Darni ir kiirybiska aplinka
Kiirybiska, issiikius priimauti, lanksti, ziugeidi, inovatyvi ir novatoriska Universiteto bendruomene aplinkui
save nuolat kuria darni'! ir patogi'! aplink'!, jgalinanci'! pasiekti visuomen� keiciancius ziniq, idejq ir darbo
rezultatus. VDU ir uzsienio mokslininkai, jvairiq sriciq specialistai, sekmingi verslininkai praejusiais metais
kviete i atviras visuomenei vies'l5ias paskaitas, tarptautines ir nacionalines konferencijas, atliktq tyrimq
pristatymus. Per metus Universiteto mokslininkai, destytojai, doktorantai viesojoje erdveje pateike daugiau
nei Bo ekspertiniq komentarq, kuriais visuomen� skatino, pasitelkus kritini m'!Stym'! ir zinias, diskutuoti
apie siq dienq aktualijas. Ypatingas demesys praejusiais metais buvo skiriamas svietimo sistemos situacijos
vertinimui, pedagogq profesijai. VDU destytojai Svietimo akademijoje Vilniuje ir Kaune su mokytojais, mokyklq
vadovais dalijosi ziniomis, patirtimi, kviete diskutuoti apie lyderystes svarb'! ir tarpusavio santykius darbe,
daugiakalbystes kompetencijq tobulinim'!. Suorganizuota daugiau nei 150 edukaciniq mokslo populiarinimo
veiklq moksleiviams nuo robotikos, programavimo iki vandens sudeties tyrimq mokyklq ir universiteto erdvese.
Mokslininkai Informatikos fakulteto Intelektualiqjq sistemq laboratorijoje kiire dirbtinio intelekto technologijas,
pritaikomus duomenq ir vaizdq analizes sprendimus verslui kalbos, technologijq, medicinos, teises, zemes iikio
ir kultiiros paveldo monitoringo srityse. Studentai aktyviai jsijunge i savanoriskas veiklas, dalyvavo mentorystes
programose, igyvendino savo iniciatyvas.

Integruotos komunikacijos veiklos
Uztikrinti reguliarq ir operatyvq aktualios informacijos, mokslo populiarinimo ir ekspertiniq komentarq
sraut'! Lietuvai ir uzsienio salims - viena is svarbiausiq Universiteto komunikacijos funkcijq. Siekiant didinti
Universiteto vardo zinomum'! jvairiose tikslinese auditorijose ir uztikrinti reguliarq bei operatyvq informacijos
apie Universiteto veiklas sklaid>! 2019 m. VDU toliau stiprino integruotos komunikacijos veiklas.
2019 m. VDU vykde dvi sekmingas integruoto marketingo kampanijas: stojamqjq kampanii'l .,Rinkis abu" ir
remdamasis skaidrumo principais t�se integracijos kampanii'l, kurios metu buvo reguliariai teikiama informacija
isores auditorijoms apie VDU, LEU ir ASU susijungimo eig'!, Universiteto bendruomenei buvo rengiami
specialiis naujienlaiskiai, supazindinantys su biisimais pokyciais ir jau jgyvendintais veiksmais, buvo parengtas
interaktyvus jungtinio VDU zemelapis, susietas su interuetine zemelapio paslauga ir papildytas panoraminemis
nuotraukomis ir vaizdo medziaga - jis supazindina ne tik su Universiteto infrastruktiira, bet ir pristato
aukstosios mokyklos vizii'l, mokslo ir studijq organizavimo idei'l bei principus. Rengiant studijq kampanii'l,
buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, jog beveik puse paskutiniq klasiq moksleiviq nera apsisprend�
de) universitetiniq studijq programq pasirinkimo. Taip pat paaiskejo, kad VDU reklamos is kitq universitetq
issiskiria originaliais ir kiirybiskais tekstais. Kita vertus, moksleiviai pabreze, kad juos galetq dar labiau pagyvinti
iliustracijos. Todel 2019 m. stojamqjq kampanijoje ir toliau daug demesio buvo skiriama tekstams, kurie buvo
ir vizualizuojami. Iliustruota ir jvairiais formatais (priklausomai nuo platformos) pateikiama reklama buvo
siekiama itvirtinti Universiteto Artes liberales studijq modelio isskirtinum'! - visapusi issilavinim'!, aiskinti
apie dar platesnes tarpdiscipliniskumo, gretutiniq studijq ir papildomas ugdymo(si) galimybes, kurios atsirado
susijungus trims universitetams. Stojamqjq kampanijai realizuoti buvo pasirinktos keturios platformos: Google
vaizdines reklamos (GDN) tinklas, socialiniai tinklai, Youtube kanalas ir lauko reklama, reklama portaluose, taip
pat vykdomas remarketingas. Pasirinktuose kanaluose turinys buvo adaptuojamas, kuriamas ir segmentuojamas
pagal auditorijas ir platformq pobiidj, turinys buvo jtraukiantis ir pasiekiantis tikslines auditorijas. Tai, kad
kampanija buvo sekminga, rodo bent du rodikliai: nepaisant mazejanciq demografiniq rodikliq VDU studentq
skaicius isliko tas pats, kai tuo tarpu daugel:v.je (8 is 11) jis sumazejo, o iliustracijos buvo pastebetos ir jvertintos
didziausioje, daugiau nei milijon'! viso pasaulio dizaineriq vienijancioje, dizaineriq platformoje ,Behance"
(sulauke 40 ooo tarptautines bendruomenes nariq susidomejimo).
