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KOMUNIKACIJA

Socialinės atsakomybės komunikcija 
Lietuvos organizacijų interneto svetainėse

Renata Matkevičienė

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto  
Informacijos ir komunikacijos katedros docentė 
Vilnius University, Faculty of Communication 
Information and Communication Department 
Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius 
El. paštas: renata.matkeviciene@kf.vu.lt

Nuo šio šimtmečio pradžios socialinės atsakomybės tema yra viena jautriausių tiek komunikacijos, tiek 
verslo srityse: įmonių vadovai, politikai, ekonomistai, mokslininkai svarsto socialinės atsakomybės veiklos 
apibrėžtis, teikiamą naudą verslui ar visuomenei. Diskusijose galima pastebėti kelis socialinės atsakomy-
bės veiklos svarstymo aspektus: mados (atsakomybė visuomet buvo viena iš verslo siekiamybių ir veiklos 
pagrindų, todėl jos išryškinimas gali būti siejamas su tam tikra mada), būtinybės (kuri gali kilti dėl kitų 
verslo organizacijų aktyvios socialinės atsakomybės veiklos arba dėl visuomenės diktuojamo atitinkamos 
veiklos poreikio), galimi ir kiti požiūriai. Socialinės atsakomybės svarstymuose dažnai iškyla klausimas 
apie socialinės atsakomybės naudą verslui, apie apskaičiuojamą galimą socialinės atsakomybės grąžą 
verslui, kuriamą teigiamą įvaizdį ar reputaciją. Verslo organizacijos, siekdamos komunikuoti vykdomą so-
cialiai atsakingą veiklą, tam pasitelkia įvairius renginius, ataskaitas, o dažniausiai – interneto svetaines. 
Šiame straipsnyje aptarsime ne tik anksčiau įvardytus diskusinius socialinės atsakomybės veiklos aspek-
tus, bet ir ištirsime bei nusakysime galimus verslo organizacijų socialinės atsakomybės komunikacijos 
aspektus, išryškindami esmines akcentuojamas socialinės atsakomybės sritis. Straipsniu siekiama ne tik 
paskatinti kritinę diskusiją apie socialinės atsakomybės naudą ir būtinybę verslo organizacijų veikloje 
ir komunikacijoje, bet ir pažiūrėti, kaip socialinės atsakomybės veikla atsispindi organizacijų interneto 
svetainėse, su kokiais verslo ar organizacijos veiklos aspektais siejamas socialiai atsakingų veiklų prista-
tymas. Straipsnio tikslas ir sprendžiama problema formuluojami remiantis 2012 m. lapkričio–gruodžio 
mėnesiais atlikto Lietuvos organizacijų, priklausančių Baltosios bangos iniciatyvai „Už skaidrų verslą“, in-
terneto svetainių turinio, atskleidžiančio organizacijų pristatomą socialinę atsakomybę, tyrimo ir straips-
nio autorės 2013 m. kovą–balandį atlikto tyrimo, kuris papildė ir praplėtė ankstesnį tyrimą, duomenimis.

Reikšminiai žodžiai: socialinė atsakomybė, organizacijų komunikacijos procesas, organizacijų 
veik los etika, interneto svetainės.

Socialinė atsakomybė: apibrėžimai, 
svarstymai, kritika

Socialinės atsakomybės tema nėra nauja, 
todėl šios veiklos apibrėžties svarstymas 
gali atrodyti kiek pavėluotas: praėjusiam 

šimtmečiui besibaigiant, didėjant konkuren-
cijai ir verslui ieškant naujų galimybių save 
pristatyti, išryškėjo socialinės atsakomybės 
tematika, kurią padiktavo tuometinės pro-
blemos, su kuriomis susidurdavo verslas: 
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korupcija, įsipareigojimų laikymasis (ar 
nesilaikymas), pripažinimo (vertinimo, 
akreditavimo) sistema (tiksliau, jų įvairovė 
ir organizacijoms suteikiama galimybė pasi-
rinkti įsipareigojimus, pagal kuriuos vėliau 
būtų vertinama) ir pan. 

Galbūt socialinės atsakomybės temos 
iškilimas sietinas ir su etikos kodeksų ne-
veiksmingumu, t. y. turėję apsaugoti nuo 
nesąžiningo elgesio tiek vienas kito, tiek 
kliento ar vartotoj atžvilgiu etikos kodeksai 
tapo tam tikru formaliu įsipareigojimu, kurio 
laikymasis duoda naudos gal tik komunikuo-
jant kodekso laikymąsi suinteresuotiesiems, 
tačiau nusižengimai kuriam realios bausmės 
nesilaikančiai organizacijai neatneša; iš 
tiesų, etikos kodeksai gali būti svarbūs pa-
sirenkant partnerį, kurio nežinai ir apie kurį 
nežinai, kurio elgesį vėliau vis tiek tenka 
peržiūrėti atsižvelgiant į vykdomą veiklą, 
realią organizacijos elgseną ir komunikaciją 
su suinteresuotaisiais. Tokie svarstymai tik 
pabrėžia socialinės atsakomybės kaip tam 
tikro simbolinio konstrukto esmę: komuni-
kavimas remiantis bendromis vertybėmis 
apie tam tikrai grupei esminius dalykus 
siekiant bendrų visiems priimtinų veiklos 
(veikimo ar neveikimo, buvimo kartu ar 
dalyvavimo tam tikrose veiklose) rezultatų.

Nors, kaip jau minėta, socialinės atsako-
mybės tema verslo organizacijų komuni-
kacijoje iškelta palyginti neseniai, esminės 
verslo nuostatos nesikeičia nuo verslinin-
kystės pradžios: padorumo, atsakingumo, 
patikimumo reikalavimai išlieka svarbūs.

Todėl ir esminiai socialinės atsakomybės 
apibrėžimai nurodo šiuos veiklos bruožus: 
• Verslo organizacijos siekis visuomenei 

daryti gera (autoriai, kuriais remiantis 
išryškinamas gerų darbų visuomenei da-
rymas, pabrėžia ne šiaip visuomenę kaip 
abstraktų darinį, bet ryškina vietos ben-
druomenę ir jos gerovės kūrimą (angl. 

provision [...] of public good) (Orlitzky 
et al., 2011, p. 11). Dažnai ši veikla 
siejama su organizacijos siekiu tenkinti 
bendruomenės poreikius, sukurti gero-
vę ar bent jau prisidėti prie jos kūrimo 
įtraukiant vietos bendruomenę į verslo 
procesą arba užtikrinant visuomenei 
naudingų dalykų taikymą organizacijos 
veikloje – vietos produktų naudojimą 
gamybos procese, taip skatinant vietos 
smulkųjį ir vidutinį verslą, ir pan.

• Verslo organizacijos siekis sumažinti 
visuomenei daromą žalą (angl. reduc tion 
of a public bad.) (ibid., p. 11) – tiek pa-
čios organizacijos, tiek kitų (visuomenei 
daroma žala gali būti siejama su tokiu 
neatsakingu veikimu, arba tiksliau – 
organizacijų neveikimu: aplinkos ir oro 
tarša, lygių galimybių užtikrinimas, 
vaikų darbas, korupcija ir pan.).

• Verslo organizacijos siekis su(si)kurti 
pridėtinę vertę vykdant socialiai atsa-
kingą veiklą (Verbohen, 2011, p. 416). 
Tiesa, šis aspektas gal kiek prieštarauja 
pačiai socialinės, arba tiksliai vartojant 
lietuvių kalboje šį terminą – atsakomy-
bės visuomenei1 esmei: organizacija, 
įgyvendindama socialiai atsakingas vei-
klas, turėtų siekti ne naudos verslui ir pa-
čiai organizacijai, bet visuomenei ir tik 
jai (apie tai bus diskutuojama kiek toliau 
šiame straipsnyje). Tiesa, šis prieštaravi-
mas ryškus lietuvių kalboje, tačiau anglų 
kalboje, kurioje terminas „socialinė atsa-
komybė“ yra social responsibilty, social 
reiškia visuomeninis, bendruomeninis 
ar organizacinis, tokiu būdu suteikiant 
platesnes galimybes interpretuoti šį 
žodį. Kaip teigia Carroll (1999, p. 290), 

1 Remiamasi Tarptautinių žodžių žodyne patei-
kiamu žodžio „socialinis“ aiškinimu (Žodynas, 2001,  
p. 689).
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socialinės ir visuomeninės (angl. social 
ir societal) atsakomybių atskyrimas, o 
ir sujungimas išryškina atsakomybės 
pris(is)kyrimą, ypač komunikuojant su 
suinteresuotaisiais, kurių akyse verslas 
nori būti atsakingas. Tačiau nors terminų 
vartosena sukuria tam tikrų skirtumų, 
esmė išlieka ta pati – socialinė atsako-
mybė reiškia atsakomybę visuomenei, 
tad ir nauda turėtų būti kuriama visuo-
menei. Nors, kita vertus, įgyvendindami 
savo verslo uždavinius, kurdami darbo 
vietas, diegdami naujoves, verslinin-
kai sukuria pridėtinę vertę, kuri yra 
svarbi ne tik pačiai organizacijai, bet 
ir bendruomenei ar plačiai visuomenei 
(sukuriamos naujos darbo vietos, dėl 
inovacijų mažinama tarša ir pan.). Kal-
bant apie pridėtinės vertės sukūrimą dėl 
socialiai atsakingos veiklos ryškintinas 
ne tik vertės visuomenei ar organiza-
cijai kūrimas, bet ir pridėtinės vertės 
kūrimas vartotojui (tiesa, pažymėtina, 
kad mokslininkai linkę kiek kitaip skirs-
tyti socialinės atsakomybės kuriamas 
vertes: vieni vertę skiria visuomenei ir 
organizacijai, kiti – organizacijai ir var-
totojui. Pastarasis skirstymas, pateiktas 
McWilliams ir Siegel (2010, p. 1484), 
ryškina vertės ir (ar) naudos sukūrimą 
per konkrečius ir įvertinamus, apčiuo-
piamus organizacijos veiklos aspektus, 
tokius kaip perdirbimas, taršos maži-
nimas, inovatyvi organizacijos veikla, 
kurios vertės vartotojui išryškinamos per 
tokius organizacijos socialiai atsakingos 
veiklos aspektus kaip sąžininga preky-
ba (angl. fair-trade), kuri dažniausiai 
siejama su produktais, atvežamais iš 
besivystančių valstybių (kava, arbata); 
netestuoti produktai (angl. non-animal 
tested). Iš tiesų esama nemažai studijų, 

kuriose analizuojama socialiai atsakin-
gos veiklos nauda, kuri plačiąja prasme 
yra viena iš konkurencinio pranašumo 
formų (angl. CSR as a form of competiti-
ve advantage) (Verboven, 2011, p. 416).

• Žinoma, verta pabrėžti ir dar vieną 
socialinės atsakomybės veiklos iš-
skirtinumą – savanoriškumą: Europos 
Komisijos dar 2002 metais pateiktame, 
o 2011 metais peržiūrėtame ir patikslin-
tame socialinės atsakomybės apibrėžime 
akcentuojama, kad socialinės atsakomy-
bės veikla suprantama kaip savanoriška 
ar tiksliau – geranoriška organizacijų 
veikla, kuria, bendradarbiaujant kartu su 
verslo organizacijos suinteresuotaisiais, 
sprendžiami socialiniai ir aplinkosaugos 
klausimai (Įmonių socialinė atsakomy-
bė – kai bendrovės užsiimdamos kasdie-
ne verslo veikla socialinėje ir aplinkos 
srityse savanoriškai siekia didesnių 
tikslų nei nustatytieji pagal teisės aktus 
(European Commission, 2011, p. 3). 
Socialinės atsakomybės veikla verslo 
organizacijose turėtų būti paskatinta 
pačių organizacijų siekio daryti gera 
visuomenei, kurti tam tikrą naudą ir (ar) 
vertę, tačiau, kaip jau buvo minėta, daž-
nai savanoriškumas yra „suvaidintas“ ar 
priverstinis, siekiant neišsiskirti iš kitų 
organizacijų, sieti organizaciją su visuo-
menėje matoma ir vertinama veikla, o 
kartais socialiai atsakinga veikla kyla iš 
pačios organizacijos veiklos specifikos. 

Nors socialinės atsakomybės veikla 
pirmiausia siejama su naudos visuomenei 
kūrimu, dažnai mokslininkų darbuose pas-
tebimas skeptiškumas, pabrėžiant tokius 
aspektus kaip vartotojų nesuvokimas apie 
organizacijos vykdomą socialiai atsakingą 
veiklą ir šios veiklos nesiejimas su atitin-
kama organizacija. Toks vartotojų nesuvo-
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kimas dažnai grindžiamas prielaida, esą 
vartotojas nėra tikras kaip, kokių principų 
laikydamasi organizacija veikia, t. y. ar 
organizacija iš tikrųjų veikia moraliai, ar 
vykdydama savo veiklą ji laikosi įstatymų, 
standartų, užtikrina lygias teises, paiso kitų 
normų; būtent dėl šių organizacijos veiklos 
neregimų aspektų vartotojas neturi galimy-
bių ir negali spręsti apie organizaciją ir jos 
socialiai atsakingą veiklą vien remdamasis 
komunikaciniais organizacijos pranešimais. 

Organizacijų komunikacija apie 
socialinę atsakomybę: tikslai ir 
procesas 

Aspektas, kuris yra diskutuojamas tiek 
mokslininkų, tiek verslininkų pasisaky-
muose apie socialiai atsakingą veiklą, – 
komunikavimas apie ją. Socialiai atsakin-
gai veiklai pristatyti organizacijos taiko 
įvairias komunikacijos priemones: apie 
numatytas veiklas ir jų vykdymą rengia 
pranešimus spaudai, filmuotą medžiagą, 
pateikia informaciją organizacijos interneto 
svetainėje ar socialinių tinklų svetainėse, 
įterpia žinutes rinkodaros pranešimuose, 
apie tai rašo ataskaitose ir kt. Ar reklama, 
organizacijų ataskaitos, skelbiamos viešai, 
yra realus pagrindas, leidžiantis vartotojui 
ar bet kuriam kitam suinteresuotajam spręsti 
apie organizacijos vykdomą socialiai atsa-
kingą veiklą visais socialinės atsakomybės 
veiklos lygmenimis (teisiniu, ekonominiu, 
etiniu ir filantropiniu)? Mokslininkų ir 
verslininkų diskusijose galima pastebėti 
iškylančius klausimus dėl etiškumo rekla-
muojant ar kitomis priemonėmis viešinant 
organizacijos socialiai atsakingą veiklą, dėl 
atitinkamos veiklos filantropijos, jei apie tai 
yra plačiai kalbama (tuomet kyla klausimas 
dėl pačios filantropijos esmės: savanoriškas 

neatlygintis veiksmas, rėmimas, labdarybė 
ar žmonių meilė, jei tikėsime šio žodžio eti-
mologija (Žodynas, p. 237), – išreklamavus 
filantropinę veiklą tikimasi palankaus įvairių 
suinteresuotųjų grupių vertinimo, tuomet 
kyla abejonė dėl pačios labdaringos veiklos). 
Tačiau reikėtų ryškinti ir kitą nuomonę, 
pabrėžiančią, kad socialinės atsakomybės 
veikla, kaip ir bet kuri kita veikla, turi būti 
pristatoma organizacijos suinteresuotie-
siems, kad jie ne tik apie jas žinotų, bet ir ga-
lėtų stebėti organizacijos iniciatyvas, požiūrį 
į aplinkos veiksnius, prisiimamą atsakomybę 
ir atskaitomybę suinteresuotiesiems, – tik 
dėl komunikacijos pranešimų organizacijos 
veiklas tampa žinoma organizacijos suinte-
resuotiesiems (1 pav.).

Organizacijų komunikacijos procesą, 
atskleidžiantį pranešimų apie organiza-
cijos socialinę atsakomybę perdavimą 
suinteresuotųjų grupėms, būtų galima api-
būdinti remiantis informavimo kampanijų 
komunikacijos proceso schema (Windahl, 
Signitzer, Olson, 1992, p. 106). Šioje 
schemoje atskleidžiama planuota tikslinga 
organizacijos veikla, kuria, perduodant 
komunikacinius pranešimus tam tikromis 
komunikacijos priemonėmis, norima ne 
tik informuoti ar atkreipti suinteresuotųjų 
grupių dėmesį į organizacijos veiklas, bet 
ir siekiama tam tikro poveikio (angl. effect). 
Apie atsakomybę ir vykdomas veiklas or-
ganizacijos komunikuoja siekdamos keleto 
tikslų: pažintinių (angl. cognitive), elgsenos 
ar poelgio paskatinimo (angl. behavioral 
action) ir atitinkamų vertybių (angl. value) 
propagavimo (pagal Windahl, Signitzer, 
Olson, 1992, p. 98). Žvelgiant į socialinės 
atsakomybės apibrėžimus būtų galima 
išryškinti tokius esminius organizacijos 
socialinės atsakomybės komunikacijos sie-
kinius: 1) pristatyti socialinės atsakomybės 
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veiklas, atsiskaityti suinteresuotiesiems už 
vykdomas socialinės atsakomybės veiklas, 
2) sukurti palankias suinteresuotųjų grupių 
nuostatas dėl organizacijos, įgyti suinte-
resuotųjų pritarimą organizacijos vykdo-
moms veikloms ir jų palaikymą, 3) įtraukti 
suinteresuotuosius į organizacijos socialiai 
atsakingų veiklų (projektų) įgyvendinimą.

Pastaraisiais metais tiek komunikacijos 
specialistai, tiek tyrėjai pastebi, kad didėja 
suinteresuotųjų grupių dėmesys organiza-
cijų socialinės atsakomybės komunikacijai 
dėl to, kad suinteresuotieji identifikuojasi su 
organizacija tuo atveju, jei sutampa požiūris 
ne tik į organizacijos veiklas ar jų rezulta-
tus, bet ir į socialines problemas, kurias 
sprendžia organizacija vykdydama socialiai 
atsakingą veiklą. Kaip teigia mokslininkai 
(Coombs, Holladay, 2012, p. 33), komuni-
kacijos vaidmuo yra esminis siekiant sukurti 
ryšius su organizacijos suinteresuotaisiais, 
kurių įsitraukimas į organizacijos veiklas 

labai priklauso nuo socialiai atsakingos 
veiklos ir suinteresuotųjų interesų atitikties. 

Organizacijos komunikuoja apie soci-
alinės atsakomybės veiklą naudodamos 
įvairias komunikacijos priemones ir būdus, 
tačiau komunikacijos specialistai, atsi-
žvelgdami į socialinės atsakomybės ypatu-
mus, ryškina kitą organizacijos vykdomos 
komunikacijos aspektą: kontroliuojamą ir 
nekontroliuojamą komunikaciją (Coombs, 
Holladay, 2012, p. 117). Teigiama, kad 
organizacijos neturėtų siekti kontroliuoti 
socialinės atsakomybės temos pristatymų 
(reklamos pranešimai, įvairūs specialūs 
interviu ir pan.), nes organizacijos parengti 
pranešimai žiniasklaidai ir perduoti trečio-
sioms šalims (žurnalistams, tinklaštinin-
kams), t. y. nekontroliuojami komunikacijos 
pranešimai parodo organizacijos atvirumą ir 
pasitikėjimą ne tik trečiosiomis šalimis, bet 
ir pačios organizacijos veiklos teisingumu, 
demonstruoja organizacijos skaidrumą ir 

1 pav. Organizacijų socialinės atsakomybės komunikacijos proceso schema  
(sudaryta autorės)

-
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2 pav. Organizacijos veiklos sritys ir jų minėjimas (procentais) Lietuvos organizacijų, 
priklausančių Baltosios bangos iniciatyvai „Už skaidrų verslą“, interneto svetainėse 

(tyrimo duomenys pagal Matkevičienė, 2013, p. 150)
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atskaitomybę suinteresuotiesiems. Žinoma, 
organizacijos, orientuodamosi į nekontro-
liuojamą komunikacijos pranešimų apie 
socialinę atsakomybę sklaidą, turi ne tik 
kreipti dėmesį į rengiamų komunikacijos 
pranešimų turinį ir formą, bet ir į papildomos 
informacijos, kurią prireikus galėtų lengvai 
rasti trečiosios šalys, pateikimą, dažniausiai 
organizacijos interneto svetainėse.

Socialinės atsakomybės pristatymas 
organizacijų interneto svetainėse pradėtas 
tirti prieš dešimtmetį, tačiau komunikacijos 
apie organizacijų socialinės atsakomybės 
komunikaciją tyrimų rezultatai prieštaringi: 
pabrėžiamas ne tik organizacijų komuni-
kavimas apie vykdomas veiklas, bet ir tos 
komunikacijos trūkumai, t. y. interneto sve-
tainės teikiamų komunikacijos galimybių 
neišnaudojimas, socialinės atsakomybės 
pristatymas ataskaitomis (dažnai didelės 
apimties) ar „paslėpimas“ sunkiai prieina-
mose interneto svetainės vietose (Chaudhri, 
Wang, 2007).

Pastarieji tyrimų rezultatai ir pastūmėjo 
atlikti Lietuvos organizacijų, prisijungusių 

prie socialiai atsakingo verslo organizacijas 
vienijančios Baltosios bangos iniciatyvos, 
socialinės atsakomybės pristatymą orga-
nizacijų interneto svetainėse tikintis, kad 
organizacijos, pareiškusios tokias nuostatas 
savo tinklalapiuose, ryškins socialinę atsako-
mybę. Tyrimu bus siekiama ne tik atskleisti 
organizacijų komunikuojamus socialinės 
veiklos aspektus, bet ir jų pateikimo suintere-
suotiesiems tikslus, kurie buvo suformuluoti 
anksčiau pateiktoje socialinės atsakomybės 
komunikacijos proceso schemoje.

Tyrimui pastūmėjo ir 2012 metų pa-
baigoje atlikto Lietuvos organizacijų, pri-
klausančių Baltosios bangos iniciatyvai, 
prisistatymo interneto svetainėse tyrimo2 
(Matkevičienė, 2013) duomenys, kurie 
atskleidė socialinės atsakomybės įtraukimą 
į organizacijų pri(si)statymą, pateikiamą 
organizacijų interneto svetainėse (2 pav.): 
nors formaliai skaičiuojant organizacijos 

2  Tyrimo metu prie Baltosios bangos iniciatyvos 
„Už skaidrų verslą“ buvo prisijungusi 51 organizacija, 
iš kurių 2012 m. lapkričio–2013 m. kovo mėn. 33 turėjo 
interneto svetaines lietuvių kalba. 
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socialinės atsakomybės pristatymas su-
daro apie 10 procentų viso organizacijų 
prisistatymo, socialiai atsakingos veiklos 
aspektai minimi organizacijai pristatant 
ir savo veiklą, darbuotojus, produkciją ar 
teikiamas paslaugas, taikomas jų kokybės 
užtikrinimo priemones. 

2012 metas atlikta Baltosios bangos 
iniciatyvai priklausančių organizacijų in-
terneto svetainių kiekybinė turinio analizė 
(2 pav.) rodo, kad organizacijos pristatyda-
mos save interneto svetainėse ryškina orga-
nizacijos ir jos istorijos pristatymą, valdymą 
ir veiklą, organizacijos strategiją, produktus 
ar teikiamas paslaugas, tačiau daug dėmesio 
neskiria konkrečios organizacijos socialiai 
atsakingai veiklai pristatyti.

Siekiant išsiaiškinti, kaip interneto sve-
tainėse organizacijos pristato socialinės 
atsakomybės veiklas, buvo analizuojamos 
temos ir priemonės, kurias naudodamos or-
ganizacijos išryškina ir pagrindžia savo so-
cialinę atsakomybę (organizacijų interneto 
svetainėse, taikant kiekybinę turinio analizę, 
buvo skaičiuojami pasirinktų socialiai atsa-
kingai veiklai skirtinų veiklų paminėjimai): 
kokybės standartai, etikos kodeksai, prisi-
jungimas prie socialiai atsakingų organiza-
cijų ir dalyvavimas jų veiklose, pateikiamos 
socialinės atsakomybės ir organizacijos 
veiklos ataskaitos ir pan. (3 pav.).

Kaip matyti iš pateikiamų atlikto tyrimo 
rezultatų, apie trečdalis visų prie Baltosios 
bangos iniciatyvos „Už skaidrų verslą“ pri-
sijungusių Lietuvos organizacijų, turinčių 
interneto svetaines, socialinės atsakomy-
bės pristatyme mini, jog organizacijos yra 
įdiegusios kokybės ir aplinkosaugos stan-
dratus, kurie išryškina organizacijos veiklos 
kokybę ir atskaitingumą. Tokiu būdu ne 
tik konstatuojamas organizacijos socialiai 
atsakingos veiklos vykdymas, bet jis yra 

pagrindžiamas priimtais įsipareigojimais ir 
atskaitomybe, kurie privalomi organizaci-
joms, nusprendusioms įdiegti savo veikloje 
vieną ar kitą standartą.

Organizacijų pri(si)statymuose dažnai 
minima organizacijos atsakomybė ir veiklos 
etiškumas (tiek darbuotojų, tiek klientų, tiek 
visuomenės atžvilgiu) – šios organizacijų 
nuostatos yra akcentuojamos daugumos 
tirtų organizacijų interneto svetainėse, ryš-
kinant organizacijos atsakomybę darbuotojų 
atžvilgiu, sukuriant jiems patogias ir saugias 
darbo vietas, užtikrinant jų kvalifikaciją ir 
kompetenciją; deklaruojama atsakomybė ir 
klientams pabrėžiant, jog organizacija teikia 
aukštos kokybės produktus ar paslaugas, 
atsižvelgdama į klientų poreikius. Nors 
organizacijų interneto svetainėse teigiamos 
etiškos veiklos nuostatos, tačiau tik nedau-
gelis organizacijų (kiek daugiau nei 10 pro-
centų tirtų organizacijų tinklalapių) pateikia 
etikos kodeksą ar įvardija esmines etiškos 
organizacijos veiklos nuostatas. 

Vienas iš socialinės atsakomybės aspek-
tų, kuris yra bene labiausiai naudojamas 
organizacijos (ypač jos reputacijos) komu-
nikacijoje, – organizacijos gauti apdova-
nojimai, atskleidžiantys jos išskirtinumą, 
realią veiklą, įrodančią vykdomos socialiai 
atsakingos veiklos kokybę. Apdovanojimus, 
nors jie interneto svetainėse nėra dažni (gal 
todėl, kad organizacijos nėra tokių gavusios, 
o gal dėl jų kuklumo), pristato tik nedau-
gelis tirtų organizacijų (apie 10 procentų 
organizacijų savo tinklalapiuose yra įvar-
dijusios gautus apdovanojimus), o ir juos 
būtų galima skirti į du tipus: apdovanojimai 
socialinės atsakomybės vadybos srityje 
ir produktų apdovanojimai. Tokiu būdu 
organizacijos išryškina savo pranašumus, 
atkreipdamos suinteresuotųjų grupių dėmesį 
į veiklos pripažinimą tam tikroje srityje, 
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taip sustiprindamos vykdomos socialinės 
atsakomybės veiklos pripažinimą (ne vien jo 
deklaravimą organizacijos pri(si)statyme). 

Tyrimas atskleidė ir tai, kad organizaci-
jos nepakankamai išsamiai pristato realiai 
atliekamas socialinės atsakomybės veiklas, 
pateikdamos ne tik konkrečios veiklos 
pristatymus, aprašymus, bet ir socialinės 
atsakomybės ar tvarumo ataskaitas (tik 
6 procentai organizacijų savo svetainėse 
pateikia tokias ataskaitas, kurios leidžia 
detaliau susipažinti su jų atliekama socialiai 
atsakinga veikla).

Tyrimas atskleidė ir dar vieną dalyką: 
tarptautinės organizacijos ar Lietuvos or-
ganizacijos, priklausančios tarptautiniam 
tinklui, savo interneto svetainėse konkre-
čiau ir išsamiau pristato vykdomą socialiai 
atsakingą veiklą, o Lietuvos organizacijos 
pri(si)statydamos pateikia daugiau deklara-
tyvaus pobūdžio informaciją apie socialinę 
atsakomybę ir detaliau, konkrečiau nesupa-
žindina su ta veikla.

Organizacijų, prisijungusių prie Balto-
sios bangos iniciatyvos „Už skaidrų verslą“, 
interneto svetainių socialinės atsakomybės 
komunikacijos tyrimas patvirtino ir kiekybi-
nio tyrimo, atlikto 2012–1013 m., duomenis 
(Matkevičienė, 2013, p. 148), kurie rodo, 
jog organizacijos, pristatydamos socialiai 
atsakingą veiklą, pabrėžia:
• bendruosius organizacijos veiklos as-

pektus, sietinus su socialiai atsakinga 
veikla (kalbėdamos apie juos akcentuoja 
socialiai atsakingą verslą, kuris siejamas 
su socialine atsakomybe darbuotojams, 
t. y. sudarytomis sąlygomis ir teikiamo-
mis socialinėmis garantijomis, su socia-
liniais projektais, kuriais siekiama padėti 
socialiai nuskriaustiems žmonėms ar 
spręsti kitas problemas);

• atsakomybę, pri(si)statymuose įvardy-
damos save kaip socialiai atsakingas 
organizacijas (taip pat akcentuodamos 
organizacijų atsakomybę užtikrinant 
verslo skaidrumą, atsakomybę santy-

3 pav. Organizacijų, priklausančių Baltosios bangos iniciatyvai „Už skaidrų verslą“,  
socialinės atsakomybės komunikacijos priemonių minėjimas (procentais)
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kiuose su darbuotojais, atsakomybę 
gamtai, bendruomenei ir visuomenei);

• etiką (organizacijų pri(si)statymuose 
socialinė atsakomybė siejama su etiško 
ir atsakingo verslo principais, su organi-
zacijų patvirtintu etikos kodeksu, kuris 
nusako esmines organizacijos nuostatas, 
įsipareigojimus palaikant santykius su 
įvairiais suinteresuotaisiais).

Kaip matyti iš tyrimų rezultatų, Lietuvos 
organizacijos, prisijungusios prie iniciaty-
vos, ryškinančios organizacijų nuostatas 
dėl socialinės atsakomybės, nepakankamai 
komunikuoja savo suinteresuotiesiems šiuos 
siekinius: organizacijos pateikia tik infor-
maciją, nenurodydamos ta veikla pasiektų 
rezultatų, galbūt gautos finansinės naudos 
ar teigiamų atsiliepimų iš suinteresuotųjų, 
kuriems buvo skirta tam tikra veikla. Iš tyri-
mų matyti ir tai, kad organizacijos interneto 
svetainėse pateikia statišką informaciją, ku-
ria yra tik nurodomi tam tikri organizacijos 
veiklos principai ar realūs organizacijos 
veiksmai, tačiau nepateikiama išsamesnė 
aptartis, vizualus pristatymas, skatinantis 
interneto svetainės lankytojus komentuoti, 
dalintis savo nuomone ir pan. Žinoma, 
tarptautinių organizacijų ar organizacijų, 
priklausančių tarptautiniam organizacijų tin-
klui, interneto svetainėse socialinės atsako-
mybės projektai yra pristatomi patraukliai, 
pateikiant vaizdus (nuotraukas ir vaizdo 
įrašus) iš vykdytų akcijų, dalyvių pasisaky-
mus, nuomones ir atsiliepimus. Tokiu būdu 
su interneto svetainės lankytojais kuriamas 
komunikacinis ryšys, kuris gali paskatinti ne 
tik išgirsti organizacijos siunčiamas žinias, 
bet ir peržiūrėti nuostatas dėl atitinkamos 
problemos ar net paskatinti suinteresuotųjų 
grupių atstovus prisijungti prie organizacijos 
socialiai atsakingos veiklos. Taigi, galima 
daryti prielaidą, kad Lietuvos organizacijos 

nepakankamai išnaudoja komunikacijos 
galimybes pristatydamos socialiai atsakingą 
veiklą – interneto svetainės taikomos infor-
macijai skleisti, bet ne elgsenai ar nuosta-
toms formuoti, įtvirtinti ar keisti.

Pristatyti tyrimų duomenys iš dalies 
patvirtino ankstesnių tyrimų (Chaudhri, 
Wang, 2007) duomenis, rodančius nepa-
kankamą organizacijų socialinės atsako-
mybės veiklos komunikavimą organizacijų 
interneto svetainėse. Analizuojant Lietuvos 
organizacijų, prisijungusių prie Baltosios 
bangos iniciatyvos „Už skaidrų verslą“, 
interneto svetainių socialinės atsakomybės 
komunikaciją matyti tendencija taikyti 
vienkryptę komunikaciją su suinteresuotai-
siais, pristatant organizacijos nuostatas ar 
vykdomą socialiai atsakingą veiklą, tačiau 
iš naudojamų priemonių ryškėja organiza-
cijų siekiamas suinteresuotųjų informavimo 
tikslas, o nuostatų ar poelgių, vertybių 
ryškinimas ar suinteresuotųjų įtraukimas į 
vykdomas veiklas nėra komunikuojamas. 
Darytina prielaida, kad organizacijos, siek-
damos pakeisti suinteresuotųjų nuostatas 
ar paskatinti atitinkamus veiksmus, taiko 
kitas komunikacijos priemones, kuriomis 
perduodamos žinios nėra susiejamos su or-
ganizacijos interneto svetainėje pateikiama 
informacija, todėl siekiant nustatyti kitų so-
cialinės atsakomybės komunikacijos tikslų 
(ne informavimo) įgyvendinimą vertėtų 
atlikti organizacijų korporatyviosios komu-
nikacijos tyrimus, įtraukiant organizacijos 
vidinę komunikaciją, susirinkimuose ir 
ataskaitose akcininkams pateikiamą infor-
maciją, organizacijos pranešimus, parengtus 
sklaidai žiniasklaidoje ir pan.

Išvados
Organizacijų socialinė atsakomybė pa-
prastai siejama su jų veikla, kuria siekia-
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ma veikti atsakingai: laikantis įstatymų, 
sukuriant darbuotojams patogias darbo 
sąlygas, užtikrinant veiklos pelningumą – 
tiek bendradarbiaujant su kolegomis ir 
vietos bendruomene, tiek teikiant paslaugas 
klientams. Socialiai atsakingos veiklos 
įgyvendinimas siejamas ne tik su atsakinga 
veikla, bet ir su įsipareigojimais nekenkti 
aplinkai, įvertinant tai, kad socialiai atsa-
kinga veikla yra nepriverstinė – ji turi būti 
grindžiama organizacijos pilietiškumu, t. y. 
siekiu būti atsakingu ir sąžiningu, patikimu 
visuomenės nariu ne dėl veiklai keliamų 
reikalavimų, bet dėl organizacijos vidinių 
poreikių, susiformavusios kultūros. Socia-
linės atsakomybės veikla ne tik sustiprina 
organizaciją, nes įtraukia darbuotojus ir 
kitus suinteresuotuosius į savo vykdomą 
veiklą, bet ir sukuria organizacijai pridėtinę 
vertę – konkurencinį pranašumą, t. y. ši vei-
kla suteikia organizacijai galimybę susieti 
save su atitinkamų socialinių, visuomenei 
svarbių problemų sprendimu.

Socialiai atsakingos veiklos komuni-
kacija sudaro sąlygas organizacijai ne tik 
pateikti informacijos apie savo veiklą, bet 
ir formuoti, keisti ar įtvirtinti atitinkamas 
suinteresuotųjų grupių nuostatas dėl orga-
nizacijos veiklos ar socialinių problemų, jų 
galimų sprendimų, o tai galėtų paskatinti ir 
suinteresuotuosius į(si)traukti į organiza-
cijos vykdomą socialiai atsakingą veiklą. 
Organizacijos, komunikuodamos socialiai 
atsakingą veiklą, siekia keleto tikslų: pa-
žintinių, elgsenos ar poelgio paskatinimo 
ir atitinkamų vertybių propagavimo kon-
troliuojamomis ir nekontroliuojamomis 
komunikacijos priemonėmis. Nors organi-
zacijos nekontroliuojamos komunikacijos 
priemonės (ypač tai svarbu komunikuojant 
apie socialinę organizacijų atsakomybę) su-
kuria didesnį pasitikėjimą organizacija, jos 
vykdomos veiklos ir perduodamų praneši-

mų atvirumu, atsakingumu ir sąžiningumu, 
kontroliuojamos komunikacijos priemonės 
padeda organizacijai tikslingai informuoti 
suinteresuotuosius apie organizacijos po-
ziciją, suteikti papildomos informacijos, 
medžiagos, sukurti tam tikras emocijas ar 
užtikrinti grįžtamąjį ryšį. 

Formuluojant straipsnyje sprendžiamą 
problemą buvo daroma prielaida, kad 
organizacijos, išreiškusios savo valią ir 
savanoriškai prisijungusios prie iniciatyvos, 
teigiančios verslo socialinę atsakomybę, 
komunikacijai pasinaudos savo interneto 
svetainėmis kaip priemonėmis, leidžiančio-
mis ne tik pateikti informaciją, bet ir for-
muoti nuomonę, kurti emocijas ar skatinti 
įsitraukimą. Tačiau atlikto tyrimo rezultatai 
rodo, kad  interneto svetainės socialiai 
atsakingai veiklai pristatyti naudojamos 
nepakankamai: organizacijos savo pris(is)- 
tatymuose kalbėdamos apie socialinę at-
sakomybę ryškina etikos kodeksus, kurių 
organizacija laikosi; standartus ir kitus 
formalius įsipareigojimus, kurie rodo, kad 
organizacija yra atsakingas visuomenės 
narys; organizacijos pastangas, kuriomis 
siekiama sukurti patogias ir palankias darbo 
sąlygas darbuotojams ir pan. 

Tarptautinės organizacijos ar organizaci-
jos, priklausančios tarptautiniams tinklams, 
interneto svetainėse daugiau dėmesio skiria 
socialiai atsakingai veiklai pristatyti, ją pa-
grįsdamos ataskaitomis, kitais dokumentais, 
vaizdine medžiaga, sudarydamos sąlygas 
komentuoti pateiktus tekstus ar kitaip 
reaguoti į pranešimus, taip sustiprindamos 
savo atsakomybę ir atskaitingumą suinte-
resuotiesiems.

Taigi, darytina prielaida, kad Lietuvos 
organizacijos, supažindindamos su savo 
nuostatomis ir prisiimtais įsipareigojimais 
būti socialiai atsakingos, vykdo tik vien-
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kryptę komunikaciją interneto svetainėse 
prisistatydamos suinteresuotiesiems, tačiau 
kol kas nesiekia formuoti ar keisti suintere-
suotųjų grupių nuostatų ar elgsenos, didinti 
įsitraukimo į organizacijos vykdomą veiklą.

Socialinės atsakomybės veikla, kurią 
įgyvendina organizacijos, ne tik parodo 

organizacijos atsakomybę, bet ir leidžia su-
siejus organizaciją su tam tikrais veiksmais 
ir vertybėmis kurti organizacijai pridėtinę 
vertę didinant jos, kaip atsakingos organi-
zacijos, matomumą visuomenėje, kuriant 
ir stiprinant organizacijos reputaciją ir taip 
užtikrinti konkurencinį pranašumą.
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COMMUNICATION OF  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
IN LITHUANIAN ORGANIZATIONS’ WEBSITES

Renata Matkevičienė
S u m m a r y

Since the beginning of this century, social responsi-
bility has been one of the most sensitive topics in both 
communication and business areas, and business lead-
ers as well as politicians, economists, scientists con-
sider the social responsibility activities of the benefits 
for business or the public. 

Business organizations communicate socially re-
sponsible activities by using a variety of communica-
tion events, reports, and mostly websites of business 
organizations. This article aims to discuss not only the 
aspects of social responsibility, but also to examine 
and describe the potential of social responsibility com-
munication in business organizations, highlighting the 
key areas of social responsibility. The article is aimed 
not only to encourage a critical discussion about the 
benefits of social responsibility and the need for busi-
ness organizations and communications, but also to see 
how the social responsibility of business is reflected in 
organizations’ websites and presented to stakeholders. 

Business organizations’ social responsibility is 
generally associated with the activities of the organi-
zation, which aims to act responsibly: in accordance 
with the law, creating comfortable working conditions 
for employees, ensuring profitability – in collabora-
tion with colleagues and local community as well 
as providing services to clients. Socially responsible 
activities have been associated not only with respon-
sible activities, but also with commitments harming 
the surrounding environment, taking into account that 
socially responsible activities are voluntary, i.e. based 
on an organization’s desire to be a responsible, honest, 
trustworthy member of society not because of business 
requirements, but also for the organization’s internal 
needs based on corporate culture. Social responsibil-
ity of a business organization not only strengthens it 
because it involves employees and other groups of 
stakeholders in the organization’s activities, but it also 
provides an added value to the organization as a com-
petitive advantage.

In the article, there were formulated several tasks 
for communicating organizations’ social responsibil-
ity: to provide information, to impact the value or 
behavioural change. For the communication of social 
responsibility, organizations use controlled and as well 
non-controlled communication, and these forms of 
communication should be integrated to reach the aim 
of communication. Organizations’ websites are a con-
trolled communication means, but they could be impor-
tant for providing explicit information about the organi-
zation’s socially responsible activities. For this reason, 
an investigation of communication in the websites of 
Lithuanian business organiations that have joined the 
initiative of transparent business was conducted.

Organizations communicate their social respon-
sibility by presenting codes of ethics, standards, and 
other formal commitments which show that the orga-
nization is a responsible member of society. 

There were found differences in the communica-
tion of social responsibility in Lithuanian (local) and in 
international organizations: international organizations 
provide not only statements on the social responsibil-
ity of an organization, but also codes of ethics, CSR 
reports, presentations and videos of the projects, etc.

Organizations use one-sided communication for 
the presentation of social responsibility in their web-
sites, and tools for two-sided communication were 
notes used in many of the websites for communicat-
ing social responsibility. On the basis of this finding, 
the presupposition that organizations use other forms 
and means for communicating social responsibility 
was made, because the social responsibility activities 
carried out by an organization not only show the or-
ganization’s responsibility, but also allow linking the 
organization with certain practices and values, create 
an added value by increasing the visibility of the or-
ganization as a responsible member of the local com-
munity, developing and enhancing the organization’s 
reputation and ensuring its competitive advantage.

Įteikta 2013 m. balandžio 24 d.
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Straipsnyje nagrinėjama problematika yra reikšminga tiriamų medijų auditorijos transformacijos pro-
cesų dalis, nes medijų prisotinta aplinka generuoja naujus auditorijos dalyvių elgesio modelius. Keliama 
problema – šiuolaikiniuose kontekstuose mažėjantis nacionalinio identiteto reikšmingumas, kuris tam-
pa lygiai tokiu pačiu ginčytinu simboliniu kapitalu, kaip ir visos kitos socialinio identiteto rūšys. Ieškoma 
atsakymų, kokie veiksniai formuoja šiuolaikinio medijų naudotojo tapatybę, kokios vertybės jam yra 
reikšmingos. Šiuolaikinėje visuomenėje identitetas yra suvokiamas kaip atviras savęs formavimo pro-
cesas ir simbolinis projektavimas. Globaliųjų socialinių tinklų plėtra ir tapimas reikšminga šiuolaikinių 
medijų naudotojų kasdienybės dalimi iliustruoja kintančius nacionalinio identiteto naratyvus šiuolaiki-
nėje visuomenėje.

Reikšminiai žodžiai: nacionalinis identitetas, globalizacija, medijų naudotojai, socialiniai tinklai.

Įvadas 

Tiriant virtualybės kultūrą neišvengiamai 
tenka susidurti su klausimu – kas formuoja 
šiuolaikinio medijų naudotojo identitetą. 
Nagrinėjant auditorijų transformacijų 
problemas yra itin svarbu suvokti, kas 
formuoja šiuolaikinio medijų naudotojo 
patirties lauką ir vertybių skales. Pasak U. 
Hasebrinko ir J. Popp (2006), individualus 
medijų naudojimas nebegali būti interpre-
tuojamas kaip vienkartinio pasirinkimo 
sprendimas, o aiškinamieji konceptai turi 
remtis kasdienėmis orientacijomis ir prak-
tikomis. Dėl globaliųjų socialinių medijų 
įsigalėjimo dažniau teigiama, jog medijų 
naudotojų kilmės ir gyvenamoji vietos tam-
pa vis mažiau reikšmingos individams jų 
tapatumo konstravimo procese. Kita vertus, 

šiuolaikinio individo identitetas vis dažniau 
apibrėžiamas kovos lauku, o kasdienybės 
diskursai atspindi globalizacijos procesus 
ir kintančius žmonijos ekonominius, soci-
alinius bei kultūrinius gyvavimo modelius. 

Tradiciškai identitetas iš esmės buvo so-
cialus ir formuojamas tradicinių socialinių 
institutų (šeima, bažnyčia, mokykla, tauta 
ir pan.), o šiuolaikiniai individai gyvena 
medijų prisotintoje aplinkoje ir jų kasdieniai 
veiksmai glaudžiai susiję su medijų nau-
dojimo praktikomis bei virtualia realybe, 
kurioje identiteto kūrimas tampa asmeninio 
apsisprendimo klausimu. O šiam apsispren-
dimui vis mažesnę įtaką turi minėti tradici-
niai socialiniai institutai ir institucinės ver-
tybės. XX a. nacionalinis identitetas buvo 
suvokiamas kaip pamatinis ir siejamas ne 
tik su individo kolektyvine priklausomybe, 
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bet ir buvo laikomas reikšminga asmeninio 
tapatumo dalimi (Kneidinger, 2011, p. 3). 
Tačiau naujai besiformuojanti realybė iške-
lia naujų klausimų. Vienas reikšmingiau-
sių – kaip kintant nacionalinio identiteto 
reikšmei medijų naudotojai pozicionuoja 
save šiuolaikinėje globalioje erdvėje? Šio 
straipsnio mokslinę problematiką būtų 
galima įvardyti šiais klausimais: Kokios 
Mes grupės yra svarbios šiuolaikiniams 
medijų naudotojams? Ar individualizacijos 
eroje tautinės bendruomenės vis dar daro 
įtaką individo identiteto raidai? Straipsnio 
objektas – kintantys nacionalinio identite-
to naratyvai ir raiškos globalioje erdvėje, 
kurioje vyrauja komponuojamų identitetų 
įvairovė, o nacionalinis identitetas, buvęs 
pamatiniu tradicinėje visuomenėje, tampa 
lygiai tokiu pačiu asmeninio apsisprendimo 
reikalu, kaip ir savęs priskyrimo kitoms 
socialinėms grupėms. 

Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti 
teorinius požiūrius į asmens nacionalinio 
identiteto transformacijas kintančiomis 
socialinėmis ir kultūrinėmis sąlygomis. 
Jame yra keliama prielaida, jog socialiniai 
tinklalapiai, reikšminga šiuolaikinio individo 
kasdienybės diskurso dalis, sudaro galimybes 
atsakyti į klausimą, kiek socialinių tinkla-
lapių dalyviams yra svarbi jų nacionalinė 
tapatybė. 

Tyrimo teorinį pagrindą sudaro S. Mos-
kovici socialinių reprezentacijų teorija, 
apibrėžianti socialines reprezentacijas 
kaip vertybių, idėjų ir praktikų sistemą, 
kuri atlieka kelias funkcijas: pirmiausia, 
jos įtvirtina tvarką, kuri leidžia individams 
orientuotis materialiame ir socialiniame 
pasaulyje bei jį valdyti. Antra, komunika-
cija, vykstanti tarp jos narių, suteikia jiems 
kodus, kurie padeda klasifikuoti įvairius 
individų išorinio pasaulio aspektus ir jų 

individualios grupės istoriją (Moscovici, 
iš: Höijer, 2011). Socialinių reprezentacijų 
teorijai yra būdinga metodologinių požiūrių 
įvairovė, tačiau pasak J. Laszlo, socialinėms 
reprezentacijoms yra svarbus naratyvumas, 
kai verbalinė, vizualinė ir audiovizualinė 
žaliava tampa aiškiais interpretavimo ir 
klasifikavimo produktais (Laszlo, 1997, 
p. 157). Reprezentacijos visuomet yra 
susijusios su socialiniais, kultūriniais bei 
simboliniais objektais, tačiau šiuolaikinėje 
visuomenėje individai turi tam tikrą au-
tonomiją, todėl asimiliuodami socialines 
reprezentacijas sykiu gali jas ir modifikuoti.

Identiteto tyrimų teorinės prielaidos

XXI a. besikeičiančiame globalėjančiame 
pasaulyje nacionalinis identitetas, arba 
tautinis tapatumas, išlieka reiškminga ir 
diskutuotina problema, nes atskleidžia, 
kaip yra kuriami individualūs identitetai ir 
kokiu būdu yra formuojami kolektyviniai 
ryšiai tarp individų (Rouse, 1995). Kintantis 
socialinis kraštovaizdis leidžia teigti, jog 
daugelis reikšmingų socialinių kategorijų 
bei nusistovėjusių normų praranda savo 
prasmę bei reikšmę ir skatina šiuolaikinį 
žmogų kurti naujus savasties konstravimo 
modelius šiuolaikiniame pasaulyje. 

Tapatumai yra socialinės realybės dalis,  
t. y. žmonių ištekliai (kultūriniai, ideolo-
giniai, socialiniai etc.), kurių paskirtis – 
suvokti pasaulį (Švarplys, 2008, p. 91). 
Daugelis autorių tapatina sąvoką tapatumas 
ir jo tarptautinį atitikmenį identitetas, tačiau 
V. Liubinienė teigia, jog identiteto terminas 
yra tikslesnis ir priimtinesnis, nes geriau api-
brėžia asmens savęs suvokimą, kuris atsiran-
da tuomet, kai vaikas atsiskiria nuo tėvų ir 
šeimos bei suranda savo vietą visuomenėje 
(Liubinienė, 1999, p. 39). E. Rindzevičiūtės 
nuomone, identitetas, kitaip nei tapatumas, 
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žymintis pastovų individualių bruožų 
rinkinį, yra dinaminis procesas (Rindzevi-
čiūtė, 2002, p. 62). Todėl šiame kontekste 
identitetas yra reikšmingesnis, nes žymi 
ne tik vykstančius individo identifikacijos 
bei tapsmo procesus, bet ir aprėpia įvairius 
žmogiškosios patirties aspektus. Tradiciš-
kai tapatybė yra suvokiama kaip socialinis 
konstruktas, kurį S. Hallas siejo su tokių 
išteklių kaip istorija, kalba ir kultūra nau-
dojimu individo identiteto kūrimo procese 
(Hall, iš: Shi, 2005, p. 56). Tautinis, arba 
nacionalinis, identitetas buvo grindžiamas 
tam tikru tautos narių homogeniškumu: 
teritoriniu, kultūriniu, kalbiniu, religiniu ir 
netgi tam tikru išoriniu jos narių panašumu. 
Pasak A. Smitho, kiekviena tauta apibrė-
žia savo narių tapatumą, nes jos specifinė 
kultūra formuoja individą (Smith, 1994, 
p. 10), o nacionalinio identiteto raidai itin 
reikšmingas mitinis-simbolinis kompleksas, 
t. y. mitai, atsiminimai, simboliai, verty-
bės, kurie yra perduodami iš kartos į kartą 
(Smith, 1994, p. 13).

Tautinio tapatumo studijos yra neatsieja-
mos nuo etniškumo ir nacionalizmo teorijų. 
D. Daukšas pabrėžia, jog etninis tapatumas 
buvo suvokiamas veikiau kaip socialinis, 
ne kultūrinis tapatumas, o nacionalizmo te-
orijose akcentuojama kultūros kaip bendros 
simbolių sistemos svarba (Daukšas, 2006). 
J. H. Liu ir kt. pabrėžia, jog etninis identitetas 
ir nacionalinis idenitetas gali būti tiek vienas 
kitą papildantys, tiek konfliktuojantys tarpu-
savyje, todėl individai turi patys apsispręsti, 
kuri kategorija jiems yra reikšmingesnė (Liu 
ir kt., 2002, p. 4). Vis dėlto reikia pasakyti, 
jog nagrinėjant nacionalinio ideniteto sam-
pratą, joje akcentuojama ne tik bendra teri-
torija, bendra kultūra ar etninė kilmė. Vieną 
esminių aspektų išryškina B. Andersonas, 
pažymėdamas, jog nacionalinis identitetas 
kaip priklausomybės tam tikrai grupei 

jausmas yra formuojamas ir stiprinamas 
ideologinėmis priemonėmis, dažniausiai pa-
sitelkiant masinės komunikacijos priemones 
(Anderson, 1991). B. Kuzmickas taip pat ak-
centuoja individo norą priklausyti tam tikrai 
etninei bendrijai, tapatinimąsi su ja, darbą 
ir aukojimąsi jos labui (Kuzmickas, 1996, 
p. 19, iš: Liubinienė, 1999, p. 40). Klasikinė 
identiteto formulė: „Iš kur mes atėjome, kas 
mes esame ir kur einame“ (Krukauskienė, 
2007, p. 37) atskleidžia, jog tautos narius jun-
giantys elementai yra perduodami iš kartos į 
kartą, tačiau ne mažiau reikšminga yra juos 
vienijanti kryptinga ateities vizija. O tai taip 
pat galima apibrėžti kaip reikšmingą ideolo-
ginį matmenį. Šiame kontekste ideologinio 
aspekto ir socialinių reprezentacijų sąsajos 
yra gana ryškios, nes socialinės reprezenta-
cijos atspindi dinaminį procesą, kurio metu 
individams yra svarbu apibrėžti, kaip jie yra 
matomi kitiems ir kokiu būdu tos reprezen-
tacijos gali būti kuriamos. 

Socialinių reprezentacijų teorijoje kultūra 
konceptualizuojama kaip socialinių repre-
zentacijų, sukuriamų per kalbą, simbolius 
bei tarpininkus, metasistema. Be to, ypatin-
gas dėmesys yra skiriamas komunikacijai, 
kaip įtvirtinančiai socialinio žinojimo bei 
įsitikinimų sistemas, bendras įvairioms gru-
pėms. J. H. Liu ir C. G. Sibley pažymi, jog 
pagrindinės vyraujančios šalyje kategorijų 
sistemos yra neišvengiamai susijusios su 
jos istorine patirtimi (Liu ir Sibley, 2009, 
p. 34). Autoriai apibrėžia istoriją kaip esminį 
įsivaizduojamos bendruomenės nacionalinio 
identiteto dėmenį bei fundamentalų mitą, 
kuris apibrėžia jos narių teises ir pareigas, ko-
lektyvinę herojų atmintį, psichologinį nuos-
tatų, vertybių, įsitikinimų bei diskursų visetą 
(Liu ir Sibley, 2009, p. 22–23). Būtent dėl 
nacionalinės istorijos daugiausia socialinės 
reprezentacijos yra unikalios ir reikšmingos 
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kultūros dalis, o kiekvienas individas save 
projektuoja naudodamasis šiais simboliniais 
ištekliais. Šios projekcijos apima ne tik jo 
praeitį, bet ir ateitį, nes atspindi atitinkamą 
kasdienio gyvenimo filosofiją (Höijer, 2011). 
Taigi kiekvienas individas, formuodamas 
savo identitetą, įsisavina dominuojančias 
socialines reprezentacijas bei jų apibrėžtas 
kolektyvines reikšmių sistemas. Sociali-
nes reprezentacijas mokslininkai įvardija 
įvairiai: kolektyviniu žemėlapiu (Laszlo, 
1997), empiriniais rėmais, žaliava (Liu ir 
kt., 2002) ir kt., tačiau šie apibūdinimai 
atskleidžia esminį dalyką – jais remdamiesi 
individai komponuoja savo įsitikinimų, 
nuomonių, asociacijų, nuostatų sistemą. Šie 
pamatiniai individo pasaulėžiūrą ir gyvenimą 
organizuojantys principai gali būti bendri 
individų grupėms, kurių nariams būdingos 
panašios sociokultūrinės bei sociopsicho-
loginės charakteristikos. Lygiai taip pat ir 
naujos, nepažįstamos idėjos yra įtraukiamos 
į jau egzistuojančių kategorijų sistemą, o 
simboliniai sureguliavimo mechanizmai 
jas pritaiko konkrečiam socialiniam ir 
kultūriniam kontekstui. Pasak J. Laszlo, 
šiems socialiniams ir kultūriniams konstruk-
tams labai svarbus naratyvumas, „priežastis, 
kodėl mes pasakojame istoriją sau, kad 
sukurtume prasmę tam, ką mes įtraukiame į 
savo gyvenimo kursą“ (Laszlo, 1997, p. 160). 

Apibendrinant galima pasakyti, jog 
identitetas kaip dinaminis procesas žymi 
tapatinimąsi su tam tikromis socialinėmis 
grupėmis, jų kultūra, vertybėmis, tam tikra 
savimone, įvairių žmogaus patirties sričių 
konceptualizacija. 

Šiuolaikinio individo identiteto 
konstravimo šaltiniai

Tradicinėje visuomenėje nacionalinis iden-
titetas buvo laikomas tuo pamatu, kuris 

sujungia visus piliečius priklausomybės 
nacijai ir (ar) valstybei lojalumo ir solidaru-
mo saitais. Jis buvo laikomas aukščiau visų 
kitų tapatybės formų, kurios priskiriamos 
individui atitinkamai pagal jo gyvenamąją 
vietą, kilmę, lytį, statusą, tikėjimą ar etniš-
kumą (Pradip, 1996, p. 1).

Tačiau pastarojo dešimtmečio diskur-
suose intelektualai nacionalinį ir tautinį 
identitetą vadina anachronizmu, kai tik iš 
įpratimo mąstoma tautinėmis kategorijomis, 
žyminčiomis uždarumą bei provincialumą 
šiuolaikiniame pasaulyje (Venclova, 2010). 
Pasak L. Donskio (2008, p. 174), globaliza-
cijos paveiktame nūdienos pasaulyje beveik 
nebeliko lokalinių civilizacijų ir tradicinės 
socialinės sanklodos, todėl identitetas 
nustojo buvęs priskyrimo ir paveldėjimo 
dalyku. O tautinis paveldas vis dažniau nau-
dojamas kaip ginčijamas simbolinis kapita-
las, dėl kurio reikia rungtis (Hill ir Wilson, 
2003, p. 2, iš: Čiubrinskas, 2005, p. 41). 
Globalioji migracija, kultūrų vesternizaci-
ja, kosmopolitinių vertybių plėtra skatina 
šiuolaikinius žmones laikyti save pasaulio 
piliečiais, jaučiančiais vis silpnesnį emocinį 
ryšį su konkrečia teritorija ar tauta. Be to, 
diskutuodmas apie nacionalinio identiteto 
ypatumus, N. T. Pradipas pastebi, jog naci-
onalinio identieto klausimai šiuolaikiniame 
pasaulyje yra neatsiejami nuo konfliktų bei 
įtampos, kuri kyla tarp privilegijuotų jos 
narių bei likusios tautos, tarp nacionalinių 
ir supranacionalinių vertybių. Jeigu pripa-
žintume nacionalinį identitetą atgyvena, 
prarandančia savo aktualumą, tuomet kyla 
šie klausimai: kaip save apibrėžia šiuolai-
kiniai individai? kokios vertybės jungia 
žmones globalioje erdvėje? kaip individas 
pateikia save vadinamajame postidentiteto 
pasaulyje? Pažymėtina, kad nors daugelis 
Europos gyventojų pirmiausia save identifi-
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kuoja kaip europiečius, tačiau net ir tuomet 
tai reikia suvokti kaip asmeninį žmonių 
pasirinkimą, o ne kolektyvinio solidarumo 
jausmą, nes nėra juos vienijančios ideolo-
gijos, skatinančios žmonių bendrumą bei 
lojalumą tam tikrai fizinei erdvei (Delanty, 
2003). Be jokios abejonės, nacionalinio 
identiteto konstravimo modeliai ir jų raiška 
kinta. Šiuolaikinės realijos liudija asmens 
identiteto konstravimo šaltinių kaitą, jų 
raiškos bei modelių įvairovę, atspindi 
šiuolaikiniam individui būdingą chaotišką 
blaškymąsi šiuolaikiniame pasaulyje, sa-
virealizacijos erdvės, save apibrėžiančių 
ir paaiškinančių kategorijų paieškas. Šie 
procesai skatina atidžiau paanalizuoti, kokie 
asmeninio identiteto konstravimo šaltiniai 
yra reikšmingi šiuolaikiniam medijų 
naudotojui. Savasties konstravimo procesai 
neišvengiamai atskleidžia individo santykį 
su išoriniu pasauliu. 

