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Kontekstas
Bibliotekininko profesinio identiteto klausimas
išlieka egzistenciniu daugelį dešimtmečių
professio (lot. kalb.) reiškia išreiškimą, išpažinimą,
profiteor (lot. kalb.) – viešą pareiškimą
Koks yra Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD)
identitetas jos narių požiūriu?
Ar LBD vizualinis identitetas atspindi organizaciją?

Vizualinis identitetas 
yra prekės ženklo ar, šiuo atveju, organizacijos

vertybių pozicionavimo, komunikacijos ir grafinio
dizaino visuma



Tyrimo tikslas ir
metodika
Tyrimo pavadinimas „Lietuvos bibliotekininkų draugijos vizualinis
identitetas“

Tyrimo tikslas – nustatyti dabartinio LBD veiklos konteksto ir vertybių
santykį su esamu vizualiniu identitetu bei suformuluoti įžvalgas
tolimesniam vizualinio identiteto vystymui

Tyrimo metodas: anketinė apklausa, 13 atvirų ir uždarų klausimų,
asociatyvinis tyrimo metodas, turinio analizė; dalis tyrimo duomenų
apibendrinami kiekybine išraiška

212 respondentų, 72 proc. iš savivaldybių viešųjų bibliotekų 



Apie „juos“: kaip bibliotekų
darbuotojai pristato bibliotekininko
profesiją

 Bibliotekininkas – 
 - žmogus, kuris dalinasi šimtmečius ir tūkstantmečius kaupta žmogiškąja patirtimi, „nugulusia“ į
knygas;
 - daug žinių, intelekto reikalaujanti profesija;
 - tai profesija žmogui, kuris nori augti. Ją turėdamas, gali daug nuveikti arba nepadaryti nieko;
 - labai įvairi profesija: [informacijos procesai] + įvairūs renginiai, edukacijos, parodų rengimas,
techninis skaitytojų aptarnavimas;
 - padeda svajoti ir pažvelgti į kitus pasaulius;
 - menkai apmokamas šviesuolis;
 - įdomybių pasaulio palydovas;
 - viena seniausių profesijų pasaulyje, bet gebanti operatyviai reaguoti į pokyčius;
 - pati šauniausia profesija;
 - kelių profesijų meistrai



Bibliotekininko profesijos
socialinio vedlio vaidmuo

Bibliotekininko profesijos
informacijos valdymo apsektas

Bibliotekininko profesijos
švietėjiška misija

Ryšininkas 
Tarpininkavimas tarp skaitytojo ir
knygos / tarp knygų ir žmogaus
„Asmuo, kuris sujungia daugybę skirtingos
informacijos ir nukreipia žmones teisinga
linkme.“

Vedlys į žinių pasaulį
Ugdo gebėjimus naudotis šaltiniais
„Skatina pažinimo spiralės naudojimą:
remiasi jau sukurtomis žiniomis naujų
žinių kūrimui“;
 „Žmogus – kompasas, vedlys po knygų ir
žinių pasaulį“

Visažinis
Antgamtiniai gebėjimai
„Daugiau nei google“;
„Raktininkas, sugebantis atrakinti
paslėptus lobius“;
„Burtininkas: padeda išsirinkti knygą,
atsako į įvairius klausimus“

Informacijos guru
Saugo informaciją;
Išsaugo informaciją;
Tvarko informaciją;
Kaupia informaciją;
Sistemina-rūšiuoja informaciją; 
Suteikia prieigą prie informacijos

 „Daugiafunkcis sistemų ir tvarkos žmogus,
išradingai ir smagiai perteikiantis žinojimą
apie tą tvarką kitiems“;
„Praeities ir ateities saugotojas“;
 „Vaikštanti enciklopedija“

Ugdytojas
Pataria;
Padeda;
Moko;
Edukuoja

„Baterija: dalinantis geriausią pasaulio
patirtį tiems, kam jos labiausiai reikia tuo
metu“;
„Asmeninių, socialinių ir informacinių
įgūdžių ugdytojas“;
„Visuomenės švietėjas“



Apie „mes“: jeigu
bibliotekininkų
bendruomenė būtų...



