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3. Projekto įgyvendinimo santrauka
Projekto tikslas
Pagrindinis tikslas – siekiant papildyti mokymosi visą gyvenimą procesą inovatyviomis mokymo
priemonėmis ir metodais, sukurti Lietuvos virtualią biblioteką ir VDDB. Tam reikėtų unifikuoti paiešką bei
prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų, suderinti kuriamą VDDB su Europos ir
pasaulio VDDB standartais.
Pagrindiniai uždaviniai:
• Integruoti institucijų (universitetų, Lietuvos mokslų akademijos, mokslo institutų, kolegijų ir
kt.) bibliotekų katalogus į LVB.
• Įdiegti virtualią dalykų rodyklę LVB.
• Sujungti prieinamus pasaulio bibliotekų katalogus į LVB.
• Sukurti VDDB pagal mokslo sritis (kryptis).
• Sujungti VDDB ir LVB su Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistema (LieMSIS).
• Integruoti laisvai prieinamus pasaulio VDDB į LVB.
• Sudaryti sąlygas LVB ir VDDB patekti į užsienio virtualių bibliotekų ir kitų informacijos
paieškos sistemų erdvę.
• Skleisti informaciją apie projektą.
Tikslinė grupė (jei taikoma)
Numatytos projekto tikslinės grupės
Skaičius pagal lytį
Nurodyti numatytas tikslines grupes (t. y. mokytojai, M
V
bedarbiai, neįgalieji ir kt., žr. Instrukcijas)
Dėstytojai
2 100
1 900
Studentai
45 150
40 850
47 250
42 750
Iš viso:
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Iš viso
4 000
86 000
90 000

Projekto įgyvendinimo eigos santrauka
2005 metais
1. Projekto veikla - „Bibliotekų e. katalogų integravimas į Lietuvos virtualią biblioteką (LVB)“. Darbų
pradžia užsitęsė dėl užtrukusio paslaugų pirkimo būdo ir ekspertų atrankos patvirtinimo (ekspertų paslaugų
pirkimo būdas ir atlikta ekspertų atranka patvirtinti 2005-04-29 Valdymo grupės posėdyje; ESFA informuota
2005-05-16 raštu Nr. SUT-194/0007). Projekto valdymo grupė pritarė šios veiklos darbų terminų pratęsimui
(ESFA informuota raštu Nr. SUT-194/0015, 2005-06-28). Nė vienas iš darbų nevėlavo daugiau kaip 2
mėnesius.
2005 m. balandžio mėn. buvo atrinkti 22 ekspertai šiai veiklai vykdyti ir gegužės mėnesį buvo pradėti
darbai. Siekiant:
• užtikrinti efektyvią informacijos paiešką e. kataloguose per virtualią biblioteką,
• suderinamumo su kitomis pasaulyje egzistuojančiomis sistemomis,
• sumažinti informacinės sistemos administravimo kaštus,
• sujungti institucijų bibliotekines sistemas į bendrą sistemą,
buvo sukurta “Loginės e. katalogų struktūros ALEPH sistemoje specifikacija“, pagal šią specifikaciją sukurta
„Efektyvios informacijos paieškos e kataloguose per virtualią biblioteką programinė įranga“, akademinių
institucijų e. katalogai 17-oje tarnybinių stočių perkelti į vieną tarnybinę stotį (techninė įranga yra įsigyta
pagal BPD 1.5 projektą „Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas“) ir pasinaudojant šia
programine įranga konvertuoti ir testuoti 63 projekte dalyvaujančių institucijų e. katalogų duomenys. Taip pat
Kauno technologijos universitetui (KTU) bei Mykolo Romerio Universitetui (MRU) sukurtos virtualios
aplinkos, atitinkančios šias institucijas. Tokiu būdu KTU ir MRU yra įjungtos į LVB.
Projekto tikslinės grupės yra dėstytojai ir studentai. Jiems labai aktualu yra taupyti laiką ieškant
mokslo ir studijų informacijos, gautą šią informaciją savo darbo vietoje. Skirtingose bibliotekose naudojama
skirtinga bibliotekinė programinė įranga (BIS), kuri savo ruožtu turi skirtingas vartotojo darbo sąsajas,
prisijungimo ir informacijos paieškos principus, taigi vartotojams svarbi galimybė atlikti informacijos paiešką
unifikuotos sąsajos pagalba keliuose šaltiniuose vienu metu ir paieškos rezultatus peržiūrėti unifikuotoje
formoje. Atlikus 2005 m. numatytus projekto darbus vykdant aukščiau nurodytą veiklą, dėstytojai ir studentai
gali naudotis unifikuota sąsaja ieškant informacijos 63 Lietuvos institucijų e. kataloguose ir gauti rezultatus
unifikuotoje formoje.
2. Antra projekto veikla - „Lietuvos visateksčių dokumentų duomenų bazės (VDDB) sukūrimas“.
Siekiant papildyti mokymosi visą gyvenimą procesą inovatyviomis mokymo priemonėmis ir metodais, yra
kuriama Lietuvos akademinė VDDB saugykla, atitinkanti Europos ir pasaulio VDDB standartus, užtikrinanti
ilgalaikį dokumentų archyvavimą, dokumentų apsaugą, virtualias paslaugas, invariantinį jų panaudojimą.
Šioms funkcijoms užtikrinti yra būtina naujo tipo biblioteka – tinklinė skaitmeninė biblioteka (TSB), arba
kitaip vadinama elektroninė biblioteka.
2005 m. liepos mėnesį buvo atrinkta 14 ekspertų grupė, kuri rugpjūčio mėnesį pradėjo darbus. Buvo
atlikta atvirojo kodo programinės įrangos ir sistemos struktūros, kuri gali būti taikoma VDDB realizacijai,
analizė, parengta pradinė specifikacijos versija ir suformuluotos pagrindinės VDDB specifikacijos tezės.
Analizė parodė, kad tikslinga ekspertų grupės darbą nukreipti trimis kryptimis: e. dokumentų rengimo ir
pateikimo; e. dokumentų kaupimo ir saugojimo; e. dokumentų objektų struktūros saugojimui. Ekspertai
pasiskirstė į tris pogrupius, pagal tematiką: Mokslo publikacijų e. dokumentų rengimas ir pateikimas į
Lietuvos VDDB, Mokslo publikacijų kaupimas Lietuvos VDDB, Mokslo publikacijų e. dokumentų struktūros
VDDB. Šių trijų grupių darbo rezultatai bus apjungti į vieną dokumentą – VDDB specifikaciją (parengtą
pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) metodiką). Rezultatas bus pasiektas 2006 m. vasario
mėnesį.
Veikla vykdoma pagal projekte numatytą veiklų grafiką.
Internete, kur dažnai pateikiama naujausia ir aktualiausia informacija, trūksta Lietuvos mokslo ir
studijų dokumentų. Dabartiniu metu šie e. dokumentai yra saugomi atskirų institucijų tinklapiuose, jie nėra
standartizuoti, nėra parengti efektyviai paieškai. Dėstytojams ir studentams, kaip mokslo ir studijų
informacijos autoriams, būtina TSB, kurioje būtų galima ilgai saugoti jų produkciją, ją tinkamai apsaugoti, ją
susieti su bibliotekų informacinėmis sistemomis ir teikti su ja susijusias paslaugas.
2006 metais
1. Projekto veikla - „Bibliotekų e. katalogų integravimas į Lietuvos virtualią biblioteką (LVB)“.
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Siekiant:
• sudaryti galimybę studentams ir dėstytojams ieškoti informacijos pagal pasirinktą aktualią tematiką
skirtingų bibliotekų įrašuose vienu metu,
• suderinamumo su kitomis pasaulyje egzistuojančiomis sistemomis,
• sumažinti informacinės sistemos administravimo kaštus,
• sujungti institucijų bibliotekines sistemas į bendrą sistemą,
buvo sukurtas „Lietuvos akademinių bibliotekų teminių virtualių katalogų modelis“, bibliotekų
informacinė sistema ALEPH konfigūruota ir parametrizuota teminiams virtualiems katalogams. Sukurtas
teminių virtualių katalogų modelis MetaLib sistemoje, panaudojus kategorijų ir subkategorijų technologiją.
MetaLib kategorijos ir subkategorijos parengtos pagal "Lietuvos akademinių bibliotekų teminių virtualių
katalogų modelį" Teminių virtualių katalogų modelis integruotas į MetaLib portalą atliekant konfigūravimą ir
parametrizavimą. Sukurta virtualių katalogų rodyklės sąsaja MetaLib aplinkoje. Sukurtas ir pratestuotas
teminių virtualių katalogų informacijos paieškos indeksas ALEPH sistemoje. Sukurtas ir pratestuotas WEB
paslaugų (SOAP) serveris, kuris teikia paslaugas MetaLib'ui ir atlieka informacijos paiešką ALEPH'e
virtualių katalogų realizacijoje MetaLib aplinkoje panaudojant kategorijų ir subkategorijų technologiją.
ALEPH'o pusėje suformuotas ir pratestuotas suvestinis LABT bibliotekų e. katalogas. Sukurtas atskiros
virtualių katalogų rodyklės prototipas. Išsami informacija apie šiuos darbus pateikta studijoje "Virtualaus
bibliotekų informacijos pateikimo skaitytojams modelis". Šioje studijoje taip pat specifikuota virtuali dalykų
rodyklė.
Kauno medicinos universitetui (KMU), Lietuvos žemės ūkio universitetui (LŽŪU), Klaipėdos
universitetui (KU), Lietuvos kūno kultūros akademijai (LKKA), Lietuvos veterinarijos akademijai (LVA),
Šiaulių universitetui (ŠU), Vilniaus dailės akademijai (VDA), Vytauto Didžiojo universitetui (VDU),
Vilniaus Gedimino technikos universitetui (VGTU), Vilniaus pedagoginiam universitetui (VPU), Mokslų
akademijos bibliotekai (MAB) ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui (LLTI) sukurtos virtualios
aplinkos, atitinkančios šias institucijas. Tokiu būdu šios institucijos yra įjungtos į LVB.
Veikla yra vykdoma pagal projekte numatytą veiklų grafiką.
2. Antra projekto veikla - „Lietuvos visateksčių dokumentų duomenų bazės (VDDB) sukūrimas“.
Siekiant papildyti mokymosi visą gyvenimą procesą inovatyviomis mokymo priemonėmis ir metodais,
sukurta visateksčių dokumentų duomenų bazė - Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų
informacinė sistema (eLABa), kurios nuostatai ir specifikacija 2006-10-09 patvirtinti Švietimo ir mokslo
ministro. Sukurta efektyvi e. dokumentų talpinimo į VDDB programinė įranga. eLABa sukurtos 5 teminės
VDDB. Į jas užkrauti pavyzdžiai, pagal pradinio užkrovimo į eLABa rezultatus iš esmės patikslintas teminių
VDDB (kolekcijų) modelis ir atnaujinta talpinimo į temines VDDB programinė įranga. Sukurtas paieškos
indeksas (eLABa katalogas). Išsami informacija apie šiuos darbus pateikiama studijoje "VDDB turinio
pateikimo per LVB modelis". Pradinio įkėlimo į eLABa metu teminėse VDDB patalpinta 230 visateksčių
dokumentų iš 13 žurnalų, leidžiamų 11 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, o taip pat po vieną vadovėlį,
konferenciją ir konferencijos pranešimą, mokslo ataskaitą ir daktaro disertaciją. Studijų ir mokslo literatūros
kaupimas ir pateikimas elektroninėje terpėje pagerina studentų aprūpinimo mokslo ir studijų medžiaga
kokybę. Sukūrus eLABa, mokslo ir studijų dokumentai yra pateikiami standartizuotai ir yra parengti
efektyviai paieškai. Jie taip pat yra patikimai saugomi, bei susieti su bibliotekų informacinėmis sistemomis.
Studentai ir dėstytojai turi galimybę gauti visatekstį dokumentą ir su juo susijusias paslaugas.
Veikla yra vykdoma pagal projekte numatytą veiklų grafiką.
2007 metais
1. Projekto veikla „Bibliotekų e. katalogų integravimas į Lietuvos virtualią biblioteką (LVB)“.
Siekiant:
- palengvinti skaitytojams informacijos paieškos procesą suvestiniame akademinių bibliotekų kataloge,
sukurta virtuali dalykų rodyklė MetaLib portalui, remiantis dalykinimo sistemos pagrindu, sukuriant
suvestinį LABT katalogą ir suteikiant kataloge esantiems bibliografiniams įrašams virtualios dalykų rodyklės
identifikatorius. Testavimo metu patikrintas LABT suvestinio katalogo formavimo programinės įrangos
veikimo efektyvumas, virtualios dalykų rodyklės identifikatorių suteikimo suvestinio katalogo
bibliografiniams įrašams korektiškumas. Testavimas atliktas iteraciniu būdu, vizualiai įvertinus sukurtus
bibliografinius įrašus LABT suvestiniame kataloge. Išsami informacija apie šiuos darbus pateikiama studijoje
„Bibliografinės informacijos elektroninių išteklių integravimo modelis“.
Siekiant:
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- suteikti galimybę skaitytojams išplėsti informacijos paieškos galimybes ir ieškoti reikiamos
informacijos užsienio bibliotekų informacijos sistemų e. kataloguose,
e. katalogų ekspertų grupė pravedė Lietuvos akademinių bibliotekų, informacinių sistemų atstovų ir jų
vartotojų apklausą, išaiškino išteklius, reikalingus vartotojams ir sudarė dažniausiai pageidaujamų išteklių
sąrašą. Vietoje planuotų 5 bibliotekų atrinkta 22 užsienio bibliotekos integravimui į LVB. Ištekliai išsamiai
aprašyti lietuviškai ir angliškai. Visos 22 bibliotekos integruotos į LVB, taip pat parengti informacijos filtrai
ir konverteriai užsienio bibliotekoms ir atliktas testavimas. Atlikus šiuos darbus vartotojai gali surasti
leidinius pagal bibliografinius įrašus tiek Lietuvos, tiek prenumeruojamose ir laisvai prieinamose užsienio
duomenų bazėse. Išsami informacija apie šiuos darbus pateikiama studijoje „Bibliografinės informacijos
elektroninių išteklių integravimo modelis“.
Visoms projekte dalyvaujančioms institucijoms yra sukurtos virtualios aplinkos, atitinkančios šias
institucijas. Tokiu būdu šios institucijos yra įjungtos į LVB.
Veikla yra užbaigta.
2. Projekto veikla „Lietuvos visateksčių dokumentų duomenų bazės (VDDB) sukūrimas“.
Siekiant papildyti mokymosi visą gyvenimą procesą inovatyviomis mokymo priemonėmis ir metodais,
sukonfigūruotas ir įtrauktas į MetaLib'o e. išteklių DB e. išteklius "eLABa". Sukurta eLABa objektų
vizualizacijos sistema. eLABa e. katalogas ALEPH'o sistemoje įtrauktas informacijos paieškai į LVB per
naujai MetaLib'e sukonfigūruotą e. išteklių "eLABa". Darbai aprašyti studijoje "VDDB turinio pateikimo per
LVB modelis". Sukurta eLABa saugykloje kaupiamų objektų metaduomenų transformacijos iš eLABa
archyvinio MARC formato į MARC 21 formatą programinė įranga. Sukurti duomenų sklaidos objektai
eLABa saugykloje metaduomenų transformacijai atlikti. Sukonfigūruota programinė įranga OAI-PMH
standarto protokolu metaduomenų atrankai, transformacijai ir perdavimui į ALEPH, kad būtų galima
užtikrinti informacijos paiešką ir pateikimą vartotojui LVB aplinkoje. Išsami informacija pateikta studijoje
"VDDB integravimo į mokslo ir studijų informacinę erdvę modelis".
Veikla yra užbaigta.
3. Projekto veikla „Visateksčių dokumentų duomenų bazės integravimas į Lietuvos virtualią
biblioteką“.
Siekiant suteikti galimybę skaitytojams išplėsti informacijos paieškos galimybes ir ieškoti reikiamos
informacijos užsienio VDDB,
Buvo išanalizuota informacija apie Lietuvos ir užsienio laisvai prieinamas ir prenumeruojamas VDDB.
Surinkta ir susisteminta informacija apie institucijų intranetinių tinklų IP adresus siekiant užtikrinti VDDB
turinio autorizavimą pagal licencines sutartis. Sukurtas modelis SFX žinių apie VDDB duomenų bazės
papildymui ir palaikymui. Parengta Lietuvos ir užsienio VDDB integravimo į LVB specifikacija.
Specifikacijoje yra pateiktos atrinktos VDDB (viso 59), jų integravimo parametrai, vartotojų prieigos prie
elektroninių išteklių informacija, MetaLib ir SFX išteklių aktyvizavimo duomenys ir kita būtina integravimui
informacija. Sukonfigūruota ir parametrizuota MetaLib ir SFX. Testuojant patikrintas korektiškas VDDB
veikimas MetaLib ir SFX aplinkose. Vartotojų prieigai atrinktos tos VDDB, kurių korektišką veikimą
techniškai galima užtikrinti LVB portale. Išsami informacija apie šiuos darbus pateikiama studijoje "VDDB
integravimo į mokslo ir studijų informacinę erdvę modelis".
Veikla yra užbaigta.
4. Projekto veikla „Lietuvos VDDB ir LVB integravimas su Lietuvos mokslo ir studijų informacijos
sistema (LieMSIS)“.
Siekiant:
palengvinti informacinių sistemų administravimą bei sumažinti informacinių sistemų administravimo
kaštus,
sudaryti galimybę dėstytojams ir studentams registruotis prie informacinės sistemos vieną kartą seanso
metu,
Parengta VDDB ir LVB sujungimo su Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemomis
specifikacija. Specifikacijoje numatyta, kokia informacija bus perduodama iš Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų informacijos sistemų į kuriamą centrinę vartotojų duomenų bazę, kokiais būdais ši informacija bus
kaupiama ir naudojama prieigos prie elektroninių išteklių autentifikavimo ir autorizavimo tikslais.
Suprojektuota centralizuota vartotojų duomenų bazė, atitinkanti LDAP standartą. Sukurtas testinis duomenų
bazės modelis panaudojant atvirojo kodo OpenLDAP programinę įrangą, testinis SSO (Single Sign-on)
sistemos modelis, panaudojant atviro kodo programinę įranga Shibboleth. Sukurti duomenų importavimo
ESF-FR-040 Projekto įgyvendinimo ataskaita ŠMM_2.4 priemonė
versija 1.2 ,2008-01-09

(konvertavimo) moduliai duomenų iš institucijų informacijos sistemų perdavimui į OpenLDAP ir Shibboleth.
Atlikti testavimo darbai: duomenų importo į Open LDAP, LVB ir VDDB sujungimo su centralizuota
vartotojų duomenų baze funkcionalumo. Testavimui buvo naudojama KTU mokslo ir studijų informacijos
sistemos darbuotojų ir studentų duomenų bazės.
Išsami informacija apie šiuos darbus pateikiama studijoje „Lietuvos mokslo ir studijų informacinės
erdvės modelis“.
Veikla yra užbaigta.
5. Projekto veikla „Sąlygų LVB ir VDDB patekti į užsienio virtualių bibliotekų ir informacijos
paieškos sistemų erdvę sudarymas“.
Siekiant skleisti informaciją apie Lietuvos mokslą ir studijas pasauliniame interneto tinkle,
Parengta Lietuvos mokslo ir studijų informacijos pateikimo užsienio virtualioms bibliotekoms ir
informacijos paieškos sistemoms specifikacija. Joje apžvelgti mokslinės informacijos sklaidos per
internetines paieškos sistemas technologijų modeliai, metaduomenų informacijos paieškai formatai.
Specifikuotas Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sklaidos per paieškos sistemas modelis, pasiūlytos
modelio įgyvendinimo priemonės. Projektuojamas informacijos DC ir MARC21 formatais pateikimo
modulis, tam naudojant Z39.50 ir OAI-PMH standartų protokolus. Kuriami metaduomenų formatų
konverteriai. Atliekami sklaidos internete bandymai. Specifikacija ir kita išsami informacija apie atliktus
darbus bus pateikta studijoje „Mokslo ir studijų informacijos sklaidos per paieškos sistemas modelis“.
Veikla yra vykdoma pagal projekte numatytą veiklų grafiką.
2008 metais
1. Projekto veikla „Sąlygų LVB ir VDDB patekti į užsienio virtualių bibliotekų ir informacijos
paieškos sistemų erdvę sudarymas“.
Siekiant skleisti informaciją apie Lietuvos mokslą ir studijas pasauliniame interneto tinkle,
Užbaigta studija „Mokslo ir studijų informacijos sklaidos per paieškos sistemas modelis“. Joje
aprašytas informacijos DC ir MARC21 formatais pateikimo modulis, sukurti metaduomenų formatų
konverteriai, atlikti sklaidos internete bandymai, atliktas informacijos pateikimo modelio testavimas.
Išsami informacija apie atliktus darbus pateikta studijoje „Mokslo ir studijų informacijos sklaidos per
paieškos sistemas modelis“.
Veikla yra užbaigta.
2. Projekto veikla „Lietuvos VDDB sukūrimas“.
Siekiant papildyti mokymosi visą gyvenimą procesą inovatyviomis mokymo priemonėmis ir metodais,
o taip pat siekiant užtikrinti LiDA (Lietuvos HSM* duomenų archyvas ) duomenų archyvavimą ir sklaidą,
Pasirašius papildomą susitarimą dėl Papildomos paramos skyrimo 2008-05-30 Nr. ESF/2004/2.4.0K02-VS-02/SUT-194/P4 ir pratęsus projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 2008-08-29, buvo pratęsta ši
projekto veikla ir ją vykdant sukurta šešta eLABa duomenų kolekcija (teminė VDDB) – Lietuvos HSM
duomenų kolekcija. Sukurtas HSM kolekcijos modelis, atnaujinta e. dokumentų talpinimo į eLABa (VDDB)
talpyklą programinė įranga, sukurtas HSM e. katalogas ALEPH sistemoje, HSM e. katalogas įtrauktas į
Lietuvos virtualios bibliotekos portalą, atnaujinta metaduomenų sklaidos per OAI-PMH programinė įranga.
Išsami informacija apie atliktus darbus pateikiama studijoje "HSM (humanitarinių ir socialinių
mokslų) duomenų kolekcijos modelis".
Veikla yra užbaigta.
* HSM – humanitarinių ir socialinių mokslų
4. Pasiekti rezultatai
Rodikliai
Projekto rezultatų rodikliai
1.
BPD priemonės lygmens:
1.1. Akreditavimui pateiktų

profesinio mokymo/studijų
programų skaičius
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Planuota

Pasiekta

Neplanuota

0

Komentarai

1.2.