Tokie šiuolaikiniai metaprocesai kaip 
globalizacija, individualizacija, komerciali-
zacija, mediatizacija yra esminiai konceptai, 
apibrėžiantys šioje epochoje vykstančius 
procesus ir nusakantys laikotarpio specifiką 
(Krotz, 2011, p. 2). Jie modifikuoja būdus, 
kaip žmonės konstruoja socialinį-kultūrinį 
pasaulį ir jame gyvena bei veikia. Reikia 
pripažinti, jog rinkų globalizacija daro įtaką 
nacionalinių valstybių ribų svarbos mažėji-
mui, o požiūrį į individą kaip į tam tikros 
valstybės pilietį ir tautos atstovą keičia po-
žiūris į individą kaip į vartotoją, turintį tam 
tikrą perkamąją galią. Pasak A. Giddenso 
(2000), toks simbolinis vartojimas postmo-
derniame pasaulyje tampa pagrindine veikla 
identitetui konstruoti, nes tradiciniai iden-
titeto šaltiniai – šeima arba klasinė padėtis, 
po truputį senka. Tradicinėje visuomenėje 
individo gyvenimas buvo tvarkomas pagal 
visuomenėje realiatyviai nekintančius prin-

cipus, o postmodernybė pasitinka individą 
su sudėtinga pasirinkimų įvairove (Giddens, 
2000, p. 107). G. Osadčaja, atlikusi posovie-
tinės erdvės šalių jaunimo vertybių tyrimus, 
pastebi, jog socialiai reikšmingos vertybės 
šiandien yra mažiau svarbios nei individua-
lūs poreikiai, o pilietiniai (patriotizmas, so-
cialinis teisingumas, pagarba įstatymams) ir 
humanitariniai (meilė artimui, humanizmas) 
nusileidžia utilitariniams (gebėjimui siekti 
savo tikslų peržengiant socialinių, etinių, 
moralinių normų ribas) (Осадчая, 2002, 
p. 93). Šiuolaikinėje epochoje individo tapa-
tybė yra suvokiama kaip jo paties pastangų 
rezultatas. Tai yra tęstinis ir atviras savęs 
formavimo procesas bei simbolinis projek-
tavimas, kurio metu individas panaudoja 
visus jam prieinamus simbolinius išteklius. 
Ir tuomet reikšmingu aspektu tampa ne tik 
tai, ką individas mano apie save, bet ir tai, 
kaip save pateikia bendrame lyties, tauty-
bės, etninės kilmės, rasės, seksualumo ir 
įsikūnijimo paveiksle, atvirame deryboms, 
kitiems (Inkinen, p. 9). Postmodernizmo 
sąlygomis identiteto raidą S. Inkinenas 
apibrėžia kaip pasirinkimų žaidimą ir tea-
trališką savęs pateikimą. Pažymėtina, jog 
socialinio gyvenimo ir teatro analogijos 
naudojimas nėra naujas reiškinys. Teigiama, 
jog scenos terminai moksliniame diskurse 
yra įsitvirtinę jau nuo 1930 metų (Geertz, 
2005, p. 60). Tačiau reikia pripažinti, jog 
nauja yra asmeninės savasties formavimą 
pateikti kaip žaidimą, kai skirtingi modeliai 
arba atskiros jų detalės dėl savo patrauklu-
mo ar momentinio naudingumo yra inkor-
poruojami į asmens tapatybę iš supančios 
aplinkos. Šiuolaikiniuose kontekstuose 
identiteto konstravimas vis dažniau yra 
suvokiamas kaip atviras savęs formavimo 
procesas ir simbolinis projektavimas, todėl 
šis procesas kaip aktyvus veiksmas yra 
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siejamas su improvizacijomis, eksperi-
mentais, susiliejančiais žanrais, o jo metu 
derinami kontrastingi ir netgi prieštaringi 
elementai atitinkamai pagal iškylančius 
kontekstus ir situacijas (Weber ir Mitchell, 
2008, p. 43). Šiuose procesuose medijų 
vaidmuo daugelio autorių vienareikšmiškai 
yra įvardijamas kaip pagrindinis. Pirmiausia 
medijos pateikia platų kultūrinių modelių ir 
orientyrų diapazoną, taip pat skirtingų tapa-
tybių pavyzdžių, iš kurių individai pasirenka 
labiausiai įkvepiančius ir patinkančius. Bū-
tent medijos formuoja auditorijų suvokimą, 
ką reiškia būti moterimi ar vyru socialinės 
klasės, rasės, tautybės, seksualumo kontekste. 
Įvaizdžiai, mada, populiariosios muzikos 
žvaigždės augina šiuolaikinę kultūrą, nes 
medijų kultūra yra vaizdo kultūra (Kellner, 
1995, p. 7). Pasak J. Černevičiūtės kūrybinių 
industrijų susiformavimas ir raida glaudžiai 
susiję ne tik su informacinių technologijų 
pažanga, bet ir su kultūros simbolių pri-
taikymu, panaudojimu vis tobulėjančioms 
skaitmeninėms technologijoms (Černevi-
čiūtė, 2011, p. 74). 

Nagrinėjant individualaus identiteto 
raidos problemas, reikia konstatuoti, jog 
šiuolaikiniai individai savo išskirtinumą 
suvokia kaip vertingumą, o asmeninė laisvė 
bei nepriklausomybė yra įvardijamos aukš-
čiausiais siekiniais. 

 
Mes grupės: kolektyvinio identiteto 
raiškos ir konfigūracijų įvairovė

Akivaizdu, jog individualizacijos epochoje 
unikalumo bei originalumo siekis yra itin 
ryškus. Tad kyla klausimas, ar priklausomy-
bė grupei vis dar yra svarbi šiuolaikiniam 
medijų naudotojui. 

Kolektyvinio identiteto konceptas žymi 
Mes grupės kaip kolektyvinio darinio narių 
panašumus ir tam tikrus atributus, kurie 

vienija grupės narius. Bendros grupės na-
rių charakteristikos yra generuojamos per 
bendrą patirtį, psichologines nuostatas, 
regioninius ypatumus, o tai turi įtakos 
formuojant kolektyvinio identiteto jausmą 
ir atributus (Cerulo, 1997, p. 386). Soci-
alinės identitifikacijos procese individai 
save nusako tam tikromis apibrėžtimis ir 
priskiria kategorijoms, kuriomis dalijasi 
su kitais žmonėmis. Esama viso spektro 
socialinio identiteto formų, kurios atspindi, 
kokiais būdais žmonės jungiasi į grupes 
ir socialines kategorijas. Galima išskirti 
įvairius tipus: lyties, religijos, rasės, etninį, 
nacionalinį, seksualinį, politinį, regioninį, 
profesinį, kultūrinį, kartų ir kt. (Deaux, 
2001). Jau buvo konstatuota, jog šiuolaiki-
nėje epochoje įsitvirtinusi liberali vertybių 
sistema išaukština asmeninę laisvę ir ne-
priklausomybę pasirenkant savo gyvenimo 
kelią ir būdą, kurie padeda individui tobu-
lėti globalių pasikeitimų kontekste. Anot 
R. Smitho ir kt. (2007, p. 81) net tradicinėse 
kultūrose tradicinės vertybės praranda 
savo reikšmingumą. Žmonės anksčiau 
didžiuodavosi visą gyvenimą trunkančia 
draugyste ar šeima, tačiau dabar draugus 
renkasi pagal panašius interesus ir statusą. 
Mokslininkų grupė, tyrusi Kinijos ir JAV 
kultūrų skirtumus, nustatė, jog net Kinijoje, 
kurioje visuomet grupinė priklausomybė 
buvo vertinama labiau nei individualumas, 
jauni žmonės nebevertina kolektyvizmo, o 
pagarba tradicijoms ir tradicinėms verty-
bėms mažėja. Vadinamoji žemuoginė karta 
demonstruoja naujus kultūrinius skonius, 
kuriuos formuoja Holivudo produkcija, 
Starbucks, amerikietiškoji popmuzika, 
greitasis maistas, kompiuteriniai žaidimai 
(Smith ir kt., 2007, p. 79). Sprendžiant šiuo-
laikinių transformacijų problematiką, reikia 
konstatuoti, jog individo identiteto kaip so-
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cialinio konstrukto kūrimas neišvengiamai 
yra susijęs su jo asmenine istorija ir tokiais 
bendrais pamatiniais poreikiais kaip pripa-
žinimas, priklausomybė ir tapatinimasis su 
kokia nors grupe. Teigiama, jog tradicinių 
bendruomenių vaidmenį skaitmeninių me-
dijų eroje perima virtualiosios bendruome-
nės. Tačiau kyla klausimas, kokiu pagrindu 
jungiasi šios bendruomenės? Kas generuoja 
bendrus jos narių interesus? Bendra kilmė 
vis dar pripažįstama reikšmingu solidarumą 
skatinančiu ir bendrą kultūrinį identitetą 
kuriančiu veiksniu. Ypač emigrantų ben-
druomenėse virtualioji erdvė iškyla kaip 
nacionalinės kultūros sfera, kurioje indi-
vidai vienijasi. O štai M. Castellsas (2006) 
išskiria religinius ir socialinius judėjimus 
kaip pagrindinius tapatybę organizuojančius 
fenomenus, nes tokie tradiciniai institutai 
kaip valstybė, tradicinės bendruomenės, šei-
ma esą praranda savo reikšmingumą. Grįž-
tant prie G. Osadčajos atliktų tyrimų, galima 
sakyti, kad, jos atlikto tyrimo duomenimis, 
svarbiausias gyvenimo stiliaus rodiklis yra 
užimtumas. Antras pagal reikšmingumą – 
gyvenimo sąlygos ir šeimos santykiai. Net 
toks aspektas kaip religingumas nebeturi le-
miamos reikšmės gyvenimo stiliui formuoti 
(Осадчая, 2002, p. 92). Globalėjančiame 
pasaulyje reikšmingiausiomis kategorijo-
mis tampa gyvenimo stilių grupės, kurios 
vadinamos kultūriniais modeliais, sukurtais 
iš ženklų, simbolių ir reprezentacijų. Kitaip 
sakant, specifinis būdas, kaip tam tikrų 
grupių individai gyvena ir interpretuoja 
savo gyvenimus socialiniame kontekste, 
tampa itin reikšmingas. Praeityje socialinių 
kategorijų, tokių kaip klasė ar religija, rė-
mai buvo kur kas griežtesni, o šiuolaikiniai 
individai savo kasdienio gyvenimo eigą bei 
tapatumą konstruoja įvairių jiems prieina-
mų pasirinkimų pagrindu. Kiekvienas iš 

atskirų elementų – kilmė, šeiminė padėtis, 
lytis, amžius, išsilavinimas, socialinė kla-
sė, įsitraukimas ir dalyvavimas fizinėse 
veiklose (sportas, laisvalaikio elgsenos 
modeliai ir pan.), turi esminės reikšmės 
asmenybės raidai ir gyvenimo stiliaus struk-
tūrai (Brettschneider ir Naul, 2004, p. 12). 
Individai, pasirinkdami įvairias gyvenimo 
praktikas, jungia jas į vieną kompleksą ir 
šių praktikų pasirinkimas yra reikšmingas 
ne tik todėl, kad patenkina praktinius po-
reikius, bet ir todėl, kad suteikia materialią 
formą konkrečiam Aš naratyvui (Giddens, 
2000, p. 107). Ta forma yra kuriama per 
paprastus kasdienius sprendimus renkantis 
maistą, aprangą, elgesio modelius, draugus, 
pomėgius ir visa kita. 

Tačiau reikia pripažinti, jog istoriškai 
žmonės komunikuoja būtent tam, kad da-
lyvautų kolektyviniame pasaulio kūrime 
(Enli ir Thumim, 2012). Be to, kaip teigia 
A. L. Kroeberis, dauguma individuali-
zuotų vertybių tiesiogiai ar netiesiogiai 
yra įdiegtos iš išorės, iš visuomenės, ir tik 
paskui žmogus jas modifikuoja savo viduje 
ir pats. Tai autorius įvardija kaip esminį 
prigimties, kurią sudaro tokie reiškiniai kaip 
papročiai, moralė, ideologija, mada ir kalba, 
anonimiškumą (Kroeber, 1993, p. 127). Šie 
teiginiai leidžia sakyti, jog išorinės aplinkos 
projekcijos paneigti negalima. Maža to, 
nacionalinis identitetas yra esminis šiuos 
procesus organizuojantis veiksnys, o medijų 
naudotojų savireprezentacijos elektroninėje 
erdvėje pateikia visuomenei bei kultūrai 
reikšmingų ir aktualių temų variacijų.

Socialinių tinklų vaidmuo globalė-
jančioje visuomenėje

Socialinių medijų augimas kelia naujus 
iššūkius ne tik tradicinei žiniasklaidai, 
tačiau ir visoms tradicinėms pamatinėms 
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vertybėms, nusistovėjusioms socialinėms 
kategorijoms bei struktūroms.

Kiekvienai tautai ar nacijai praėjusiame 
amžiuje valstybė ir jos sienos buvo galin-
ga varomoji jėga, formuojanti nacionalinį 
identitetą, o socialiniai tinklalapiai kaip 
bendra globalioji platforma sujungia įvairių 
socialinių interesų grupes globalioje erdvė-
je. Socialiniai tinklalapiai yra apibrėžiami 
kaip panašių pomėgių ir vertybių grupes 
vienijantys tinklai, suteikiantys galimybę 
susikurti asmeninį puslapį, kontaktuoti 
su draugais, dalintis įvairaus pobūdžio 
informacija (Mayfield, 2008). Ši erdvė 
grindžiama bendradarbiavimu, dalyvavimu 
bei susijungimu, joje mezgasi horizontalūs 
ryšiai ir vyrauja daugelis–daugeliui komu-
nikacija, o joje valstybių sienos visiškai 
nebėra svarbios. Internetas, veikiantis be 
sienų, iš esmės performuoja visuomenių 
struktūras, taip pat perkonfigūruoja jų at-
stovams būdingus nacionalinius vaizdinius 
(Uimonen, 2003). Daugelis autorių XX a. 
medijų vaidmenį apibrėžė kaip homo-
genizuojantį šalies žmonių nacionalinio 
identiteto raidą dėl jų konstruojamos ir tam 
tikros visuomenės nariams perduodamos 
nuostatų bei vertybių sistemos (Luostarinen 
ir kt.; Mattenschlager ir Riedle, 2003; 
Diamandaki, 2003; ir kt.). TV buvo laikoma 
viena stipriausių kolektyvinio identiteto for-
mavimo priemonių, paskatinusių skirtingų 
regionų žmones jaustis viena tauta, tačiau 
internetas, priešingai – griauna teritoriniu 
pagrindu sukurtas bendruomenes (Tubella, 
2012). Pažymėtina, jog per vieną XXI a. 
dešimtmetį pasaulyje atsirado daugiau kaip 
vienas bilijonas socialinių tinklalapių varto-
tojų (Sun ir Wang, 2012). Jei populiariausias 
jų – Facebook’as būtų valstybė, ji būtų 
trečia didžiausia pasaulio šalis po Kinijos ir 
Indijos (Shaw, 2009). Veikiantis daugiau nei 

70 kalbų (Vasalou ir kt., 2010, p. 720), jis 
apima visas medijų naudotojų grupes, nors 
naudojimo tendencijos nuolat kinta. Dabar 
didžiausią segmentą sudaro 35–49 metų 
amžiaus grupė, nors 2008 m. didžiausia 
grupė buvo 12–24 metų individai (Shaw, 
2009). Analizuojant socialinių tinklalapių 
sparčios plėtros priežastis, reikia pasakyti, 
kad jos sudaro ne tik individų saviraiškos 
prielaidas, bet ir yra orientuotos į grupių 
komunikaciją, o tai galima aiškinti kaip 
bendruomeniškumo stiprinimą, geresnes 
medijų naudotojų galimybes dalyvauti 
viešajame gyvenime ir plėtoti dialogą tarp 
grupių įvairiais visuomeniniais ar kultūros 
klausimais. Skaitmeninės technologijos 
taip pat leidžia medijų naudotojams keistis 
savo pilietinėmis pozicijomis, aktyviai 
dalyvauti kultūriniame ar socialiniame tiek 
savo šalies, tiek tarptautiniame gyvenime. 
Socialinių tinklų dalyvių veikla apima 
nuotraukų, aplikacijų peržiūrą, įvykių orga-
nizavimą ir aptarimą, pasiūlymų draugauti 
priėmimą, žmonių statuso atnaujinimus, 
konkrečių žmonių paiešką per socialinius 
tinklus, prisijungimą prie grupių (Vasalou 
ir kt., 2010, p. 721). Kitų autorių tyrimų 
duomenimis, vis dėlto pagrindinė sociali-
nių tinklų dalyvių veikla – naujų kontaktų 
paieška ir draugų profilių peržiūra, ryšių 
su tų pačių interesų, profesijos žmonėmis 
užmezgimas bei plėtojimas (Lampe, 2006; 
Joinson, 2008).

Nepaisant naujai atsivėrusių galimybių, 
reikia pažymėti, jog visa interneto veikimo 
logika yra grindžiama kiekybinėmis kate-
gorijomis: greitis ir kuo didesnis socialinių 
kontaktų skaičius per kuo trumpesnį laiko 
vienetą. R. Sawyer (2011) atkreipia dėmesį, 
kad socialinės medijos skatina individus 
telktis į naujų kontaktų paiešką ir savo ma-
tomumo kuo platesniam žmonių sluoksniui 
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didinimą labiau nei į jau esamų santykių 
išsaugojimą. Ir tuo būtų galima paaiškinti 
eksponentinį socialinių tinklalapių augimą. 
Nacionalinės aspiracijos gali būti vienas iš 
jungiančių veiksnių, tačiau šioje erdvėje 
maišosi kultūrinės vertybės, nyksta aki-
vaizdžių nacionalinių išskirtinumų ribos. 
Medijų naudotojai vis daugiau laiko pralei-
džia peržiūrėdami ir studijuodami esamų ir 
potencialių draugų profilius, todėl asmenų 
identifikacijos procese reikšmingiausiais 
tampa vizualieji elementai, leidžiantys 
individams improvizuoti save pateikiant 
kitiems. R. Estoisia ir kt. (2009) socialinius 
tinklalapius vadina galinga asmeninio įvaiz-
džio valdymo bei asmeninio marketingo 
priemone, kuri leidžia medijų naudotojams 
kontroliuoti savo pasirodymą ir valdyti 
reputaciją virtualioje erdvėje – tiek buvi-
mo laiką, tiek veiklos intensyvumą. Tačiau 
kiekvieno individo savireprezentacijos per 
savęs tapatinimą neišvengiamai yra susiju-
sios su įvairiomis grupėmis, nors ir šiuose 
kontekstuose svarbiausias yra individas, nes 
jis pats pasirenka, su kuriomis grupėmis 
norėtų būti siejamas.

Taigi, socialiniai tinklalapiai iš esmės 
transformavo individų savireprezentacijos 
raiškas ir bendravimo su kitais žmonėmis 
būdus, o šioje erdvėje susipina nacionaliniai 
ir globalieji kontekstai, kuriuose draugai 
įgyja didesnį svorį nei nacionalinio išskir-
tinumo aspektai. 

Nacionalinės savireprezentacijos 
raiškos socialiniuose tinkluose

Tiriant klausimą, ar nacionalinis identitetas 
iš tiesų praranda savo aktualumą ir nebedaro 
įtakos individo tapatumui, reikia pabrėžti, 
jog kylančios įtampos atspindi ne tik nacio-
nalinio identiteto aktualumo mažėjimą, 

bet ir naujų saviraiškos būdų paieškas, kai 
siekiama rasti naujų ir šiuolaikiškų tautos, 
valstybės bei individo santykio formų. Be 
to, pripažįstant, jog nacionalinio identiteto 
raiškos transformuojasi, reikia atsakyti į 
klausimą, kaip tirti šiuos naujai besiformuo-
jančius procesus.

Socialiniai tinklai kaip viena ryškiausių 
šiuolaikinių kolektyviškumo formų jun-
gia žmones įvairių tikslų pagrindu. Pasak 
S. M. Wilsono ir L. C. Petersono (2002), 
elektroninėje erdvėje veikia nuo mažų 
grupių, diskutuojančių specifinėmis temo-
mis, iki kompleksinių milijonus jungiančių 
žmonių, kurie domisi rinkos naujienomis ar 
keičiasi informacija akcijų biržoje. Autoriai 
šias grupes vadina naujųjų medijų kolekty-
vais, kuriuos gali sutelkti politiniai, etniniai, 
organizaciniai ir kt. tikslai. Individai gali 
priklausyti įvairioms bendruomenėms, 
kurios skiriasi nuo kolektyvinių darinių 
realiame pasaulyje. Be to, tai leidžia jiems 
turėti daugybę identitetų (Turkle, 1995). 
Viena vertus, internetas išlaisvino iš vals-
tybinių ideologijų gniaužtų, kita vertus, jis 
tapo palankia terpe reikštis nacionalistinėms 
grupuotėms (forumai, tinklalapiai, hakerių 
įsilaužimai į kitų valstybių elektroninę 
erdvę ir pan.). 

Nagrinėjant socialines raiškas elektroni-
nėje erdvėje, reikia pasakyti, jog individu-
alūs medijų naudotojų pasakojimai ne tik 
remiasi į reikšmingą bendrą su kitais medijų 
naudotojais patirtį, tačiau yra komponuoja-
mos pagal atitinkamą visuomenės ir kultū-
ros tipą. Ieškodamas atsakymo, ar šiuolai-
kiniams socialinių tinklalapių naudotojams 
jų tautinis ar nacionalinis identitetas vis dar 
lieka svarbus, K. Diamandaki teigia, jog 
tokių ženklų elektroninėje erdvėje yra apstu. 
Pirmiausia, jau vien elektroninio pašto ar 
tinklalapių galūnės, pavyzdžiui, knd@hol.gr  
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arba www.childrensworld.uk, nurodo 
veikėjo kilmės vietą. Be to, virtualieji as-
menvardžiai tokie kaip Graikė Katerina ar 
Kalifornijos spindulys yra etninio pobūdžio 
ir atspindi gyvenamosios vietos ar etninės 
priklausomybės reikšmę medijų naudotojui 
(Diamandaki, 2003). Tačiau tai gali būti ne 
tik aiškiai išreikšti ir su konkrečia nacija 
susiję ženklai, bet ir ne tokie akivaizdūs 
dalykai, kaip kreipimosi pobūdis, pagarbos 
simboliai, dėmesys tam tikroms temoms, 
specifinių nacionalinės kultūros problemų 
nagrinėjimas, istorinių mitų legitimavimas 
ir pan. (Liu ir Sibley, 2009). Apibendrinant 
įvairių autorių teorines įžvalgas būtų tikslin-
ga išskirti tirtinus šios problemos aspektus, 
kurie žymi nacionalinio identiteto raiškas 
elektroninėje erdvėje.

Tačiau nacionalinio identiteto raiškos 
pirmiausia yra susijusios su medijų nau-
dotojų pateikiamu savęs aprašymu, arba 
savikategorizacija. Savikategorizacijos 
elementai nurodo tiek biofizines individo 
(amžius, lytis), tiek socialines bei kultūrines 
(miestas, nacionalumas) charakteristikas, 
o šių elementų išraiškos atskleidžia tam 
tikras savikotegorizacijos tendencijas, kai 
vieniems elementams yra priskiriama dides-
nė reikšmė nei kitiems (De Rosa ir Bombi, 
p. 61). Anot K. Dougherty ir kt. (1992),  
kai inidividai kategorizuoja save kaip tam 
tikros šalies gyventojai, tai jau atspindi na-
cionalinio ideniteto formavimąsi ir su juo 
susijusias asocijuotas socialines reprezenta-
cijas kaip reikšmių, vertybių bei įsitikinimų 
visumą. Šiuo atžvilgiu autoriams galima 
pritarti, nes individų pateikiama informacija 
apie save nurodo, kurie elementai yra indi-
vido vertinami kaip reikšmingi ir svarbūs.

Kitos medijų naudotojų taikomos katego-
rijos kasdieniuose pasakojimuose daugiau ar 
mažiau aiškiomis formomis užfiksuoja ne 

tik labai individualią patirtį, bet ir subjek-
tyvią objektyvios tikrovės reprezentaciją. 
Bendra istorinė praeitis ir istoriniai sim-
boliai išlieka pagrindiniais medijų naudo-
tojų savireprezentacijų raiškos elementais. 
Dažnai konstruodami savo profilius kaip 
pasirodymo prieš globaliąją auditoriją dalį, 
žmonės naudoja jiems reikšmingus simbo-
lius reprezentuodami save. Istorija pateikia 
medžiagą, iš kurios yra kuriami reikšmingi 
simboliai bei kolektyviniai pasakojimai, 
bendri atitinkamai grupei (Liu ir kt., 2002, 
p. 6). Kaip teigia V. Savoniakaitė (2002, 
p. 39), simboliais žmonės parodo savo san-
tykius su atitinkamais objektais, reiškiniais, 
taip išreikšdami visuomenės ar socialinės 
grupės idealus, įsitikinimus, papročius ir 
pan. Šie simboliai, atėję iš praeities, įgyja 
naujas interpretacijas ir yra papildomi nau-
jomis prasmėmis. Ir nors vyrauja užimtumo 
grupių, profesinės priklausomybės, pomėgių 
grupių įvardijimas, tačiau socialinių tinkla-
lapių dalyviai nevengia demonstruoti nacio-
nalinę tapatybę atskleidžiančius simbolius 
ir vaizdus. Kilmės vieta taip pat priskirtina 
šiems simboliniams ištekliams. Nors mobi-
lumo epochoje gyvenamoji vieta iškyla kaip 
kintanti kategorija, tačiau besikuriančios 
virtualios gimtųjų miestų bendruomenės 
(pavyzdžiui, Mano miestas – Kėdainiai 
ir pan.) leidžia teigti, jog nepriklausomai 
nuo esamos gyvenamosios vietos, net jei-
gu ji ne gimtojoje šalyje, socialinių tinklų 
naudotojai jaučia sentimentus vietoms, kur 
gimė ir augo jie patys ar jų protėviai. Ben-
dra praeitis kaip solidarizuojantis veiksnys 
skatina didžiavimąsi ir šiuolaikiniais šalies 
laimėjimais. Socialiniuose tinklalapiuose 
yra pateikiamos ne tik gimtosios šalies 
gamtos, istorinių paminklų nuotraukos, 
bet ir reiškiamas džiaugsmas sportininkų 
ar menininkų laimėjimais, o tai gali būti 
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įvardijama kaip nacionalinio pasididžia-
vimo šaltiniai – neatsiejama nacionalinio 
identiteto dalis. 

Kalbant apie naujus nacionalinio iden-
titeto raiškos būdus, pirmiausia minėtinos 
pilietiškumo iniciatyvos ir neformalieji 
tautiniai judėjimai. Nagrinėjant šį aspektą 
būtina paminėti, jog socialiniai tinklalapiai 
yra puiki dirva pilietinio aktyvumo raiš-
koms. B. Checkowey (2009, p. 41) pažymi, 
jog elektroninėje erdvėje pilietiškumas 
įgyja įvairiausiais formas – pradedant vi-
suomeniniais projektais ir baigiant rinkimų 
akcijomis. Galima teigti, jog nacionalinis 
identitetas įgyja naujus kontūrus – socialinių 
tinklų dalyviai palaiko neformalius tauti-
nius judėjimus, reiškia paramą įvairiems 
lietuviškumą skatinantiems edukaciniams 
projektams. Tautinį identitetą pabrėžiančių 
virtualiųjų organizacijų gausa liudija, jog 
šios grupės yra reikšmingos socialinių 
tinklalapių nariams. Ne veltui daugelis vals-
tybinių institucijų ir politinių organizacijų 
savo veiklą vykdo elektroninėje erdvėje 
tam, kad galėtų būti kuo arčiau savo tikslinių 
grupių bei didintų savo idėjų / programų 
sklaidą medijų naudotojams patogiu ir pri-
imtiniausiu būdu. Reikia atkreipti dėmesį, 
jog socialiniuose tinkluose vyksta diskusijos 
visuomenei svarbiais klausimais, pavyz-
džiui, diskutuojama apie vykstančių rinkimų 
eigą, keliamos straipsnių nuorodos, vieši-
namos teigiamos iniciatyvos, atspindinčios 
reikšmingų šalies klausimų sprendimą. Be 
to, atkreiptinas dėmesys, jog ši erdvė puikiai 
išnaudojama pilietinėms akcijoms orga-
nizuoti, kai socialinių tinklalapių dalyviai 
patys imasi socialinių kampanijų organi-
zavimo (pavyzdžiui, iniciatyva Lietuvoje 
gyventi gera, nes...). Visi šie paminėti atve-
jai yra nukreipti į nacionalinio solidarumo 
skatinimą tų žmonių, kurie save tapatina 

su tam tikra valstybe. Kita vertus, kalbėti 
tik apie teigiamas iniciatyvas elektroninėje 
erdvėje yra neįmanoma. M. F. Palmeris pa-
brėžia, kad socialiniai tinklai yra neatsiejami 
nuo etninių grupių ir kibernetinio nacio-
nalizmo stiprėjimo, dažnai peraugančio į 
ekstremizmą. Būtent socialiniai tinklalapiai 
ir pagimdė tokį populiarų fenomeną kaip ki-
bernetinis nacionalizmas. Juose veikiančios 
virtualios bendruomenės sujungia politiškai 
aktyvesnius žmones ir padeda plisti nacio-
nalizmui virtualioje erdvėje. 

Reikia pripažinti, jog postmoderniojoje 
visuomenėje formuojasi nauji socialinio 
ir pilietinio dalyvavimo viešojoje erdvėje 
būdai, nacionalinės tapatybės konstravimo 
šaltiniai, iškyla nacionalinio identiteto raiš-
kos būdų įvairovė, kai kiekvienas individas 
turi galimybę akcentuoti jam reikšmingus 
ir svarbius nacionalinės savasties aspek-
tus. Į klausimą, ar nacionalinis identitetas 
išlieka individui tuo pamatiniu dariniu, 
aplink kurį yra konstruojamas asmeninis 
identitetas ir kolektyvinė priklausomybė, 
galima atsakyti, jog medijų naudotojų fra-
gmentacija elektroninėje erdvėje žymi tam 
tikras tendencijas. Nacionalinis savitumas 
ir akivaizdus išskirtinumas nebėra tokie 
aktualūs šiuolaikiniams individams, tačiau 
kiekviena nacionalinė bendrija, pasitelk-
dama bendras socialines reprezentacijas, 
formuoja savo narių specifinius žinojimo 
bei komunikavimo būdus. 

Išvados

Nacionalinio identiteto, kaip ir daugelio 
kitų reikšmingų socialinių kategorijų, 
samprata postmodernioje epochoje kinta. 
Socialiniai tinklai, kurie tampa reikšminga 
kasdienybės diskurso dalimi, atspindi pos-
tmodernios visuomenės individų tapatumo 
formavimosi ypatumus. 
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Straipsnyje yra teigiama, jog asmens 
identiteto ypatumai neišvengiamai yra susi-
ję su individo kilme bei aplinka, kurioje jis 
tampa sąmoningu žmogumi, pasirenkančiu 
jam reikšmingus komponentus iš visų jam 
prieinamų socialinių identitetų įvairovės. 
Nacionalinio identiteto naratyvai tampa 
integralia asmens konstruojamo tapatumo 
dalimi socialiniuose tinkluose, tačiau naujai 
besiformuojanti realybė skatina individų 
naujų tautiškumo formų paieškas, jų de-
rinimą su globalioje erdvėje besiformuo-
jančiomis supranacionalinėms vertybėmis. 
Vartotojiškumas neišvengiamai sustiprina 
individualizacijos procesus šiuolaikiniame 
pasaulyje, kuriame identiteto formavimas 
vis labiau siejamas su savanoriškais pasi-
rinkimais. Nors vis dažniau diskutuojama 
apie nacionalinio identiteto aktualumo 
mažėjimą, socialinių tinklų dalyviai savo 
tapatumą formuoja per sąveiką su kitais 
individais, priskirdami save įvairioms Mes 
grupėms. Kylančios medijų naudotojų 
iniciatyvos elektroninėje erdvėje leidžia 
teigti, jog nacionaliniai naratyvai nebėra 
aktyviai eksploatuojami siekiant akcentuoti 
takoskyrą tarp savo ir kitų tautinių bendrijų, 
tuo labiau jog socialiniai kontaktai plečiami 
neatsižvelgiant į draugų kilmės vietą ir jų 
etninę kilmę. Nedvejojant atsakyti, kurie 
nacionalinio identiteto elementai medijų 
naudotojams vis dar yra reikšmingi, o 
kurių reikšmingumas mažėja, neįmanoma. 
Individualizacijos epochoje ryškėja as-
mens identiteto konstravimo šaltinių kaita, 
raiškos bei modelių įvairovė, o socialiniai 
tinklalapiai, kuriuos būtų galima įvardyti 
šiuolaikinio individo savirealizacijos erdve, 
atspindi savęs apibrėžiančių ir paaiški-
nančių kategorijų paieškas. Šiuolaikiniai 
individai savo išskirtinumą suvokia kaip 
vertingumą, tačiau savasties konstravimo 

procesai neišvengiamai atskleidžia individo 
santykį su išoriniu pasauliu, o naujos idėjos 
pritaikomos konkrečiam socialiniam ir kul-
tūriniam kontekstui. 

Socialiniai tinklai, kaip viena ryškiausių 
šiuolaikinių kolektyviškumo formų, jungia 
žmones įvairių tikslų pagrindu. Tačiau me-
dijų naudotojai, konstruodami savo profilius 
ir reprezentuodami save kitiems, naudoja 
jiems reikšmingus simbolius. Jie pateikia 
ne tik gimtosios šalies gamtos, istorinių 
paminklų nuotraukas, bet ir reiškia pasidi-
džiavimą savo šalies sportininkų ar meni-
ninkų laimėjimais, demonstruoja priklau-
somybę įvairiems neformaliems tautiniams 
judėjimams, dalyvauja pilietinėse akcijose 
net ir gyvendami ne savo nacionalinėje 
valstybėje. Socialiniuose tinklalapiuose 
formuojasi įvairios nacionalinio identiteto 
raiškos: nuo tokių aiškių kaip nurodoma 
kilmės bei gyvenamoji vieta, tautybė iki 
mažiau akivaizdžių formų, pavyzdžiui, 
dėmesio aktualioms nacionalinės valstybės 
politinėms bei socialinėms aktualijoms, 
specifinių nacionalinės kultūros problemų 
nagrinėjimui ir pan. Tai leidžia teigti, jog 
nacionalinis identitetas yra svarbi medijų 
naudotojų savasties dalis, o nacionaliniai 
simboliai išlieka reikšmingi medijų naudo-
tojų savireprezentacijų raiškos elementai. 

Aptariami procesai yra itin reikšmingi ir 
atskleidžia ne tik svarbius su medijų naudoji-
mu susijusius aspektus, bet ir socialinių san-
tykių transformacijų tendencijas apskritai, 
todėl tolesniuose tyrimo etapuose tikslinga 
daugiau dėmesio skirti empirinio tyrimo 
metodologinio modelio konstravimui. Em-
piriniai tyrimai šioje srityje leistų išsamiau 
išanalizuoti šiuolaikinių medijų naudotojų 
nacionalinio identiteto raiškos elektroninėje 
erdvėje modelius bei jį formuojančius socia-
linius ir kultūrinius veiksnius.   
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THE FORMS OF NATIONAL IDENTITY IN SOCIAL NETWORKS

Daiva Siudikienė
S u m m u r y 

When investigating the culture of virtuality, one of 
the main problems is the identity of the contempo-
rary media users and the factors influencing the for-
mation of their identities. In a traditional society, the 
identity was formatted by the traditional social insti-
tutions such as family, church, nation, etc. The nation 
was defined as a culturally homogenized population 
living in a defined territory, distinguished by col-
lective cultural identity, common values, traditions, 
worldview, the same language and history. Today, 
the individuals live in the environment enriched by 
the media, and their daily routines are closely related 
with the practices of media usage. Formation of the 
identity is now a more personal routine, meanwhile 
the influence of traditional social institutions and in-
stitutional values decreases. In the globalised world 
the identity as a whole is no more an inherited thing; 
rather, it is based on the creativity of a person and his 
choices. Traditionally defined as fundamental, na-
tional identity becomes a disputable symbolic capital 
like the other types of social identity. 

This new emerging reality forms a multitude 
of issues. Significant problems are related to the 
relationship between the supra-national and the 
sub-national spheres. Is the national indentity still 
important for the young media users in the era of 
globalisation, mediatization, and individualization? 
How the young media users define themselves in 
the globalised media environment? How the young 
media users cohere the elements of both local and 
cosmopolitan culture? What new boundaries deve-
lop among social, cultural, and ethnic groupings? 
The aim of this paper is to discuss the emerging new 
forms of national identity of the Lithuanian youth as 
a new media generation. Results of the investigation 
show that the national identity is under deep conside-
ration among the young media users. It is clear that 
the national identity should gain more modern forms 
and be supported by new values in the contemporary 
dynamic world where the cosmopolitan values cor-
respond to the lifestyles of the young media users 
much better than do traditional institutional values.

Įteikta 2013 m. birželio 19 d. 
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Informacinės visuomenės plėtotės kontekste visuminis požiūris į informacijos valdymą dažniausiai re-
miasi informacijos kaip ištekliaus, turinčio vertę ir naudą, apibrėžtimis. Tai leidžia suvokti informacijos 
išteklius ir jų valdymą kaip priemonę institucijos, organizacijos strateginėms pozicijoms stiprinti bei pa-
sitelkiant modernias informacines technologijas užtikrinti efektyvų vartotojų informacinį aprūpinimą. 
Viešasis sektorius, kuris apima įvairias valstybės ir savivaldybių išlaikomas institucijas, veiklos procese 
apdoroja įvairaus pobūdžio informaciją, kuri turi užtikrinti ne tik efektyvią institucijų veiklą, bet ir infor-
macijos sklaidą. Prieigos prie viešosios informacijos didinimas turi reikšmingų ekonominių ir socialinių 
pasekmių, kai viešojo sektoriaus informacija padeda sukurti pridėtinę vertę ir atneša papildomų pajamų 
ir pelno verslo subjektui. Šio tyrimo tikslas – apibrėžti teorines informacijos valdymo paradigmas, išana-
lizuoti ir įvertinti Lietuvos ministerijų informacinę veiklą.

Reikšminiai žodžiai: informacijos valdymas, viešasis sektorius, ministerijos, informacijos ištekliai, in-
formacinės sistemos, informacinės veiklos planavimas, informacijos sklaida, informacinės veiklos kontrolė

Įvadas

Mokslinio tyrimo aktualumas. Moksli-
niame, verslo ir viešajame diskursuose var-
tojamos informacijos visuomenės apibrėžtys 
keičiamos tokiomis kaip žinių visuomenė, 

žinių ekonomika, intelektuali organizacija, 
intelektinis kapitalas. Tokia sąvokų kaita 
rodo ne tik naujas diskurso įvestis, bet ir at-
skleidžia visuomenėje vykstančius dinamiš-
kus socialinius pokyčius, lemiančius naujas 
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vertybes, gebėjimus, kompetencijas. Vals-
tybės lygiu informacijos ir žinių valdymas 
formuoja naujas viešojo administravimo 
paradigmas, šių išteklių valdymas svarbus 
dėl visuomenės sutelkimo valstybės, visuo-
menės socialinės (ekonominės, kultūrinės, 
technologinės ir kt.) pažangos siekiui. 
Visuomenės socialinėje raidoje rinkoms, 
technologijoms ir net pačiai visuomenei 
patiriant įvairių veiksnių – globalizacijos, 
informacinių technologijų skverbimosi į 
daugelį socialinio gyvenimo sričių, eko-
nominių išteklių strateginio reikšmingumo 
kaitos poveikį, informacijos ir žinių vadyba 
užtikrina darnios socialinės raidos dabarties 
ir ateities poreikius. Valdymo transformaci-
jų, sukeltų atsako į žinių visuomenės, žinių 
ekonomikos iššūkius, tyrimai leidžia nusta-
tyti kritinio strateginio pranašumo kūrimo 
sritis, išsiaiškinti veiklos trūkumus, veiklos 
tobulinimo kryptis, būdus ir priemones. Šias 
tendencijas iliustruoja ir sustiprina tokių 
reiškinių, veiklų kaip informacijos ir žinių 
vadyba, informacijos ištekliai, informaci-
nės kompetencijos, informacinė elgsena ir 
kt. atsiradimą organizacijose, poreikį juos 
identifikuoti, verti ir tinkamai valdyti.

Informacijos svarbą ir aktualumą šian-
dienos organizacijoms analizavimo dau-
gelis informacijos vadybos specialistų 
(A. Augustinaitis, Z. Atkočiūnienė, R. Gu-
dauskas, S. D. Braman, D. A. Marchand, 
T. H. Davenport, T. D. Wilson, D. Cha-
ffey ir S. Wood, C. W. Choo, J. Hoven, 
R. S. Taylor, D. Savic ir Trauth, E. Orna, 
C. Schlögl ir kt.). Mokslininkai pabrėžia, 
kad organizacijos, siekdamos prisiderinti 
prie besikeičiančios aplinkos ir plėtoti ilga-
laikę sėkmingą veiklą, turi nuolat tobulinti 
vadybos sistemą, atsižvelgdamos į visų su-
interesuotų šalių poreikius, prisitaikyti prie 
besikeičiančių aplinkybių.

D. Chaffey, S. Woodas akcentuodami in-
formacijos vadybos svarbą pateikia tokią jos 
apibrėžtį – tai informacijos kaip strateginio 
ištekliaus valdymo procesas  organizacijos 
veiklai tobulinti, tai strategijų vystymas ir 
sistemų diegimas bei kontrolė informacijos 
kokybei užtikrinti ir pridėtinei vertei kurti 
(Chaffey, Wood, 2005). Ryškinama strategi-
nė informacijos reikšmė, poreikis išnaudoti 
informaciją kaip vertingą išteklių, kuriantį 
pridėtinę vertę visų tipų organizacijoms, 
taip pat siūloma sukurti specifines parei-
gybes, strategijas, priemones šiam ištekliui 
valdyti ir vertei didinti. Minėta apibrėžtis 
artima viešojo sektoriaus informacijos  iš-
teklių sampratai – pabrėžiama, jog valdant 
informaciją reikia atsižvelgti į tokias organi-
zacijos išteklių rūšis: informacijos išteklius 
(duomenų, informacijos), technologinius 
išteklius (programinės ir techninės įrangos, 
programinės įrangos sistemų, technologijų 
infrastruktūros, telekomunikacijų), žmogiš-
kuosius išteklius (įvairių lygių darbuotojų 
ir vadybininkų, kitų išorinių auditorijų). 
Pagrindinė problema, su kuria susiduria 
beveik kiekviena organizacija, kartu ir 
Lietuvos ministerijos, – kaip sukurti ir 
įgyvendinti holistiniu požiūriu grindžiamą 
informacijos valdymo strategiją, kuri užti-
krintų efektyvų ir tarpusavyje sąveikaujantį 
visų pagrindinių dedamųjų – informacijos, 
žmonių ir technologijų darbą.

Šio tyrimo tikslas – apibrėžti teorines 
informacijos valdymo paradigmas, iša-
nalizuoti ir įvertinti Lietuvos ministerijų 
informacinę veiklą.1 

1  Straipsnyje pristatomas tyrimas, tai Mokslo 
tarybos finansuojamo mokslininkų grupės projekto  
Nr. MIP-012/2012  „Informacijos valdymas viešajame 
sektoriuje: kritinė analizė ir pokyčių perspektyva“ tyri-
mo dalis.
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Informacijos vadyba:  
konceptualūs požiūriai

Informacijos vadybos sąvokos vystymąsi 
galima suskirstyti į tris laikotarpius (Vo-
daček, 1998). Pirmasis laikotarpis apima 
1960 metų antrą pusę. Informacijos vadyba 
buvo apibrėžiama kaip mokėjimas naudotis 
duomenimis, metodais sprendžiant techno-
loginius uždavinius (problemas). Pirmasis 
informacijos vadybos sąvoką pavartojo 
R. S. Tayloras 1966 metais taikomojo 
efektyvumo konferencijoje. 1970-aisiais 
informacijos vadybos samprata vis dažniau 
naudota sprendžiant užduotis, susijusias su 
duomenų apdorojimu.

Antrasis laikotarpis – nuo 1970 metų 
antros pusės iki 1980 metų, kai informacijos 
vadybos sąvoka buvo vartojama informati-
kos srityje. Labiausiai rūpėjo informacinės 
technologijos, padedančios veiksmingai 
tvarkyti informacijos išteklius. Svarbiausiu 
informacijos vadybos tikslu buvo laikomas 
efektyvus informacijos apdorojimas infor-
macinėmis sistemomis. 

Trečiasis laikotarpis – nuo 1990-tųjų iki 
šiandienos. Informacijos vadybos samprata 
vis labiau atspindi vadybinę informacinių 
sistemų ir informacinių technologijų nau-
dojimo svarbą. Pabrėžiamas informacinių 
technologijų naudojimas, pažangūs vadybos 
sprendimai, kurie padeda siekti organizaci-
jos tikslų. Auga dėmesys efektyviam infor-
macijos apdorojimui. J. Robertsonas (2005) 
itin didelę svarbą teikė organizaciniams, 
kultūriniams ir strateginius aspektams. 

Pagrindinis informacijos vadybos tiks-
las – valdyti organizacijos informacijos iš-
teklius ir informacines galimybes, padėti or-
ganizacijai prisitaikyti prie besikeičiančios 
aplinkos. Informacijos kūrimas, įsigijimas, 
rinkimas, analizė ir panaudojimas aprūpina 

organizacijos intelektinį potencialą, kuris 
remia besimokančios organizacijos augimą, 
brendimą ir vystymąsi (Choo, 1995).

Informacijos prigimtis ir ypatumai, 
jos svarba organizacijų veiklai lemia in-
formacijos vadybos apibrėžimų įvairovę 
bei daugiaprasmiškumą. Informacijos va-
dyba apibrėžiama kaip vadybos principų 
taikymas informacijai gauti, organizuoti, 
kontroliuoti, skleisti ir panaudoti tam, 
kad būtų užtikrinama organizacijos veikla 
(Choo, 1995); informacijos apdorojimo or-
ganizacijoje koordinavimas ir integravimas, 
kuris apima bendros informacijos politikos 
formavimą, efektyvių informacijos siste-
mų integravimą ir vystymą, informacinių 
technologijų naudojimą konkurencingam 
pranašumui sukurti bei vidinės ir išorinės 
informacijos integraciją (Wilson, 2002); 
disciplina, kuri nukreipia ir palaiko efek-
tyvią ir veiksmingą informacijos vadybą 
organizacijoje – nuo planavimo ir sistemų 
vystymo iki valdymo ir ilgalaikių rezultatų 
užtikrinimo bei išsaugojimo (Augustinaitis, 
1996); reiškinys, kuris padeda organizacijai 
veiksmingai planuoti, rinkti, organizuoti, 
naudoti, kontroliuoti, skleisti informaciją ir 
ja disponuoti (Atkočiūnienė, Markevičiūtė, 
2005); palaiko ryšį tarp verslo veiklos, indi-
vidų ir informacijos sistemų organizacijoje. 
M. Wilsono (1997) požiūriu, informacijos 
vadyba yra efektyvus ir naudingas duome-
nų, informacijos ir žinių išteklių eksploata-
vimas organizacijoje. Jos tikslas:
• užtikrinti, kad visi organizacijai reikalin-

gi informacijos ištekliai būtų efektyviai 
ir naudingai renkami;

• apdoroti surinktus duomenis, kad jie 
būtų transformuojami į informaciją;

• remti sprendimų priėmimą aktualia, 
laiku gauta ir tikslia informacija;
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• pagerinti informacijos kokybę, praplėsti 
žinių turinį ir pašalinti nereikalingus, 
neaktualius duomenis;

• leisti vartotojams efektyviai naudoti 
informaciją ir žinias;

• pagerinti priėjimą prie žinių, naudojant 
informacines technologijas.

Informacijos vadybos sampratos dažnai 
sisteminamos akcentuojant tam tikrus po-
žiūrius: informacijos turinio, informacijos 
procesų vadybos, informacijos technologijų 
vadybos. 

Informacijos turinio, procesų valdymo 
šalininkai išskiria:

Informacijos vadyba – įrašų val-
dymas.  Anot D. Savico ir Trautho, tai 
seniausia informacijos vadybos sritis, ku-
rios tikslas – informacijos gyvavimo ciklo 
valdymas (dokumentų kūrimas, platinimas 
ir naudojimas, kaupimas ir rinkimas, spren-
dimai dėl jų saugojimo ar naikinimo bei 
archyvavimas). 

In formaci jos  vadyba –  aprūpi -
nimas išorine informacija. Pokyčių, 
susijusių su organizacijos išorine infor-
macija, valdymas daro kur kas didesnę 
įtaką sėkmingam organizacijos veikimui 
nei informacinių technologijų valdymas, 
organizacijos išlikimas priklauso nuo to, 
kaip gerai ji apdoroja informaciją apie ją 
supančią aplinką ir prisitaiko prie pokyčių.

Informacijos  vadyba – į  žmogų 
orientuota informacijos vadyba. Re-
miantis šiuo požiūriu, laikomasi nuostatos, 
kad informacijos vadyba yra pritaikoma 
konkrečiai organizacijai su savo istorija 
ir priežastimis, lemiančiomis darbuotojų 
elgesį. 

Informacijos vadyba – informa-
cijos išteklių vadyba. Šį požiūrį būtų 
galima įvardinti kaip holistinį, apimantį 
visus anksčiau aptartus požiūrius.

Į technologijas orientuotos informaci-
jos vadybos krypties mokslininkai teigia 
(Schlögl, 2005), kad pagrindinė priemonė 
informacijos vadybos tikslui pasiekti yra 
kompiuterinės informacinės technologijos. 
Remiantis šiuo požiūriu informacijos vady-
bą galima suvokti kaip duomenų valdymą 
(Hoven, 1995).

Geriausiai šį požiūrį susistemino 
M. Wollnikas (1988) trijų lygių informa-
cijos vadybos modelyje. Šie lygiai – tai 
informacijos panaudojimo valdymas (aukš-
čiausias lygmuo), IS valdymas (vidurinis 
lygmuo) ir informacijos infrastruktūros 
valdymas (žemiausias lygmuo) (žr. pav.).

Strateginis informacinių technologijų 
naudojimo požiūris (O’Brien, Morgan, 
1991) yra susijęs su didėjančia organizaci-
jos informacijos apdorojimo svarba. Stra-
teginiai aspektai pastebimi beveik visose 
su informacinėmis technologijomis susiju-
siose informacinės vadybos koncepcijose, 
kurios teigia, kad pagrindinis informacijos 
vadybos tikslas yra užtikrinti, kad informa-
cijos apdorojimas sutaptų su organizacijos 
tikslais.

Informacijos valdymas Lietuvos mi-
nisterijose grįstas holistiniu, technologinę 
informacijos valdymo paradigmą ryški-
nančiu požiūriu, kuris įtvirtintas Lietuvos 
Respublikos valstybės informacinių išteklių 
valdymo įstatyme2. Minėtame dokumente 
nurodoma, kad valstybės informacinių iš-
teklių valdymas – valstybės informacinių 
išteklių kūrimo, tvarkymo, plėtros tikslų 
nustatymas, jų tvarkymo ir priežiūros orga-
nizavimas ir kontrolė, valstybės tarnautojų 
ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
ar karo tarnybos sutartis, informacinių 

2  Lietuvos Respublikos valstybės informacinių 
išteklių valdymo įstatymas, 2011-12-15 Nr. XI-1807, 
2 str. 17 d. 
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technologijų priemonėmis apdorojančių in-
formaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas, 
veiklos organizavimas ir priežiūra3. 

 Svarbu kiek plačiau aptarti informacijos 
išteklių vadybos koncepciją, nes teoriniu 
lygmeniu, kaip jau buvo minėta, ji dažnai 
mokslininkų įvardijama kaip holistinė ir ja 
dažniausiai remiamasi valdant informaciją 
viešajame sektoriuje. 

Informacijos išteklių valdymas

Informacijos išteklių valdymo (IIV) sąvoka 
atsirado XX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje 
ir labai patraukė mokslininkų dėmesį 9-ojo 
dešimtmečio  pradžioje. Šią sąvoką anali-
zavo bei interpretavo nemažai informacijos 
ir kompiuterių specialistų bei mokslininkų, 
o tai turėjo įtakos jos aiškinimo įvairovei. 
1977 metais apibrėžiant informacijos ište-
klius įvardijamos tokios funkcijos: įrašų 
valdymas, bibliotekų valdymas, kompiute-
rinės informacijos valdymas (Wilson, 
Macevičiūtė, 2002). A. H. Schenymanas 

3  Ten pat.

(1985) apibrėždamas informacijos išteklius 
akcentuoja, kad tai išteklių (žmogiškųjų ir 
fizinių) valdymas (planavimas, organizavi-
mas, naudojimas ir kontrolė), grindžiamas 
informacinių siste mų palaikymu (kūrimas, 
tobulinimas, priežiūra), informacijos 
tvarkymu (apdorojimas, transformacija, 
sklaida, kaupimas ir paieška). W. R. Synnott 
mano, kad IIV yra procesas, kai kuriama 
ir vystoma organizacijos technologinė 
infrastruktūra. Jis teigia, kad pasikeitimas 
informacija yra technologinė problema ir 
daug dėmesio turėtų būti skiriama kom-
piuteriams, duomenų perdavimo tinklams 
ir biuro sistemoms (1987). R. McLeodas 
ir K. Brittain-White pažymi, kad IIV yra 
procesas, kurio metu organizacija vertina 
duomenis ir informaciją kaip vertingus 
ište klius ir juos valdo tokiais pat principais, 
kaip valdomi organizacijos fiziniai ištekliai 
(1988). B. R. Lewisas, C. A. Sny deris ir 
R. K. Rainer (1995) analizuodami IIV po-
žiūrių įvairovę išskiria tokius tipus: 
• informacinį – informacija yra bendras 

organizacijos turtas, kuriantis pridėtinę 
vertę;

Pav. Trijų lygmenų informacijos vadybos modelis  
(Wollnik, 1988)
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• duomenų valdymo – tai techninėmis 
priemonėmis valdomi duomenys;

• technologi nį – tai įvairių informacinių 
technologijų derinimas ir pritaikymas 
duomenims, balsui ir vaizdui apdoroti 
bei perduoti; 

• vadybos – remiasi organizacijos infor- 
ma cinės infrastruktūros sudarymu ir jos 
standartizavimu;

• organizacinį – sėkminga IIV priklauso 
nuo vyriausiojo informacijos vadybi-
ninko, kuris strateginiu or ganizacijos 
lygmeniu yra atsakingas už IIV funkcijų 
kokybę ir jų vystymą 

Apibendrinant būtų galima teigti, kad in-
formacijos išteklių vadyba – tai neatsiejama 
informacijos vadybos dalis. Informacijos 
išteklių vadybos atsiradimas yra nuosekli 
ir dės ninga informacijos vadybos tąsa, 
kurią lemia išorinės aplinkos pokyčiai – 
informacinės veiklos kompiuterizavimas, 
naujos informacijos apdorojimo, saugojimo 
ir perdavimo technologijos, požiūris į infor-
maciją kaip į ekonominį išteklių. Informa-
cijos išteklių val dymo ekonominis aspektas 
ryškina informacijos vertės ir kokybės 
svarbą organizacijos veiklos efektyvumui. 
Taigi, informacijos vadyba remia organiza-
cijos vykdomą veiklą siekiant įgyvendinti 
tikslus, o informacijos išteklių vadyba, 
pasitelkdama informacines technologijas ir 
informacines sistemas, padeda veiksmingai 
įgyvendinti siekiamybes. Tiriamo objekto 
atžvilgiu informacijos išteklių valdymo 
apibrėžtis siejama su informacinės veiklos 
kompiuterizavimu, naujomis technikos rū-
šimis, informacijos apdorojimo, saugojimo 
ir perdavimo technologijomis. Šis požiūris 
leidžia suvokti informacijos išteklius ir jų 
valdymą kaip visumą informacijos ir infor-
macinių technologijų, kurių tikslas – nu-

kreipti informacijos išteklius organizacijos 
plėtrai, strateginėms pozicijoms stiprinti, 
sukurti dinamišką išteklių bazę, užtikrinan-
čią vartotojams efektyvų jos naudojimą ir 
pridėtinės vertės kūrimą.

Informacijos valdymas viešajame 
sektoriuje

Globalioje aplinkoje vykstančios valdymo 
reformos reikalauja iš viešųjų institucijų 
priimti naujus planavimo, sprendimų pri-
ėmimo, jų įgyvendinimo koordinavimo, 
visų rūšių išteklių valdymo iššūkius (Raipa, 
2009).  Apibrėžiant informaciją viešajame 
sektoriuje akcentuojama, kad ji turi būti 
kuriama, gaunama, naudojama, ruošiama ir 
kontroliuojama pagal teisinius reglamentus, 
turi būti standartizuota ir griežtai apibrėžta. 
O’Donnellis (2008), W. D. Greenas (2003), 
C. Cosgrove (2011)  apibrėždami infor-
macijos vadybą valstybinėse institucijose 
ryškina informacinių technologijų vystymo 
ir efektyvaus dokumento valdymo procesą, 
pabrėždami, kad informacinės technolo-
gijos padeda institucijai įgyvendinti užsi-
brėžtus tikslus, priimti sprendimus bei kurti 
kokybišką informaciją. Viešojo sektoriaus 
informacijos vadybos tyrėjai pažymi efek-
tyvaus valdymo svarbą siekiant ekonominio 
augimo ir įgyvendinant institucijos veiklos 
tikslus (Tucker, 2005). Informacijos vadybą 
apibrėžia kaip discipliną, kuri palaiko veiks-
mingą ir efektyvų informacijos valdymą 
organizacijoje – nuo planavimo, sistemų 
plėtros iki ilgalaikio išsaugojimo (White, 
2007); kaip informacinių technologijų 
vystymo ir efektyvaus dokumento valdy-
mo procesą, tačiau daugiau dėmesio skiria 
informacinių technologijų valdymui, diegi-
mui ir tobulinimui (Informations Matters, 
2011). Tyrėjai nurodo įvairių informacijos 
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išteklių rūšių valdymo svarbą ir pažymi, 
kad tikslingai juos valdanti valstybinė or-
ganizacija gali gerinti sprendimų priėmimą, 
ilgalaikį planavimą, paslaugų kokybę bei 
efektyvumą, leidžiantį valstybinei insti-
tucijai veiksmingiau tarnauti visuomenei 
(Informations Matters, 2010).

