1 priedas
KOMPETENCIJŲ UGDYMO PROGRAMOS TEIKIMO APRAŠAS

Stažuotė „Kultūros paveldo fondų tvarkymas viešinimas ir panauda“
(Programos pavadinimas)

1. Programos lektorius(-iai):
Eil. nr.

Vardas, pavardė
Jurga Bardauskienė

1.

Pareigos
Kraštotyros ir
skaitmeninio
skyriaus vedėja

Patirtis (profesinė veikla, dėstomos
programos ir kt.)
Turinti daugiau nei 30 metų patirtį
informacijos valdymo, bibliografinio
darbo, kraštotyros srityje. 2003–2020 m.
veda įvairius mokymus studentams,
Regiono bibliotekininkams bei KLAVB
bibliotekininkų bendruomenei (Duomenų
bazės, IPS sistema bibliotekoje,
Informacinė paieška, elektroniniai ištekliai,
kraštotyros veikla, kultūros paveldo
objektų skaitmeninimas ir sklaida ir t.t.)

2. Programos tikslas:
Tikslas – praplėsti KLAVB teritorijoje veikiančių savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistų
žinias kultūros paveldo saugojimo, tvarkymo bei viešinimo srityje.
3. Programos uždaviniai:
Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių Kultūros paveldo objektų kaupimo, tvarkymo, naudojimo bei
viešinimo srityje ir paruošti bibliotekose saugomus kultūros paveldo fondus skaitmeninimui.
4. Programos trukmė:
6 val.
5. Tikslinė auditorija:
Klaipėdos regiono bibliotekų specialistai skaitmeninantys kultūros paveldo objektus
6. Maksimalus dalyvių skaičius: 3
7. Programos turinys ir apimtis:
Eil.
nr.
1.

Temų pavadinimai

Rankraščių ir archyvų fondų kaupimas ir
saugojimas (sutarčių sudarymas, KPO

Valandų skaičius
paskaitų

praktikumų

0,5

0,5

registravimas, apskaita, inventorinimas,
saugojimo sąlygos)
2.

Atranka (kultūros paveldo objektai, KPO
atranka skaitmeninimui, statistika)

0,5

0,5

3.

Sisteminimas (KPO fondų schemos,
šifravimas, katalogavimas)

0,5

0,5

4.

Viešinimas ir panauda (Creative
Commons (CC) licencijų taikymas,
vartotojų aptarnavimas, KPO išdavimas,
kopijavimas).

0,5

0,5

2

2

IŠ VISO:
8. Metodai:
Eil.
nr.
1.

Metodo tipas
(pasyvus / aktyvus)
Aktyvus

Metodo
pavadinimas

Pastabos

Praktinis mokymas

9. Priemonės (mokymo ir mokymosi medžiaga):
Eil.
nr.
1.

2.

Priemonės pavadinimas

Priemonės paskirtis

Archyvų tvarkymo ir saugojimo
priemonės : PHP indikatorius, vokai,
specialūs dėklai, įmautės, nerūgštinio
popieriaus pavyzdžiai
Kompiuteris, internetas

Supažindinti su galimybėmis ir priemonėmis
skirtomis įvairių kultūros paveldo objektų :
negatyvų, fotodokumentų, rankraščių
saugojimui
Supažindinti su suskaitmeninto turinio
sklaidos priemonėmis bei su CC
licenciavimo nauda bei galimybėmis.

10. Mokymų metu ugdomos kompetencijos:
Kompetencijos

Pažymėti
X

Pastabos (rekomenduojama detaliau įvardinti
kokias kompetencijas įgis asmuo baigęs programą)

Bendrosios kompetencijos
Specialiosios kompetencijos

X

Įgis kultūros paveldo fondų tvarkymo ir
saugojimo įgūdžių. Į stažuotę
rekomenduojama atsivežti bibliotekose
saugomus problemiškus archyvus.
Stažuotės metu aptariamos praktinės
galimybės bei specifinės problemos
iškylančios tvarkant konkretų fondą.

Profesinės kompetencijos
Kita (jei netiko aukščiau pateiktos kompetencijos)
11. Literatūros šaltinių sąrašas:
1. Informacija ir dokumentai. Archyvų ir bibliotekų dokumentų saugojimo reikalavimai
(tapatus ISO 11799:2003) = Information and documentation- Document storage
requirements for archive and library materias (identical ISO 11799:2003). - Vilnius :
Lietuvos standartizacijos departamentas, 2004. - V, 14 p.
2. Informacija ir dokumentavimas. Archyvų ir bibliotekų naudojamų knygų, periodinių ir
serialinių leidinių bei kitokių popierinių dokumentų įrišimo reikalavimai. Metodai ir
medžiagos (tapatus ISO 14416; 2003) = Information and documentation.Requirements for
binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use.
Methods and materials (identical ISO 14416:2003) : LST ISO 14416 : patvirtinimo
pranešimas 2006 m. kovas / Lietuvos standartizacijos epartamentas. - [Vilnius] : Lietuvos
standartizacijos departamentas, 2006. - v, 34, [1] p. : iliustr.. 3. Lukoševičienė, Kristina Fotodokumentų saugojimas ir priežiūra [interaktyvus].
https://www.lnb.lt/doc/dkrc/mokslo/05_foto_saugojimas_prieziura.pdf
4. Gradauskaitė, Jurga; Knyva, Valentinas; Markauskas, Juozas. Kultūros paveldo atrankos
ir skaitmeninimo metodika [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka, 2019.
https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/Dokumentai/Kulturos_paveldo_atrankos_ir
_skaitmeninimo_metodika
5. Skaitmeninio turinio ženklinimo žinynas ir įrankiai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2019 https://cc.lnb.lt/