Išmokytų naudos gavėjų
skaičius veiklos pabaigoje, iš
jų:
Moterys

2.
2.1.

Projekto lygmens:
Apmokytų naudos gavėjų skaičius
(mokiniai)
Apmokytų naudos gavėjų skaičius
(aukštųjų mokyklų studentai)
Apmokytų naudos gavėjų skaičius
(profesinių mokyklų studentai)
Apmokytų naudos gavėjų skaičius
(mokytojai)
Apmokytų naudos gavėjų skaičius
(aukštųjų mokyklų dėstytojai)
Apmokytų naudos gavėjų skaičius
(profesinių mokyklų dėstytojai)
Apmokytų naudos gavėjų skaičius
(suaugusieji)

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

Į šį skaičių neturi būti įtraukti
naudos gavėjai, kurie naudos
gavėjais nurodomi 1 - 6
punktuose.
Projektuose įdarbintų asmenų
skaičius (projekto administracinio
ir vykdančiojo personalo
darbuotojai)
Atliktų mokslinių tyrimų skaičius

ESF-FR-040 Projekto įgyvendinimo ataskaita ŠMM_2.4 priemonė
versija 1.2 ,2008-01-09

Neplanuota

0

Neplanuota

0

Neplanuota

0

Neplanuota

0

Neplanuota

0

Neplanuota

0

Neplanuota

0

Neplanuota

0

6

6

Neplanuota

2(16)

Projekto vadovas, projekto vadybininkas,
projekto finansistas, projekto atstovas
sklaidai, LVB ir VDDB projektavimo ir
diegimo grupės vadovas, virtualios dalykų
rodyklės ir e. katalogų integravimo
koordinatorius
Parengtos studijos „Loginės e. katalogų
struktūros ALEPH sistemoje specifikacija“
(pateikta ESFA su MP 2005-10-10 Nr.
2.4.-VS-02-M3, priedai Nr. 1 ir 2),
„Lietuvos akademinių bibliotekų teminių
virtualių katalogų modelis“ (MP 2006-0710 Nr. 2.4.-VS-02-M6), „Virtualaus
bibliotekų informacijos pateikimo
skaitytojams modelis“ (MP 2007-01-30 Nr.
2.4.-VS-02-M8, priedas Nr. 1), „Lietuvos
mokslo ir studijų VDDB. Pradinė
specifikacija“ (MP 2006-04-10 Nr. 2.4.VS-02-M5, priedas Nr. 1) „Lietuvos
mokslo ir studijų elektroninių dokumentų
informacinė sistema eLABa. Specifikacija“
(MP 2006--04-10 Nr. 2.4.-VS-02-M5,
priedas Nr. 2), „Mokslo publikacijų e.
dokumentų struktūros VDDB modelis“
(MP 2006-04-10 Nr. 2.4.-VS-02-M5,
priedas Nr. 3), „Mokslo publikacijų e.
dokumentų rengimo ir pateikimo į Lietuvos
VDDB modelis“ (MP 2006-04-10 Nr. 2.4.VS-02-M5, priedas Nr. 4), „VDDB turinio
pateikimo per LVB modelis“ (MP 200701-30 Nr. 2.4.-VS-02-M8, priedas Nr. 2),

„Bibliografinės informacijos elektroninių
išteklių integravimo modelis“ (MP 200710-10 Nr. 2.4.-VS-02-M12, priedas Nr. 1),
„VDDB integravimo į mokslo ir studijų
informacinę erdvę modelis“ (MP 2007-0710 Nr. 2.4.-VS-02-M-10, priedas Nr. 3),
„Lietuvos mokslo ir studijų informacinės
erdvės modelis“ (MP 2008-01-30 Nr. 2.4.VS-02-M13, priedas Nr. 1). 2008 m.
parengtos studijos „Lietuvos mokslo ir
studijų informacijos sklaidos per paieškos
sistemas modelis“ (ataskaita apie projekto
pažangą 2008-04-24 Nr. 1, priedas Nr. 1) ir
„HSM (humanitarinių ir socialinių mokslų)
duomenų kolekcijos modelis“ (MP 200809-29 Nr. 2.4.-VS-02-M16, priedas Nr. 1)
2.10. Atliktų statistinių tyrimų skaičius
2.11. Sukurtų ar pritaikytų nuotolinių
mokymo programų skaičius
Pvz., kokios konkrečiai programos
buvo pritaikytos nuotoliniam
mokymuisi.
2.12. Sukurtų žinių ir kompetencijos
vertinimo sistemų
2.13. Atlikta palyginamųjų ir
prognostinių specialistų ir
kvalifikacijų poreikio tyrimų
2.14. Sukurta naujų elektroninių
duomenų bazių

Neplanuota
Neplanuota

0
0

Neplanuota

0

Neplanuota

0

6

1
(viso 6)

Sukurta Lietuvos mokslo ir studijų
elektroninių dokumentų informacinė
sistema (eLABa) (jos specifikacija 200610-09 patvirtinta Švietimo ir mokslo
ministro). Šią sistemą sudaro 5 teminės
VDDB. ESFA informuota 2007-01-30 su
Mokėjimo prašymu Nr. 2.4-VS-02-M8, 5
lentelė, 1 punktas, priedai Nr. 2 ir 6.
Pratęsus projektą iki 2008-08-29 ir gavus
papildomą paramą (papildomas susitarimas
2008-05-30 Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS02/SUT-194/P4), sukurta šeštoji VDDB –
HSM (humanitarinių ir socialinių mokslų)
duomenų kolekcija. ESFA informuota
2008-09-29 su MP Nr. 2.4.-VS-02-M16,
priedas Nr. 1.

17

0
(viso 17)

Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo
(LABT) informacijos sistemos – e.
katalogai, – kurie 2005 m pradžioje buvo
talpinami 17-oje atskirų tarnybinių stočių,
vykdant projektą yra perkelti į vieną
tarnybinę stotį ir sudaro joje 17 loginių
vienetų. ESFA informuota 2006-01-30 su
Mokėjimo prašymu Nr. 2.4.-VS-02-M4,
paaiškinimas B dalies 5 lentelės pastabose.
Taip pat žr.www.lvb.lt

Kiti
2.1.

Bibliotekų informacijos sistemų e.
katalogai tarnybinėse stotyse
(loginiuose vienetuose)
integruojami į LVB
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2.2.

Užsienio bibliotekų informacijos
sistemų e. katalogai ir VDDB
integruojami į LVB.

5

0
(viso 81)

2.3.

Mokslo ir studijų institucijos
įjungiamos į LVB ir VDDB.

63

0
(viso 64)
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Integruota 59 užsienio duomenų bazės.
Detalus paaiškinimas pateiktas studijoje
"VDDB integravimo į mokslo ir studijų
informacinę erdvę modelis", 4.4.1 skyriuje
(studija pateikta MP 2007-07-10 Nr. 2.4.VS-02-M10 priede Nr. 3.
Integruotos 22 užsienio bibliotekos.
Detalus paaiškinimas pateiktas studijoje
„Bibliografinės informacijos elektroninių
išteklių integravimo modelis“, kuri pateikta
MP 2007-10-10 Nr. 2.4.-VS-02-M12
Priede Nr. 1.
2005 m. į LVB įjungta KTU ir Mykolo
Romerio universitetas (MRU).ESFA
informuota 2006-01-30 su Mokėjimo
prašymu Nr. 2.4.-VS-02-M4, paaiškinimas
B dalies 5 lentelės pastabose.
2006 m. į LVB įjungta KMU, LŽŪU, KU,
MAB, LLTI, VDU, VGTU, ŠU, LVA,
LKKA, VDA ir VPU. ESFA informuota
2007-01-30 su MP Nr. 2.4.-VS-02-M8,
Priedas Nr. 7).
2007 m. į LVB įjungta Lietuvos generolo
Jono Žemaičio karo akademija (LKA),
Vilniaus universitetas (VU), Alytaus
kolegija, Kauno kolegija, Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno
technikos kolegija, Klaipėdos kolegija,
Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija,
Lietuvos jūreivystės kolegija,
Marijampolės kolegija, Panevėžio kolegija,
Šiaulių kolegija, Utenos kolegija, Vilniaus
kolegija, Vilniaus statybos ir dizaino
kolegija, Vilniaus technikos kolegija,
Žemaitijos kolegija, Biochemijos institutas,
Botanikos institutas, Fizikos institutas,
Geologijos ir geografijos institutas, KMU
Biomedicininių tyrimų institutas , KMU
Endokrinologijos institutas , KMU
Kardiologijos institutas, KMU
Psichofiziologijos ir reabilitacijos
institutas, KTU Architektūros ir statybos
institutas, KTU Fizikinės elektronikos
institutas, KTU Maisto institutas,
Kultūros, filosofijos ir meno institutas,
Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos
agrarinės ekonomikos institutas, Lietuvos
energetikos institutas, Lietuvos istorijos
institutas, Lietuvos miškų institutas,
Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės
institutas, Lietuvos tekstilės institutas,
Lietuvos žemdirbystės institutas, LVA
Gyvulininkystės institutas, LVA
Veterinarijos institutas, LŽŪU Vandens
ūkio institutas,

2.4.

Sudaromos sąlygos Lietuvos
mokslo ir studijų informacijai
patekti į užsienio virtualių
bibliotekų ir kitas informacijos
paieškos sistemas.

4

6

2.5.

Sukuriama virtuali LVB dalykų
rodyklė.

1

1
(viso 1)

2.6.

LVB ir VDDB teikiamoms
paslaugoms registruojami
dėstytojai ir studentai.

90000

0
(viso
112413)
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LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas,
Matematikos ir informatikos institutas,
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,
Socialinių tyrimų institutas, Teisės
institutas, VGTU Termoizoliacijos
institutas, VU Onkologijos institutas, VU
Ekologijos institutas, VU Teorinės fizikos
ir astronomijos institutas.
Taip pat žr. www.lvb.lt
Pratęsus projekto veiklą iki 2008-04-01,
numatyta sudaryti sąlygas Lietuvos mokslo
ir studijų informacijai patekti į 4 užsienio
virtualias bibliotekas ir kitas informacijos
paieškos sistemas. Atlikus projekto veiklą,
sudarytos sąlygos Lietuvos mokslo ir
studijų informacijai patekti į 6 užsienio
virtualias bibliotekas ir kitas informacijos
paieškos sistemas (NDLTD (The
Networked Digital Library of Theses and
Dissertations), eIFL (Electronic
Information For Libraries), Google, Google
Schollar, OAIster , Scirus). Informacija
pateikiama studijoje "Lietuvos mokslo ir
studijų informacijos sklaidos per paieškos
sistemas modelis". Studija pateikiama
Ataskaitos apie projekto pažangą 2008-0424 Nr. 1 Priede Nr. 1.
Virtuali dalykų rodyklė prieinama per LVB
portalą www.lvb.lt . Informacija pateikta
studijoje „Bibliografinės informacijos
elektroninių išteklių integravimo modelis“,
kuri pateikta ESFA MP 2007-10-10 Nr.
2.4.-VS-02-M12 Priede Nr. 1.
2005 m. registruotų vartotojų sąrašo bylos
elektroninėje formoje buvo pateiktos ESFA
2005-10-10 kartu su Mokėjimo prašymu
Nr. 2.4-VS-02-M3 (priedas Nr. 4) ir 200601-30 su Mokėjimo prašymu Nr. 2.4.-VS02-M4 (Priedas Nr. 5).
2006 m. registruotų vartotojų sąrašo bylos
elektroninėje formoje buvo pateiktos ESFA
2006-04-10 kartu su MP Nr. 2.4-VS-02-M5
(11100 KMU vartotojų - priedas Nr. 6),
2006-07-10 su MP Nr. 2.4.-VS-02-M6
(13100 LŽŪU vartotojų - Priedas Nr. 6) ir
2006-10-10 su MP Nr. 2.4.-VS-02-M7
(10100 KU vartotojų – priedas Nr. 5).
Papildyti ir atnaujinti KTU, KMU, MRU,
LŽUU, KU, MAB, LLTI, VDU, VGTU,
SU, LVA, LKKA, VDA ir VPU vartotojų
sąrašai elektroninėje formoje pateikti 200701-30 MP 2.4.-VS-02-M8 Priede Nr. 8.

2.7.

Sukuriama projekto interneto
svetainė

1

1

2.8.

Rengiami projekto seminarai

9

2
(viso 10)
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2007 m. papildytos ir atnaujintos
registruotų vartotojų sąrašo bylos
elektroninėje formoje buvo pateiktos
ESFA 2007-07-10 MP Nr. 2.4.-VS-02-M10
Priede Nr. 5; 2007-10-10 MP Nr. 2.4.-VS02-M12 Priede Nr. 5; 2008-01-30 MP Nr.
2.4.-VS-02-M13 Priede Nr. 5.
2008 m. papildytos ir atnaujintos
registruotų vartotojų sąrašo bylos
elektroninėje formoje buvo pateiktos
ESFA Ataskaitos apie projekto pažangą
2008-04-24 Nr. 1 Priede Nr. 4; 2008-06-30
MP Nr. 2.4.-VS-02-M15 Priede Nr. 5;
2008-09-29 MP Nr. 2.4.-VS-02-M16
Priede Nr. 5.
Interneto svetainė sukurta 2005-08-01.
Adresas: http://lvb.sf.library.lt. Interneto
svetainės dizaino maketas pateiktas ESFA
2005-09-12 raštu Nr. SUT-194/0026.
Techniniai dokumentai pateikti ESFA
2005-10-10 su Mokėjimo prašymu Nr. 2.4VS-02-M3 (Priedas Nr. 3), sutartis su
tiekėju UAB „Dakra“ ir kiti finansiniai
dokumentai pateikti ESFA 2006-01-30 su
Mokėjimo prašymu Nr. 2.4.-VS-02-M4
(finansinės dalies dokumentai Nr. 47/4,
48/3 ).
2005 m.
Seminaras „Valstybinės svarbos
projektas "Lietuvos virtuali biblioteka
bei visateksčių dokumentų duomenų
bazės sukūrimas, 2005 metai
(pristatymas)“ įvyko 2005-04-27.
Dalyvavo 147 dalyviai: projekte
dalyvaujančių institucijų bibliotekų bei
leidyklų darbuotojai. Seminaro medžiaga
pateikta ESFA 2005-07-11 su Mokėjimo
prašymu Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS02/SUT-194-M2 (priedas Nr. 4).
Seminaras "Bibliotekų e. katalogų
integravimas į LVB, 2005 metai" įvyko
2005-06-27. Dalyvavo 119 dalyvių:
projekte dalyvaujančių institucijų
bibliotekų bei leidyklų darbuotojai.
Seminaro medžiaga pateikta ESFA 200507-11 su Mokėjimo prašymu Nr.
ESF/2004/2.4.0-K02-VS-02/SUT-194-M2
(priedas Nr. 5).

2006 m.
Seminaras „Valstybinės svarbos
projektas „Lietuvos virtuali biblioteka
bei visateksčių dokumentų duomenų
bazės sukūrimas, 2005 metai (eiga,
rezultatai)“ įvyko 2006-01-24 KTU
Distancinio mokymo centre, Studentų g.
48A-337, Kaune. Dalyvavo 157 dalyviai:
projekte dalyvaujančių institucijų
bibliotekų bei leidyklų darbuotojai.
Seminarą vietoje stebėjo 114 dalyvių,
distancinio mokymo klasėse seminarą
stebėjo 43 dalyviai. Seminaro medžiaga
pateikta ESFA 2006-04-10 su MP 2.4.-VS02-M5 (5 priedas).
Seminaras "Lietuvos VDDB kūrimas,
2006 metai" įvyko 2006-05-30 KTU
Distancinio mokymo centre, Studentų g.
48A-337, Kaune. Dalyvavo 136 dalyviai:
projekte dalyvaujančių institucijų
bibliotekų bei leidyklų darbuotojai.
Seminarą vietoje stebėjo 92 dalyviai,
distancinio mokymo klasėse seminarą
stebėjo 44. Taip pat internetinės ViPS
sistemos pagalba seminarą stebėjo 30
dalyvių. Seminaro medžiaga pateikta ESFA
2006-07-10 su MP 2.4-VS-02_M6 (4
priedas).
Seminaras "VDDB integravimas į LVB,
2006 metai" įvyko 2006-10-19 Lietuvos
parodų ir konferencijų centre "Litexpo",
Laisvės pr.5, Vilniuje. Seminarą vietoje
stebėjo 123 dalyviai. Seminaro medžiaga
pateikta ESFA 2007-01-30 su MP 2.4.-VS02-M8 (3 priedas).
2007 m.
Seminaras "Valstybinės svarbos
projektas "Lietuvos virtuali biblioteka
bei visateksčių dokumentų duomenų
bazės sukūrimas", 2006 metai (eiga,
rezultatai)" įvyko 2007-02-24 Lietuvos
parodų ir konferencijų centre "Litexpo",
Laisvės pr.5, Vilniuje. Pranešimą skaitė
V.Kučiukas. Seminarą vietoje stebėjo 61
dalyvis. Seminaro medžiaga pateikta ESFA
2007-04-11 su MP 2.4.-VS-02-M9 (1
priedas).
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Seminaras "Lietuvos VDDB ir LVB
sujungimas su Lietuvos mokslo ir
studijų informacijos sistema, 2007
metai" įvyko 2007-05-29 KTU
Distancinio mokymo centre, Studentų g.
48A-337, Kaune. Pranešimus skaitė
V.Kučiukas, A.Franckevičius, S.Grigonis,
L.Salelionis. Dalyvavo 90 dalyvių: projekte
dalyvaujančių institucijų bibliotekų bei
leidyklų darbuotojai. Seminarą vietoje
stebėjo 89 dalyviai, distancinio mokymo
klasėse seminarą stebėjo 1. Seminaro
medžiaga pateikta ESFA MP 2007-07-10
Nr. 2.4.-VS-02-M10 priede Nr. 1.
Seminaras "Lietuvos mokslo ir studijų
informacijos pateikimas užsienio
virtualioms bibliotekoms ir informacijos
paieškos sistemoms, 2007 metai" įvyko
2007-10-26 Parodų ir konferencijų centre,
Laisvės pr. 5, Vilniuje. Pranešimus skaitė
V.Kučiukas, A.Franckevičius, S.Grigonis,
N.Kolesinskienė. Dalyvavo 96 dalyviai:
projekte dalyvaujančių institucijų
bibliotekų bei leidyklų darbuotojai.
Seminaro medžiaga pateikiama ESFA MP
2008-01-30 Nr. 2.4.-VS-02-M13 priede Nr.
1.
Paskutinį seminarą numatyta surengti 2008
m.
2008 m.
Seminaras "Projekto "Lietuvos virtuali
biblioteka bei visateksčių dokumentų
duomenų bazės sukūrimas" tęstinumo ir
plėtros galimybės" įvyko 2008-02-22
Parodų ir konferencijų centre, Laisvės pr.
5, Vilniuje. Pranešimą skaitė V.Kučiukas.
Dalyvavo 76 dalyviai - projekte
dalyvaujančių institucijų bibliotekų ir
leidyklų darbuotojai. Seminaro medžiaga
(dalyvių sąrašai, pasisakymo skaidrės,
seminaro dalyvių anketų suvestinė,
seminaro įrašas elektroniniame formate)
pateikiama Ataskaitos apie projekto
pažangą 2008-04-24 Nr. 1 Priede Nr. 2.
Seminaras „Valstybinės svarbos
projektas „Lietuvos virtuali biblioteka
bei visateksčių dokumentų duomenų
bazės sukūrimas“, 2007 metai (rezultatų
pristatymas)“ įvyko 2008-05-22 KTU
Auloje, A.Mickevičiaus g. 37, Kaune.
Pranešimus skaitė V.Kučiukas ir
D.Černytė. Dalyvavo 73 dalyviai: projekte
dalyvaujančių institucijų bibliotekų bei
leidyklų darbuotojai. Seminaro medžiaga
(dalyvių sąrašai, pasisakymų skaidrės)
pateikiama MP 2008-06-30 MP Nr. 2.4.VS-02-M15 priede Nr. 1.
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1.
1.1.