Valstybinėse institucijose ryškinama 
strateginio informacijos planavimo funk-
cija, informacijos kokybė, pakartotinis in-
formacijos naudojimas, aplinkos veiksniai.

Informacijos vadybos strategijos api-
brėžtys valstybinėse institucijose gretimos 
teorinėms informacijos valdymo paradi-
gmoms, kurias pateikia D. Bestas (1996), 
E. Orna (1999), D. Chaffey ir S. Woodas 
(2005) bei kiti. Informacijos vadybos stra-
tegija yra siejama su informacijos politika 
ir orientuota į organizacijos informacijos 
išteklių valdymą, organizavimą, kontrolę, 
technologijų ir žmonių koordinavimą. 
Analizuojant užsienio viešojo sektoriaus 
praktinę patirtį, kuri dažniausiai atsispindi 
valstybinių institucijų programose, matoma, 
kad jose išskiriami tokie pagrindiniai infor-
macijos valdymo elementai: informacijos 
politika; informacijos strategija; informaci-
jos valdymo principai; informacijos išteklių 
valdymas (Information Assets, 2003; The 
Chief Information, 2007). Šios programos 
yra gana universalios, kad pagal jas būtų 
galima kurti  valstybinių institucijų infor-
macijos valdymo strategijas.

Informacijos kokybė – tai viena iš es-
minių informacijos vadybos dedamųjų, 
kurios svarba itin pabrėžiama viešajame 
sektoriuje. Be pagrindinių informacijos 
kokybės kriterijų (tikslumas, objektyvumas, 
patikimumas, prieinamumas, saugumas, 
savalaikiškumas ir kt.), viešajame sekto-
riuje išskiriama informacijos tikslumas, 
informacijos saugumas, prieinamumas, pa-

kartotinis panaudojimas, reglamentavimas, 
standartizavimas, pritaikymas konkrečiam 
tikslui, pridedamoji vertė (The National 
Archives, 2011).

Viešajame sektoriuje informacija verti-
nama kaip vertingas turtas, akcentuojamas 
kaupiamos informacijos pakartotinis nau-
dojimas privačiame sektoriuje vystant pas-
laugas ir kuriant produktus, formuluojami 
kokybiškos pakartotinės informacijos kau-
pimo ir skleidimo kriterijai: informacijos 
prieinamumas, skaidrumas, atskaitomybė, 
lygybė (Understanding the value, 2011).

S. Mitchellas (2002) atkreipia dėmesį, 
kad tiriant informacijos valdymą viešajame 
sektoriuje svarbu įvertinti aplinkos veiks-
nius, kurie daro įtaką informacijos išteklių 
vadybai: aplinkos veiksnius (atsižvelgti į 
kitas viešam interesui atstovaujančias orga-
nizacijas, kontrolę, biudžeto planavimą) ir 
vidinę organizacijos struktūrą bei procesus 
(viešojo sektoriaus institucijos turi daug 
mažiau lankstumo ir autonomijos, todėl 
atsiranda informacijos išteklių planavimo, 
strategijų įgyvendinimo bei pokyčių vengi-
mo problemų). 

Lietuvoje informacijos valdymą vie-
šajame sektoriuje reglamentuoja Lietuvos 
valstybės informacijos išteklių įstatymas, 
kuriame apibrėžiamos pagrindinės sąvokos, 
valstybės informacijos išteklių rūšys; regla-
mentuojamas valstybės informacijos ište-
klių politikos formavimas ir įgyvendinimas; 
valstybės informacinių išteklių valdymo 
principai, funkcijos; planavimas, kūrimas ir 
tvarkymas; valstybės informacinių sistemų 
steigimas ir kūrimas4. Minėtame dokumente 
pažymima, kad informacijos, duomenų, do-
kumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymas – tai 
bet kurie su informacija, duomenimis, do-

4  Lietuvos Respublikos valstybės informacinių iš-
teklių valdymo įstatymas, 2011-12-15 Nr. XI-1807.
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kumentais ir (arba) jų kopijomis atliekami 
veiksmai: rinkimas, įrašymas, kaupimas, 
laikymas, saugojimas, klasifikavimas, 
grupavimas, jungimas, keitimas (pildymas 
ar taisymas), teikimas, skelbimas, loginės 
ir kitos operacijos, paieška, naikinimas ir 
(ar) kiti veiksmai5.  Informacijos išteklių 
valdymas pateikiamas kaip valstybės 
informacinių išteklių kūrimo, tvarkymo, 
plėtros tikslų nustatymas, jų tvarkymo ir 
priežiūros organizavimas ir kontrolė, vals-
tybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirban-
čių pagal darbo ar karo tarnybos sutartis, 
informacinių technologijų priemonėmis 
apdorojančių informaciją, dokumentus ir 
(arba) jų kopijas, veiklos organizavimas ir 
priežiūra6.

Ši apibrėžtis artima straipsnyje anali-
zuotoms informacijos vadybos sampratoms, 
tačiau viešajame sektoriuje itin svarbu, kad 
informacijos išteklių planavimas, orga-
nizavimas ir kontrolė padėtų įgyvendinti 
institucijos tikslus, atitikti reikalavimus bei 
vykdyti teisinius įsipareigojimus. Viešojo 
valdymo tobulinimo 2012–2020 metų pro-
gramoje pabrėžiama: „Viešojo valdymo ins-
titucijų veiklos vertinimo tikslas turi būti ne 
vien atsiskaitymas, jis turėtų parodyti, kaip 
informacija apie veiklą naudojama valdymo 
sprendimams priimti. Ypač svarbu užtikrin-
ti, kad šia informacija būtų vadovaujamasi 
nustatant veiklos prioritetus ir priimant 
strateginius sprendimus. Įrodymais grįsta 
informacija leistų užsibrėžti tinkamiausius 
tikslus ir pasirinkti efektyviausius būdus, 
kaip jų siekti.“7 

Apibendrinant būtų galima teigti, kad 
išanalizuoti teoriniai informacijos valdymo 

5  Ten pat, 2 str. 2 d. 
6  Ten pat, 2 str. 17 d.
7  Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų 

programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171. 

požiūriai, pagrindinės informacijos išteklių 
valdymo nuostatos jas gretinant su infor-
macijos išteklių valdymu viešajame sekto-
riuje neturi esminių informacijos valdymo 
skirtumų, todėl siekiant ištirti informacijos 
valdymą Lietuvos Respublikos ministerijo-
se, atsižvelgiant į aptartus viešojo sektoriaus 
ypatumus, būtų galima remtis pagrindinė-
mis informacijos vadybos, informacijos 
išteklių vadybos paradigmomis. 

Tyrimo metodologija

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti 
Lietuvos Respublikos ministerijų infor-
macinę vadybinę veiklą bei identifikuoti 
informacijos valdymo problemas viešojo 
sektoriaus veikloje. 

Tyrimo uždaviniai:  išsiaiškinti mi-
nisterijos informacinės veiklos planavimo 
procesą; išanalizuoti informacijos organi-
zavimo procesus; išnagrinėti informacijos 
sklaidą ministerijose; įvertinti ministerijos 
informacinių procesų kontrolę.

Tyrimo metodas  – kokybinis, t. y. 
pusiau struktūruotas interviu. Šiame ty-
rime ekspertai pasirinkti pagal einamas 
pareigybes. Atlikus organizacijos struktūros 
analizę – tai aukščiausias pareigas padali-
niuose turintys asmenys, kurių funkcijos 
susijusios su informacijos valdymu. Tyrimo 
metu atlikta 14 kokybinių interviu, po vieną 
kiekvienoje ministerijoje.

Ekspertams pateikta 15 atvirų komplek-
sinių klausimų, kurie suskirstyti į pagrin-
dines sritis, atskleidžiančias informacinės 
veiklos viešajame sektoriuje (ministerijose) 
ypatumus: 
• Informacinės veiklos planavimas; 
• Informacijos organizavimas; 
• Informacijos skaidos procesai; 
• Informacinės veiklos kontrolė.
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Transkribuoti ekspertų interviu tekstai 
buvo analizuojami turinio analizės metodu. 
Turinio analizė – tai procesas, kurio metu 
identifikuojami, koduojami ir klasifikuoja-
mi surinkti pirminiai duomenys. Ekspertų 
pasisakymai pirmiausia buvo grupuojami 
pagal pagrindines atvirų klausimų sri-
tis, iš kurių indukciniu metodu išskirtos 
kokybinės kategorijos. Antrame etape iš 
surinktų empirinių duomenų, identifikuo-
jant informacinės veiklos ministerijose 
problematikos skirtumus ir panašumus, 
buvo formuojamos pakategorės. 

Informacinės veiklos planavimas

Lietuvos ministerijų informacinė veikla 
planuojama atsižvelgiant į ministerijos vei-
klos specifiką. Siekiant įvertinti ministerijų 
informacinės veiklos planavimo ypatumus 
bei situaciją, išskirtos šios esminės kokybi-
nės kategorijos: informacijos vadybos pla-
navimas, informacijos vadybos strateginis 
planavimas (1 lentelė).

Vertinant Lietuvos ministerijų informa-
cinės veiklos planavimo situaciją, ekspertų 
pasisakymai atskleidė, kad informacijos 
vadybos planavimas departamentuose / 
skyriuose, atsakinguose už informacijos / 
dokumentų valdymą bei IT valdymą, vyk-
domas informacinės infrastruktūros tobu-
linimo bei plėtros srityse, ir informacinės 
veiklos kontekste tai sudaro informacijos 
vadybos pagrindą. Anot ekspertų, remiantis 

Lietuvos valstybės priimtais viešojo sekto-
riaus valdymo teisės aktais, ministerijų stra-
teginiuose planuose numatomas valstybės 
investicijų paskirstymas ministerijų veiklai 
užtikrinti bei vykdomoms funkcijoms atlikti 
ir išskiriamos finansuojamos priemonės 
yra susijusios su modernių informacinių 
technologijų diegimu. 

Šią ministerijose egzistuojančią infor-
macijos vadybos planavimo situaciją galima 
pagrįsti ir ministerijose vyraujančia infor-
macijos vadybos paradigma. Egzistuoja 
dvi informacijos vadybos paradigmos – į 
informacines technologijas nukreipta in- 
formacijos vadyba ir į turinį nukreipta 
informacijos vadyba (Schlögl, 2005). Eks-
pertų interviu kokybinė analizė parodė, 
kad Lietuvos ministerijose informacijos 
vadyba atitinka technologinį požiūrį, kai 
informacinių procesų valdymas siejamas 
su duomenų bazių administravimu ir to-
bulinimu, programinės įrangos priežiūra, 
informacinių technologijų vadyba. Tai 
įrodo ir ekspertų išdėstytos nuomonės, kad 
informacijos / dokumentų bei IT valdymo 
departamentų / skyrių pagrindinė funkcija – 
užtikrinti ministerijos darbuotojų vykdomų 
procesų sklandų technologinį aprūpinimą, 
optimizuoti atliekamus procesus diegiant 
ir tobulinant informacines technologijas.

Pažymėtina, kad ministerijoje, įdiegu-
sioje kokybės vadybos standartą, infor-
macijos vadybos planavimas apima kelias 
sritis: informacinės infrastruktūros plana-

1 lentelė. Informacinės veiklos planavimas

Kategorijos Pakategorės
Informacijos vadybos planavimas Ministerijoje planuojamas dokumentų srautas, reikalingi 

ištekliai
Ministerijoje planuojama informacinių technologijų plėtra

Informacijos vadybos strateginis 
planavimas

Ministerija turi informacijos vadybos strateginius planus
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vimą (Ministerijos strateginiuose planuose 
numatoma, kas susiję su e. valdžia <...>); 
ministerijoje įdiegtos informacinės sistemos 
tobulinimą (<...> rengiamos apklausos apie 
informacinę sistemą <...>; apklausos kas 
ketvirtį, nes reikalauja kokybės vadybos 
standartas) bei informacijos (e. dokumen-
tų) srautų planavimą (Informacijos valdy-
mas yra stabilus procesas. Skyriaus veiklos 
planuose numatoma: kiek planuojama 
dokumentų, kiek popierinių dokumentų, kiek 
elektroninių dokumentų <...> tokiu būdu 
planuojami skyriaus ištekliai). Konkretaus 
atvejo analizė atskleidė, kad ministerijos 
procesinė veikla, grįsta kokybės vadybos 
standarto reikalavimais, kuria ministerijai 
pridėtinę vertę. Šiame kontekste informa-
cijos vadybos procesai yra nuolat kontro-
liuojami bei tobulinami ir tai leidžia mi-
nisterijai optimaliai išnaudoti materialius, 
žmogiškuosius ir technologinius išteklius 
informacinės veiklos efektyvumui didinti 
bei kokybei gerinti.

Vertinant ekspertų požiūrius galima da-
ryti išvadą, kad Lietuvos ministerijų strate-
ginės informacinės veiklos planavimo gairės 
dažniausiai nukreiptos į informacinės tech-
nologinės bazės plėtrą ir tobulinimą, siekiant 
kompiuterizuoti ministerijose vykstančius 
procesus ir užtikrinti kokybišką informaci-
jos apdorojimą, jos sklaidą tarp ministerijos 
darbuotojų ir išorės vartotojams. 

Informacijos organizavimas 

Informacijos organizavimo procesas mi-
nisterijose vykdomas išnaudojant infor-
macinių sistemų galimybes – informacijos 
apdorojimo, sklaidos bei informacijos 
saugojimo komponentai sujungti į darnią 
visumą. Įdiegtose informacinėse sistemose 
funkcionuoja atrinkta ir struktūruota infor-
macija, kuri atitinka dalykinius ministerijos 
darbuotojų poreikius. 

Siekiant išanalizuoti ministerijų infor-
macijos organizavimo ypatumus, išskirtos 
šios kokybinės kategorijos: ministerijoje 
įdiegtos informacinės sistemos, vartotojų 
pasitenkinimas informacinėmis sistemomis, 
informacijos išteklių valdymą reglamentuo-
jantys dokumentai (2 lentelė). 

Remiantis kokybinio tyrimo duomeni-
mis galima teigti, kad informacijos valdy-
mas ministerijos viduje bei su ministerijai 
pavaldžiomis institucijomis vyksta per 
įdiegtas informacines sistemas. Konstatuoti-
na, kad ministerijose naudojamos skirtingos 
informacinės sistemos: „Avilys“, „DocLo-
gix“, „Kontora“, „Sodas“, „Dovas“ ir kt. 

Vertindami, ar ministerijose naudojamos 
informacinės sistemos atitinka darbuotojų 
poreikius, dokumentų ir informacinių 
technologijų skyrių specialistai teigė, kad 
įdiegtos dokumentų ir procesų valdymo 
sistemos funkcionuoja stabiliai, užtikrina 
ministerijose vykdomus procesus ir tų 

2 lentelė. Informacijos organizavimas

Kategorijos Pakategorės
Naudojamos informacinės sistemos Ministerijos įsidiegusios skirtingas dokumentų ir procesų 

valdymo sistemas (DVS)
Vartotojų pasitenkinimas informa-
cinėmis sistemomis

Įdiegtos DVS atitinka ministerijų darbuotojų poreikius

Informacijos valdymą reglamen-
tuojantys dokumentai

Informacija valdoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 
informacijos išteklių ir informacinių technologijų įstatymus, 
teisės aktus, standartus
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procesų kokybišką valdymą. Ekspertai pa-
minėjo, kad informacinė sistema <...> gali 
būti draugiškesnės. Ji sukurta ir nevystoma 
<...>; <...> technologinės integracijos pro-
blemos. Kai sistema draugiška, vartotojai 
noriau vartoja <...>. 

Interviu metodu išsiaiškinta, kad minis-
terijose dokumentų valdymas ir informaci-
nių technologijų valdymas reglamentuotas 
Lietuvos Respublikoje galiojančių infor-
macijos išteklių ir IT teisės aktų, įstatymų 
bei standartų.

Apibendrinant informacijos organiza-
vimą galima teigti, kad ministerijose infor-
macinės sistemos kompleksiškai sujungia 
informacijos valdymo procesus (informa-
cijos gavimą, sklaidą, apdorojimą, saugo-
jimą), sistemoje cirkuliuojanti informacija 
užtikrina ministerijų darbuotojų vykdomų 
funkcijų informacinį aprūpinimą. 

Informacijos skaidos procesas

Vienas iš esminių informacijos valdymo 
procesų – informacijos paskirstymas ir 
sklaida. Ministerijose informacijos paskirs-
tymas vyksta įdiegtų informacinių sistemų 
pagrindu.

Siekiant įvertinti ministerijų informa-
cijos sklaidos procesą išskirtos šios koky-

binės kategorijos: ministerijoje kaupiamos 
informacijos saugojimo būdai, informacijos 
sklaida tarp ministerijų ir ministerijai pa-
valdžių institucijų, informacijos skaida ir 
prieinamumas verslo sektoriui, ministerijos 
teikiamos informacinės paslaugos (apžval-
gos, analitinė medžiaga, ataskaitos ir t. t.) 
(3 lentelė).

Analizuojant informacijos sklaidos bū-
dus nustatyta, kad ministerijoms naudojant 
kompiuterizuotas dokumentų ir procesų 
valdymo sistemas, tradicinio (popierinio) 
bei elektroninio formato dokumentai cir-
kuliuoja lygia greta, kad būtų užtikrintas 
ministerijos darbuotojų funkcijų vykdymas. 
Ministerijų dokumentų valdymo sistemoje 
esantys raštai redaguojami ir taisomi elek-
troniniu formatu, o vėliau išspausdinami 
(popierine forma) ir perduodami konkre-
čiam skyriui / departamentui. 

Išanalizavus ekspertų pasisakymus 
galima identifikuoti pagrindines informa-
cijos dubliavimo priežastis: pirmiausia, 
kaip teigia interviu dalyviai, informacijos 
dubliavimą lemia žmogiškųjų išteklių 
veiksnys: <...> žmonės sunkiai pereina prie 
naujovių <...>; <...> trūksta informacinio 
raštingumo kompetencijų <...>; <...> kita 
darbo kultūra <...> dokumentas su parašu 
atrodo patikimesnis. 

3 lentelė. Informacijos sklaidos procesas

Kategorijos Pakategorės
Informacijos saugojimo būdai Informacija saugoma elektroninėse ir popierinėse laikmenose
Informacijos perdavimas tarp minis-
terijų

Tarp ministerijų nėra sąveikumo 

Informacijos perdavimas tarp minis-
terijai pavaldžių institucijų

Pavaldžios institucijos nėra prijungtos prie ministerijos DVS
Pavaldžios institucijos prijungtos prie DVS

Informacijos prieinamumas verslo 
sektoriui

Verslui aktuali informacija skelbiama ministerijų svetainėse
Į specialias užklausas atsakoma raštu

Rengiami informaciniai produktai ir 
paslaugos

Informacinius produktus rengia ryšių su visuomene departa-
mentų specialistai
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Kita dokumentų dubliavimo priežastis 
yra ta, kad ministerijų lygmeniu naudojamų 
informacinių sistemų įvairovė suponuoja in-
formacijos valdymo integralumo problemą, 
dėl kurios, nesant technologinio sąveikumo 
(angl. interoperability)8 tarp ministerijų, 
informacijos sklaidos procesas yra neveiks-
mingas. Tarp institucijų cirkuliuoja popieri-
niai dokumentai arba dokumentai siunčiami 
elektronine forma (e. paštu), tolesniame 
informacijos valdymo procese jie nuskai-
tomi ir įkeliami į konkrečios ministerijos 
dokumentų ir procesų valdymo sistemą. 
Dokumentų valdymo procese dubliuojama 
gaunama ir siunčiama informacija, didina-
mos dokumentų valdymo proceso sąnaudos. 
Kaip teigė apklausti ekspertai, kadangi 
nėra sąveikumo tarp ministerijų, tai trukdo 
įvesti vieno langelio principą aptarnaujant 
gyventojus. 

Ekspertų nuomone, vieningos informa-
cinės sistemos, užtikrinančios informacijos 
cirkuliavimą tarp ministerijų, nėra dėl to, 
kad stinga informacijos valdymo politikos, 
teisės aktų ir standartų, taip pat nurodė <...> 
technologinio atsinaujinimo būtinumą <...>, 
kuris užtikrintų sisteminį informacijos srautų 
valdymą ir koordinavimą. 

Kaip informacijos dubliavimo priežastį 
ekspertai nurodė elektroninio parašo įvedi-
mo situaciją ministerijų veiklos procesuose. 
Visų apklaustų ministerijų atstovų teigimu, 
elektroninio parašo įvedimui techniškai 
pasirengta, institucijos yra laukimo stadijos, 
tik trūksta politinio proveržio.

Vertinant informacijos cirkuliaciją tarp 
ministerijai pavaldžių institucijų galima 

8  Sąveikumas – tai atskirų ir iš esmės skirtingų 
organizacijų gebėjimas bendradarbiauti siekiant abi-
pusės naudos ir užsibrėžtų bendrų tikslų, užtikrinant 
sklandžius informacijos ir žinių mainus tarp atitinkamų 
veiklos procesų, duomenimis keistis naudojant savo in-
formacines ir ryšių technologijų sistemas. 

teigti, kad pavaldžios įstaigos prie ministe-
rijos sistemos turi dalinę prieigą (tik konkre-
čioms įstaigoms skirtos informacijos) arba 
tokia prieiga nesuteikta ir komunikacija 
vyksta naudojant e. paštą, telefoną ir kt. 
komunikacijos priemones. Informacijos 
perdavimo proceso dubliavimas keičiantis 
informacija tarp ministerijai pavaldžių ins-
titucijų neužtikrina optimalaus informacijos 
ir žinių perdavimo pačiu laiku.

Siekiant užtikrinti viešojo sektoriaus 
(ministerijų) informacinį bendravimą su 
verslo sektoriumi, interviu duomenų analizė 
atskleidė, kad išorės vartotojams (verslo 
atstovams, gyventojams) reikalinga infor-
macija (išskyrus slaptą informaciją) skelbia-
ma svetainėse, kur jie gali rasti visą jiems 
reikalingą informaciją. Anot ekspertų, kai 
kuriais atvejais (pvz., rengiant projektus) 
netgi pasigendama gyventojų ir verslo atsto-
vų nuomonės. Į specialias išorės vartotojo 
užklausas atsakoma bendra ministerijoje 
galiojančia tvarka: užklausa patenka į do-
kumentų valdymo skyrių / departamentą, 
toliau ji siunčiama atsakingam specialistui 
su rezoliucija, per kiek laiko atsakyti. 

Analizuojant ministerijoje rengiamų 
informacinių produktų (analitinių apžvalgų, 
ataskaitų) kūrimą ir valdymą, interviu metu 
išsiaiškinta, kad ministerijose šias funkcijas 
atlieka ryšių su visuomene specialistai arba 
informaciją teminėms užklausoms rengia 
konkrečių skyrių / departamentų darbuoto-
jai, kurie yra srities specialistai ir <..> žino 
tos srities specifiką <...>. Anot ekspertų, 
darbuotojo, atsakingo tik už informacinių 
produktų rengimą, nėra, nes reikalingos 
ministerijų vadovams informacijos įvai-
riapusiškumas reikalauja nuosekliai ir 
periodiškai domėtis konkrečia sritimi. Re-
miantis interviu duomenimis, kai kuriose 
ministerijose naudojamose informacinėse 
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sistemose įdiegti šabloniniai dokumentai, 
kuriuos pildo skyriai įvesdami naujus 
statistinius duomenis ir dėl to kaupiama 
kiekybinė informacija, kuria pagal poreikį 
gali pasinaudoti ministerijos darbuotojai. 
Kitos ministerijos atstovo duomenimis, 
ministerijoje už statistinės informacijos 
pateikimą atsakingas informacijos valdymo 
skyrius, kuris turi dokumentacijos planus ir 
rengia statistinės informacijos ataskaitas. 
Apibendrinant galima teigti, kad informa-
cinius produktus rengia ministerijų srities 
specialistai, o kiekybinės informacijos 
ataskaitos pagal vartotojų poreikį pateikia-
mos naudojantis informacinėje sistemose 
kaupiamais duomenimis. 

Informacinės veiklos kontrolė

Efektyvų informacijos valdymą lemia 
informacinės veiklos kontrolės funkcija, 
kuri padeda užtikrinti informacijos kokybę, 
suderinti vartotojų poreikius ir vykdomas 
funkcijas bei įvertinti informacijos naudo-
jimo efektyvumą. Informacijos valdymo 
kontekste informacinio audito tikslas – 
identifikuoti informacijos valdymo proble-
mas bei pateikti galimus sprendimo būdus 
(Orna, 1999).

Siekiant nustatyti ministerijų vykdomos 
informacinės veiklos kontrolės procesus, 
analizuojant respondentų interviu turinį 
išskirtos trys kategorijos: ministerijoje 

cirkuliuojančios informacijos saugumo už-
tikrinimas, informacinio audito vykdymas, 
ministerijos veiklos audito vykdymas. Au-
dito kategorija atsižvelgiant į respondentų 
nuomones pagal vykdymo dažnį skirstoma 
į periodiškai atliekamą auditą ir vienkartinį 
auditą (4 lentelė).

Analizuojant ministerijų informacinės 
veiklos kontrolės procesą interviu dalyvių 
pateiktais duomenimis, nustatyta, kad 
ministerijos vykdo bendrą veiklos auditą. 
Konstatuojant, kad ekspertų atstovaujami 
informacijos / dokumentų valdymo departa-
mentai / skyriai yra sudedamoji ministerijos 
struktūros dalis, galima teigti, kad už infor-
macinius procesus atsakingi departamentai / 
skyriai audituojami bendrame ministerijos 
veiklos kontekste. 

Kai dėl ministerijoje vykstančio infor-
macinio audito, ekspertai teigė, kad baigiant 
projektą vertinami informacinių technolo-
gijų projektai, audituojamas informacinių 
sistemų saugumas. Taip pat interviu metu 
buvo paminėta, kad archyvaro tarnyba 
audituoja dokumentų tvarkybą ir valdymą. 
Galima teigti, kad ministerijose vykstantis 
informacinis auditas apima informacinių 
technologijų segmentą ir ministerijoje 
cirkuliuojančių dokumentų tvarkybos 
įvertinimą. Nustatyta, kad viena iš minis-
terijų, siekdama palaikyti įdiegtą kokybės 
valdymo standartą, periodiškai atlieka 
bendrą ministerijos auditą bei darbuotojų 

4 lentelė. Informacinės veiklos kontrolė

Kategorijos Pakategorė
Informacinio audito vykdymas Periodiškai vykdo informacinį auditą

Vienkartinis / atsitiktinis informacinis auditas
Veiklos audito vykdymas Periodiškai vykdo informacinį auditą

Vienkartinis / atsitiktinis informacinis auditas
Informacijos saugumo užtikrinimas Turi ministerijos informacinių sistemų saugos užtikrinimo 

dokumentus
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pildomomis veiklos ataskaitomis vykdo 
nuolatinę procesų kontrolę.

Ekspertų teigimu, ministerijose funkcio-
nuojantys audito skyriai / departamentai 
orientuojasi į pavaldžių institucijų veiklos 
patikras. Ministerijų veiklos auditus atlie-
ka išorės ekspertai (Valstybės kontrolė). 
Audito vykdymas, anot interviu dalyvių, 
planuojamas kas dveji metai.

Pažymėtina, kad ministerijose įdiegtų 
informacinių sistemų saugumas užtikri-
namas vykdant saugumo patikras, kurios 
nėra reguliarios ir vyksta pagal poreikį, 
ministerijų specialistams identifikavus 
informacinės sistemos problemines sritis.

Apibendrinant ekspertų išdėstytas min-
tis galima teigti, kad informacinis auditas 
išryškina informacijos valdymo spragas, 
problemas bei klaidas ir yra svarbi informa-
cijos išteklių valdymo dalis. Ministerijos, 
siekdamos įvertinti informacinę veiklą ir 
identifikuoti problemą, šią priemonę pa-
sitelkia retai. Tyrimas taip pat atskleidė, 
kad informacinis auditas dažniausiai yra 
nukreiptas į informacinių sistemų patikrą 
bei procesų analizę.

Išvados

Informacijos vadyba remia organizacijos 
vykdomas veiklas, kad būtų įgyvendinti 
organizacijos tikslai, o informacijos ište-
klių vadyba, pasitelkdama informacines 
technologijas ir informacines sistemas, pa-
deda veiksmingai įgyvendinti siekiamybes. 
Informacijos išteklių vadybos atsiradimą 
lėmė išorinės aplinkos pokyčiai, požiūris 
į informaciją kaip į ekonominį išteklių, 
pabrėžiant informacijos vertės ir kokybės 
svarbą organizacijos veiklos efektyvumui. 

Moksliniuose tyrimuose, analizuojan-
čiuose informacijos valdymą viešajame 

sektoriuje, dažniausiai vartojama informa-
cijos išteklių sąvoka, kuri atspindi informa-
cinių technologijų vystymo ir efektyvaus 
dokumento valdymo procesą, pabrėžiant, 
kad modernios informacinės technologijos 
institucijai sudaro galimybę įgyvendinti 
užsibrėžtus tikslus, priimti sprendimus bei 
kurti kokybišką informaciją. 

Lietuvos ministerijose informacijos 
vadyba atitinka teorinę informacijos ište-
klių valdymo paradigmą, kai informacija 
vertinama kaip vertingas turtas, o technolo-
gijų, informacinių sistemų ir informacinės 
infrastruktūros kūrimu užtikrinamas veiks-
mingas ir efektyvus informacijos valdymas 
ministerijose, pabrėžiamas kaupiamos 
informacijos pakartotinis naudojimas pri-
vačiame sektoriuje plėtojant paslaugas ir 
kuriant produktus.

Atlikta kokybinių duomenų analizė pa-
rodė, kad Lietuvos ministerijose stokojama 
holistinio požiūrio, kuris užtikrintų efektyvų 
informacijos išteklių valdymą:
• stinga nuoseklios informacijos ište-

klių valdymo politikos ir strategijos, 
informacijos išteklių valdymo bei ko-
ordinavimo atsakomybės išplitusios, 
nesutelktos vienoje institucijoje; 

• ministerijose naudojamos skirtingos 
informacinės sistemos, kurios užtikrina 
vykdomų veiklų informacinį aprūpi-
nimą, tačiau jo kokybė būtų geresnė, 
jei informacinės sistemos būtų nuolat 
tobulinamos atsižvelgiant į vartotojų 
poreikius;

• į technologijas nukreiptas informacijos 
valdymas turi tą ypatumą, kad infor-
macinė sistema, veikianti kaip visuma, 
sudaro galimybes vartotojams keistis 
informacija, tačiau atliktas tyrimas leido 
įžvelgti Lietuvos ministerijų informaci-
nio sąveikumo problemą. Ši problema 
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kyla dėl to, kad ministerijose funkcio-
nuoja skirtingos informacinės sistemos, 
kurios negali užtikrinti efektyvios infor-
macijos sklaidos tarp ministerijų.

Tyrimas atskleidė, kad informacijos 
paslaugų ir produktų (apžvalgų, analitinės 
informacinės medžiagos, ataskaitų) kūrimas 
kaip svarbi informacijos išteklių valdymo 
veikla Lietuvos ministerijose nevykdoma. 

Informacinių paslaugų ir produktų atsako-
mybės priskiriamos ryšių su visuomene 
skyriams arba tam tikrų sričių specialistams.

Informacinės veiklos kontrolės tyrimas 
parodė, kad kontrolės funkcija dažniausiai 
nukreipta į informacinių technologijų vei-
klos ir saugos bei archyvinių dokumentų 
tvarkybos auditą, bet ne į visuminės infor-
macijos išteklių valdymo veiklos auditą.
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INFORMATION MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR: 
LITHUANIAN MINISTRIES CASE

Zenona Atkočiūnienė, Erika Janiūnienė
S u m m a r y

In the information society context, the holistic ap-
proach to information management often refers to in-
formation as a resource. This attitude allows to under-
stand the information resources management as a tool 
to strengthen the institution’s and organization’s strate-
gic positions and to ensure customers of the effective 
information supply using modern technologies. The 
public sector processes different types of information 
to maintain the effective functioning of the state and 
municipal institutions. Access to public information 
increases the economic and social effects by offering 
additional revenues and profits to a business entity. The 
aim of the study was to define the theoretical informa-
tion management paradigms, to analyze and evaluate 
information processes in Lithuanian ministries.

The qualitative analysis (experts’ interviews in 
Lithuanian ministries) indicated that there are no co-
herent information resources management policies 
and strategies; information management and coor-
dination responsibilities aren’t concentrated in one 
institution; Lithuanian ministries use different in-
formation systems which create the interoperability 
problem and cannot provide an effective information 
dissemination among the ministries; public relations 
departments or the appropriate professionals are 
responsible for information services and products 
(reviews, analytical reference materials, reports); 
control of information processes is concentrated in 
information technology operations and its safety and 
archival documents’ management audit.

Įteikta 2013 m. birželio 27 d.
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Siekiant padidinti skaitmeninimo veiklų valdymo efektyvumą, Lietuvos kultūros paveldo skaitmenini-
mo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijoje (2009–2013) buvo numatyta sukurti kultūros 
paveldo skaitmeninimo stebėsenos sistemą ir nuolat vykdyti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninio ste-
bėseną bei vertinimą. Straipsnyje supažindinama su skaitmeninimo stebėsenos sistemos koncepciniu 
modeliu, grindžiamu pagrindiniais sistemų teorijos principais bei sisteminiu požiūriu paremta vertinimo 
teorija. Koncepcinis modelis integruoja skaitmeninimo stebėsenos sistemos apibrėžties ir jos paskirties 
aprašymą, modelio kūrimo principus ir metodologiją, stebėsenos rodiklių pasirinkimą bei jų aprobavimo 
rezultatus.

Pagrindiniai žodžiai: koncepcinis modelis, metodologija, stebėsenos rodikliai, skaitmeninimas, 
skaitmeninimo stebėsenos sistema.

Įvadas

Viešojo administravimo tobulinimas – es-
minė šiuolaikinės visuomenės ir valstybės 
modernizavimo grandis, turinti įtakos dau-
geliui politinės, socialinės, ekonominės, 
technologinės raidos ir pažangos procesų 
rezultatyvumui ir efektyvumui. Šio proceso 
pagrindinis tikslas yra modernizuoti viešąjį 
sektorių, atitinkantį modernius tarptautinių 
organizacijų ekonomikos ir vadybos stan-

dartus, suderintus su bendrąja ES ir šalių 
narių politika. Tobulinant Lietuvos viešojo 
administravimo sistemą buvo pertvarkyta 
valstybės valdymo sistema, aiškiai nustatant 
kiekvienos viešojo administravimo institu-
cijos kompetencijos sritis, optimizuojant 
viešojo administravimo institucijų funk-
cijas ir jų skaičių, standartizuojant vidinę 
struktūrą, sukuriant valstybinio valdymo 
organizavimo ir veiklos stebėsenos bei 
vertinimo sistemas. Poreikis reformuoti ir 
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modernizuoti viešąjį administravimą siejasi 
su atsakomybės ir skaidrumo reikalavimais 
bei veiklos veiksmingumo didinimu (Dami-
rova, Šnapštienė, 2005, p. 12).

Kultūros politikos formavimo ir įgyven-
dinimo kontekste svarbus vaidmuo tenka 
Skaitmeninimo stebėsenos sistemai, kurią 
sukurti buvo numatyta Lietuvos kultūros 
paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio tu-
rinio saugojimo ir prieigos strategijoje1 
(toliau – Strategija). Svarbiausi veiksniai, 
darantys įtaką tokios sistemos sukūrimui, 
yra kultūros paveldo objektų skaitmeni-
nimas daugelyje viena kitai nepavaldžių 
ir skirtingų ministerijų kuruojamų šalies 
institucijų. Kultūros paveldo objektų skai-
tmeninimo stebėsenos sistema kuriama sie-
kiant užtikrinti veiklos procesų ir procedūrų 
stebėseną ir efektyvinti vadybos sistemą, 
ypatingą dėmesį telkiant į problemines 
sritis, pavyzdžiui, kaip išvengti šių darbų 
dubliavimo, kaip užtikrinti efektyvesnį 
techninės ir programinės įrangos naudo-
jimą kultūros paveldo objektų skaitmeni-
nimo veikloms vykdyti, taikyti vieningos 
skaitmeninimo veiklos gerosios praktikos 
pavyzdžius, standartus ir formatus, patogiai 
ir greitai gauti informaciją bei statistinius 
duomenis apie vykdomos veiklos rezultatus.

Įgyvendinant Lietuvos kultūros paveldo 
skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugo-
jimo ir prieigos strategijos „Įgyvendinimo 
priemonių 2009–2013 metų plano“ 1.1.3 
priemonę „Sukurti kultūros paveldo skai-
tmeninimo stebėsenos sistemą ir nuolat 
vykdyti Lietuvos kultūros paveldo skaitme-

1  Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skai-
tmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija, pa-
tvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 
gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros 
paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo 
ir prieigos strategijos patvirtinimo“ (Žin. 2009, Nr. 66-
2694; 2009, Nr. 120-5141; 2010, Nr. 148-7598).

ninio stebėseną bei vertinimą“ ir vykdant 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
2012–2014 metų strateginio veiklos plano, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros 
ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymu 
Nr. IV-182, programos „Visuomenės in-
formacinis aprūpinimas ir viešosios infor-
macijos sklaida“ priemonę „Įgyvendinti 
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, 
skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos 
strategiją“ (03.003.01.02.01), 2012 m. bir-
želio 14 d. Lietuvos Respublikos kultūros 
ministro įsakymu Nr. ĮV-444 „Dėl skaitme-
ninimo stebėsenos sistemos sukūrimo plano 
2012–2014 metams patvirtinimo“ Lietuvos 
nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai 
(toliau – Nacionalinė biblioteka) pavesta 
sukurti skaitmeninimo stebėsenos sistemą.

Skaitmeninimo stebėsenos sistema 
kuriama remiantis Nacionalinės bibliote-
kos užsakymu parengtos Skaitmeninimo 
stebėsenos sistemos sukūrimo galimybių 
studijos2 rekomendacijomis ir skaitme-
ninimo stebėsenos sistemos programinės 
įrangos sukūrimo techninės užduoties 
reikalavimais, iš kurių vienas svarbiausių 
buvo sukurti skaitmeninimo stebėsenos 
metodiką. Šis straipsnis parengtas minėtos 
galimybių studijos ir skaitmeninimo stebė-
senos metodikos pagrindu. 

Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra 
supažindinti su siūloma taikyti kultūros 
paveldo objektų skaitmeninimo stebėsenos 
sistema, jos rodikliais, išryškinant vady-
binį stebėsenos aspektą ir svarbą kultūros 
politikos formavimui ir įgyvendinimui. 
Atsižvelgiant į šį tikslą keliami pagrindi-
niai uždaviniai: įvertinti galimybes kurti 
skaitmeninimo stebėsenos sistemas ir jas 
taikyti vadybos sistemai optimizuoti; iša-

2  Skaitmeninimo stebėsenos sistemos sukūrimas: ga-
limybių studija ( 2009 ). UAB „IO projects“; rankraštis.
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nalizuoti teisinį reglamentavimą, nustatyti 
pagrindines kylančias problemas ir galimą 
jų sprendimą pasitelkiant skaitmeninimo 
stebėsenos sistemą; apibrėžti Skaitme-
ninimo stebėsenos sistemos koncepcinį 
modelį (įskaitant rodiklius); įvertinti skai-
tmeninimo stebėsenos vykdymo aspektus, 
priemones ir perspektyvas. 

Straipsnio objektu pasirinkta Skaitme-
ninimo stebėsenos sistema kaip kultūros 
paveldo objektų skaitmeninimą vykdančių 
institucijų veiklos tobulinimo įrankio povei-
kis sprendimų priėmimo procese.

Siekiant išvardytų tikslų straipsnyje 
kompleksiškai taikomi grafinio duomenų 
vaizdavimo, pirminių ir antrinių duomenų 
analizės, aprašomosios, loginės ir lygi-
namosios analizės, teisinių ir strateginio 
planavimo dokumentų analizės metodai.

Dėl skaitmeninimo stebėsenos siste-
mos metodikos3 tobulinimo pastabų ir 
rekomendacijų teikė sudaryta ir Kultūros 
ministerijos patvirtinta darbo grupė: Regina 
Varnienė-Janssen (projekto vadovė), Sigita 
Bagdonienė, Gitana Čekutytė-Timofejevie-
nė, Eglė Žvinytė (Nacionalinė biblioteka); 
Edita Rudminaitė (Kauno apskrities viešoji 
biblioteka); Jurga Bardauskienė (Klaipė-
dos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės 
biblioteka); Ullė Damasickienė (Lietuvos 
vyriausiojo archyvaro tarnyba); Irena En-
drijaitienė (Lietuvos dailės muziejus); Rima 
Cicėnienė (Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka); Živilė Ambrasaitė 
(Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus); 
Margarita Mašalienė (Panevėžio apskrities 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji bibli-
oteka); Audronė Baškienė (Šiaulių Povilo 
Višinskio viešoji biblioteka); Elona Ma-
laiškienė (Vilniaus universiteto biblioteka); 

3  Skaitmeninimo stebėsenos sistemos sukūrimas: 
metodika (2012). UAB „Asseco Lietuva“; rankraštis. 

Zinaida Manžuch (Vilniaus universitetas), 
Erika Buivydienė (Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerija).

1. Skaitmeninimo stebėsenos sis-
temų kūrimo viešajame sektoriuje 
tendencijos 

1.1. Skaitmeninimo stebėsenos  
sistemos apibrėžtis ir jos paskirtis

Mokslinėje ir specialioje literatūroje iki  
šiol nėra vienos stebėsenos sistemos api-
brėžties. Kai kur ji apibūdinama kaip 
sistema, orientuota į veiklos plėtros ten-
dencijų, paslaugų, programų tyrimą ir yra 
naudojama identifikuojant užduotis, tikslų 
siekimo eigą, vertinant pasiekimo rodiklius 
ir jų kokybę, siekiant tobulinti veiklą. Šios 
sistemos privalo užtikrinti vykdomų veiklų 
nuoseklius matavimus bei grįžtamąjį ryšį, 
siekiant užsibrėžtų tikslų. 

Kultūros paveldo objektų skaitmeninimo 
ir su juo susijusių veiklų vykdymą reglamen-
tuojančiuose teisės aktuose nėra pateiktos 
atskiros specifinės apibrėžties. Stebėsenos 
objektai traktuojami ir stebėsena vykdoma 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatymu (Žin. 2006, Nr.77-
2975). Šio įstatymo 1999 m. redakcijoje 
stebėsena, kitaip dar vadinama monitoringu 
(angl. monitoring), apibrėžta taip: „Viešo-
jo administravimo monitoringas – teisės 
aktais nustatyta viešojo administravimo 
sistemos funkcionavimo stebėjimo sistema, 
kuria siekiama laiku pastebėti pokyčius, 
juos įvertinti, numatyti priemones, kurios 
neleistų susiformuoti neigiamai praktikai“. 
Aktualioje šio įstatymo redakcijoje nurody-
ta, kad viešojo administravimo subjektų ir 
jų veiklos stebėsena yra svarbiausias vals-
tybės lygio viešojo administravimo kokybės 
valdymo būdas. Šiuo būdu siekiama laiku 
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pastabėti viešojo administravimo pokyčius, 
juos įvertinti ir numatyti neigiamų pasekmių 
prevencijos priemones4 .

Pasauliniame kontekste, pavyzdžiui, 
Pasaulio banko pateiktame apibrėžime, 
stebėsena apibūdinama kaip tęstinis duo-
menų rinkimo ir jų analizės procesas, kurio 
metu lyginama, kaip projektas, programa 
ar viešoji politika yra įgyvendinama atsi-
žvelgiant į siekiamus rezultatus5. Lietuvoje 
vartojamuose stebėsenos ar monitoringo 
sąvokos apibrėžimuose bendra yra tai, 
kad juose akcentuojama stebėsenos prie-
žiūros funkcija; teigiama, kad stebėsena 
orientuota ne tik į veiklos išteklius, bet 
ir į tikslų bei uždavinių įgyvendinimą, 
pabrėžiamas veiklos procese atsiradusių 
problemų fiksavimas lyginamosios anali-
zės aspektu. Atsižvelgiant į mokslinėje ir 
specialioje literatūroje pateiktus apibūdini-
mus, stebėseną galima traktuoti kaip tęstinę 
vadybos funkciją, padedančią sistemingai 
rinkti duomenis pagal specifinius veiklos 
rodiklius siekiant užtikrinti nenutrūkstamą 
patikrą ir įgyvendinti tikslus (Damirova; 
Šnapštienė, 2005; Segalovičienė, 2006; 
Guidance on Evaluation..., 2013). Vykdant 
projektą projektuojama Skaitmeninimo 
stebėsenos sistemos paskirtis apibrėžiama 
kaip Lietuvos mastu vykdomų kultūros 
paveldo objektų skaitmeninimo veiklų ste-
bėsenos vykdymas, skaitmeninimo veiklos 
vykdymo procese atsirandančių problemų 
fiksavimas, kokybiškam rezultatui pasiekti 
naudojamų išteklių ir investicijų rodiklių 
lyginamoji analizė.

4  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 
2008, Nr. 123-4657; 2011, Nr. 4-125).  

5  DAMIROVA, Irena; ŠNAPŠTIENĖ, Rasa 
(2005). Viešojo administravimo stebėsenos sistemos 
problemos ir perspektyvos. Viešoji politika ir adminis-
travimas, Nr. 11, p. 103.

1.2. Skaitmeninimo stebėsenos  
sistemos poreikio identifikavimas 
ir ištirtumas 

Stebėsenos sistemos įvairiose srityse 
kuriamos ir teoriškai tyrinėjamos daugiau 
nei penkis dešimtmečius. Daugiausia tyrimų 
bei mokslinių publikacijų užsienio šalyse 
ir Lietuvoje skirta įvairių sričių stebėsenos 
sistemų rodikliams nustatyti, šių sistemų 
koncepciniams modeliams kurti (Harris, 
Seppala ir Desborough, 1999; O’Conor, 
Keeffe, 2011; Viešosios politikos institu-
tas, 2010; Segalovičienė, 2006; Damirova; 
Šnapštienė, 2005). Viešojo administravimo 
stebėsenos sistemų rodiklių nustatymas 
pateikiamas Jungtinių Tautų plėtros pro-
gramos dokumentuose6. Pirmosios kultūros 
paveldo objektų skaitmeninimo stebėsenos 
rodiklių formavimo pastangos buvo Euro-
pos Komisijos remti NUMERIC (NUME-
RIC, 2009) ir ENUMERATE tarptautiniai 
projektai. 

Įvairių šalių ir skirtingose srityse atliktų 
tyrimų rezultatai (Užsienio šalių..., 2012) 
rodo, kad būtina efektyvios stebėsenos 
sistemos sukūrimo sąlyga yra koncepcinis 
modelis, integruojantis tinkamus stebėsenos 
rodiklius, orientuotus į priemones, kuriomis 
geriausia pasiekti numatytas rodiklių reikš-
mes, ir susiejantis tiriamos veiklos tikslus 
su numatytais vertinimo rodikliais. Kitame 
dokumente (Į rezultatus orientuoto..., 2011, 
p. 9) taip pat pateikiama geros praktikos 

6  Handbook on Planning, Monitoring and Evalu-
ating for Development Results. United Nations Devel-
opment Programme, 2010. Prieiga per internetą: <http://
www.gesci.org/assets/files/Media/UNDP%20Hand-
book%20on%20ME%202009.pdf>; Guidance on Eval-
uation  and Book on Planning, Monitoring and Evaluat-
ing for Development results: Updated  Guidance (2011). 
Prieiga per internetą: <http://web.undp.org/evaluation/
documents/HandBook/addendum/Evaluation-Adden-
dum-June-2011.pdf>.
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pavyzdžių. Geriausiais nurodomos Jungtinė 
Karalystė ir Olandija, kurios, nors ir atsto-
vauja skirtingoms strateginio planavimo 
sistemoms (centralizuotai – Jungtinė Kara-
lystė ir decentralizuotai – Olandija), taiko 
į rezultatus nukreiptą valdymą. Abiejose 
valstybėse veikia išvystytos stebėsenos sis-
temos, t. y. renkami išsamūs duomenys apie 
veiklos rezultatus, daug dėmesio teikiama 
šių duomenų kokybei užtikrinti. Atsižvel-
giant į tai, kad nuo 2005 metų Lietuvoje yra 
susiformavusi nauja kultūros ir informaci-
nės visuomenės kryptis, įteisinta strategi-
niuose kultūros ir informacinės visuomenės 
dokumentuose, didėja poreikis teoriškai ir 
praktiškai tirti, kaip įgyvendinamos kultūros 
paveldo skaitmeninimo veiklos, kurioms 
skiriamas gana didelis ES struktūrinių fondų 
ir mūsų šalies biudžeto finansavimas. Tai 
savo ruožtu skatina kurti modernią skaitme-
ninimo stebėsenos sistemą. Atlikta teisės 
aktų, pateiktų šio straipsnio 1.3 poskyryje, 
analizė patvirtino, kad svarbu sukurti Skai-
tmeninimo stebėsenos sistemos koncepcinį 
modelį, nes Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose nėra specifinės 
šios sistemos apibrėžties; be to, teoriškai 
šis klausimas iki šiol nebuvo nagrinėtas. 
Kol kas nėra priimtų bendrų Europos Są-
jungos mastu skaitmeninimo veiklų ir šios 
veiklos rezultatų stebėsenos rodiklių, stinga 
mokslinių publikacijų apie skaitmeninimo 
stebėsenos sistemų koncepcinio modelio 
kūrimą. Kita vertus, skaitmeninimo ste-
bėsenos sistemos sukūrimo būtinumas yra 
akivaizdus siekiant išvengti skaitmeninimo 
darbų dubliavimo, užtikrinant efektyvesnį 
techninės ir programinės įrangos naudojimą 
kultūros paveldo objektų skaitmeninimo 
veikloms vykdyti bei skaitmeninto turinio 
pagrindu kuriant efektyvesnes elektronines 
paslaugas. 

1.3. Pasirengimas kurti koncepcinį  
modelį: teorinis tyrimo pagrindimas

Siekiant pasiūlyti tinkamus skaitmeninimo 
veiklų ir jų rezultatų įvertinimo rodiklius 
ir pateikti juos koncepciniame modelyje, 
reikalingas loginis pagrindas, susiejantis 
skaitmeninimo veiklų tikslus su numatytais 
vertinimo rodikliais. Nors tiksliai aprašyti 
ryšį tarp kelių pasirinktų rodiklių ir politikos 
strateginių tikslų pavyksta gana retai, tačiau 
siekiant geriausiai įgyvendinti tikslus labai 
svarbus yra pasirengimas tokios sistemos 
kūrimui bei jos teorinis pagrindimas kaip 
strateginių tikslų įgyvendinimo pagrindas. 
(Guidance on Evaluation..., 2013). 

Skaitmeninimo stebėsenos sistemos 
koncepcinio modelio konstravimas vyko 
laipsniškai. Analizės tikslais 2009–2013 m. 
Strategijos (Lietuvos kultūros paveldo 
skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugo-
jimo ir prieigos strategija, 2009) tikslus ir 
uždavinius, kurių įgyvendinimo stebėsena 
tobulinama šia projektuojama sistema, 
išreiškėme grafiškai (1 pav.). Kartu buvo 
remtasi sistemų teorija, leidžiančia projek-
tuojamą sistemą nagrinėti kaip formalią 
struktūrą (Boulding, 1985; von Bertalanffy, 
1972; Checkland 1972, 1981), analizuojant 
jos įvestį, procesą ir išvestį bei įvertinant 
grįžtamąjį ryšį. Sistemų mokslas suteikė 
pagrindą skaitmeninimo stebėsenos sistemą 
nagrinėti kaip kompleksinę bei sudarė gali-
mybę aprašyti tiriamos sistemos struktūrą 
kaip visumą. 

Įvestis stebėsenos sistemos modelio 
konstravimo atveju reikštų informacijos 
apie esamą problemos ar situacijos būklę 
analizę iki intervencijos. Vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 
birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, patvirtinta 
Strateginio planavimo metodika (Žin., 
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2002, Nr. 57-2312, 2007, Nr. 23-879), 
pasirenkami vertinimo kriterijai, kuriais 
siekiama užtikrinti loginį programos ele-
mentų ryšį. Pavyzdžiui, Lietuvos kultūros 
paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio 
turinio saugojimo ir prieigos strategijai 
ir jos Įgyvendinimo priemonių 2007–2013 
metų planui (Žin. 2009, Nr. 66-2694) 
įgyvendinti buvo skirta apie 60 milijonų 
litų, kurie matuojami indėlio vertinimo 
kriterijais. Įvertinant Strategijoje numatytų 
uždavinių įgyvendinimą, turėtų būti naudo-
jami produkto vertinimo kriterijai. Sukurti 
produktai (pvz., suskaitmenintų kultūros 
paveldo objektų skaičius) bei suteiktos 
paslaugos (pvz., elektroninės paslaugos) 
padeda įgyvendinti Strategijos tikslus. Stra-
tegijos tikslo įgyvendinimas matuojamas 
rezultato kriterijumi. Ir pagaliau programų 
įgyvendinimo rezultatai lemia strateginio 
tikslo įgyvendinimą, kuris matuojamas 
efekto vertinimo kriterijumi (pvz., išlaidos, 
skirtos vienam kultūros paveldo objektui 
suskaitmeninti). Rezultatyvumas apibrė-
žiamas kaip tikslo uždavinių pasiekimo 
lygis. Šiame kontekste svarbus ir efekto 
vertinimas, nes vertinant skaitmeninimo ir 

turinio sklaidos veiklas rezultato bei efekto 
rodikliai dažniausiai yra glaudžiai susiję: 
sistemą gerai veikiančia galima laikyti 
tuomet, kai pasiekti rezultatai tenkina po-
reikius, o suvokiant efektą galima tenkinti 
naujai atsirandančius poreikius. Koncep-
ciniam modeliui sudaryti bei tinkamiems 
rodikliams pasirinkti buvo taikomi trys 
tyrimo metodai:
• šaltinių analizė;
• anketinė apklausa;
• esamos situacijos analizė.

Šie metodai leidžia atsakyti į svarbius 
klausimus, reikalingus tinkamiems stebė-
senos rodikliams suformuoti ir išsamiam 
koncepciniam modeliui sudaryti. 

Tyrimo metu buvo analizuojami strate-
giniai ES bei Lietuvos dokumentai, teisės 
aktai, bibliografinės informacijos šaltiniai, 
kurie leidžia įvertinti ir nustatyti pagrindi-
nius tyrimo duomenų poreikius. Aktualiausi 
teisės aktai, kuriais reglamentuojamas 
Skaitmeninimo sistemos stebėsenos kūrimo 
aktualumas ir reikalingumas bei tokio pobū-
džio sistemų reikalavimai, yra šie:
• Skaitmeninimo stebėsenos teisinis re-

glamentavimas:

1 pav. Stebėsenos ciklas (sudaryta autorių)

Priemonės 
lygmuo

Tinkamumas Rezultatyvumas

Efektyvumas
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 ▫ Lietuvos kultūros politika ir Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerijos 
2012–2014 metų strateginis veiklos 
planas, patvirtintas Lietuvos Respu-
blikos kultūros ministro 2012 m. kovo 
13 d. įsakymu Nr. ĮV-182;

 ▫ Lietuvos kultūros paveldo skaitmeni-
nimo, skaitmeninio turinio saugojimo 
ir prieigos strategija ir jos Įgyvendini-
mo priemonių 2007–2013 metų planas 
(Žin. 2009, Nr. 662694);

 ▫ 2010 m. vasario 8 d. Nr. Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro įsaky-
mu ĮV-95 „Dėl kultūros paveldo skai-
tmeninimo rezultatų ataskaitos formos 
patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 19-922) 
patvirtinta ataskaitų teikimo forma;

 ▫ 2012 m. birželio 14 d. Lietuvos Res-
publikos kultūros ministro įsakymas 
Nr. ĮV-444 „Dėl skaitmeninimo 
stebėsenos sistemos sukūrimo plano 
2012–2014 metams patvirtinimo“;

 ▫ 2012 m. gegužės 16 d. Lietuvos Res-
publikos kultūros ministro įsakymas 
Nr. ĮV-347 „Dėl lėšų skyrimo Lietu-
vos nacionalinei Martyno Mažvydo 
bibliotekai skaitmeninimo stebėsenos 
sistemos sukūrimui 2012 metams“.

• Skaitmeninimo veiklų vykdymą, finan-
savimą, kiekybinius ir kokybinius veiklų 
vykdymo kriterijus reglamentuojantys 
teisės aktai:
 ▫ Lietuvos 2007–2013 m. Europos Są-
jungos struktūrinės paramos panau-
dojimo strategija, patvirtinta 2007 m. 
balandžio 28 d. Europos Komisijos 
sprendimu;

 ▫ ES komisijos komunikatas 2020 m. 
Europa: pažangaus, tvaraus ir in-
tegracinio augimo strategija ir jos 
pagrindu suformuotas Europos Ko-
misijos dokumentas „Skaitmeninė 
darbotvarkė“;

 ▫ Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 
2030“;

 ▫ Valstybės ilgalaikės raidos strategija 
(Žin., 2002, Nr. 113-5029);

 ▫ Lietuvos Respublikos kultūros minis-
terijos 2012–2014 metų strateginis 
veiklos planas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro 2012 m. 
kovo 13 d. įsakymu Nr. ĮV-182;

 ▫ Lietuvos informacinės visuomenės 
plėtros 2011–2019 metų programa 
(Žin., 2009, Nr. 33-1268);

 ▫ Lietuvos kultūros paveldo skaitmeni-
nimo koncepcija (Žin., 2005, Nr. 105-
6877);

 ▫ Lietuvos kultūros paveldo skaitmeni-
nimo, skaitmeninio turinio saugojimo 
ir prieigos strategija ir jos Įgyvendini-
mo priemonių 2007–2013 metų planas 
(Žin. 2009, Nr. 66-2694);

 ▫ Regionų kultūros plėtros 2012–2020 
metų programa (Žin., 2010, Nr. 80-
4152);

 ▫ 2010 m. sausio 7 d. Lietuvos Res-
publikos kultūros ministro įsakymu 
Nr. IV-6 „Dėl skaitmeninio turinio 
kūrimo, saugojimo ir prieigos stan-
dartų ir norminių dokumentų sąrašų 
patvirtinimo“ patvirtintas ir išplatintas 
skaitmeninio turinio kūrimo, saugoji-
mo ir prieigos standartų ir norminių 
dokumentų sąrašas.

