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Kreipiamės į Jus su prašymu atkreipti dėmesį į Lietuvos savivaldybių požiūrį dėl Viešųjų 

bibliotekų darbo karantino metu. Kai kuriose savivaldybėse bibliotekininkams siūloma eiti į prastovas 

ar imti nemokamas atostogas, nes manoma, kad šiuo sudėtingu metu jų darbas nereikalingas, nes 

neaptarnauja skaitytojų. Kovo 13 d. dieną, paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją, šalyje duris 

uždarė 1229 Lietuvos savivaldybių viešosios bibliotekos su padaliniais. Tačiau jų darbas nenutrūko – 

jos ir  toliau rūpinasi savo skaitytojais, lankytojais bei vartotojais. Šiuo metu bibliotekos neišduoda 

dokumentų (knygų, periodinių leidinių, dauguma sustabdė leidinių grąžinimą, atšaukė renginius), 

tačiau teikia paslaugas nuotoliniu būdu, taip atverdamos galimybes skaitančiai ir besimokančiai 

visuomenei tobulėti ir mėgautis skaitymo malonumais. Naujausi tyrimai rodo, kad bibliotekų teikiamas 

paslaugas lankytojai vertina labai gerai (bendro vertinimo vidurkis siekia 9,5 iš 10), palankią lankytojų 

nuomonę apie bibliotekų veiklą rodo ir NPS (Net Promoter Score) indeksas (91 proc.), apibūdinantis 

lankytojų pasitenkinimo ir lojalumo lygį. Todėl labai svarbu, kad net ir karantino sąlygomis mūsų 

bendruomenės lūkesčiai nebūtų nuvilti.  

Radikaliai pasikeitusios sąlygos yra iššūkis visiems, jos palietė visas sritis, todėl bibliotekos 

labai stengiasi padėti spręsti kylančias problemas, palaikyti stabilumą ir mūsų visų gerą emocinę 

savijautą. Tai ypač svarbu mažesnių miestelių bendruomenėms, kuriose bibliotekos yra tapusios 

kultūros ir bendruomenės centrais ir šiuo metu pasiekiamos nuotoliniu būdu.  

Bibliotekininkai yra kūrybingi žmonės, jie kuria ir siūlo įvairias edukacines programas, 

nuotolines pramogas, žaidimus ir viktorinas, dalinasi informacija ir nuorodomis apie atvertus, 

nemokamai prieinamus informacijos šaltinius, parodų, renginių archyvais ir įrašais, kuria laidas su 

įdomiais pašnekovais, skatina gyventojus skaityti. Įvairių iniciatyvų pilni bibliotekų socialiniai tinklai 
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ir interneto svetainės. Kai kurių bibliotekų darbuotojai, paskambinus nurodytais numeriais, tiesiog 

paskaito norimą knygą, laikraštį ar naujienas iš informacinių portalų. Gyventojus įvairiais būdais  

kviečia skaityti elektronines knygas bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt, 

susipažinti su Virtualaus kultūros paveldo portale (www.epaveldas.lt) esančiais dokumentais, 

sudarinėja populiariausių knygų sąrašus, siūlo naudotis paslauga Klausk bibliotekininko, duomenų 

bazėmis. 

Labai džiaugiamės, kad bibliotekos parodė savo pilietiškumą ir išradingumą ir net 54 

prisidėjo prie apsauginių skydelių gamybos, kurią koordinuoja Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 

specialistai. Bibliotekų išradingumą rodo ir kiti įvairūs jų inovatyvūs sprendimai. Pvz.,  Kauno miesto 

V. Kudirkos bibliotekos sukurtas rankenos priedėlis, padeda atidaryti duris, prie rankenos nesiliečiant. 

Ši inovacija susilaukė dėmesio net Euronews ir kituose  žinių kanaluose. 

Nors bibliotekų durys uždarytos, net ir nuotoliniu būdu jų darbuotojai kuria ir redaguoja 

metaduomenis kataloguose, rašo straipsnius, ruošiasi naujiems knygų pirkimams, studijuoja profesinę 

literatūrą, kelia kvalifikaciją nuotoliniuose mokymuose, tęsia projektines veiklas, nuotoliniu būdu 

ruošiasi gyventojus mokyti kompiuterinio raštingumo. 

Manome, kad šiuo sudėtingu metu bibliotekų veiklos neturėtų būti stabdomos, jų darbuotojai 

yra nusipelnę gauti jiems paskirtus atlyginimus už didelę motyvaciją, ieškant būdų, kaip įveikti 

iššūkius ir įvairiais sprendimais rasti kelią pas savo skaitytojus. 
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