1.2.

Projekto pasekmių rodikliai
Pagal BPD priedą:

Akredituotų
mokymosi/profesinio
mokymo/studijų (pirmosios
pakopos) programų skaičius
Švietimo, profesinio mokymo,
mokslo ir studijų institucijų,
gavusių Europos Sąjungos
akreditaciją, skaičius

2.
2.1.

Projekto lygmens:
Sukaupiami mokslo ir studijų e.
dokumentai

2.2.

LVB ir VDDB naudojasi ne
mažiau kaip 10 000 studentų ir
dėstytojų

Neplanuota

0

Neplanuota

0

1200

2366
(viso 3950)

10000

2194
(viso 14184)

Projekto atitiktis ES horizontaliosioms sritims
ES horizontaliosios sritys
Projekto poveikis
Darnus vystymasis

□ pagrindinis projekto tikslas
teigiamas
□ neutralus
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2006 m. sukauptų dokumentų sąrašai (230
dokumentai) pateikti ESFA su MP 200701-30 Nr. 2.4.-VS-02-M8, priedas Nr. 9.
2007 m. sukauptų dokumentų sąrašai
pateikti ESFA su MP 2007-07-10 Nr.2.4.VS-02-M10 Priede Nr. 6 (273
dokumentai); MP 2007-10-10 Nr. 2.4.-VS02-M12 Priede Nr. 6 (467 dokumentai);
MP 2008-01-30 Nr. 2.4.-VS-02-M13
Priede Nr. 6 (614 dokumentai).
2008 m. sukauptų dokumentų sąrašai
pateikti ESFA su Ataskaita apie projekto
pažangą 2008-04-24 Nr. 1 Priede Nr. 5
(656 dok.), MP 2008-06-30 Nr. 2.4-VS-02M15 Priede Nr. 4 (1615 dok.) ir MP 200809-29 Nr. 2.4.-VS-02-M16 Priede Nr. 4 (94
dok.).
LVB ir VDDB paslaugomis pasinaudojusių
registruotų skaitytojų bylos skaitmeniniame
formate pateiktos ESFA 2007-01-30 su MP
Nr. 2.4.-VS-02-M8, priedas Nr. 11, MP
2007-07-10 Nr.2.4.-VS-02-M10 Priede Nr.
7, MP 2007-10-10 Nr. 2.4.-VS-02-M12
Priede Nr. 7; MP 2008-01-30 Nr. 2.4.-VS02-M13 Priede Nr. 7.
2008 m. atnaujinti ir patikslinti vartotojų
sąrašai pateikti ESFA su Ataskaita apie
projekto pažangą 2008-04-24 Nr. 1 Priede
Nr. 6, MP 2008-06-30 Nr. 2.4-VS-02-M15
Priede Nr. 5 ir MP 2008-09-29 Nr. 2.4.VS-02-M16 Priede Nr. 5.

Komentarai (kaip projekto veiklos
prisidėjo prie ES horizontaliųjų sričių
įgyvendinimo)
Geresnis mokslo ir studijų informacijos
prieinamumas sudaro geresnes sąlygas
ugdyti išsilavinusius, savarankiškus,
aktyvius ir atsakingus visuomenės
narius, plėtoti intelektualinį visuomenės
potencialą, siekti, kad žinios ir mokslas
užtikrintų darnų ekonominių, socialinių
ir aplinkosaugos uždavinių
įgyvendinimą

Lygios galimybės

□ pagrindinis projekto tikslas
teigiamas
□ neutralus

Regioninė plėtra

□ pagrindinis projekto tikslas
teigiamas
□ neutralus

Informacinė visuomenė

□ pagrindinis projekto tikslas
teigiamas
□ neutralus

Lietuvos mokslo ir studijų e. leidybos
sistemoje parengti dokumentai prieinami
visiems Lietuvos regionų skaitytojams
(tarp jų ir kaimo gyventojams) ir tokiu
būdu prisideda sudarant lygias
galimybės vyrams ir moterims, įvairių
socialinių grupių atstovams siekti
aukštojo išsilavinimo, o taip pat
dalyvauti mokslinėje veikloje.
Mokslo ir studijų informacijos
nuotolinis prieinamumas skatina
nuotolinio mokymosi sistemos plėtrą,
didesnį paslaugų prieinamumą
regionuose (ypač kaimuose), mažina
teritorinius skirtumus
Gerėja visuomenės narių aprūpinimas
mokslo ir studijų informacija, ja galima
lengviau ir operatyviau naudotis
nuotolinėse studijose

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto rezultatų
2005 m.
Projekto rezultatai pasiekiami pagal tai, kaip buvo suplanuota projekte.
2006 m.
Projekto rezultatai pasiekiami pagal tai, kaip buvo suplanuota projekte;
Nukrypimai nuo galutinių projekto rezultatų neplanuojami.
2007 m.
Projekto rezultatai pasiekiami pagal tai, kaip buvo suplanuota projekte.
Planuojama pasiekti didesnius projekto rezultatus, negu buvo suplanuota.
2008 m.
Pasiekti geresni projekto rezultatai, negu buvo suplanuota.

5. Įgyvendintos projekto veiklos sritys
Veiklos
Planuotas
pavadinimas
įgyvendinimo
laikas
1.
Bibliotekų e.
Nuo 2005-05
katalogų
iki 2007-08
integravimas į
LVB
1.1.
Loginės e. katalogų Nuo 2005-05
iki 2005-07
struktūros ALEPH
sistemoje
specifikacijos
rengimas
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Faktinis
įgyvendinimo
laikas
Nuo 2005-05
iki 2007-08

Komentarai

Nuo 2005-05
iki 2005-07

„Loginės e. katalogų struktūros ALEPH
sistemoje specifikacija“ parengta 2005-08-01,
kartu su Papildymais Nr. 1 pateikta ESFA
2005-10-10 su Mokėjimo prašymu Nr. 2.4-VS02-M3, mokėjimo prašymo priedai Nr. 1 ir 2.
Parengti specifikacijos papildymai Nr. 2,
ESFA pateikti 2006-01-30 su Mokėjimo
prašymu Nr. 2.4.-VS-02-M4, mokėjimo
prašymo priedas Nr. 2.

1.2.

E. katalogų
duomenų
konvertavimo
programinės
įrangos rengimas

Nuo 2005-06
iki 2005-11

Nuo 2005-06
iki 2005-11

1.3.

E. katalogų
duomenų
konvertavimas ir
testavimas

Nuo 2005-10
iki 2005-12

Nuo 2005-10
iki 2005-12

1.4.

Teminių virtualių
katalogų
specifikacijos
parengimas

Nuo 2005-12
iki 2006-03

Nuo 2005-12
iki 2006-04

1.5.

ALEPH sistemos
konfigūravimas ir
parametrizavimas
teminiams
virtualiems
katalogams

Nuo 2006-04
iki 2006-05

Nuo 2006-04
iki 2006-06
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"Efektyvios informacijos paieškos e.
kataloguose per virtualią biblioteką
programinė įranga" parengta ir 2005-11-17
atiduota testavimui (žr. 2006-01-30 Mokėjimo
prašymo Nr. 2.4.-VS-02-M4 Priedą Nr. 1 "E.
katalogų duomenų konvertavimo ir testavimo
protokolai", skyrių "Procedūros aprašymas").
CD su įrašyta programine įranga pateikta
ESFA 2006-01-30 su Mokėjimo prašymu Nr.
2.4.-VS-02-M4, Priedas Nr. 3.
E. katalogų duomenys konvertuoti ir testuoti
panaudojant "Efektyvios informacijos paieškos
e. kataloguose per virtualią biblioteką
programinę įrangą". Testavimas pradėtas 200510-17, baigtas 2005-12-12. "E. katalogų
duomenų konvertavimo ir testavimo
protokolai" (2005-11-14 Nr.1, 2005-11-18 Nr.
2, 2005-11-24 Nr. 3, 2005-12-02 Nr. 4)
pateikti ESFA 2006-01-30 su Mokėjimo
prašymu Nr.2.4.-VS-02-M4, mokėjimo
prašymo priedas Nr. 1.
Teminiai virtualūs katalogai yra specifikuoti
studijoje "Lietuvos akademinių bibliotekų
teminių virtualių katalogų modelis". Darbus
atliko e. katalogų integravimo ekspertai: N.
Kolesinskienė, L. Bloveščiūnienė, E.
Malaiškienė, D. Keraitė, D. Jurkšaitienė, V.
Jankutė, R. Grabauskienė, D. Martinkienė, J.
Mikašauskas, G. Vaikšnorienė, R. Mėčienė, R.
Gaidelis, J. Toldinas, V. Pozlevič. Autorinė
sutartis 2005-12-01 Nr. A-4477. Sutartis
pateikta ESFA 2006-10-10 su MP Nr. 2.4.-VS02-M7 finansiniais dokumentais.
Parengta studija "Lietuvos akademinių
bibliotekų teminių virtualių katalogų modelis",
kurioje yra pateiktas ALEPH sistemos
konfigūravimas ir parametrizavimas teminiams
virtualiems katalogams. Darbus atliko e.
katalogų integravimo ekspertai: N.
Kolesinskienė, L. Bloveščiūnienė, E.
Malaiškienė, D. Keraitė, D. Jurkšaitienė, V.
Jankutė, R. Grabauskienė, D. Martinkienė, J.
Mikašauskas, G. Vaikšnorienė, R. Mėčienė, R.
Gaidelis, J. Toldinas, V. Pozlevič. Autorinė
sutartis 2005-12-01 Nr. A-4477, ji pateikta
ESFA 2006-10-10 su MP Nr. 2.4.-VS-02-M7
finansiniais dokumentais. Kūrinį aprobavo
KTU Informatikos fakulteto autorinių darbų
aprobavimo komisija. Studija pateikiama MP
2006-07-10 Nr. 2.4.-VS-02-M6 Priede Nr. 1.

1.6.

MetaLib portalo
konfigūravimas ir
parametrizavimas
teminiams
virtualiems
katalogams

Nuo 2006-06
iki 2006-07

Nuo 2006-07
iki 2006-08

1.7.

Teminių virtualių
katalogų ALEPH ir
MetaLib sistemose
testavimas

Nuo 2006-08
iki 2006-09

Nuo 2006-09
iki 2006-10
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Sukurtas teminių virtualių e. katalogų modelis
MetaLib sistemoje, panaudojus kategorijų ir
subkategorijų technologiją. Kategorijos ir
subkategorijos parengtos pagal "Lietuvos
akademinių bibliotekų teminių virtualių
katalogų modelį" (5 priedas studijoje "Lietuvos
akademinių bibliotekų teminiai virtualūs
katalogai" 18 lentelė "Teminiai skirsniai
lietuvių kalba" ir 19 lentelė "Teminiai skirsniai
anglų kalba"). Teminių virtualių katalogų
modelis integruotas į MetaLib portalą atliekant
konfigūravimą ir parametrizavimą. MP 200610-10 Nr. 2.4.-VS-02-M7 Priede Nr. 1 pateikta
konfigūruoto ir parametrizuoto MetaLib
portalo vaizdas.
Darbus atliko e. katalogų integravimo
ekspertai: N. Kolesinskienė, L.
Bloveščiūnienė, E. Malaiškienė, D. Keraitė, D.
Jurkšaitienė, V. Jankutė, R. Grabauskienė, D.
Martinkienė, J. Mikašauskas, G. Vaikšnorienė,
R. Mėčienė, J. Toldinas. Kūrinį aprobavo KTU
Informatikos fakulteto autorinių darbų
aprobavimo komisija. Autorinė sutartis 200603-01 Nr. A-4974B, kūrinio perdavimoaprobavimo aktas b/n 2006-12-18 bus pateikti
su sekančio mokėjimo prašymo (MP9)
finansiniais dokumentais, kai ekspertams bus
apmokėta už atliktą darbą.
Sukurta virtualių katalogų rodyklės sąsaja
MetaLib aplinkoje. Sukurtas ir pratestuotas
teminių virtualių katalogų informacijos
paieškos indeksas ALEPH sistemoje. Sukurtas
ir pratestuotas WEB paslaugų (SOAP)
serveris, kuris teikia paslaugas MetaLib'ui ir
atlieka informacijos paiešką ALEPH'e virtualių
katalogų realizacijoje MetaLib aplinkoje
panaudojant kategorijų ir subkategorijų
technologiją. ALEPH'o pusėje suformuotas ir
pratestuotas suvestinis LABT bibliotekų e.
katalogas. Sukurtas atskiros virtualių katalogų
rodyklės prototipas. Išsami informacija
pateikta studijoje "Virtualaus bibliotekų
informacijos pateikimo skaitytojams modelis"
(studija pateikiama 2007-01-30 MP Nr. 2.4.VS-02-M8 priede Nr. 1). Darbus atliko e.
katalogų integravimo ekspertai:
N.Kolesinskienė, L.Bloveščiūnienė, D.Keraitė,
R.Gaidelis, V.Pozlevič, T.Adomaitytė,
M.Muckus, A.Franckevičius, S.Grigonis,
G.Tautkevičienė, L.Šarlauskienė, V.Dzingienė,
R.Abramčikienė. Kūrinį aprobavo KTU
Informatikos fakulteto autorinių darbų
aprobavimo komisija. Autorinė sutartis 200603-01 Nr. A-4974B, kūrinio perdavimoaprobavimo aktai b/n 2006-12-18.

1.8.

Virtualios dalykų
rodyklės
specifikacijos
rengimas

Nuo 2006-10
iki 2006-12

Nuo 2006-10
iki 2006-12

1.9.

Virtualios dalykų
rodyklės kūrimas
MetaLib portale

Nuo 2007-01
iki 2007-03

Nuo 2007-03
iki 2007-05

1.10.

Virtualios dalykų
rodyklės testavimas

Nuo 2007-04
iki 2007-05

Nuo 2007-06
iki 2007-08
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Virtuali dalykų rodyklė kuriama remiantis
virtualiais ir įprastais bibliotekų e. katalogais
bei kita informacija, įvesta dalykinimo
procese. Rodyklė specifikuota studijoje
"Virtualaus bibliotekų informacijos pateikimo
skaitytojams modelis" (studija pateikiama
2007-01-30 MP Nr. 2.4.-VS-02-M8 priede Nr.
1). Darbus atliko e. katalogų integravimo
ekspertai: N.Kolesinskienė, E.Malaiškienė,
D.Keraitė, J.Mikašauskas, R.Gaidelis,
J.Toldinas, G.Tautkevičienė, L.Šarlauskienė,
V.Dzingienė, R.Abramčikienė. Autorinė
sutartis (2006-03-01 Nr. A-4974B) ir kūrinio
perdavimo-aprobavimo aktas b/n 2006-12-18.
Virtuali dalykų rodyklė MetaLib portalui
sukurta remiantis dalykinimo sistemos
pagrindu, sukuriant suvestinį LABT katalogą ir
suteikiant kataloge esantiems bibliografiniams
įrašams virtualios dalykų rodyklės
identifikatorius. Aprašymas pateiktas studijoje
„Bibliografinės informacijos elektroninių
išteklių integravimo modelis“ (studija
pateikiama 2007-10-10 MP Nr. 2.4.-VS-02M12 priede Nr. 1). Autorinė sutartis 2007-0228 Nr. A-5744. Perdavimo-aprobavimo aktas
2007-09-07 b/n. Autorinė sutartis ir perdavimo
aprobavimo aktas pateikiami 2007-10-10 MP
Nr. 2.4.-VS-02-M12 finansiniuose
dokumentuose. Darbus atliko e. katalogų
integravimo ekspertai: N.Kolesinskienė,
L.Bloveščiūnienė, E.Malaiškienė, D.Keraitė,
D.Jurkšaitienė, V.Jankutė, R.Grabauskienė,
D.Martinkienė, J.Mikašauskas,
G.Vaikšnorienė, R.Mėčienė, V.Pozlevič,
T.Adomaitytė, M.Muckus, G.Tautkevičienė,
L.Šarlauskienė, V.Dzingienė, R.Abramčikienė,
A.Steponaitienė, V.Bilinskaitė,
R.Maciulevičienė, V.Antanavičienė,
E.Montvilienė.
Testavimo metu patikrintas LABT suvestinio
katalogo formavimo programinės įrangos
veikimo efektyvumas, virtualios dalykų
rodyklės identifikatorių suteikimo suvestinio
katalogo bibliografiniams įrašams
korektiškumas. Testavimas atliktas iteraciniu
būdu, vizualiai įvertinus sukurtus
bibliografinius įrašus LABT suvestiniame
kataloge. Aprašymas pateiktas studijoje
„Bibliografinės informacijos elektroninių
išteklių integravimo modelis“ (studija
pateikiama 2007-10-10 MP Nr. 2.4.-VS-02M12 priede Nr. 1). Autorinė sutartis 2007-0228 Nr. A-5744. Perdavimo-aprobavimo aktas
2007-09-07 b/n. Autorinė sutartis ir perdavimo
aprobavimo aktas pateikiami 2007-10-10 MP
Nr. 2.4.-VS-02-M12 finansiniuose
dokumentuose.

1.11.

Užsienio bibliotekų
analizė ir 5
bibliotekų atranka

Nuo 2007-06
iki 2007-06

Nuo 2007-06
iki 2007-06

1.12.