Anketinės apklausos metodas buvo pa-
naudotas pirminei informacijai apie nusta-
tytus stebėsenos rodiklius gauti. Rengiant 
galimybių studiją Skaitmeninimo stebėse-
nos sistemos sukūrimas (2010), 2010 m. 
spalio–lapkričio mėn. atlikta anketinė visų 
žinybų Lietuvos atminties institucijų ap-
klausa, klausimyną siunčiant elektroniniu 
paštu. Rengiant klausimyną buvo atsižvelg-
ta į tai, kad apklausos rezultatai turi padėti: 
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įvertinti skaitmeninimo veiklą vykdančių 
institucijų skaičių, nustatyti suskaitmenintų 
ir prieinamų visuomenei kultūros paveldo 
objektų skaičių per laikotarpį nuo 2005 iki 
2010 metų, nustatyti suskaitmenintų kul-
tūros paveldo objektų archyvavimo būdą 
ir vietą, nustatyti suskaitmenintų kultūros 
paveldo objektų sklaidos būdus bei keti-
nimus įsilieti į bendrą sistemą, įvertinti 
skaitmeninimo veiklą vykdančių institucijų 
turimus išteklius, atsakyti į kitus klausimus.

Apklausos metu buvo apklaustos 174 at-
minties institucijos. Apklausa reprezentuoja 
visų žinybų atminties institucijas: bibliote-
kas, muziejus, archyvus.

Apklausa buvo siekiama nustatyti, kiek 
atminties institucijų vykdo skaitmenini-
mo veiklą (jeigu ją vykdo), ir išsiaiškinti 
priežastis, dėl kurių skaitmeninimo veikla 
dar nebuvo pradėta (jeigu jos nevykdo). 
Remiantis apklausos rezultatais, 2010 m. 
pabaigoje tik 15 proc. apklaustųjų nurodė, 
kad vykdo skaitmeninimo veiklą. Pagrin-
dinės skaitmeninimo veiklos nevykdymo 
priežastys:
1. Bibliotekos: mažas skaičius leidinių, 

atitinkančių kultūros paveldo sąvoką; 
žmogiškųjų išteklių, įskaitant kvalifi-
kuotus specialistus, trūkumas; neturi 
skaitmeninimo veiklai vykdyti reikalin-
gos technikos ir licencinės programinės 
įrangos; nepakankamas finansavimas 
(trūksta lėšų įsigyti skaitmeninimo 
veiklai vykdyti reikalingos įrangos ir 
leidinių bei vykdyti šią veiklą).

2. Muziejai: žmogiškųjų išteklių, įskai-
tant kvalifikuotus specialistus, trūku-
mas; neturi skaitmeninimo veiklai vyk-
dyti reikalingos technikos ir licencinės 
programinės įrangos; nepakankamas 
finansavimas (trūksta lėšų įsigyti skai-
tmeninimo veiklai vykdyti reikalingos 

įrangos ir vykdyti šią veiklą); laukia, kol 
bus sukurta Lietuvos integrali muziejų 
informacinė sistema (LIMIS)7. 

3. Archyvai: žmogiškųjų išteklių, įskai-
tant kvalifikuotus specialistus, trūku-
mas; neturi skaitmeninimo veiklai vyk-
dyti reikalingos technikos ir licencinės 
programinės įrangos; nepakankamas 
finansavimas (trūksta lėšų įsigyti skai-
tmeninimo veiklai vykdyti reikalingos 
įrangos ir vykdyti šią veiklą); archyvų 
sistemoje skaitmeninimo darbus centra-
lizuotai koordinuoja Lietuvos vyriau-
siojo archyvaro tarnyba, o skaitmeni-
nimo darbus intensyviausiai vykdo du 
valstybės archyvai: Lietuvos centrinis 
valstybės archyvas ir Lietuvos valstybės 
istorijos archyvas.

Siekiant nustatyti, kada buvo pradėta 
vykdyti skaitmeninimo veikla, atliekant 
apklausą buvo prašoma nurodyti skaitme-
ninimo veiklos vykdymo pradžios metus. 
Remiantis atliktos apklausos duomenimis 
nustatyta, kad aktyviausiai atminties ins-
titucijos įsitraukė į skaitmeninimo vei-
klą 2005–2006 metais. Šiuo laikotarpiu 
buvo itin palanki aplinka tokio pobūdžio 
projektams vykdyti. 2005 m. rugpjūčio 
25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu Nr. 933 „Dėl Lietuvos kultūros 
paveldo skaitmeninimo koncepcijos pa-
tvirtinimo“ patvirtinta Lietuvos kultūros 
paveldo skaitmeninimo koncepcija (Žin. 
2005, Nr. 105-3877), kuri atitinka Europos 
Sąjungos kultūros paveldo skaitmeninimo 
politiką apibrėžiančius Lundo principus ir 
Lundo veiksmų planą, eEurope 2002 veiks-
mų planą: skatinti Europos paveldo turinio 
plėtrą globaliuose tinkluose, išnaudojant 

7  LIMIS jau sukurta, ir situacija pasikeitė, palygin-
ti su 2010 metais. Muziejai intensyviai vykdo skaitme-
ninimą.
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visas skaitmeninių technologijų galimybes, 
ir sukurti bendrą Europos informacijos 
erdvę, leidžiančią įgyvendinti vieningos 
Europos idėją, plėtoti verslo ir viešųjų 
paslaugų infrastruktūrą. Pradėta skirstyti 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų pa-
ramą projektams vykdyti. Būtent 2005 m. 
pradėtas įgyvendinti nacionalinio lygmens 
projektas „Integralios virtualios bibliotekų 
informacinės sistemos sukūrimas“, kuris 
turėjo reikšmingos įtakos toliau vykdyti 
kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir 
su juo susijusias veiklas. 

Apklausos rezultatai patvirtino, jog infor-
macija apie kultūros paveldo skaitmeninimo 
rezultatus teikiama Kultūros ministerijai 
ataskaitų forma. Vadovaudamosi 2010 m. 
vasario 8 d. Lietuvos Respublikos kultūros 
ministro įsakymu Nr. ĮV-95 „Dėl kultūros 
paveldo skaitmeninimo rezultatų ataskaitos 
formos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 19-
922), skaitmeninimo veiklą vykdančios 
institucijos teikia Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerijai kultūros paveldo 
skaitmeninimo rezultatų ataskaitas. Į šias 
ataskaitas turi būti įtraukti metiniai veiklos 
vykdymo rezultatų rodikliai: skaitmeninimo 
kiekybiniai rezultatai (skaitmeninimas, 
skaitmenintų objektų prieinamumas in-
ternete, skaitmeninto turinio naudojimas, 
skaitmeninimo veiklos finansavimas ir ište-
kliai) ir skaitmeninimo aktualinimo analizė. 
Šią informaciją pildo kiekviena atminties 
institucija ir siunčia Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerijai elektroniniu paštu. 
Gautų rodiklių analizę ir vertinimą atlieka 
Kultūros ministerija.

Metodikos rengimo metu (2012 m. pa-
baigoje) atliktos esamos situacijos analizės 
rezultatai parodė, jog pastaraisiais metais 
didelis dėmesys ir finansavimas buvo skir-
tas skaitmeninimo veikloms vykdyti. Vien 

pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo 
veiksmų programos prioriteto „Informa-
cinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo 
priemonę „Lietuvos kultūra informacinėje 
visuomenėje“ įgyvendinami ar įgyvendinti 
aštuoni projektai. Vykdant šią priemonę 
numatyta suskaitmeninti ne mažiau kaip 
150 000 kultūros paveldo objektų8 įvairio-
se, viena kitai nepavaldžiose ir tarpusavyje 
savo veiksmų nederinančiose atminties 
institucijose. Kultūros paveldo objektų skai-
tmeninimo veikla koordinuojama iš dalies, 
nėra praktikos, kaip efektyviai panaudoti 
skaitmeninimo veikloms skirtą infrastruk-
tūrą, kurią kuria ir tobulina skirtingos viena 
kitai nepavaldžios institucijos. 

Skaitmeninimo veiklą vykdančias insti-
tucijas kuruoja skirtingos kultūros, švietimo 
ir mokslo bei informacinės visuomenės 
plėtros politiką formuojančios ir vykdan-
čios institucijos, kurios nustato prioriteti-
nes skaitmeninimo sritis bei atitinkamai 
paskirsto finansavimą kultūros paveldo 
objektų skaitmeninimo veikloms vykdyti. 
Neturint duomenų apie tai, kokie skaitme-
ninimo projektai vykdomi, kurie kultūros 
paveldo objektai skaitmeninami, kaip 
saugomi suskaitmeninti objektai, kaip vyk-
doma ir apskritai ar sudaromos galimybės 
visuomenei susipažinti su suskaitmenintais 
kultūros paveldo objektais per viešąsias 
prieigas, neįmanoma koordinuoti skaitme-
ninimo veiklų, planuoti lėšų šiems proce-
sams. Drauge sudėtinga palyginti atskirų 
atminties institucijų pasiektus rezultatus ir 
nustatyti kiekvienos pažangą ir indėlį sie-

8  2009 m. birželio 11 d. Informacinės visuomenės 
plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
direktoriaus įsakymu Nr. T-52 patvirtinto Ekonomikos 
augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė 
visuomenė visiems” įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-
3.1-IVPK-04-V Lietuvos kultūra informacinėje visuo-
menėje finansavimo sąlygų aprašas, p. 16. 
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kiant sukurti vieningą skaitmenintą kultūros 
paveldo turinį. 

Kadangi Lietuvos kultūros paveldo 
objektų skaitmeninimas ir šioje srityje pa-
siekti rezultatai aktualūs tarptautiniu mastu, 
skaitmeninimo veiklos rodikliai turi atitikti 
Europos Sąjungoje vykdomo projekto 
ENUMERATE gaires (ENUMERATE: 
EC-funded Project, 2013). Taip būtų suda-
rytos galimybės atlikti atskirų institucijų 
ar visoje šalyje vykdomos skaitmeninimo 
veiklos lyginamąją analizę pagal kitų šalių 
laimėjimus.

Vykdant skaitmeninimo veiklas, daly-
vaujant projektuose ar kitose iniciatyvose, 
telkiami žmogiškieji, finansiniai ir ma-
terialiniai ištekliai, reikalingi įvairioms 
skaitmeninimo veikloms vykdyti, tačiau 
informacija apie kiekvienos institucijos 
turimus išteklius yra neprieinama, todėl 
inicijuojant naujus skaitmeninimo projektus 
susiduriama su naujų investicijų poreikiu 
techninei, licencinei programinei įrangai 
įsigyti, IS sukūrimo paslaugoms pirkti, ins-
titucijų personalo kvalifikacijai kelti. Turint 
galimybę gauti informaciją apie institucijų 
patirtį skaitmeninimo srityje ir turimus ište-
klius, būtų galima sutaupyti lėšų racionaliau 
panaudojant turimus išteklius šiais aspek-
tais: keičiantis gerąja patirtimi ir praktika, 
sudarant galimybes naudotis kitų institucijų 
turima įranga savo kultūros paveldo objek-
tams skaitmeninti, kreipiantis dėl personalo 
mokymų į didesnę patirtį skaitmeninimo 
srityje turinčias institucijas ir pan.

Skaitmeninimo veiklą vykdančios ins-
titucijos turėtų užtikrinti skaitmeninimo 
veiklas vykdančio personalo kvalifikacijos 
ir kompetencijos kėlimą, nes šis personalas 
privalo turėti reikiamas skaitmeninių infor-
macijos išteklių procesų valdymo, standartų 
taikymo, skaitmeninimo įrangos pasirikimo 

ir naudojimo, kompiuterizuotų kultūros 
paveldo informacijos sistemų naudojimo, 
suskaitmenintos informacijos ilgalaikio 
saugojimo ir pan. sričių kompetencijas. Ta-
čiau informacija apie planuojamus vykdyti 
mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, 
rengiamas konferencijas nėra skelbiama 
vienoje, visoms skaitmeninimo veiklą vyk-
dančioms institucijos prieinamoje vietoje. 
Skaitmeninimas, suskaitmeninto turinio 
priežiūra ir nenutrūkstamas elektroninių 
paslaugų teikimas siejasi su papildomomis 
finansinėmis sąnaudomis, paprastai vir-
šijančiomis atminties institucijų biudžetų 
dydį, todėl kyla realus poreikis ieškoti ir 
išbandyti naujus veiklos ir finansų valdymo 
būdus – steigti bendradarbiavimo tinklus, 
organizuoti papildomų lėšų pritraukimo 
iniciatyvas arba rasti būdų gauti papildomų 
pajamų skaitmeninimo veikloms vykdyti.

 
2. Skaitmeninimo stebėsenos siste-
mos koncepcinio modelio kūrimo 
metodologija

2.1. Koncepcinio modelio kūrimo 
principai

Skaitmeninimo stebėsenos sistemos kon-
cepcinio modelio, kuriame fiksuojami vei-
klos vertinimui atlikti reikalingi rodikliai, 
kūrimas orientuojamas į kompleksinio ver-
tinimo proceso optimizavimą. Tai procesas, 
kurio metu nustatytais aspektais ir tvarka 
surenkama ir analizuojama informacija. Pir-
miausia siekiama identifikuoti kiekybinius 
rodiklius, kuriais remiantis gali būti atlie-
kama veiklos analizė, kuriamos strategijos 
ir kitos veiklos. Šios informacijos pagrindu 
taip pat gali būti įvertinamas identifikuotų 
veiksnių galimas teigiamas ir (arba) nei-
giamas ilgalaikis ir (arba) trumpalaikis 
poveikis. Kita vertus, kokybinių rezultatų 



62

analizė leistų įvertinti, kaip siekiami rezul-
tatai priklauso nuo aplinkybių, pavyzdžiui, 
naudojamos technikos, skaitmeninamo 
objekto prigimties, personalo kvalifikacijos, 
investicijų į kvalifikacijos kėlimą. Norint 
objektyviai vertinti analizuojamos srities 
plėtrą, tikslinga naudoti tam tikrą metodiką, 
kuri leistų įvertinti vidaus ir išorės veiksnių 
priklausomybę ir reikšmę galutiniams plė-
tros rezultatams.

Skaitmeninimo stebėsenos koncepcinio 
modelio kūrimo metodologijoje pateikia-
mi pagrindiniai kuriamos sistemos esiniai 
ir detalizuojama jų tarpusavio sąveika, 
kaip kad to reikalauja pasirinktas sistemų 
teorijų metodologinis sprendimas. Svarbu 
pažymėti, kad apibrėžiant skaitmeninimo 
stebėsenos sistemos ribas ir skiriant sis-

temos lygmenis vadovautasi šiai sistemai 
keliamais tikslais ir reikalavimais mažiau 
dėmesio skiriant griežtų taisyklių ar princi-
pų laikymuisi. Kuriama stebėsenos sistema 
suvokiama kaip atvira sistema, kurioje 
nuolat vyksta informacijos ir faktografinės 
medžiagos bei aplinkos sąveika. Skaitme-
ninimo stebėsenos sistemos koncepcinis 
modelis grindžiamas šiomis metodologi-
nėmis nuostatomis: nuolatiniu vertinimo 
procesu, kurio varomoji jėga yra suintere-
suotų šalių noras vykdyti skaitmeninimo 
veiklas; visumiškumu, kuris suprantamas 
kaip sistemos dalies pokyčio daromas 
poveikis visai sistemai (Boulding, 1985, 
von Bertalanffy, 1968); sumavimo negali-
mumu – visuma yra daugiau negu atskirų 
dalių suma (Boulding, 1985; Checkland, 

2 pav. Sisteminiu požiūriu grindžiamos skaitmeninimo stebėsenos sistemos veiklos logika 
(pagal Jokela, Karlsudd, Östlund, 2008)

* IRT – informacija ir ryšių technologijos

7. Reguliavimas

1. Tikslo siekimas

2. Hierarchija 
ir ryšiai

3. Diferenciacija 
ir entropija

4. Pradiniai 
duomenys

5. Duomenų analizės /  
transformacijos procesas

6. Rezultatai
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1981; von Betrtalanffy, 1968); galutinio 
rezultato tolydumu – ta pati sistemos bū-
sena gali būti pasiekta skirtingais metodais 
(Boulding, 1985; von Bertalanffy, 1972; 
Checkland 1972, 1981); galutinio rezultato 
įvairumu – skirtingų būdų pasirinkimas gali 
duoti skirtingus rezultatus (Boulding, 1985; 
von Bertalanffy, 1972; Checkland 1972, 
1981). Vertinti veiklą remiantis sistemų 
teorija – reiškia matyti visumą sisteminiu 
požiūriu, nagrinėjant jos atskirus esinius 
ir gautus rezultatus pritaikant vertinamai 
veiklai visuminės perspektyvos kontekste. 
Sisteminiu požiūriu grindžiamoje vertinimo 
teorijoje (Jokela, Karlsudd, Östlund, 2008) 
vertinimo modelio struktūros ir procesai 
skirstomi į septynias kategorijas ir tris 
lygmenis. Kategorijos vaizduojamos kaip 
rato stipinai, veiklai suteikiantys stabilumo 
ir kryptingumo, o lygmenys rodo pasikar-
tojančią lygmeninę organizacijos struktūrą 
(žr. 2 pav.).

Sisteminiu požiūriu grindžiamos teorijos 
schemoje pavaizduoti trys lygmenys (orga-
nizacinis, technologinis ir individualus) iš-
skiriami siekiant suteikti analizei išsamumo, 
praplėsti kategorijas ir papildyti kiekvienos 
kategorijos analizę bei dinaminę kategorijų 
sąveiką. Toliau detalizuosime schemoje 
nurodytos sisteminiu požiūriu grindžiamo 
vertinimo modelio kategorijas:
1. Tikslo siekimas.  Kadangi instituci-

jas gali sudaryti daug skirtingų skyrių 
ir hierarchinių lygmenų, kurie kelia 
vienas su kitu susijusius tikslus, svarbu 
institucijos tikslus įvertinti skirtingais 
hierarchiniais lygmenimis ir užtikrinti 
jų fiksavimą.

2. Hierarchi ja  ir  ryš iai .  Daugelyje 
institucijų galima išskirti hierarchinius 
lygmenis ir specialiąsias funkcijas. Išsi-
aiškinus šias struktūras ir joms paskirs-

čius atsakomybę, sukuriamos vertinimui 
svarbios sąlygos.

3. Diferenciacija ir entropija. Institu-
cijai pradėjus specializuotis ir siekiant 
atlikti tam tikrus uždavinius, mažėja 
sistemos perteklius ir entropija. Diferen-
ciacijos pasekmė yra ta, kad dalys tampa 
labiau viena nuo kitos priklausomos, 
sykiu didėja sistemos efektyvumas.

4. Pradiniai  duomenys.  Tai žmogiš-
kieji ištekliai, jų žinios, kompetencija 
ir patirtis, fizinės sąlygos (darbo vietos 
sąlygos, galimybės naudotis darbui at-
likti reikalinga įranga), IT aplinka. 

5. Duomenų analizės / transformaci-
jos procesas.  Faktinė sąveika, kurios 
metu išteklių pradiniai duomenys trans-
formuojami į produktus ir paslaugas. 
Tokios sąveikos pavyzdžiai galėtų būti: 
administracija–darbuotojas, darbuoto-
jas–paslaugų gavėjas, darbuotojas–kom-
piuteris. 

6. Rezultatai. Tai institucijoje vykstančių 
procesų rezultatas.

7. Reguliavimas . Dalių ir procesų re-
guliavimas būtinas transformacijos 
procesui orientuoti link iškeltų tikslų. 
Reguliavimas turi būti atliekamas nuolat 
ir vienu metu trimis lygmenimis. Pirmi-
nis reguliavimas daugiausia grindžiamas 
institucijos veiklą reglamentuojančiomis 
nuostatomis, normomis ir patvirtintomis 
taisyklėmis. Antriniam reguliavimui gali 
būti panaudotas nuolatinis vertinimo 
metu atsirandantis grįžtamasis ryšys. 
Trečiasis pritaikymo lygmuo pasiekia-
mas organizacijai tapus aplinkos dalimi, 
kai jos veiklai atsiveria nauji keliai ir 
keliami nauji tikslai. Atvirai sistemai 
svarbūs visi lygmenys.  

Šia sisteminiu požiūriu grindžiama ver-
tinimo teorija buvo pasinaudota formuojant 
skaitmeninimo stebėsenos sistemos veiklos 
logiką, adaptuojant pagrindinius procesus 
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norimam rezultatui pasiekti. Stebėsena ir 
vertinimas yra svarbi visų veiklos rūšių 
valdymo priemonė, ypač į tikslą orientuotų 
ir decentralizuotų sistemų, kai vykdomojoje 
veikloje dalyvaujantiems sprendimų priė-
mėjams ir kitiems asmenims būtinas grįžta-
masis ryšys. Vertinimo srityje taikoma daug 
skirtingų modelių ir strategijų; vieni mo-
deliai skirti produktams, kiti – procesams 
vertinti. Atsižvelgiant į tai, koks vertinimo 
modelis taikomas, paveikiama galimybė 
pastebėti ir išaiškinti skirtingų suinteresuotų 
šalių reikmes ir interesus9.

Sistemų mokslo teorija grindžiami 
vertinimai telkiasi į priežastinius ryšius. 
Vertinimo sritis apima iš esmės tris kryptis. 
Pirmoji yra t ikslo ir rezultato verti-
nimas . Tai reiškia vertinimą, nukreiptą į 
tikslą kaip išmatuojamą rezultatą. Į procesą 
žiūrima kaip į nebūtinų pagrįsti sprendimų 
įgyvendinimą. Rezultatai dažnai pateikiami 
kaip kiekybiškai išmatuojami. Antroji kryp-
tis – tai proceso vertinimas, atliekamas 
pagal kriterijus, kurie apibrėžia procesą 
kaip gerą. Proceso vertinimas nukreiptas 
į praktinį įgyvendinimą, pavyzdžiui, ver-
tinant darbo metodus ir turinį. Rezultatas 
laikomas teigiamu, jeigu įmanoma nusta-
tyti, kad įgyvendinimas atitinka priimtus 
reikalavimus. Trečia kryptis – interakty-
vus vertinimas, kuriam būdingas suinte-
resuotų šalių dalyvavimas. Su įgyvendinimu 
susiję klausimai formuluojami atsižvelgiant 
į tai, ką nori sužinoti suinteresuotos šalys. 
Svarbiausias dalykas yra tai, kas svarbu 
savo perspektyvos paisančioms suintere-
suotoms grupėms.

9  JOKELA, Päivi; KARLSUDD, Peter; 
ÖSTLUND, Martin (2008). Theory, Method and Tools 
for Evaluation Using a Systems-Based Approach. The 
Electronic Journal Information Systems Evaluation 
[žiūrėta 2012 m. gruodžio 12 d.], Vol. 11 ( 3), p. 197-
212. Prieiga per internetą: <www.ejise.com>. 

Skaitmeninimo stebėsenos sistemos 
koncepciniam modeliui keliamas tikslas 
kuo plačiau aprėpti visų suinteresuotų šalių 
patirtį ir idėjas. Atsižvelgiant į tai, kad iki 
šiol nepavyko surasti mokslinėje ir specia-
liojoje literatūroje panašios sistemos geros 
praktikos pavyzdžių, išskyrus tarptautinius 
projektus ENUMERATE (ENUMERATE: 
EC-funded Project, 2013) ir NUMERIC 
(NUMERIC: Developing a statistical fra-
mework..., 2009), manyta, kad sukurtoji 
Lietuvos skaitmeninimo stebėsenos siste-
ma sudarytų sąlygas pažvelgti į kultūros 
paveldo skaitmeninimo tikslus iš skirtingų 
sistemos lygmenų. Visoms organizacijoms 
ir atskiriems ekspertams turi būti sudaroma 
galimybė dalyvauti siekiant tikslų. Kelia-
mas uždavinys padaryti matomus formalius 
ir neformalius bei trumpalaikius ir ilgalai-
kius skaitmeninimo tikslus.

2.2. Rodiklių apibrėžtys ir tipai

Skaitmeninimo stebėsenos rodikliai – tai 
skaitmeninimo veiklų (iniciatyvų, planuo-
jamų ir vykdomų projektų ir pan.) poveikio, 
pasekmių, išeigos ir įdėjimų matavimo 
priemonės (matai), vykdomos stebint skai-
tmeninimo veiklos rezultatus (projektų ir 
programų vertinimas lyginant su numatytais 
veiklos tikslais). Rodikliai padeda objekty-
viai pateikti informaciją apie skaitmenini-
mo veiklą konkrečioje organizacijoje, kad 
būtų aiškiai suprantami veiklos poveikio, 
pasekmių ir išeigos ryšiai. Kita vertus, 
skaitmeninimo stebėsenos rodiklis – tai 
veiklos stebėsenos objektas (fizinis matmuo 
ir (ar) suskaitmenintas objektas), su kuriuo 
lyginami veiklos rezultatai. Tokie rodikliai 
naudojami stebėsenos ir vertinimo sistemos 
etape vertinant vykdytos veiklos sėkmę, 
efektyvumą ir veiksmingumą. Nustatyti 
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stebėsenos rodikliai padeda pateikti infor-
maciją, leidžiančią iškristalizuoti veiklos 
poveikio, rezultatų, išeigos ir įdėjimų ryšį. 
Kartu tai padeda identifikuoti problemas ir 
kliūtis, kurios lemia ar gali lemti veiklos 
tikslų pasiekimo laipsnį10.  

Skaitmeninimo stebėsenos sistemos 
rodikliai sutampa su veiklos matavimo ro-
dikliais, t. y. stebima pagal rodiklius, kurie 
buvo nustatyti tvirtinant veiklos tikslus ir 
numatant veiklos rezultatus tuo metu, kai 
vykdoma veiklos įgyvendinimo proceso 
stebėsena ir vertinimas. Rodikliai padeda 
nustatyti, ar veiklos rezultatai atitinka tiks-
lus. Pagrindiniams organizacijos tikslams, 
nustatytiems planavimo metu, reikalingi 
vienas ar keli rodikliai. Be jų neįmanoma 
ir stebėsena, nes pagrindinė stebėsenos 
paskirtis – fiksuoti esamos padėties situa-
ciją siekiant organizacijos tikslų. Rodikliai 
turi būti sudaryti taip, kad būtų galima 
išmatuoti stebimą objektą ir jį palyginti su 
užsibrėžtu ir (ar) teisės aktuose numatytu 
rezultato kriterijumi. Tikslai ir uždaviniai 
turi būti išmatuojami, o rodikliai ir veiklos 
vertinimo kriterijai – raginantys tobulinti 
veiklą. Skaitmeninimo stebėsenos rodiklių 
sistema yra grindžiama Lietuvoje nusistovė-
jusia praktika ir Lietuvos kultūros ministro 
patvirtintais metodiniais dokumentais bei 
šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais. 

2.3. Rodiklių pasirinkimo principai

Skaitmeninimo stebėsenos rodikliai apibrė-
žia tai, kokios yra skaitmeninimo veiklas 
vykdančių institucijų skaitmeninimo tikslų 
kryptys. Stebėsenos proceso efektyvumas 

10   Handbook on Monitoring and Evaluating for Re-
sults: United Nations Development Programme (2002). 
Prieiga per internetą: <http://web.undp.org/evaluation/
documents/HandBook/ME-Handbook.pdf>.

tiesiogiai susijęs su tuo, kaip tiksliai nusta-
tyti stebėsenos rodikliai.

Nustatant skaitmeninimo stebėsenos 
rodiklius buvo atsižvelgta į: 
• stebėjimo subjektus;
• pagrindines viešojo administravimo 

funkcionavimo sritis (Segalovičienė, 
1996): 
 ▫ strateginį planavimą;
 ▫ veiklos finansavimą;
 ▫ veiklos prognozavimą ir įgyvendini-
mo sėkmės stebėseną;

 ▫ veiklos rezultatų matavimą;
 ▫ viešosios politikos programų marke-
tingą ir viešuosius ryšius;

 ▫ strateginį sugretinimą;
 ▫ kokybės vadybą;

• tarptautinių projektų ENUMERATE ir 
NUMERIC siūlomus rodiklius;

• šią sritį reglamentuojančiuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose apibrėžtus 
reikalavimus; 

• jų praktinį panaudojimą Lietuvoje;
• rodiklių prasmingumą. 

Atrenkant rodiklius buvo pasinaudota 
mokslinėje ir specialiojoje literatūroje pa-
teiktais metodologiniais sprendimais bei ge-
rosios praktikos pavyzdžiais, daugiausia iš 
viešojo administravimo tobulinimo srities. 
Nustatyti skaitmeninimo stebėsenos siste-
mos rodiklius buvo sudėtinga, nes tarptau-
tinis ENUMERATE projektas kol kas nėra 
paskelbęs galutinių tyrimo rezultatų, kuriais 
remiantis būtų galima konstruoti patikimus 
skaitmeninimo veiklos stebėsenos rodiklius. 
Todėl šiuo atveju teko vadovautis bendrai-
siais viešojo administravimo stebėsenos 
sistemų rodikliais, Lietuvoje patvirtintais 
teisės aktais, reglamentuojančiais atminties 
institucijų veiklą, gerosios patirties pavyz-
džiais ir ENUMERATE projekto tarpiniais 
dokumentais. 
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Atsižvelgiant į tai, kad tikslai turi būti 
įvertinami jų charakteristikomis: kiekybine 
išraiška arba, jeigu to neįmanoma padaryti, 
kokybinėmis charakteristikomis, matavimo 
metodais, t. y. rodikliais, suderintais su 
veiklos matavimų sistema, ir pan., tikslų 
formavimas yra labai svarbus efektyviam 
stebėsenos procesui užtikrinti. Pasirenkant 
rodiklių tipą reikia atsižvelgti ir į tai, kad 
pernelyg sudėtingi, sunkiai apibrėžiami 
ir nesuprantami rodikliai nėra efektyvūs 
stebėsenos proceso veiksmingumui. 

Kad rodikliai būtų praktiškai įdiegiami, 
reikalingi šie pradiniai duomenys: archyvi-
niai dokumentai ir (arba) duomenys, esamą 
padėtį apibūdinantys nauji faktai ir ateities 
planai. 

Nustatant rodiklių prasmingumą, pir-
miausia reikia pasirinkti, kas bus stebima, ir 
įvertinti, kodėl tai bus daroma. Pavyzdžiui, 
neįsigilinus į veiklos prasmę, galima nusta-
tyti kiekybinius rodiklius ten, kur jie pagal 
suplanuotą stebėseną visiškai nereikalingi. 

Stebėsenos rodiklių vertinimas yra bū-
tinas siekiant išsiaiškinti jų patikimumą 
ir tikslingumą bei užtikrinti stebėsenos 
proceso ir visos stebėsenos bei vertinimo 
sistemos veiksmingumą. Pasaulio bankas 
siūlo stebėsenos rodiklius vertinti pagal 
rodiklių vertinimo sistemą CREAM (angl. 
clear, relevant, economic, adequate, moni-
torable). CREAM vertinimo sistema – tai 
stebėsenos rodiklių vertinimas pagal penkis 
kriterijus, kuriuos sudaro: 
1) aiškumas – tikslumas ir vienareikšmiš-

kumas; 
2) relevantiškumas  – tinkamumas ste-

bėsenos objektui; 
3) ekonomiškumas  – įgyvendinamas 

pagrįsta, priimtina kaina; 
4) adekvatumas – suteikiantis pakanka-

mą pagrindą vykdyti stebėseną; 

5) galimumas stebėti  – pasiduodantis 
savarankiškam pripažinimui galioti, būti 
formaliu stebėsenos elementu (Segalo-
vičienė, 2006). 

3. Skaitmeninimo stebėsenos 
vykdymas

3.1. Skaitmeninimo stebėsenos proce-
sų ir procedūrų automatizavimas 

Siekiant užtikrinti visa apimančią skai-
tmeninimo išteklių, procesų, produktų ir 
rezultatų stebėseną, kuriama skaitmeninimo 
stebėsenos sistema turi sudaryti galimybes:
• stebėti skaitmeninimo srities rezultatus: 

suskaitmenintų objektų skaičių; suskai-
tmenintų objektų tipologiją; suskaitme-
ninto turinio, metaduomenų ir sklaidos 
standartus bei formatus;

• kontroliuojančių institucijų atsakin-
giems asmenims ar skaitmeninimo 
veiklą vykdančių institucijų vadovams 
identifikuoti ir (ar) paskirstyti užduotis;

• stebėti, kai įgyvendinami tikslai;
• skaitmeninimo veiklą vykdančioms 

institucijoms gauti informaciją apie 
kitų institucijų skaitmeninimo inicia-
tyvas, planuojamus vykdyti ir (ar) 
vykdomus projektus; turimus išteklius 
(pvz., techninę ir licencinę programinę 
įrangą, informacinę sistemą, personalą) 
ir jų charakteristikas (pvz., pagrindinius 
turimos įrangos parametrus, IS funk-
cijas, personalo skaičių, kvalifikacijos 
bei kompetencijos sritis); teikiamas 
elektronines paslaugas; organizuojamus 
mokymus, konferencijas ar kitus rengi-
nius skaitmeninimo srityje; kita.

• atlikti sėkmingą iniciatyvų, programų 
ir strategijų įgyvendinimo stebėseną ir 
kontrolę;

• padėti vertinant kokybę;
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• tobulinti veiklą;
• įvertinti riziką; 
• tobulinti kontrolę;
• didinti efektyvumą;
• tobulinti valdymo procesus;
• stebėti programų vykdymą;
• rengti ataskaitas;
• pagrįsti išteklius;
• pagrįsti išlaidas;
• tobulinti veiklos poveikį.

Skaitmeninimo procesas apima šiuos 
pagrindinius, visose skaitmeninimo veiklas 
vykdančiose institucijose taikomus skai-
tmeninimo proceso etapus: 
1) kultūros paveldo objektų atranką;
2) atrinktų objektų paruošimą skaitmeninti;
3) atrinktų objektų skaitmeninimą;

3 pav. Skaitmeninimo stebėsenos posistemio funkcinių komponentų schema 

4) metaduomenų kūrimą suskaitmenin-
tiems objektams;

5) ilgalaikį suskaitmenintų objektų ir juos 
aprašančių metaduomenų saugojimą, su-
skaitmenintų objektų ir juos aprašančios 
informacijos sklaidą.

2012 metų gruodį Nacionalinės biblio-
tekos užsakymu UAB „Asseco Lietuva“ 
parengė Skaitmeninimo stebėsenos po-
sistemės sukūrimo virtualios elektroninio 
paveldo informacinės sistemos infrastruktū-
roje metodiką. Siekiant užtikrinti reprezen-
tatyvių duomenų rinkimą skaitmeninimo 
stebėsenos rezultatų analizei atlikti, buvo 
suformuoti pagrindiniai veiklos rodikliai. 
Skaitmeninimo stebėsenai užtikrinti su-
daromas kiekybinių ir kokybinių rodiklių 
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4 pav. Diegiamų funkcinių komponentų schema 

rinkinys. Remiantis atliktos analizės 
rezultatais parengta ir suderinta su suinte-
resuotomis šalimis 12 formų. Šios formos 
sudarys galimybes Virtualioje elektroninio 
paveldo informacinėje sistemoje įvesti ir 
(ar) peržiūrėti informaciją apie institucijas, 
jų vykdomą su skaitmeninimu susijusią 
veiklą bei pasiektus rezultatus, informaciją 
detalizuojant pagal kiekvieną skaitmeninto 
objekto tipą. 

Skaitmeninimo stebėsenos duomenų 
klasifikacija ilgainiui gali kisti, todėl Skai-
tmeninimo stebėsenos sistemoje numatytas 
lankstus klasifikatorių modulis, leidžiantis 
sukurti papildomus klasifikatorius bei 
užtikrinantis duomenų, susijusių su kore-
guojamomis ar šalinamomis klasifikatorių 
reikšmėmis, korektiškumą. 

Siekiant įgyvendinti Nacionalinei biblio-
tekai iškeltą uždavinį racionaliai panaudoti 
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Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas, Skai-
tmeninimo stebėsenos sistema bus kuriama 
virtualios elektroninio paveldo sistemos 
informacinės sistemos (VEPIS) infrastruk-
tūroje, kaip pateikta 4 paveiksle. Kuriamos 
sistemos duomenys ir veiksmų logika bus 
susieta su VEPIS esiniais ir veiklos proce-
sais taip išvengiant dubliavimo ir dvigubo 
finansavimo. 

Siekiant kuriamos sistemos ir jau funkci-
onuojančių sistemų suderinamumo, VEPIS 
nuostatuose11 numatytas uždavinys „sukurti 
priemones kultūros paveldo skaitmeninimo 
veiklų ir rezultatų analizės vykdymui“ bei 
apibrėžta skaitmeninimo stebėsenos posis-
temė, kurios paskirtis – duomenų apie kul-
tūros paveldo skaitmeninimo procesus ir su 
jais susijusių veiklų ir rezultatų kiekybinių 
ir kokybinių rodiklių kaupimas, ataskaitų 
generavimas ir pateikimas informacijos 
pateikimo ir paieškos interneto svetainėje 
stebėsenai vykdyti.

3.2. Skaitmeninimo rezultatų stebėse-
nos organizacinė struktūra

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie-
šojo administravimo įstatymu, stebėseną 
organizuoja Vyriausybė arba jos įgaliota 
institucija.

Išorės stebėseną atlieka Lietuvos Res-
publikos Vyriausybė, Finansų ministerija, 
Seimas ir visuomenė. Ministrai (konkre-
čiu atveju kultūros ir švietimo ministrai), 
atsakingų institucijų vadovai, kurie yra 
asignavimų valdytojai, Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės nustatytais terminais 
ir tvarka turi rengti ir teikti Vyriausybei 
metines veiklos ataskaitas. Ministerijoms 
pavaldžios įstaigos (ne asignavimų val-

11  VEPIS nuostatų nauja redakcija straipsnio paren-
gimo ir publikavimo metu buvo derinama su Informaci-
nės visuomenės plėtros komitetu.

dytojai) rengia metinius veiklos planus ir 
atsiskaito ministerijoms pagal ministerijų 
vidiniuose dokumentuose nustatytą tvarką. 
Asignavimus valdančios institucijos Fi-
nansų ministerijai kasmet teikia programų 
uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų 
įvykdymo ataskaitas.

2012 m. birželio 14 d. Lietuvos Respu-
blikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-444 
„Dėl skaitmeninimo stebėsenos sistemos 
sukūrimo plano 2012–2014 metams patvir-
tinimo“ Nacionalinei bibliotekai pavesta 
sukurti skaitmeninimo stebėsenos sistemą. 
Už šios sistemos sukūrimą bus atsakingas 
2011 m. sausio 3 d. Nacionalinės bibliotekos 
generalinio direktoriaus įsakymu Nr. B-1 
„Dėl Nacionalinio skaitmeninimo ir virtu-
alios elektroninio paveldo sistemos centro 
nuostatų patvirtinimo“ Nacionalinėje biblio-
tekoje įkurtas Nacionalinis skaitmeninimo 
ir virtualios elektroninio paveldo sistemos 
centras, kuris užtikrins stebėseną Naciona-
linės bibliotekos viduje bei informacijos 
pateikimą laiku suinteresuotoms šalims. 

2011 m. sausio 3 d. Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio 
direktoriaus įsakymu Nr. B-1 „Dėl Nacio-
nalinio skaitmeninimo ir virtualios elek-
troninio paveldo sistemos centro nuostatų 
patvirtinimo“ Nacionalinėje bibliotekoje 
įkurtas Nacionalinis skaitmeninimo ir virtu-
alios elektroninio paveldo sistemos centras 
(toliau – Centras). Centro darbuotojai turi 
ilgametę projektų valdymo, skaitmeninimo, 
bendradarbiavimo su kitomis institucijomis 
patirtį. Numatoma, kad jie atliks ekspertinį 
visų kuriant skaitmeninimo stebėsenos 
sistemą parengtų dokumentų vertinimą 
bei tvirtins kiekvieno skaitmeninimo ste-
bėsenos sistemos kūrimo projekto etapo 
rezultatus. 
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Centrui patariamuoju balsu padeda 
Kultūros ministerijos sudaryta ir kultūros 
ministro įsakymu patvirtinta projekto „Skai-
tmeninimo stebėsenos sistemos sukūrimas“ 
vykdymo priežiūros taryba. Įgyvendinant 
projektą ši taryba turėtų padėti spręsti pro-
bleminius ir strateginius klausimus.

Išvados
1.  Mokslinės ir specialiosios literatū-

ros, Europos Komisijos ir Jungtinių 
Tautų vystymo programos strateginių 
dokumentų turinio analizės pagrindu 
nustatyta, kad viešojo administravimo 
tobulinimas yra esminė šiuolaikinės 
visuomenės ir valstybės modernizavimo 
grandis, turinti įtakos daugelio politinės, 
socialinės, ekonominės, technologinės 
raidos ir pažangos procesų rezultatyvu-
mui ir efektyvumui. Kultūros politikos 
formavimo ir įgyvendinimo kontekste 
svarbus vaidmuo tenka skaitmenini-
mo stebėsenos sistemai, kurią sukurti 
buvo numatyta 2009–2013 m. Lietuvos 
kultūros paveldo skaitmeninimo, skait-
meninio turinio saugojimo ir prieigos 
strategijoje. Svarbiausi tokios sistemos 
kūrimo veiksniai yra siekis išvengti 
skaitmeninimo procesų dubliavimo, 
užtikrinti efektyvesnį techninės bei 
programinės įrangos naudojimą kul-
tūros paveldo objektų skaitmeninimo 
veikloms vykdyti, taikyti vieningos 
skaitmeninimo veiklos gerosios prakti-
kos pavyzdžius, standartus ir formatus. 

2.  Mokslinės literatūros bei ES ir Lietuvos 
strateginių dokumentų analizė parodė, 
jog skaitmeninimo veiklų rezultatų 
stebėsena pagal jai keliamus uždavi-
nius nebuvo sistemiškai nagrinėta ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. 
Funkcionuojančių stebėsenos sistemų 
kol kas nenustatyta. Lietuvoje atlikta 

2011–2012 metų skaitmeninimo veiklų 
analizė parodė, jog informacija apie kul-
tūros paveldo skaitmeninimo rezultatus, 
teikiama Lietuvos kultūros ministerijai 
tradicinėse laikmenose vadovaujantis 
2010 metų Lietuvos Respublikos kul-
tūros ministro įsakymu „Dėl kultūros 
paveldo skaitmeninimo rezultatų atas-
kaitos formos patvirtinimo“, yra nepa-
kankama siekiant visavertiškai vykdyti 
skaitmeninimą ir šios veiklos rezultatų 
stebėseną. Atlikti tyrimai ir mokslinės 
literatūros analizė padėjo nustatyti, kad 
rodiklių taikymą stebėsenos sistemoje 
leidžia objektyviai įvertinti sisteminiu 
požiūriu grindžiamos vertinimo bei 
sistemų teorijos, kurias tikslinga taikyti 
formuojant skaitmeninimo stebėsenos 
sistemos veiklos logiką bei adaptuojant 
pagrindinius procesus rezultatui pasiekti. 
Koncepcinis skaitmeninimo stebėsenos 
modelis yra grindžiamas šiais principais: 
• sistemos veikla formuojama ir organi-

zuojama holistiškai įvertinant esamus 
požiūrius į tokio tipo sistemų kūrimą; 
suvokiant, kad sistemą sudaro dauge-
lio esinių (sąveikaujančių institucijų, 
jų padalinių) visuma, o tie esiniai 
sąveikauja ne tik tarpusavyje, bet ir 
su aplinka; abstrahuojant ir sujungiant 
visus esinius ir jų sąveikas į koncep-
cinį modelį;

• pagrįsti skaitmeninimo stebėsenos sis-
temos rodikliai nustatomi: išsiaiškinus 
esamą skaitmeninimo veiklų būklę ir 
problematiką; ištyrus stebėsenos po-
reikius, formuluojamus reikalavimus, 
keliamus tokio pobūdžio sistemoms; 
įvertinus diskusijos rezultatais pagrįs-
tą koncepcinį šios sistemos modelį; 

• pagrindiniai skaitmeninimo stebėse-
nos rodiklių atrankos kriterijai yra 
aiškumas, relevantiškumas, ekono-
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miškumas, adekvatumas, galimumas 
stebėti.

3.  Stebėsenos sistemos koncepcinis mo-
delis, sukurtas vadovaujantis holistiniu 
požiūriu, leidžia sukurti sistemą, ge-
bančią: stebėti skaitmeninimo srities 
rezultatus; metaduomenų ir sklaidos 
standartus bei formatus; identifikuoti 
ir deleguoti užduotis; stebėti, kaip 
įgyvendinami tikslai; skaitmeninimo 
veiklą vykdančioms institucijoms gauti 
informacijos apie skaitmeninimo inicia-
tyvas, planuojamus vykdyti ir (arba) 
vykdomus projektus, kitų institucijų 

turimus išteklius ir jų charakteristikas, 
organizuojamus mokymus, konferenci-
jas ar kitus su skaitmeninimu susijusius 
renginius; atlikti sėkmingą iniciatyvų, 
programų ir strategijų įgyvendinimo 
stebėseną bei kontrolę; padėti vertinant 
kokybę; tobulinti veiklą; įvertinti riziką; 
tobulinti kontrolę; didinti efektyvumą; 
tobulinti valdymo procesus; stebėti pro-
gramų vykdymą; rengti ataskaitas; pa-
grįsti išteklius; pagrįsti išlaidas; tobulinti 
veiklos poveikį; stebėti skaitmeninimo 
iniciatyvas, planuojamus vykdyti ir (ar) 
vykdomus projektus.
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A CONCEPTUAL MODEL OF THE DIGITIZATION MONITORING SYSTEM:  
THE LITHUANIAN EXPERIENCE

Regina Varnienė-Janssen, Jonas Juškys, Neringa Račkauskaitė
S u m m a r y

The article presents a conceptual model for a digi-
tization monitoring system, which will be used as 
the basis for implementing a digitization monitor-
ing system in Lithuania. The conceptual model, 
which is based on the systems theory and evalu-
ation theory principles, involves the description of 
the digitization monitoring system and its scope, 
principles for the creation of the model, and the 
choice of the monitoring indicators and their ap-
probation results.

The key factor influencing the creation of such 
a system is digitization performed by numerous 
independent institutions subordinate to different 
ministries. The creation of a system for monitoring 
the digitization of cultural heritage objects aims at 
preventing the duplication of digitization activities, 
ensuring an effective use of technical equipment 
and software for performing the digitization of cul-
tural heritage objects, applying the best practice of 
coordinated digitization activities and appropriate 
standards and formats, as well as a convenient and 
prompt access to information and statistical data on 
the results of the activities being performed.

The digitization monitoring system is created in 
line with recommendations of the Feasibility Study 
for the Creation of a Digitization Monitoring Sys-
tem, prepared on demand of the Martynas Mažvydas 
National Library of Lithuania, and requirements of 
the Specification for the Creation of Software for a 

Digitization Monitoring System in which, as one of 
its main requirements, was the creation of a manual 
of digitization monitoring. The article builds on the 
above-mentioned feasibility study. 

The rationale for the creation of a digitization 
monitoring system conforms with this system’s the-
ory principles which require that the modelling of a 
system activities should involve an analysis of the 
input, process, and output, as well as feedback evalu-
ation. The conceptual model of digitization monitor-
ing is based on the following principles: 

•	 the system’s activity is shaped and organized 
by a holistic evaluation of the existing ap-
proaches to the creation of such systems; real-
ization that a system aggregates multiple ele-
ments (interacting institutions and their units) 
which interact among themselves and with the 
environment; and abstraction of all elements 
and their interactions and merging them into a 
conceptual model.

•	 indicators within a digitization monitoring 
system are determined through defining the 
existing state and problems of digitization ac-
tivities, investigating the monitoring demands 
and requirements for such systems, and evalu-
ating the conceptual model of this system, 
based on the results of a discussion.

•	 The main criteria for selecting the indicators 
of digitization monitoring are clarity, rel-
evance, efficiency, and possibility to monitor.
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A conceptual model based on the holistic appro-
ach allows designing a system able to monitor digiti-
zation activity results, standards and formats of me-
tadata and access, identification and distribution of 
tasks, and tracking implementation of goals. It also 
enables institutions performing digitization activities 
to acquire information on digitization initiatives and 
current and (or) intended projects, on resources held 
by other institutions and the characteristics of these 
resources, on trainings, conferences or other events 

related to digitization that are on the agenda, also, it 
enables to successfully monitor and keep under re-
view the realization of initiatives, programmes, and 
strategies, to facilitate a quality evaluation and per-
formance improvement, to assess the risks, to  im-
prove supervision activities, efficiency, and  manage-
ment processes, to prepare accounts, to substantiate 
resources and expenses, to increase performance im-
pact, and to monitor digitization initiatives as well as 
current and (or) intended projects.

Įteikta 2013 m. liepos 22 d.
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Nuolat besikeičiančioje dinamiškoje aplinkoje žinios ir jų nuolatinė paieška bei kūrimas yra viena iš mo-
dernizacijos ir konkurencinio pranašumo sąlygų, produktų tobulinimo priemonė ir pagrindinis inovaci-
jų šaltinis. Žinių valdymo tematika nuolat gvildenama mokslinėse publikacijose bei taikoma praktikoje. 
Pastaraisiais metais ši mokslinė disciplina yra glaudžiai siejama su inovacijų kūrimu. Teorinės įžvalgos bei 
empiriniai tyrimai įrodo, kad žinių pritaikomumas galimas tik tikslingai jas valdant. Pažymėtina, kad orga-
nizacijos inovatyvumui turi įtakos įvairūs organizaciniai veiksniai, ypač žinių vadyba, kurie moksliniuose 
šaltiniuose nėra vienareikšmiškai atskiriami. Straipsnyje pateikiama žinių vadybos sąsajumo su inovacijo-
mis organizacijose teorinė analizė, nagrinėjami organizaciniai veiksniai, darantys įtaką inovacijų kūrimui.

Pagrindiniai žodžiai: žinios, žinių vadyba, inovacijos, žinių vadybos ir inovacijų sąsajos, organiza-
ciniai veiksniai.

Įvadas

Greitai besivystančioje žinių visuomenėje 
daugiausia dėmesio skiriama nebe gamtos 
ar kapitalo ekonominiams ištekliams, o 
informacijai bei žinioms kaip pagrindinei 
visų organizacijos veiklų varomajai jėgai. 
Produktyvios žinios, kaip ekonominis ište-
klius, yra unikalus, nes nėra baigtinis kaip 
gamtos ar finansiniai ištekliai. Šių žinių 
kaupimas, sklaida ir efektyvus naudojimas 
yra glaudžiai susiję su nuolatiniu kūrybiš-
kumo ir inovatyvumo visose visuomenės ir 
jos bendruomenių gyvenimo bei ūkio srityse 
skatinimu, palankių sąlygų individams kon-

kurencingai dalyvauti žiniomis bei inovacijo-
mis grindžiamoje kūrybingoje ekonomikoje 
sudarymu (Nacionalinė bendroji strategija, 
2006). Europos Komisija (2011) akcentuoja 
dviejų sektorių svarbą: energijos ir inovacijų. 
2010 metais Europos Komisijos parengtoje 
iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga“ išryškinama 
būtinybė kurti inovacijas. Taip stengiamasi 
stiprinti Europos žinių bazę, skatinti inovaty-
vių idėjų generavimą ir įgyvendinimą kuriant 
naujus produktus / paslaugas bei tobulinant 
technologijas.

Nauji produktai ir paslaugos, techno-
logijos, procesai, verslo modeliai, orga-
nizacinės struktūros didina organizacijų 
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konkurencingumą tiek vidaus, tiek užsienio 
rinkose. Daugelyje išsivysčiusių pasaulio 
valstybių inovacijos jau seniai yra pagrindi-
nis ekonominio augimo variklis, leidžiantis 
pasiekti didesnį verslo našumą ir pelningu-
mą, sparčiai gerinantis piliečių gyvenimo 
kokybę (Lietuvos inovacijų strategija, 
2010). Didėjančiam inovacijų sudėtingumui 
ir kompleksiškumui turi įtakos milžiniški 
organizacijų kuriamų žinių kiekiai, kurie yra 
interpretuojami kaip inovacijų pagrindas 
(du Plessis, 2007). Žinios progresyviai virs-
ta vis naudingesniu ištekliumi, kuris daro 
įtaką modernizacijos procesams ir naujų 
idėjų kūrimui. Žinių vadyba yra suvokiama 
kaip pagrindinis organizacijos efektyvumo 
ir rezultatyvumo didinimo instrumentas 
(Zack ir kt., 2009).

Žinių vadybos ir inovacijų sąsajumo pro-
blematika pastaraisiais metais yra viena iš 
labiausiai tyrinėjamų (Xu ir kt., 2010; Goh, 
2010; Delgado-Verde ir kt., 2011; Quintane 
ir kt., 2011; Akram ir kt., 2011; Koch, 2011 
ir kt.), tačiau pasigendama aiškesnio žinių 
vadybos pritaikymo pagrindo. Kaip reikėtų 
plėtoti žinių vadybą siekiant sukurti daugiau 
inovacijų organizacijoje? Mokslinėse pu-
blikacijose aiškaus atsakymo į šį klausimą 
nepateikiama. Šio straipsnio tikslas  – 
analizuojant žinių vadybos tyrimų sritis nu-
statyti žinių vadybos ir inovacijų sąsajas bei 
identifikuoti organizacinius, tarp jų ir žinių 
vadybos, veiksnius, darančius įtaką inovacijų 
kūrimui organizacijoje. Mokslinio tyrimo 
metodai: sisteminė, kritinė ir lyginamoji 
mokslinės literatūros analizė, sintezė, in-
dukcija, interpretavimas, analogijos. 

Straipsnyje, tiriant žinių vadybos povei-
kį inovacijoms, bus siekiama išanalizuoti ir 
apibendrinti žinių vadybos tyrimus, žinių 
vadybos ir inovacijų sąsajas, identifikuoti 
organizacinius veiksnius, darančius įtaką 
inovacijoms.

Žinių vadybos tyrimai 
Žinių ekonomikoje ypatingas dėmesys yra 
skiriamas produktyvių žinių tikslingam 
valdymui. Žinių vadybos problematiką 
nagrinėja daugelis užsienio (P. Drucker, 
M. Polanyi, T. H. Davenport, L. Prusak, 
Y. Malhorta, K. Wiig, G. Probst ir S. Raub, 
I. Nonaka, H. Takeuchi, K. E. Sveiby, P. Sen-
ge, D. Hislop ir kt.) bei Lietuvos moksli-
ninkų (Z. Atkočiūnienė, R. Jucevičius, 
A. Augustinaitis, R. Gudauskas, J. Stanke-
vičiūtė, S. Ramanauskienė, K. Kriščiūnas, 
R. Daugėlienė, P. Jucevičienė ir kt.). 

Pagrindinės žinių vadybos tyrimų sritys, 
išryškinamos užsienio mokslininkų dar-
buose, yra išreikštų ir neišreikštų žinių pri-
taikymas organizacijoje (du Plessis, 2007; 
Maqsood ir kt., 2007; Jensen ir kt., 2007; 
Koch, 2011; Quintane ir kt., 2011; Delgado-
Verde ir kt., 2011; Fitjar, Rodriguez-Pose, 
2012, kt.); žinių vadybos veiklų (procesų) 
vystymas (Darroch, McNaughton, 2002; 
Darroch, 2005; Maqsood ir kt., 2007; Chen, 
Huang, 2009; Xu ir kt., 2010; Koch, 2011; 
Quintane ir kt., 2011; Donate, Guadamillas, 
2011; Andreeva, Kianto, 2011; Tseng ir kt., 
2011; kt.); žinių vadybos sistemų kūrimas 
ir diegimas (technologinis aspektas) (Au-
ernhammer ir kt., 2001; Jang ir kt., 2002; 
Suh ir kt., 2004; Maqsood ir kt., 2007; 
Cantner ir kt., 2009; Amalia, Nugroho, 
2011; Tseng ir kt., 2011; Xu ir kt., 2010; 
kt.); žinių vadybos strategijos kūrimas ir 
taikymas (Suh ir kt., 2004; Forcadell, Gu-
adamillas, 2002; Ortt, van der Duin, 2008; 
Amalia, Nugroho, 2011; Mehta ir kt., 2011; 
Lopez-Nicolas, Merono-Cerdan, 2011; 
kt.); žinių vadybos brandos nustatymas 
(Klimko, 2001; Kochikar, 2000; Kulkarni, 
Louis, 2003; Riss ir kt., 2009; Kankanhalli, 
Pee, 2009; kt.); žinių kultūros kūrimas bei 
žinių vadybos, organizacinio mokymosi ir 
atminties sąsajos (Dalkir, 2005; Hislop, 
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1 lentelė. Žinių vadybos teorijos ir jų taikymas (Baskerville, Dulipovici, 2006)

Žinių 
vadybos 
pritaikymo 
tikslas

Teorinis 
pagrindimas 
(įžvalgos)

Pagrindinės teorijos, 
suformuluotos atsi-
žvelgiant į įvardyta 
pagrindimą

Žinių vadybos 
pagrindinės 
išvystytos teorijos

Teorijų taikymo žinių 
vadybos pavyzdžiai 
(pagal mokslininkų 
grupes)

PAAIŠKI- 
NIMAS
(loginis 
pagrindas)
 

Informacijos 
ekonomika

Intelektinis kapitalas, 
intelektinė nuosa-
vybė

Žinių ekonomika, 
žinių tinklai ir 
klasteriai, žinių 
turtai, žinių sklaida, 
nenutrūkstamas 
(tęstinis) valdymas

Tordoir (1995), Ink-
pen ir Tsang (2005), 
Teece (2000), Foray 
(2004), Beazley ir kt. 
(2002)

Strateginis 
valdymas

Pagrindinės kompe-
tencijos, dinamiškos 
galimybės (pajėgu-
mai) 

Žinių aljansai, 
žinių strategija, 
žinių rinka, žinių 
galimybė

Connerir Prahalad 
(1996), Eisenberg 
(1997), Inkpen ir Di-
nur (1998), Conner 
ir Prahalad (1996), 
Kafentzis ir kt. 
(2004), Baskerville 
ir Pries-Heje (1999)

2009; Hawryszkiewycz, 2010; Jashapara, 
2011; Jensen ir kt., 2007; Chen, Huang, 
2009; Amalia, Nugroho, 2011;  Koch, 2011; 
Mehta ir kt., 2011; Akram ir kt., 2011; 
Donate, Guadamillas, 2011; Fitjar, Rodri-
guez-Pose, 2012; kt.); žinių vadybos sąsajos 
su inovacijomis (Darroch, McNaughton, 
2002; Forcadell, Guadamillas, 2002; Suh 
ir kt., 2004; Darroch, 2005; Cantner ir kt., 
2009; Chen, Huang, 2009; Xu ir kt., 2010; 
Delgado-Verde ir kt., 2011; Akram ir kt., 
2011; Koch, 2011; Donate, Guadamillas, 
2011; Andreeva, Kianto, 2011; Tseng ir 
kt., 2011; Amalia, Nugroho, 2011; Lopez-
Nicolas, Merono-Cerdan, 2011; kt.).