Dinamiška Emocinga Intelektuali

Aktyvi veikla
Aktyvus veiksmas,
Judesys
Energija
Kasdienis darbas
Darbo funkcijų atlikimas;
Specializuotų užduočių atlikimas;
Kvalifikacijos kėlimas
Universali veikla
Įvairių atliekamų veiklų ir funkcijų visuma
Kultūros paslaugų teikimas
Kultūros paslaugų kūrimas ir teikimas;
Įvairių formų kultūros renginių
organizavimas;
Projektinės veiklos vykdymas
Informacinio ir technologijų
raštingumo ugdymas
Informacijos tvarkymas, paieška, valdymas;
Informacinių technologijų valdymas

Bendradarbiavimas
Darbas su kolektyvu;
Geros darbinės aplinkos palaikymas;
Vienybės jausmo kūrimas

Komunikacija
Bendravimas;
Bendruomenės telkimas;
(Iš)klausymas;
Girdėjimas

Žinių sklaida

Skaitymas
Domėjimasis literatūra;
Skaitymo skatinimas

Kūryba
Kūrybinis procesas;
Kultūros vadyba

Mokymas(is)

Bibliotekininkų bendruomenės asociacijos su VEIKLA 
 



Biblioteka kaip sistema Kelianti emocijas vieta Su skaitymu susijusi vieta

Organizacija
Knygų namai; Biblioteka;
Kultūros ir informacijos įstaigos;
Darbo vieta; Knygos

Geografinė vietovė
Šalis; Miestas; Gyvenvietė;
„Bibliotekininkas ir Afrikoje bibliotekininkas“

Pastatai
Interjeras, Eksterjeras; Pastatų erdvės;
Didingi pastatai
„Gražūs rūmai, pilni knygų ir linksmų žmonių“

Asmenys
Asmuo,
Bendruomenė
„Knygnešys“
„Tarp žmonių“

Visiems atvira/prieinama vieta 
Teigiamas emocijas kelianti vieta

Šilta
Kultūringa
Nuoširdūs
Susibūrimo vieta
Puiki vieta

Skaitykla
„Stalas+kėdė+kompas“

Žinių vieta
Ten, kur mintys ir žinios

„Galva (mintys, protas)“
„Išmintis“

Bibliotekininkų bendruomenės asociacijos su VIETA
 



Tai yra KNYGA (60 proc. atsakymų) ir
skaitanti bendruomenė

Tai yra INOVACIJOS Susitelkusi ir emocinga
bibliotekininkų
bendruomenė

Knyga

Darbo priemonės
Rašymo priemonės
Media priemonės

Su skaitymu susiję daiktai
Akiniai (3);
Akys (3);
Fotelis;
Paveikslas
Daudytė (instrumentu skleidžiama žinia)

Technologinės inovacijos
Kompiuteris (22);
IT (3);
Medijos;
Robotas;
Ekranas;
Internetas

Navigacinės priemonės
Kompasas;
Laikrodis

Grupė
Avilys (3);
Skruzdėlynas; Tinklas; Medis
Traukinys su daug skirtingų vagonų

Bendruomenės
Suglaustos žmonių galvos;
Bendradarbiavimas;
Asmenybės

Netikėti daiktai
Daiktai, sukeliantys netikėtumą,
teigiamas emocijas
Siurprizas; 
Premija;
Lobis;
Skrynia;
Lėkštė;
Geras daiktas;

Bibliotekininkų bendruomenės asociacijos su DAIKTU
 



Bibliotekininkų
bendruomenės
asociacijos su
GYVŪNU Pelėda, apuokas

38.9%

Katinas
13.7%

Kita
12.8%

Šuo
10.4%

Bitė, bitutės
5.7%

Egzotiniai, šiltųjų kraštų gyvūnai
5.2%

Paukštis, paukščiai
5.2%

Pelė
3.3%

Lapė
2.8%



Apie „aš“: ar bibliotekų
darbuotojai yra
bibliotekininkai

5 - labiau taip
51.9%

4
30.7%

3
10.4%

1 - labiau ne
3.8%



Lietuvos bibliotekininkų draugija yra profesinė sąjunga
Bendros iniciatyvos; Bibliotekų atstovai; Aktyvi bibliotekininkų grupė

Lietuvos bibliotekininkų draugija yra profesinis būrelis
Protingų žmonių bendruomenė; Žmonės, mylintys knygą

Lietuvos bibliotekininkų draugija kaip bendraminčių susibūrimas
Draugų būrys; Bendraminčiai; „Mes visi vieno kraujo“

Lietuvos bibliotekininkų draugija
asocijuojasi su...