Kaip peruai, taip ir siemet VDU kampanijos portaluose 15min.lt ir delfi.lt pasieke vienus is didziausiq
skaitomumo ir reklamos paspaudimq skaicius (vertintas bendras ir mobilios versijos CTR rodiklis bei reklamos
paspaudimq skaicius), lyginant su visu portalq reklaminiu turiniu, o skaitytojq isitraukimas yra vienas is
geriausiq tarp visq universitetq ir daugelio µnoniq. Ypac daug demesio ir ziniasklaidos jsitraukimo sulauke
VDU siiilomos temos apie aukstojo mokslo politik'! ir finansavim'!, organizuoti renginiai Pasaulio lietuviq
mokslo ir kiirybos simpoziumas, Nacionalinis zmogaus teisiq forumas bei LR Seimo, LR Prezidento ir Europos
parlamento rinkimq rezultatq aptarimo tiesiogines transliacijos: organizuotos specialios TV ir radijo laidos,
interviu, taip pat radijo, televizijos ir portalq reklama. Metq pabaigoje buvo pradetas specialus VDU ir portalo
DELFI projektas - Iaida .Esminiai dalykai" (ved. Paulius Gritenas ir dr. Viktoras Bachmetjevas), kurios metu
kalbinami Universiteto ekspertai, visuomenes veikejai, kiirybos, verslo zmones, aktyviis visuomenes veikejai.
Laida vaizdo formatu ir tinkalaidese transliuojama kas dvi savaites. Joje kalbama aktualiausiomis Lietuvos ir
pasaulio temomis, bandant atverti tai, kas lieka nepaliesta kasdienese diskusijose: politika, kultiira, svietimas,
visuomene ir kasdienio gyvenimo klausimai. Nuo filosofiniq apm'!stymq iki diskusijq apie nepatogias ir ne
visada noriai politikq, verslininkq ar nuomones formuotojq aptariamas temas. Tai, kam kartais pritriiksta laiko
rasant tekstus ar trumpus komentarus socialiniuose tinkluose.

Studijq ir mokslo istekliq pletra
2019 m., susijungus trijq universitetq bibliotekoms, svarbiausias uzdavinys buvo uztikrinti kuo sklandesn�
prieig'! Universiteto bendruomenes nariams prie bibliotekos mokslo ir studijq istekliq bei paslaugq, sukurti
kuo geresnes darbo sl)lygas tiek bibliotekos erdvese, tiek virtualioje aplinkoje, t�sti dalyvavim'! atvirojo mokslo
iniciatyvose ir kitose veiklose.
Sujungus universitetus, bibliotekos fondas 2019 m. isaugo iki beveik 1,84 min. (2018 m. - 991 tiikst.), is jq 1,2
min. buvo tradiciniai spausdinti jvairiq riisiq leidiniai (2018 m. - 397,3 tiikst.). Elektroniniq dokumentq jsigyta
636 tiikst., prenumeruotos 58 Iicencijuojamos duomenq hazes. Vienam bendruomenes nariui vidutiniskai teko
175, o studentui - per 189 bibliotekos dokumentus. 2019 m. padidejo jungtinio universiteto elektroniniq mokslo
ir studijq dokumentq skaicius nuo 13 tiikst. iki 24 tiikst., is kuriq beveik Bo proc. yra atvirai prieinami internete.
2019 m. bibliotekos informacineje sistemoje atlikta apie 4,1 min. (2018 m. - 3,3 min.) informacijos istekliq
paieskq, atsisiqsta per 1,4 min. elektroniniq dokumentq. Bibliotekos bendruomenes nariai skaite vietoje ir
skolinosi ilgesniam laikui per 242 tiikst. tradiciniq leidiniq, bibliotekoje apsilanke beveik 295 tiikst. lankytojq.