Pastaraisiais metais užsienio publikaci-
jose ypač išryškėja žinių vadybos procesų, 
žinių vadybos strategijos kūrimo bei žinių 
vadybos ir inovacijų sąsajumo problematikų 
nagrinėjimo tendencijos. Atliktų žinių vady-
bos tyrimų apibendrinimas taip pat atsispindi 
R. Baskerville ir A. Dulipovici (2006) atlik-
toje analizėje (1 lentelė). Galima pastebėti, 
kad minėti autoriai taip pat pabrėžia žinių 

vadybos teorines įžvalgas ir jų pritaikymą 
kuriant naujus produktus ir paslaugas. 

Analizuojant Lietuvos mokslininkų 
atliktus žinių vadybos tyrimus, galima pa-
stebėti, kad juose ryškinamos įvairios žinių 
vadybos teorinės sritys ir praktinės veiklos: 
žinių, žinių visuomenės ir žinių ekonomikos 
sąvokų analizė bei interpretacijos (Stanke-
vičiūtė, Jucevičius, 2001; Atkočiūnienė, 
Gineitienė, Sadauskienė, 2006; Viliūnas, 
2006; Zalieckaitė, Mikalauskienė, 2007; 
Atkociūnienė, 2009; Svirskienė, 2009); 
žinių vadybos sistemos praktinio pritaikymo 
galimybės organizacijoje (Bieliūnas, 2000; 
Kvedaravičius, Kavaliauskas, 2001; Ruže-
vičius, 2005; Krikščiūnas, Daugėlienė, 
2006; Leonienė, 2008; Atkočiūnienė, 2008; 
Jucevičius, Ilonienė, 2009; Lymantaitė, 
2009; Girdauskienė, Savanevičienė, 2010); 
organizacinių kompetencijų tobulinimas 
taikant žinių vadybą (Atkočiūnienė 2010; 
Diskienė, Marčinskas, Stankeviečienė, 
2010; Atkočiūnienė, Juškaitė, 2012); žinių 
vadybos taikymas, siekiant konkurencin-



78

gumo ir inovacijų (Jucevičius, Šajeva, 
2008; Sedziuviene, Veinhardt, 2010); žinių 
vadyba darnaus vystymosi kontekste (Atko-
čiūnienė, 2008; Atkočiūnienė, Radiūnaitė, 
2011); žinių valdymo sistemų ir vertinimo 
modelių analizė (Kvedaravičius, Kavaliaus-
kas, 2001; Krikščiūnas, Daugėlienė, 2006; 
Leonienė, 2008; Mačiuitis, Mikalauskienė, 
2008; Šajeva, 2009; Jucevičius, Ilonienė, 
2009; Diskienė, Marčinskas, Stankevičienė, 
2010). 

Žinių vadybos ir inovacijų sąsajos 
Šiandienėmis sąlygomis, kai tiek socialinį, 
tiek ekonominį gyvenimą veikia globaliza-
cija, verslo išlikimą lemia gebėjimas įgyti 
konkurencinį pranašumą. Organizacijos 
negali ilgiau tikėtis, kad kuriami produktai / 
paslaugos, anksčiau buvę pelningi, ir toliau 
užtikrins konkurencinį pranašumą. Nepai-
sant mažų  kainų ir diferenciacijos strategijų, 
inovacijos yra pagrindinis organizacijos 
išlikimo veiksnys, o žinios yra inovacijų 

Žinių 
vadybos 
pritaikymo 
tikslas

Teorinis 
pagrindimas 
(įžvalgos)

Pagrindinės teorijos, 
suformuluotos atsi-
žvelgiant į įvardyta 
pagrindimą

Žinių vadybos 
pagrindinės 
išvystytos teorijos

Teorijų taikymo žinių 
vadybos pavyzdžiai 
(pagal mokslininkų 
grupes)

PROCESO 
APIBRĖŽI-
MAS 

Organizacinė 
kultūra

Kultūrinės vertybės, 
galia, kontrolė, pasi-
tikėjimas

Žinių kultūra Graham ir Pizzo 
(1996), De Long ir 
Fahey (2000)

Organizacinė 
struktūra

Tikslo ieškančios 
organizacijos

Žinių organizacijos Starbuck (1997), 
Dyer ir Nobeoka 
(2000)

Organizacinė 
elgsena

Organizacinis kūry-
biškumas, inovacijos, 
organizacinis moky-
masis, organizacinė 
atmintis

Žinių kūrimas, ži-
nių kodifikavimas, 
žinių perdavimas/
pakartotinis panau-
dojimas

Nonaka ir Takeuchi 
(1995), Nonaka ir 
Toyama (2003), 
Wiig (1995), Hansen 
ir kt. (1999), Markus 
(2001)

Dirbtinis inte-
lektas

Žiniomis paremtos 
sistemos, duomenų 
gavyba

Žinių infrastruktū-
ra, žinių architektū-
ra, žinių atradimas 
(aptikimas, atsklei-
dimas)

Davenport ir kt. 
(1998), O’Leary 
(1998b), Zhuge 
(2002), Fayyad ir kt. 
(1996), Shaw ir kt. 
(2001)

VERTINI-
MAS

Kokybės 
vadyba

Rizikų valdymas, 
lyginamoji analizė

Žinių nuosavybė 
(teisingumas, 
nešališkumas), 
kokybinės sistemos 
(struktūros)

Glazer (1998), Jor-
dan ir Jones (1997), 
King ir Zeithaml 
(2003)

Organizaci-
nės veiklos 
(rezultatyvu-
mo, našumo) 
vertinimas

Finansinės veiklos 
(rezultatyvumo, na-
šumo) matavimas

Našumo rodikliai Ahn ir Chang 
(2004), Chang Lee ir 
kt. (2005)

1 lentelės tęsinys
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pagrindas (Darroch, McNaughton, 2002). 
Inovacijos suvokiamos kaip produktyvių 
žinių transformacija į naujus produktus, 
paslaugas, procesus, siekiant gauti naudos. 
Nuo turimų žinių ir jų komercializavimo, 
transformavimo į produktyvias žinias pri-
klauso inovacijų kūrimas.

Pastaraisiais metais nuolat daugėja 
mokslinių tyrimų publikacijų, kuriose anali-
zuojamos žinių vadybos ir inovacijų sąsajos 
(Darroch, McNaughton, 2002; Forcadell, 
Guadamillas, 2002; Darroch, 2005; Canter 
ir kt., 2009; Chen, Huang, 2009; Xu ir kt., 
2010; Delgado-Verde ir kt., 2011; Akram ir 
kt., 2011; Koch, 2011; Donate, Guadamil-
las, 2011; Andreeva, Kianto, 2011; Tseng, 
Pai, Hung; 2011; Amalia, Nugroho, 2011; 
Lopez-Nicolas, Merono-Cerdan, 2011; kt.). 

Plataus profilio sudėtingą tarpdiscipli-
nišką žinių vadybos ir inovacijų sąveiką 
bei jų santykį ypač nelengva ištirti, todėl 
dažniausiai tyrimams atlikti pasitelkiamas 
kuris nors vienas specifinis požiūris: vady-
binis, technologinis, kūrybiškumu grįstas, 
sisteminis. Vadybinis požiūris išryškina 
trijų perspektyvų žinių vadybą: gamybos, 
proceso ir praktikos, atsižvelgiant į kuriamų 
ir diegiamų inovacijų tipus (Swan, Newell, 
2000; Swan, Newell, Bresnen, Robertson, 
2007; Xu ir kt., 2010). Atsižvelgiant į 
technologinį požiūrį, informacijos ir komu-
nikacijos technologijos yra žinių vadybos 
proceso instrumentas bei inovacijų kataliza-
torius (Alavi, Leidner, 2001). Kūrybiškumu 
grįstas požiūris akcentuoja, kad kūrybiškoje 
ir inovatyvioje bendruomenėje žmogaus 
kūrybiškumas bei neišreikštos žinios yra 
pagrindiniai nuolatinių inovacijų šaltiniai 
(Nonaka, Takeuchi, 1995; Koskinen, Van-
haranta, 2002; Xu ir kt., 2010). Pasitelkiant 
sisteminį požiūrį, pabrėžiamas visapusiškai 
integruotų žinių vadybos mechanizmų ne-
buvimas inovacijų atžvilgiu (Rubensteinas-

Montano ir kt., 2001; Junga ir kt., 2007; Xu 
ir kt., 2010). Minėti požiūriai įrodo žinių 
vadybos ir inovacijų sąsajų sudėtingumą 
bei tarpdiscipliniškumą.

Žinių vadybos ir inovacijų sąsajos tiria-
mos įvairiuose sektoriuose: informacinių 
sistemų konstravimo sektoriuje formuo-
jamas žinių vadybos modelis (mokslinė 
paradigma: žinių konstrukcija, žinių įkū-
nijimas, panaudojimas, nauda verslui; 
socialinė paradigma: žinių konstrukcija, 
žinių platinimas, panaudojimas, darbuo-
tojų įtraukimas) ir siūloma „minkštosios 
sistemos metodologija“ (angl. SSM – soft 
system metodology) kaip septynių žingsnių 
sistema, siekiant vystyti inovacijas (Maqso-
od, Walker, Finegan, 2007); technologijų 
sektoriuje analizuojant žinių vadybos ir 
inovacijų sąveiką identifikuojami žinių 
vadybos procesai (generavimas, platinimas 
ir utilizavimas) bei organizacijos kultūros, 
socialinių veiksnių svarba organizacijoje 
(Jang, Hong, Bock, Kim, 2002); teleko-
munikacijų sektoriuje tiriamos inovacijų 
perspektyvos įgyvendinant žinių vadybos 
strategiją (technologinis ir organizacinis 
žinių vadybos aspektai), išryškinant lyde-
rystės ir mokymosi svarbą daugianacionali-
niuose filialuose (Amalia, Nugroho, 2011). 
Minėti tyrimai įrodo įvairių veiksnių įtaką 
žinių vadybai ir inovacijoms.

Analizuojant žinių vadybos ir inovacijų 
sąsajumo koncepcijas pastebima, kad jose 
dažniausiai akcentuojami šie aspektai: 
idėjų kūrimas; fundamentalūs organizacijų 
mokymosi metodai; žinių ir žinių vadybos 
vaidmuo inovacijų kūrimo procese; žinių 
vadybos procesų įtaka inovacinei veiklai; 
žinių, inovacijų ir rezultatyvumo sąsajos. 

Siekdama kurti inovacijas organizacija 
turi produktyviai panaudoti žinias. Anot 
A. Jashapara (2011), naujos idėjos nepa-
kanka inovacijoms kurti. Idėjų kūrimas 
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turi būti plėtojamas ir integruojamas į or-
ganizacijoje vykstančių procesų, veiklų ir 
politikos kontekstą. Plečiant šias įžvalgas 
svarbu paminėti, kad organizacijos kultūra 
yra vienas iš kritinių veiksnių, kuris lemia 
naujų idėjų analizę, vystymą ar atmetimą. 
Kuo stipresni ryšiai tarp organizacijos dar-
buotojų, tuo didesnė tikimybė, kad jiems 
tarpusavyje bendraujant, diskutuojant 
naujos idėjos bus įgyvendintos praktikoje 
ir taps inovacijomis. Sėkminga inovacija 
prasideda nuo iracionalios idėjos, bet virsta 
užkoduota, užfiksuota žinių forma (Jasha-
para, 2011).

Žinių valdymas dažnai suvokiamas kaip 
viena iš esminių organizacinio mokymosi ir 
inovacijų kūrimo proceso priemonių (Šaje-
va, Jucevičius, 2008). Literatūroje siūlomi 
keli fundamentalūs organizacijų mokymosi 
metodai: „Mokslas, Technologijos, Ino-
vacijos“ (centrai, kurie generuoja žinias, 
moksliniai tyrimai, skirti kodifikuotoms ir 
išreikštoms žinioms, kurios yra panaudo-
jamos inovacijoms); „Daryti, Naudoti ir 
Sąveikauti (bendrauti)“ (žinios ir patirtis 
yra identifikuojamos per veiksmus, vyrauja 
„mokymasis kažką darant“, bendraujant, 
nuolatinis santykių su tiekėjais, vartotojais 
ir rinka palaikymas, sąveika tarp neišreikštų 
vidinių ir išorinių žinių – žmogiškųjų ište-
klių) (Jensen, Johnson, Lorenz, Lundvall, 
2007; Fitjar, Rodriguez-Pose, 2012).

Žinios ir žinių vadyba inovacijų kūri-
mo procese pasireiškia neišreikštų žinių 
dalijimosi ir kodifikavimo įgalinimu orga-
nizacijoje; išreikštų žinių daroma įtaka ino-
vacijoms ir bendradarbiavimo skatinimu.

Neišreikštų žinių dalijimosi ir kodifika-
vimo įgalinimas organizacijoje. Dalijimasis 
neišreikštomis žiniomis yra būtinas pro-
cesas siekiant inovatyvumo. Inovatyvios 
organizacijos taiko mokymosi per veiksmus 
taktiką, kuri trukdo konkurentams nuspėti 

ir nukopijuoti formuluojamą strategiją 
ir planus (Cavusgil ir kt.; 2003). Pasak 
L. Cardinal, M. T. Alessandri ir A. Turner 
(2001), kuriant inovacijas reikalingos ne-
išreikštos žinios, kurios yra perduodamos 
bendradarbiaujant skirtingoms darbo gru-
pėms ir skirtingų padalinių komandoms. 
Neišreikštos žinios sunkiai prieinamos ir 
koduojamos, todėl jomis sudėtinga dalytis 
inovacijų procese, nes organizacijos gali 
nežinoti, kokiu neišreikštų žinių kiekiu jos 
disponuoja. Žinių vadyba lemia neišreikštų 
žinių identifikavimą ir prieinamumą, jų ko-
difikavimą palengvinant bendradarbiavimą. 

Išreikštų žinių daroma įtaka inovaci-
joms. Nors išreikštos žinios mažiau svarbios 
inovacijų procese nei neišreikštos, nes jos 
gali būti lengviau nukopijuotos konkuren-
tų, tačiau šios žinios taip pat naudojamos 
kuriant inovacijas (Cardinal, Alessandri, 
Turner, 2001). Inovacijos yra procesas, ku-
riame organizacijoje cirkuliuojančios žinios 
pritaikomos pasitelkiant naujus metodus, 
o žinių vadyba atlieka svarbų vaidmenį 
transformuojant išreikštas žinias į naujas 
inovatyvias idėjas. Žinių vadyba užtikrina 
tiek vidinių, tiek išorinių išreikštų žinių 
pasiekiamumą ir panaudojamumą. 

Bendradarbiavimo skatinimas. Žinių 
vadyba palengvina bendradarbiavimą ne 
tik organizacijos viduje, bet ir išorėje. Nuo-
latinis nuoseklus bendradarbiavimas gali 
suteikti prieigą prie procesų, kurie vyksta 
kitose organizacijose ir gali būti naudingi 
bei pritaikomi kitame kontekste. Žinių bei 
įgūdžių įgijimas bendradarbiaujant inter-
pretuojamas kaip efektyvus ir produktyvus 
kelias sėkmingų inovacijų link. Bendra-
darbiavimas apibūdinamas kaip klientų, 
tiekėjų, partnerių ir darbuotojų gebėjimas 
tiek organizacijoje, tiek už jos ribų formuoti 
žinių dalijimosi bendruomenes, tinklus, 
kurie dirbtų kartu, siekdami bendrų verslo 
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tikslų (du Plessis, 2007). Kuo stipresni ry-
šiai tarp partnerių, tuo intensyvesnis žinių 
dalijimasis ir perdavimas. Bendradarbiau-
jant iš partnerių gautos neišreikštos žinios 
gali sumažinti ar pašalinti riziką ir išlaidas 
inovacijų kūrimo procese. Siekiant ben-
dradarbiavimo svarbiausi yra neformalūs 
tinklai (Pyka, 2002). Neformalūs ryšiai 
pakeičia formalius, sukuriama abipusio pa-
sitikėjimo aplinka ir formuojami efektyvūs 
kanalai žinių sklaidai. Neišreiktos žinios yra 
ypač vertinamos ir neformalūs tinklai bei 
ryšiai lemia reikiamų žinių gavimą. 

Nuo žinių vadybos priklauso sklandes-
nis bendradarbiavimas taikant technologi-
nius programų ir priemonių paketus, kurie 
įgalina ir palengvina dalijimąsi žiniomis 
tarp žinių bendruomenių narių, inicijuojant 
tiesioginių diskusijų forumų veiklą (du 
Plessis, 2007). Suvokus neišreikštų žinių 
svarbą inovacijų procesuose, žinių vadybos 
vaidmuo tampa ypač reikšmingas, nes skati-
na jomis dalytis ir jas kodifikuoti į išreikštas 
žinias, taip užtikrinant jų naudojamumą 
kitoms veikloms. Ši tendencija yra siejama 
su besivystančios bendradarbiaujančios 
žinių vadybos koncepcija. 

Išnagrinėti žinių vadybos aspektai 
kuriant inovacijas yra siejami su žinių 
vadybos procesais, kurie daro įtaką inova-
cinei veiklai: tai absorbavimas, susijęs su 
organizacijos gebėjimais suprasti naujos 
išorinės informacijos vertę, ją įsisavinti, 
ir kontekstines žinias panaudoti naujų 
produktų ir paslaugų kūrimui, inovatyvių 
sprendimų formulavimui bei organizacijos 
našumo didinimui; transformacija, susijusi 
su organizacijos gebėjimu rinkti, įsisavinti, 
sintetinti ir perkelti žinias, siekiant paten-
kinti esamus poreikius. Šis procesas palen-
gvina komunikaciją ir žinių sklaidą, nes dar-
buotojai turi galimybę įkelti turimas žinias 

į žinių valdymo sistemas, kur galima rasti 
trūkstamų žinių; aprūpinimas, paskirstymas 
ir įkėlimas vidinių žinių, kurios reikalingos 
siekiant efektyviai valdyti kitus organiza-
cijos išteklius; žinių, kurios panaudojamos 
sprendimams priimti, kūrimas, apdorojimas 
ir paskirstymas; žinių organizacijos kultūros 
formavimas ir puoselėjimas, siekiant ska-
tinti žinių kūrimą, dalijimąsi žiniomis bei 
bendradarbiavimą. Nevykdydamos pirmiau 
minėtų žinių vadybos veiklų, kurios palaiko 
žinių integraciją į inovacijų kūrimą, organi-
zacijos didina riziką neefektyviai panaudoti 
turimas žinias ir mažinti inovatyvios vei-
klos efektyvumą. Žinių vadyba užtikrina 
tikslingą žinių integraciją organizacijoje 
(du Plessis, 2007). Žinioms įgyti ir jų pri-
einamumui pagerinti organizacijos taiko 
įvairias žinių vadybos veiklas ir priemones 
(pvz., aplinkos stebėjimas, lyginamosios 
analizės, intranetas, įvairios duomenų ba-
zės, organizacinės bendruomenės) (Pyka, 
2002). Tokiu būdu žinių vadyba užtikrina, 
kad inovacijoms reikalinga informacija ir 
žinios būtų lengvai pasiekiamos.

Žinių vadybos reikšmė inovacijų kūri-
mo procese (2 lentelė) pasireiškia išreikštų 
ir ypač – neišreikštų žinių kūrimu bei 
dalijimusi ir nuolatiniu bendradarbiavimu 
kaip būtinu inovacijų kūrimo pagrindu (du 
Plessis, 2007).

Pastaraisiais metais pabrėžiama orga-
nizacijos žinių, inovacijų ir rezultatyvumo 
sąsajų svarba. J. Darroch (2005) mano, 
jog išreikštų ir neišreikštų žinių įvestys 
turi įtakos organizacinėms praktikoms ir 
rutinoms. Kai kurios seniai organizacijoje 
nusistovėjusios praktikos (rutinos) išsirutu-
lioja į organizacinius sugebėjimus, daugelis 
iš jų daro įtaką išteklių įsigijimui. Ištekliai, 
rutinos ir sugebėjimai sustiprina ir veikia 
tokias išeigas kaip inovacijos, o rezultatas – 
pagerėję finansiniai rodikliai. Šią grandinę 
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iliustruoja konceptualus žinių, inovacijų ir 
rezultatyvumo sąsajų modelis (1 pav.).

J. Darroch (2005) atliktas tyrimas patvir-
tino, kad žinių įsigijimas, sklaida ir reagavi-
mas į žinias pozityviai veikia inovacijas bei 
didina organizacijos rezultatyvumą.  Siekiant 
gauti tokią išvestį (išeigą) kaip inovacijos, 
vadovybei būtina žinoti vidinius ir išorinius 
veiksnius, kurie gali turėti įtakos organiza-
cijos veiklai. Žinių sklaida organizacijoje 
turi būti nuolat skatinama, nes tokiu būdu 
skirtingų skyrių darbuotojai gauna naujas 
žinias bei vėliau jas sujungia su jau turimo-
mis žiniomis, kas sudaro didesnę inovacijų 
kūrimo tikimybę. Inovatyvi organizacija yra 

reaktyvi, inovacija tampa atsaku, todėl kuo 
lankstesnė ir atviresnė bus organizacija, tuo 
didesnė jos inovatyvumo galimybė. 

Žinių vadyba yra pagrindas ir esminė 
prielaida inovacijoms organizacijoje atsiras-
ti, o inovacijų kūrimas dažnai suvokiamas 
kaip vienas iš pagrindinių žinių valdymo 
tikslų (Šajeva, Jucevičius, 2008). Siekian-
čios žinių vadybos ir inovacijų sinergijos 
organizacijos akcentuoja du esminius rezul-
tatus: efektyvesnis neišreikštų žinių pasklei-
dimas ir virsmas išreikštomis žiniomis 
bei žinių kūrimas bendradarbiaujant ir jų 
komercializacija – inovacijų kūrimas, tačiau 
pasigendama nuodugnesnės žinių vadybos 

1 pav. Konceptualus žinių, inovacijų ir rezultatyvumo sąsajų modelis  
(Darroch, 2005, p. 104)

 

 

 

 

Įvestys: 
Apčiuopiami ir neapčiuopiami 
ištekliai apima: 

• apčiuopiamas (išreikštas) 
žinias   

• neapčiuopiamas 
(neišreikštas) žinias   

 

Seniai organizacijoje nusistovėjusios 
praktikos (rutinos) apima: 

• žinių sklaidą ir reakciją į žinias 

Išvestis – inovacijos 

Rezultatas – pagerėję 
finansiniai rodikliai 

2 lentelė. Žinių vadybos reikšmė inovacijų kūrimo procese (du Plessis, 2007)

Žinių vadybos įtaka inovacijoms
Žinių vadyba lemia neišreikštų žinių transfor-
maciją į išreikštas

Žinių vadybos veiklos palengvina 
bendradarbiavimą inovacijų procese

Žinių vadyba įtraukiama kuriant priemones ir 
procesus, skirtus neišreikštoms žinioms kurti, 
jomis dalytis ir jas naudoti organizacijoje, kas 
yra ypač svarbu inovacijų procese

Žinių vadyba užtikrina tiek neišreikštų, tiek 
išreikštų žinių, naudojamų inovacijų procese, 
prieinamumą, taikant paieškos ir atgaminimo 
priemones, pavyzdžiui, taksonomijas

Žinių vadybos principai taikomi nuolat 
papildant žinių bazę, renkant išreikštas ir 
neišreikštas žinias

Žinių vadyba užtikrina inovacijų procesui reika-
lingų žinių sklaidą

Žinių vadyba parūpina priemones ir procesus, 
kurie užtikrina organizacijos žinių bazės 
integraciją

Žinių vadyba identifikuoja žinių bazės trūkumus 
ir užtikrina, kad jie bus pašalinti, tuo prisidėda-
ma prie inovacijų

Žinių vadyba lemia žinių organizacijos kultūrą, 
kuri yra vienas iš svarbiausių veiksnių kuriant 
inovacijas

Žinių vadyba lemia kompetencijų, reikalingų 
inovacijų procesui, ugdymą
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sąsajų su inovacijomis analizės. Daugelis 
atliktų tyrimų išryškina tik žinių vadybos 
procesų ir inovacijų santykį, ignoruodami 
kompleksinę žinių vadybos veiksnių analizę 
ir jų daromos įtakos inovacijoms nagrinėji-
mą, arba analizuoja tik kelis organizacinius 
veiksnius, kurie daro įtaką inovacijoms 
(Andreeva, Kianto, 2011). 

Organizaciniai veiksniai, darantys 
įtaką inovacijoms
Organizacijos veiklai turi įtakos įvairūs 
organizaciniai veiksniai, kurie lemia jos 
rezultatyvumą ir konkurencingumą. Orga-
nizacinius veiksnius galima apibrėžti kaip 
tam tikrą elementą, veikiantį organizacijos 
viduje arba už jos ribų bei darantį įtaką nu-
matytų strateginių tikslų pasiekimui ir jos 
efektyviai veiklai. Organizaciniai veiksniai 
dažnai yra skirstomi į išorinius (aplinkos) 
ir vidinius veiksnius (Özsomer, Calantone, 
Di Bonetto, 1997; Wong, 2005). Straipsnyje 
bus ryškinami ir analizuojami vidiniai orga-
nizaciniai veiksniai, nes juos organizacija 
gali kontroliuoti ir jų poveikis žinių vady-
bos integracijai bei inovacijų kūrimui yra 
didesnis nei išorinių veiksnių (Wong, 2005).

Vidiniai organizaciniai veiksniai yra kla-
sifikuojami įvairiai. Straipsnyje įvardijami 
tie įtaką inovacijoms darantys veiksniai, 
kurie dažniausiai minimi teorinėse moks-
lininkų analizėse ir tikrinami empiriniuose 
tyrimuose. Atlikus mokslinės literatūros 
analizę identifikuota, kad vidinėje aplinkoje 
inovacijų kūrimui gali daryti įtaką tokie 
organizaciniai veiksniai: žinių vadyba, or-
ganizacinė kultūra; organizacinis mokyma-
sis; lyderystė (vadovavimas); informacinės 
technologijos; žmogiškųjų išteklių valdy-
mas; motyvacija; kūrybiškumo skatinimas; 
bendradarbiavimas (komunikacija); orga-
nizacijos struktūra; organizacijos dydis 
ir veikla; organizacijos produkto vystymo 

komanda; tinklai ir praktikos bendruome-
nės; konkurencingumas ir rezultatyvumas; 
rizika bei pokyčiai (2 pav.).

Analizuojant žinių vadybą kaip organi-
zacinių veiksnių sudėtinę dalį, pabrėžiami 
tokie žinių vadybos veiksniai, kurie daro 
įtaką inovacijoms (3 pav.): žinių vadybos 
strategija; žinių charakteristikos; žinių 
vadybos procesai.

Žinių vadybos integravimas į strate-
ginius organizacijos tikslus yra pirmas 
žingsnis link žiniomis grįstos strategijos 
kūrimo ir diegimo (Drew, 1999). Norint 
pasiekti maksimalų veiklos efektyvumą, 
siūloma žinių vadybos strategiją suderinti 
su visos organizacijos veiklos strategija 
(Hislop, 2009). Žinių charakteristikos api-
ma išorines ir vidines žinias bei išreikštas ir 
neišreiktas žinias, kurių nuolatinis kūrimas, 
transformacija, integracija, dalijimasis ir 
naudojimas optimizuoja tikslų pasiekimo 
laikotarpį. Minėti žinių vadybos veiksniai 
(žinių vadybos strategija, žinių charak-
teristikos), be jokių abejonių, daro įtaką 
inovacijoms, tačiau straipsnyje plačiau 
bus apžvelgtas vienas iš veiksnių – žinių 
vadybos procesai, nes jie apima žinių 
transformacijos procesus, kuriuose iden-
tifikuojamos žinių charakteristikos, ir yra 
tiesiogiai susiję su žinių vadybos strategijos 
įgyvendinimu. Žinių vadybos procesai yra 
vienas iš svarbiausių veiksnių, kuris daro 
poveikį inovacijoms. Taigi, išanalizavus ir 
susisteminus empiriniuose moksliniuose 
tyrimuose minimus žinių vadybos proce-
sus, prieita prie išvados, kad dažniausiai 
nagrinėjami yra šie: žinių platinimas, da-
lijimasis; žinių kūrimas; žinių įsigijimas; 
žinių panaudojimas; reagavimas į žinias ir 
jų integracija (3 lentelė). Visi žinių vadybos 
procesai daro poveikį inovacijoms, o žinių 
kūrimo procesas galėtų būti išskirtas kaip 
mediatorius kitų žinių vadybos procesų 
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kontekste. Žinias intensyviai kuriančios 
organizacijos padidina inovacijų skaičių 
sparčiau nei žinias lėtai absorbuojančios 
organizacijos (Andreeva, Kianto, 2011).

Išanalizavus organizacinių veiksnių, 
darančių įtaką inovacijoms, mokslinius 
tyrimus (2 ir 3 pav., 3 lentelė), identifi-
kuoti pagrindiniai (daroma prielaida, kad 
dažniausiai analizuojami ir tirami veiksniai 
yra pagrindiniai) vidiniai organizaciniai, 

darantys įtaką inovacijoms: lyderis 
(vadovas), žinių vadyba, organizacinė 
kultūra, žmogiškųjų išteklių valdymas, org 
anizacinis mokymasis, informacinės techno-
logijos (4 pav.). Inovacijos šiame kontekste 
yra suvokiamos kaip reakcija į pokyčius, 
produktyvių žinių kūrimas ir tikslingas 
panaudojimas, kurį lemia organizacinė kul-
tūra, mokymasis, veiklos ir žinių vadybos 
procesai, rizika. Inovacijų kūrimas siejamas 

2 pav. Organizaciniai veiksniai, darantys įtaką inovacijoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacinė kultūra 
(Coombs,  Hull, Peltu,1998; Ahmed, 1998; Cumming, 
1998; Isaksen, Kenneth, Ekvall, Britz, 2000-2001; Jang, 
Hong, Bock, Kim, 2002; Forcadell, Guadamillas, 2002; 
Martins, Terblanche, 2003, Westwood, Low, 2003; Suh, 
Sohn, Kwak, 2004; du Plessis, 2007; Greiner, Bohmann, 
Krcmar, 2007; Dobni, 2008; Ortt, van der Duin, 2008; 
Akram, Siddiqui, Nawaz, Ghauri, Cheema, 2011; Xu, 
2011; Donate, Guadamillas, 2011) 

Organizacinis mokymasis 
(Amabile, 1998; Ahmed, 1998; Leber, Polajnar, Pižmoht, 
Palčič, 2004; Chanal, 2004; Hicks, Dattero, Galup, 2006; 
Merx-Chermin, Nijhof, 2005; Ju, Li, Lee, 2006; Jensen, 
Johnson, Lorenz, Lundvall, 2007; Dobni, 2008; Chen, 
Huang, 2009; Cantner, Joel, Schmidt, 2009; Chen, Chen, 
2010; Amalia, Nugroho, 2011;  Koch, 2011; Mehta, 
Mehta, Sharma, 2011; Akram, Siddiqui, Nawaz, Ghauri, 
Cheema, 2011; Donate, Guadamillas, 2011; Fitjar, 
Rodriguez-Pose, 2012) 

Kūrybiškumas 
(Urban, 1990; Amabile, 1998; Ahmed, 
1998; Lubart, 1999; Cumming, 1998; 
Stenberg, 2006; Dobni, 2008; Zhou, 
Shalley, 2008) 

Motyvacija 
(Steiner, 1971; Amabile, 1988; Ahmed, 
1998; Bharadwaj, Menon, 2000; Martins, 
Terblanche, 2003; Anderson, de Drue, 
Nijstad, 2004; Suh, Sohn, Kwak, 2004; 
Stenberg, 2006; Maqsood, Walker, 
Finegan, 2007; Zhou, Shalley, 2008) 

Žmogiškųjų išteklių valdymas  
(Swan, Newell, Scarbrough, Hislop, 1999; Carneiro, 
2000; Auernhammer, Neumann, Leslie, Lettice, 2001; 
Forcadell, Guadamillas, 2002; Cantner, Joel, Schmidt, 
2009; Chen, Huang, 2009; Donate, Guadamillas, 2011)  

Lyderystė, vadovavimas 
(Cumming, 1998; Ahmed, 1998; Forcadell, Guadamillas, 2002; Anderson, de 
Drue, Nijstad, 2004; Maqsood, Walker, Finegan, 2007; Amalia, Nugroho, 2011; 
Ortt, van der Duin, 2008; Donate, Guadamillas, 2011) (Coombs,  Hull, 
Peltu,1998; Suh, Sohn, Kwak, 2004; Cantner, Joel, Schmidt, 2009; Xu, 2011)  

Bendradarbiavimas 
(komunikacija) 
(Darroch, McNaughton, 2002; du Plessis, 
2007; Cantner, Joel, Schmidt, 2009; Akram, 
Siddiqui, Nawaz, Ghauri, Cheema, 2011; 
Mehta, Mehta, Sharma, 2011) 

Informacinės technologijos 
(Coombs,  Hull, Peltu,1998; Swan, Newell, Scarbrough, 
Hislop, 1999; Carneiro, 2000; Auernhammer, Neumann, 
Leslie, Lettice, 2001; Darroch, McNaughton, 2002; Jang, 
Hong, Bock, Kim, 2002; Suh, Sohn, Kwak, 2004; Hicks, 
Dattero, Galup, 2006; Maqsood, Walker, Finegan, 2007; 
Cantner, Joel, Schmidt, 2009; Amalia, Nugroho, 2011; 
Tseng, Pai, Hung, 2011; Xu, Houssin, Caillaud, Gardoni, 
2010) 

Organizacijos produkto 
vystymo komanda (grupinis 
darbas)  (Chanal, 2004; 
Donate, Guadamillas, 2011; 
Koch, 2011) 

Organizacijos dydis ir veiklos 
sritis (Anderson, de Drue, Nijstad, 2004; 
Darroch, 2005; Cantner, Joel, Schmidt, 
2009) 

Organizacijos struktūra 
(Ahmed, 1998; Forcadell, Guadamillas, 
2002; Anderson, de Drue, Nijstad, 2004; 
Chanal, 2004; Ortt, van der Duin, 2008; 
Akram, Siddiqui, Nawaz, Ghauri, Cheema, 
2011) 

Konkurencingumas ir 
rezultatyvumas 
 (Carneiro, 2000; Halawi, 
Aronson, McCarthy, 2006); 

Tinklai bei praktikos 
bendruomenės (Swan, 
Newell, Scarbrough, Hislop, 
1999; Xu, Liu, Chen, 2002; 
Maqsood, Walker, Finegan, 
2007) 

Rizika, pokyčiai 
(Cumming, 1998; Suh, Sohn, 
Kwak, 2004) 

Žinių vadyba 
(Amabile, 1998; Auernhammer, Neumann, Leslie, Lettice, 2001; Jang, Hong, Bock, Kim, 2002; Darroch, McNaughton, 2002; Suh, Sohn, Kwak, 
2004; Darroch, 2005; Ju, Li, Lee, 2006; Popadiuk, Choo, 2006; Maqsood, Walker, Finegan, 2007 ; du Plessis, 2007; Maqsood, Walker, Finegan, 
2007; Chen, Huang, 2009; Xu, Houssin, Caillaud, Gardoni, 2010; Akram, Siddiqui, Nawaz, Ghauri, Cheema, 2011; Donate, Guadamillas, 2011; 
Andreeva, Kianto, 2011; Tseng, Pai, Hung, 2011 Chen, Chen, 2010; Akram, Siddiqui, Nawaz, Ghauri, Cheema, 2011; Koch, 2011; Quintane, 
Casselman, Reiche, Nylund, 2011; Delgado-Verde, Navas-Lopez, Cruz-Gonzalez, Amores-Salvado, 2011; Xu, 2011; Jensen, Johnson, Lorenz, 
Lundvall, 2007; Fitjar, Rodriguez-Pose, 2012) 
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3 lentelė. Žinių vadybos procesai, darantys įtaką inovacijoms
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Maqsood, Walker, 
Finegan, 2007

× × × ×      

Darroch,  
McNaughton, 2002

  ×     × ×

Jang, Hong, Bock, 
Kim, 2002

  ×  × ×    

Suh, Sohn, Kwak, 
2004

  ×  ×  × ×  

Darroch, 2005   × ×    × ×
Chen, Huang, 2009   × ×  × × ×  

Koch, 2011   × ×    × × 

Popadiuk, Choo, 
2006

     ×    

Andreeva, Kianto, 
2011

× × ×

Quintane, Cas-
selman, Reiche, 
Nylund, 2011

     ×    

1 1 8 5 2 4 2 5 4

3 pav. Žinių vadybos veiksniai, darantys įtaką inovacijoms

 

 

 

 

 

 

 

 

Žinių vadybos strategija 
(personalizacijos ir kodifikavimo, technologinis ir organizacinis 
žinių vadybos aspektai) (Auernhammer, Neumann, Leslie, Lettice, 
2001; Qingrui, Jingjiang, Jin, 2002; Xu, Liu, Chen, 2002; Suh, 
Sohn, Kwak, 2004; Forcadell, Guadamillas, 2002; Ju, Li, Lee, 
2006; Greiner, Bohmann, Krcmar, 2007; Ortt, van der Duin, 2008; 
Amalia, Nugroho, 2011; Mehta, Mehta, Sharma, 2011; Lopez-
Nicolas, Merono-Cerdan, 2011) 

Žinių charakteristikos 
(vidinės, išorinės, išreikštos, neišreikštos) (Amabile, 
1998; Ju, Li, Lee, 2006; du Plessis, 2007; Maqsood, 
Walker, Finegan, 2007; Chen, Chen, 2010; Akram, 
Siddiqui, Nawaz, Ghauri, Cheema, 2011; Koch, 2011; 
Quintane, Casselman, Reiche, Nylund, 2011; Delgado-
Verde, Navas-Lopez, Cruz-Gonzalez, Amores-Salvado, 
2011; Xu, 2011; Jensen, Johnson, Lorenz, Lundvall, 
2007; Fitjar, Rodriguez-Pose, 2012) 

Žinių vadybos procesai 
(Auernhammer, Neumann, Leslie, Lettice, 2001; Jang, Hong, 
Bock, Kim, 2002; Darroch, McNaughton, 2002; Suh, Sohn, 
Kwak, 2004; Darroch, 2005; Ju, Li, Lee, 2006; Popadiuk, Choo, 
2006; Maqsood, Walker, Finegan, 2007; Chen, Huang, 2009; Xu, 
Houssin, Caillaud, Gardoni, 2010; Chen, Chen, 2010; Koch, 
2011; Akram, Siddiqui, Nawaz, Ghauri, Cheema, 2011; Quintane, 
Casselman, Reiche, Nylund, 2011; Donate, Guadamillas, 2011; 
Andreeva, Kianto, 2011; Tseng, Pai, Hung, 2011) 
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su strateginiais tikslais, organizacijos vei-
klos rezultatyvumu ir konkurencingumu.

Vienas iš svarbiausių vidinių organi-
zacinių veiksnių, kuris daro įtaką visai 
organizacijos veiklai, yra lyderis (vadovas). 
Lyderis (vadovas) turėtų paremti žinių or-
ganizacijos kultūros kūrimą ir puoselėjimą, 
motyvuoti darbuotojus nuolat mokytis, 
bendradarbiauti ir integruoti turimas žinias 
į organizacijoje vykstančius procesus, sie-
kiant juos tobulinti.

Žinios yra išteklius, kuris daro įtaką 
sudėtingumo ir painumo šalinimui inovacijų 
procese. Išryškėja glaudi inovacijų pri-
klausomybė nuo naudingų ir tinkamų 
žinių, todėl dėl padidėjusio žinių gausumo 
ir pasiekiamumo atsiradęs painumas turi 
būti valdomas. Vidinių ir išorinių žinių 
integracija per žinių vadybos programas, 
priemones ir procesus palengvina svarsty-
mus, apmąstymus, tarpusavio dialogus bei 
minčių reiškimą, kuris įgalina asmeninį ir 
organizacinį mokymąsi bei inovacijas. 

Organizacinė kultūra, palanki žinių 
vadybai ir inovacijoms, turėtų apimti tokias 

vertybes kaip tolerancija, atvirumas, pasi-
tikėjimas, nuolatinis dalijimasis žiniomis; 
skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą, būti 
vienu iš motyvuojančių veiksnių. 

Organizacinis mokymasis turėtų apimti 
nuolatinį mokymąsi individualiai ir grupė-
mis, bendradarbiavimą, tinklų ir praktikos 
bendruomenių kūrimą, tyrimus ir vystymą-
si, kompetencijų tobulinimą ir kvalifikacijos 
lygio kėlimą. 

Žmogiškųjų išteklių valdymas apima 
atranką, įdarbinimą, dalyvavimą, personalo 
charakteristikas, personalo plėtrą, kvali-
fikacijos kėlimą bei tikslingą motyvaciją 
siekiant išlaikyti esamus darbuotojus ir 
patobulinti jų turimas kompetencijas. 

Informacinės technologijos siejamos su 
nuolatiniu informacijos ir žinių apdorojimu 
organizacijoje. Informacijos ir žinių vadybos 
sistemos pačios savaime neteikia organizaci-
joms ilgalaikio konkurencinio pranašumo, ta-
čiau, integruotos su visais organizacijos ište-
kliais ir kompetencijomis, jos tampa pagrindu 
siekiant ilgalaikio konkurencinio pranašumo 
kuriant produktų ir procesų inovacijas.

4 pav. Pagrindiniai vidiniai organizaciniai veiksniai,  
darantys įtaką inovacijoms

 

Lyderis 
(vadovas)

Organizaci-
nė kultūra

Organizacinis 
mokymasis

Žinių 
vadyba

Informacinės 
technologijos

Žmogiškųjų 
išteklių 

valdymas

INOVACIJOS 
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Apibendrinant atskleistus organizacinius 
veiksnius, darančius įtaką inovacijoms, bū-
tina pabrėžti, kad mokslinėse publikacijose 
analizuojami tik keli minėti veiksniai, tačiau 
jie nėra išsamiai atskleisti. Atsižvelgiant 
į atliktą analizę, būtų galima teigti, kad 
vieni iš pagrindinių yra lyderis (vadovas), 
žinių vadyba, organizacinė kultūra, žmo-
giškųjų išteklių valdymas, organizacinis 
mokymasis, informacinės technologijos. Šie 
veiksniai turėtų būti nagrinėjami plačiau tiek 
teoriniu, tiek empiriniu lygmeniu.

Išvados

Produktyvių žinių kūrimas ir tikslingas 
valdymas ypač svarbūs verslo sektoriuje 
veikiančioms organizacijoms, kurioms 
reikalingos nuolatinės inovacijos siekiant 
gauti pelną bei išlikti labai dinamiškoje 
rinkoje. Pastarųjų metų žinių vadybos tyri-
mų tendencijos siekia išryškinti išreikštų ir 
neišreikštų žinių taikymo galimybes, žinių 
vadybos sistemų kūrimą, nustatyti žinių 
valdymo brandą, nagrinėti žinių vadybos 
procesus, žinių vadybos strategijos kūri-
mą. Vis daugiau publikacijų apima žinių 

vadybos ir inovacijų sąsajas, kurios nėra 
pakankamai  ištirtos.

Išnagrinėjus atliktus mokslinius tyri-
mus, kurie atskleidžia žinių vadybos ir 
inovacijų sąsajumą, būtų galima teigti, kad 
dažniausiai akcentuojama: idėjų kūrimas; 
fundamentalūs organizacijų mokymosi me-
todai; žinių ir žinių vadybos vaidmuo inova-
cijų kūrimo procese; žinių vadybos procesų 
įtaka inovacinei veiklai; žinių, inovacijų ir 
rezultatyvumo sąsajos organizacijoje. 

Pasitelkiant sisteminę ir kritinę analizę 
buvo nustatyti svarbiausi organizaciniai 
veiksniai, kurie gali daryti įtaką inova-
cijoms: lyderis (vadovas), žinių vadyba, 
organizacinė kultūra, žmogiškųjų išteklių 
valdymas, organizacinis mokymasis ir in-
formacinės technologijos.

Atsižvelgiant į žinių vadybos tyrimų 
situaciją užsienyje ir Lietuvoje, galima 
konstatuoti, kad žinių vadybos ir inovacijų 
sąsajumo tyrimai yra aktualūs ir perspek-
tyvūs tiek teorine, tiek praktine taikomąja 
reikšme, tačiau Lietuvoje stokojama te-
oriškai pagrįstų žinių vadybos poveikio 
inovacijoms modelių, kuriais būtų galima 
remtis užtikrinant sėkmingą inovacijų 
kūrimą organizacijoje.
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INTERACTION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION:  
CONCEPTUAL  APPROCHES

Ingrida Girnienė
S u m m a r y

In the knowledge era, in the changing dynamic en-
vironment, knowledge and innovation are the domi-
nant resources. The complexity of innovation has 
been increased by growth in the amount of knowl-
edge available to organizations as a basis for innova-
tion (du Plessis, 2007). An analysis of basic research 
fields (knowledge, knowledge management, innova-
tion and their interaction) has confirmed that knowl-
edge management and innovation are analyzed in 
the number of studies (Swa et al., 1999; Quintane 
et al., 2011; Darroch, McNaughton, 2002; Darroch, 
2005; Xu et al., 2010; Delgado-Verde et al., 2011; 

Akram et al., 2011; Koch, 2011), but no clear inter-
action among all organizational factors that influence 
innovations are identified. However, it could be as-
sumed that the efficient management of productive 
knowledge stimulates innovation development in 
organizations (Darroch, 2005). It should be noted 
that the organizational factors which could affect the 
innovative activities are not clearly indicated in the 
literature. This paper presents a theoretical analysis 
of knowledge management and innovation interac-
tion, and the organizational factors that influence the 
development of innovations in an organization.

Įteikta 2013 m. balandžio 19 d.



90

ISSN 1392-0561. INFORMACIJOS MOKSLAI. 2013 64

Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės 
lyderystės kompetencijų formavimo tendencijos 
žinių visuomenėje

Saulė Jokūbauskienė

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 
Informacijos ir komunikacijos katedros doktorantė 
Vilnius University, Faculty of Communication,  
Departament of Information and Communication,  
Doctoral student 
Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius 
El. paštas: g.saule@gmail.com

Sėkmingai vystysis tos šalys ir organizacijos,  
kurios bus pasirengusios kaitai, nebijos  

naujovių ir išliks konkurencingos
(Lietuvos pažangos strategijos projektas  

„Lietuva 2030“).   

Nors žinių visuomenė kuriama jau daugiau nei kelis dešimtmečius, tačiau pripažįstama, kad dažnai nėra 
atitikties tarp žinių ekonomikos keliamų konkurencingumo, produktyvumo, profesionalumo reikalavimų 
ir jos dalyvių esminių kompetencijų. Nepakankamą Europos konkurencingumą ir elektroninę atskirtį lėmė 
menkas valstybinio sektoriaus ir verslo institucijų bendradarbiavimas, lėtas informacijos ir ryšių technolo-
gijų infrastruktūrų integravimas į žinių ekonomiką bei žinių organizavimo specialistų trūkumas. Globaliai 
ir strategiškai mąstanti besimokanti organizacija žinių visuomenės požiūriu strateginius tikslus įgyvendi-
na per nuoseklų kompetencijų kūrimą, pasitikėjimą ir atsakomybę. Straipsnyje analizuojamos informaci-
jos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimo tendencijų įžvalgos žinių 
visuomenėje, supažindinama su atlikto empirinio tyrimo rezultatais ir pateikiama jų interpretacija.

Reikšminiai žodžiai: skaitmeninė kompetencija, informacijos ir komunikacijos specialistai (IKS), IKS 
strateginės lyderystės kompetencijos, „tamsioji“ kompetencijos pusė, metakompetencija, intelektinis ka-
pitalas, rizika, tinklaveika, žinių visuomenė, informacijos ir ryšių technologijos (IRT)

Problemos pagrindimas ir temos 
aktualumas

„Darbinių įgūdžių, būtinų ateityje 2020“ 
studija (University of Phoenix Research 
Institute, 2011) teigia, kad esminės po-
kyčių prielaidos – pažangi informacijos 
ir ryšių technologijų (toliau – IRT) raida, 
sistemiškumas, naujoji medijos ekologija, 
viršstruktūrinės organizacijos formos ir 

globaliai sujungtas pasaulis. Šie veiksniai 
paskatino naujų poreikių žmogiškojo kapi-
talo formavimąsi, t. y. tinkamą darbo jėgos 
kokybės ir gebėjimų santykį kaip organi-
zacijos produktyvumo lygmens kėlimą ir 
pridėtinės vertės kūrimą. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad dažnai yra 
vartojama informacinės visuomenės sąvo-
ka, kuri apibūdinama tam tikrais rodikliais 
(IVPK veiklos ataskaita, 2012; 2011; IVPK, 
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VPVĮ Lietuvos informacinės visuomenės 
plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020 
metais vertinimas, 2012; ir kt.), tačiau 
šiame tyrime žinių visuomenė laikoma 
pažangesniu informacinės visuomenės 
etapu. Tai tokia visuomenė, kuri yra dina-
miška ir kelia išskirtinius reikalavimus jos 
dalyviams, todėl ypatingą vertę įgyja naujo 
tipo kompetencijos, pavyzdžiui, lyderystė, 
skaitmeninė kompetencija ir besimokančios 
organizacijos dimensija (Singh, 2011; Sen-
ge, 2001; COM 2020 (2010)).

Strateginiuose nacionalinio ir Europos 
lygmens dokumentuose (2006) 962/EB) 
pateiktos esminių kompetencijų rekomen-
dacijos siekiant mokymosi visą gyvenimą 
tikslų. Rekomendacijos metmenyse skai-
tmeninė kompetencija įvardyta kaip viena 
iš aštuonių esminių kompetencijų žinių 
ekonomikos kontekste. Socialinis ir eko-
nominis dalyvavimas žinių visuomenėje 
neįmanomas be skaitmeninės kompeten-
cijos iš esmės todėl, kad ja remiantis plė-
tojamos ir kuriamos kitos kompetencijos. 
Europos Komisijos (EK) viena iš septynių 
strategijos Europa 2020 (COM (2010) 2020 
galutinis) pavyzdinių iniciatyvų „Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ 
paskatino darbo rinkos dalyvių sąveiką ir 
specialistų konkurencingumą per esmines 
kompetencijas. Kituose vienas kitą papil-
dančiuose prioritetuose „Pažangus augimas: 
žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio 
vystymas“ „Globalizacijos erai pritaikyta 
pramonės politika“ dėmesys sutelkiamas į 
inovatyvumo, konkurencingumo, verslumo 
gebėjimų skatinimą. Europos skaitmeninės 
darbotvarkės (COM (2010) 245 galutinis) 
įvardyti tiksliai ir priemonės jiems pasiekti 
ypač akcentuoja skaitmeninio raštingumo 
kompetenciją. Europos Sąjungos (ES) 
formuluojamos strateginės kryptys skatina 

investicijas į ekonominės situacijos proble-
mų sprendimą bei veiklas, kurios padėtų 
Europai tapti konkurencingesnei. 

Dar nerealizuoti strateginiuose doku-
mentuose numatyti pažangūs ir lankstūs 
kompetencijų ugdymo mechanizmai, ku-
rie sudarytų galimybes visuomenei įgyti 
ir naudotis reikalingomis pagrindinėmis 
kompetencijomis, ir tai sukurtų palankesnes 
sąlygas darbo rinkoje. Todėl patvirtintame 
strateginiame plane Europa 2020 ir šį doku-
mentą atitinkančioje Lietuvos informacinės 
visuomenės plėtros 2011–2019 metų pro-
gramoje (Žin., 2011, Nr. 33-1547) svarbiau-
siais prioritetais pripažįstama ne tik skai-
tmeninė kompetencija, bet ir besimokanti 
organizacija. Besimokanti organizacija, 
inovatyviai reaguodama į rinkos pokyčius 
ir saugodama sukauptą patirtį, plečia savo 
žinias ir jas panaudoja įvairiomis išraiškos 
formomis. Ji siekia numatytų strateginių 
tikslų, keldama e. gebėjimų lygį, tinkamai 
organizuodama esmines specialistų kom-
petencijas ir kartu užtikrina organizacijos 
konkurencingumą žinių ekonomikos kon-
tekste. Tuo siekiama didinti visos Europos 
konkurencingumą, numatytą dar 2000 m. 
Lisabonos strategijoje, ir mažinti e. atskirtį. 
Siekiant ES strateginiuose dokumentuose 
numatytų tikslų būtinas ne tik nuolatinis 
piliečių ir jų kompetencijų ugdymas. Ypač 
svarbus yra šiame kontekste atsiradęs žinių 
vadybos specialistų poreikis. Ypatingas 
vaidmuo šioje srityje tenka informacijos ir 
komunikacijos specialistams, kurie žinių 
visuomenėje atlieka pagrindinį besimokan-
čios organizacijos lyderių vaidmenį, tačiau 
šių specialistų ugdymo galimybės dar nėra 
iki galo išnaudojamos. Šias problemas lėmė 
nepakankamas žinių ekonomikos keliamų 
iššūkių paisymas, sisteminio požiūrio į 
kompetencijų modeliavimą bei ugdymą 
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trūkumas, teorinėmis nuostatomis ir mokslo 
požiūriu grindžiamų rekomendacijų šiai 
kompleksinei problemai spręsti stoka. Visy-
binis (holistinis) žinių visuomenės suvoki-
mas per informacijos ir komunikacijos spe-
cialistų strateginės lyderystės kompetencijų 
prizmę yra sietinas su sisteminiu požiūriu ir 
grindžiamas strateginės vadybos konceptu 

vidualizmas) iškėlimo gausos ir pasirinkimo 
atžvilgiu moraliai atsakingo jų įgyvendi-
nimo. Išlaisvintas žmonių kūrybiškumas 
atveria plačias saviraiškos galimybes, todėl 
gerovės valstybę kuria atsakingi, kūrybingi 
ir atviri žmonės. Schemos, pateiktos 1 pav., 
centre yra atviras kūrybingas ir atsakingas 
individas, pasižymintis esminėmis kompe-
tencijomis, gebantis kurti gerą gyvenimą 
tiek sau, tiek organizacijai, tiek valstybei. 
Kompetencijai tobulėti ir plėtotis svarbu 
saugi aplinka, leidžianti individui kurti. 

Apibendrinant galima teigti, kad strate-
ginis žinių, o kartu ir kompetencijų valdy-
mas – esminė besimokančios organizacijos 
sėkmingo konkurencingumo sąlyga. 

Problemos ištirtumas ir mokslinė 
problema 

Žinių ekonomika yra lemiamas šiuolaikinio 
gyvenimo kokybės veiksnys. P. F. Drucker 
(2007) įvardyta sąvoka „žinių visuomenė“ 
išliko aktualizuota ir dinamiška iki šių die-
nų, kuriant įvairias teorijas ir koncepcijas 
ji kito ir šiuo metu gali būti traktuojama 
diferencijuotai. Šis požiūris išryškina žinių 
visuomenės kompetencijų svarbą ir integra-
lumą, todėl šia įprasminta nuostata ir va-
dovaujamasi laikantis tyrimo loginės sche-
mos. Veiksmingai ir lanksčiai reaguojant į 
sparčius globalios aplinkos pasikeitimus ir 
ekonomikos iššūkius ypatingas dėmesys 
mokslinėje literatūroje skiriamas esminių 
kompetencijų vystymui besimokančioje 
visuomenėje siekiant sukurti veiksmingą 
mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri efek-
tyviai pritaikytų IRT galimybes ir užtikrintų 
dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei 
gebėjimų įgijimą ir tobulinimą (Tidd, 2012).

Dėl postmodernizmo įtakos socialinės 
kaitos aprėpties teorijų  imta atsisakyti, 

1 pav. Žinių visuomenės individo aplinka 
(pagal Lietuvos pažangos strategijos projektą 

„Lietuva 2030“ modeliuota autorės)

(Leibold, Probst, Gibbert, 2002). Todėl, 
siekiant nustatyti ir įvertinti informacijos 
ir komunikacijos srities specialistų strate-
ginės lyderystės kompetencijų kryptis ir 
plėtros perspektyvas, tyrime vadovaujamasi 
sisteminiu požiūriu ir lanksčiųjų sistemų 
metodologijos nuostatomis. 

Sumani visuomenė – tai kiekvieno pilie-
čio idėjų kėlimui ir įgyvendinimui, naujo-
vėms ir iššūkiams atvira visuomenė; soli-
dari, savivaldi ir politiškai brandi („Lietuva 
2030“). Atsakomybės sąvoką vartojant kaip 
vieną iš penkių esminių H. Haste (2001) 
įvardytų kompetencijų, formuluojamas 
prieštaravimas tarp subjektyvių idėjų (indi-

,
,
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teoretikai susitelkia ties tam tikru atskaitos 
tašku – galia, struktūrizacija, tinklu ir pan. 
(Giddens, Castels ir kt. 2005). Pagrindinio 
pasirinkto esminių kompetencijų atskaitos 
taško įžvalga, kaip sėkmingas gebėjimas 
įveikti kompleksinius uždavinius (Rychen, 
Salganik, 2002), leidžia priartėti prie soci-
alinio veiksmo teorijos sampratos. Teorija 
analizuoja visuomenės narių socialinius 
veiksmus ir sąveikas formuojant socialines 
struktūras. Socialinių veiksmų ir sąveikų 
prasmės paieškos priartina žinių visuome-
nės vieneto, arba taikant funkcionalizmo 
išplėtotą organinę analogiją – individualaus 
žinių visuomenės veikėjo – reikšmės kon-
sensusą. Materialistinė istorijos samprata 
pagrindine socialinės kaitos priežastimi 
laiko ekonominius veiksnius, o Weberis 
(Norkus, 2003) – žmogaus motyvacijas 
ir idėjas; iš to daroma išvada, jog esmė 
yra socialiniame veiksme, o ne struktūro-
se. Kompetencijų analizei pasitelkiamas 
H. Haste (2001) vadinamasis kompetentin-
go žmogaus modelis. Atliekamam tyrimui 
metodologiškai svarbi H. Haste nuostata, 
kad nėra „idealių“ kompetencijų, ir jo išskir-
toji metakompetencijos sąvoka, kuri žinių 
visuomenės kontekste aprėpia inovacijų 
vadybą ir tęstinumą. 

