
      LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA  
E. direktoriaus p. P. Saudargas 

 
 

  
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondą 2009 m.  sudarė 

3784000 egz., iš jų 266716 vnt. rankraštinių  dokumentų. 
2009m. Pagrindinis fondas papildytas 26272 egz. naujai gautų dokumentų, iš jų  

1543 vnt. rankraščių (sukomplektuoti 6 nauji fondai). 
Sukomplektuota 9948 egz. lietuviškų spaudinių, 13958 egz. užsieninių leidinių. 

2009 m. buvo užprenumeruota 438 pav. užsieninių mokslinių periodinių leidinių , iš 474 
mainų partnerių užsienyje mainais gauta 5789 egz. leidinių.  

Skaitytojai 2009m. galėjo naudotis 6 prenumeruojamomis  duomenų bazėmis.  
 2009 m. bibliotekoje buvo 9595 registruoti  vartotojai , iš jų 198 iš 15 užsienio 
šalių. Skaitytojai apsilankė 85398 kartus, jiems išduota 455354 egz. dokumentų.  
 9- iuose bibliotekos skyriuose institutuose buvo 1343 vartotojai, jie apsilankė 
24036 kartus, išduota 85917 egz. dokumentų. 

2009 m. gruodžio 31 d. bibliotekos pagrindiniame spaudinių elektroniniame 
kataloge buvo 214994 įrašai – per metus papildyta 17901 įrašu; rankraščių kataloge –
56533 įrašai , papildyta 5884 įrašais. 

Mokslo publikacijų duomenų bazėje yra 36486 įrašai, papildyta 4747 įrašų. 
 Bendrame mokslo institutų bibliotekų kataloge-61751 įrašas, per metus papildyta 
3400įrašais, Lituanistikos kataloge yra 20831 įrašas, papildyta 6645 įrašais.. 

2009 m. biblioteka parengė ir išleido 7 bibliografines rodykles, trečiąjį bibliotekos 
metraščio tomą, bibliotekos darbuotojai paskelbė 45  mokslinius straipsnius ir 
publikacijas šalies ir užsienio spaudoje. 

2009 m. biblioteka surengė  27  temines parodas.    
2009m. bibliotekos darbuotojai įvairiose mokslinėse konferencijose šalyje ir 

užsienyje perskaitė 21 pranešimą, 73 darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją kursuose ir 
seminaruose bibliotekoje ir už jos ribų. 

Bibliotekos restauratoriai 2009 m. restauravo ir konservavo 39000 lapų bibliotekoje 
saugomų dokumentų. 

Reprografijos skyrius įrišo 2892 knygas, pagamino 1964 nuotraukų, 37693 
mikrofilmų kadrų, 51558 kserokopijų,  nuskenavo 22605 vaizdus, vartotojams suteikė 
mokamų paslaugų už 27.856,17 Lt. 

2009 m. iškilus grėsmei, kad biblioteka gali būti reorganizuota ir net uždaryta, į 
viešą bibliotekos laišką atsiliepė virš 5000 jos likimui neabejingų Lietuvos ir užsienio 
šalių piliečių, Lietuvos valdžios atstovų.  

Biblioteka jautė  ir ypatingą LMA prezidiumo dėmesį ir rūpestį. Lietuvos mokslų 
akademijos prezidiumo nutarimais bibliotekai buvo sugrąžintas   Vrublevskių vardas, 
apsvarstyta ir patvirtinta nauja bibliotekos veiklos vizija, sudaryta tarpžinybinė komisija 
naujiems bibliotekos nuostatams parengti- nuostatai parengti ir patvirtinti, paskelbtas 
konkursas naujam bibliotekos vadovui, nes metų pabaigoje atsistatydino direktorius 
Juozas Marcinkevičius, vadovavęs bibliotekai 46 metus. 


