
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJOS PAIEŠKOS STRATEGIJA MENAMO 

VARTOTOJO POREIKIAMS TENKINTI 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Parengė Sonata Vitkutė, 

                                                                             Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 

                                                           metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pagėgiai, 2010 

 

 

 



 2 

Informacijos statusas visuomenėje, jos marketingo tyrimai įgauna vis didesnę prasmę: 

mokslo vystymasis, ţmonijos technologinis bei intelektinis progresas, konstruktyvūs evoliucinių 

permainų planai taptų neįgyvendinami bei liktų tik graţia svajone be svarbiausios visų laikų 

pasaulio varomosios jėgos – informacijos, kurios įsisavinimo procesas apvainikuojamas esminiu 

mąstančios būtybės - ţmogaus – įgyjamu potencialu – ţiniomis. 

 Šiuolaikiniame pasaulyje sparčiai stiprėjant poţiūriui, jog tas asmuo, kuris valdo 

informaciją, taipogi valdo ir pasaulį, vis intensyviau susimąstoma apie šią nematerialią, bet dvasinę 

ir dėl to unikalią vertybę kaupiančių, saugančių, skleidţiančių, operatyviai suprantama bei 

patrauklia forma pasaulinei bendruomenei pateikiančių institucijų būtinumą ir jų veiklos 

optimizavimo perspektyvas. Šių institucijų tarpe, greta bibliografinių tarnybų, informacijos centrų, 

išskirtinę vietą uţima bibliotekos - jos yra pagrindiniai informacijos valdybos organai, uţtikrinantys 

laisvą ir lygią visuotinę prieigą prie ţmonijos istorijos raidoje sukauptų ţinijos išteklių. Viena iš 

svarbiausių bibliotekų specialistų atliekamų funkcijų – vartotojų informacinis konsultavimas, jų 

bibliografinis aptarnavimas, dar kitaip vadinamas atsakinėjimu į bibliografines uţklausas. 

Bibliotekininkai orientuojasi į maksimalų šios specifinės uţklausų rūšies patenkinimo lygį. 

Mano darbo tikslas – patenkinti menamo vartotojo pateiktą bibliografinę uţklausą, tema 

„Maţosios Lietuvos raštija“, t.y., surasti šiai uţklausai relevantišką informaciją. Tai – bibliografinė 

teminė (semantinė) uţklausa.  

Paieškos objektas – semantika. Ieškoma prasminio turinio – bibliografinių duomenų apie 

dokumentus, kuriuose būtų pateikta informacijos, susijusios su Maţosios Lietuvos raštija.  

Optimaliam šios uţklausos patenkinimui keliami šie uţdaviniai: 

1. išsiaiškinti, kokios intencijos verčia vartotoją ieškoti informacijos šia tema (savišvietai, 

profesiniams tikslams, laisvalaikio pramogoms, studijoms, moksliniams tyrinėjimams, etc.). Nuo 

šio atsakymo priklauso, koks yra būtinas ţinių patikimumo lygis, lemiantis potencialių šaltinių, 

kuriuose bus ieškoma informacijos (recenzuotuose mokslo darbuose, straipsniuose ir pranešimuose 

nerecenzuotuose konferencijų leidiniuose, publikacijose mokslo populiarinimo ir profesiniuose 

leidiniuose, plačiajai visuomenei skirtuose spaudiniuose, straipsniuose laikraščiuose, ţurnaluose bei 

internete ar įvairiuose mokomuosiuose ir informaciniuose leidiniuose, bibliografijos priemonėse) 

atrankos kriterijus bei atitinkamai jų autorių autoritetingumo lygmenį (tam tikros profesinės srities 

specialistas, ţurnalistas, mokslininkas, studentas, etc.); 

2. nustatyti pageidaujamų informacijos išteklių chronologinį laikotarpį (gali būti, jog 

vartotoją domina informacija apie tam tikrą Maţosios Lietuvos raštijos tarpsnį arba literatūra, 

išleista apyvarton konkrečiu laikmečiu); 

3. išsiaiškinti pageidaujamų dokumentų tipą (rankraščiai, kartografiniai spaudiniai, 

mikrofišos, knygos, elektroniniai ar multimediniai dokumentai, etc.); 



 3 

4. apibrėţti vartotojui priimtiną kalbinę aprėptį (kokia kalba, o gal ir kelios kalbos turėtų 

dominuoti surastose temą atitinkančiose informacinėse laikmenose); 

5. išsiaiškinti vartotojo reikalavimus leidybos duomenims (pasiteirauti, ar turi įtakos, 

kokioje šalyje dokumentas išleistas, kokia leidykla jį leido ir kokia spaustuvė spausdino); 

6. pasitikslinti, kokie duomenys apie dokumentą (bibliografinio aprašo elementai) turėtų 

būtinai atsispindėti bibliografiniame sąraše, t.y, kurie jų yra aktualiausi vartotojui. 

Paieškos strategijos pagrindiniai etapai: 

1. vartotojo tikruosius poreikius atitinkančios uţklausos konkretus suformulavimas; 

2. vartotojo pageidaujamų dokumentų teminės aprėpties nustatymas; 

3. vartotojui reikalingų dokumentų tikslingumo nustatymas; 

4. informacijos paieškos sistemų rūšies, kurioje būtų tikslingiausia atlikti bibliografinę 

paiešką, nustatymas (tradicinėse spausdintose ar automatizuotose); 

5. informacijos šaltinių autoritetingumo nustatymas ir atranka, remiantis informacijos 

paieškos sistemose pateikiamų duomenų ţanru (recenzijos, publikacijos, apţvalgos) bei tiksline 

paskirtimi (plačiajai visuomenei, mokslui, profesinei veiklai, studijoms, etc.); 

6. dalykinių rubrikų, raktinių paieškos ţodţių, padedančių visapusiškai atskleisti rūpimą 

temą, tikslus suformulavimas; 

7. išsamaus bibliografinio sąrašo sudarymas, siekiant suteikti vartotojui daugiaaspektės 

teminės informacijos pasirinkimo ir individualaus laviravimo joje galimybę. 