Strateginių žinių tikslų pagrindą sudaro 
organizacijos žinių kompetencijų matrica. 
Analizuojamu atveju besimokančią organi-
zaciją tikslinga suvokti kaip žinių visuome-
nės objektą. Savo ruožtu žinių visuomenės 
kompetencijų matrica realiatyvų žinojimą 
laiko žinių panaudojimo, t. y. gebėjimų ir 
žinių lyderystės santykio, pagrindu. Esminė 
atliekamo tyrimo nuostata yra ta, kad žinių 
vertę kuria žmogiškasis potencialas (Souter, 
2010). Pastarojo esminiai gebėjimai apima 
tinkamą turimos informacijos panaudojimą 
ir ją paverčia konkurencingomis žiniomis, 

kuriomis galima dalytis. Kitaip tariant, 
socialinės tikrovės konstruktas paremtas 
idėjų generacija. Tokiu būdu priimtiniausias 
žinių visuomenės sampratos koreliacijai 
apibrėžimas: kompetencija – tai gebėjimas 
sėkmingai įveikti kompleksinius iššūkius 
ir įgyvendinti kompleksines veiklas ar už-
duotis (Rychen, Salganik, 2002). Atliekamo 
tyrimo kontekste kompetencija gali būti su-
vokiama kaip „kokybinė ir kiekybinė gebė-
jimus įrodanti informacija“ (Wordenweber, 
Wickord, 2008).

Mokslinėje literatūroje žinių visuome-
nės esminės kompetencijos analizuotos 
dažniausiai vadovaujantis redukcionisti-
niais principais, kurių esmė – išskirtas ir 
tiriamas atskiras kompetencijų probleminis 
ar teorinis laukas. Todėl vienose (Eden, 
Ackermann, 2000; Hesami, Moore, 2007; 
Markus ir kt, 2005) publikacijose pateiktas 
požiūris ir išskirtos probleminės sritys iš 
esmės skiriasi nuo kituose (Singh, 2011; 
Skaržauskienė, 2010) moksliniuose straips-
niuose analizuojamų kompetencijų veiksnių 
ir sudedamųjų dalių. Tyrimą atlikti sunkino 
ta aplinkybė, kad informacijos ir komu-
nikacijos specialistų (socialiniai mokslai) 
lyderystės kompetencijų formavimosi 
problema iš esmės nebuvo nagrinėta. IRT 
specialistų kompetencijų tyrimams dėmesio 
skiriama daugiau, tačiau tai nėra tiesioginis 
šio tyrimo objektas.

Žinių visuomenės kompetencijos – kin-
tantis, lankstus ir įvairialypis objektas, 
reikalaujantis holistinio – visa apimančio 
požiūrio perspektyvos tam, kad būtų galima 
tinkamai suvaldyti žinių srautus. Organiza-
cijos kompetenciją sudaro žmonių ir tech-
nologijų galimybių tinkamas panaudojimas 
organizacijos tikslams. Todėl šiuolaikinėje 
visuomenėje naudojantis sisteminiu požiū-
riu atsiribojama nuo organizacijos visumi-
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nių kompetencijų paieškų ir telkiamasi į 
žmogaus, specialisto, veikiančio informa-
cijos ir komunikacijos srityje, strateginės 
lyderystės kompetencijas ir jų perspektyvias 
kryptis. 

Tarptautiniame kontekste tirtos esminės 
kompetencijos apima sėkmingą projektų 
vadybą (Müller, Turner, 2010); strateginės 
antreprenerystės efektus kompetencijų 
vystymuisi (Kyrgidou, Petridou, 2011); 
lyderio archetipo įvertinimo metodiką (Kets 
de Vries et al., 2010); IRT ir mokymosi 
strategijų sisteminį integravimą (Sandberg, 
Vinberg, 2000); žinių vadybos sistemų, 
grįstų esminėmis kompetencijomis, vys-
tymą industrijos klasteriuose (Chen, Xu, 
2010); lyderystę ir organizacinio mokymosi 
atvejus globalių organizacijų žinių vadyboje 
(Singh, 2011); gebėjimų ir kompetencijų 
rezultatais grįstą bendradarbiavimą asmens 
žinių vadybos modeliuose (Cheong, Tsui, 
2011); mokslinės komunikacijos srautų 
valdymo rezultatyvumą ir žinių kūrimo 
ciklo procesų optimizavimą (De Roure et 
al., 2010); transakcinę ir transformuojančią 
lyderystės raišką skirtinguose valdymo sti-
liuose (Jogulu, 2010); kompetencijų profi-
liavimą ir problemų sprendimą virtualiuose 
tinkluose (Edelman, Wagner, 2004); teori-
nius lyderystės vystymo karinėse aplinkose 
pagrindus (Larison et all, 2006); bibliotekų 
ir informacijos specialistų kompetencijų 
vystymo tyrimų metodiką (ChanLin, 2009); 
skaitmeninę kompetenciją tarpdisciplini-
nėse studijose (Gansmo, 2009); įgūdžių 
senėjimo prevenciją (CEDEFOP, 2012); 
lyginamąją XXI a. tarptautinių kompeten-
cijų sistemų analizę (Voogt, Roblin, 2012); 
vadybinių kompetencijų ugdymą verslo 
įmonėse (Lileikienė, Martinkienė, 2011); 
dailės, geografijos pedagogų ugdymo kom-
petencijų specifiką (Musneckienė, 2007; 

Subotkevičienė, Stanaitis 2011); mokyklų 
vadovų kompetencijų ugdymo problemati-
ką (Melnikova, 2011); sisteminio mąstymo 
kaip kompetencijos lyderystės kontekste 
analizę ir taikymą (Skaržauskienė, 2008; 
2010); edukologijos, švietimo srities kom-
petencijų poreikių plotmės analizę ir mode-
liavimą (Jucevičienė, 2006; 2010; Navickai-
tė, 2012); kvalifikacijos kėlimo efektyvumo 
problemas (Puškorius, Vanagas, 2011); 
strategines kompetencijas (Atkočiūnienė, 
Juškaitė, 2012); globalaus konteksto reikš-
mę (Martinaitis, 2010); žemės ūkio sekto-
riaus vadovų kompetencijų vertinimą (Šukė, 
2011); informacijos organizavimo principų 
taikymą elektroninėje erdvėje sisteminiu 
požiūriu (Kuprienė, 2012) ir kt. 

Taigi atliktų tyrimų įvairovė rodo, kad 
pasirinkta tema yra itin aktuali, tačiau pa-
žymėtina, kad iki šiol nebuvo nustatytos, 
apibendrintos ir išskirtos informacijos ir 
komunikacijos specialistų strateginės lyde-
rystės kompetencijų formavimo tendencijų 
įžvalgos. Taip pat nebuvo aptartos jų kryp-
tys besimokančios organizacijos kontekste.

Sisteminio mąstymo principai plačiąja 
prasme suteikia galimybę identifikuoti prio-
ritetines plėtros kryptis ir pateikti atsakymų 
variantus informacijos ir komunikacijos 
specialistų strateginės lyderystės kompeten-
cijų kryptims nustatyti. Išlaisvintas žmonių 
kūrybiškumas atveria plačias saviraiškos 
galimybes, todėl gerovės valstybę kuria 
atsakingi, kūrybingi ir atviri žmonės, pa-
sižymintys esminėmis kompetencijomis. 
Pagrindinis probleminis klausimas – kaip 
galima nustatyti informacijos ir komunika-
cijos specialistų strateginių žinių neatitiktis 
bei sistemiškai ir kryptingai formuoti esmi-
nes informacijos ir komunikacijos specia-
listų strateginės lyderystės kompetencijas 
besimokančioje organizacijoje? 
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Šis straipsnis – autorės disertacinio tyri-
mo dalis. Tyrimo objektas – informacijos 
ir komunikacijos specialistų strateginės 
lyderystės kompetencijos. 

Tyr imo t iks las  – sumodeliuoti in-
formacijos ir komunikacijos specialistų 
strategines lyderystės kompetencijų kryptis 
besimokančioje organizacijoje. 

Ty r i m o  m e t o d a i .  Metodologiniu 
požiūriu tyrime IKS strateginės lyderys-
tės kompetencijų kryptys yra nustatomos 
vadovaujantis sisteminiu požiūriu bei 
taikant lanksčiųjų sistemų teoriją. Taip pat 
tyrime taikomi analizės, sintezės, lyginimo, 
mokslinės literatūros ir oficialių dokumentų 
analizės, ekspertų apklausos metodai.

IKS strateginių lyderystės kompe-
tencijų sampratos dilema

Pozityvusis esminių kompetencijų išsky-
rimas tampa kertiniu žinių visuomenės 
atramos tašku. Empirinis esamos tvarkos 
egzistavimas turėtų reikšti objektyvų viduti-
nių lūkesčių pagrįstumą (Norkus, 2003). Vi-
dutinių lūkesčių sąvoka suponuoja galimus 
vidutinius gebėjimus arba esmines kompe-
tencijas. Tikėtinos naudos teorija, lošimų 
teorija operuoja strateginio racionalumo 
sąvokomis ieškant optimalaus sprendimo, 
kai siekiama paskirstyti žinių visuomenės 
išteklius, juos pritaikant prie esamo konteks-
to. Tikėtinos naudos teorijoje svarbi individo 
nuostata rizikos atžvilgiu – išaiškėja polinkis 
rizikuoti, rizikos vengimas arba neutralumas 
rizikai (Norkus, 2003). Gyvenimo kokybės 
ir gerovės valstybės diskurso pagrindu pos-
tmodernizmo epochoje išaiškėja esminiai 
laiko ir erdvės suspaudimo trūkumai – spren-
dimų priėmimo greitis ir klaidų rizika arba 
tikimybė (Grebliauskienė, Večkienė, 2004).

Globaliai ir strategiškai mąstanti be-
simokanti organizacija žinių visuomenės 

požiūriu strateginius tikslus įgyvendina 
per nuoseklų kompetencijų kūrimą, pa-
sitikėjimą ir atsakomybę (Wordenweber, 
Wickord, 2008). Kompetencijas užtikrina 
kokybinė ir kiekybinė gebėjimus įrodanti 
informacija, pasitikėjimą stiprina vertybių 
sistema, o atsakingai prisiimant įsipareigo-
jimus identifikuojamos probleminės sritys 
arba rizikos. Kompetencijų tinklai įvardi-
jami kaip klasterių atmaina, reiškianti tam 
tikros srities kompetencijų koncentraciją 
regione, patvirtina teiginius, jog esminės 
kompetencijos yra susijusios ir viena kitos 
veikiamos (Jakubavičius, Jucevičius ir kt. 
2008). Tinklo ekonomika kelia grėsmę 
gerovės valstybei (Castels, 2006), kurios 
tikslai ir siekiai remiasi bendrosios vadybos 
principais – transformacijų, mokymosi ir 
rezultatyvumo įgalinimu ir įtinklinimu 
(ten pat).

Tinklaveikos fragmentacija yra glo-
balizacijos procesų rezultatas, tačiau tuo 
pat metu Europos integracija yra reakcija 
į globalizaciją kaip reiškinį ir tai yra pati 
pažangiausia jo išraiška (Castels, 2007). 
Europos integracijos procesai šiandien 
leidžia diskutuoti kompetencijos naujumo 
prasmėmis – skaitmeninės kompetencijos 
klausimais. Naujų žinių visuomenės kom-
petencijų aktualumas skatina skaitmeninės 
įtraukties procesus. Kritinės skaitmeninės 
kompetencijos, kurias akcentuoja informa-
cinių technologijų politikos nuostatos, yra 
žinių visuomenės ateities darbų sėkmės 
veiksnys. Interaktyvus realybės matymas 
tinklaveikos kontekste suponuoja naują 
individų kartą, kuri pasižymi kitokio tipo 
kūrybiškumu, inovatyvumu, strateginiu ir 
kritiniu mąstymu, gebėjimu spręsti proble-
mas ir antrepreneryste. 

Individo pamatinės vertybės yra negin-
čijamos. Inovatyvių rinkų kontekste „gero 
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gyvenimo kompetenciją“ (angl. competency 
for good life) sudaro mokymasis ir emocinė 
raiška (Rychen, Salganik, 2002; Barkaus-
kaitė, Gudžinskienė, 2007). Operacinių ir 
strateginių kompetencijų visuma leidžia 
individui disponuoti turimais ištekliais 
siekiant strateginių tikslų, o socialinė di-
mensija intuityviai skatina individo, kartu 
ir organizacijos kūrybiškumą. 

Žinių ekonomikos savireguliaciniai 
procesai lemia naujų kompetencijų poreikį 
ir plėtrą. Skaitmeninė kompetencija leidžia 
organizacijai dirbti greičiau ir efektyviau. 
Organizacija, siekianti didelių laimėjimų 
pagal savo kompetenciją, turi prisiimti 
pamatuotą riziką.

Kompetencijos sąvoka pradėta vartoti 
palyginti neseniai ir paplito pastarajame 
dešimtmetyje. Vieno kompetencijos api-
brėžimo, ko gero, negali būti – šiomis die-
nomis ši sąvoka itin populiari ir vartojama 
įgauna neapibrėžtumą ir rizikos kontekstą. 
Sąvoka kompetencija (lot. competentia – 

priklausomybė (pagal teisę)) – tai žmogaus 
kvalifikacijos raiška arba gebėjimas veikti, 
nulemtas individo žinių, mokėjimų, įgūdžių, 
požiūrių, asmenybės savybių ir vertybių 
(Jucevičienė, Lepaitė, 2000). Kompetencija 
paprastai gali būti suprantama kaip žinios 
ir patirtis bei sveiko proto galia (Weinert, 
2001); kompetencija (competency) – ge-
bėjimo atlikti tam tikrą funkciją turėjimas; 
kompetencija (competence) – kompetentin-
gumas, to gebėjimo raiška, kokybiškumas ir 
panaudojimas praktinėje veikloje (Laužac-
kas, Stasiūnaitienė, Teresevičienė, 2005); 
kompetentingumas – gebėjimas ir pastangos 
efektyviai atlikti veiksmus, demonstruojant 
kvalifikacijos turėjimą.

Atsižvelgiant į žinių visuomenės lyderys-
tės kompetencijų formavimosi tendencijas, 
pasirinkta Lyderystės piramidė (2 pav., 
Clark, 2004), kurios sudėtinės dalys api-
ma pagrindinių kompetencijų, lyderystės 
kompetencijų ir profesinių kompetencijų 
lygmenis. Šiame straipsnyje nagrinėjamas 

2 pav. Lyderystės kompetencijų piramidė (Clark, 2004)

Pagrindinės  
kompetencijos

Lyderystės 
kompetencija

Profesinė 
kompetencija

(instruktavimo 
projektavimas)

• Vadovavimo gebėjimai 
• Numatymo gebėjimai 
• Komandų sukūrimas ir vadovavimas 

joms 
• Greitas ir kruopštus situacijos 

įver�nimas 
• Konfliktų sprendimų ska�nimas 
• Projektų valdymas 
•  

 
•

 

 • Suaugusiųjų mokymas 
• Instruktavimo projektavimas 
• Greitas parengimas 
• Konsultavimas 
• Instruktavimas 

 • Komunikacija 
• Komandinis darbas 
• Kūrybingas problemų 

sprendimas 
• Tarpasmeninio bendravimo 

įgūdžiai 
• Santykių su klientais 

valdymas 
• Tikslo siekimas 
• Lankstumas 

• Vadovavimo gebėjimai 
• Numatymo gebėjimai 
• Komandų sukūrimas ir vadovavimas 

joms 
• Greitas ir kruopštus situacijos 

įver�nimas 
• Konfliktų sprendimų ska�nimas 
• Projektų valdymas 
•  

 
•

 

 • Suaugusiųjų mokymas 
• Instruktavimo projektavimas 
• Greitas parengimas 
• Konsultavimas 
• Instruktavimas 

 • Komunikacija 
• Komandinis darbas 
• Kūrybingas problemų 

sprendimas 
• Tarpasmeninio bendravimo 

įgūdžiai 
• Santykių su klientais 

valdymas 
• Tikslo siekimas 
• Lankstumas 

• Vadovavimo gebėjimai 
• Numatymo gebėjimai 
• Komandų sukūrimas ir vadovavimas 

joms 
• Greitas ir kruopštus situacijos 

įver�nimas 
• Konfliktų sprendimų ska�nimas 
• Projektų valdymas 
•  

 
•

 

 • Suaugusiųjų mokymas 
• Instruktavimo projektavimas 
• Greitas parengimas 
• Konsultavimas 
• Instruktavimas 

 • Komunikacija 
• Komandinis darbas 
• Kūrybingas problemų 

sprendimas 
• Tarpasmeninio bendravimo 

įgūdžiai 
• Santykių su klientais 

valdymas 
• Tikslo siekimas 
• Lankstumas 

Darbuotojų dalyvavimo 
strategijų įgyvendinimas
Bendraamžių ir pavaldinių 
rengimas ir mokymas
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tik lyderystės kompetencijų segmentas 
žinių visuomenės kontekste. Ypatingas 
dėmesys skiriamas informacijos ir komu-
nikacijos specialistų strateginės lyderystės 
kompetencijų formavimui besimokančioje 
organizacijoje. 

IKS strateginių lyderystės kom-
petencijų įžvalgos ES studijose ir 
dokumentuose

Europos mastu 2006 m. pateiktos esminių 
(key) kompetencijų rekomendacijos siekiant 
mokymosi visą gyvenimą tikslų (2006/962/
EB). Skaitmeninė kompetencija rekomen-
dacijos metmenyse įvardyta kaip viena iš 
aštuonių esminių žinių ekonomikos kompe-
tencijų. Fragmentacijos skaitmeninėse rin-
kose ir nepatenkinti socialiniai lūkesčiai turi 
įtakos tinklaveikos visuomenės žemiems 
pasitikėjimo reitingams. Pasitikėjimas, 
įprasminantis H. Haste (2001) individo 
atsakomybės ir motyvacijos kompetencijas, 
įgalina skaitmeninio turinio panaudojimo 
perspektyvas, kurios virtualaus žinių eko-
nomikos cikle (COM (2010) 245 galutinis) 
kaitos metu kuria transnacionalinės paslau-
gų ekonomikos tinklus. Galima teigti, kad 
socialinis ekonominis dalyvavimas žinių 
visuomenėje neįmanomas be skaitme-
ninės kompetencijos iš esmės todėl, kad 
jos pagrindu vystomos ir kuriamos kitos 
kompetencijos. Bendrosios Europos rinkos 
siekiamybė rizikos aplinkoje suponuoja 
refleksiją į J. Habermaso emancipuotų ir 
taktinių žinių panaudojimo galimybes. 
Habermaso (Webster, 2006) viešosios srities 
idėja, kuri diskutuojama konkurencingumo 
ir inovacijų diskurse, leidžia daryti prielai-
dą, kad refleksyvios modernybės pakopoje 
(Roxburgh) mokymasis visą gyvenimą in-
dividualizacijos procese yra neišvengiamas 
ir realiatyvus.

Postmodernizmo Baudrillard’o ženklų 
(Webster, 2006; Baudrillard, 2010) kultūros 
visuomenėje naujų kompetencijų įgijimas 
siekiant kokybiško gyvenimo akcentuo-
jamas ir Europos Parlamento bei Tarybos 
rekomendacijose aptariant bendruosius 
mokymosi visą gyvenimą gebėjimus 
(2006/962/EB).

El. gebėjimų manifestas (McCormack, 
2010) identifikuoja esamą situaciją kaip 
konsensusą tarp žinių ekonomikos dalyvių, 
kurie išskiria konkurencingumo, produkty-
vumo,  profesionalumo, darbinio pajėgumo 
ir inovacijų skatinimo prioritetus žinių vi-
suomenėje. Galima teigti, kad žinių ekono-
mikos dalyviams, siekiantiems el. įtraukties 
socialinių sąveikų metu, būtinos esminės 
kompetencijos ir nuolatinis jų ugdymas. El. 
gebėjimų scenarijuje konkurencingumas 
tiesiogiai priklauso nuo inovatyvumo.

Pastaruoju metu į apyvartą įtrauktas 
naujas terminas – Turbo žinių ekonomika 
(McCormack, 2010, p. 71). Tai dinamiš-
ka, inovatyvi ir produktyvi ekonominio 
augimo ciklu grįsta ekonomika. Europos 
el. kompetencijų konstruktas (European e-
Competences Framework, e-CF 2.0, 2010) 
kompetenciją apibrėžia kaip atskleistą 
gebėjimą  pritaikyti žinias, gebėjimus ir 
privalumus siekiant akivaizdžių rezultatų. 
Kompetencijų konstrukto skaitmeninė 
išraiška – trisdešimt šešios kompetenci-
jos, kurių C srities RUN C4 kompetencija 
Problemų vadyba, D srities ENABLE D10 
Informacijos ir žinių vadyba ir E srities 
MANAGE E3 kompetencija Rizikos vadyba, 
todėl daroma įžvalga apie priežastingumo 
sąsajas su esminėmis tyrimo kompetencijos 
apibrėžtimis, kurių atramos taškas – Bec-
ko (Giddens, 2005) rizikos visuomenė ir 
M. Castello (2007) tinklaveika.
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Daugiaskaitmeninis raštingumas – būti-
nas kiekvieno piliečio gebėjimas, padedan-
tis jam tobulinti ir plėtoti informacinės vi-
suomenės kompetencijas. Komunikate „El. 
įgūdžiai XXI amžiuje: konkurencingumo, 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
skatinimas“ (COM (2007) 496 galutinis) 
pabrėžiamos investicijos į žmogiškuosius 
išteklius, el. kompetencijos sistemos ir 
mobilumą lengvinančių priemonių kūrimas, 
formaliojo ir neformaliojo švietimo svarba 
konkurencingoje rinkoje.

Remiantis ES strategija Europa 2020, 
lemiamu žinių ekonomikos veiksniu lai-
koma skaitmeninė kompetencija, kuri yra 
fundamentali individo orientacijai žiniomis 
grįstoje visuomenėje, skatina esminių kom-
petencijų tobulinimą ir plėtrą naudojantis 
el. mokymosi pranašumais. Trys galimi Eu-
ropos atsigavimo scenarijai (COM (2010) 
2020, p. 10) leidžia daryti prielaidą, kad 
Europa gebės pasiekti tvarų augimą, jei bus 
susitelkta į žmonių kūrybingumą, inovaci-
jas ir verslumą. Socialinis kapitalas pagal 
jo funkciją apibūdinamas kaip socialinės 
struktūros darinių įvairovė, palengvinanti 
tam tikrus struktūroje esančių individų 
veiksmus (Coleman, 2005, p. 270) ir ne-
prieštaraujanti Lisabonos susitarimo tiks-
lams, ypač socialinės sanglaudos prioritetui.

Krizės paveiktai ES ekonomikai atsigauti 
būtinas pažangus augimas, kurio esmė – 
žinių ir inovacijų stiprinimas ilgalaikėje 
perspektyvoje. Europos darbo vietų kūrimo 
ir ekonomikos augimo strategijos dalis 
(COM(2011) 567 galutinis), orientuota į 
kokybišką mokymą ir mokymąsi, įrodo, 
kad žmogiškojo kapitalo informacijos po-
tencialas strategiškai turi būti kreipiamas 
tinkama linkme. Socialinis kapitalas viešo-
sios gėrybės aspektu – tai išteklius, kurio 
vertė ryškėja naudojant (Coleman, 2005). 

Galima daryti prielaidą, kad tai galioja ir 
intelektiniam kapitalui, kuris formuojamas 
žinių ekonomikos kontekste ir vartojant yra 
kintantis matmuo. 

Besimokanti organizacija, inovatyviai 
reaguodama į rinkos pokyčius ir saugodama 
sukauptą patirtį, plečia savo žinias ir jas pa-
naudodama įvairiomis išraiškos formomis 
gali siekti numatytų strateginių tikslų, tokiu 
būdu toliau sėkmingai kaupti intelektinį 
turtą. Sisteminis žinių vadybos požiūris 
leidžia organizacijos lyderiui identifikuoti 
kritines kolektyvines kompetencijas ir jas 
tobulinti bei plėtoti. Intelektinio kapitalo 
koncepcijos esmė – jo sudedamųjų dalių 
sąveika ir transformacija. Tikslingų žinių 
potencialas socialinių struktūrų atžvilgiu 
leidžia individui ir kartu organizacijai 
išvengti iracionalios elgsenos paveiktų 
sprendimų. Pasitelkiant IRT kompetenci-
ją lengva sistemiškai identifikuoti mums 
nežinomas organizacijos kompetencijas ir 
trūkstamas žinias, todėl socialinių sąveikų 
metu intelektinis kapitalas duoda akivaiz-
džią pridėtinę vertę. 

Transformacijos tinklaveikos visuome-
nėje skatina produktyvumo augimą, inova-
cijas ir darbo vietų kūrimą ne tik Europos 
mastu, bet ir globalioje žinių ekonomikoje 
(COM (2010) 2020). IRT įtaka modifikuoja 
ir rizikos visuomenės grėsmes – grėsmių 
amplitudė pasipildo informacinių karų 
ataka. Tobulinant el. kompetencijas daro-
mos įžvalgos, kad pereinama į inovacijų 
lygmens kompetencijas, kurios reikalauja 
stiprinti kitas svarbias „i. kompetencijas“ 
(angl. i-competencies – important compe-
tencies) (Fonstad, Lanvin, 2010). I. kom-
petencijų sandaros esmė – bendradarbia-
vimas per skaitmenines ir komunikacijos 
kompetencijas, o jas įvardyti svarbu kuriant 
papildomus i. kompetencijų tipus. Atnaujin-
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tas svarbiausių kompetencijų planas (curri-
cula) padės generuoti ne tik IRT gebėjimus, 
bet ir skaitmenines kompetencijas, kurių 
daugiadalykiam vystymui ir plėtrai būti-
nos sutelktos akademinės bendruomenės, 
pramonės atstovų ir vyriausybės pastangos 
(Fonstad, Lanvin, 2010, p. 18–19).

Globalus kontekstas, įtraukties ir at-
skirties procesai, palaikomos inovacijos 
ir vertybinė kultūra – tai esminių šio laiko 
tendencijų įprasminimas, kuris užtikrina 
stabilumą ir kuria strateginių krypčių gai-
res žinių visuomenėje. Tai koreliuoja ir su 
P. Druckerio (2007) nuostata, kad didžiau-
sias JAV pranašumas yra tas, kad ši šalis 
sugeba pritraukti kompetentingiausią darbo 
jėgą iš viso pasaulio ne dėl galimybės užsi-
dirbti pinigų, o dėl to, kad ten darbuotojai 
yra kolegos, o ne pavaldiniai. Organizaci-
jos, kurios tai supranta, sugebės pritraukti, 
išlaikyti ir motyvuoti pačius geriausius 
darbuotojus. P. Druckerio manymu, tai bus 
svarbiausias konkurencinio pranašumo 
šaltinis per ateinančius 25 metus.

ES žinių ekonomikos prioritetų tęsti-
numas ir strateginės krypties palaikymas 
apibrėžiamas ir Lietuvos ilgalaikės valsty-
bės raidos strategijoje (Žin., 2002, Nr. 113-
5029), kurioje nustatyti ilgalaikiai valstybės 
raidos prioritetai – žinių visuomenė, saugi 
visuomenė ir konkurencinga ekonomika. 
Žinių visuomenės prioriteto antroji įgyven-
dinimo kryptis apibrėžiama kaip gyventojų 
kompetencija, kuri įgyvendinant trečiąjį 
konkurencingos ekonomikos veiksnį įvar-
dijama kaip kūrybiškumo ir inovatyvumo 
tendencija konkurencingoje verslo aplin-
koje. Tokiu būdu priartėjama prie žinių 
plėtros kaip sąmoningo organizacijos ar 
žinių visuomenės kompetencijų, kurių 
anksčiau nebuvo, t. y. naujų kompetencijų, 
kūrimo (Probst, Raub, Romhardt, 2006). 
Taip suformuojamos prielaidos naujo tipo 
kompetencijoms rastis.

Aptariamuoju atveju vertybiškai itin 
svarbi P. Kotlerio (1997, 4 pav.) sukurta ša-
lies galimybių atskleidimo schema, kurioje 
bendroji valstybės kompetencija yra viena 

3 pav. Konceptuali intelektinio kapitalo esmė 
(pagal Jashapara, 2004, p. 287, adaptuota autorės)
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iš esminių lyderiaujančios vyriausybės 
sukūrimo prielaidų.

Europos žinių visuomenės strateginiai 
esminiai dokumentai iš esmės yra grin-
džiami žmogaus esminių kompetencijų 
vystymusi ir pritaikymu gerovės valstybės 
strateginiams tikslams siekti, t. y. pasitel-
kiant individualius gebėjimus siekiama 
kolektyvinės naudos. Europos kontekstas, 
skatinantis mokymąsi visą gyvenimą, 
žmogų charakterizuoja kaip inovatyvią, 
verslią, besimokančią ir pilietiškai brandžią 
socialinėse sąveikose asmenybę.

IKS specialistų strateginės lyderys-
tės kompetencijos žinių vadybos 
požiūriu

Vertybiniu požiūriu svarbiausia yra reikia-
mų žmogiškųjų išteklių, sugebėjimų ir jų 
panaudojimo vizija, kurios įgyvendinimas 
yra neabejotinas organizacijos prioritetas 
ir esminė kitų organizacijos struktūrų su-
dedamųjų dalių kokybiškos veiklos sąlyga.

Socialinių inovacijų investicijų grąža 
per socialinio, intelektinio ir žmogiškojo 
kapitalo sąveiką kuria organizacijos vertę 
rinkoje (5 pav.). Konkurencingumo rodiklis 

tinkamai panaudojant žmogiškuosius ište-
klius yra didinamas. Žmogiškojo kapitalo 
vystymas, t. y. mokymasis, garantuoja tin-
kamą žinių sistemos panaudojimą ir nauju-
mo rinkoje kūrimą. Individų priklausomybė 
nuo kintančios rinkos sąlygų kelia esminius 
reikalavimus socialiniams ištekliams, nau-
dingiems žmogiškajam kapitalui vystyti 
(Coleman, 2005). 

Pasitelkiant H. Haste (2001) kompeten-
tingo žmogaus modelių, ypač „Galvosūkių 
sprendėjo“, analizę, P. Fisko (2006) mar-
ketingo genijaus variacijas per kompeten-
cijų prizmę, konstruotina mąstančio, t. y. 
kompetentingo, individo kompetencijų 
sąveikų grandinė (6 pav.). Mąstančio indi-
vido kompetencijų aprėpties sudedamosios 
dalys yra priklausomos viena nuo kitos. 
Analitinis, pragmatinis, vizualus, holistinis, 
originalus, kūrybiškas, mąstantis individas 
turi tamsiąsias kompetencijų puses – riziką, 
galinčią individo stiprybes paversti silpnybė-
mis. Atviras ir inovatyvus mąstymas skatina 
ieškoti originalių sprendimų ir kūrybiškai 
generuoja naujas idėjas, kurios, deja, gali pa-
sižymėti nepraktiškumu. Holistinis aplinkos 
supratimas leidžia nustatyti įvykių grandinės 

4 pav. Šalies galimybės (Kotler, 1997) 
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priežastinius ryšius, tačiau gali sukelti baimę 
veikti. Rizika kaip atsitiktinumas sustiprina 
nesėkmės veiksnio galimybę. Naujos pasi-
rinkimo alternatyvos atnaujina senų žinių 
aktualumą, kitaip tariant, vienoje situacijoje 
silpnybės gali virsti stiprybėmis, kitoje – 
atvirkščiai. Pernelyg patikėjusiam savo sė-
kme individui kyla grėsmė būti egoistiškam 
ir arogantiškam, o tai, kaip ir emocinis fonas, 
trukdo racionaliai mąstyti. Vizualus, išplės-
tinis socialinės sąveikos aplinkos matymas 
gali trukdyti susitelkti į strateginius tikslus. 

Analitinis mąstymas yra grindžiamas 
loginiais samprotavimais, kuriems būtina 
suteikti praktinę išraiškos formą. Priežas-
tingumo ryšių nustatymas ir gebėjimas ap-
galvoti keletą galimų alternatyvių situacijos 
sprendimo būdų tuo pat metu garantuoja, 
kad žinios ir kompetencijos bus sėkmingai 
pritaikytos praktikoje. Individui vertingos 
tik įdiegtos idėjos ir sprendimai, kurie 

kuria vertę ir motyvuoja judėti toliau nu-
galint tamsiąją kompetencijos pusę – baimę 
veikti. Vizualinė minčių raiška parodo visos 
(socialinės) situacijos konteksto jungtis ir 
kompleksinę sistemą. Veiklos inovatyvu-
mas, sietinas su išskirtinumu ir originalumu, 
neretai yra kritikuojamas, kol priimamas ar 
net virsta visuomenės norma. Gilus mąsty-
mas ir radikalus kūrybingumas – mąstančio 
individo stiprybės, kurias tinkamai panau-
dojus galima išvengti tamsiųjų kompeten-
cijos pusių. Intensyvi konkurencija skatina 
norą tobulėti ir nuolat mokytis, todėl galima 
daryti prielaidą, kad pagal refleksiškumo 
teoriją (Soros, 1999), apimant pažinimo 
ir dalyvavimo funkcijas, lūkesčiais grįstas 
mąstymas per individualias žinias gali virsti 
gebėjimais įveikti užsibrėžtas užduotis. Ref-
leksiškumas apibūdina mąstymo ir tikrovės 
abipusę sąveiką, kurią, anot A. Shutzo, 
galima vadinti vidiniu subjektyvumu.

5 pav. Intelektinio kapitalo schema  
(pagal Firestone, McElroy, 2003, p. 225, modeliuota autorės)
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Intelektinis kapitalas (IK) yra kritinis 
inovacijų ir konkurencinio pranašumo žinių 
ekonomikoje variklis. Pagal OECD (Gurria, 
2011) IK apibrėžiamas kaip organizacijos 
neapčiuopiamų išteklių (organizacinio / 
struktūrinio kapitalo ir žmogiškojo kapi-
talo) ekonominė vertė. Žinių vadyba yra 
suprantama kaip esminė veikla, padedanti 
įgyti, plėtoti ir išlaikyti IK organizacijose. 
Tai reiškia, kad sėkminga IK vadyba yra 
glaudžiai susijusi su žinių vadybos proce-
sais organizacijoje ir tai savo ruožtu leidžia 
daryti prielaidą, kad sėkmingas žinių vady-

bos įgyvendinimas ir vykdymas užtikrina 
ilgalaikį ir nuolatinį IK įgijimą ir augimą.

Remiantis strateginių pokyčių penkių 
veiksnių teorija darytina prielaida, kad sie-
kiant išplėtoto visuomenės žinių potencialo, 
visuomenei, organizacijai, asmeniui svarbus 
nuolatinis mokymasis (Vasiliauskas, 2004). 

Bendrąja prasme žinių vadybos kon-
tekste vystant organizacines strategijas, 
žmogiškųjų išteklių svarba ir gebėjimas juos 
panaudoti išauga, nes tik per individualias 
vertybes, kurios gali virsti kolektyvinėmis, 
ir idealus galima sėkmingai susieti su dabar-

6 pav. Mąstančio (kompetentingo) individo veiksmų sąveika  
(pagal Fisk, 2006, p. 90–91, ir McCall, Morgan, 1998, p. 36–37, sudaryta autorės)
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ties ir ateities vizijomis (7 pav.). Gebėjimas 
valdyti veiksmų sąveikas yra kritinė vady-
bos funkcija, kurios centre – žmogiškųjų 
išteklių valdymas. Taigi kompetencijų vieta 
žemėlapyje  palaiko visą bazinę strateginių 
tikslų siekimo struktūrą. 

Apibendrinant galima teigti, kad žinių 
vadyba apskritai yra svarbiausių informaci-
jos ir komunikacijos specialistų strateginių 
lyderystės kompetencijų atramos taškas.

Empirinio tyrimo dizainas

Globalizacijos kontekste individualumas / 
visuomeniškumas, kompetencijos / efekty-
vumas ir kompleksiškumas / koncentracija 
yra tarpusavyje susiję, todėl šie skaitmeni-
nės bei tvarios ekonomikos procesai veikia 
organizacijos valdymo sričių efektyvumą. 
Atlikus ir susisteminus mokslinės ir specia-
liosios literatūros šaltinių analizę, vadovau-
jantis metodologinėmis rekomendacijomis, 
ekspertinė apklausa apėmė įvairialypius 

tyrimo objekto aspektus: IKS strateginės 
lyderystės kompetencijos sampratos api-
brėžimą, jos formavimosi tendencijas žinių 
visuomenės problematikos kontekste, žinių 
vadybos integracinius aspektus. Tyrime lai-
komasi nuostatos, kad, siekiant nustatyti IKS 
strateginės lyderystės kompetencijų kryptis 
besimokančioje organizacijoje, reikia žinoti 
informacijos ir komunikacijos procesuose 
dalyvaujančių lyderių, ekspertų nuomonę, 
patirtį, rekomendacijas ir pastebėjimus 
apie svarbiausias IKS strateginės lyderystės 
kompetencijas,  lemiančias organizacijos ir 
jos lyderio sėkmę artimiausiais penkeriais 
metais. Būtina atskleisti lyderystės kom-
petencijos sampratos daugiaaspektiškumą 
ir įvairovę, kryptingą organizacijos tikslų 
siekį, pokyčių valdymą, valdomą kūrybišku-
mą, efektyvų organizacinės kompetencijos 
sudedamųjų dalių bloką, žinių darbuotojų 
įvertinimą, mokymąsi visą gyvenimą, dar-
buotojų motyvaciją mokytis ir kūrybiškumo 

7 pav. Individo kompetencijų vieta socialinių aplinkų atžvilgiu  
(pagal Vasiliauskas, 2004, p. 361, ir Teck, Grinyer, 1995, p. 70, modeliuota autorės, 

paryškinimas – S. J.)
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8 pav. Globalios lyderystės sistema  
(pagal Mendenhall ir kt., 2013, p. 68, adaptuota autorės)
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Sisteminių lyderio 
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bei inovacijų skatinimą. Ypač vertingi realūs 
ekspertų geros praktikos pavyzdžiai, esamų 
problemų ir iššūkių įvardijimas, strateginių 
plėtros krypčių prognozavimas, situacijos 
suasmeninimas (adaptavimas savo patirčiai) 
ir rekomendacijos bei pasiūlymai. 

Sistemų mokslu grindžiamo požiūrio ir 
holistinės perspektyvos naudingumą įrodė 
daugelis  įvairių sričių mokslininkų, taiky-
dami juos savo tyrimo objektams (Senge, 

2001; Eden, Ackermann, 2000). Minėtų 
autorių nuomone, sistemų mokslu grindžia-
mas požiūris tinkamas bet kuriuo lygmeniu 
tiriamai sistemai, kuri apima daugybę 
skirtingo lygmens posistemių. Remiantis 
sistemų teorijos nuostata formuluojami 
bendri sistemos dėsniai, nepriklausomai 
nuo sistemos tipo. Atsižvelgiant į tai, kad 
tyrimo objektas yra socialinė sistema, čia 
naudojamos lanksčiųjų sistemų metodo-
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logijos paskirtis yra padėti modeliuoti 
kompetencijas žinių visuomenės kontekste, 
siekiant priimtais sprendimais reformuoti 
nusistovėjusią sistemą. 

Atrinkus per 70 Lietuvos ir užsienio eks-
pertų, apklausoje, kuri buvo atlikta 2012 m. 
spalio–2013 m. sausio mėn., dalyvavo 
57 ekspertai. Apklausti ekspertai padalyti į 
dvi lygias grupes: apklausta 27 Lietuvos ir 
30 užsienio ekspertų. Iš jų 27 (9 Lietuvos  
ir 18 užsienio) ekspertai yra apgynę diserta-
cijas, 12 profesorių (po 6 atstovus Lietuvos 
ir užsienio grupėse). Remiantis atliktos 
mokslinės ir specialiosios literatūros ana-
lizės rezultatais, tyrimui buvo pasirinkti 
mokslo įstaigų, valstybės, asociacijų ir 
privataus sektoriaus atstovai. 

Ekspertų atrankos procesas patogiosios 
atrankos būdu buvo vykdomas 2012 m. 
rugpjūčio–lapkričio mėn. Įvertinus laiko 
ir lėšų sąnaudas buvo pasirinktas ekspertų 
apklausos metodas, pasitelkiant IRT teikia-
mas galimybes (komunikacija el. paštu). 
Kiekvienam ekspertui buvo parengtas ir 
išsiųstas individualus el. laiškas. 

Naujausiose mokslinėse studijose (Men-
denhall ir kt., 2013), kuriose analizuojamos 
globalios lyderystės kompetencijų vertini-
mo sistemos ir kuriami nauji jų analizės 
modeliai, konstatuojama, kad globalios 
lyderystės tyrimų laukas „tebėra ankstyvos 
stadijos, neturintis baigtinės sampratos 
ir tiksliai apibrėžtos jai būdingų elgsenų 
aibės“ (Mendenhall ir kt., 2013, p. 137). 
Taip pat visuotinai teigiama, kad globalios 
lyderystės  fenomenas yra toks sudėtingas, 
kad neįmanoma tikėtis šią problematiką 
apskritai turint labai tikslius sprendimų 
parametrus.

Daroma prielaida, kad toliau vystantis 
globalios lyderystės konceptui, gali būti 
sukurta dar daugiau naudingų vertinimo 

sistemų. Tyrimui šios apibendrinamosios iš-
vados yra metodologiškai svarbios ir leidžia 
pasirinkti vieną iš naujausių ir labiausiai 
su tiriamuoju objektu susijusią ekspertų 
atsakymų analizės vertinimo metodiką – 
Globali lyderystė online (angl. Global 
Leadership Online – GLO). Tikėtina, kad 
autorės atliktas tyrimas taip pat prisidės prie 
šios srities sprendimų plėtotės. 

E. Gundling ir kolegos (Mendehall ir kt., 
2013) sukūrė GLO, remdamiesi moksliniais 
tyrimais, kurie buvo pagrįsti tarptautine eks-
pertų apklausa, atlikta 26 valstybėse. GLO 
sistemą sudaro penkios dimensijos, kurios 
viduje struktūruojamos pagal jų specifiką 
atspindinčius aspektus: 

1. Skirtumų išskyrimas; 
2. Neatitikčių įveikimas; 
3. Sistemos atvirumas;
5. Balanso išlaikymas;
6. Sprendimų kūrimas.

Šios dimensijos buvo pritaikytos apdoro-
jant ekspertų apklausos rezultatus.

Išvados

• Siekiant tęstinės veiklos, orientuotos į 
darnų darbinės aplinkos funkcionavimą, 
asmeninių savybių panaudojimą, IRT 
išmanymą, būtinas nuolatinis individo 
poreikis tobulėti ir mokytis.

• Materialistinė istorijos samprata kaip 
pagrindinį socialinės kaitos šaltinį nu-
rodo ekonominius veiksnius, o Weberio 
teigimu (Norkus, 2003), kaitos priežastis 
yra žmogaus motyvacija ir idėjos. Iš to 
daroma išvada – esmė yra socialiniame 
veiksme, o ne struktūrose. Remdama-
sis šiais skirtumais Haste teigia, kad 
nėra „idealių“ kompetencijų, ir išskiria 
metakompetencijos sąvoką, kuri žinių 
visuomenėje aprėpia inovacijų vadybą 
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ir tęstinumą. Priimtiniausias ir tinka-
miausias pamatas žinių visuomenės 
kompetencijoms nagrinėti yra Becko ir 
Castellso rizikos ir tinklaveikos teorijos.

• Anot Giddenso, vėlyvos modernybės 
reiškiniai turi išskirtinį bruožą – ref-
leksiją, kurios verifikavimas suponuoja 
mokymosi visą gyvenimą idėją, kai 
atliekant socialinį veiksmą siekiama op-
timalios sprendimų priėmimo kontrolės. 
Tapatumo klausimų svarba šiuolaikinėje 
visuomenėje leidžia daryti prielaidą, kad 
individo identiteto savianalizė kyla iš 
socialinės transformacijos ir požiūrio į 
reiškinius kaitos, veikiančios socialinių 
įtakų kontekste. Savistabai reikalingi 
gebėjimai įgyjami vykstant nuolatinio 
mokymosi pažangai, todėl galima teigti, 
kad individo tapatumo suvokimo laipsnis 
priklauso nuo paties individo asmeninės 
patirties ir jos apmąstymų. Ši loginė išva-
da neprieštarauja kitų autorių teiginiams, 
kad inovacinei veiklai nepakanka vien 
kompetencijos, tam reikalingi ir kūrybi-
nio mąstymo įgūdžiai. Svarbiausias tokio 
mąstymo bruožas – motyvuotai pastebėti 
tai, ko nepastebi kiti.

• Individų priklausomybės bendruomenei 
poreikis ugdo atsakomybės kompetenciją 
ir motyvuoja bendruomenę siekti kolek-
tyvinių strateginių tikslų. Dėl to rinkos 
vertybės priešpriešinamos visuomenės 
vertybėms ir nepaisoma socialinių veiks-
mų padarinių (Soros, 1999). 

• Pasitelkiant Haste, kompetentingo žmo- 
gaus modelių, ypač „Galvosūkių spren-
dėjo“ analizę, Fisko marketingo genijaus 
variacijas, per kompetencijų prizmę 
konstruotina mąstančio, t. y. kompeten-
tingo, individo kompetencijų sąveikų 
grandinė. Mąstančio individo kompe-
tencijų aprėpties sudedamosios dalys yra 

priklausomos viena nuo kitos. Analitinis, 
pragmatinis, vizualus, holistinis, origina-
lus, kūrybiškas mąstantis individas turi 
tamsiąsias kompetencijų puses, t. y. rizi-
ką, kuri individo stiprybes gali paversti 
silpnybėmis. Gebėjimas valdyti veiksmų 
sąveikas yra kritinė vadybos funkcija, 
kurios centre – žmogiškųjų išteklių 
valdymas. Žinių visuomenės esminiai 
elementai – žinių kūrimas, išsaugojimas, 
sklaida ir panaudojimas patenkina ne tik 
esminius individo poreikius, bet ir skati-
na savirealizaciją ir socializaciją.

• Darbuotojų kvalifikacija tampa vis svar-
besniu kriterijumi, apibūdinančiu darbo 
jėgos pasiūlą. Ateityje šalies konkuren-
cingumą vis labiau lems produkcijos 
kokybė, inovatyvumas, darbo našumas, 
o šalies ūkis turės dar labiau persiorien-
tuoti link aukštesnės pridėtinės vertės 
produktų ir paslaugų gamybos. Šios ten-
dencijos tiesiogiai priklauso nuo darbo 
jėgos kompetencijos ir kvalifikacijos. 
Remiantis strateginių pokyčių penkių 
veiksnių teorija darytina prielaida, kad 
siekiant išplėtoto visuomenės žinių 
potencialo, visuomenei, organizacijai, 
individui svarbus nuolatinis mokymasis. 
Efektyvus turimo potencialo panaudoji-
mas prisitaikant prie kintančios aplinkos 
konteksto leidžia valdyti strateginius 
procesus. Kompleksiško požiūrio į so-
cialinę kontrolę šalininkai diferencijuoja 
šiuolaikinę žinių vartotojų visuomenę 
ir siekiant konkurencingumo rinkos 
segmentuose, ženklų išraiška galima 
kompetencijos forma. Žinių bagažas yra 
ne tik pranašumas, bet ir ribojanti patir-
tis, neleidžianti veržtis į sritis, kuriose 
galima padaryti atradimų.

• Straipsnio autorės atlikto tyrimo konteks-
te, pažymėtina prof. habil. dr. A. Kak-
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lausko nuomonė „...siekiant tapti ir 
išlikti lyderiu, svarbu mąstyti globaliai 
ir dinamiškai, atsižvelgiant į tendenci-
jas ir pokyčius, bei būti inovatoriumi, 
nuolat ieškančiu ir diegiančiu naujas 
idėjas ir sprendimus“. Šiam teiginiui 
pritaria ir prof. habil. dr. R. Gatautis, 
kuris ne tik išskiria kompleksiškumo 
svarbą, bet ir ją papildo „...manau, dar 
svarbu yra holistinis ir kompleksinis 
požiūris, kuris neturėtų būti ribojamas 

skaitmeniniu kompleksiškumu“. J. Pa-
ley, Bill&Melinda Gates fondo atstovas, 
svarbiausias kompetencijas apibendrina 
įvardydamas pokyčių ir informacijos 
filtro problemas: „...galbūt vienintelis 
kintantis dalykas šiame kontekste yra 
tai, kad informacijos pertekliaus amžiuje 
sprendimai turi būti priimami greičiau, 
nei kada nors anksčiau. Taigi, vartojimui 
pasirinktos informacijos filtravimas tam-
pa gerokai svarbesnis.“
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DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION SPECIALISTS’ STRATEGIC 
LEADERSHIP COMPETENCE TRENDS IN KNOWLEDGE SOCIETY

Saulė Jokūbauskienė
S u m m a r y

Even though knowledge society has been estab-
lished several decades ago, it is still recognized 
that there is often a gap among the requirements 
of knowledge society and its participants. These 
requirements, such as competitiveness, efficiency, 
and professionalism, and knowledge society par-
ticipants’ core competencies do not correspond 
to each other. The insufficient competitiveness of 
Europe and e-exclusion are determined by a poor 
collaboration of state institutions and business or-
ganisations, a slow ICT infrastructure integration 

into knowledge economy processes, as well as the 
deficiency of knowledge organisation specialists. 
The global organization of strategic thinking im-
plements its strategic goals regarding the creation 
of consistent competencies, trust, and responsibil-
ity. In the article, the development of information 
trends and communication strategic leadership 
competencies in knowledge society are analysed, 
the results of an empirical qualitative research are 
presented and a brief interpretation of experts’ in-
sights is given.     

Įteikta 2013 m. gegužės 14 d.
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Straipsnyje aktualinamos šiuolaikinių bibliotekų elektroninės informacijos paslaugos. Siekiant jų efekty-
vumo ir kuo geriau tenkinti išaugusius informacijos vartotojų poreikius, siūlomi alternatyvūs projektinei 
veiklai būdai – „debesų“ technologijos. Šie technologiniai sprendimai turėtų palengvinti bibliotekų išgy-
venimo problemas ir suteiktų galimybių siūlyti naujas elektronines paslaugas – virtualias elektronines 
skaityklas. 

Aptariami pasikeitę skaitytojų informacijos poreikiai, identifikuojamos bibliotekų problemos ir iššū-
kiai, kuriuos jos turi įveikti, kad maksimaliai patenkintų vartotojų poreikius. Kaip vykdomos bibliotekų 
projektinės veiklos alternatyvą autorė parodo kitas galimybes. Paaiškinus „debesų“ technologijų esmę, 
analizuojamos „debesų“ technologijų paslaugos, kurios padėtų sukurti virtualią biblioteką „debesyje“. 
Perkeliant skaitmeninius bibliotekos fondus į „debesį“, dalį bibliotekos problemų išspręstų „debesų“ pa-
slaugos teikėjas.  Straipsnio autorė siūlo virtualios bibliotekos „debesyje“ struktūrinę schemą, pagal kurią 
sumodeliuota biblioteka ne tik teiktų tradicines informacijos paslaugas, bet ir galėtų tapti trečiąja vieta 
internete. Įvardijama naujos kartos bibliotekos paslauga – virtuali elektroninė skaitykla, apibrėžiamos 
funkcinės jos galimybės. Šios įžvalgos yra grindžiamos mokslinių straipsnių ir ekspertų apibendrinimų 
analize, pasaulio mokslininkų ir praktikų atliktais bandymais.

Pagrindiniai žodžiai: šiuolaikinė biblioteka, „debesų“ technologijos, „debesų“ paslaugos (SaaS, 
IaaS, PaaS, LaaS), „debesų“ modeliai, skaitmeninė biblioteka, skaitmeninės informacijos valdymas, vir-
tuali biblioteka „debesyje“, virtuali elektroninė skaitykla.

XXI amžius pasižymi naujais informacinių 
technologijų (IT) sprendimais visose gyve-
nimo srityse, išnaudojant tinklų ir interneto 
galimybes. Daugiafunkcės informacijos 
gausėjimas internete ir būdų tai informacijai 
pasiekti įvairovė išugdė „interneto kartą“, 
pasižyminčią dinamiškumu, judrumu bei 
spontaniškumu. Jai internetas yra ta vieta, 
kur galima greitai rasti rūpimą informa-
ciją, klausytis muzikos ar žiūrėti vaizdo 
medžiagą, žaisti žaidimus, bendrauti su 

kolegomis, dalytis nuotraukomis, atlikti 
įvairias užduotis (tvarkyti tekstą, redaguoti 
nuotraukas, kurti pateiktis ir pan.), vykdyti 
projektus, dalyvauti tarptautinėse konfe-
rencijose ar įgyvendinti verslo „be sienų“  
idėjas (Mcmillan, Morrison, 2006). 

Šie pasikeitimai visuomenėje neišven-
giamai veikia ir bibliotekų veiklą. Kokie 
pokyčiai vyksta visuomenėje, kaip trans-
formuojasi mokslo ir socialinis laukas, kaip 
keičiasi bibliotekos vertė ir vaidmuo jame, 
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plačiai aptarta prof. Audronės Glosienės 
mokslo studijoje (Glosienė, 2010). Autorė 
aptaria šiuolaikinės bibliotekos statusą pa-
brėždama, kad „socialinis kontraktas, kuriuo 
bibliotekos įpareigotos teikti kokybiškas 
žinias ir informaciją visiems piliečiams už 
jų pačių gera valia skiriamų mokesčių dalį, 
sąlygos iš esmės keičiasi“ (Glosienė, 2010, 
p. 90). Mažėjantis finansavimas – tai dar 
vienas iš veiksnių, verčiantis bibliotekas 
persitvarkyti, kitaip organizuoti savo veiklą 
ir paslaugas.

Mokslinių straipsnių analizė rodo, kad 
tyrėjai, nagrinėję pasikeitusią bibliotekų 
veiklos situaciją, įvardijo naujus XXI am-
žiaus bibliotekų iššūkius, tiek perkeliant 
teikiamas paslaugas į internetą, tiek sten-
giantis suvaldyti, kontroliuoti skaitmeninę 
informaciją (Cockrell, Jayne, 2002; Ma-
loney, Bracke, 2004; Petrauskienė, 2004; 
Varnienė-Janssen, 2004; 2010; Hendrix, 
2010; OCLC, 2011). Įžvalgose akcentuoja-
ma, kad tradiciniai informacijos pateikimo 
ir jos paieškos modeliai, kai dirbama inter-
nete, yra nelankstūs ir neatitinka šių dienų 
skaitytojų, ypač interneto kartos, poreikių. 
Ši karta nėra susipažinusi su tradicinės 
bibliotekos informacijos organizavimo 
metodais – katalogais, indeksais ar kitais 
panašiais įrankiais. Perkeliant bibliotekos 
veiklą į internetą, naudojama bibliotekos 
techninė infrastruktūra su paveldėta sis-
tema, kuri nėra kurta interneto aplinkoje. 
Nors ji reorganizuojama, tačiau ir toliau 
remia tradicinius bibliotekos informacijos 
paieškos procesus, kurie nebūtinai tenkina 
vartotojų lūkesčius. Daugeliu atveju varto-
tojai, naudodamiesi bibliotekos svetainės 
informacijos navigacija, vis dar turi suprasti 
bibliotekinius dalykus (kortelių katalogus) 
(Maloney, Bracke, 2004).  

Reikalingas naujas požiūris, naujas 
mąstymas, nukreipiantis žvilgsnį toliau nei 

bibliotekos tradicijos. Prof. A. Glosienė 
labai taikliai pastebėjo, kad sprendimus gali 
palengvinti bibliotekų ir verslo suartėjimas. 
„Inovatyvumas ir verslumas nebėra būdingi 
ir reikalingi tik verslo sektoriui <...> Nei 
mokslo, nei inovacijų monopolio nebeturi 
nė viena atskirai paimta sritis; ir žinios, ir 
inovacijos gimsta sąveikose“ (Glosienė, 
2010, p. 12–13).

XXI amžiaus pirmame dešimtmetyje 
pasiūlytos „debesų“ technologijos (angl. 
Cloud Computing) pirmiausia buvo skirtos 
smulkiajam ir vidutiniam verslui, tačiau jos 
tampa vis populiaresnės ir kituose sekto-
riuose – ne tik dėl technologinių sprendimų, 
lengvinančių finansinę naštą, ne tik dėl 
palankių sąlygų greitai atsinaujinti, keistis, 
modernėti, bet ir dėl globalizacijos, kai „de-
besų“ technologijos tampa IT kaip paslauga 
(Buyya ir kt., 2009; Wang it kt., 2010). 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti šiuo-
laikinių bibliotekų galimybes efektyviai 
teikti vartotojams el. paslaugas, išnaudojant 
„debesų“ technologijų pranašumus kaip al-
ternatyvius bibliotekų vykdomai projektinei 
veiklai atsinaujinimo kelius; sumodeliuoti 
bibliotekos bendruomenės „debesyje“ 
struktūrinę schemą su naujos kartos el. skai-
tyklos paslauga; pagrįsti tokios bibliotekos 
ir el. skaityklos „debesyje“ funkcionalumą 
ir praktinio įgyvendinimo galimybes.  

Keliami uždaviniai:
• suformuluoti problemas, su kuriomis 

susiduria bibliotekos, kad galėtų at-
sinaujinti ir kartu teikti vartotojams 
el. paslaugas internetu, kurios maksi-
maliai tenkintų jų lūkesčius; 

• išnagrinėti „debesų“ technologijų esmę, 
modelius ir paslaugas, kuriomis galėtų 
pasinaudoti šiuolaikinės bibliotekos;

• išnagrinėti praktinę patirtį ir tyrėjų 
įžvalgas kuriant biblioteką „debesyje“;
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• remiantis atlikta straipsnių analize, prak-
tiniais „debesų“ technologijų taikymo 
bibliotekoms bandymais ir „debesų“ 
technologijų galimybėmis, numatyti mo-
dernios virtualios bibliotekos bendruo-
menės „debesyje“ struktūrą. Apibrėžti 
virtualios elektroninės skaityklos biblio-
tekos „debesyje“ sąvoką, jos funkcijas ir 
galimybes, kurios galėtų kiek įmanoma 
geriau tenkinti bibliotekos lankytojų, 
ypač interneto kartos, poreikius;

• apibendrinti teorines įžvalgas ir sumode-
liuoti virtualios bibliotekos su virtualia 
el. skaitykla „debesyje“ struktūrinę 
schemą; pagrįsti modeliuojamos biblio-
tekos praktinį įgyvendinimą;

Straipsnis parengtas remiantis moksli-
nės literatūros bei ekspertų pranešimų ir 
apibendrinimų analize, autorės įžvalgomis, 
abstrakcijos ir analogijos bei apibendrinimo 
metodais.