Atrinktų užsienio
bibliotekų
įjungimas į
MetaLib portalą,
konfigūravimas

Nuo 2007-07
iki 2007-07

Nuo 2007-07
iki 2007-08
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Darbus atliko e. katalogų integravimo
ekspertai: N.Kolesinskienė, L.Bloveščiūnienė,
E.Malaiškienė, D.Keraitė, D.Jurkšaitienė,
V.Jankutė, R.Grabauskienė, D.Martinkienė,
J.Mikašauskas, G.Vaikšnorienė, R.Mėčienė,
V.Pozlevič, T.Adomaitytė, M.Muckus,
G.Tautkevičienė, L.Šarlauskienė, V.Dzingienė,
R.Abramčikienė, A.Steponaitienė,
V.Bilinskaitė, R.Maciulevičienė,
V.Antanavičienė, E.Montvilienė.
Pravesta Lietuvos akademinių bibliotekų,
informacinių sistemų atstovų ir jų vartotojų
apklausa, išaiškinti ištekliai, reikalingi
vartotojams ir sudarytas dažniausiai
pageidaujamų išteklių sąrašas. Ištekliai
išsamiai aprašyti lietuviškai ir angliškai. Į LVB
rekomenduota integruoti 22 išteklius.
Aprašymas pateiktas studijoje „Bibliografinės
informacijos elektroninių išteklių integravimo
modelis“ (studija pateikiama 2007-10-10 MP
Nr. 2.4.-VS-02-M12 priede Nr. 1). Autorinė
sutartis 2007-02-28 Nr. A-5744. Perdavimoaprobavimo aktas 2007-09-07 b/n. Autorinė
sutartis ir perdavimo aprobavimo aktas
pateikiami 2007-10-10 MP Nr. 2.4.-VS-02M12 finansiniuose dokumentuose. Darbus
atliko e. katalogų integravimo ekspertai:
N.Kolesinskienė, L.Bloveščiūnienė,
E.Malaiškienė, D.Keraitė, D.Jurkšaitienė,
V.Jankutė, R.Grabauskienė, D.Martinkienė,
J.Mikašauskas, G.Vaikšnorienė, R.Mėčienė,
V.Pozlevič, T.Adomaitytė, M.Muckus,
G.Tautkevičienė, L.Šarlauskienė, V.Dzingienė,
R.Abramčikienė, A.Steponaitienė,
V.Bilinskaitė, R.Maciulevičienė,
V.Antanavičienė, E.Montvilienė.
Į LVB integruotos 22 užsienio bibliotekos.
Informacija pateikta studijoje „Bibliografinės
informacijos elektroninių išteklių integravimo
modelis“ (studija pateikiama 2007-10-10 MP
Nr. 2.4.-VS-02-M12 priede Nr. 1). Autorinė
sutartis 2007-02-28 Nr. A-5744. Perdavimoaprobavimo aktas 2007-09-07 b/n. Autorinė
sutartis ir perdavimo aprobavimo aktas
pateikiami 2007-10-10 MP Nr. 2.4.-VS-02M12 finansiniuose dokumentuose. Darbus
atliko e. katalogų integravimo ekspertai:
N.Kolesinskienė, L.Bloveščiūnienė,
E.Malaiškienė, D.Keraitė, D.Jurkšaitienė,
V.Jankutė, R.Grabauskienė, D.Martinkienė,
J.Mikašauskas, G.Vaikšnorienė, R.Mėčienė,
V.Pozlevič, T.Adomaitytė, M.Muckus,
G.Tautkevičienė, L.Šarlauskienė, V.Dzingienė,
R.Abramčikienė, A.Steponaitienė,
V.Bilinskaitė, R.Maciulevičienė,
V.Antanavičienė, E.Montvilienė.

1.13.

Informacijos filtrų
ir konverterių
rengimas,
testavimas užsienio
bibliotekoms

Nuo 2007-08
iki 2007-08

Nuo 2007-08
iki 2007-09

2.

Lietuvos VDDB
sukūrimas
E. dokumentų
saugyklos
specifikacijos
rengimas

Nuo 2005-08
iki 2007-02
Nuo 2005-08
iki 2005-11

Nuo 2005-08
iki 2007-03
Nuo 2005-08
iki 2006-01
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Informacijos filtrai ir konverteriai užsienio
bibliotekoms parengti. Informacija pateikiama
studijoje „Bibliografinės informacijos
elektroninių išteklių integravimo modelis“
(studija pateikiama 2007-10-10 MP Nr. 2.4.VS-02-M12 priede Nr. 1). Autorinė sutartis
2007-02-28 Nr. A-5744. Perdavimoaprobavimo aktas 2007-09-07 b/n. Autorinė
sutartis ir perdavimo aprobavimo aktas
pateikiami 2007-10-10 MP Nr. 2.4.-VS-02M12 finansiniuose dokumentuose. Darbus
atliko e. katalogų integravimo ekspertai:
N.Kolesinskienė, L.Bloveščiūnienė,
E.Malaiškienė, D.Keraitė, D.Jurkšaitienė,
V.Jankutė, R.Grabauskienė, D.Martinkienė,
J.Mikašauskas, G.Vaikšnorienė, R.Mėčienė,
V.Pozlevič, T.Adomaitytė, M.Muckus,
G.Tautkevičienė, L.Šarlauskienė, V.Dzingienė,
R.Abramčikienė, A.Steponaitienė,
V.Bilinskaitė, R.Maciulevičienė,
V.Antanavičienė, E.Montvilienė.
"Lietuvos mokslo ir studijų visateksčių
dokumentų duomenų bazė (VDDB). Pradinė
specifikacija" parengta 2005-12-12. Pateikta
ESFA 2006-04-10 su MP 2.4-VS-02-M5
(priedas Nr. 1). Specifikaciją parengė projekto
VDDB ekspertų grupė: M.Montvilas, G.Cibas,
E.Kulbokas, L.Salelionis, A.Franckevičius,
S.Grigonis, M.Muckus, T.Adomaitytė,
A.Barila, L.Šarlauskienė, V.Labašauskas,
A.Stonis, A.Matuzonis, N.Kolesinskienė.
Parengta galutinė specifikacija pagal IVPK
metodinius reikalavimus "Lietuvos mokslo ir
studijų elektroninių dokumentų informacinė
sistema eLABa. Specifikacija" (rengė ekspertai
A.Stonis, E.Kulbokas, G.Cibas,
A.Franckevičius, S.Grigonis, A.Barila) (200604-10 MP 2.4-VS-02-M5 priedas Nr. 2),
siekiant įteisinti VDDB kaip informacijos
sistemą Lietuvos akademinės e. bibliotekos
pavadinimu (eLABa). Redagavo lietuvių
kalbos specialistas P.Dastikas. Taip pat
parengti galutinės specifikacijos priedai
"Mokslo publikacijų e. dokumentų rengimo ir
pateikimo į Lietuvos VDDB modelis" (rengė
ekspertai V.Labašauskas, A.Matuzonis,
L.Salelionis ir M.Muckus) (MP 2.4-VS-02-M5
priedas Nr. 3) ir "Mokslo publikacijų e.
dokumentų struktūros VDDB modelis" (rengė
ekspertai M.Montvilas, N.Kolesinskienė,
L.Šarlauskienė, T.Adomaitytė) (MP 2.4-VS02-M5 priedas Nr. 4).

2.2.

Programinės
įrangos parinkimas
ir testavimas

Nuo 2005-12
iki 2006-01
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Nuo 2005-12
iki 2006-02

Autorinės sutartys: 2005-08-03 Nr. A-4718,
2005-10-04 Nr. A-4719 ir 2005-10-04 Nr. A4720. Kūrinio perdavimo ir aprobavimo aktai
b/n 2006-02-24, 2006-02-24 ir 2006-02-28.
Kūrinį aprobavo KTU Informatikos fakulteto
autorinių darbų aprobavimo komisija.
Autorinės sutartys ir perdavimo-aprobavimo
aktai pateikti 2006-04-10 su MP Nr. 2.4-VS02-M5 finansiniais dokumentais 40/14.
Testavimui pasirinkta atviro kodo programinė
įranga: Fedora (www.fedora.info), DSpace
(www.dspace.org), Open Journal System
(OJS) (pkp.sfu.ca/ojs), Open Conference
System (OCS) (pkp.sfu.ca/ocs), VALET for
ETD (www.vtls.com/Products/valet-forETDs.shtml). Programinė įranga įdiegta KTU
ITDC tarnybinėse stotyse. Testavimą atliko
ekspertai M.Montvilas, G.Cibas, E.Kulbokas,
L.Salelionis, A.Franckevičius, S.Grigonis,
M.Muckus, T.Adomaitytė, A.Barila,
L.Šarlauskienė, V.Labašauskas, A.Stonis,
A.Matuzonis, N.Kolesinskienė;
Testavimas atliktas naudojant internetinę
vartotojo sąsają tarnybinėje stotyje, kuri yra
KTU ITDC tarnybinių stočių patalpoje adresu
Studentų g. 67, o taip pat ekspertai yra įsidiegę
darbui reikalingas programas savo darbo vietų
kompiuteriuose. Parinkus programinę įrangą ir
atlikus jos testavimą parengtas "Mokslo
publikacijų e. dokumentų rengimo ir pateikimo
į Lietuvos VDDB modelis" (rengė ekspertai
V.Labašauskas, A.Matuzonis, L.Salelionis ir
M.Muckus) (2006-04-10 MP Nr. 2.4.-VS-02M5 priedas Nr. 3) ir "Mokslo publikacijų e.
dokumentų struktūros VDDB modelis" (rengė
ekspertai M.Montvilas, N.Kolesinskienė,
L.Šarlauskienė, T.Adomaitytė) (2006-04-10
MP Nr. 2.4.-VS-02-M5, priedas Nr. 4).
Autorinės sutartys: 2005-08-03 Nr. A-4718,
2005-10-04 Nr. A-4719 ir 2005-10-04 Nr. A4720. Kūrinio perdavimo-aprobavimo aktai b/n
2006-02-24, 2006-02-24 ir 2006-02-28. Kūrinį
aprobavo KTU Informatikos fakulteto
autorinių darbų aprobavimo komisija.
Autorinės sutartys ir perdavimo-aprobavimo
aktai pateikti 2006-04-10 su MP Nr. 2.4-VS02-M5 finansiniais dokumentais 40/14.

2.3.

Programinės
įrangos
adaptavimas,
testavimas ir
diegimas

Nuo 2006-02
iki 2006-06

Nuo 2006-02
iki 2006-07

2.4.

Teminių VDDB
(pagal tematiką)
sukūrimas

Nuo 2006-07
iki 2006-10

Nuo 2006-07
iki 2006-10
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Adaptuota, testuota ir įdiegta VALET for
ETD, Fedora, OCS, OJS PĮ. ESFA informuota
su 2006-07-10 MP 2.4.-VS-02-M6, Priede Nr.
2 pateikta: CD su įrašyta PĮ Fedora, testavimo
su duomenimis failai, pagalbinė programa
realizuota su Excell skirta e. dokumentų
užkrovimui į eLABa, spausdinti e. dokumentų
paieškos talpykloje eLABa pavyzdžiai; CD su
įrašyta PĮ VALET for ETD, testavimo su
duomenimis spausdinti pavyzdžiai; CD su
įrašyta PĮ OCS, testavimo su duomenimis
failai ir spausdinti pavyzdžiai. Taip pat su MP
2006-10-10 Nr. 2.4.-VS-02-M7, Priede Nr. 2.
pateikta CD su įrašyta PĮ OJS, spausdinti
programos pavyzdžiai.
Darbus atliko VDDB ekspertai: M. Muckus, A.
Franckevičius, M. Montvilas, A. Matuzonis,
A. Stonis, A. Venčkauskas, V. Labašauskas, A.
Tomkevičius, L. Stabingis, T. Adomaitytė, A.
Barila, S. Grigonis, L Salelionis. Autorinė
sutartis 2006-03-01 Nr. A-4974A. Sutartis
pateikta su MP 2006-10-10 Nr. 2.4.-VS-02-M7
finansiniais dokumentais. Darbai atliekami
naudojant internetinę vartotojo sąsają
tarnybinėje stotyje, kuri yra KTU ITDC
tarnybinių stočių patalpoje adresu Studentų g.
67, o taip pat ekspertai yra įsidiegę darbui
reikalingas programas savo darbo vietų
kompiuteriuose.
Užkrauti pavyzdžiai į temines VDDB. Pagal
pradinio užkrovimo į eLABa rezultatus iš
esmės patikslintas teminių VDDB (kolekcijų)
modelis. Atnaujinta talpinimo į temines VDDB
programinė įranga. Parengta Fedora talpykla
teminėms VDDB. Sukurtas paieškos indeksas
(eLABa katalogas). Išsami informacija
pateikiama studijoje "VDDB turinio pateikimo
per LVB modelis" (studija pateikiama 200701-30 MP Nr. 2.4.-VS-02-M8 priede Nr.
2).Darbus atlieka VDDB ekspertai:
M.Montvilas, A.Matuzonis, A.Stonis,
A.Venčkauskas, V.Labašauskas,
A.Tomkevičius, L.Stabingis, T.Adomaitytė,
A.Barila, N.Kolesinskienė, L.Šarlauskienė,
G.Cibas, L.Bloveščiūnienė. Autorinė sutartis
(2006-03-01 Nr. A-4974C) ir kūrinio
perdavimo-aprobavimo aktas b/n 2006-12-18
bus pateikta su sekančio mokėjimo prašymo
dokumentais, kai ekspertai baigs darbą ir jiems
bus už jį apmokėta.

2.5.1.

VDDB
integravimas į LVB

Nuo 2006-11
iki 2007-02

Nuo 2006-11
iki 2007-01

2.5.2.

VDDB
integravimas į LVB

Nuo 2006-11
iki 2007-02

Nuo 2007-02
iki 2007-03

2.

Lietuvos VDDB
sukūrimas (HSM
duomenų
kolekcijos modelis)

Nuo 2008-05
iki 2008-08

Nuo 2008-05
iki 2008-08
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Sukonfigūruotas ir įtrauktas į MetaLib'o e.
išteklių DB e. išteklius "eLABa". Sukurta
eLABa objektų vizualizacijos sistema. eLABa
e. katalogas ALEPH'o sistemoje įtrauktas
informacijos paieškai į LVB per naujai
MetaLib'e sukonfigūruotą e. išteklių "eLABa".
Išsami informacija pateikiama studijoje
"VDDB turinio pateikimo per LVB modelis"
(studija pateikiama 2007-01-30 MP Nr. 2.4.VS-02-M8 priede Nr. 2). Darbus atliko VDDB
ekspertai: M.Muckus, A.Franckevičius,
T.Adomaitytė, A.Barila, S.Grigonis,
L.Salelionis, N.Kolesinskienė,
L.Bloveščiūnienė. Autorinė sutartis (2006-0301 Nr. A-4974C) ir kūrinio perdavimoaprobavimo aktas b/n 2006-12-18 pateikti su
2007-04-10 MP Nr. 2.4.-VS-02M9 finansinės
dalies dokumentais.
Sukurta eLABa saugykloje kaupiamų objektų
metaduomenų transformacijos iš eLABa
archyvinio MARC formato į MARC 21
formatą programinė įranga. Sukurti duomenų
sklaidos objektai eLABa saugykloje
metaduomenų transformacijai atlikti.
Sukonfigūruota programinė įranga OAI-PMH
standarto protokolu metaduomenų atrankai,
transformacijai ir perdavimui į ALEPH, kad
būtų galima užtikrinti informacijos paiešką ir
pateikimą vartotojui LVB aplinkoje. Sukurtas
šio projekto vykdymo metu sukurtos VDDB
(eLABa) integravimo į SFX sistemą modelis.
Išsamesnė informacija pateikiama studijoje
„VDDB integravimo į mokslo ir studijų
informacinę erdvę modelis“ (studija
pateikiama 2007-07-10 MP Nr. 2.4.-VS-02M10 priede Nr. 3).
Autorinė sutartis 2007-02-28 Nr. A-5745 ir
perdavimo-aprobavimo aktas b/n 2007-06-21
pateikti su 2007-08-11 MP Nr. 2.4.-VS-02M11 finansiniais dokumentais. Darbus atliko
VDDB ekspertai: V.Labašauskas,
L.Salelionis, A.Matuzonis, M.Muckus,
A.Stonis, A.Franckevičius, S.Grigonis,
A.Barila, M.Montvilas, A.Venčkauskas,
A.Tomkevičius, L.Stabingis, G.Cibas,
T.Adomaitytė, L.Šarlauskienė,
L.Bloveščiūnienė, G.Tautkevičienė,
E.Banionytė, A.Vaškevičienė, D.Jurkšaitienė.

2.6.

Paslaugų teikėjo
konkurso
organizavimas

Nuo 2008-05
iki 2008-06

Nuo 2008-05
iki 2008-06

2.7.

Paslaugų teikėjo
atranka

2008-06

2008-06

2.8.

HSM duomenų
kolekcijos modelio
eLABa talpykloje
(VDDB) sukūrimas

Nuo 2008-06
iki 2008-08

Nuo 2008-06
iki 2008-08

3.

VDDB
integravimas į
LVB
Lietuvos ir užsienio
VDDB integravimo
į LVB
specifikacijos
rengimas

Nuo 2007-03
iki 2007-06

Nuo 2007-03
iki 2007-06

Nuo 2007-03
iki 2007-03

Nuo 2007-03
iki 2007-04
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2008-05-16 raštu Nr. SUT-194/0019 parengti
ir pateikti ESFA suderinimui Neskelbiamų
supaprastintų derybų pirkimo dokumentai
paslaugoms pirkti (HSM duomenų kolekcijos
modelis (studija)). 2008-05-29 raštu Nr. 2008ESF-05845 gautas ESFA pritarimas šiai
pirkimo dokumentacijai.
2008-06-06 paslaugų teikėjui L.Salelioniui
perduotas kvietimas pateikti pasiūlymą. 200806-17 paslaugų teikėjas pateikė pasiūlymą ir
įvyko neskelbiamos derybos.
2008-08-04 pasirašyta Autorinė kūrinio
užsakymo sutartis Nr. SF08-SUT-194-HSM A6560. 2008-08-25 autorių kolektyvas
vadovaujamas L.Salelionio pateikė studiją
"HSM (humanitarinių ir socialinių mokslų)
duomenų kolekcijos modelis". Studija
pateikiama MP 2008-09-29 Nr. 2.4-VS-02M16 Priede Nr. 1. Studijoje pateikiama išsami
informacija apie HSM kolekcijos modelio
sukūrimą, e. dokumentų talpinimo į eLABa
(VDDB) talpyklą programinės įrangos
atnaujinimą, HSM e. katalogo ALEPH
sistemoje sukūrimą, HSM e. katalogo
įtraukimą į Lietuvos virtualios bibliotekos
portalą, metaduomenų sklaidos per OAI-PMH
programinės įrangos atnaujinimą. Autorinė
sutartis 2008-08-04 Nr. SF08-SUT-194-HSM
A-6560 ir perdavimo-aprobavimo aktas b/n
2008-08-27 pateikiami su MP 2008-09-29 Nr.
2.4.-VS-02-M16 finansiniais dokumentais.

Lietuvos ir užsienio VDDB integravimo į LVB
specifikacija parengta. Specifikacijoje yra
pateiktos atrinktos VDDB, jų integravimo
parametrai, vartotojų prieigos prie elektroninių
išteklių informacija, MetaLib ir SFX išteklių
aktyvizavimo duomenys ir kita būtina
integravimui informacija. Išsamesnė
informacija pateikiama studijoje „VDDB
integravimo į mokslo ir studijų informacinę
erdvę modelis“. (studija pateikiama 2007-0710 MP Nr. 2.4.-VS-02-M10 priede Nr. 3).
Autorinė sutartis 2007-02-28 Nr. A-5745 ir
perdavimo-aprobavimo aktas b/n 2007-06-21
pateikti su 2007-08-11 MP Nr. 2.4.-VS-02M11 finansiniais dokumentais. Darbus atliko
VDDB ekspertai: V.Labašauskas,
L.Salelionis, A.Matuzonis, M.Muckus,
A.Stonis, A.Franckevičius, S.Grigonis,
A.Barila, M.Montvilas, A.Venčkauskas,
A.Tomkevičius, L.Stabingis, G.Cibas,
T.Adomaitytė, L.Šarlauskienė,
L.Bloveščiūnienė, G.Tautkevičienė,
E.Banionytė, A.Vaškevičienė, D.Jurkšaitienė.

3.2.

SFX sistemos
konfigūravimas ir
parametrizavimas

Nuo 2007-04
iki 2007-05

Nuo 2007-04
iki 2007-05

3.3.

Testavimas

Nuo 2007-06
iki 2007-06

Nuo 2007-06
iki 2007-06

4.

