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Biblioteka yra neatsiejama 
mokyklos dalis



Pirmasis įrašas knygų fondo inventorinėje 
knygoje, kai šiame pastate buvo įkurta 

Pedagoginė vidurinė mokykla, buvo 
padarytas 1946 m. 

Tuo metu, kai Aukštoji pedagoginė 
mokykla buvo pertvarkyta į Elektros 

mokyklų kompleksą (1968 m.), 
bibliotekoje buvo 15 226 tomai.

Šiuo metu yra 39 445 tomai.



Bibliotekoje yra 4 patalpos, 
iš kurių 1 skaitykla 
ir 3 skolinimo sritys

Dešimtajame dešimtmetyje tai buvo didžiausia pagal apimtis 
Gižycko mokyklos biblioteka.



 2017/2018 mokslo metais už 
"Nacionalinės skaitymo skatinimo 
programos" surinktas lėšas buvo 

nupirkta 600 naujų knygų.



Turime unikalių egzempliorių - iki 1939 m. išleistų knygų, kurias 
padovanojo Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantys lenkai.
Vedame absolventų kronikas, kurios labai populiarios per buvusių 
mokyklos mokinių organizuojamus susitikimu



Bibliotekai valdyti naudojama 
kompiuterinė programa MOL/MOL NET+



Bibliotekos skaitykloje įrengtas kuklus daugialypės terpės informacijos 
centras, kuriuo gali naudotis mokiniai, mokytojai ir tėvai.  Jų žinioje yra 

keturi kompiuteriai ir daugiafunkcinis įrenginys. 
Šiuo metu mokyklos skaitykla dažnai naudojama vidurinių mokyklų ir 
profesinių mokyklų egzaminams laikyti. Jis taip pat naudojamas kaip 
klasė, kurioje grupėse mokomasi užsienio kalbų. Taip yra dėl to, kad 

šioje mokykloje nori mokytis daug mokinių, o mokykla turi ribotą 
kabinetų skaičių.



BBiblioteka yra neatsiejama mokyklos komplekso 
dalis  Elektronikos ir informatikos mokykla 

Gižycko mieste. 
Vienas svarbiausių bibliotekos uždavinių - skatinti 

mokinių skaitymo ir informacinius interesus, 
formuoti jų skaitymo kultūrą ir padėti 

mokytojams įgyvendinti didaktinį ir ugdymo 
procesą. 



Sertifikatas
Šioje mokykloje siekiama, 
kad mokiniai skaitytų kuo 
daugiau knygų ir gautų kuo 
daugiau informacijos.
Mokykla sistemingai plėtoja 
savo biblioteką, kuri aktyviai 
dalyvauja mokyklos 
gyvenime.



"Mūsų biblioteka yra nuoširdžiai 
kūrybinga ir paslaugi, visada galite ko 
nors paklausti ir išeisite su šypsena veide.  
 Mūsų mokyklos bibliotekoje yra daugybė 
knygų, per pertraukas galima skaityti 
knygas bibliotekoje ir atsipalaiduoti."

Adam Polakowski, 2 iag

Vieno iš mokyklos mokinių nuomonė



"Kai tik turite ilgesnę akimirką prieš ar po  pamokas 
galite praleisti mūsų bibliotekoje. Būdami čia galite 
pasidžiaugti daugybe knygų arba susitikti su įdomiais 
žmonėmis. Net jei nesate skaitytojas, visada galite 
tikėtis ramybės akimirkos."

Kacper Ozygała, 2 iag

Vieno iš mokyklos mokinių nuomonė



"Knygų neskaitau, bet kelis kartus lankiausi 
mokyklos bibliotekoje, nes reikėjo pasiskolinti 

mokyklinės literatūros (t. y. knygų, kurias 
mokinys privalo perskaityti).   Tai rami ir jauki 

vieta, kaip tik tokia, kokia turėtų būti 
biblioteka."

Kacper Jankowski, 2 iag

Vieno iš mokyklos mokinių nuomonė



Filmo apie mokyklos biblioteką 
pristatymas 

https://youtu.be/8MSzGY66n9I

https://youtu.be/8MSzGY66n9I


Dėkojame už dėmesį
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