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Pagrindinës bibliotekos

pozicijos:

y Lietuvos duomenø bazë

y Lietuvos mokslai

y Lietuviðki leidiniai

y Lietuviðka þiniasklaida

y Uþsienio leidiniai

y Iðeivijos biblioteka

y Konferecijø medþiaga

y Profesiniai leidiniai ir aktualijos

Prieð trejus metus VðÁ �Baltijos visuo
meninis informaciniø technologijø ir
ðvietimo centras� pristatyta Mokslinë
elektroninë biblioteka eLibrary.lt jau

tapo populiariu su transporto verslu susiju-
sios informacijos ðaltiniu. Be verslo informaci-
jos virtualioje bibliotekoje galima rasti ávairaus
formato Lietuvos nacionalinio mokslo ir ðvieti-
mo, kultûros ir etninio palikimo, informaciniø
technologijø (IT) elektroniniø bylø. Jos pasie-
kiamos visai pasaulio lietuviø bendruomenei.

Mokslinë elektroninë biblioteka eLibrary.lt tam-
pa traukos centru transportininkams, kurie èia ran-
da aktualias ávairiø specializuotø leidiniø publika-
cijas, vaizdinæ bei garsinæ medþiagà. Algirdas Auð-
ra, VðÁ �Baltijos visuomeninis informaciniø tech-
nologijø ir ðvietimo centro� direktorius, tikina, jog
veþëjus ir ekspeditorius bei su transporto verslu
susijusius specialistus traukia patogi reikiamos in-
formacijos paieðkos sistema ir gausi virtualioji bib-
lioteka. �Per trejus metus bibliotekoje lankësi skai-
tytojai ið 90 ðaliø, esanèiø visuose pasaulio þemy-
nuose. Bibliotekoje lankytasi daugiau nei 375 tûkst.
kartø, ið jø registruotøjø skaitytojø daugiau nei
15 tûkst.�, � teigia A. Auðra.

Projekto kûrëjai teigia, kad biblioteka, kurio-

Elektroninëje bibliotekoje �
transportininkø aktualijos

je ðiuo metu sukaupta per 83 tûkst. ávairaus for-
mato ir apimties bylø, pasiekiama tik registruo-
tiems skaitytojams. Tai knygos, þurnalai, straips-
niai, konferencijø praneðimai, vaizdo ir garso ára-
ðai, aktuali informacija. Bibliotekoje veikia unikali
nuorodø galerija.

Virtualioji biblioteka pildoma palaikant ryðius
su daugeliu Lietuvos valstybës institucijø, mokslo
ástaigø, visuomeniniø organizacijø, mokslo ir ðvie-
timo institucijø, privaèiais projektø ir straipsniø
autoriais, specializuotais leidiniais. Bibliotekoje
gausu unikaliø leidiniø: uþsienio periodikos, kny-
gø apie Lietuvà ir þymius jos þmones, etninës
kultûros palikimo projektus.

Nesvetima tema eBibliotekoje � Lietuvos ve-
þëjø naujienos ir projektai. Dar 2005 m. vasarà
elektroninës bibliotekos kûrëjai ir asociacija �Li-
nava� pasiraðë bendradarbiavimo sutartá, kurios
pagrindu pradëta kaupti Lietuvos veþëjams ak-
tuali informacija. Sudarytas specialus elektroni-
niø leidiniø skyrius, skirtas Lietuvos veþëjams.
Jame nemokamai galima rasti aktualius straips-
nius, leidinius, filmus pristatanèius veþëjø veiklà,
taip pat aktualià informacijà apie ámones, ávairiø
leidiniø elektronines versijas. Asociacija �Lina-
va� reguliariai pateikia informacijà apie Lietuvos

veþëjø aktualijas bei paèios asociacijos veiklà.
Virtuali biblioteka suteikia plaèias galimybes

tinkamai naudotis jos iðtekliais. Skaitytojas, turë-
damas galimybæ internetu prisijungti prie elek-
troninës bibliotekos portalo www.elibrary.lt, atsi-
siunèia jam reikalingus iðteklius á savo kompiu-
terá, kuriame jis gali perþiûrëti tai, kas jam reikalin-
ga bet kuriuo paros metu. Be to kiekvienas var-
totojas gali susikurti ar kaupti savo elektroniniø
leidiniø duomenø bazæ ar bibliotekà, kurios ið-
tekliais patogu naudotis, kadangi jie suklasifi-
kuoti pagal organizacijas, leidëjus ir autorius.

 Pasak A. Auðros, VðÁ �Baltijos visuomeninis
informaciniø technologijø ir ðvietimo centras� kvie-
èia dalyvauti projekte eLibrary.lt ne tik ávairias Lie-
tuvos ir uþsienio organizacijas ar valstybës insti-
tucijas, bet ir privataus kapitalo bendroves. �No-
rinèius prisijungti ar paremti nacionaliniø informa-
cijos iðtekliø kaupimà ir jø populiarinimà pasaulio
lietuviø bendruomenës tarpe maloniai kviestume
bûti mûsø draugais. Kad projektas patrauklus by-
loja ir Informacinës visuomenës plëtros komiteto
prie Vyriausybës elektroninei bibliotekai suteiktas
geriausio 2005 metø projekto vardas kategorijoje
�Informaciniø technologijø naudojimas ðvietime
ir suaugusiøjø mokyme�, � sako A. Auðra.
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