Lietuvos VDDB ir
LVB integravimas
su Lietuvos mokslo
ir studijų
informacijos
sistema (LieMSIS)
VDDB ir LVB
sujungimo su
LieMSIS
specifikacijos
parengimas

Nuo 2007-02
iki 2007-08

Nuo 2007-02
iki 2007-10

Nuo 2007-02
iki 2007-04

Nuo 2007-03
iki 2007-06
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MetaLib ir SFX konfigūravimo ir
parametrizavimo aprašymas yra pateiktas
studijoje „VDDB integravimo į mokslo ir
studijų informacinę erdvę modelis“. (studija
pateikiama 2007-07-10 MP Nr. 2.4.-VS-02M10 priede Nr. 3). Autorinė sutartis 2007-0228 Nr. A-5745 ir perdavimo-aprobavimo aktas
b/n 2007-06-21 pateikti su 2007-08-11 MP Nr.
2.4.-VS-02-M11 finansiniais dokumentais.
Darbus atliko VDDB ekspertai:
V.Labašauskas, L.Salelionis, A.Matuzonis,
M.Muckus, A.Stonis, A.Franckevičius,
S.Grigonis, A.Barila, M.Montvilas,
A.Venčkauskas, A.Tomkevičius, L.Stabingis,
G.Cibas, T.Adomaitytė, L.Šarlauskienė,
L.Bloveščiūnienė, G.Tautkevičienė,
E.Banionytė, A.Vaškevičienė, D.Jurkšaitienė.
Testavimo metu yra tikrinamas korektiškas
VDDB veikimas MetaLib ir SFX aplinkose.
Vartotojų prieigai atrenkamos tos VDDB,
kurių korektišką veikimą techniškai galima
užtikrinti LVB portale. Informacija pateikiama
studijoje „VDDB integravimo į mokslo ir
studijų informacinę erdvę modelis“. (studija
pateikiama 2007-07-10 MP Nr. 2.4.-VS-02M10 priede Nr. 3). Autorinė sutartis 2007-0228 Nr. A-5745 ir perdavimo-aprobavimo aktas
b/n 2007-06-21 pateikti su 2007-08-11 MP Nr.
2.4.-VS-02-M11 finansiniais dokumentais.
Darbus atliko VDDB ekspertai:
V.Labašauskas, L.Salelionis, A.Matuzonis,
M.Muckus, A.Stonis, A.Franckevičius,
S.Grigonis, A.Barila, M.Montvilas,
A.Venčkauskas, A.Tomkevičius, L.Stabingis,
G.Cibas, T.Adomaitytė, L.Šarlauskienė,
L.Bloveščiūnienė, G.Tautkevičienė,
E.Banionytė, A.Vaškevičienė, D.Jurkšaitienė.

VDDB ir LVB sujungimo su Lietuvos mokslo
ir studijų informacijos sistemomis specifikacija
parengta. Specifikacijoje numatyta kokia
informacija bus perduodama iš Lietuvos
mokslo ir studijų institucijų informacijos
sistemų į kuriamą centrinę vartotojų duomenų
bazę, kokiais būdais ši informacija bus
kaupiama ir naudojama prieigos prie
elektroninių išteklių autentifikavimo ir
autorizavimo tikslais.

4.2.

VDDB ir LVB
sujungimo su
LieMSIS
posistemio
projektavimas ir
diegimas

Nuo 2007-05
iki 2007-07

Nuo 2007-06
iki 2007-09

4.3.

Testavimas

Nuo 2007-08
iki 2007-08

Nuo 2007-09
iki 2007-10

5.

Sąlygų LVB ir
VDDB patekti į
užsienio virtualių
bibliotekų ir kitų
informacijos
paieškos sistemų
erdvę sudarymas

Nuo 2007-09
iki 2008-03

Nuo 2007-09
iki 2008-03
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Informacija pateikiama studijoje „Lietuvos
mokslo ir studijų informacinės erdvės modelis“
(studija pateikiama 2008-01-30 MP Nr. 2.4.VS-02-M13, priedas Nr. 1). Autorinė sutartis
2007-02-28 Nr. A-5746 ir perdavimoaprobavimo aktas b/n 2007-11-27 pateikti su
2008-01-30 MP Nr. 2.4.-VS-02-M13
finansiniais dokumentais. Darbus atliko VDDB
ekspertai:
A.Matuzonis, A.Barila, J.Mikašauskas,
S.Grigonis, L.Salelionis, A.Franckevičius,
L.Stabingis, K.Morkūnas.
Suprojektuota centralizuota vartotojų duomenų
bazė, atitinkanti LDAP standartą. Sukurtas
testinis duomenų bazės modelis panaudojant
atvirojo kodo OpenLDAP programinę įrangą,
testinis SSO (Single Sign-on) sistemos
modelis, panaudojant atviro kodo programinę
įranga Shibboleth. Sukurti duomenų
importavimo (konvertavimo) moduliai
duomenų iš institucijų informacijos sistemų
perdavimui į OpenLDAP ir Shibboleth.
Pratestuotas duomenų importas į Open LDAP.
Informacija pateikiama studijoje „Lietuvos
mokslo ir studijų informacinės erdvės modelis“
(studija pateikiama 2008-01-30 MP Nr. 2.4.VS-02-M13, priedas Nr. 1). Autorinė sutartis
2007-02-28 Nr. A-5746 ir perdavimoaprobavimo aktas b/n 2007-11-27 pateikti su
2008-01-30 MP Nr. 2.4.-VS-02-M13
finansiniais dokumentais. Darbus atliko VDDB
ekspertai: A.Matuzonis, A.Barila,
J.Mikašauskas, S.Grigonis, L.Salelionis,
A.Franckevičius, L.Stabingis, K.Morkūnas.
Pratestuotas LVB ir VDDB sujungimo su
centralizuota vartotojų duomenų baze
funkcionalumas. Testavimui buvo naudojama
KTU mokslo ir studijų informacijos sistemos
darbuotojų ir studentų duomenų bazės.
Informacija pateikiama studijoje „Lietuvos
mokslo ir studijų informacinės erdvės modelis“
(studija pateikiama 2008-01-30 MP Nr. 2.4.VS-02-M13, priedas Nr. 1). Autorinė sutartis
2007-02-28 Nr. A-5746 ir perdavimoaprobavimo aktas b/n 2007-11-27 pateikti su
2008-01-30 MP Nr. 2.4.-VS-02-M13
finansiniais dokumentais. Darbus atliko VDDB
ekspertai: A.Matuzonis, A.Barila,
J.Mikašauskas, S.Grigonis, L.Salelionis,
A.Franckevičius, L.Stabingis, K.Morkūnas.

5.1.

Lietuvos mokslo ir
studijų informacijos
pateikimas užsienio
virtualioms
bibliotekoms ir
informacijos
paieškos sistemoms
(4) specifikacijos
parengimas

Nuo 2007-09
iki 2007-10

Nuo 2007-09
iki 2007-11

5.2.

Informacijos
pateikimo modulio
projektavimas ir
diegimas

Nuo 2007-11
iki 2008-03

Nuo 2007-11
iki 2008-02
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Apžvelgti mokslinės informacijos sklaidos per
internetines paieškos sistemas technologijų
modeliai, metaduomenų informacijos paieškai
formatai. Specifikuotas Lietuvos mokslo ir
studijų informacijos sklaidos per paieškos
sistemas modelis, pasiūlytos modelio
įgyvendinimo priemonės. Specifikacija
pateikta studijoje „Mokslo ir studijų
informacijos sklaidos per paieškos sistemas
modelis“, studija pateikta ESFA 2008-04-24
Ataskaitos apie projekto pažangą Nr. 1 Priede
Nr. 1. Autorinė sutartis sudaryta 2007-02-28
(Nr. A-5747, kūrinio pavadinimas "Lietuvos
mokslo ir studijų informacijos sklaidos per
paieškos sistemas modelis"). Darbus atlieka
informacijos paieškos sistemų ekspertai N.
Kolesinskienė, D.Keraitė, E.Bačiulis, G.Cibas,
A.Stonis, S.Grigonis, A.Franckevičius,
G.Tautkevičienė. Pratęsus projektą ir paskyrus
šiai veiklai papildomą sumą pinigų, numatyta
informaciją pateikti ne 3, bet 4 užsienio
informacijos paieškos sistemoms. Taip pat
papildomai atrinkti ir į veiklą įtraukti 4
ekspertai: L.Šarlauskienė, D.Martinkienė,
D.Jurkšaitienė, M.Muckus.
Autorinė sutartis 2007-02-28 Nr A-5747 ir
perdavimo –aprobavimo aktas b/n 2008-03-19
pateikti su MP 2008-06-30 Nr. 2.4.-VS-02M15 finansiniais dokumentais.
Numatyta atlikti 2007-2008 m.
2007 m.
Projektuojamas informacijos DC ir MARC21
formatais pateikimo modulis tam naudojant
Z39.50 ir OAI-PMH standartų protokolus.
Kuriami metaduomenų formatų konverteriai.
Atliekami sklaidos internete bandymai.
Informacija pateikta studijoje „Mokslo ir
studijų informacijos sklaidos per paieškos
sistemas modelis“. Autorinė sutartis sudaryta
2007-02-28 (Nr. A-5747, kūrinio pavadinimas
"Lietuvos mokslo ir studijų informacijos
sklaidos per paieškos sistemas modelis").
Darbus atlieka informacijos paieškos sistemų
ekspertai N. Kolesinskienė, D.Keraitė,
E.Bačiulis, G.Cibas, A.Stonis, S.Grigonis,
A.Franckevičius, G.Tautkevičienė.

5.3.

Testavimas

Nuo 2008-02
iki 2008-03

Nuo 2008-02
iki 2008-03

6.

Projekto
administravimas,
informacijos apie
projektą, jo eigą ir
rezultatus sklaida
Konkursas e.
katalogų
ekspertams

Nuo 2005-03
iki 2008-08

Nuo 2005-03
iki 2008-08

2005-03

2005-04

6.1.

6.2.

Konkursas VDDB
ekspertams

2005-07

2005-07

6.3.

Konkursas
seminarų
aptarnavimui

2005-03

2005-04
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Pratęsus projektą ir paskyrus šiai veiklai
papildomą sumą pinigų, numatyta informaciją
pateikti ne 3, bet 4 užsienio virtualioms
bibliotekoms ir informacijos paieškos
sistemoms. Taip pat papildomai atrinkti ir į
veiklą įtraukti 4 ekspertai: L.Šarlauskienė,
D.Martinkienė, D.Jurkšaitienė, M.Muckus.
Autorinė sutartis 2007-02-28 Nr A-5747 ir
perdavimo –aprobavimo aktas b/n 2008-03-19
pateikti su MP 2008-06-30 Nr. 2.4.-VS-02M15 finansiniais dokumentais.
2008 m.
Įvykdžius projekto veiklą, sudarytos sąlygos
Lietuvos mokslo ir studijų informacijai patekti
į 6 užsienio virtualias bibliotekas ir kitas
informacijos paieškos sistemas (NDLTD (The
Networked Digital Library of Theses and
Dissertations), eIFL (Electronic Information
For Libraries), Google, Google Schollar,
OAIster , Scirus). Informacija pateikiama
studijoje "Lietuvos mokslo ir studijų
informacijos sklaidos per paieškos sistemas
modelis". Studija pateikiama Ataskaitos apie
projekto pažangą 2008-04-24 Nr. 1 Priede Nr.
1. Autorinė sutartis 2007-02-28 Nr. A-5747 ir
perdavimo –aprobavimo aktas b/n 2008-03-19
pateikti su MP 2008-06-30 Nr. 2.4.-VS-02M15 finansiniais dokumentais.
Informacijos pateikimo modelio testavimas
atliktas. Informacija pateikiama studijoje
"Lietuvos mokslo ir studijų informacijos
sklaidos per paieškos sistemas modelis" .
Studija pateikiama Ataskaitos apie projekto
pažangą 2008-04-24 Nr. 1 Priede Nr. 1.
Autorinė sutartis 2007-02-28 Nr. A-5747 ir
perdavimo –aprobavimo aktas b/n 2008-03-19
pateikti su MP 2008-06-30 Nr. 2.4.-VS-02M15 finansiniais dokumentais.

Ekspertų atrankos konkurso komisijos posėdis
įvyko 2005-04-05, protokolas Nr. 3. ESFA
informuota 2005-07-08 su Mokėjimo prašymu
Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-02/SUT-194-M2,
mokėjimo prašymo priedas be numerio.
Ekspertų atrankos konkurso komisijos posėdis
įvyko 2005-07-20. ESFA informuota 2005-1010 su mokėjimo prašymu Nr. 2.4-VS-02-M3,
mokėjimo prašymo priedas Nr. 5.
Remiantis "KTU pirkimų, paremtų įprasta
komercine praktika, taisyklių" 27 punktu,
maitinimui bei universitetinių renginių
organizavimui apklausos vykdyti nereikia.

Paslaugų teikėjas - "L.Valiukienės įmonė",
teikė paslaugas maitinant seminarų 2005-04-27
(2005-07-11 mokėjimo prašymo Nr.
ESF/2004/2.4.0-K02-VS-02/SUT-194-M2
finansinės dalies dokumentas Nr. 45/2) ir
2005-06-27 (2005-10-10 mokėjimo prašymo
Nr. 2.4-VS-02-M3 finansinės dalies
dokumentas Nr. 45/2) dalyvius.
Straipsnis „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų
plėtojimas: Lietuvos virtuali biblioteka“
paskelbtas 2005-06-30 laikraštyje
"Respublika" Nr. 150 (4602). ESFA
informuota 2005-07-08 su Mokėjimo prašymu
Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-02/SUT-194-M2,
priedas Nr. 3.
2005 m. veiklos ataskaita Nr. 1 paskelbta
projekto interneto svetainėje 2005-12-29.
Svetainės adresas http://lvb.sf.library.lt. (žr.
2006-01-30 mokėjimo prašymo Nr. 2.4-VS02-M3 priedą Nr. 6)
Lankstinuką spausdino IĮ „Igmovila“, ESFA
informuota 2006-01-30 su Mokėjimo prašymu
Nr.2.4.-VS-02-M4, mokėjimo prašymo priedas
Nr. 4.
Pravesti du projekto seminarai.

6.4.

Straipsnių
publikavimas

2005-05

2005-06

6.5.

Ataskaitų
publikavimas

2005-12

2005-12

6.6.

Lankstinukų
rengimas

Nuo 2005-09
iki 2005-10

Nuo 2005-09
iki 2005-10

6.7.

Seminarų
pravedimas:
Valstybinės svarbos
projektas „Lietuvos
virtuali biblioteka
bei visateksčių
dokumentų
duomenų bazės
sukūrimas, 2005
metai (pristatymas)
Bibliotekų e.
katalogų
integravimas į
LVB, 2005 metai

2005-04 ir
2005-06
2005-04

2005-04 ir
2005-06
2005-04

2005-07

2005-06

Seminaras įvyko 2005-06-27. Dalyvavo 119
dalyvių: projekte dalyvaujančių institucijų
bibliotekų bei leidyklų darbuotojai. Seminaro
medžiaga pateikta ESFA 2005-07-11 su
Mokėjimo prašymu Nr. ESF/2004/2.4.0-K02VS-02/SUT-194-M2 (priedas Nr. 5).

Interneto svetainės
kūrimas

Nuo 2005-03
iki 2005-05

Nuo 2005-06
iki 2005-07

Interneto svetainė sukurta 2005-08-01.
Adresas: http://lvb.sf.library.lt. Interneto
svetainės dizaino maketas pateiktas ESFA
2005-09-12 raštu Nr.SUT-194/0026.
Techniniai dokumentai pateikti ESFA 200510-10 su Mokėjimo prašymu Nr. 2.4-VS-02M3 (Priedas Nr. 3), sutartis su tiekėju UAB
„Dakra“ ir kiti finansiniai dokumentai pateikti
ESFA 2006-01-30 su Mokėjimo prašymu Nr.
2.4.-VS-02-M4 (finansinės dalies dokumentai
Nr. 47/4, 48/3 ir 49/3).

6.8.
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Seminaras įvyko 2005-04-27. Dalyvavo 147
dalyviai: projekte dalyvaujančių institucijų
bibliotekų bei leidyklų darbuotojai. Seminaro
medžiaga pateikta ESFA 2005-07-11 su
Mokėjimo prašymu Nr. ESF/2004/2.4.0-K02VS-02/SUT-194-M2 (priedas Nr. 4).

6.9.

6.10.
6.11.

Projekto eigos
viešinimas
interneto svetainėje
(ne rečiau kaip 1
kartą per mėnesį)

2006 m.
Konkursas
LieMSIS
ekspertams
Konkursas
seminarų
aptarnavimui

Nuo 2005-05
iki 2008-02

Nuo 2005-05

Projekto interneto svetainėje periodiškai buvo
skelbiamos naujienos, susijusios su projekto
veiklų vykdymu; pateikiamas projekto veiklų
įvykdymo grafikas; talpinama informacija apie
seminarus (seminaro pranešimai, transliacija);
įvairios publikacijos, susijusios su projektu;
metinė projekto veiklų įgyvendinimo ataskaita.
Projekto svetainėje taip pat buvo talpinama
informacija skirta registruotiems vartotojams.
(žr. 2006-01-30 mokėjimo prašymo Nr. 2.4VS-02-M4 priedas Nr. 6)

2006-12

2007-01

2006-03

2006-01

Dėl KTU paraiškų teikimo autoriniams
darbams tvarkos pasikeitimų konkursas
LieMSIS ekspertams nukeltas vieną mėnesį.
Remiantis "KTU pirkimų, paremtų įprasta
komercine praktika, taisyklių" 27 punktu,
maitinimui bei universitetinių renginių
organizavimui apklausos vykdyti nereikia.
2006-06-08 Užsakomasis straipsnis „Pradeda
veikti elektroninė Lietuvos akademinė
biblioteka“. Publikuota dienraštyje
„Respublika“ 2006-06-08 Nr. 128 (4883).
Straipsnį rengė projekto atstovė sklaidai N.
Valytė. ESFA informuota 2006-07-10 su
Mokėjimo prašymu Nr. 2.4.-VS-02-M6,
priedas Nr. 3 ir finansinės dalies dokumentas
Nr. 39/3.
2006 m. veiklos ataskaita Nr. 2 paskelbta
projekto interneto svetainėje 2006-12-29.
ESFA informuota 2007-01-30 su MP Nr. 2.4.VS-02-M8, priedas Nr. 12. Svetainės adresas
http://lvb.sf.library.lt.
2006-10 parengtas projekto lankstinukas;
lankstinuką spausdino IĮ „Igmovila“, ESFA
informuota 2007-01-30 su Mokėjimo prašymu
Nr.2.4.-VS-02-M8, mokėjimo prašymo priedas
Nr. 10.
Pravesti trys projekto seminarai

6.12.

Straipsnių
publikavimas

2006-05

2006-06

6.13.

Ataskaitų
publikavimas

2006-12

2006-12

6.14.

Lankstinukų
rengimas

Nuo 2006-09
iki 2006-10

Nuo 2006-09
iki 2006-10

6.15.

Seminarų
pravedimas

2006-01,
2006-05 ir
2006-10
2006-02

2006-01,
2006-05 ir
2006-10
2006-01

„Valstybinės
svarbos projektas
„Lietuvos virtuali
biblioteka bei
visateksčių
dokumentų
duomenų bazės
sukūrimas, 2005
metai (eiga,
rezultatai)“
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Seminaras įvyko 2006-01-24 KTU Distancinio
mokymo centre, Studentų g. 48A-337, Kaune.
Dalyvavo 157 dalyviai: projekte dalyvaujančių
institucijų bibliotekų bei leidyklų darbuotojai.
Seminarą vietoje stebėjo 114 dalyvių,
distancinio mokymo klasėse seminarą stebėjo
43 dalyviai. Seminaro medžiaga pateikta
ESFA 2006-04-10 su MP 2.4.-VS-02-M5 (5
priedas).

"Lietuvos VDDB
kūrimas, 2006
metai"

2006-04

2006-05

"VDDB
integravimas į
LVB, 2006 metai"

2006-10

2006-10

6.16.

Projekto eigos
viešinimas
interneto svetainėje

Nuo 2005-05
iki 2008-02

Nuo 2005-05

6.17.

Konkursas
bibliotekų e.
katalogų ekspertui
(1)

Nenumatyta

2005-11

6.18.

Konkursas VDDB
ekspertams (3)

Nenumatyta

2006-02

6.19.

Konkursas
bibliotekų e.
katalogų
ekspertams (4)

Nenumatyta

2006-02

6.20.

