Biblioteka
MOKSLAS IR STUDIJOS:
—

VU Biblioteka koordinuoja mokslo informacijos sklaidą
ir prieigą prie Vilniaus universiteto mokslo produkcijos; vykdo mokslometrinius tyrimus.

—

VU Biblioteka palaiko atvirosios prieigos iniciatyvas ir
prisideda kuriant atvirojo mokslo kultūrą VU.

—

VU Biblioteka organizuoja akademinio raštingumo
mokymus bendruomenės nariams (studentams ir
akademiniam personalui), teikia konsultacijas VU
bendruomenei apie šalies ir užsienio universitetuose
vykdomas šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis pagrįstas mokslo informacijos ir komunikacijos
valdymo paslaugas bei priemones.

—

Vykdydama įvairius nacionalinius ir tarptautinius
projektus, būdama įvairių asociacijų ir konsorciumų (COAR, Bibliotheca Baltica, Liber, CERL, LMBA,
eLABA) narė, VU Biblioteka užtikrina pažangių technologinių ir metodologinių sprendimų taikymą ir diegimą Bibliotekos informacinėje infrastruktūroje, reikalingos mokslinės produkcijos prieinamumą.

poreikius atitinkančią darbo vietą: tyliąsias darbo
vietas ir individualias kabinas, grupinio darbo arba
seminarų kambarius, poilsio saleles ar erdves mokslinėms konferencijoms.

KULTŪROS IR MOKSLO PAVELDAS:
—

VU Bibliotekoje – turtingiausia senųjų dokumentų saugykla Lietuvoje: didžiausios šalyje inkunabulų, paleotipų kolekcijos, senųjų lietuviškų knygų rinkinys (tarp jų
tokie unikalūs leidiniai kaip pirmoji lietuviška knyga, –
M. Mažvydo Katekizmas), čia saugoma turtinga rankraščių kolekcija, didelė grafikos darbų kolekcija.

—

VU Biblioteka rūpestingai puoselėja per šimtmečius
sukauptą unikalų nacionalinės ir europinės reikšmės
mokslo ir kultūros paveldą – rūpinasi jo saugojimu,
restauravimu, vykdo tyrimus, tvarko, skaitmenina ir
atveria visuomenei.

—

VU Bibliotekoje mokslinių tyrimų ir paveldo srityje
dirba kvalifikuotas, senąsias kalbas mokantis, tyrimus atliekantis, dokumentinio paveldo restauravimo
patirtį sukaupęs personalas, teikiantis paslaugas VU
bendruomenei, mokslo bendruomenei bei plačiajai
visuomenei.

—

VU Biblioteka kasmet vis plačiau atveria gausius mokslo ir kultūros paveldo fondus plačiajai visuomenei,
didina jų sklaidą ir panaudą teikdama paslaugas, organizuodama renginius, parodas, edukacijas ir kitas
iniciatyvas.

—

VU Biblioteka aktyviai dalyvauja mokslo ir kultūros
paveldui skirtuose projektuose bei programose, vykdo
mokslinę tiriamąją veiklą ir aktualina saugomą mokslo ir kultūros paveldą.

IŠTEKLIAI IR APLINKA MOKYMUISI:
—

VU Biblioteka formuoja informacijos išteklių fondą,
atitinkantį VU studijų programas, mokslinių tyrimų
kryptis ir akademinės visuomenės poreikius.

—

VU Bibliotekos atvirų fondų lentynose ir saugyklose
saugoma per 5 mln. fizinių dokumentų, jos vartotojai taip pat turi prieigą prie daugiau kaip 300 tūkst.
elektroninių dokumentų. VU Bibliotekoje yra sukaupta
turtinga retų spaudinių, rankraščių bei grafikos darbų
kolekcija; dokumentinis kultūros paveldas yra aktyviai skaitmeninamas ir atveriamas visuomenei Skaitmeninių kolekcijų platformoje.

—

2021-aisiais metais VU Biblioteka tūkstančiams Skaitmeninėse kolekcijose prieinamų dokumentų suteikė
viešojo naudojimo (angl. Public domain) statusą.

—

VU Biblioteka – atvira ir lanksti erdvė studijoms, mokslui, darbui ir bendravimui. Kiekvienas gali rasti jo

biblioteka.vu.lt