Šiuolaikinių bibliotekų, teikiančių 
elektronines paslaugas internetu, 
iššūkiai ir problemos

Tradicinė biblioteka kaupia, saugo ir patei-
kia vartotojui suklasifikuotą ir skirtą nau-
doti spausdintą ir nespausdintą medžiagą 
skaityti, komunikuoti, studijuoti, tirti ir t. t. 
(ODLIS, 2013). Institucinė biblioteka teikia 
vartotojams paslaugas pagal jų poreikius. 
Šiuolaikinė biblioteka, keičiantis vartotojų 
poreikiams, turėtų ieškoti naujų būdų ir 
metodų tiek organizuodama savo veiklą, 
tiek valdydama informaciją ir aptarnau-
dama informacijos vartotojus. Kaip teigia 
R. Petuchovaitė, „bibliotekų, kaip viešųjų 
informacijos paslaugų organizatorių, tra-
diciniu ir išskirtiniu bruožu galima laikyti 
adaptaciją – gebėjimą prisitaikyti prie be-
sikeičiančių aptarnaujamų bendruomenių 

poreikių, rinkos jėgų ir naujų technologijų“ 
(Petuchovaitė, 2003, p. 90). 

Aptarsime, kaip formuojasi šiuolaiki-
nėje visuomenėje informacijos vartotojų 
įpročiai, kokie yra bibliotekos vartotojų 
informacijos poreikiai? Pažindamos savo 
skaitytoją, bibliotekos gebės geriau atlikti 
savo misiją. 

Visur pasiekiamas internetas ir informa-
cijos lavina jame suponuoja norą gauti rū-
pimą informaciją pirmiausia internete. Šis 
įprotis išugdo pakankamai gerus įgūdžius 
naršyti internete, laisvai naudotis nuoro-
domis, rašyti el. laiškus, bendrauti socia-
liniuose tinkluose, dalytis nuotraukomis ar 
vaizdo įrašais, daryti bankinius pavedimus, 
dirbti taikomosiomis programomis inter-
nete, dalyvauti mokslinėse konferencijose, 
diskusijose ir pan. Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, gyventojų 
naudojimosi internetu asmeniniais tikslais 
teigiami pokyčiai per 2011–2012 m. mato-
mi daugumoje tiriamų sričių. Pavyzdžiui, 
skaitančių naujienas, laikraščius, žurnalus 
internetu dalyvių skaičius nuo 57 proc. iš-
augo iki 62 proc.; skambinusių internetu bei 
dalyvavusių vaizdo konferencijose rodikliai 
padidėjo nuo 44 proc. iki 48 proc.; naudojosi 
internetinės bankininkystės paslaugomis – 
41 proc. 2011 m., o 2012 m. – 44 proc.; 
naudojimasis el. viešosiomis paslaugomis 
per metus išaugo net 7 proc. – nuo 30 proc. 
2011 m. iki 37 proc. 2012 m. (Oficialios 
statistikos portalas, 2013).

 Papildomą pagreitį veiklai internete 
duoda išmaniųjų įrenginių paplitimas ir jų 
funkcionalumas. Pavyzdžiui, turint išmanųjį 
telefoną, galima pasiekti ir žiniasklaidos 
pranešimus, ir el. paštą, ir socialinius 
tinklus, ir klausytis mp3 įrašų ar žaisti 
internetinius žaidimus. Išmanieji įrenginiai 
(telefonai, planšetės) puikiai tinka ir jungtis 
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prie bibliotekos svetainės, galima užsisakyti 
norimą leidinį ar skaityti el. knygą. Pasaulis 
tampa matomas, girdimas, skaitomas tiesiog 
delne – visa tai pasiekiama bet kuriuo paros 
metu, iš bet kurios buvimo vietos. Lietuvoje 
labai gerai išvystyta interneto infrastruktūra. 
Šalyje veikia apie 100 paslaugų teikėjų. 
Intensyvi konkurencija lėmė ir technologi-
jų pažangą. Suformuotas beveik 5000 km 
ilgio šviesolaidinis tinklas, jo panaudoji-
mas 2012 m. išaugo daugiau nei 20 proc. 
Vyriausybės vykdomi RAIN (2005–2008) 
ir RAIN2 (2009–2014) projektai leis pla-
čiajuosčiam internetui pasiekti ir kaimo 
vietoves, per 1600 šalies gyvenviečių. Prie 
šios infrastruktūros iki 2013 m. pabaigos 
planuojama pajungti per 800 belaidžio ryšio 
bokštų. Internetu galės naudotis 98 proc. ša-
lies kaimo vietovių gyventojų (Plačiajuostis 
internetas, 2013). Šiuo požiūriu Lietuva 
tampa viena iš geriausiai išsivysčiusių pa-
saulyje šalių, kurioje šviesolaidinis inter-
netas pasiekiamas be apribojimų. Rinkos 
tyrimo kompanijos TNS LT 2011 m. duome-
nimis, mobiliųjų naršytojų internete skaičius 
per metus padvigubėjo. Daugiau nei kas 
antras mobilusis interneto naršytojas daž-
niausiai pasitelkia elektroninio pašto funk-
ciją, 44 proc. naudojasi mobiliųjų įrenginių 
paieškos sistemomis, o 40 proc. jungiasi prie 
socialinių tinklų svetainių (Bitinaitė, 2012). 
Pasak tyrėjų, 60 proc. mobiliųjų naršytojų 
Lietuvoje sudaro jaunesni nei 15–29 metų 
amžiaus gyventojai. 

Skaitmeninė informacija kuriama ir 
platinama interneto kanalais daug greičiau 
nei klasikinėje spaudoje – pranešimai ži-
niasklaidoje atsinaujina kas 15 min. ar dar 
greičiau. Tai irgi daro įtaką informacijos 
vartotojų įpročiams – gauti informaciją 
kuo greičiau. Informacijos plitimo greitį 
didina galimybė dalytis informacija su 

draugais, pažįstamais socialiniuose tin-
kluose, nuspaudžiant mygtuką „Patinka“ 
(angl. „Like“).

Informacijos vartotojo aktyvumą ska-
tina galimybė rašyti komentarus, užduoti 
klausimus ar dalyvauti įvairiose siūlomose 
akcijose. Atsakas leidžia plėtotis diskusi-
joms, keistis požiūriais – tai skatina žmones 
užimti aktyvią poziciją ir savo ruožtu ugdo 
domėjimąsi naujovėmis, kartu ir norą tobu-
lėti, neatsilikti nuo kolegų. Galime kalbėti 
apie nuolat besimokančią visuomenę, nes 
aplinkos pokyčiai tokie dideli, kad šių dienų 
naujovės rytoj jau taps nebeaktualios. Kaip 
rašoma A. Garalio straipsnyje, „besimokan-
čios organizacijos yra naujos XXI amžiaus 
ateities įmonės, o jų sukūrimas sudaro 
pagrindą darbuotojų potencialui atskleisti, 
atsiranda galimybė organizacijai nuolat, 
nenutrūkstamai vystytis. Įgytos žinios bei 
įgūdžiai sukuria pagrindą naujoms žinioms 
ir įgūdžiams įsisavinti, ir šį procesą galima 
palyginti su spirale, kuri sukasi ir kyla į 
viršų“ (Garalis, 2003, p. 49). 

Informacijos gausa internete ne visuomet 
atlieka teigiamą vaidmenį – reikia mokėti 
atrinkti pačią naujausią informaciją, kuri 
būtų reikšminga tam tikru momentu. In-
formacija turi būti patikima (Christauskas, 
Stungurienė, 2007), tai ypač aktualu moksli-
ninkams, tyrėjams, nes jų išvadomis dažnai 
remiasi kiti informacijos vartotojai.

Interneto patrauklumą didina galimybė 
įvairiais būdais bendrauti – tai ne tik el. 
susirašinėjimas, bet ir socialiniai tinklai, 
forumai, internetinės diskusijos, seminarai, 
komunikacija vaizdais ir balsu. Kinta ir 
mokslo komunikacija. „Mokslo rezultatų 
sklaida, vykusi įvairiais komunikacijos 
kanalais, suskait meninama, todėl atsiranda 
efektyvesnio mokslininkų bendradarbia-
vimo, mokslinių tinklų plėtros, mokslo 



117

rezultatų sklaidos prielaidų, taip pat žinioms 
visuomenėje plisti“ (Atkočiūnienė, 2009, 
p. 70). „Komunikaciją tarp mokslininkų 
(mokslininkas–mokslininkui), informacinės 
mokslininkų sąveikos būtinybė, mokslinės 
informacijos ieškos ir sklaidos cikliškumas 
rodo mokslo komunikacijos mokslininkas–
mokslininkui (-ams) svarbą, atskleidžia 
netiesioginę jos esatį visose mokslo komu-
nikacijos raiškose“ (Stonkienė ir kt., 2009, 
p. 49). Vykdant mokslinės komunikacijos 
plėtrą, sudarant sąlygas susipažinti su kole-
gų mokslininkų pasiekimais ir atliekamais 
tyrimais, kuriamos mokslinės produkcijos 
institucinės talpyklos (Viliūnas, Glosienė, 
2009). Taigi komunikavimo įpročiai taip 
pat yra aktualūs.

Čia aptarta tik dalis informacijos var-
totojų įpročių, tačiau, straipsnio autorės 
nuomone, jie yra bene patys svarbiausi. 
Taigi, apibendrintai galima teigti, kad ak-
tualiausi šių dienų informacijos vartotojų 
poreikiai yra:
• gauti naujausią informaciją; 
• gauti patikimą informaciją;
• informaciją gauti bet kuriuo metu;
• informaciją gauti būnant bet kur;
• informaciją skaityti bet kokiu skaitymo 

įrenginiu;
• galimybė komunikuoti, diskutuoti.

Bibliotekos, teikusios tradicines paslau-
gas, turi persitvarkyti. Lietuvos kultūros 
politikos nuostatose pažymėta, jog būtina 
šalies bibliotekose diegti informacines 
sistemas; sudaryti skaitytojams sąlygas nau-
dotis tarptautiniu bibliotekų abonementu ir 
globaliais informacijos tinklais; sudaryti 
bibliotekose tinkamas sąlygas  kaupti ir 
saugoti nacionalinio kultūros ir mokslo 
paveldo objektus; įgyvendinti bibliotekų 
modernizavimo programą (LRV 2001 m. 
gegužės 14 d. nutarimas Nr. 542). 

Laikantis nurodytos strategijos, mūsų 
šalyje dažniausiai vykdomos projektinės 
veiklos1, kurių rezultatai iš esmės sudaro 
pagrindą Lietuvos bibliotekoms teikti 
el. paslaugas. Mokslo bendruomenei ak-
tualios el. informacijos kaupimui ir sklai-
dai kontroliuoti ir įgyvendinti Lietuvoje 
įkurtas Lietuvos akademinių bibliotekų 
informacinės infrastruktūros mokslui ir stu-
dijoms palaikymo ir plėtros konsorciumas 
(2010 m.). Pagrindiniai konsorciumo užda-
viniai – plėtoti integruotą Lietuvos mokslo 
ir studijų informacinę erdvę LABT (Lietu-
vos akademinių bibliotekų tinklas) bei tęsti 
veiklas, susijusias su informacinės sistemos 
eLABa (el. Lietuvos akademinė biblioteka) 
palaikymu ir plėtra (LABT, 2013).

Paanalizuokime, kokias užduotis tenka 
spręsti bibliotekoms, kokie iššūkiai laukia 

1   Paminėsime keletą svarbesnių įgyvendintų Lie-
tuvoje projektų. Virtualios aplinkos sukūrimo projektas 
LIBIS (2004), numatantis senų ir retų dokumentų skai-
tmeninimą, šių dokumentų prieigą virtualios bibliotekos 
pagrindu (Varnienė, 2004). Projektas „Bibliotekos pa-
žangai“ (2008–2012), kurio rezultatas – sukurtas vienas 
tankiausių VIP (viešos interneto prieigos) tinklų Euro-
poje (Rutkauskienė, 2009). Įgyvendinant Europos Są-
jungos struktūrinių fondų remiamus projektus „Lietuvos 
akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas“, „Lietuvos 
virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duome-
nų bazės sukūrimas“ bei „Lietuvos mokslo ir studijų 
e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“, 
buvo sukurtas Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas 
(LABT, 2013). Tai sudarė pagrindą kurti  ir plėtoti vir-
tualią el. Lietuvos akademinę biblioteką (eLABą) (Ku-
prienė, Kretavičienė, 2011). Svarbus įvykis, paskatinęs 
kurti ir kaupti skaitmeninius fondus, – Europos skaitme-
ninės bibliotekos  „Europiana“ kūrimas įgyvendinant 
projektą eContentplus, kurį Europos Komisija numato 
finansuoti iki 2020 m. (Europiana, 2013). 

Lietuvoje bibliotekų, muziejų, archyvų skaitmeni-
niai lobynai kaupiami ePaveldo portale, kuriame virtuali 
elektroninio paveldo sistema (VEPS) užtikrina  „priei-
gą prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, 
rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų“ (ePaveldas, 
2012). Šiam rezultatui pasiekti buvo vykdomi projektai 
„Integralios virtualios informacinės sistemos sukūri-
mas“ (2005–2008) ir „Virtualios elektroninio paveldo 
sistemos plėtra“ (2010–2013) (Varnienė-Janssen, 2010).
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bibliotekininkų, teikiančių el. paslaugas 
vartotojams? 

Tyrėja Žibutė Petrauskienė įvardija to-
kius bibliotekų uždavinius:
• El. informacijos atranka, vertinimas, 

el. išteklių komplektavimo politikos 
nustatymas.

• Prieigos prie el. informacijos išteklių 
užtikrinimas, techninės bazės kūrimas 
ir plėtra.

• El. informacijos paslaugų teikimas atsi-
žvelgiant į skaitytojų poreikius.

• Informacijos apie el. išteklius sklaida 
vartotojams ir jų mokymas.

• Profesinės kvalifikacijos, susijusios su 
el. ištekliais, tobulinimas siekiant įgyti 
naujų įgūdžių ir žinių bei užtikrinti 
kokybišką skaitytojo aptarnavimą (Pe-
trauskienė, 2004, p. 138).

Tyrėja pažymi, kad bibliotekininkai turi 
būti pasirengę atsakyti į tokius skaitytojų 
klausimus: „Kur rasti reikiamos informaci-
jos? Kaip jos ieškoti, formuluoti užklausą, 
užrašyti? Kaip rasti informacijos, kuri 
būtų  tikrai naudinga ir atitiktų  poreikius? 
Kaip ta informacija pasinaudoti (išsaugoti, 
nukopijuoti, perkelti į kompiuterio atmintį, 
išspausdinti ar pasiųsti elektroniniu paštu)?“ 
(Ten pat). 

Panašias mintis galime rasti ir užsienio 
autorių įžvalgose. Skaitmeninė informacija 
keičia jos vartojimą ir pačius vartotojus. Šie 
iššūkiai aktualūs viso pasaulio bibliotekoms 
(Sanchati, Kulkarni, 2011). „Technologijos 
keičia tradicines informacijos formas. Su 
jomis turi keistis ir bibliotekininkai, ir siū-
lomų paslaugų pobūdis“, – teigia Amerikos 
bibliotekų asociacijos konsultantė Jennifer 
C. Hendrix. Autorė kelia klausimus, ar 
biblio tekininkai taps informatikos, socia-
linių tinklų, el. valdžios ekspertais, ar bus 
atsakingi už piliečių aktyvumą ir bendrijos 

plėtrą? O gal bibliotekininkas taps ben-
druomenėms prabanga? (Hendrix, 2010). 
Įžvalgos, kas yra bibliotekos internetiniame 
amžiuje, kokie informacijos vartojimo po-
kyčiai vyksta ir kaip besikeičiančios tech-
nologijos keičia socialinius bendravimo ir 
informacijos skaitymo, dalijimosi įpročius 
JAV, plačiai nagrinėjamos Online Computer 
Library Center apžvalgoje (OCLC, 2011). 
Pagrindinis šios apžvalgos akcentas – pa-
daugėjo žmonių, ieškančių informacijos 
internete; išaugo el. leidinių paklausa; pa-
gausėjo mobiliųjų įrenginių ir jiems skirtų  
programų informacijai valdyti; bibliotekos 
turi nuolat atnaujinti informaciją, dažniau 
informuoti apie savo veiklas ir paslaugas, 
tapti atviresnės ir šiltesnės.

Kad el. informacijos paslaugos būtų 
nuolat teikiamos, šalia tradicinės bibliote-
kos kuriasi skaitmeninės bibliotekos. Tam 
papildomai reikalingi kitokio nei tradicinis 
bibliotekininkas profilio specialistai – 
programuotojai, sistemų administratoriai 
etc. Reikalingas papildomas finansavimas 
išlaikyti specialistus, atnaujinti serverius ir 
informacijos valdymo sistemas. 

Apibendrindami pateiktas mintis, pa-
teiksime šio straipsnio autorės matomas 
problemas, kurias turi spręsti bibliotekos:
• Finansavimo klausimai. Vyriausybės 

nenumato didinti bibliotekų finansa-
vimo. Ne visuomet pavyksta laimėti 
projektus; projektai terminuoti, jiems 
pasibaigus išlieka aktualus klausimas, 
ar pavyks  tęsti numatytą veiklą ir mo-
dernizavimą. 

• Kaip „suvaldyti“ skaitmeninę informa-
ciją, kad būtų apsaugotos autorių teisės?

• Kas gali pakeisti „knygų skolinimą“, kai 
susiduriame su skaitmeniniu turiniu?

• Kaip efektyviai teikti el. paslaugas, kad 
būtų patenkinti vartotojų lūkesčiai? 
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• Kaip pateikti vartotojo sąsają, kad ji būtų 
saugi, leistų išsaugoti atrinktus leidinius 
ir dirbti su skaitmenine informacija taip, 
kaip savo kompiuteryje?

• Nevaržyti vartotojo kūrybiškumo ko-
mentuoti, vertinti informaciją, bendrauti 
su autoriais ir skaitytojų bendruomene.

• Kaip organizuoti prieigą prie informa-
cijos, kad už ją nereikėtų mokėti arba 
mokėti minimaliai? 

Panašios problemos būdingos visoms 
pasaulio bibliotekoms. Atsižvelgus į IT 
galimybes ir jų vystymosi dinamiką, vie-
nos bibliotekos, gaunančios nepakankamą 
finansavimą, ne visuomet suspės eiti koja 
kojon su greitai atsinaujinančiomis techno-
logijomis. Problemų Lietuvoje sprendimą 
palengvina šalies mastu vykdomi projektai, 
konsoliduojanti konsorciumo veikla. Tačiau 
šis kelias reikalauja daug finansinių ir žmo-
giškųjų išteklių. 

Ar nėra kito kelio?
Straipsnio pradžioje minėjome, kad 

biblio tekų problemų sprendimą gali palen-
gvinti kai kurie verslo sprendimai. Šiuolai-
kinė biblioteka taip pat galėtų pasinaudoti 
„debesų“ technologijomis, kai reikalingi 
kompiuteriniai ištekliai yra užsakomi, o in-
formacija tvarkoma ir valdoma „debesyje“. 
Tuomet būtų daug galimybių modeliuoti vir-
tualias paslaugas pagal skaitytojų poreikius.  

Ši idėja per pastaruosius metus sudomi-
no ir verslo pasaulį. Iš publikacijų galima 
matyti, kad tuo domimasi JAV, Kinijoje, Vo-
kietijoje ir kt. (Kumar ir kt., 2012; Xiaojing, 
Bingsi, 2009;  Pei ir kt., 2010; Sanchati, 
Kulkarni, 2011; Mitchell, 2010; Teregowda 
ir kt., 2010; Corrado, Moulaison, 2012). 

 Toliau apibūdinsime „debesų“ tech-
nologijų esmę, kad vartojami terminai 
skaitytojams būtų suprantami vienodai; 
supažindinsime su teikiamų paslaugų tipais 

ir „debesų“ modeliais, kad išryškintume 
principinius dalykus, kurie bibliotekoms 
gali būti naudingi kaip alternatyva teikiant 
el. paslaugas vartotojui.

„Debesų“ technologijos

„Debesų“ technologijų esmė
„Debesų“ technologijos yra visiškai naujos 
IT technologijos ir jos žinomos kaip trečioji 
revoliucija po asmeninių kompiuterių ir 
interneto IT srityje (Kurman ir kt., 2012).

„Debesų“ technologijų (Cloud Compu-
ting) terminas atsirado ne taip seniai (prieš 
6–7 metus). Pavartota metafora „debesis“ 
reiškia ne tik tai, kad „visas veiksmas“ 
(duomenų kūrimas, kaupimas ir saugojimas 
nutolusiame kompiuteryje, darbas su pro-
gramomis naudojant interneto naršyklę, pa-
pildomi atminties ištekliai pagal poreikius, 
komunikacija ir kt.) perkeliamas į internetą, 
bet ir tai, kad reikalingą kompiuterinę ir 
programinę įrangą pagal poreikius teikia 
specializuoti duomenų centrai (Buyya ir 
kt., 2009). Ekspertai tvirtina, kad „debesų“ 
technologijų  pagrindinis principas remiasi 
atliekamomis paskirstytomis užduotimis 
paskirstytuose kompiuteriuose, o ne lo-
kaliuose kompiuteriuose ar nutolusiame 
serveryje (Kumar ir kt., 2012). Aptarsime 
šio verslo priežastis ir jo paklausą.

Šių dienų spartusis plačiajuostis inter-
netas yra pasiekiamas ne tik stacionariu 
kompiuteriu, bet dėl belaidžio interneto – ir 
išmaniuoju telefonu, planšetiniais kom-
piuteriais, specializuotais grotuvais bei 
televizijos imtuvais. Tokia gausa internetą 
palaikančių įrenginių leidžia jį pasiekti bet 
kada ir iš bet kurios pasaulio vietos. Tai 
lėmė poreikį specialių programų, kurios 
savarankiškai veikų internete, ir vartotojui 
nereikėtų jų diegti į savo įrenginį. Pakaktų 
naudoti tik interneto naršyklę.
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Antra vertus, kompiuterinės įrangos ar-
chitektūra leidžia modeliuoti virtualią aplin-
ką su individualiais vartotojo poreikiais. 
Galime turėti virtualų darbastalį, virtualią 
atmintį ar virtualią duomenų saugyklą.

 Serverio ir kliento santykiais grįsta į 
paslaugas orientuota architektūra (angl. Ser-
vice-Oriented Architecture) bei virtualiza-
cija lėmė kokybišką technologijų šuolį. Dėl 
greito kompiuterinės ir programinės įrangos 
atsinaujinimo finansiškai tampa per brangu 
pačiai įmonei pirkti naujus modernius kom-
piuterius, rūpintis programų atnaujinimu ir 
samdyti specialistus kompiuterinėms sis-
temoms prižiūrėti. Plačiajuosčio interneto 
paplitimas sudaro sąlygas patogiai pasiekti 
ir valdyti duomenų srautus, nepriklausomai 
nuo to, kur bus įkurti kompiuterių serveriai.

Minėtos objektyvios sąlygos suformavo 
tokią situaciją, kai reikalinga kompiuterinė 
ir programinė įranga, duomenų saugyklos, 
komunikacinė aplinka yra užsakoma kaip 
paslauga. Tokias paslaugas pagal porei-
kius pradėjo siūlyti įmonės, sukaupusios 
didelę patirtį, žmogiškuosius ir techninius 
išteklius. Pradėjo kurtis milžiniški duo-
menų centrai – serverių fermos, kuriose 
užtikrinama kokybiška serverių priežiūra ir 
aptarnavimas, plačiajuostis spartusis inter-
netas saugiam duomenų perdavimui. Tokio 
duomenų centro specialistai rūpinasi tiek 
kompiuterinės, tiek programinės įrangos 
atnaujinimu, o duomenų saugumas papil-
domai garantuojamas periodiškai darant 
duomenų kopijas ir saugant jas skirtinguose 
duomenų centruose (kitame regione) (Erl, 
2005; Armbrust ir kt., 2009; Zheng ir kt., 
2009).

Tokie duomenų centrai siūlo paslau-
gas, kurios teikiamos internetu. Įmonėms 
nebereikia rūpintis programinės įrangos 
atnaujinimu, pirkti galingų kompiuterių ir 

samdyti juos prižiūrinčių specialistų. Esant 
poreikiui, dinamiškai galima užsisakyti 
daugiau virtualių kompiuterių, daugiau at-
minties išteklių, daugiau vietos duomenims 
saugoti. Ir priešingai – sumažinti minėtus 
išteklius, kai jų poreikis sumažėja. Mo-
kama tik už tai, kiek išteklių naudojama, 
kiek duomenų persisiunčiama. Čia galima 
pritaikyti analogiją buityje, pavyzdžiui, už 
vandenį, elektrą mokame tik tiek, kiek jos 
sunaudojame (Buyya, 2009).

„Debesų“ technologijų patrauklu-
mas. Paslaugų tipai

„Debesų“ technologijos patrauklios dėl 
daugelio priežasčių. Visų pirma todėl, kad:
• paslaugų neriboja laikas; 
• jungiamasi iš bet kurios pasaulio vietos, 

kur tik yra internetas;
• jungiamasi  su bet kokiu įrenginiu, pa-

laikančiu internetą;
• užtikrinama duomenų apsauga „debesy-

je“, saugi prieiga; papildomai daromos 
atsarginės duomenų ir pačios sistemos 
kopijos, kurios saugomos skirtinguose 
serveriuose;

• sudaromos sąlygos dinamiškai keisti 
paslaugų paketo dydį pagal poreikius – 
daugiau ar mažiau virtualių mašinų, dau-
giau ar mažiau vietos duomenims ir t. t.;

• už paslaugą moki tiek, kiek ja naudojiesi 
(Steven, 2009; Jain, Bhardwaj, 2010).

Paslaugas „debesyje“ galima išskirti į ti-
pus. Dažniausiai minimos tokios paslaugos 
(Spafford, 2010; Oltsik, 2010):
• SaaS – Software as a Service – Progra-

minė įranga kaip paslauga.
Programos pasiekiamos internetu ir jos 

veikia interneto naršyklėje. Dalis programų 
teikiamos nemokamai, dalis yra atvirojo 
kodo ir jos taip pat nekainuoja. Užsisakius 
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mokamą programą, mokamas programos 
licencijos mėnesinis mokestis. Ši paslauga 
būtų naudinga ir bibliotekoms, jei siūlomos 
programos padėtų valdyti skaitmeninę 
informaciją, pavyzdžiui, kontroliuotų už-
sakomų leidinių skolinimą ir grąžinimą; 
ši paslauga leidžia adaptuoti turimą infor-
macijos valdymo sistemą „debesyje“ arba 
pasiūlyti naują (str. aut. pastaba).
• IaaS – Infrastructure as a Service – Inf-

rastruktūra kaip paslauga. 
Galima užsisakyti virtualų darbastalį 

(virtualus kompiuteris) su norima operacine 
sistema (OS), reikalingomis taikomosiomis 
programomis, atminties kiekį ir saugyklą 
duomenims kaupti. Pakitus poreikiui, labai 
greitai išteklius galima padidinti arba suma-
žinti. Savasis kompiuteris yra naudojamas 
kaip terminalas, t. y. jame nebūtina turėti 
galingą procesorių ir daug vietos diske. 
Šios paslaugos taip pat būtų naudingos 
bibliotekoms, kaip kompleksinis duomenų 
saugyklos sprendimas bibliotekos fondams 
„debesyje“ laikyti, taip pat modeliuojant 
virtualią aplinką bibliotekos vartotojui. 
Paslaugos suderintos su duomenų apsaugos 
priemonėmis ir saugiu prisijungimu bei dar-
bu virtualioje aplinkoje; leidžia dinamiškai 
keisti kompiuterinius išteklius pagal poreikį 
(str. aut. pastaba).
• PaaS – Platform as a Service – Platfor-

ma kaip paslauga.
Tai specializuota darbinė aplinka su 

veikiančia OS „debesyje“ ir programavimo 
įrankiais. Ši paslauga skirta programuoto-
jams, kurie kuria programas, skirtas darbui 
„debesyje“. Programas galima testuoti ir 
tobulinti darbinėje aplinkoje. Ši paslauga 
galėtų būti panaudota kaip priemonė už-
sisakyti bibliotekoms aktualią programą, 
efektyviai veikiančią „debesyje“ (str. aut. 
pastaba). 

Įvardijama ir daugiau paslaugų tipų, 
pavyzdžiui, Storage as a Service (duomenų 
saugykla), BegIn – darbo vietos paslauga, 
Inmail – pašto ir bendradarbiavimo paslau-
ga ir t. t. (Bridge2Cloud, 2013).

Šiuolaikinės „debesų“ technologijos ne 
tik suteikia darbui skirtų priemonių, bet ir 
užtikrina bendradarbiavimo ir komunika-
cijos sąlygas. Yra siūlomos specializuotos 
komunikacijos paslaugos (Communication 
as a Service), sukuriančios virtualią terpę 
bendrauti balsu, trumposiomis žinutėmis, 
laiškais, vaizdo ir garso įrašais, asmeniš-
kai ir kolektyviai, turint galimybę ne tik 
matyti, su kuo bendrauji, bet ir susipažinti 
su komunikuojančio asmens pomėgiais, jo 
darbotvarke, patirtimi ir pan., jei tam ne-
prieštarauja pats asmuo. Visi komunikacijos 
kanalai yra glaudžiai susieti – jei asmuo 
nepasiekiamas vienu kanalu, automatiškai 
persijungiama į kitą kanalą, siunčiama žinu-
tė ar paliekamas įrašas (Pečeliūnaitė, 2012). 

Galimi „debesų“ modeliai

„Debesų“ modelius lemia jungimosi prie  
„debesies“ saugumo lygis (IATAC, 2010; 
Chouffani, 2012). Kokį modelį užsisakyti, 
sprendžiama pagal situaciją, kokius darbus 
planuojama atlikti, kokius duomenis saugoti 
ir pan.
• Viešasis „debesis“ (angl. Public Cloud) – 

teikiamos paslaugos prieinamos viešai.
• Bendruomenės „debesis“ (angl. Com-

munity Cloud) – paslaugos prieinamos 
tam tikros bendruomenės nariams, pa-
vyzdžiui, mokslininkams.

• Privatus „debesis“ (angl. Private Cloud) – 
paslaugos teikiamos įstaigos vidiniame 
tinkle.

• Mišrusis „debesis“ (angl. Hybrid Cloud) – 
jungia viešąjį ir privatų „debesį“, t. y. iš 
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privataus „debesies“ galima jungtis prie 
viešojo.

Specialiai į mobiliuosius įrenginius 
orientuotas vadinamasis kišeninis „debesis“ 
(angl. Pocket Cloud  Remote Desktop) – 
asmens „debesis“, jungiamasi iš asmeninio 
telefono ar kitų įrenginių ir jame saugomi 
asmens dokumentai, muzika, vaizdo įrašai, 
paštas ir t. t. (PocketCloud, 2012).

Jei „debesis“ yra viešas, jo paslaugo-
mis galima naudotis nemokamai, tačiau 
dažniausiai jungiantis prie jo būtina regis-
truotis. Jungiantis prie bendruomenės ir 
privataus „debesų“, taikomas saugus VPN 
jungimosi protokolas (angl. Virtual Private 
Network), kuriuo gali naudotis tik tų „debe-
sų“ paslaugų vartotojai. Kišeninį „debesį“ 
pasiekia tik konkretus asmuo, naudojantis 
iCloud programėlę (Vancei, 2011; iCloud, 
2013).

Naujos kartos paslaugos „debesyje“ 

Esant paklausai, „debesų“ paslaugų teikėjai 
stengiasi užpildyti atsirandančias nišas. Jau 
kalbama apie naujos kartos paslaugas LaaS 
(Library as a Service) – biblioteka „debe-
syje“ kaip paslauga (LaaS, 2012; CCALIS, 
2009). Šiuo atveju numatomi kompleksi-
niai sprendimai – ir tinkama kompiuterinė 
įranga, ir reikalingi atminties ištekliai, ir 
atitinkama programinė įranga informacijai 
valdyti ir skaitytojams aptarnauti. Tokius 
planus turi Amazon „debesų“ paslaugų 
teikėjai. Amazon yra garsi savo patirtimi 
teikiant IaaS ir SaaS paslaugas verslui – 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2). Naudojama galinga technologijų 
bazė leidžia užtikrinti teikiamų dinaminių 
paslaugų kokybę, didina pasitikėjimą ir 
pelno gerą vardą tarp paslaugų vartotojų 
(AWS, 2013). 

Kitame skyrelyje aptarsime mokslininkų 
įžvalgas apie biblioteką „debesyje“, susipa-
žinsime su praktiniais bandymais. Sukons-
truosime virtualios bibliotekos bendruome-
nės „debesyje“ struktūrinę schemą su naujos 
kartos paslauga – virtualia el. skaitykla. 

Biblioteka „debesyje“ su naujos 
kartos paslauga – el. skaitykla

Biblioteka „debesyje“: praktiniai 
bandymai ir teorinės įžvalgos

Moksliniai straipsniai, analizuojantys 
biblio tekos „debesyje“ galimybes pasirodė 
prieš dvejus trejus metus. Tuo metu „de-
besų“ technologijos jau buvo išbandytos 
verslo pasaulyje, spėjo gerai užsirekomen-
duoti paslaugų teikėjai, vyko daug disku-
sijų, susijusių su pasitikėjimo, duomenų 
saugumo užtikrinimo, migracijos į „debesį“ 
problemomis ir kitais klausimais. „Debesų“ 
paslaugų teikėjai taip pat analizavo situaci-
ją, vyko jų specializacija ir kooperacija, kad 
teikiamos paslaugos būtų kuo kokybiškes-
nės ir finansiškai patrauklios.

2009 m. paskelbtas tyrėjų iš Kinijos Hu 
Xiaojing ir Fan Bingsi  straipsnis aptarė 
galimus iššūkius, susijusius su bibliotekos 
valdymu „debesyje“. Tai bibliotekos infor-
macinės sistemos kaita, standartai, duomenų 
saugumas ir intelektinės nuosavybės klau-
simai (Xiaojing, Bingsi, 2009). 2010 m. 
pasirodė tyrėjų Pei Hong-luo ir kolegų 
straipsnis, teoriškai nagrinėjantis skaitme-
ninės bibliotekos platformos „debesyje“ ar-
chitektūrą. Autoriai siūlė bibliotekos struk-
tūrą, sudarytą iš trijų sluoksnių: duomenų, 
kontrolės ir programinio sluoksnių (angl. 
model data layer, control algorithm layer 
and application layer) (Pei ir kt., 2010).

Analitikai Edwardas Coorado ir Heather 
Lea Moulaison perspėja, kad planuojant 
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perkelti bibliotekos veiklą į „debesį“, 
kiekvienu atveju būtina išsami analizė. 
Nors „debesų“ paslaugos pasižymi dideliu 
efektyvumu, lankstumu ir galimybe keisti 
išteklių kiekį, tačiau ne visuomet tos savy-
bės gali būti išnaudojamos, pavyzdžiui, jei 
biblioteka neturi plačiajuosčio interneto 
prieigos, siūlomas efektyvumas nebus pa-
siektas (Corrado, Moulaison, 2012).  

Indijos mokslininkai Rupeshas Sanchati 
ir Gauravas Kulkarni, įvertinę, kad skai-
tmeninės informacijos kiekiai tendencin-
gai auga, daro išvadą, kad racionaliausias 
sprendimas šiuos informacijos klodus 
perkelti į „debesų“  infrastruktūrą, nes joje 
saugyklų dydis neribojamas (Sanchati, 
Kulkarni, 2011). Kishoras Kumaras ir jo 
kolegos aptaria bibliotekos „debesyje“ 
naudą šalies universitetams, kai galima 
vienoje vietoje sujungti universitetų bi-
bliotekų prenumeruojamas db ir kitus el. 

išteklius, išvengti jų dubliavimo, turėti 
vienodą aplinką informacijos paieškai ir kt., 
bei kartu taupyti lėšas – sumažinti serverių 
skaičių, juos aptarnaujančio personalo skai-
čių, licencijavimo mokesčius ir kt. (Kumar 
ir kt., 2012)2. Autoriai pateikia galimus 
teorinius bibliotekų „debesyje“ įgyvendi-
nimo modelius – abonentinio aptarnavimo 
saityno paslaugų modelį, FTP (File Transfer 
Protocol) paslaugų modelį, el. informacijos 
paslaugų sistemos (BBS – Bulletin Board 
Service) su el. pašto paslauga modelį. Jų 
siūloma „debesų“ technologijų  diegimo 
diagrama  vaizduojama 1 paveiksle. Tyrėjai 
pabrėžia, kad „debesų“ technologijos atvers 
bibliotekoms naujų būdų plėsti paslaugas, 
kad būtų patenkinti visi universitetų moks-

2  Iškyla autorystės klausimas, nes Sanchati, Kul-
karni, 2011 (Mandsaur technologijos institutas, Indija) 
ir Kumar ir kt., 2012 (Gitam universitetas, Indija) patei-
kia tuos pačius rezultatus (str. aut. pastaba).

1 pav. „Debesų“ technologijų diegimo diagrama 
(Sanchati, Kulkarni, 2011, p. 38)
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lininkų poreikiai, nes susidaro palankios 
galimybės keistis nuomonėmis, greitai 
atnaujinti aptarnavimo programas ar įsi-
gyti naujas „debesų“ paslaugas (atsisakyti 
nepasiteisinusių).

Pensilvanijos valstybinio universiteto 
mokslininkai Pradeepas Teregowda ir 
kolegos analizavo informacijos paieškos 
sistemos CiteSeerX galimybes „debesų“ 
bibliotekos infrastruktūroje (Teregowda ir 
kt., 2010). Eksperimento metu buvo išban-
dyta ir virtuali sistemos saugykla „debesų“ 
infrastruktūroje.  Autoriai pabrėžia, kad 
CiteSeerX paieškos sistemos realizacija 
bibliotekos „debesyje“ yra reali alternatyva, 
kuri gali būti toliau tobulinama. 

Erikas Mitchellas dalijasi Winstono 
Salemo bibliotekos, kuri išbandė Amazon 
EC2 siūlomas IaaS „debesų“ paslaugas, 
patirtimi. Tai buvo bandomasis pirminis 
bibliotekos migracijos į „debesį“ variantas, 
todėl straipsnyje mėginama įvertinti tris 
aspektus: 1) paslaugų kokybę ir stabilumą, 
2)  poveikį gebėjimui teikti bibliotekos pas-
laugoms; 3) finansavimo išlaidas, palyginti 
su vietiniais technologiniais sprendimais. 
Pirmuoju aspektu bibliotekos patirtis buvo 
teigiama, nes dėl puikiai parengtos do-
kumentacijos konfigūruoti serverį, daryti 
rezervines kopijas ir archyvus buvo lengva. 
Antruoju aspektu naudojamas vietinis pro-
graminis aprūpinimas reikalavo nuolatinio 
programuotojų dėmesio, o naudojant siūlo-
mas technologijas įdiegti naujas programas 
buvo galima daug greičiau. Finansavimo 
išlaidos buvo palyginamos, nors labai tiks-
liai viską įvertinti per trumpą laiką nebuvo 
įmanoma, tačiau eksploatacinis pranašumas 
buvo akivaizdus (Mitchell, 2010).

El. knygų prekybos firma Penguin Group 
(JAV) atliko eksperimentą, kurio metu 
Niujorko viešoji biblioteka ir Bruklino 

biblioteka galėjo nuotoliniu būdu skolinti 
metams Penguin el. knygas skaitytojams, 
naudodami SaaS programą M3 Cloud Li-
brary (Penguin group, 2012). Ši programa 
buvo specialiai kurta internetu kontroliuoti 
bibliotekoms aktualias knygų skolinimo ir 
grąžinimo operacijas. Kaip teigiama apžval-
goje, eksperimento iniciatoriai ir bibliotekos 
labai patenkintos tokia partneryste.  

Klivlando viešoji biblioteka, naudodama  
Hewlett-Packard teikiamas „debesų“ tech-
nologijas, jau dirba „debesyje“, teikdama 
savo lankytojams el. paslaugas MyCloud 
virtualioje aplinkoje, kuri primena darbą 
savo kompiuteryje. Vartotojai gali peržiūrėti 
interneto puslapius, pasiekti bibliotekos 
išteklius, išsaugoti savo dokumentus, kor-
teles, dirbti su taikomosiomis programomis 
(Violino, 2012).

Pateikta straipsnių apžvalga rodo, kad 
pasaulyje domimasi galima bibliotekų 
veikla „debesyje“. Kaip dažnai būna, 
praktiniai bandymai lenkia teorinius api-
bendrinimus. Kitame skyrelyje pateiksime 
straipsnio autorės bibliotekos „debesyje“ 
siūlomą struktūrinę schemą, kurios praktinį 
pagrįstumą patvirtina IT paremtos „debesų“ 
technologijų galimybės.

Bibliotekos bendruomenės  
„debesyje“ struktūrinė schema

Aptardami „debesų“ technologijas minė-
jome, kad pagal saugumo lygį „debesų“ 
modeliai yra skirtingi. Siekdami užtikrinti 
informacijos saugumą ir saugų vartotojų 
darbą „debesyje“, sukonstruosime biblio-
tekos struktūrinę schemą bendruomenės 
„debesyje“.  Tik registruoti bendruomenės 
nariai  galės dirbti „debesyje“. Į schemą 
įtraukėme klasikinę biblioteką, kuri teikia 
ir el. paslaugas, todėl savo skaitmeninius 
fondus perkelia į „debesį“.
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Tokiai bibliotekai „debesyje“ būtina 
naudoti IaaS paslaugas virtualiems kompiu-
teriniams ištekliams teikti, kad būtų sukurta 
virtuali bibliotekos IT infrastruktūra su 
serverio valdymo sistema, saugykla bibli-
otekos skaitmeniniams fondams kaupti, rei-
kiamas atminties kiekis vartotojų reikmėms, 
užtikrintas „debesies“ pasiekiamumas, duo-
menų saugumas, sistemos kopijų darymas 
ir pan. IaaS paslaugos leis modeliuoti ir 
virtualią bibliotekos vartotojo sąsają. 

Tokiai bibliotekai reikalingos ir SaaS 
paslaugos. Visų pirma programinė įranga 
informacijai apdoroti ir valdyti, taip pat 
tradicinėms bibliotekos paslaugoms teikti 
bei bendruomenės poreikiams tenkinti. 
Virtuali erdvė suteikia daug galimybių, 
todėl bendruomenės „debesyje“ turėtų 

būti struktūriniai elementai, vienijantys 
bendruomenės narius, sudarantys sąlygas 
susisiekti, bendrauti, dalytis informacija.

Siūloma bibliotekos „debesyje“ struktū-
rinė schema vaizduojama 2 paveiksle. Joje 
numatyta daug įrankių, skirtų bibliotekos 
vartotojams dirbti, bendrauti, šviestis – tuo 
siekiama, kad biblioteka „debesyje“ taptų ir 
trečiąja vieta laisvalaikiui paįvairinti. 

Vartotojo sąsają schemoje atspindi 
darbalaukis, kurį galima modeliuoti pagal 
skaitytojų poreikį. Šią galimybę aptarsime 
kitame skyrelyje. 

Virtuali elektroninė skaitykla

Tradicinės bibliotekos savo lankytojams 
fiziniame bibliotekos pastate siūlo erdves – 
skaityklas, kuriose dirbama su knyga, klau-

2 pav. Struktūrinė schema: virtuali biblioteka su  
virtualia el. skaitykla bendruomenės „debesyje“ (sudaryta autorės)
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somasi įrašų, kompiuteriu jungiamasi prie 
interneto, susipažįstama su skaitmeniniais 
leidiniais. Kai stalas skiriamas nuolatiniam 
konkretaus skaitytojo darbui, tuomet ant jo 
paliekamos kuriam laikui paimtos knygos, 
asmeniniai skaitytojo daiktai.

Įkūrus biblioteką „debesyje“, bibliotekos 
lankytojas norėtų turėti ir savo „darbo vietą“, 
kurioje galėtų saugoti užsakytus leidinius 
ir su jais dirbti bet kada prisijungęs. Tokią 
interaktyvią erdvę galima pavadinti virtualia 
elektronine skaitykla.

Pirmą kartą virtualios el. skaityklos 
terminas straipsnio autorės buvo paminė-
tas 2012 m. Vilniuje vykusioje tarptauti-
nėje konferencijoje „Sugrąžinta praeitis: 
prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir 
mokslinių idėjų sklaida“. Dabar pateiksime 
smulkesnį el. skaityklos aprašą, apibrėšime 
jos funkcijas ir  galimybes.

Pavaizduotoje virtualios bibliotekos „de-
besyje“ schemoje (2 pav.) matome darba-
laukį. Tai virtuali interaktyvi erdvė, kurioje 
galima dirbti su programomis (darbo įrankių 
paketas), išsaugoti joje duomenis (asmeninė 
saugykla), įkelti užsakytus leidinius (asme-
ninė bibliotekėlė), keisti aplinką. 

Galime apibrėžti, kad virtuali elektroninė 
skaitykla (angl. Digital Reading Room) – tai 
skaitmeninės virtualios bibliotekos paslauga, 
kai virtualioje interaktyvioje terpėje dirbama 
kaip savame kompiuteryje: sudaromos gali-
mybės dirbti su informacija (paieška, atran-
ka, peržiūra); atrinktus leidinius užsisakyti 
ir kaupti savo virtualioje el. bibliotekėlėje; 
pasirinktą leidinį skaityti, pažymėti skaity-
mo vietą, tęsti skaitymą kitąkart prisijungus; 
rašyti savo pastabas ir jas išsaugoti atskiroje 
rinkmenoje. Dirbama kaip su nuosavu kom-
piuteriu skaitytojui patogiu metu.

Skaitmeninių leidinių užsakymą ir 
grąžinimo kontrolę automatiškai atlieka 

specializuotos SaaS programos, o vartotojų 
profilius ir reikalingą virtualią atmintį sutei-
kia IaaS paslauga. Šiuo atveju išnaudojami 
„debesų“ technologijų pranašumai, kai 
vartotojams reikalingi virtualūs atminties 
ištekliai užsakomi pagal poreikius. 

Iš pirmiau pateiktos šaltinių apžvalgos 
matyti, kad skaitmeninių leidinių užsakymo 
ir grąžinimo funkcijas gali atlikti 3M Cloud 
Library programa, kuri dar leidžia el. leidi-
nius skaityti ir sinchronizuoti skaitymą vi-
sais populiariais įrenginiais – kompiuteriais, 
išmaniaisiais telefonais, planšetėmis ir el. 
skaityklėmis (3M Library Systems, 2012). 
Taip pat minėjome ir Hewlett-Packard „de-
besų“ paslaugų teikėjo analogišką programą 
MyCloud, kuria naudojasi Klivlando viešoji 
biblioteka (Violino, 2012).

Skaitmeninio formato leidinių autorių 
teisių apsaugą, teksto kopijavimo ribojimo 
galimybes padeda kontroliuoti skaitmeninių 
leidinių formatai ir specializuotos apsaugos 
priemonės3. Be to, tokius ribojimus numato 
ir bibliotekos taisyklės, su kuriomis supa-
žindinamas kiekvienas bibliotekos lanky-
tojas, kai jis registruojamas. Nesilaikant 
taisyklių prarandama galimybė jungtis prie 
bibliotekos „debesies“. 

Pasiūlytos bibliotekos „debesyje“ 
schemos praktinis pagrindimas

Pateikta straipsnių analizė rodo, kad biblio-
tekai „debesyje“ funkcionuoti ir praktiškai 
teikti paslaugas galimybių yra. 

3  Skaitmeninės informacijos kopijavimo, spausdi-
nimo ar dalijimosi ribojimams kontroliuoti naudojamos 
specializuotos programos, pavyzdžiui, DRM (Digital 
rights management) – skaitmeninių teisių valdymas 
(Subramanya, 2006). Retention Policy for Electronic 
Information (el. informacijos saugojimo politika) prie-
monė skirta nustatyti, kiek ilgai el. informacija bus sau-
goma; pasibaigus nustatytam laikui, informacija ištrina-
ma (Setting Retention Policy, 2012).
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• Bibliotekos IT infrastruktūra ypatingai 
nesiskiria nuo infrastruktūrų, kurias gali 
pasiūlyti „debesų“ paslaugų teikėjai 
kitiems vartotojams. Už informacijos ir 
sistemos saugumą atsako IaaS paslaugų 
teikėjai, bet verta išanalizuoti rinkos 
situaciją ir rinktis patikimą, patikrintą 
partnerį. Yra patikrinta ir teigiamai užsi-
rekomendavo IaaS paslauga Amazon Vir-
tual Private Cloud (Amazon VPC, 2013).

• Yra kuriamos ir bandomos informacijos 
valdymo ir jos indeksavimo bei katalo-
gavimo programos, kurios bibliotekai 
yra labai svarbios. Galima pritaikyti ir 
populiarią bibliotekų veikloje „debesų“ 
technologijomis grįstą Ex Libris Primo 
Central (exLibrisPrimo, 2013) informa-
cijos valdymo ir indeksavimo sistemą.

• Sukurtos skaitmeninių leidinių užsaky-
mo ir grąžinimo kontrolės programos 
yra funkcionalios. Patikrintas pavyz-
dys – 3M Library Cloud (3M Library 
Systems, 2012). 

• Komunikacijos ir bendradarbiavimo 
įrankių pasiūla yra labai didelė. Plačiau 
su jais galima susipažinti apžvalgoje, 
kurioje rasite minėtų paslaugų teikėjų 
palyginimą (Pečeliūnaitė, 2011). Komu-
nikacijos įrankiai gali būti automatiškai 
įtraukti į „debesies“ infrastruktūros 
komplektaciją.

Daugiafunkcės skaitmeninės bibliotekos 
pavyzdžiu galėtų būti Safari Books Online 
skaitmeninė biblioteka (Safari Books On-
line, 2013).

Apibendrinimas

Pasiūlyta virtualios bibliotekos bendruo-
menės „debesyje“ struktūrinė schema yra 
modernios XXI a. skaitmeninės bibliotekos 
vizija, tačiau jau šiandien yra pribrendusios 

IT galimybės ją įgyvendinti. Bibliotekos 
„debesyje“ funkcionalumą išplečia ben-
druomenės „debesies“ pranašumai. Kai 
tokios bibliotekos skaitytojas yra regis-
truojamas, jis savotiškai tampa virtualios 
bendruomenės bibliotekos „debesyje“ 
nariu. Tokioje bibliotekoje gali būti pačios 
naujausios knygos ir net rankraščiai. Skaity-
tojas gali suskirstyti leidinius pagal svarbą, 
susipažinti su rankraščiu, parašyti komen-
tarą ar susisiekti su rankraščio autoriumi, 
padiskutuoti su juo, tapti knygos recen-
zentu, ekspertu ir pan. Tokioje bibliotekoje 
galima žiūrėti ir vaizdo medžiagą, klausytis 
garso įrašų. Įvairialypė komunikacija lei-
džia bibliotekininkams palaikyti glaudų 
ryšį su vartotojais, o jei reikia, organizuoti 
jų mokymą, priimti jų pasiūlymus ir pa-
geidavimus. Antra vertus, komunikacinės 
priemonės, bendruomenės forumas, Vikis, 
virtualios konferencijos, seminarai jungia 
bendruomenės narius, skatina jų aktyvumą.

Prie tokios virtualios bibliotekos „de-
besyje“ vartotojas gali jungtis bet kuriuo 
įrenginiu, palaikančiu internetą, bet kuriuo 
paros metu, iš bet kurios vietos. Jungimosi 
saugumui užtikrinti naudojami saugūs 
protokolai. Bibliotekos fondų bei vartotojų 
duomenų saugumą užtikrina informacijos 
šifravimo priemonės. Nuolatinę „debesies“ 
kompiuterinių išteklių ir tinklo stebėseną 
atlieka IaaS paslaugos teikėjai. Reguliariai 
automatiškai atliekamos sistemos kopijos 
saugo duomenis ir užtikrina saugų darbą 
incidento atveju.

Išvados 
1. „Debesų“ technologijos leidžia sukurti 

virtualią biblioteką „debesyje“, kurios 
el. informacijos paslaugos gali efek-
tyviai tenkinti šiuolaikinių skaitytojų 
poreikius. 
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2. Straipsnyje pasiūlyta struktūrinė vir-
tualios bibliotekos bendruomenės 
„debesyje“ schema leidžia modeliuoti 
XXI a. modernią biblioteką, kuri teikia 
naujos kartos el. paslaugą – virtualią el. 
skaityklą.

3. Virtuali el. skaitykla – tai virtuali inte-
raktyvi terpė su informacijos paieškos 
ir darbo su ja aplinka. Skaitytojas gali 
kaupti leidinius savo bibliotekėlėje, 
skaityti juos bet kurio prisijungimo 
metu. Tokia sąsaja yra labai patogi var-
totojui, nes sparčiai plintantys išmanieji 
telefonai ir planšetiniai kompiuteriai 
užtikrina mobilumą, tačiau juose ne-
numatyti pakankamai dideli atminties 
ištekliai, kur būtų galima saugoti dide-
lius kiekius informacijos (garso, vaizdo 
įrašus, iliustracijas ir kt.).

4. Skaitmeninių leidinių skolinimo ir 
grąžinimo kontrolę „debesyje“ atlieka 
specializuotos SaaS programos. 

5. Virtuali biblioteka „debesyje“ gali tapti 
trečiąja vieta internete, burti bendruome-
nės narius, kuriems aktualus bendravi-
mas, leidinių vertinimas, komentarai ir 
kita veikla. 

6. Naudodamos „debesų“ teikėjų pas-
laugas virtualios bibliotekos veiklai 
organizuoti, kai galima taupyti lėšas, 
skirtas kompiuterinei ir programinei 
įrangai atnaujinti, kai nereikia samdyti 
programuotojų ir kompiuterinių sistemų 
administratorių, kai dinamiškai galima 
keisti išteklius pagal poreikį, – biblio-
tekos gali prisitaikyti prie išaugusių ir 
kintančių bibliotekos paslaugų vartotojų 
informacinių poreikių. 
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CLOUD COMPUTING IN MODERN LIBRARY. DIGITAL READING ROOM

Angelė Pečeliūnaitė
S u m m a r y

The article actualizes electronic information services 
provided by a library. In order to better meet the in-
creased needs of the readers, we propose to use the 
Cloud Computing technologies. These technological 
solutions facilitate the libraries’ “survival” issues 
and make it possible to offer the next-generation e-
services – virtual digital reading rooms.

The paper discusses changes of the readers’ in-
formation needs, the identified problems and chal-
lenges of libraries. The author models the flowchart 
of the modern library in the Community Cloud by 

applying the IaaS and SaaS Cloud Computing ser-
vices. The proposed library structure provides a vir-
tual space as desktop, which is identified as a virtual 
digital reading room whose features and options for 
users are discussed. Lent control of digital editions 
is offered by the 3M Cloud Library program which 
is tested in the world practice. According to the pro-
posed scheme, the modeled virtual Cloud Library ef-
fectively meets consumers’ needs and has become a 
library as a third place online.

Įteikta 2013 m. birželio 14 d.
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Straipsnyje supažindinama su naudotojų dalyvavimą trimačiuose virtualiuosiuose pasauliuose mo-
tyvuojančių veiksnių modeliais. Analizuojami virtualiųjų objektų pateikimo ir įgyvendinimo principai. 
Remiantis literatūros analizėje išskirtais kriterijais, sudaromi trimačių virtualiųjų pasaulių motyvavimo 
modeliai: psichologinis, virtualiosios nuosavybės, prisitaikymo prie aplinkos bei žaidimių. Pateikiama 
abstrakti motyvavimo modelių realizacija, apibrėžianti reikalavimus motyvuojančiam trimačio virtua-
liojo pasaulio objektui ar scenai, t. y. susijusiam objektų rinkiniui.

Reikšminiai žodžiai: virtualusis pasaulis, motyvacija, modelis, interaktyvus mokymosi objektas

Įvadas

Trimačiai virtualieji pasauliai – tai sinchro-
ninei socialinei sąveikai skirta programinė 
įranga, kurioje naudotojui atstovaujantis 
trimatis veikėjas, vadinamas avataru, vir-
tualioje trimatėje aplinkoje tikruoju laiku 
bendrauja su kitais avatarais, objektais ir 
aplinka (Lapin, 2010). Toliau trimačiai 
virtualieji pasauliai bus vadinami tiesiog 
virtualiaisiais pasauliais. Jie veikia nuolat, 
nepriklausomai nuo to, yra ar nėra prie jo pri-
sijungusių naudotojų. Jie veikia kliento-ser-
verio, lygiarangės (angl. peer-to-peer) arba 
paslaugų stiliaus architektūros sistemose.

Didelis trimačių žaidimų vystymosi 
greitis lėmė didėjančią jų žanrų ir stilių 

įvairovę. Šiuolaikiniai virtualieji pasauliai 
suprantami ne tik kaip žaidimo aplinka, bet 
ir kaip virtualiosios tikrovės atspindys. Juo-
se atkuriami socialiniai principai, technolo-
ginių žinių perteikimas, finansinės struktū-
ros. Pirmieji sėkmingi virtualieji pasauliai 
dažniausiai naudojami ekonominiams ar 
mokymosi tikslams. Sinchroninio bendravi-
mo principas reikalauja, kad aplinkoje būtų 
kritinė masė dalyvių. Jei prisijungęs naudo-
tojas neranda su kuo bendrauti, atsijungia. 
Šis faktas tapo Google virtualiojo pasaulio 
Lively nesėkmės priežastimi (Claburn, 
2008). Dėl to atsiranda dalyvavimo virtua-
liuosiuose pasauliuose motyvavimo porei-
kis. Vėlesni virtualieji pasauliai bendravimo 
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trūkumą kompensuoja stengdamiesi užimti 
naudotoją turinio kūrimu arba aplinkos tyri-
nėjimu. Dėl to virtualieji pasauliai užtikrina 
galimybę kurti savo arba sąveikauti su kitų 
naudotojų sukurtu turiniu.

Motyvavimo tikslams pasiekti vartojama 
naudotojo atvaizdo metafora – avataras. 
Naudotojo vaizdavimas virtualiajame pa-
saulyje (toliau avataras) atvaizduoja jį kaip 
asmenybę šioje erdvėje. Avataro išvaizdos 
ir charakteristikų nustatymas leidžia naudo-
tojui pasireikšti taip, kaip jis nori, bei siekti 
užsibrėžtų tikslų.

Šio straipsnio tikslas  yra apibrėžti 
(išskirstyti į pagrindines grupes – motyvavi-
mo modelius) dalyvavimo virtualiuosiuose 
pasauliuose motyvavimo būdus. Straipsnyje 
apžvelgiami motyvavimo veiksniai, randa-
mi literatūros šaltiniuose, nagrinėjančiuose 
virtualiųjų pasaulių projektavimą. Pateikia-
mi motyvavimo veiksniai palyginami tar-
pusavyje. Straipsnyje pateikiamos sektinos 
rekomendacijos siekiant padidinti savaiminį 
naudotojų siekį tobulinti virtualųjį pasaulį. 
Motyvavimo grupės išnagrinėjamos ir rei-
kalavimų išskyrimo atžvilgiu.