Konkursas VDDB
ekspertui (1)

Nenumatyta

2006-02
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Seminaras įvyko 2006-05-30 KTU Distancinio
mokymo centre, Studentų g. 48A-337, Kaune.
Dalyvavo 136 dalyviai: projekte dalyvaujančių
institucijų bibliotekų bei leidyklų darbuotojai.
Seminarą vietoje stebėjo 92 dalyviai,
distancinio mokymo klasėse seminarą stebėjo
44. Taip pat internetinės ViPS sistemos
pagalba seminarą stebėjo 30 dalyvių. Seminaro
medžiaga pateikta ESFA 2006-07-10 su MP
2.4-VS-02_M6 (4 priedas).
Seminaras įvyko 2006-10-19 Lietuvos parodų
ir konferencijų centre "Litexpo", Laisvės pr.5,
Vilniuje. Seminarą vietoje stebėjo 123 dalyvių.
Seminaro medžiaga pateikta ESFA 2007-01-30
su MP 4.2.-VS-02-M8 (3 priedas).
Projekto interneto svetainėje periodiškai buvo
skelbiamos naujienos, susijusios su projekto
veiklų vykdymu; pateikiamas projekto veiklų
įvykdymo grafikas; talpinama informacija apie
seminarus (seminaro pranešimai, transliacija);
įvairios publikacijos, susijusios su projektu;
metinė projekto veiklų įgyvendinimo ataskaita.
Projekto svetainėje taip pat buvo talpinama
informacija skirta registruotiems vartotojams.
Ekspertų atrankos konkurso komisijos posėdis
įvyko 2005-11-21, protokolas Nr. 5. Konkursą
laimėjo R.Gaidelis. Ekspertų atrankos
protokolas pateiktas MP papildymo (2006-0602 raštas Nr.SUT-194/0034) priede Nr. 5.
Ekspertų atrankos konkurso komisijos posėdis
įvyko 2006-02-21, protokolas Nr. 6. Atrinkti
ekspertai A.Venčkauskas, A.Tomkevičius ir
L.Stabingis. Ekspertų atrankos protokolas
pateiktas MP papildymo (2006-06-02 raštas
Nr.SUT-194/0034) priede Nr. 6.
Ekspertų atrankos konkurso komisijos posėdis
įvyko 2006-02-28, protokolas Nr. 7. Konkursą
laimėjo G.Tautkevičienė, L.Šarlauskienė,
V.Dzingienė ir R.Abramčikienė. Ekspertų
atrankos protokolas pateikiamas MP 2007-0130 Nr. 2.4-VS-02-M8 priede Nr. 5.
Ekspertų atrankos konkurso komisijos posėdis
įvyko 2006-02-28, protokolas Nr. 7. Ekspertų
atrankos protokolas pateikiamas MP 2007-0130 Nr. 2.4-VS-02-M8 priede Nr. 5.

6.21.

2007 m.
Konkursas
informacijos
paieškos sistemų
ekspertams

2007-08

2007-02

2007-12

6.22

Konkursas
seminarų
aptarnavimui

2007-03

2007-01

2007-10

6.23

Konkursas auditui

Nuo 2007-09
iki 2007-12

Nuo 2005-11
iki 2006-01

6.24

Straipsnių
publikavimas

2007-05

2007-07

6.25.

Ataskaitų
publikavimas

2007-12

2007-12

6.26.

Lankstinukų
rengimas

Nuo 2007-09
iki 2007-10

Nuo 2007-09
iki 2007-10
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Ekspertų atrankos konkurso komisijos posėdis
įvyko 2007-02-28, protokolas Nr. 12. Atrinkti
ekspertai: N.Kolesinskienė, D.Keraitė,
E.Bačiulis, G.Cibas, A.Stonis, S.Grigonis,
A.Franckevičius, G.Tautkevičienė. Ekspertų
atrankos protokolas pateikiamas MP 2007-0410 Nr. 2.4.-VS-02-M9 priede Nr. 6.
Pratęsus projektą ir paskyrus šiai veiklai
papildomą sumą pinigų, buvo padidintas
ekspertų skaičius nuo 8 iki 12. 2007-12-19
papildomai atrinkti ir į veiklą įtraukti 4
ekspertai: L.Šarlauskienė, D.Martinkienė,
D.Jurkšaitienė, M.Muckus (Protokolas Nr. 13).
Ekspertų atrankos protokolas pateikiamas
2008-01-30 MP Nr. 2.4.-VS-02-M13 priede
Nr. 9.
Įprastos komercinės praktikos būdu atrinkta
firma seminarų dalyvių maitinimui Protokolas
2007-01-11 Nr. 18, konkursą laimėjo
L.Valiukienės įmonė.
Įprastos komercinės praktikos būdu atrinktas
konferencijų salės nuomos paslaugų teikėjas.
Protokolas Nr. 3386, konkursą laimėjo UAB
Lietuvos parodų centras „Litexpo“.
Konkursas surengtas 2005-2006 m. Pirkimo
dokumentai pateikti ESFA 2005-11-10 raštu
Nr. SUT-191/0036 (pirkimo dokumentaciją
visų suinteresuotų KTU projektų vardu vykdė
SUT-191 vadybininkas G.Žemaitis), sutarties
projektas pateiktas ESFA 2006-01-04 raštu Nr.
SUT-194/0001. Sutartis pasirašyta 2006-01-31,
sutarties kopija pateikta ESFA 2006-02-08
raštu Nr. SUT-194/0012.
Straipsnis "Mokymosi literatūra tapo lengviau
pasiekiama" išspausdintas 2007-07-26
laikraštyje "Respublika" Nr. 168 (5221).
Straipsnį parengė projekto atstovė sklaidai
N.Valytė ir projekto vadovas V.Kučiukas.
Straipsnio kopija pateikiama MP 2007-10-10
Nr. 2.4.-VS-02-M12 Priede Nr. 2, finansiniai
dokumentai pateikti su to mokėjimo prašymo
finansiniais dokumentais.
Ataskaita apie projekto vykdymo eigą 2007
metais paskelbta projekto tinklapyje 2007-1229. Svetainės adresas http://lvb.sf.library.lt.
2007-10 parengtas projekto lankstinukas;
lankstinuką spausdino IĮ „Igmovila“, ESFA
informuota 2008-01-30 su MP Nr.2.4.-VS-02M8, Priedas Nr.2 .

2007-02,
2007-04,
2007-07
2007-02

2007-02,
2007-05,
2007-10
2007-02

2007-04

2007-05

"Lietuvos mokslo ir
studijų informacijos
pateikimas užsienio
virtualioms
bibliotekoms ir
informacijos
paieškos
sistemoms, 2007
metai"

2007-07

2007-10

6.28

Projekto eigos
viešinimas
interneto svetainėje

Nuo 2005-05
iki 2008-03

Nuo 2005-05

6.29

Konkursas
informacijos
paieškos sistemų
ekspertams

Nenumatyta

2007-12

6.27.

Seminarų
pravedimas
"Valstybinės
svarbos projektas
"Lietuvos virtuali
biblioteka bei
visateksčių
dokumentų
duomenų bazės
sukūrimas", 2006
metai (eiga,
rezultatai)"
"Lietuvos VDDB ir
LVB sujungimas su
Lietuvos mokslo ir
studijų informacijos
sistema, 2007
metai"
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Seminaras įvyko 2007-02-24 Lietuvos parodų
ir konferencijų centre "Litexpo", Laisvės pr.5,
Vilniuje. Pranešimą skaitė V.Kučiukas.
Seminarą vietoje stebėjo 61 dalyvis. Seminaro
medžiaga pateikiama MP 2007-04-11 Nr. 2.4.VS-02-M9 1 priede.

Seminaras įvyko 2007-05-29 KTU Distancinio
mokymo centre, Studentų g. 48A-337, Kaune.
Pranešimus skaitė V.Kučiukas,
A.Franckevičius, S.Grigonis, L.Salelionis.
Dalyvavo 90 dalyvių: projekte dalyvaujančių
institucijų bibliotekų bei leidyklų darbuotojai.
Seminarą vietoje stebėjo 89 dalyviai,
distancinio mokymo klasėse seminarą stebėjo
1. Seminaro medžiaga pateikiama MP 200707-10 Nr. 2.4.-VS-02-M10 priede Nr. 1.
Seminaras įvyko 2007-10-26 Parodų ir
konferencijų centre, Laisvės pr. 5, Vilniuje.
Pranešimus skaitė V.Kučiukas,
A.Franckevičius, S.Grigonis, N.Kolesinskienė.
Dalyvavo 96 dalyviai: projekte dalyvaujančių
institucijų bibliotekų bei leidyklų darbuotojai.
Seminaro medžiaga (dalyvių sąrašai,
pasisakymų skaidrės, seminaro įrašas CD)
pateikiama MP 2008-01-30 Nr. 2.4.-VS-02M13 priede Nr. 1.
Projekto interneto svetainėje periodiškai buvo
skelbiamos naujienos, susijusios su projekto
veiklų vykdymu; pateikiamas projekto veiklų
įvykdymo grafikas; talpinama informacija apie
seminarus (seminaro pranešimai, transliacija);
įvairios publikacijos, susijusios su projektu;
metinė projekto veiklų įgyvendinimo ataskaita.
Projekto svetainėje taip pat buvo talpinama
informacija skirta registruotiems vartotojams.
Ekspertų atrankos konkurso komisijos posėdis
įvyko 2007-12-19, protokolas Nr. 13. Pirkimas
vykdomas pagal PPP Nr. 4, 13 eilutę. Atrinkti
ekspertai: L.Šarlauskienė, D.Martinkienė,
D.Jurkšaitienė, M.Muckus. Ekspertai dirbs
pagal autorinę sutartį 2007-02-28 Nr. A-5747.
Ekspertai dirba vykdant 5 veiklą "Sąlygų LVB
ir VDDB patekti į užsienio virtualių bibliotekų
ir kitų informacijos paieškos sistemų erdvę
sudarymas".

6.30

6.31

2008 m.
Seminarų
2008-05
pravedimas
„Projekto „Lietuvos
virtuali biblioteka
bei visateksčių
dokumentų
duomenų bazės
sukūrimas“
tęstinumo ir plėtros
galimybės“
Valstybinės svarbos 2008-05
projektas „Lietuvos
virtuali biblioteka
bei visateksčių
dokumentų
duomenų bazės
sukūrimas“ 2007
metai (rezultatų
pristatymas)“
Ataskaitų
2008-08
publikavimas

2008-02 ir
2008-05
2008-02

2008-05

2008-08

6.32

Auditas

2008-08

2008-09

6.33

Projekto eigos
viešinimas
interneto svetainėje

Nuo 2005-05
iki 2008-08

Nuo 2005-05
iki 2008-08

Seminaras įvyko 2008-02-22 Parodų ir
konferencijų centre, Laisvės pr. 5, Vilniuje.
Pranešimą skaitė V.Kučiukas. Dalyvavo 76
dalyviai - projekte dalyvaujančių institucijų
bibliotekų ir leidyklų darbuotojai. Seminaro
medžiaga (dalyvių sąrašai, pasisakymo
skaidrės, seminaro dalyvių anketų suvestinė,
seminaro įrašas elektroniniame formate)
pateikiama Ataskaitos apie projekto pažangą
2008-04-24 Nr. 1 Priede Nr. 2.
Seminaras įvyko 2008-05-22 KTU Auloje,
A.Mickevičiaus g. 37, Kaune. Pranešimus
skaitė V.Kučiukas ir D.Černytė. Dalyvavo 73
dalyviai: projekte dalyvaujančių institucijų
bibliotekų bei leidyklų darbuotojai. Seminaro
medžiaga (dalyvių sąrašai, pasisakymų
skaidrės) pateikiama MP 2008-06-30 MP Nr.
2.4.-VS-02-M15 priede Nr. 1.
Ataskaita apie projekto vykdymo eigą 2008
metais paskelbta projekto tinklapyje 2008-0829. Svetainės adresas http://lvb.sf.library.lt.
Auditoriaus išvada kartu su audito ataskaita
pateikiama MP 2008-09-29 Nr. 2.4.-VS-02M16 Priede Nr. 6.
Projekto interneto svetainėje periodiškai buvo
skelbiamos naujienos, susijusios su projekto
veiklų vykdymu; pateikiamas projekto veiklų
įvykdymo grafikas; talpinama informacija apie
seminarus (seminaro pranešimai, transliacija);
įvairios publikacijos, susijusios su projektu;
metinė projekto veiklų įgyvendinimo ataskaita.
Projekto svetainėje taip pat buvo talpinama
informacija skirta registruotiems vartotojams.
Pasibaigus sutarčiai su interneto svetainę
prižiūrėjusia firma UAB "Dakra", nuo 2008-03
informaciją rengia ir interneto svetainėje
talpina projekto atstovė sklaidai N.Valytė.

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto veiklos įgyvendinimo
2005 metais
Projekto veiklų pradžia vėlavo dėl KTU organizacinių problemų administruojant ES struktūrinių fondų
finansuojamus projektus bei dėl užtrukusio paslaugų pirkimo būdo ir ekspertų atrankos patvirtinimo. Tačiau
metų eigoje skirtumas buvo išlygintas ir veikla vyksta pagal veiklų grafiką. Nukrypimai nuo projekto plano ir
veiklų aprašymo neplanuojami.
2006 metais
Kai kurios veiklos vėlavo po vieną mėnesį (vasaros laikotarpiu), tačiau metų eigoje buvo pasivyta. Projekto
rezultatams tai įtakos neturės.
Nukrypimai nuo projekto plano ir veiklų aprašymo neplanuojami.
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2007 metais
Kai kurios veiklos vėlavo po du mėnesius, tačiau metų eigoje buvo pasivyta ir veiklos sėkmingai užbaigtos.
Projekto rezultatams vėlavimas įtakos neturėjo.
Projektas yra pratęstas mėnesiui iki 2008-04-01, tuo pačiu yra pratęsta veikla „Sąlygų LVB ir VDDB patekti į
užsienio virtualių bibliotekų ir kitų informacijos paieškos sistemų erdvę sudarymas“.
2008 metais
Visos projekto veiklos yra sėkmingai užbaigtos.
6. Projekto finansavimas ir patirtos išlaidos
6.1. Visos iki ataskaitos pateikimo dienos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos:
Išlaidų kategorija
Planuota
Faktiškai patirtos Komentarai
lėšų suma
išlaidos iki
ataskaitos
pateikimo datos
1.
Projekto administracinės
299694,00 256621,31
išlaidos
2.
Projekto vykdymo išlaidos
3415781,00 3239277,99
3.
Kitos išlaidos
112207,00 98131,86
Iš viso

3827682,00 3594031,16

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto finansavimo ir patirtų išlaidų

6.2. Projekto finansavimo šaltiniai (gautos lėšos)
Nr.
Finansavimo šaltinis

1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.2.
1.3.
1.4.
2.

Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:
Paramos lėšos
Projekto vykdytojo ir partnerio (-ių)
lėšos
Nacionalinės lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybių disponuojamos lėšos
Kiti valstybės lėšų šaltiniai
Privačios pareiškėjo ir partnerio (-ių)
lėšos
Europos investicijų banko paskola
Projekto pajamos
Netinkamos išlaidos, finansuojamos iš
PVM specialiosios programos

