Lietuvos bibliotekininko draugijos tarptautinės konferencijos
„Kartu mes kuriame ateitį“
Baigiamoji rezoliucija
Konferencijoje nagrinėta Lietuvos ir pasaulio bibliotekų dinamiškumo tendencija, sparčiai
tobulėjančios informacinės ir komunikacinės technologijos, demografiniai pokyčiai, nauji socialiniai
ir ekonominiai reiškiniai, globalizacijos procesai, keičiantys nusistovėjusius bibliotekų veiklos
principus ir keliantys naujus profesinius iššūkius. Konferencijos dalyviai, atstovaujantys Lietuvos
bibliotekinės bendruomenės nariams, kviečia įsigilinti į Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir
institucijų federacijos (IFLA) tarptautinę kampaniją „Global Vision“, kuri skatina visų pasaulio
valstybių bibliotekų specialistus kartu su bendruomenėmis diskutuoti apie šiandienos ir ateities
siekius.
Atsižvelgdami į tai, kad Vyriausybės programoje ir strateginiuose dokumentuose daug dėmesio
skiriama strateginiam kultūros vaidmeniui valstybės politikoje, kultūros prieinamumo didinimui
socialiai pažeidžiamoms grupėms, socialinės infrastruktūros plėtrai, paramos kultūrai sistemos
tobulinimui, siekiui didinti regionų patrauklumą, konferencijos dalyviai reiškia susirūpinimą dėl
šiandieninės Lietuvos bibliotekų padėties ir skelbia rezoliuciją, kuria siekia atkreipti valdžios
institucijų ir visuomenės dėmesį į bibliotekų potencialą bei patiriamas problemas kuriant darnią
infrastruktūros pažangą.
Konferencijos dalyviai pabrėžia kad:

1. Bibliotekininkas atlieka informacijos ir komunikacijos valdymo bei efektyvaus pateikimo
vartotojams funkcijas, todėl specialistams svarbu suteikti veiksmingas galimybes mokytis, tobulėti ir
tapti lyderiais. Būtina parengti ir užtikrinti nuolatinę ir sistemingą bibliotekų darbuotojų bendrųjų ir
profesinių kompetencijų tobulinimo sistemą.
2. Bibliotekoms skiriamas valstybės finansavimas dokumentams įsigyti vis dar neatitinka šalies
gyventojų poreikių ir Europos šalių statistinio vidurkio. 2018 m. skirta daugiau lėšų knygoms įsigyti
negu 2017 m., tačiau prieš krizinio lygio nepasiekta! Fondų komplektavimo spragos daro neigiamą
poveikį bibliotekų lankomumui ir visuomenės skaitymo įpročiams, todėl būtina bibliotekoms didinti
finansavimą dokumentams įsigyti.

3. Būtina užtikrinti, kad visos bibliotekos turėtų tinkamų priemonių: infrastruktūrą, finansavimą ir
gebėjimų pasinaudoti skaitmeninių naujovių teikiamomis galimybėmis. Būtina atkreipti dėmesį į
informacinį raštingumą, sukuriant medijų ir informacinio raštingumo ugdymo politiką.
4. Moderni, renovuota ir vartotojų poreikiams pritaikyta bibliotekų infrastruktūra yra svarbus įrankis
įgyvendinant šiuolaikinės bibliotekos tikslus. Siūlome kompleksiškai vykdyti bibliotekų renovaciją
ir modernizavimą, ypač regionų teritoriniuose padaliniuose, ištirti esamą situaciją ir užtikrinti
reikalingų lėšų skyrimą, panaudojant Valstybės investicijų fondo, ES struktūrinių fondų lėšas.
5. Nors dedama pastangų didinti atlyginimus, bibliotekininkų darbo užmokestis išlieka nepagrįstai
mažas ir nesiekia šalies vidutinio darbo užmokesčio. Šis veiksnys mažina profesinį
konkurencingumą. Todėl būtina parengti darbo užmokesčio didinimo programą, efektyvią atlyginimų
sistemą, kuri skatintų darbuotojų motyvaciją geriau dirbti, į bibliotekas pritrauktų naujų, jaunų
kvalifikuotų darbuotojų ir išsaugotų esamus specialistus.
Lietuvos bibliotekų veikla aprėpia informacijos, kultūros sklaidos, edukacijos, inovacijų
populiarinimo ir bendruomenės centro funkcijas, prieinamas visiems be išimties visuomenės nariams.
Per metus jose apsilanko daugiau kaip 25 mln. lankytojų. Bibliotekos – tai įstaigos, kurios šiandieną
teikia kultūrinius, socialinius, mokymosi, informacinius poreikius atitinkančias paslaugos,
skatinančias kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą
gyvenimą procese.
Bendruomenė vieningai taria: „Kartu mes kuriame ateitį.“
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