Veikla
45.6%

Atstovavimas
45.1%

Nėra nuomonės
9.3%

Lietuvos
bibliotekininkų
draugijos esmė



 
   
  

 
  SVARBIAUSIOS
  LBD VERTYBĖS

  

 
  PAGRINDŽIAMIEJI

  TEIGINIAI, CITATOS
  

 
  PAMINĖJIMAI,

PROC.
  

 
  1
  

  Profesionalumas
  

profesionalumas, išlaikant tradicijas; atsidavimas savo profesijai; ugdo profesionalumą; gebėjimas
išlaikant tradicijas prisitaikyti prie naujovių; kvalifikacija; patirtis; nuoširdus darbas; komandinis darbas;
kūrybiškumas; inovacijos; veikla
  

19 proc.

2 Bendradarbiaujanti
bendruomenė

burti bibliotekininkų bendruomenę; bendradarbiavimas; partnerystė; bendruomeniškumas; bendrauti;
galimybė vienytis, kartu spręsti problemas; dalinimasis; bičiulystė; susitelkimas; vieningumas; vienybė;
ištikimybė; solidarumas

16 proc.

3
Atstovavimas ir
rūpinimasis profesijos
prestižu

bibliotekininkų atstovavimas; kelti bibliotekų vaidmenį visuomenėje;  pasididžiavimas; bibliotekininko
prestižo stiprinimas; bibliotekininko įvaizdžio gerinimas; viešumas; sklaida; komunikacija; tarptautiškumas;
tarptautinis bendradarbiavimas

12 proc.

4 Pagarba ir tolerancija pagarba; empatija; meilė; atvirumas; supratingumas; draugiškumas; pagalba; geranoriškumas 11 proc.

5 Žinios ir informacija informacijos sklaida; laisva prieiga prie informacijos; žingeidumas; išsilavinimas; išmintis 9 proc.

 Kita  33 proc.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos vertybės



Lietuvos bibliotekininkų draugijos
logotipas kaip vizualinio identiteto dalis

 bibliotekų, knygynų ir su informacijos paslaugomis susiję prekės
ženklai bei organizacijos (19 proc.)
kitas paslaugas ir prekes teikiančios žinomos įmonės (9 proc.)
socialinę, kultūrinę, švietimo ir visuomeninę veiklą vykdančios
organizacijos ir prekės ženklai (11 proc.)

Pagrindiniai prekės ženklai, kurie, respondentų nuomone,
asocijuojasi su Lietuvos bibliotekininkų draugija yra:

Pateikiami abstraktūs atsakymai (knyga, knygynai, leidykla ir
pan.) - 34 proc.

Respondentai, vertindami, kuris logotipas iš pateiktų labiausiai
atspindėtų bibliotekininko draugiją, dažniausiai (72 proc.) rinkosi
pavyzdžius, kuriuose vaizduojama knyga



5 (visiškai atspindi)
35.7%

4
33.3%

3
23.8%

2
3.8%

Neatsakė
1.4%

Kaip dabartinis Lietuvos bibliotekininkų draugijos logotipas atspindi
draugijos vertybes?



Nieko keisti nereikia
34.8%

Neatsakė
21.9%

Reikia keisti iš dalies
19.5%

Reikia keisti iš esmės
14.8%

Nežino
9%

Ką ir kodėl norėtumėte keisti LBD logotipe?

„Man patinka“

Status quo

Nostalgija

Nieko keisti nereikia:

Man patinka dabartinis logotipas,

visiems žinomas

Man patinka, nors tos viršutinės knygos

atrodo lyg ūsai

Man labai patinka šis vizualinis

identitetas

Viskas čia gerai; Nieko keisti nereikia;

Puikus logotipas. 

Šis ženklas pažįstamas, mielas, jį

pamačius iškart susieju su LBD, keisti

nenorėčiau

 

Spalvų!

Modernesni dizaino sprendimai

Reikia keisti iš dalies

 

 

Keisti logotipo elementus

Šiuolaikiškesnio sprendimo

Šriftai ir tekstai

Reikia keisti iš esmės

 

 

 
 



Klausimai ateičiai

Kaip save (draugiją, bendruomenę) pristatysime ateityje per
vizualinį identitetą?

Ar tikrai draugija yra apie knygas?

Ar spalvos išgelbės draugijos vizualinį identitetą?



Ačiū už dėmesį