Planuota

3827682
3827682

Faktiškai
gauta už
ataskaitinį
periodą
3594031,16
3594031,16

Komentarai

7. Projekto valdymas
Projekto valdymo schemos ir darbuotojų atsakomybės aprašymas
Projekto vadovas
2005 m.
Dalyvauja atrenkant darbuotojus, ekspertus ir dėstytojus ES struktūrinių fondų projektams vykdyti (paskirtas į
konkurso komisiją Rektoriaus 2005-03-09 įsakymu Nr. A-112).
Pristato projekto vykdymą seminaruose ir kituose viešuose renginiuose (seminarai 2005-04-27, 2005-06-27,
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Lietuvos virtualios bibliotekos pristatymas 2005-05-18).
Dalyvauja vykdant projekto viešuosius pirkimus.
Susitinka ir dalyvauja diskusijose su projekte dalyvaujančių institucijų atstovais siekiant kuo efektyviau vykdyti
projekte numatytas veiklas.
Rengia projekto patikslinimus ir patobulinimus ir pateikia juos svarstyti projekto Valdymo grupei.
Esminius projekto klausimus nuolat derina su ŠMM ir ESFA.
Kontroliuoja mokėjimo prašymų tikslumą, pateikimą laiku bei teisingumą.
Stebi ir kontroliuoja projekto ekspertų grupių atliekamą darbą.
2006 m.
Pristatė projekto vykdymą seminaruose ir kituose viešuose renginiuose (seminarai 2006-01-30, 2006-05-30 ir
2006-10-19).
Kitos projekto vadovo funkcijos nesikeitė.
2007 m.
Pristatė projektą seminaruose ir kituose viešuose projekto renginiuose (seminarai 2007-02-24, 2007-05-29,
2007-10-26, Frankfurto knygų mugė 2007-10-09 – 2007-10-15).
Kitos projekto vadovo funkcijos nesikeitė.
2008 m.
Pristatė projektą seminaruose 2008-02-22 ir 2008-05-22.
Kitos projekto vadovo funkcijos nesikeitė.
Projekto finansininkas
2005 m.
Vykdo projekto lėšų apskaitą ir kontrolę.
Rengia projekto mokėjimo prašymų finansinę dalį.
2006 m.
Funkcijos nesikeitė.
2007m.
Funkcijos nesikeitė.
2008 m.
Funkcijos nesikeitė.
Projekto vadybininkas
2005 m.
Organizuoja ir atsako už projekto viešuosius pirkimus.
Organizuoja projekto viešinimo seminarus (seminarai 2005-04-27, 2005-06-27).
Rengia mokėjimo prašymų vadybinę dalį.
Koordinuoja savalaikį ataskaitų ir formų pateikimą prižiūrinčioms institucijoms.
Rengia susirašinėjimo dokumentus projekto vykdymo klausimais su ESFA ir kitomis projekto dalyvaujančiomis
institucijomis.
Pavaduoja projekto vadovą pastarajam išvykus (vadovo komandiruotės 2005-04 ir 2005-09).
2006 m.
Organizuoja projekto viešinimo seminarus (seminarai 2006-01-30, 2006-05-30 ir 2006-10-19).
Pavaduoja projekto vadovą pastarajam išvykus (vadovo komandiruotė 2006-06).
Kitos vadybininko funkcijos nesikeitė.
2007 m.
Organizuoja projekto viešinimo seminarus (seminarai 2007-02-24, 2007-05-29 ir 2007-10-26).
Pavaduoja projekto vadovą pastarajam išvykus (vadovo komandiruotė 2007-06, 2007-10).
Kitos vadybininko funkcijos nesikeitė.
2008m.
Organizuoja projekto viešinimo seminarus (seminarai 2008-02-22 ir 2008-05-22), pristato projektą viešinimo
renginiuose (seminaras 2008-05-22).
Kitos vadybininko funkcijos nesikeitė.
Projekto atstovas sklaidai
2005 m.
Organizuoja viešinimo seminarus (seminarai 2005-04-27, 2005-06-27).
Rengia viešinimo straipsnius. Straipsnis „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas: Lietuvos virtuali
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biblioteka“ paskelbtas 2005-06-30 laikraštyje "Respublika" Nr. 150 (4602). ESFA informuota 2005-07-08 su
Mokėjimo prašymu Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-02/SUT-194-M2, priedas Nr. 3.
Bendrauja su žiniasklaidos atstovais, pateikia žiniasklaidai informacinius pranešimus apie projekto vykdymo
eigą.
Koordinuoja lankstinukų rengimą.
Koordinuoja informacijos viešinimą projekto interneto svetainėje.
Rengia informacinę medžiagą, pateikiamą parodose.
2006 m.
Organizavo viešinimo seminarus (seminarai 2006-01-30, 2006-05-30 ir 2006-10-19).
Rengia viešinimo straipsnius. Straipsnis„Pradeda veikti elektroninė Lietuvos akademinė biblioteka“. Publikuota
dienraštyje „Respublika“ 2006-06-08 Nr. 128 (4883). ESFA informuota 2006-07-10 su Mokėjimo prašymu Nr.
2.4.-VS-02-M6, priedas Nr. 3 ir finansinės dalies dokumentas Nr. 39/3.
Kitos atstovo sklaidai funkcijos nesikeitė.
2007 m.
Organizavo viešinimo seminarus (seminarai 2007-02-24, 2007-05-29 ir 2007-10-26).
Rengia viešinimo straipsnius. Straipsnis "Mokymosi literatūra tapo lengviau pasiekiama" išspausdintas 2007-0726 laikraštyje "Respublika" Nr. 168 (5221). Straipsnio kopija pateikiama MP 2007-10-10 Nr. 2.4.-VS-02-M12
Priede Nr. 2.
Kitos atstovo sklaidai funkcijos nesikeitė.
2008 m.
Organizavo viešinimo seminarus (seminarai 2008-02-22, 2008-05-22).
Kitos atstovo sklaidai funkcijos nesikeitė.
Virtualios dalykų rodyklės ir e. katalogų integravimo koordinatorius
2005 m.
Rengė e. katalogų integravimo ekspertų darbo programą.
Organizuoja e. katalogų ekspertų posėdžius.
Rengė e. katalogų ekspertų posėdžių protokolus.
Parengė publikavimui „Loginės e. katalogų struktūros ALEPH sistemoje specifikaciją“.
Dalyvavo testuojant sukurtą „Efektyvios informacijos paieškos e. kataloguose per virtualią biblioteką
programinę įrangą“
Rengia e. katalogų ekspertų veiklos pristatymo juodraštį.
2006 m.
Rengė e. katalogų integravimo ekspertų darbo programą.
Organizuoja e. katalogų ekspertų posėdžius.
Rengė e. katalogų ekspertų posėdžių protokolus.
Rengia e. katalogų ekspertų veiklos pristatymo juodraštį.
Kitos koordinatoriaus funkcijos nesikeitė.
2007 m.
Rengia virtualios dalykų rodyklės ekspertų darbo programą.
Organizuoja virtualios dalykų rodyklės ekspertų posėdžius.
Rengė virtualios dalykų rodyklės ekspertų posėdžių protokolus.
Rengia virtualios dalykų rodyklės ekspertų veiklos pristatymo juodraštį.
Atlieka e. katalogų priežiūrą.
Konsultuoja informacijos paieškos sistemų ekspertus e. katalogų programinės įrangos klausimais.
2008 m.
Atlieka e. katalogų priežiūrą.
Konsultuoja informacijos paieškos sistemų ekspertus e. katalogų programinės įrangos klausimais.
LVB ir VDDB projektavimo ir diegimo grupės vadovas
2005 m.
Organizuoja VDDB ekspertų grupės posėdžius.
Rengia VDDB ekspertų posėdžių protokolus.
Rengia VDDB ekspertų darbo programą.
Rengia VDDB ekspertų veiklos pristatymo juodraštį.
2006 m.
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LVB ir VDDB projektavimo ir diegimo grupės vadovo funkcijos nesikeitė.
2007 m.
Atlieka LVB ir VDDB priežiūrą.
LVB ir VDDB projektavimo ir diegimo grupės vadovo kitos funkcijos nesikeitė.
Konsultuoja informacijos paieškos sistemų ekspertus VDDB programinės įrangos klausimais.
2008 m.
Atlieka LVB ir VDDB priežiūrą.
LVB ir VDDB projektavimo ir diegimo grupės vadovo kitos funkcijos nesikeitė.
Konsultuoja informacijos paieškos sistemų ekspertus VDDB programinės įrangos klausimais.
Koordinuoja VDDB ekspertų grupės darbą.
Projekto veiklų įgyvendinimo stebėseną vykdo projekto vadovas ir projekto Valdymo grupė.
Projekto priežiūros komiteto sudėtis ir funkcijos
2005 m.
Projektų grupei („Lietuvos akademinės e-leidybos sistemos sukūrimas“, „Lietuvos virtuali biblioteka bei
visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“, „Lietuvos mokslo ir studijų e-dokumentų kaupimas ir
pateikimas skaitytojams“) valdyti Švietimo ir mokslo ministro potvarkiu sudaryta valdymo grupė.
Projekto valdymo grupė patvirtinta 2005-04-29 KTU Rektoriaus įsakymu Nr. A-251-2 „Dėl valstybinės
svarbos projektų valdymo grupės sudarymo“:
1. Stanislovas Žurauskas, ŠMM Mokslo ir studijų departamento Technologijų skyriaus vedėjas
(ŠMM atstovas);
2. Pranas Žiliukas, KTU akademinių reikalų direktorius (pareiškėjo atstovas);
3. Algirdas Valiulis, VGTU prorektorius (socialinis partneris);
4. Birutė Butkevičienė, VU Bibliotekos direktorė (socialinis partneris);
5. Meilė Kretavičienė, KMU Bibliotekos direktorė (socialinis partneris);
6. Jonas Jaučkojis, VDU leidyklos direktorius (socialinis partneris);
7. Vilma Griniuvienė, KTU Finansų tarnybos direktorė (finansistė);
8. Mindaugas Misiūnas, Kauno kolegijos direktorius (socialinis partneris);
9. Gintautas Bražiūnas, Vilniaus kolegijos direktorius (socialinis partneris).
2005 m. įvyko 4 projekto valdymo grupės posėdžiai:
2005-04-29, Protokolas Nr. SUT-194/VGP-001,
2005-06-27, Protokolas Nr. SUT-194/VGP-002,
2005-07-15, Valdymo grupės sprendimo priėmimo rašytinės apklausos būdu protokolas Nr. SUT194/VGP-003,
2005-11-30, Protokolas Nr. SUT-194/VGP-004.
Projekto Valdymo grupė stebi projekto vykdymo eigą, prižiūri projekto vykdytojo veiklą (kiek tai liečia
projektą), vertina projekto rezultatus, skatina informacijos apie projekto veiklas sklaidą. Valdymo grupė pareiškė
savo nuomonę visais aktualiais projekto vykdymo klausimais: dėl projekto veiklų rezultatų, dėl ekspertų atrankos
būdo, dėl ekspertų skaičiaus, dėl veiklų termino pratęsimo.
2006 m.
Įvyko 3 Valdymo grupės posėdžiai:
2006-01-24, Protokolas Nr. SUT-194/VGP-005, ESFA informuota 2006-01-30, raštas Nr. SUT-194/0005
2006-05-30, Protokolas Nr. SUT-194/VGP-006, ESFA informuota 2006-06-02, raštas Nr. SUT-194/0032
2006-10-19, Protokolas Nr. SUT-194/ VGP-007, ESFA informuota 2006-10-26 raštu Nr. SUT-194/0049.
2007 m.
Įvyko 3 Valdymo grupės posėdžiai:
2007-01-23, Protokolas Nr. SUT-194/VGP-008, ESFA informuota 2007-01-26 raštu Nr. SUT-194/0004.
2007-05-29, Protokolas Nr. SUT-194/VGP-009, ESFA informuota 2007-05-31 raštu Nr. SUT-194/0016.
2007-11-22, Protokolas Nr. SUT-194/VGP-010, ESFA informuota 2007-12-06 raštu Nr. SUT-194/0039.
2008 m.
Įvyko vienas Valdymo grupės posėdis 2008-09-29.
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Išvados ir rekomendacijos dėl pasirinktos projekto valdymo struktūros ir jos funkcionavimo
2005 metais
Pasirinkta projekto valdymo struktūra yra tinkama ir funkcionuoja efektyviai.
2006 metais
Pasirinkta projekto valdymo struktūra yra tinkama ir funkcionuoja efektyviai.
2007 metais
Pasirinkta projekto valdymo struktūra yra tinkama ir funkcionuoja efektyviai.
2008 m.
Pasirinkta projekto valdymo struktūra yra tinkama ir funkcionuoja efektyviai.
8. Bendradarbiavimas su projekto partneriais
Projekto partneriai:
Partnerių pasirinkimo priežastys:
Atsakomybės ir darbų pasidalijimas tarp partnerių:
Projekto partnerių finansinių įsipareigojimų vykdymas:
Bendradarbiavimas su partneriais įgyvendinant projektą:
Informacijos apie projekto įgyvendinimo eigą pasidalijimas tarp partnerių, pakeitimų derinimas:
Susitarimai dėl projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių:

Išvados ir rekomendacijos dėl partnerių pasirinkimo ir bendradarbiavimo organizavimo

9. Projekto metu kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės
Problema
Priemonės, kurių buvo imtasi
problemai spręsti
Techninė
Buvo padidintas e. katalogų
1.
2005 m. pradžioje vėlavo
projekto veiklos, nes paramos integravimo ekspertų skaičius (nuo 8
iki 22) ir 2 mėnesiams pratęstas veiklų
sutartis buvo pasirašyta ne
terminas.
sausio mėn., o kovo 7 d.
2.
Finansinė
1.
2.
Teisinė
1.
2.
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Rezultatas
Veiklos sėkmingai vyko pagal
naują veiklų grafiką.

10. Informacija apie atliktas patikras projekto įgyvendinimo vietoje
Patikros data
2006-10-19
2007-01-26

Nustatyti pažeidimai ir
neatitikimai
Nenustatyta
Rekomenduota daryti projekto
biudžeto keitimą ir skirti lėšų
viešinimo plakatams bei projekto
vykdytojo tobulinamo portalo
www.lvb.lt dizaino koregavimui,
kad ten būtų galima patalpinti
viešinimo ženklus.

11. Informavimo ir viešinimo priemonės
2005 m.
Priemonės, numatytos paramos sutartyje
1.
Straipsnių publikavimas

2.

Ataskaitų publikavimas

3.

Lankstinukų rengimas

4.

Seminarų pravedimas

5.

Interneto svetainės kūrimas
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Priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams ir
neatitikimams pašalinti
Biudžetas pakeistas ir suderintas su ESFA. Plakatus
išleisti ir atlikti portalo dizaino koregavimą
planuojama 2008 m.

Įgyvendintos
• 2005-06-30 Užsakomasis straipsnis „Mokymosi visą
gyvenimą sąlygų plėtojimas: Lietuvos virtuali biblioteka“.
Publikuota dienraštyje „Respublika“ 2005-06-30 Nr. 150
(4602). Straipsnį rengė projekto atstovė sklaidai N.Valytė.
ESFA informuota 2005-07-08 su Mokėjimo prašymu Nr.
ESF/2004/2.4.0-K02-VS-02/SUT-194-M2, priedas Nr. 3.
Finansiniai dokumentai – 2005-10-10 MP Nr. 2.4-VS-02-M3
finansinės dalies dokumentas Nr. 52/3.
• 2005-12-22 Informacinis pranešimas žiniasklaidai
„Akademinei visuomenei – Lietuvos virtuali biblioteka“.
Pranešimą išspausdino naujienų agentūra „Elta“, portalai
Takas, Naujienos online, Elektronika.lt.
2005-12 2005 m. projekto veiklų įgyvendinimo ataskaita.
Publikuota projekto žiniatinklyje.
2005-10 parengtas projekto lankstinukas; lankstinuką
spausdino IĮ „Igmovila“, ESFA informuota 2006-01-30 su
Mokėjimo prašymu Nr.2.4.-VS-02-M4, mokėjimo prašymo
priedas Nr. 4.
• 2005-04-27 Seminaras Valstybinės svarbos projektas
„Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų
duomenų bazės sukūrimas“, 2005 metai (pristatymas).
Seminaras buvo transliuojamas į Lietuvos akademinių
institucijų distancinių mokymų klases, vyko tiesioginė
transliacija internetu. Seminaro medžiaga patalpinta projekto
žiniatinklyje. Seminaro medžiaga pateikta ESFA 2005-07-11
su Mokėjimo prašymu Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-02/SUT194-M2 (priedas Nr. 4).
2005-06-27 Seminaras „Bibliotekų e. katalogų integravimas į
LVB, 2005 metai“. Seminaras buvo transliuojamas į Lietuvos
akademinių institucijų distancinių mokymų klases, vyko
tiesioginė transliacija internetu. Seminaro medžiaga patalpinta
projekto žiniatinklyje. Seminaro medžiaga pateikta ESFA
2005-07-11 su Mokėjimo prašymu Nr. ESF/2004/2.4.0-K02VS-02/SUT-194-M2 (priedas Nr. 5).
Nuo 2005-05 projekto veikla buvo viešinama laikiname
projekto žiniatinklyje. Nuo 2005-07 pradėjo veikti projekto
žiniatinklis visuotiniame interneto tinkle http://lvb.sf.library.lt
Projekto eiga buvo viešinama ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

6.

Kitos, projekto veiklų viešinimo
priemonės

2006 metais
Straipsnių publikavimas

Ataskaitų publikavimas
Lankstinukų rengimas

Seminarų pravedimas

Projekto žiniatinklyje patalpinti produktai: Loginės el. katalogų
struktūros ALEPH sistemoje specifikacija su papildymais.
Techniniai dokumentai pateikti ESFA 2005-10-10 su
Mokėjimo prašymu Nr. 2.4-VS-02-M3 (Priedas Nr. 3), sutartis
su tiekėju UAB „Dakra“ ir kiti finansiniai dokumentai pateikti
ESFA 2006-01-30 su Mokėjimo prašymu Nr. 2.4.-VS-02-M4
(finansinės dalies dokumentai Nr. 47/4, 48/3 ir 49/3).
• 2005-05 Straipsnis „Lietuvos akademinės e. leidybos
sistemos sukūrimas – tradicinės leidybos tąsa“. Publikuota
Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos informaciniame
leidinyje „Distancinis mokymasis“, Nr. 10.
• 2005-05 Straipsnis „Elektroninė leidyba ir virtuali
biblioteka – žinių visuomenės plėtrai“. Publikuota Lietuvos
mokslų akademijos ir Lietuvos inžinierių sąjungos
mėnesiniame žurnale „Mokslas ir technika“, 2005 5 (551).
• 2005-05 Projekto pristatymas parodoje „Kaunas 2005“.
Pristatymo medžiaga patalpinta projekto žiniatinklyje.
• 2005-05-18 Projekto ir Lietuvos virtualios bibliotekos
portalo
(http://www.lvb.lt)
pristatymas
akademinei
visuomenei. Pristatymas vyko Vilniaus universitete.
• 2005-10 Projekto pristatymas tarptautinėje informacinių
technologijų ir telekomunikacijų (ITT) parodoje "Infobalt
2005". ESFA informuota 2006-03-20 raštu Nr. SUT-194/0018.
2006-06-08 Užsakomasis straipsnis „Pradeda veikti
elektroninė Lietuvos akademinė biblioteka“. Publikuota
dienraštyje „Respublika“ 2006-06-08 Nr. 128 (4883). Straipsnį
rengė projekto atstovė sklaidai N. Valytė. ESFA informuota
2006-07-10 su Mokėjimo prašymu Nr. 2.4.-VS-02-M6, priedas
Nr. 3 ir finansinės dalies dokumentas Nr. 39/3.
• 2006-12 2006 m. projekto veiklų įgyvendinimo ataskaita.
Publikuota projekto žiniatinklyje.
• 2006-10 parengtas projekto lankstinukas; lankstinuką
spausdino IĮ „Igmovila“, ESFA informuota 2007-01-30 su
Mokėjimo prašymu Nr.2.4.-VS-02-M8, mokėjimo prašymo
priedas Nr. 10.
• 2006-01-24 Seminaras „Valstybinės svarbos projektas
„Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų
duomenų bazės sukūrimas“, 2005 metai (eiga, rezultatai)“.
Seminaras vyko KTU Distancinio mokymo centre. Seminaras
buvo transliuojamas į Lietuvos akademinių institucijų
nutolusias klases, vyko tiesioginė transliacija internetu.
Seminaro įrašas ir medžiaga patalpinta projekto žiniatinklyje.
Buvo parengti kompaktiniai diskai su seminaro įrašu ir išsiųsti
projekte dalyvaujančių institucijų bibliotekoms ir leidykloms.
Kompaktiniai diskai platinami per projekto viešinimo
renginius. Seminaro medžiaga pateikta ESFA 2006-04-10 su
Mokėjimo prašymu Nr. 2.4-VS-02-M5 (priedas Nr. 5).
2006-05-30 Seminaras „Lietuvos VDDB kūrimas, 2006

metai“. Seminaras vyko KTU Distancinio mokymo
centre. Seminaras buvo transliuojamas į Lietuvos
akademinių institucijų nutolusias klases, vyko tiesioginė
transliacija internetu. Seminaro medžiaga patalpinta projekto
žiniatinklyje. Buvo parengti kompaktiniai diskai su seminaro
įrašu, kurie bus siunčiami projekte dalyvaujančių institucijų
ESF-FR-040 Projekto įgyvendinimo ataskaita ŠMM_2.4 priemonė
versija 1.2 ,2008-01-09

Projekto eigos viešinimas interneto
svetainėje

Kitos, projekto veiklų viešinimo
priemonės
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bibliotekoms ir leidykloms, o taip pat platinami per projekto
viešinimo renginius. Seminaro medžiaga pateikta ESFA 200607-10 su Mokėjimo prašymu Nr. 2.4-VS-02-M6 (priedas Nr.
4).
2006-10-19 Seminaras „VDDB integravimas į LVB, 2006
metai“. Seminaras vyko Lietuvos parodų ir konferencijų centre
"Litexpo" parodos „Infobalt 2006“ metu. Seminaras buvo
transliuojamas internetu. Seminaro transliacija ir medžiaga
patalpinta projekto žiniatinklyje. Buvo parengti kompaktiniai
diskai su seminaro įrašu, kurie bus siunčiami projekte
dalyvaujančių institucijų bibliotekoms ir leidykloms, o taip pat
platinami per projekto viešinimo renginius. Seminaro
medžiaga pateikta ESFA 2007-01-30 su Mokėjimo prašymu
Nr. 2.4-VS-02-M8 (priedas Nr. 3).
Projekto interneto svetainėje periodiškai buvo skelbiamos
naujienos, susijusios su projekto veiklų vykdymu; pateikiamas
projekto veiklų įvykdymo grafikas; talpinama informacija apie
seminarus (seminaro pranešimai, transliacija); įvairios
publikacijos, susijusios su projektu. Projekto svetainėje buvo
talpinama informacija skirta registruotiems vartotojams.
Informaciją rengė projekto atstovė sklaidai N.Valytė.
• 2006-05 Straipsnis „Informacinės technologijos – virtualiai
bibliotekai” (autorius V. Misevičius). Publikuota žurnale
„Mokslas ir technika“ Nr. 2006/5. Straipsnis patalpintas
projekto žiniatinklyje.
• 2006-05 Projekto pristatymas visuomenei Kauno
technologijos universiteto stende parodoje „Kaunas 2006“.
• 2006-06 Straipsnis „The Integration of Lithuanian ETD
into the National Digital Library” (autoriai A. Franckevičius,
V. Kučiukas, A. Štreimikis, A. Targamadzė) pristatytas 9ajame tarptautiniame elektroninių tezių ir disertacijų (ETD)
simpoziume. Straipsnis patalpintas projekto žiniatinklyje.
• 2006-10 Projekto pristatymas tarptautinėje informacinių
technologijų ir telekomunikacijų (ITT) parodoje „Infobalt
2006". Pristatymo medžiaga patalpinta projekto žiniatinklyje.
• 2006-10 Straipsnis „Grožis visiems: informacinių
technologijų
dešimtmetis
bibliotekoje“
(autorė
L.
Šarlauskienė). Publikuota: laikraštyje „Žemyna“, 2006, spalio
mėn., Nr. 6 ir žurnale „Tarp knygų“, 2006 m., Nr. 7-8.
Straipsnis patalpintas projekto žiniatinklyje.
• 2006-10 Straipsnis „Institucinės talpyklos ir naujoji
mokslinės komunikacijos infrastruktūrų sankloda“ (autoriai G.
Viliūnas, A. Glosienė). Publikuota žurnale „Informacijos
mokslai” 2006, t. 36. Straipsnis patalpintas projekto
žiniatinklyje.
• 2006-10 Straipsnis „Mokslinė literatūra taps prieinamesnė“
Publikuota dienraštyje „Kauno diena” Nr. 246 (18010).
Straipsnis patalpintas projekto žiniatinklyje.