Dalyvavimo virtualiuosiuose  
pasauliuose motyvavimas
Psichologiniai motyvavimo aspektai 
daro  įtaką virtualiojo pasaulio naudotojo 
elgsenai. Išskiriami šeši psichogeniniai 
poreikiai, veikiantys žmogaus elgesį vir-
tualiojo pasaulio aplinkoje (Bostan, 2009):
• materialistiniai poreikiai: siejami su 

„negyvaisiais“ objektais,
• galios troškimas: siekiamas būti paste-

bėtam kitų asmenų,
• narystės poreikis: reikalingas stabiliems 

santykiams su kitais palaikyti ir atkurti,
• pasiekimų poreikis: troškimas gauti pri-

pažintą šlovę, įveikti atsiradusias kliūtis,
• žinių poreikis: instinktas rinkti ir suprasti 

aplinkinę esančią informaciją,

• jutimų poreikis: polinkis į jaudinančius 
ar malonumą keliančius pojūčius. Šios 
grupės orientuotos į tikslo siekimo elge-
sio pobūdį (angl. goal-oriented).

Kitas svarbus aspektas yra ve ikė jo 
gebėjimas pris i taikyt i  prie  naujos 
aplinkos . Tam dažnai daug įtakos turi 
pati aplinka, kiek mažiau – naudotojo 
gebėjimai. Išskiriamos penkios kliūtys, 
galinčios trukdyti natūraliai prisitaikyti 
prie virtualiosios aplinkos: motyvacijos 
stoka, techninės problemos, nepatogus 
savojo avataro valdymas, bendravimo 
bei prasmingų veiklų radimo problemos 
(Bessiere, Ellis, Kellogg, 2009). Teksaso 
universitete atliktame eksperimente atrink-
tos fokusuotos grupės buvo prašoma ant 
kortelių išsakyti savo pojūčius atliekant 
vieną ar kitą veiksmą Second Life virtua-
liajame pasaulyje. Rezultatai leido išskirti 
dešimt įtraukiančių savybių. Eksperimento 
metu išskirtos savybės (Sanchez, 2007) ir 
anksčiau paminėti iššūkiai (Bessiere, Ellis, 
Kellogg, 2009) tarpusavyje siejasi. Galima 
nesunkiai rasti šių grupių panašumus. De-
šimt išskirtų savybių turi atvaizdį į išskirtus 
iššūkius naujoje aplinkoje.

Virtualiajame pasaulyje reikia atsižvelg-
ti ir į virtual iosios nuosavybės bei 
verslo aspektus , kaip į motyvuojančią 
varomąją jėgą. Verslo požiūriu realaus pa-
saulio įmonės pačios ieško būdų įtvirtinti 
savo veiklą virtualiuosiuose pasauliuose. 
Aplinkos savininko (kūrėjo) įsikišimas ar 
siūlymas plėstis yra nebūtinas. Kompanijos 
orientuojasi į virtualiųjų pasaulių panau-
dojimą kaip naują verslo plėtros aplinką, 
naujų klientų ar partnerių paiešką (Bar-
netta, 2009). Išskiriama keletas verslumą 
ir inovacijas virtualiuosiuose pasauliuose 
skatinančių aspektų (Ondrejka, 2005):
• Virtualių objektų sukuriamos intelekti-

nės nuosavybės vertė. Realiai pasaulyje 
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sukurti objektai neturi vertės patys sa-
vaime, tikrąją jų vertę sukuria tie, kurie 
naudoja šiuos objektus. Kuo didesnė 
objekto paklausa, tuo didesnė jo vertė.

• Nuosavybės teisė. Sukurti objektai 
laikomi intelektine nuosavybe ir, kiek 
leidžia pasaulis, priklauso kūrėjui. 
Tačiau kadangi kuriami objektai su-
daromi iš atominių vienetų, tai leidžia 
naudotojams dar paprasčiau įgyvendinti 
ar patobulinti kažkieno kito idėjas.

• Decentralizacija. Ekonominis veiksnys, 
leidžiantis pasiekti akivaizdžios naudos, 
išvengiama gabenimo ir komunikacijos 
problemų.

Tačiau, motyvuojant virtualiojo pasaulio 
naudotojus ekonominiu veiksniu, išnaudo-
jamos  pasaulio spragos, atsiranda pigesnių 
daiktų įsigijimo vietų. Virtualiuose pasau-
liuose sukurti produktai gali turėti didelę 
vertę ir realiame pasaulyje. Tai nebūtinai 
yra trūkumas, klestinčiame virtualiajame 
pasaulyje turtą turi būti galima įvertinti 
realaus pasaulio vienetais (Ondrejka, 2003).

Virtualioji nuosavybė, kaip motyvavimo 
veiksnys, apima:
• Naudotojo kuriamus objektus (angl. 

UCC – User Created Content) (Burri, 
2011). Amatininkystė (angl. crafting) 
skiriama nuo kūrimo (angl. creation) 
proceso (Ondrejka, 2004).

• Sukurtų objektų nuosavybės teisių nu-
statymo principus. Virtualiojo pasaulio 
objektas daugeliu atvejų iškart gali 
priklausyti kūrėjui, kuris tą objektą 
gali sunaikinti be leidimo (Lastowka, 
2008; Ondrejka, 2004).

• Nereikalingų daiktų infliacijos problemą. 
Kūrėjai persistengia kurdami vis geres-
nius ir naujesnius daiktus, taip sukurda-
mi senų daiktų nuvertėjimo problemą. 
Tuomet virtualusis pasaulis persipildo 
beprasmiais objektais (Ondrejka, 2004).

Geriausiai išvystyta dalyvavimo moty-
vacija yra jos perteikimas trimačiuose vir-
tualiuosiuose daugelio asmenų žaidimuose, 
arba tiksliau: motyvavimas  ža id imų 
pasauliuose. Egzistuoja trys akivaizdžios 
motyvavimo grupės (Yee, 2006): pasieki-
mai (angl. achievements), socializavimasis 
(angl. socialization) ir įsitraukimas (angl. 
immersion). Pasiekimų grupė grindžiama 
pažangumo troškimu, noru greičiau suprasti 
taisykles ir taip tobulėti greičiau. Tam būti-
nas varžymasis su kitais žaidėjais. Sociali-
zavimosi grupė apima bendravimą, santy-
kių užmezgimą bei siekį dirbti komandoje. 
Įsitraukimas apima tyrinėjimo, vaidmens 
tobulinimo bei užsimiršimo (siekis pamiršti 
realaus gyvenimo bėdas) siekius.

Svarbiausia visoms grupėms – pažan-
gumo siekis. Daugelio asmenų žaidimų 
žaidėjai kaip dažniausią žaidimo priežastį 
taip pat nurodo malonumo, smagumo (angl. 
fun) jausmą. Tačiau tas jausmas supranta-
mas ir patiriamas skirtingai. Smagumo, 
malonumo jausmo pobūdis žaidžiant gali 
kisti (Bartle, 2012). Atsižvelgiant į tai, 
jog tas pats jausmas gali būti skirtingai 
apibūdinamas, žaidėjus galima skirstyti į 
keturis tipus (Richard, 1996):
• Siekėjai (angl. achievers) – tikslas lai- 

mėti.
• Tyrinėtojai (angl. explorers) – mėgaujasi 

žaidimo aplinkos tyrinėjimu.
• Bendrautojai (angl. socializers) – ateina 

bendrauti su kitais žaidėjais.
• Žudikai (angl. killers) – tikslas do-

minuoti kitų žaidėjų atžvilgiu, galbūt 
naudojant politinius arba smurtinius 
metodus prieš kitus žaidėjus.

Motyvavimo modelių išskyrimas

Motyvavimas virtualiuosiuose pasauliuo-
se skiriasi nuo fizinio pasaulio tuo, jog 
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atkrinta fiziologiniai motyvai (alkis, troš-
kulys, saugumo siekis ir t. t.), tačiau dėl to 
ryškiau iškyla kiti:
• Psichologiniai motyvai. Noras būti pri-

imtam, garbės ar įtakos siekimas.
• Ekonominiai motyvai. Motyvavimu 

tampa virtualūs pinigų, mainų srautai bei 
asmeninės naudos siekimas įgyjant vir-
tualią nuosavybę (daiktus, paslaugas ar 
įsipareigojimus virtualiajame pasaulyje).

• Mokymosi aplinkoje motyvai. Motyva-
vimu tampa socialinio statuso kėlimas, 
reputacijos taškų kaupimas.

Remiantis dalyvavimui svarbiais aspek-
tais virtualiuosiuose pasauliuose išskiriami 
motyvavimo modeliai:
1.  Psichologinis modelis. Nagrinėjami nau-

dotojų kaip asmenybių siekiai ir tikslai 
bei jų panaudojimas virtualiojoje erdvėje.

2.  Virtualiosios nuosavybės modelis. Na-
grinėjamas turto sąvokos vartojimas 
kaip skatinamasis veiksnys.

3.  Orientacinis (prisitaikymo) modelis. 
Atsižvelgiama į bendrą aplinkos su-
vokimą ir prisitaikymą prie jos.

4.  Žaidimų modelis. Nagrinėja motyvavi-
mo veiksnius bei jų realizatus žaidimų 
pasauliuose.

Modelis šiame kontekste – tai galbūt 
taikomo (tačiau nebūtinai pastebimo) mo-
tyvavimo mechanizmo abstrakcija. Visi 
išskirti modeliai iš dalies susikloja. Pavyz-
džiui, psichologinis modelis apima ir pri-
sitaikymo aspektus dėl paties prisitaikymo 
(orientavimosi) sąvokos dviprasmiškumo. 
Prisitaikymas gali būti jausmas (psichologi-
nis aspektas), jog aplinka sava, bei gali būti 
tiesiog mokėjimas naudotis aplinka, pato-
gumo supratimas (prisitaikymo aspektas). 
Modelių sankirta – tai konkrečius poreikius 
atitinkantis motyvavimo modelis. Toliau 
bus siekiama išskirti visų keturių modelių 
pagrindines savybes, jų realizaciją pateikiant 
kaip abstraktaus virtualiojo pasaulio objekto 
reikalavimus.

Motyvavimo modelių išskyrimas – tai 
pagrindinis žingsnis siekiant realizuoti 
motyvuojantį virtualiojo pasaulio objektą 
(1 pav.). Toliau apibrėžiami reikalavimai 
bei jų įgyvendinimas.

Psichologinis motyvavimo modelis

Modelis grindžiamas keturiais aspektais: 
materialistiniu, tikslų siekimo, informaciniu 
bei narystės. Toliau tekste nagrinėjamas 

• Literatūros nagri-
nėjimas

• Realių virtualiųjų 
pasaulių pavyzdžių 
ištyrimas

• Reikalavimų nuleidi-
mas žemyn

• Reikalavimų svarbos 
grupių išskyrimas

• Realizacijos projek-
tavimas

• Agentų sąsajų 
nustatymas

• Objekto realizavimas
1 pav. Motyvuojančio virtualiojo 
pasaulio objekto kūrimo procesas

Motyvavimo 
modelių 

išskyrimas

Reikalavimai 
modeliams

Motyvuojančio 
objekto 

realizacija
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modelio aspektų realizavimas siekiant įgy-
vendinti psichologinį modelį atitinkančią 
aplinką.

Materialistinis aspektas  patraukia 
naudotoją tiek daiktų naudojimu, tiek pačių 
objektų prasme bei vaizdiniu patrauklumu. 
Objektai turi lyg vesti naudotoją numatyta 
veiksmų seka, kiekvienas veiksmas privalo 
duoti aiškų atsaką bei papildomą tikslinamą 
informaciją. Materialistinio aspekto realiza-
vimas reikalavimai:
• Turi būti galimybė įsigyti, parduoti, 

pirkti ir mainytis objektais, jausti jų 
prasmę. Bendrame pasaulio kontekste 
jie turi turėti jaučiamą vertę;

• Objektai turi būti interaktyvūs. Turi būti 
įmanoma keisti jų savybes.

• Turi egzistuoti kitiems naudotojams 
pasiekiamų objektų grupė, neužtenka 
vien privačios – inventorinės dalies.

• Reikia galimybės pačiam naudotojui 
kurti savo objektus, papildyti esamą 
pasaulio objektų aibę.

Tikslų siekimas  paremtas galimybe 
patenkinti savo norus vykdant konkre-
čius veiksmus. Ši dalis išplėtota žaidimų 
platformose ir teikia didelę psichologinę 
motyvacinę naudą. Visi veiksmai pateikia-
mi tikslų sąrašu. Įvykdytas veiksmas tikslų 
sąraše pažymimas kaip užbaigtas. Įvykdžius 
visus tikslus, įteikiamas apdovanojimas, 
pakeliamas statusas. Tikslų siekimo reali-
zavimo reikalavimai:
• Su objektu atliekami veiksmai turi būti 

užfiksuojami kaip pasiekimas.
• Užfiksuoti pasiekimai turi būti laisvai 

pasiekiami kitiems naudotojams.
• Atlikus galutinį veiksmą su objektu, 

reikia suteikti apdovanojimą.
• Turi būti galimybė pavaizduoti statuso 

pakėlimą daiktu arba kitu viešai matomu 
būdu.

• Naudotojų realizuoti objektai turi pa-
teikti aiškius tikslus bei grįžtamuosius 
veiksmus.

Informacinis aspektas  apima šiuos 
reikalavimus:
• Objektai turi kelti smalsumo jausmą, 

siekį tyrinėti aplinką.
• Informacija apie objektus turi būti pa-

teikta aiškiai ir lengvai pasiekiama.
• Objektų grupės ryšiai turi būti aiškiai 

pateikti (kas nuo ko priklauso, kas gru-
puojasi su kuo).

• Objektai turi aiškinti savo veikimo 
principus.

Galiausiai, narystės dalis  apibrėžia 
naudotojo siekį susilieti su virtualiojo 
pasaulio bendruomene. Naudotojui turi 
būti sudaromas įspūdis, kad jis nėra vienas 
ir jo atlikti veiksmai teikia naudą arba yra 
matomi kitiems:
• Naudotojui turi būti galimybė jaustis 

bendruomenės dalimi, įnešti savo indėlį 
į bendrą procesą.

• Įnašas į bendruomenės struktūrą turi būti 
matomas ir jaučiamas.

Be pirmiau išvardintų psichologinio mo-
delio aspektų, reikia atsižvelgti į naudotojų 
kaip žaidėjų psichologines charakteristikas. 
Kuriant objektų ir aplinkos visumą, reikia 
žinoti, jog gali būti naudotojų, siekiančių 
sukelti aplinkoje netvarką ir taip atgrasyti 
kitus naudotojus. Siekiant to išvengti, aplin-
ką reikia projektuoti atkuriamą.

Virtualiosios nuosavybės modelis
Virtualioji nuosavybė yra tiek pasaulio 
konstrukcinis, tiek naudotojų saviraiškos 
elementas. Virtualiosios nuosavybės reali-
zavimo reikalavimai:
• Objektai turi turėti galimybę įgyti vertę. 

Jais turi būti galima disponuoti vietinėje 
virtualiojo pasaulio ekonomikoje.
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• Turi būti įmanu keisti objekto naudoji-
mo teises: aiškiai išskirta, kurią objekto 
dalį galima pakartotinai naudoti, kurios 
realizacijos detalės pasiekiamos kitiems 
naudotojams, o kurios ne.

• Leidžiama tobulinti virtualiąją nuosa-
vybę iš šablono. Ją tobulindamas nau-
dotojas paverčia sava. Taip skatinamas 
siekis įgyti objektą.

Turi būti galimybė įkelti objektus į vie-
tinės ekonomikos prekyvietes. Leidžiant 
objektus į vietinę mainų erdvę galima išskir-
ti dvi jų grupes: pakartotinai panaudojami ir 
tobulinami objektai, vienetiniai ir nekeičia-
mi (surinkti į bendrą grupę) objektai.

Prisitaikymo modelis
Prisitaikymas šio straipsnio kontekste – 
tai naudotojų apsipratimas su pateikiama 
aplinka, mokėjimas ja naudotis bei joje 
orientuotis. Prisitaikymas numato efektyvų 
aplinkos panaudojimą naudotojo tikslams 
pasiekti. Išskiriami šie reikalavimai:
• Objektų pateikimas turi leisti suprasti jų 

principus besinaudojant (konstruktyvu-
sis požiūris).

• Aiškinimasis, kaip veikia objektai, turi 
būti kuo intuityvesnis procesas ir nerei-
kalaujantis šalutinės pagalbos. Objektai 
savo veikimu ar vaizdine forma turi 
savaime aiškinti prasmę.

• Objekto aiškinimo procesas turi būti 
tikslingas ir motyvuojantis. Tinkamas 
variantas yra žingsninis apvedimas apie 
objekto dalis.

• Sudėtingi objekto veiksmai virtualiaja-
me pasaulyje turi būti pateikiami kiek 
įmanoma paprasčiau.

• Įvykdęs objekto teikiamus veiksmus 
naudotojas turi gauti aiškius rezultatus.

Visus šių punktų teikiamus principus 
naudotojas turi apžvelgti vien tik virtualiojo 

pasaulio teikiamomis navigacijos (orien-
tavimosi) priemonėmis. Tyrinėjančiam 
asmeniui neturi reikėti papildomai mokytis 
elgesio su specifiniu objektu principų, jie 
turi būti savaime aiškūs, o veiksmai su juo 
lengvai pasiekiami.

Žaidimų modelis
Atsižvelgiant į daugelio asmenų interne-
tinių žaidimų pasauliuose vyraujančius 
principus pastebima, jog labai motyvuo-
jančiu aspektu tampa pažangos sekimas 
bei pasiekimų fiksavimas. Tam reikia 
atsižvelgti į:
• pažangos sekimo sistemas. Pavaizduo-

jama naudotojo vieta kitų naudotojų 
atžvilgiu bei paties virtualiajame pasau-
lyje pateikto objekto atžvilgiu;

• įvykdžius kiekvieną žingsnį turi būti 
apdovanojama;

• sąveika su virtualiojo pasaulio objektais 
turi būti nuspėjama. Prieš pradedant 
atlikti veiksmus su objektu, turi būti 
pateikta, kokia bus objekto būsena po 
veiksmo.

Kitas žaidėjų motyvavimo veiksnys yra 
socialinių santykių siekimas , pasireiš-
kiantis kaip atliekamų veiksmų įtaka virtu-
aliojo pasaulio bendruomenei. Realizavimo 
reikalavimai:
• Turi būti galimybė rinkti reputacijos 

taškus.
• Operacijos su objektais turi perteikti 

jausmą, kad veiksmai daro įtaką aplinkai 
ir aplinkiniams. 

Paskutinis žaidimų modelio veiksnys 
yra į traukimas  (angl. immersion). Jis 
smarkiai veikia naudotojo norą likti virtua-
liajame pasaulyje. Įtraukimas realizuojamas 
šiais reikalavimais:
• Objektų užduotys turi būti suderintos su 

objektus supančia aplinka. Pavyzdžiui, 
jeigu užduotis yra pavaizduoti kurios 
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nors mechanizmo dalies veikimo princi-
pą, tai ta dalis turi būti pavaizduota viso 
mechanizmo fone.

• Panaudoti vaidmenų sistemą, kad naudo- 
tojai galėtų įsijausti į atliekamą vai-
dmenį.

• Naudojama vaidmenų sistema turi leisti 
tobulinti naudotojo vaidmenį, pateikiant 
pasiekimus ar apdovanojant.

• Aplinka turi būti kiek įmanoma interak-
tyvesnė, siūloma vengti statinių objektų.

Motyvuojančio objekto kūrimo 
reikalavimai

Patį motyvuojančio objekto projektavimą 
atsižvelgiant į reikalavimus galima pro-
jektuoti kaip aplinkoje esančių virtualiojo 
pasaulio autonominių veikėjų (toliau 
straipsnyje – aplinkos agentų) sąsają. Aplin-
kos agentas – tai abstraktus individualaus 
objekto modelis, įgyvendinantis apibrėžtas 
veiklas ar principus. Aplinkos agentas 
gauna informaciją per savo jutiklius, ap-
doroja ją ir pateikia atsaką (Maher, Gero, 
2004). Pateiktą informaciją gali perimti ar 
panaudoti pati aplinka bei kiti joje esantys 
aplinkos agentai. Aplinkos agentų rūšys:
• Vizualusis prisilietimo tikrinimas, koli-

zijos su kitu objektu aptikimas.
• Skriptais (pvz., komunikacija žinučių 

kanalais) perduodama sąveika.
• Iš naudotojo kylantis veiksmas (paspau-

dimas, palietimas ir pan.).

Išskiriami du aplinkos agentų bendravi-
mo būdai: vizualusis ir nematomas. Vizu-
alusis bendravimas tinka norint pavaiz-
duoti realaus pasaulio veikimo atitikmenis 
(pvz., fizikinius reiškinius). Nematomas 
bendravimas skirtas bendrauti naudotojui 
nepastebint. Pavyzdžiui, perteikti duomenis 
iš vieno aplinkos agento kitam, bet neatkrei-
piant naudotojo dėmesio. Tyrinėjantis aplin-
ką naudotojas, atradęs naują objektą, gali 
būti išreiškiamas trimis būsenomis (2 pav.): 
apžvelgimu, veiksmais su objektu, rezultatų 
interpretavimu. Naudotojas, aptikęs naują 
objektą, nagrinėja jo išvaizdą bei aprašus. 
Jei objektas sudomino, naudotojas inicijuoja 
veiksmus su juo, tyrinėja galimus veiksmus. 
Galiausiai apžvelgiami rezultatai. Būtent 
rezultatai dažnai lemia naudotojo norą grįžti 
prie objekto arba pranešti apie jį kitiems.

Aplinkos agentų gaunamos informacijos 
apdorojimo procesą sudaro trys žingsniai. 
Pirmas – gauta informacija interpretuojama 
pagal numatytas taisykles; atsakas iškart ar 
po tam tikro laiko tarpo. Antras – įverti-
namas reikalingo atsako pobūdis: atliekami 
skaičiavimai, apdorojama sensorių informa-
cija. Trečias – pateikiamas atsakas aplinkai. 
Taip paveikiami kitų agentų jutikliai.

Tokioje agentų sąveikavimo aplinkoje 
svarbus ir vizualusis pateikimas. Objektai 
pateikiami pasitelkus metaforas trimatėje 
erdvėje. Toks pateikimas yra virtualiojo 
pasaulio stiprybė. Toliau sprendžiama, ar 
kuriamą objektą verta metaforizuoti, o gal 

2 pav. Naudotojo dėmesio patraukimas objekto tyrinėjimo scenarijuje

re ultatai dažnai įtakoja naudotojo norą sugrįžti prie objekto arba pranešti apie jį kitiems. 

Išorinis apipavidalinimas Vidiniai veiksmai, atsakas Rezultatai 

• Objektų išdėstymas 
• Ryšys su aplinka 
• Aprašymas 
• Metaforizacijos lygis 

• Informacijos kaita 
atsižvelgiant į būsenas 

• Situacijos valdymas 

• Galimybė tęsti 
veiksmus 

• Rezultatų pateikimas 
• Objekto palikimas 
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jį įmanoma atvaizduoti aiškiau nei metafo-
rizuotą. Paprasti objektai (pvz., kėdė) nau-
dotojui iškart simbolizuoja jų paskirtį (bus 
galima sėdėti), tačiau sudėtingi (elektros 
grandinės schema) gali būti pavaizduojami 
paprasčiau, išnaudojant virtualiojo pasaulio 
pranašumus.

Trimatis atvaizdavimas yra virtualiųjų 
pasaulių pranašumas, tačiau reikia rinktis, ar 
šis pranašumas yra naudingas konkrečiame 
kontekste. Pavyzdžiui, programavimo ko-
dui pavaizduoti paprastas plokščias objektas 
geriau pavaizduos veikimo principą nei 
sudėtinga trimatė struktūra.

Trimačių objektų vaizdavimas – tai 
tik vienas iš galimų išraiškos būdų. Dar 
egzistuoja virtualiojo pasaulio fizika, kai 
pateikiami natūraliai vykstantys fizikiniai 
procesai, garsai, dvimačiai objektai ir nuo-
rodos. Virtualiųjų pasaulių savybės leidžia 
realizuoti turtingą mokomąją patirtį (angl. 
rich learning experience), kuri padeda 

naudotojams lengviau suprasti aiškinamą 
procesą.

Kitas svarbus virtualiųjų pasaulių pra-
našumas yra avataro buvimo pajauta (angl. 
presence). Tai aplinkos agentų reagavimas 
į avataro veiksmus. Taip galima projektuoti 
aplinkos agentus, kurie atsižvelgtų į avataro 
poziciją ar elgesį.

Atsižvelgus į pateiktą informaciją ga-
lima išskirti naudotojus motyvuojančius 
veiksnius:
• Tinkamas aplinkos agentų naudojimas: 

kaip ir kokio pobūdžio informaciją jie 
priima.

• Tinkamas metaforinių ir nemetaforinių 
objektų grupių išskyrimas: pagal objekto 
prasmę ir jo pateikimo galimybes nu-
spręsti, ar metafora palengvins supra-
timą. Kitu atveju objektą reikia pateikti 
pasauliui specifinėmis priemonėmis.

• Į trimatę erdvę perkeliamų objektų 
pasirinkimas. Reikia nuspręsti, kuriuos 

3 pav. Motyvuojančio objekto sandara

Žaidimų
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objektus realizuoti kaip trimačius objek-
tus, o kuriuos kaip dvimačius (pvz., pa-
aiškinamasis tekstas gali būti pateiktas 
tik kaip tekstūra).

• Aplinkos kaip daugelio agentų bei 
avataro sąsajos realizavimas. Turi būti 
matomi jų ryšiai.

• Virtualiojo pasaulio vidinių pateikties 
savybių panaudojimas. Pavyzdžiui, jei 
virtualusis pasaulis siūlo galimybes per-
sikelti (angl. teleportation), tai jį galima 
panaudoti projektuojant navigaciją tarp 
objektų.

Motyvuojantis objektas – tai virtualia-
jame pasaulyje įgyvendintas reiškinys, 
daiktas ar pastarųjų rinkinys (scena). Objek-
tas turi būti realizuotas per vieno ar kelių 
virtualiojo pasaulio agentų sąsają. Agentų 
realizacija grindžiama tinkamu virtualiojo 
pasaulio įrankių naudojimu bei anksčiau 
išskirtų motyvavimo modelių taikymu. Taip 
aiškiai išskiriama abstrakčiojo motyvuojan-
čio virtualiojo pasaulio objekto sudedamųjų 
dalių hierarchija (žr. 3 pav.).

Motyvuojančio objekto  
įgyvendinimas
Motyvuojančio objekto bandomasis pavyz-
dys yra realizuotas virtualiajame pasaulyje 
„Cloud Party“, pradėtame kurti 2012 metais. 
Pasaulio pasirinkimą lėmė šie veiksniai:
• jis grindžiamas naujausiomis technolo-

gijomis WebGL ir WebSockets;
• lengvai pasiekiamas per naršyklę, o 

ankstesni pasauliai reikalavo diegti 
papildomas programas;

• leidžia vartotojams kurti savo objektus 
nemokamai;

• programavimas remiasi populiaria Ja-
vaScript kalba, o ankstesni pasauliai 
reikalavo įvaldyti specifines programa-
vimo kalbas.

Ankstesnių virtualiųjų pasaulių naudoja-

mumo problemų kėlė keblus prisijungimas, 
kompiuterių pajėgumų trūkumas, nein-
tuityvus avataro valdymas, nesutikimas 
su socialinėms bendravimo normoms ir 
prasminių veiklų nebuvimas. Virtualusis 
pasaulis „Cloud Party“ yra pasiekiamas 
per daugelį socialinių tinklų. Prisijungęs 
vartotojas perkeliamas į mokymų salą ir 
joje pamokomas atlikti tam tikras apsipra-
timo užduotis. Veikti naršyklėje šiam pa-
sauliui pakanka vidutinio kompiuterio pa-
jėgumų. Avataro valdymas pateikiamas vos 
tik pirmą kartą prisijungus prie virtualiojo 
pasaulio. Valdymo principai pateikiami 
mokymosi saloje naudojant tikslų siekimo 
sąrašą. Bendravimą remia privačios ir lo-
kalios žinutės. Provokuojančios išvaizdos 
bei etinių normų laužymo (kalbėjimas 
neatsisukus į asmenį) problemos išlieka. 
Prasmingos veiklos pasiūla teikiama 
padalinus pasaulį į mažas salas, kuriose 
siūlomos konkrečios veiklos. Egzistuoja 
salų paieška, atrenkamos populiariausios 
ir dažniausiai lankomos salos.

Pasirinkta realizuoti mokymosi objektą 
detalizuojančius kvarcinio laikrodžio vei-
kimo principus (4 pav.).

Principų aiškinimas apima kelias me-
chanizmo vietas, kurias galima paprastai 
perteikti pasaulio lankytojams.

Laikrodžio mechanizmo paaiškinimo 
objektą galima skirstyti į kelias dalis:
1.  Kvarcinio laikrodžio kaip viso objekto 

pateikimas (galimybė atidaryti, per-
žvelgti sudėtas detales).

2.  Esminių dalių išvardijimas (krumplia-
račių mechanizmas, pagrindinė schema, 
žingsninis elektros variklis, kvarcinis 
generatorius), pasirinkus jas kompiute-
rio pelės klavišais.

3.  Krumpliaračių veikimo principo vaiz-
davimas.
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4.  Kvarcinio generatoriaus veikimo prin-
cipo paaiškinimas naudojantis Pjezo 
efekto aiškinimu.

5.  Laikrodžio žingsninio elektros variklio 
veikimo principo paaiškinimas. Papildo-
mai supažindinama su bendrais žingsni-
nių elektros variklių veikimo principais.

6.  Pagrindinės schemos veikimo principo 
ir paskirties paaiškinimas.

Motyvavimo modelių panaudojimas 
laikrodžio veikimo principams aiškinti 
atskleidė kai kuriuos virtualiojo pasaulio 
apribojimus ir netobulumą:
• realizuojant psichologinį modelį, laikro-

džio mechanizmo detalės yra dalijamos 
susidomėjusiems lankytojams, leidžia-
ma manipuliuoti judančiais objektais, 
kiekvienas veiksmas turi aiškų atsaką, 
kiekviena detalė save aiškina; tačiau 
nėra asmeninio inventoriaus, negalima 
paprastai nešiotis daiktų;

• įgyvendinant virtualiosios nuosavybės 
modelį, dalijamos detalės gali būti dis-
ponuojamos vietinėje rinkoje, tačiau ka-
dangi nėra grupavimo galimybės, sunku 
pateikti objektą kaip vientisą struktūrą;

• prisitaikymo modelyje akcentuojamas 
laikrodžio veikimo supratimas, kiekvie-
na dalis yra nuoroda į jos aprašą, spau-
džiami objektai patys vizualizuoja savo 
veikimo principus; čia problemų nėra;

• žaidimų modelyje svarbu pateikti proce-
so pažangą, aplankytos laikrodžio dalys 
pažymimos, veiksmai, atlikti su laikro-
džio dalimis, išsisaugo ir galima stebėti 
savo pakeitimų padarinius; įgyvendinti 
galimybę stebėti pažangą yra sunku, o 
apdovanojimą galima pateikti tik per 
avataro aprangą (pavyzdžiui, įteikti 
lyderio marškinėlius), nėra galimybės 
kaupti reputacijos taškų.

Išvados

Straipsnio rezultatus galima išskirti į tris 
dalis: motyvavimo virtualiuosiuose pasau-
liuose literatūros apžvalga, motyvavimo 
modelių išskyrimas, motyvuojančio virtu-
aliojo pasaulio objekto apibrėžimas.

Išnagrinėjus literatūrą išskirti motyva-
vimo modeliai: psichologinis, virtualio-
sios nuosavybės, prisitaikymo, žaidimų. 
Modeliuose apibrėžiami realizavimo 

4 pav. Kairiajame paveiksle avataras mato veikiantį laikrodį,  
dešiniajame rodomas pasirinktas vidinis mechanizmas
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reikalavimai. Modelių savybės susikloja, 
jų derinys leidžia pritaikyti motyvavimo 
modelį konkrečiai aplinkai. Išskirti motyva-
vimo modeliai panaudojami objektui kurti 
virtualiojoje erdvėje pagal motyvuojančios 
scenos reikalavimus. Kuriamas objektas re-
alizuojamas per virtualiųjų agentų sąveiką ir 
virtualiųjų pasaulių pateikiamas priemones.

Atsižvelgus į atliktą literatūros nagrinė-
jimą ir išskirtus modelius, daroma išvada, 
jog virtualieji pasauliai yra motyvuojančių 
objektų kūrimui pritaikyta erdvė. Pastebėtos 

motyvuojančio objekto realizavimo proble-
mos parodė, kad didžiausias trukdys yra 
virtualiojo pasaulio netobulumas, pavyz-
džiui, nėra privataus inventoriaus, pažangos 
stebėjimo sistemos bei reputacijos kaupimo 
mechanizmo.

Padėka.  Šis tyrimas atliktas Europos 
socialinio fondo finansuojamo projekto 
„Paslaugų interneto technologijų kūrimo 
ir panaudojimo našių skaičiavimų plat-
formose teoriniai ir inžineriniai aspektai“  
(Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010) lėšomis.
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MOTIVATION IN THREE-DIMENSIONAL WORLDS

Paulius Valintėlis, Kristina Lapin
S u m m a r y
The paper analyzes the three-dimensional virtual 
worlds in the aspect of motivation. It provides a brief 
overview of virtual objects and their implementation 
principles. A literature review is presented. The mod-
els (psychological, virtual property, adaptation to the 
environment and game-oriented) of virtual world mo-

tivation are proposed. The principle of model choice, 
the reasoning patterns to be distinguished are ex-
plained. Abstract reasoning models are implemented 
to clarify the requirements for motivating a three-di-
mensional virtual world object or scene (involving a 
set of objects). The model implementation is shown.
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The success of a company hinges on identifying and responding to competitive pressures. The main ob-
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port decision making and thus gain competitive advantage. However, the online business intelligence 
presents non-trivial challenges to Web data extraction systems that must deal with technologically so-
phisticated modern Web pages where traditional manual programming approaches often fail. In this 
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1. Introduction
The Web is full of data. Never before have 
we witnessed such constantly increasing 
and at first glance easily accessible reposi-
tory of data about everything. The size of 
the indexable Web, i.e. the Web sites which 
are considered for indexing by the major 
search engines, is thought to be at least 
11.5 billion pages as of the end of January 
2005 (Pis et al., 2005). Moreover, a 400 
to 550 times larger amount of information 

resides in the Deep Web (Bergman, 2001). 
The term Deep Web refers to the content 
hidden behind the Web forms. In order to 
retrieve such content, a user has to interact 
with Web page forms and perform a mean-
ingful submission. The prime examples 
of Deep Web are car advertising listings, 
real estate listings, statistical department 
databases, etc. Accessing information 
published on Web (or Deep Web) sites has 
been a long-standing challenge for the data 
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extraction community (Bohannon et al., 
2012; Cafarella et al., 2011; Elmeleegy et 
al., 2011; Furche et al., 2012; Madhavan & 
Halevy, 2009).

Today’s competitiveness dictates the 
need for business organizations to con-
stantly seek timely and accurate informa-
tion to support decision making and action. 
The information seeking process is usually 
defined as business intelligence (Fleisher & 
Bensoussan, 2003), and the Web is a nearly 
perfect source for it. More specifically, the 
term business intelligence can be referred to 
as (Lönnqvist & Pirttimäki, 2006):
1. Relevant information and knowledge 

describing the business environment, 
the organization itself, and its situation 
to its markets, customers, competitors, 
and economic issues.

2. An organized and systematic process 
by which organizations acquire, ana-
lyze, and disseminate information from 
both internal and external information 
sources significant for their business 
activities and for decision making.
Some other related terms include com-

petitive intelligence, market intelligence, 
customer intelligence, competitor intelli-
gence, strategic intelligence, and technical 
intelligence (Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). 
Business intelligence provides valuable 
information to companies in a timely and 
easily consumed way and enhances the 
ability to reason and understand the mean-
ing of it through, for example, discovery, 
analysis, and ad hoc querying (Lönnqvist & 
Pirttimäki, 2006). When dealing with data 
coming from online sources, i.e. the Web, 
the term online business intelligence is used.

There is an enormous amount of data on 
the Web, researchers have been studying the 
data extraction field for decades, businesses 
are striving for valuable data and are more 

than ready to pay for it; however, there is 
still no universal and easily deployable 
solution to fully leverage the data on the 
Web. Business intelligence systems seeking 
to collect valuable data from the Web must 
overcome many great challenges posed by 
the Web itself, such as finding appropriate 
data sources, determining their credibility, 
navigating technologically sophisticated 
Web sites, submitting meaningful Web form 
queries to retrieve the Deep Web content, 
extracting, cleansing, understanding and 
integrating data, and constantly dealing with 
heterogeneity at each step (Baumgartner et 
al., 2009; Cafarella et al., 2011; Cafarella et 
al., 2008; Madhavan et al., 2007).

The aim of this paper is to review com-
mercially available state-or-the-art Web 
data extraction systems in the context of 
online business intelligence. First of all, 
to remove any ambiguity from the term 
online business intelligence and to be 
more specific, in Section 2 we list concrete 
business scenarios and applications where 
online business intelligence is, or can be, 
practically employed. Then, in Section 3, 
we describe the current challenges which 
arise when collecting and processing data 
from technologically sophisticated modern 
Web pages. In Section 4, we review the 
commercially available state-of-the-art Web 
data extraction systems that can be used for 
online business intelligence, and further we 
list some even more promising technologi-
cal advances. 

2. Real world online business 
intelligence scenarios
Given that most information on pricing, 
product availability, store locations, etc. is 
available on the Web, online market intelli-
gence is becoming the most important form 
of business intelligence (Baumgartner et al., 
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2009). Market intelligence is the ability to 
understand, analyze and assess the environ-
ment of a firm with customers, competitors 
and markets, and industries, that conduces 
strategic planning and help decision making 
(Juntarung & Ussahawanitchakit, 2008). 
Currently, almost every large retail com-
pany has online market intelligence needs 
for marketing and pricing (Baumgartner et 
al., 2009). Here, we list typical real world 
examples when businesses employ online 
business intelligence to monitor their mar-
ket environment.

2.1. Background Check
Background screening is a profession that 
absolutely demands precision and timeli-
ness. Erroneous background checks could 
result in stiff penalties as well as loss of 
business (Connotate, 2012). By background 
checking, companies are verifying the back-
ground of a customer or a business partner. 
For example, the background checking 
process may involve accessing courts’ Web 
sites in hundreds of jurisdictions: an auto-
mated data extracting program must query 
each Deep Web court database to check if a 
particular person or a company has any on-
going legal battles or does have any active 
legal restrictions, etc. In addition to online 
court records, many professional associa-
tions post information on the Web. Online 
business intelligence can allow companies 
to aggregate data from multiple sources 
to perform comparisons and to verify the 
validity of credentials (Connotate, 2012), 
such as certificates, honors, etc.

2.2. Competitive & Pricing  
Intelligence
A company’s success hinges on identifying 
and responding to today’s hypercompetitive 

environment, especially in online settings. 
A company’s challenge is to gather accurate 
competitive intelligence, analyze it and act 
as quickly as possible (Connotate, 2012). 
Consider, for example, three scenarios pre-
sented by Baumgartner et al. (2009):
• “an electronics retailer would like to get 

a comprehensive overview of the market 
in the form of a dashboard displaying 
daily information on price developments 
including shipping costs, pricing trends, 
and product mix changes by segment, 
product, geographical region, or com-
petitor.”

• “a supermarket chain wishes to be conti-
nually informed about their competitors’ 
product prices. Moreover, they want to 
be immediately informed in case a com-
peting supermarket chain issues a special 
offer or promotion. They need to react 
very quickly to price changes or new spe-
cial discounts in order to maintain their 
competitive position. They also want to 
be informed as soon as new products 
show up on the market.”

• “an online travel agency offering a best 
price guarantee needs to know at which 
prices the packages they offer are sold 
over the Web by competing travel agen-
cies. Moreover, they wish to be informed 
about the average market price of each 
travel product they feature.”

2.3. Compliance & Risk Management
Companies may want to be informed of up-
dates on sanctions lists and regulations at the 
international, federal, and state levels. Au-
tomated online business intelligence makes 
it easier to ensure compliance with laws 
regulating rogue nations or organizations 
financing, to ascertain the legal integrity of 
a potential business partner, and to reduce 
exposure to financial fraud and identity theft 
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(Connotate, 2012). For example, a company 
working in car or car-parts trading business 
may want to check automatically if a par-
ticular vehicle or its part is not included in 
stolen property registers around the globe. 
Cost-effective management of compliance 
and risk is a complicated challenge, because 
precise source monitoring and Deep Web 
querying must be executed on-the-fly: all 
the automatically accessed data should be 
immediately extracted, cleaned, integrated 
and presented.

2.4. Customer Sentiment Analysis
Today, many customers are buying online 
and publicly sharing their user experience, 
opinions and buying preferences. In most 
cases, users express their opinion as com-
ments, forum or social media post, tweets, 
etc. Analyzing customer sentiment is funda-
mental for maintaining a competitive edge 
in the delivery of goods and services (Con-
notate, 2012). Online business intelligence 
solutions should be able to access Facebook, 
Twitter, or any other social media Web site, 
automatically identify posts about a par-
ticular product, extract the text, execute a 
natural language processing and understand 
the sentiment. The same data extraction 
process can also be applied to hundreds of 
other sources, such as blogs, online forums, 
product review sites, YouTube, etc.

2.5. News & Content Aggregation
The media monitoring companies aggregate 
news articles and comments from many on-
line Web sites. It is not a trivial problem to 
monitor hundreds of online sources which 
are usually heterogeneous in style, news for-
mat, and navigation. Furthermore, leading 
media monitoring companies should be able 
to automatically classify the collected news 
articles by their topic and to group articles 

describing the same event. The brand name 
mentioning monitoring is also an important 
task which should be executed on thousands 
of news articles. A proper online business 
intelligence solution should offer a scalable, 
automated technology to crawl and extract 
data from hundreds of thousands of news 
sites, archives, and corporate websites.

2.6. Financial Data Aggregation
According to Connotate (2012), “every mo-
ment of every day, political events, financial 
filings, corporate actions and many other 
market-moving events are posted on the 
Web. Detecting and communicating these 
events to the financial community in near 
real-time is essential to building and main-
taining market share in the world of financial 
data. Speed and accuracy are paramount”. 
New or updated financial data appear every 
day in a big variety of online sources, such 
as government data portals, news articles, 
companies’ news feeds, even in social 
media. For example, hedge funds involved 
in algorithmic trading monitor thousands 
of sources in real time to immediately de-
tect breaking news and swiftly sell or buy 
particular stocks. Even such trivial data as 
weather temperature are monitored across 
the globe, and in case of an unexpected drop 
in temperature the stocks of oil, gasoline, 
electricity or heater manufacturing compa-
nies can be bought in a matter of seconds. 
With the increasing wealth of information 
and content available on the Web, the op-
portunity to use it for a timely notification, 
analysis and enhanced decision making is 
unprecedented (Connotate, 2012).

3. Data extraction challenges posed 
by modern Web pages
The Web is evolving. To enhance the brows-
ing experience, the modern Web pages rely 
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on a number of sophisticated technologies, 
such as Cascading Style Sheets (CSS), 
to separate the presentation style of Web 
pages from their content, Asynchronous 
JavaScript Requests (AJAX) to dynami-
cally load the Web page content, client side 
scripting to modify the appearance of a Web 
page solely on client side, etc. Modern Web 
browsers are a complicated software that 
requires a considerable amount of compu-
tational power to visually render Web pages. 
Looking from the user perspective, all these 
technological advances of the Web enhance 
the browsing experience. On the other hand, 
they hinder Web data extraction. 

To extract data today is not enough to 
simply download a Web page from a server 
and to analyze its source code. Modern 
Web pages are sometimes loaded incremen-
tally using AJAX requests. JavaScript can 
modify the asynchronously received data 
according to some algorithms and only then 
display them on a page. For example, some 
modern Web sites use the AJAX technique 
for pagination: when the user clicks the 
“next page” link, a browser does not reload 
the whole page; instead, only required data 
are asynchronously retrieved from the 
Web server and displayed as the next page. 
Moreover, each step of navigation inside a 
Web site can be controlled by cookies and 
referrers. All these and many other features 
of a modern Web site for data extraction 
mean only one thing: each data extracting 
tool should fully emulate a modern Web 
browser. It is an incredibly hard task.

The Deep Web pages pose another chal-
lenge. In order to retrieve the information 
behind the Web forms, a data extracting 
system must execute meaningful queries. 
This means that it is becoming very difficult 
to algorithmically code the data extraction 
process, and the use of artificial intelligence 

techniques to understand and submit the 
Web forms is sometimes inevitable. 

Web sites are differently designed. If a 
company wants to collect data from hun-
dreds of sources, it is practically infeasible 
to try to manually write data extracting 
rules for each source. A fully automatic 
Web data extraction approaches (Crescenzi, 
2001; Grigalis et al., 2012; Zhai & Liu, 
2006; Zhao et al., 2005) should be used 
to achieve cost-effective results, and this 
field of automatic Web data extraction is 
still under active research. Even if there 
is a limited number of Web pages to be 
monitored for data extraction, a business 
intelligence system must have a high degree 
of automation by reducing the human efforts 
to build extraction rules as much as possible 
(Ferrara et al., 2012). In the best scenario, a 
user without any programming knowledge 
should be able to easily include a new Web 
site to be monitored or to fix an old one. 
Furthermore, online business intelligence 
systems extracting data from many sources 
should also automatically adapt data extrac-
tion rules to constant changes of Web sites. 

4. A review of the state-of-the-art 
Web data extraction systems 
In this section of the paper, we review the 
state-of-the-art Web data extraction systems 
and technological advances that have a po-
tential to be soon integrated into online busi-
ness intelligence solutions. In the first part 
of this section, we concentrate on reviewing 
commercially available of-the-shelf prod-
ucts. For all other systems and techniques 
that are not available as products, we refer 
a reader to a comprehensive survey by Fer-
rara et al. (2012). We emphasize the ease 
of use and strongly believe that a common 
user without any computer programming 
knowledge should be able to utilize a Web 
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data extraction system to extract data from 
simple Web pages.

4.1. Web Data Extraction Systems

Baumgartner et al. (2009) define a Web data 
extraction system as “a software system 
that automatically and repeatedly extracts 
data from web pages with changing content 
and delivers the extracted data to a database 
or some other application”. They further 
divide Web data extraction tasks into five 
functions:
1) Web site interaction, which includes 

mainly the navigation to usually pre-
determined target Web pages containing 
the desired data; 

2) support for wrapper generation and ex-
ecution, where a wrapper is a program 
that identifies the desired data on target 
pages, extracts the data and transforms 
it into a structured format; 

3) scheduling, which allows repeating data 
extracting tasks by constantly revisiting 
target Web pages; 

4) data transformation, which includes 
filtering, transforming, refining, and 
integrating data extracted from one or 

more sources and structuring the result 
according to a desired output format 
(usually XML or relational database 
tables); 

5) data provision, which is delivering the 
extracted structured data to external ap-
plications such as database management 
systems, data warehouses, business 
intelligence systems,  decision support 
systems, etc. 
In Fig. 1, the architecture of a typical 

state-of-the-art Web data extraction system 
is presented. The wrapper generator helps 
the user to build data extraction rules. It 
usually has a visual interface displaying 
the rendered target Web pages, and the user 
is asked to visually mark which data in a 
Web page should be extracted. The subunit 
that automatically generates the wrapper 
(data extraction rules) is referred to as the 
program generator. This module interprets 
the user actions on the example Web pages 
and successively generates the wrapper. The 
navigation or a Deep Web form submission 
in a target Web site can be recorded and later 
automatically reproduced. The wrapper runs 
previously generated wrappers stored in the 

Fig. 1. Architecture of a typical state-of-the-art Web data extraction system  
(Baumgartner, Gatterbauer, et al., 2009)
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wrapper repository. The data transforma-
tion and integration unit cleans, combines, 
transforms and integrates the extracted data. 
The data delivery unit delivers data via 
appropriate channels such as FTP, HTTP, 
E-mail, etc.

Although scientific literature presents 
numerous approaches and systems (Cres-
cenzi, 2001; Grigalis et al., 2012; Zhai & 
Liu, 2006; Zhao et al., 2005) to extract data 
from Web pages, but only a few of these 
techniques are built into commercially 
available products. One of the most promi-
nent examples of such systems coming 
from the academic research field is Lixto 
(Baumgartner et al., 2009). With the Lixto 
Visual Developer software, wrappers are 
created in an entirely visual and interac-
tive fashion. In Fig. 2, a screenshot of the 
Lixto Visual Developer user interface is 
presented. In the middle, there is a fully 
functional Mozilla Web browser with a 
loaded target Web page. On the left, the 
navigation steps are recorded. These steps 
may include submitting a form, clicking on 

menu items, following page navigation, etc. 
In the bottom, there are options to configure 
extraction rules.

Lixto is a typical visually aided state-of-
the-art Web data extraction system in which 
the user is asked to simply visually select 
the data that should be extracted. Usually, 
no programming knowledge is required. 
There are many other similar commercially 
available systems, that are listed in Table 1. 
It is worth noting that some of these sys-
tems, including the latter example of Lixto, 
are targeted at business customers and are 
not available for immediate download as 
an of-the-shelf product. Fortunately, the 
products of Mozenda, iMacros and Visual 
Web Ripper and some others are available 
to immediate download and use. Table 1 
presents a complete list of the state-of-the-
art Web data extraction systems. Together 
with names and home Web site addresses, 
we also specify the form in which a system 
is available, i.e. as a service or a standalone 
product. We also note whether there are a 
direct download link and the price. 

Fig. 2. A visual interface of the commercially available Lixto Web data extraction system 
(Kannan, 2010)

 

Navigation  
Steps

Mozilla Web 
Browser

Extraction 
Configuration
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4.2. Promising Technological  
Advances 
Currently, commercially available of-the-
shelf Web data extraction systems are best 
suited for extracting data from a limited 
number of Web sites. Even though the 
process of adding an additional target Web 
site does not usually require computer 
programming knowledge and is visually 
aided, it still needs human efforts and takes 
some time. Companies always search for the 
ways to reduce operating costs and for fully 
automated Web data extraction systems 
(Crescenzi, 2001; Grigalis et al., 2012; Zhai 
& Liu, 2006; Zhao et al., 2005) which do 
not require any human effort to define data 
extraction rules for any new Web site and 
may be a good choice. Unfortunately, we 
are not aware of any of such fully automatic 
systems to be currently commercially avail-
able as an off-the-shelf product. However, 
in this part of the paper, we introduce some 

promising technological advances in the 
automatic Web data extraction field, which 
can be soon matured into a product or could 
be included into current systems as a time- 
-saving solution.

One of the most promising advances 
is the DIADEM project1 developed at Ox-
ford University. The acronym stands for 
Domain-centric, Intelligent, and Automated 
Data Extraction Methodology (Furche et 
al., 2012). The project is fundamentally 
different from many previous approaches 
to automatically extract Web data on a 
large scale. The integration of the state-
of-the-art technology with reasoning using 
high-level expert knowledge at the scale 
envisaged by the DIADEM team has not 
yet been attempted and has a chance to 
become the leading example of the next 
generation Web data extraction systems. 
Without human supervision the DIADEM 

1  http://diadem.cs.ox.ac.uk/

Nr. Name
Form 
of the 
system

Available for 
immediate 
download

Website Price

1.
Automation 
Anywhere

Product Yes www.automationanywhere.com
From 
$955

2. Connotate Service No www.connotate.com N/A
3. Denodo Service No www.denodo.com N/A

4. Djuggler Product Yes www.djuggler.com
From 
$249

5. iOpus iMacros Product Yes www.iopus.com
From 
$495

6. Kapow Service Yes www.kapowsoftware.com
7. Lixto Service No www.lixto.com N/A

8. Mozenda Service Yes www.mozenda.com
From $99/
month

9. Visual Web Ripper Product Yes www.visualwebripper.com
From 
$299

10. WebSundew Product Yes www.websundew.com From $69

Table 1. Commercially available state-of-the-art Web data extraction systems
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systems locate, navigate, and analyse web-
sites of a specific domain (such as cars, 
books, products, real estate, flights, etc.) 
and extract all contained structured data 
objects using highly efficient, scalable, 
automatically generated wrappers. The 
Web page analysis is parameterized us-
ing the domain knowledge that allows the 
DIADEM to replace human annotators and 
to refine and verify the generated wrappers. 
This approach works, in contrast to other 
modern Web data extraction systems which 
require human annotators to manually mark 
data on target Web pages and to record the 
Web site navigation. However, there seem 
to be remaining two challenges: simplifying 
the process of domain knowledge creation 
and adding the support for other languages. 
Currently, the DIADEM works only with 
Web sites in the English language. We see 
it as a limitation, since there may be many 
customers interested in extracting data from 
non-English Web sites.

Crescenzi et al. (2013) propose to lever-
age the power of the crowd to overcome 
inherited scalability limitation in data 
extracting systems where wrappers are 
generated from manually labelled examples. 
Crowd sourcing platforms, such as Amazon 
Mechanical Turk2, present an opportunity 
to make the manual annotation process 
more affordable, also at a large scale. So, 
Crescenzi et al. introduce “a framework 
to support a wrapper inference system su-
pervised by the crowd”. Their framework 
aims at catching the opportunities of crowd 
sourcing, i.e. reducing wrapper creation 
costs and scaling the overall work. 

Similarly, Google runs the experimental 
Fusion Tables project3 which encourages 
creating, improving, and sharing data pre-

2  http://www.mturk.com
3  http://tables.googlelabs.com/

sented in tables. This approach, too, tries to 
exploit the power of the crowd in a way that 
many users collaboratively collect and share 
data from many Web sources (Gonzales et 
al., 2010).

Bohannon et al. (2012) from Yahoo 
develop a system tuned for automatic Web-
scale information extraction. Like in the 
DIADEM project, the system is domain-
centric. This means that there is a human 
supervision at the domain level, i.e. humans 
should define some rules concerning the 
topic of interest. The authors present an ex-
ample that if we are interested in construct-
ing a database of restaurants from the Web, 
we can specify the set of attributes that we 
are interested in, e.g., “name”, “address”, 
and “reviews”, supply sample dictionaries 
or regular expressions, or language models 
for attributes, specify domain knowledge 
like “businesses typically have a single 
phone number but multiple reviews”, and so 
on. Bohannon et al. believe that the domain- 
-centric extraction can provide a promising 
stepping stone towards cracking the grand 
challenge of a general Web-scale informa-
tion extraction.

5. Conclusions
The Online Business intelligence, which 
includes extracting, integrating, analyzing, 
and distributing information about prod-
ucts, customers, competitors, etc., helps 
companies to make better decisions and 
achieve a competitive advantage. However, 
extracting data from many Web sources is a 
human-effort-requiring process that brings 
considerable costs to the organization. 
Many promising technological advances 
and research directions are trying to fully 
automatize Web data extraction and thus 
help organizations to minimize the costs. 
However, none of the currently proposed 
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automatic Web data extraction systems are 
mature enough to be available as an off-the-
shelf commercial product. Online business 
intelligence specialists in organizations 
can currently rely on visually aided Web 
data extraction systems which minimize 
the required human efforts to extract data 

from target Web sites. We further encour-
age researchers and industry professionals 
to adapt and implement in online business 
intelligence solutions the promising ad-
vances of automated Web data extraction 
technologies, such as those developed by 
the DIADEM team at Oxford.
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ŠIUOLAIKINĖS IŠ TINKLALAPIŲ DUOMENIS RENKANČIOS 
IR VERSLO ANALITIKAI TINKAMOS SISTEMOS

Tomas Grigalis, Antanas Čenys
S a n t r a u k a

Šiuolaikinės verslo organizacijos sėkmė priklauso 
nuo sugebėjimo atitinkamai reaguoti į nuolat besi-
keičiančią konkurencinę aplinką. Internete veikian-
čios verslo analitinės sistemos pagrindinis tikslas 
yra rinkti vertingą informaciją iš daugybės skirtingų 
internetinių šaltinių ir tokiu būdu padėti verslo orga-
nizacijai priimti tinkamus sprendimus ir įgyti kon-
kurencinį pranašumą. Tačiau informacijos rinkimas 
iš internetinių šaltinių yra sudėtinga problema, kai 
informaciją renkančios sistemos turi gerai veikti su 

itin technologiškai sudėtingais tinklalapiais. Šiame 
straipsnyje verslo analitikos kontekste apžvelgiamos 
pažangiausios internetinių duomenų rinkimo siste-
mos. Taip pat pristatomi konkretūs scenarijai, kai 
duomenų rinkimo sistemos gali padėti verslo anali-
tikai. Straipsnio pabaigoje autoriai aptaria pastarųjų 
metų technologinius pasiekimus, kurie turi potencia-
lą tapti visiškai automatinėmis internetinių duomenų 
rinkimo sistemomis ir dar labiau patobulinti verslo 
analitiką bei gerokai sumažinti jos išlaidas.

Įteikta 2013 m. liepos 26 d.
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600–800 typographical units. 
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ments. Bibliographic references. Con tents, 
format, and structure and the Lithuanian 
standard LST ISO 690-2:1999. Only 
manda tory data elements are recommend-
ed to use in the references. References 
in the text should indicate the author and 
the year of publishing, for example: (Sur-
name, 2007). 

Please use the following style for 
refer ences: 
A book : 

WEILL, Peter; ROSS, Jeanne (2004). 
IT governance: how top performers man-
age IT decision rights for superior results. 
Boston: Harvard Business School Press. 
288 p. ISBN 1591392535 

Ar t i c l e  i n  a  j ourna l : 
TINSLEY, Catherine; O’CONNOR, 

Kat hleen; SULLIVAN, Brandon (2002). 
Tough guys finish last: the perils of a dis-
tributive reputation. Organizational Be-
havior and Human Decision Processes,  
No. 88, p. 621–645. 
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through Internet: <http://www.socialre-
searchmethods.net/tutorial/tutorial.htm>. 

Papers should be submitted in two hard 
copies (in double-spaced format), and an 
.rtf file on a diskette or via e-mail must be 
presented to the editing board. Tables, pic-
tures and other graphic information should 
be presented on separate pages. 

Address for submitting articles  
and for purchase of published ones: 

Editing Board of “INFORMACIJOS MOKSLAI” 
Faculty of Communication 
Vilnius University 
Saulėtekio Ave., Building 1, Room 603
Articles may be submitted by e-mail: 
zenona.atkociuniene@kf.vu.lt 
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in the lISA international database and included in the list of Lithuanian serials that meet 
the requirements for scientific publications (Lithuanian Science Council, 19 December 
2005, decision No. VI–39). 

Submissions are peer-reviewed. Papers 
are reviewed by two reviewers. Rejected 
submissions will not be returned. 

Papers before publishing are signed by 
the authors. 

The corresponding author must sign 
the License to Publish form upon accept-
ance of the manuscript and return it to the 
editorial office. Failure to do so will result 
in a delay of the publication of the paper. 
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