Ataskaitiniais metais sujungtos trijq universitetq bibliotekq informacines sistemos, bibliotekq katalogai,
virtualios bibliotekos, publikacijq duomenq hazes, vieningai pradeta naudoti studijq baigiamqjq darbq
archyvavimo sistema, atnaujinta bibliotekos svetaine, suderinta dauguma bibliotekos veiklos procesq. LEU
bibliotekos saugyklos leidiniai (per 400 tiikst.) perkelti ir sutvarkyti naujose Svietimo akademijos bibliotekos
saugyklos patalpose (T. Sevcenkos g. 31, Vilnius). Padaugejo (nuo sesiq iki devyniq) vartotojq aptarnavimo
padaliniq. Keitesi bibliotekos organizacine struktiira. Universiteto leidyba tapo Valdymo ir investicijq
departamento dalimi. lsaugo bibliotekos darbuotojq skaicius nuo 36 iki 61. Patvirtinti nauji .,Vytauto Didziojo
universiteto bibliotekos nuostatai" ir ,Naudojimosi Vytauto Didziojo universiteto biblioteka taisykles".
Toliau pletota VDU Mokslo valdymo informacijos sistema (VDU CRIS). Joje sukaupta beveik 68 tiikst.
publikacijq: 62,5 tiikst. mokslo publikacijq, beveik 6 tiikst. publikacijq Universiteto recenzuojamuose mokslo
zurnaluose, 400 publikacijq kituose leidiniuose, per 2,3 tiikst. ETD darbq. Taip pat sukaupta: beveik 6,2 tiikst.
mokslininkq profiliq, 200 projektq aprasymq bei 176 padaliniq profiliq. VDU CRIS panaudos statistika rodo
didziuli susidomejim'! Universiteto mokslo publikacijomis tiek Lietuvoje, tiek uzsienY.ie (perziiireta ir atsisiqsta
per 2,3 min. publikacijq).
Universitete jdiegta nauja Atvirosios zurnalq sistemos (https://ejournals.vdu.lt) versija, atnaujintas leidziamq
ir anksciau leistq zurnalq S'!vadas (https://biblioteka.vdu.lt/vdu-recenzuojami-mokslo-zurnalai). Nuo 2019
m. Universitetas inicijavo susitarimus su leidejais (Cambridge University Press, Edward Elgar Publishing,
MOP!, SAGE ir De Gruyter) de! straipsniq publikavimo mokescio (Article Processing Charges, APC) nuolaidq
Universiteto autoriams atvirosios prieigos zurnaluose.
Biblioteka ugde bendruomenes informacines kompetencijas, buvo organizuojami mokymai studentams ir
destytojams (56 ak. val., apmokyta per 1350 bendruomenes nariq).
2019 m. biblioteka pirmoji tarp Lietuvos akademiniq bibliotekq atsisake rinkti delspinigius uz velavim'! gr'!zinti
pasiskolintus leidinius. Vietoj baudq vartotojams buvo pasiiilytos dar palankesnes S'!lygos naudotis bibliotekos
spaudiniais. Taip pat 2019 m. pavasario ir rudens sesijos metu studentams buvo sudarytos galimybes naudotis
biblioteka vis'! par'!.
Ataskaitiniais metais biblioteka kaip partneris pradejo veikl'! Lietuvos aklqjq bibliotekos projekte .,MoBiLait:
mokymosi galimybiq atverimas zmonems, negalintiems skaityti jprasto spausdinto teksto, per Lietuvos
bibliotekq tinkl'!", kurio tikslas - padidinti paslaugq, skirtq zmonems, negalintiems skaityti jprasto formato
teksto, prieinamum'! suskaitmeninant knygas ir paverciant jas i formatus, suprantamus vartotojams. Bibliotekos
darbuotojai taip pat prisidejo prie Lietuvos mokslo tarybos projekto ,Duomenq hazes ,Lituanistika" pletra".
2 bibliotekos darbuotojos is Liepojos (Latvija) universiteto bibliotekos stazavosi VDU bibliotekoje pagal
,Erasmus+" program'!, 7 universiteto studentai gilino savo informacinius jgiidzius, atlikdami praktik'!
bibliotekoje.
Leidybos centre apdorotos ir isleistos mokslo ir studijq leidiniq teksto ir vaizdines medziagos apimtis - 1071,44
autoriniq lankq (2018 m. - 803,00).
Siekiant didinti Universiteto autoriq zinomum'!, portale ebooks.vdu.lt nuolat papildoma Vytauto Didziojo
universiteto elektroniniq leidiniq kolekcija, kuri'! sudaro 91 (2018 m. - Bo) akademiniq knygq humanitariniq,
socialiniq, fiziniq, edukologijos, zemes iikio mokslq temomis. Lietuvos bibliotekoms, kitoms institucijoms 2019
m. sudarytos sl)lygos prenumeruoti si'! kolekcii'!•
2019 m. Leidybos centras isleido 117 pavadinimq leidiniq (2018 m. - 74): spausdinti 97 pavadinimq leidiniai,
kuriq tirazas - 3578 egz. (2018 m. - 74 pavadinimai ir 4 245 egz.), 20 pavadinimq leidiniai - elektroniniai.
Spausdinti leidiniai buvo platinami 6 akademiniuose ir 3 internetiniuose knygynuose.