Gavus bibliografinę teminę uţklausą (šiuo atveju vartotojas pageidauja informacijos apie 

Maţosios Lietuvos raštiją), pravartu išsiaiškinti, kokiam tikslui ji renkama. Tai padeda susidaryti 

bendrą vartotojo reikmių strateginį vaizdą. Šiuo atveju, vartotojas paaiškina, jog jis rengia analitinį 

tiriamąjį Maţosios Lietuvos specifikos mokslo darbą, kurio esminis siekis – atskleisti Maţosios 

Lietuvos raštijos reikšmę nacionaliniu (visos Lietuvos) lygiu fundamentaliame šio subregiono 

kultūriniame kontekste. Iš to galima daryti prielaidą, jog paieškos dalyko turinys daugiaaspektis: 

vartotojui reikia ne tik duomenų apie Maţosios Lietuvos raštiją, bet ir apie kitus šios etninės zonos 

dvasinės sferos kultūrinius reliktus. Kadangi informacijos panauda numatoma mokslinėje plotmėje 

(mokslinio darbo rengimui), ima aiškėti, jog atliekant paiešką, pirmiausia reikės orientuotis į jos 

atlikimą recenzuotuose mokslo darbuose. Pasiteiravus apie chronologinių ribų apibrėţtumą, 

vartotojas nurodė laikotarpį: jam reikalingi leidiniai, kuriuose būtų pateikti faktai apie Maţosios 

Lietuvos kultūrinį gyvenimą XVI-XX amţiuje. Tikslinant ieškomų informacijos šaltinių 

tipologinius bei kalbinius kriterijus, išaiškėjo, jog vartotoją domina išskirtinai rašytiniai (knygos, 

straipsniai, rankraščiai) bei monokalbiniai (parašyti lietuvių kalba) dokumentai. Informacijos 

vartotojas, paklaustas apie techninius dokumentų leidybos aspektus, uţtikrino, kad jie jam visiškai 

nereikšmingi: pagrindinį vaidmenį vaidina anksčiau paminėti reikalingų dokumentų kriterijai.  
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Vartotoją informavus, jog bibliografinio sąrašo įrašų sudarymui ketinama naudotis Osvaldo Janonio 

bibliografinių nuorodų sudarymo standartais, kurie yra pripaţinti tarptautiniu mastu ir plačiausiai 

vartojami tarp kitų metodikų, pastarasis tam neprieštaravo, tik nurodė, kad jis pageidauja 

pagrindinių, t.y., šių duomenų apie dokumentą: autoriaus vardo ir pavardės, antraštės, išleidimo 

vietos, leidyklos, išleidimo metų, bendro puslapių skaičiaus (o jei tai publikacija – konkrečių jos 

puslapių) bei ISBN (tarptautinio standartinio knygos numerio) arba ISSN (tarptautinio standartinio 

serialinio leidinio numerio). Kadangi vartotojo poreikis išsamiai atskleistas ir bibliografijos objektas 

aiškus – kompleksinė Maţosios Lietuvos kultūrinė specifika - galima pradėti nuoseklios paieškos 

vykdymo procesą. Greičiausias būdas tai padaryti – pasinaudoti interaktyviomis mokslinės 

informacijos paieškos svetainėmis, duomenų bazėmis (laisvos prieigos DB, atviros priegos 

ištekliais, publikacijų bei knygų paieškos šaltiniais).  

Paieškos šaltiniai: 

1. Lietuvos virtuali biblioteka: Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas [interaktyvus]. 

Atnaujinta 2009 m. gruodţio 21 d. [ţiūrėta 2010 m. kovas 13 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.library.lt>.  

Panaudotas raktinis ţodis – Maţosios Lietuvos raštija. Gauta 16 uţklausą atitinkančių išteklių. 

2. Lietuvos nacionalinė Martyno Maţvydo biblioteka: suvestinis katalogas [interaktyvus] 

[ţiūrėta 2010 m. kovas 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.libis.lt>. 

Panaudotas raktinis ţodis – Maţoji Lietuva. Atliekant paiešką, srityje „Filtrai“ buvo varnelėmis 

paţenklintos vartotojo pageidautų dokumentų rūšys: rankraščiai, serialiniai leidiniai, knygos, o srityje 

„Kalba“ – paţymėta ieškomų dokumentų kalba – lietuvių. Paieškos rezultatas – 353 uţklausą atitinkantys 

ištekliai, iš kurių pagal tam tikrus kriterijus (spaudinių prieinamumą,  turinio universalumą, įvairumą, 

aktualumą, atitikimą temos tikslinei bei adresatinei paskirčiai, išliekamosios vertės lygį, informacijos 

autoritetingumą) atrinkti tinkamiausių dokumentų duomenys. 

Paieškos vykdymui šios interneto svetainės pasitelktos būtent todėl, jog vadovautasi 

pateikiamų leidinį identifikuojančių aprašo elementų išsamumu, atsiţvelgta į paieškos įrankių 

panaudos paprastumo kriterijų, bibliografinio aprašo sudedamųjų dalių pateikimo stuktūrą, 

daugiaaspektės paieškos (šiuo atveju – galimybės atlikti paiešką pagal temos raktinį ţodį, o ne pagal 

konkretų dokumentą) galimybę. 
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