekose 

14:20–14:40 
VIGINTAS STANCELIS, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas 

Senųjų žemėlapių ir brėžinių skaitmeninimas ir publikavimas elektroninėje erdvėje 

  

14:50–15:20 Kavos pertrauka 

 
PATIRTIES SKLAIDA: PRANEŠIMAI 

Moderuoja dr. Jurgita Rudžionienė ir Petras Zurlys 

15:20–15:35 
GRETA RATKUTĖ, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 

Y ir Z kartos jaunimas bibliotekoje. Misija (ne)įmanoma? 

15:35–15:50 

 

EDITA URBONAVIČIENĖ, Kauno apskrities viešoji biblioteka 
Inovatyvūs projektai – XXI amžiaus vartotojui 

15:50–16:05 GIEDRĖ NARBUTAITĖ, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka 
Skaitymo skatinimo projektas „Knygų lobis“ 



16:05–16:20 
NIJOLIA KASPARAVIČIENĖ, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 

Atminimo knyga Anapilin išėjusiems: vieno miestelio patirtis 

  

 
PATIRTIES SKLAIDA: PRANEŠIMAI 

Moderuoja Laura Juchnevič ir Vigintas Stancelis 

16:25–16:40 
VIRGINIJA VEIVERIENĖ, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 

Mažosios Lietuvos vaizdinys Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 
leidybiniame repertuare 

16:40–16:55 

 

DAIVA KINIULIENĖ, Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka 
Tauragės bibliotekininkų leidybinė veikla 

16:55–17:10 

 

IRENA KRYŽANAUSKIENĖ, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų bibliotekų skyrius 
Bibliotekų bendravimo nauda: mokyklos bibliotekininko patirtis 

17:10–17:25 

 

VIKTORIJA GLOBYTĖ, Tauragės rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Kaimo biblioteka – prasmingam vaikų ir jaunimo laisvalaikiui 

  

17:30–18:00 

APIBENDRINIMAS. DISKUSIJOS 
Moderuoja doc. dr. Zinaida Manžuch ir prof. dr. (HP) Arvydas Pacevičius 

 
Vaclovo Biržiškos skaitymai – naujų mokslo temų ir praktinės veiklos iniciatyvų 

atsiradimo vieta 

  

 

Organizatoriai:  
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų 
institutas 
Lietuvos bibliotekininkų draugija 
Birštono viešoji biblioteka 
 

 

 

 

 

Rėmėjai: 

 

 

 

 

Komitetas: 
prof. dr. (HP) Arvydas Pacevičius (pirmininkas) 
dr. Vincas Grigas 
Alina Jaskūnienė 
Laura Juchnevič 
Greta Lopetkaitė 
Vigintas Stancelis 
Jolita Steponaitienė 
Elona Varnauskienė 
Petras Zurlys 
 
Išsamesnė informacija: 

greta.lopetkaite@kf.vu.lt 

 tel. (8-5) 2366 109 
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