2007 metais
Straipsnių publikavimas

Ataskaitų publikavimas
Lankstinukų rengimas

Seminarų pravedimas

Projekto eigos viešinimas interneto
svetainėje

Kitos, projekto veiklų viešinimo
priemonės
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2007-07-26 Užsakomasis straipsnis „Mokymosi literatūra tapo
lengviau pasiekiama“. Publikuota dienraštyje „Respublika“
2007-07-26 Nr. 168 (5221). Straipsnį rengė projekto atstovė
sklaidai N. Valytė. ESFA informuota 2007-10-10 su MP Nr.
2.4.-VS-02-M12, priedas Nr. 2.
• 2007-12 2007 m. projekto veiklų įgyvendinimo ataskaita.
Publikuota projekto žiniatinklyje.
• 2007-10 parengtas projekto lankstinukas; lankstinuką
spausdino IĮ „Igmovila“. ESFA informuota 2008-01-30 su MP
Nr.2.4.-VS-02-M13, priedas Nr. 2.
• 2007-02-24 Seminaras „Valstybinės svarbos projektas
„Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų
duomenų bazės sukūrimas“, 2006 metai (eiga, rezultatai)“.
Seminaras vyko Vilniuje, Lietuvos parodų ir konferencijų
centre Vilniaus knygų mugės metu. Seminaro vaizdo įrašas ir
medžiaga patalpinti projekto žiniatinklyje. Seminaro medžiaga
pateikta ESFA 2007-04-10 su MP Nr. 2.4.-VS-02-M9 (priedas
Nr. 1).
• 2007-05-29 Seminaras „Lietuvos VDDB ir LVB
sujungimas su Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistema,
2007 metai”. Seminaras vyko KTU Distancinio mokymo
centre. Seminaras buvo transliuojamas į Lietuvos akademinių
institucijų nutolusias klases, vyko tiesioginė transliacija
internetu. Seminaro vaizdo įrašas ir medžiaga patalpinta
projekto žiniatinklyje. Seminaro medžiaga pateikta ESFA
2007-07-10 su MP Nr. 2.4.-VS-02-M10 (priedas Nr. 1).
2007-10-19 Seminaras „Lietuvos mokslo ir studijų
informacijos pateikimas užsienio virtualioms bibliotekoms ir
informacijos paieškos sistemoms, 2007“. Seminaras vyko
Vilniuje, Lietuvos parodų ir konferencijų centre „Litexpo“
parodos „Infobalt 2007“ metu. Seminaro vaizdo įrašas ir
medžiaga patalpinta projekto žiniatinklyje. Seminaro medžiaga
pateikta ESFA 2008-01-30 su MP Nr. 2.4.-VS-02-M13
(priedas Nr. 1).
• Projekto interneto svetainėje periodiškai buvo skelbiamos
naujienos, susijusios su projekto veiklų vykdymu; pateikiamas
projekto veiklų įvykdymo grafikas; talpinama informacija apie
seminarus (seminaro pranešimai, transliacija); įvairios
publikacijos, susijusios su projektu. Informaciją rengė projekto
atstovė sklaidai N. Valytė.
• Straipsnis „Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa)“
(autoriai
A. Štreimikis,
V. Kučiukas,
S. Žurauskas,
A. Targamadzė, A. Žalys). Straipsnis publikuotas žurnale
„Informacijos mokslai“ 2007, Nr. 40. Straipsnis patalpintas
projekto žiniatinklyje.
• 2007-06 Straipsnis „ETD discovery services in Lithuania”
(autoriai V. Kučiukas, A. Štreimikis, A. Franckevičius, A.
Targamadzė) pristatytas 10-ajame tarptautiniame elektroninių
tezių ir disertacijų (ETD) simpoziume, vykusiame Upsaloje
(Švedija). Pristatymas patalpintas projekto žiniatinklyje.
• 2007-10 Projektas buvo pristatytas Frankfurte (Vokietija)
vykusioje Tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje. Projekto
vadovas V. Kučiukas skaitė pranešimą „Lithuanian academic
e-Library“. Pristatymas patalpintas projekto žiniatinklyje.

• 2007-10 Projektas pristatytas parodų centre „Litexpo“
vykusioje tarptautinėje informacinių technologijų ir
telekomunikacijų (ITT) parodoje „Infobalt 2007", valstybinės
programos „Lietuvos virtualus universitetas“ stende.
Pristatymas patalpintas projekto žiniatinklyje.
2008 metais
Ataskaitų publikavimas

Seminarų pravedimas

• Ataskaita apie projekto vykdymo eigą 2008 metais
paskelbta projekto tinklapyje 2008-08-29. Svetainės
adresas http://lvb.sf.library.lt.
• 2008-02-22 Seminaras „Valstybinės svarbos projekto
„Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų
duomenų bazės sukūrimas“ tęstinumo ir plėtros
galimybės“. Seminaras vyko Vilniuje, Lietuvos parodų ir
konferencijų centre Vilniaus knygų mugės metu. Seminaro
vaizdo įrašas ir medžiaga patalpinti projekto žiniatinklyje.
Seminaro medžiaga pateikta ESFA Ataskaitos apie projekto
pažangą 2008-04-24 Nr. 1 Priede Nr. 2.
• 2008-05-22 Seminaras „Valstybinės svarbos projektas

"Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų
duomenų bazės sukūrimas", 2007 metai (rezultatų
pristatymas)“. Seminaras vyko KTU Auloje. Seminaro vaizdo

Projekto eigos viešinimas interneto
svetainėje

Kitos, projekto veiklų viešinimo
priemonės

įrašas ir medžiaga patalpinta projekto žiniatinklyje. Seminaro
medžiaga pateikta ESFA MP 2008-06-28 MP Nr. 2.4.-VS-02M15 priede Nr. 1.
• Projekto interneto svetainėje periodiškai buvo skelbiamos
naujienos, susijusios su projekto veiklų vykdymu; pateikiamas
projekto veiklų įvykdymo grafikas; talpinama informacija apie
seminarus (seminaro pranešimai, transliacija); įvairios
publikacijos, susijusios su projektu. Informaciją rengė projekto
atstovė sklaidai N. Valytė.
• 2008-08 eLABa rezultatai pristatyti Lietuvos virtualaus

universiteto 2007-2012 m. programos dalyvių
išvažiuojamajame seminare-mokyme "E. mokymosi
procesai virtualioje erdvėje", kuris vyko Paplaktelės k.
• 2008- parengtas projekto plakatas. Plakatą spausdino IĮ
„Igmovila“. ESFA informuota 2008-09-29 su Mokėjimo
prašymu Nr.2.4.-VS-02-M16, MP priedas Nr. 7.

12. Projekto tęstinumas (tik rengiant galutinę ataskaitą)
Ar pasiektas tęstinis rezultatas
Visi suplanuoti projekto rezultatai pilnai pasiekti. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti Lietuvos
virtualią biblioteką (LVB) ir visateksčių dokumentų duomenų bazę (VDDB) – pasiektas. Projekto tikslas bei
pasiekti rezultatai pilnai atitinka BPD 2 prioriteto 4 priemonės veiklą „mokymo(si) medžiagos sukūrimas ir
publikavimas (sistemos mokymo(si) priemonių kaupimui, sisteminimui ir sklaidai informacinių technologijų
pagrindu sukūrimas ir diegimas)“. Projekto įgyvendinimo metu sukurtos IT priemonės bei aplinka sudaro
puikias sąlygas mokymo medžiagos rengimui, kaupimui, tvarkymui bei sklaidai interneto tinkle. Mokymosi
medžiaga yra kaupiama Lietuvos akademinės bibliotekos (eLABa) teminėse VDDB. eLABa, Lietuvos
bibliotekų sukauptų fondų, Lietuvos ir užsienio laisvai prieinamų bei prenumeruojamų duomenų bazių (DB)
ir bibliotekų turinys yra skleidžiamas per LVB portalą. Sudarytos sąlygos informacijos apie sukauptus
elektroninius mokymo medžiagos dokumentus sklaidai paieškos sistemose (Google ir. kt), virtualiose
bibliotekose bei suvestiniuose kataloguose pasauliniame interneto tinkle. Projekto pasiekti rezultatai ir
įvykdytos veiklos stipriai pagerino padėtį aprūpinant dėstytojus, studentus, mokslininkus bei kitus skaitytojus
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mokymosi bei kita medžiaga. Skaitytojas gali gauti jam reikiamą informaciją nedelsiant, savo darbo vietoje.
Bibliotekų ir duomenų bazių turinys tapo lengviau prieinamas ir platesniam skaitytojų ratui.
• Projekto rezultatų tęstinumas:Sukurta eLABa ir 6 teminės VDDB jos talpykloje. Projekto
vykdymo metu VDDB sukaupta apie 4000 (buvo planuota 1200) mokslo ir studijų publikacijų
e. dokumentų. Pasibaigus projektui į VDDB toliau bus talpinami mokslo ir studijų e.
dokumentai naudojant projekto veiklose sukurta bei adaptuota programine įranga bei
informacinėmis technologijomis.
• Bibliotekų informacijos sistemų e. katalogai, buvę 17 tarnybinių stočių, reorganizuoti,
optimizuoti ir apjungti vienoje tarnybinėje stotyje, integruoti į LVB. Siekiant išplėsti
informacijos paieškos galimybės, sukurtas teminių virtualių katalogų modelis, naudojant UDK
sistemą, kuris įdiegtas LVB portale. Tokiu būdu paiektas geresnis suderinamumas su
pasauliniais standartais, pagerintos informacijos paieškos galimybės, užtikrintas efektyvesnis
bibliotekų informacijos sistemų administravimas, sudarytos palankios sąlygos mažinti
bibliotekinių informacijos sistemų administravimo kaštus. Pasibaigus projektui bibliotekų
informacijos sistemos bus toliau eksploatuojamos akademinėse bibliotekose Projekte
dalyvavusių institucijų – 64 (planuota 63), iš viso yra 79 kurios naudosis projekto rezultatais
pasibaigus projektui.
• Ekspertų atrinkti užsienio bibliotekų informacijos sistemų e. katalogai ir VDDB (planuota 5,
integruota 81) suintegruoti į LVB. Pasibaigus projektui skaitytojai toliau naudosis projekto
rezultatais. Duomenų atnaujinimas bus atliekamas naudojant projekto metu sukurta duomenų
atnaujinimo LVB portale technologija. Vienas iš pagrindinių informacijos atnaujinimo šaltinių –
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) koordinuojama užsienio duomenų bazių
prenumerata.
• 64 (planuota 63) Lietuvos mokslo ir studijų institucijos įjungtos į LVB ir VDDB. Institucijoms
sukurtos virtualios aplinkos, kuriose yra skaitytojams teikiamos virtualios paslaugos. Istitucijos
vartotojų prieiga prie elektroninių išteklių ir virtualių paslaugų yra kontroliuojama naudojant
sukurta administracine autentifikavimo ir prieigos autorizavimo sistema. Pasibaigus projektui
virtualios aplinkos ir administracinė sistema bus toliau naudojama ir palaikoma kaip sudėtinė
LVB ir eLABa dalis.
• Sudarytos sąlygos Lietuvos mokslo ir studijų informacijai patekti į 6 (planuota 4) užsienio
virtualių bibliotekų ir kitas informacijos paieškos sistemas. Informacijos sklaidai yra naudojami
OAI-PMH ir Z39.50 informacijos sklaidos protokolai. Sudarytos sąlygos internetinėms paieškos
sistemoms periodiškai indeksuoti kaupiamos elektroninės informacijos metaduomenis. Šis
procesas toliau vyks ir pasibaigus projektui. Tikimasi, kad informacijos paieškos sistemų, kurios
pradės indeksuoti eLABa metaduomenis, skaičius didės.
• Sukurta virtuali LVB dalykų rodyklė tam naudojant dalykinimo sistemos galimybes. Virtuali
dalykų rodyklė realizuota kaip LABT susvestinis katalogas, įtraukiant ir apjungiant
bibliografinius įrašus iš bibliotekų informacijos sistemų e. katalogų, publikacijų duomenų bazės
ir eLABa. Bibliografiniams įrašams suteikti specialūs identifikatoriai pagal ekspertų parengtą
dalykinimo sistemos hierarchinį modelį. Pasibaigus projektui LVB dalykų rodyklė toliau bus
naudojama ir plėtojama kaip labai patogi informacijos paieškos priemonė, kuri užtikrina
efektyvią Lietuvos mokslo ir studijų informacijos paiešką viename LABT kataloge.
Informacijos LABT kataloge atnaujinimas periodiškai bus atliekamas tam naudojant projekto
vykdymo metu sukurta programine įranga.
• LVB ir VDDB teikiamoms paslaugoms registruota daugiau nei 110000 (planuota 90000)
dėstytojų ir studentų, tam naudojant naudojant sukurta administracine LVB ir VDDB
autentifikavimo ir prieigos autorizavimo sistema. Pasibaigus projektui administracinė sistema
bus toliau naudojama ir palaikoma kaip sudėtinė LVB ir eLABa dalis.
• eLABa teminėse VDDB sukaupta apie 4000 (planuota 1200) Lietuvos mokslo ir studijų e.
dokumentų: knygos, mokslo žurnalai ir straipsniai, konferencijų ir seminarų medžiaga bei
pranešimai, mokslo ataskaitos, daktaro ir magistro baigiamieji darbai (ETD), humanitarinių ir
socialinių mokslų (HSM) empiriniai duomenys. Pasibaigus projektui į VDDB toliau bus
talpinami mokslo ir studijų e. dokumentai naudojant projekto veiklose sukurta bei adaptuota
programine įranga bei informacinėmis technologijomis.
• VLB ir VDDB naudojasi apie 14000 (planuota 10000) studentų ir dėstytojų. Tikimasi, kad
projektui pasibaigus šis skaičius didės.
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•

Sukurta projekto interneto svetainė, pravesti 10 (planuota 9) projekto seminarai.

Kaip planuojama naudoti pasiektą rezultatą
Projekto pasiektų rezultatai bus naudojami vykdant Lietuvos virtualaus universiteto programą (20072012) ir jos LABT (Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas) uždavinį, kurio pagrindinis tikslas – sukurti
integruotą, informacinėmis technologijomis grįstą informacinę Lietuvos mokslo ir studijų erdvę, apimančią
tradicines ir e. bibliotekas, e. leidybą, informacijos paiešką ir pateikimą vartotojams, teikiančią virtualias
paslaugas Lietuvos mokslo ir studijų, švietimo institucijų darbuotojams, studentams, mokiniams, gyventojams
ir kitiems e. sistemos vartotojams. Pagrindinės LABT uždavinio įgyvendinimo priemonės:
• Lietuvos virtuali biblioteka,
• Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa),
• Lietuvos ETD dokumentų DB (ETD),
• Lietuvos mokslo publikacijų DB,
• Lietuvos mokslo ir studijų e. leidybos sistema,
• LABT bazinė infrastruktūra.
Anksčiau ivardinti projekto rezultatai bus naudojami:
• Pasibaigus projektui į eLABa 6 temines VDDB toliau bus talpinami mokslo ir studijų e.
dokumentai naudojant projekto veiklose sukurta bei adaptuota programine įranga bei
informacinėmis technologijomis.
• Pasibaigus projektui bibliotekų informacijos sistemos integruotos vienoje (iš 17) tarnybinėje
stotyje bus toliau eksploatuojamos akademinėse bibliotekose. Projekte dalyvavusių institucijų –
64 (planuota 63), iš viso yra 79 kurios naudosis projekto rezultatais pasibaigus projektui.
• Pasibaigus projektui skaitytojai toliau naudosis projekto vykdymo metu atrinktais ir integruotais
informacijos šaltiniais – bibliotekų katalogais ir duomenų bazėmis. Duomenų atnaujinimas bus
atliekamas naudojant projekto metu sukurta duomenų atnaujinimo LVB portale technologija.
Vienas iš pagrindinių informacijos atnaujinimo šaltinių – Lietuvos mokslinių bibliotekų
asociacijos (LMBA) koordinuojama užsienio duomenų bazių prenumerata.
• Pasibaigus projektui 64 institucijoms sukurtos jungiančios virtualios aplinkos ir administracinė
sistema bus toliau naudojama ir palaikoma kaip sudėtinė LVB ir eLABa dalis.
• Sudarytos sąlygos internetinėms paieškos 6 (planuota 4) sistemoms periodiškai indeksuoti
kaupiamos elektroninės informacijos metaduomenis. Šis procesas toliau vyks ir pasibaigus
projektui. Tikimasi, kad informacijos paieškos sistemų, kurios pradės indeksuoti eLABa
metaduomenis, skaičius didės.
• Pasibaigus projektui LVB dalykų rodyklė toliau bus naudojama ir plėtojama kaip labai patogi
informacijos paieškos priemonė, kuri užtikrina efektyvią Lietuvos mokslo ir studijų informacijos
paiešką viename LABT kataloge. Informacijos LABT kataloge atnaujinimas periodiškai bus
atliekamas tam naudojant projekto vykdymo metu sukurta programine įranga.
• Pasibaigus projektui administracinė sistema bus toliau naudojama ir palaikoma kaip sudėtinė
LVB ir eLABa dalis (registruota daugiau nei 110000 dėstytojų ir studentų).
• Pasibaigus projektui į eLABa temines VDDB toliau bus talpinami mokslo ir studijų e.
dokumentai (sukaupta apie 4000) naudojant projekto veiklose sukurta bei adaptuota programine
įranga bei informacinėmis technologijomis.
• Tikimasi, kad projektui pasibaigus pasinaudojusių LVB ir eLABa paslaugomis vartotojų
skaičius didės (dabar virš 14000)..
• Sukurta projekto interneto svetainė bus prieinama interneto tinkle; informacija apie projekto
eigą ir rezultatus (tame tarpe ir apie 10 pravestų projekto seminarų) bus skleidžiama interneto
tinkle.
Kaip kitos institucijos ir asmenys gali panaudoti projekto rezultatą
Projekto rezultatais naudosis visų 64 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, dalyvavusių projekte, studentai ir
dėstytojai. Projekto rezultatais gali pasinaudoti visų kitų Lietuvos švietimo įstaigų moksleiviai, studentai,
mokytojai ir dėstytojai, o taip pat besidomintieji užsienio šalyse. Projekto rezultatų panaudojimas yra
garantuotas iki 2012 metų, t.y iki Lietuvos virtualaus universiteto (LVU) programos vykdymo pabaigos, nes
LVU programoje yra numatytos bazinės LABT progaminės įrangos (tame tarpe ir projekto vykdymo metu
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sukurtos) palaikymo lėšos.
Kas atsakingas už tęstinę veiklą po projekto pabaigos
Už tęstinę veiklą po projekto pabaigos yra atsakingas Kauno technologijos universitetas LVU programos
kontekste ir projekto vadovas Vilius Kučiukas.

13. Priežiūra po projekto įgyvendinimo (tik rengiant galutinę ataskaitą)
Kaip bus stebimos projekto pasekmės
Projekto pasekmes stebės LVU programos LABT uždavinio taryba. Tarybos pirmininkė – Emilija Banionytė.
Projekto rezultatai toliau bus naudojami vykdant aukščiau išvardintas LABT uždavinio priemones. LVU
LABT uždavinio taryba periodiškai renkasi, svarsto LABT uždavinio priemonių biudžetą, darbų planus,
pasiektus rezultatus.
Kaip bus teikiamos ataskaitos po projekto pabaigos (jeigu to reikalauja paramos sutartis)
Ataskaitos bus teikiamos pareikalavus Europos socialinio fondo agentūrai.
Kur bus saugomi projekto dokumentai
Projekto dokumentai bus sutvarkyti sutinkamai su dokumentų archyvavimo tvarka, kurią reglamentuoja
Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas (Žin. 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982). Dokumentai bus
saugomi Kauno technologijos universitete 10 m. pagal sutartį ESF/2004/2.4.0-K02-VS-02/SUT-194.

14. Ataskaitos priedai
Priedas
1.
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Teikiamas
/neteikiamas

15. Už ataskaitos parengimą atsakingo darbuotojo išvados ir pastabos
2005 m.
Projektas vykdomas sutinkamai su projekto veiklų grafiku ir numatytais pasiekti rezultatais.
2006 m.
Projektas vykdomas sutinkamai su projekto veiklų grafiku ir numatytais pasiekti rezultatais.
2007 m.
Projektas vykdomas sutinkamai su projekto veiklų grafiku ir numatytais pasiekti rezultatais.
2008 m.
Projektas buvo įvykdytas sutinkamai su projekto veiklų grafiku ir pasiekti planuoti rezultatai. Dalis planuotų
projekto rezultatų viršyti.
Pasiekti projekto veiklų rezultatai turėtų sudaryti geras prielaidas šių veiklų tęstinumui ateityje, vykdant kitus
projektus.
Valdymo grupė su pasiektais projekto rezultatais ir vykdytomis projekto veiklomis susipažinusi ir iš esmės
pritaria.
Dėkojame Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros darbuotojams už geranoriškumą ir pagalbą
sėkmingai vykdant projektą.

Rektorius
(Projekto vykdytojo organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

ITDC Bibliotekų programinės įrangos skyriaus vedėjas
(Projekto vadovo pareigų pavadinimas)

ITDC Bibliotekų programinės įrangos skyriaus
vyresnioji administratorė
(Pareigų pavadinimas)
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__________
(Parašas)

Raimundas Šiaučiūnas
(Vardas ir pavardė)

___________
(Parašas)

Vilius Kučiukas
(Vardas ir pavardė)

__________
(parašas)

Daiva Černytė
(vardas ir pavardė)

