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Sveiki atvykę į Gižycko 
rajono pedagoginę 

biblioteką

Įėjimas į biblioteką



RAJONO ŠVIETIMO PLĖTROS CENTRAS

Rajono švietimo ir 
pedagoginės 
psichologinės 

pagalbos centras

Rajono pedagoginė 
biblioteka

Gižycko rajono 
mokytojų rengimo 

centras 

Mūsų institucija



Nuo 1951 m. pedagoginė biblioteka lydi Gižycko 
švietimo sistemą didaktiniame-edukaciniame 

darbe ir švietimo pokyčiuose.

„Giżycko poviat“ - 
bibliotekos veiklos sritis

Poviatai ( rajonai ) Lenkijoje

Lenkijos vaivadijų ir pavietų žemėlapis
Autorius: Szmenderowiecki 
Licencija:CC BY 4.0
Šaltinis:https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_powiat
%C3%B3w_w_Polsce#/media/Plik:Polska_wojew
%C3%B3dztwa_powiaty.png 

Šaltinis - https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_gi
%C5%BCycki

Licencija: licencji Creative Commons Attribution-
Share Alike 3.0 Unported 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons


Biblioteka ankstesniais metais



Rajono pedagoginė biblioteka



Bibliotekos charakteristikos

Knygos - apie 36 tūkst. tomų

Periodiniai leidiniai - 2201 numeris

Audiovizualiniai rinkiniai - 636 inventoriniai vienetai

Kompiuterių darbo vietos 4 naudotojams

Skaitytojų - 3 tūkstančiai - 404 aktyvūs

Plotas 626 m² - skaitytojams 70 m²

Darbuotojai - 2 etatai 



Pedagoginės bibliotekos užduotys

BIBLIOTEKA

Bibliotekos 
medžiagos 
kaupimas, 

apdorojimas ir 
prieinamumas Informacinės 

veiklos 
vykdymas ir 
bibliografiniai

švietėjiškos ir 
kultūrinės 

veiklos 
organizavimas 

ir vykdymas

Parama 
mokykloms 

įgyvendinant jų 
didaktines, 
švietimo ir 
priežiūros 
užduotis ir 

rūpestingas
Parama 
mokyklų 

bibliotekų 
veiklaih

Pagalba 
mokytojams 
įgyvendinant 

mokymo veiklą 
ir vidinis 
mokyklų 

tobulinimas.

Kūrybingų 
mokytojų 
profesinių 
pasiekimų 
skatinimas

Vaikų ir jaunimo, 
Gižycko 

apskrities 
gyventojų, talentų 

populiarinimas



Bibliotekos interneto svetainė

https://www.poregizycko.pl/inde
x.php/powiatowa-biblioteka-ped
agogiczna

https://www.poregizycko.pl/index.php/powiatowa-biblioteka-pedagogiczna
https://www.poregizycko.pl/index.php/powiatowa-biblioteka-pedagogiczna
https://www.poregizycko.pl/index.php/powiatowa-biblioteka-pedagogiczna


Švietimo veikla
Kai kurie statistiniai duomenys

Mokslo metai Švietimo 
veikla

Dalyviai Mokytojai

 2015/2016  55  1138  72

 2016/2017  97  2161  162

 2017/2018  48  938  96

 2018/2019  48  977  91

 2019/2020  48  1147  75



Švietimo veikla
„Kelionė į knygų šalį” 



Bibliotekos užsiėmimai vaikams
"Kici kocia" bibliotekoje



Bibliotekos užsiėmimai vaikams
Kaip sukuriama knyga?



Edukacinė veikla

Klasės pabaigoje...



Bibliotekos veikla jaunimui
"Informacijos paieška bibliotekoje"



Edukacinė veikla
"Literatūrinė skubi pagalba"



Pamokų ciklas apie emocijas.



Edukaciniai užsiėmimai vaikams
Ką gyvenu savo širdyje?



Edukaciniai užsiėmimai vaikams
Tūkstančio veidrodžių bokštas



Edukaciniai užsiėmimai vaikams
-"Gerų žodžių sode"



Edukaciniai užsiėmimai vaikams 



Švietimo veikla



Edukaciniai užsiėmimai vaikams 



Edukaciniai užsiėmimai vaikams 



Veikla su biblioterapijos elementais



Edukaciniai užsiėmimai vaikams 

Kam reikalingi gandai?



Veikla su meno terapijos elementais



Veikla su hortiterapijos elementais



Popieriaus rankdarbių dirbtuvės



Švietimo veikla
"Kalėdų Senelio manufaktūra".



Labdaros akcija



Kalėdinės veiklos ciklas



Švietimo veikla
"Trys laimės žvaigždutės"



Oksfordo debatai
"Knygų skaitymas - palaima ar kančia"
Aš už TAIP! Aš NE!



"Kūrybingi studentai bibliotekoje"

Jūs taip pat galite tapti poetu!
Literatūrinis „bigosas”



Pasirinktos knygos pristatymo 
konkursas



Gražus skaitymo konkursas. 
Dalyviai vertinami pagal skaitymo techniką ir meninę 

išraišką.



Mano mėgstamiausia knyga
Mokiniai kuria meno kūrinį apie pasirinktą knygą



Žiemos šventės bibliotekoje 2016
Žiemos akademija "Meškiukas Pūkuotukas"



Žiemos šventės bibliotekoje 2017
" Anderseno pasakų pasaulyje"



Žiemos šventės bibliotekoje 2018
"Kamišibajų teatro magija"



Žiemos šventės bibliotekoje 2019
"Indėnų kaimas bibliotekoje".



Žiemos šventės bibliotekoje 2020
"Rankų darbo popieriaus gamybos dirbtuvės"



2016 m. bibliotekų naktis



2017 m. bibliotekų naktis



2018 m. bibliotekų naktis



2019 m. bibliotekų naktis



2020 m. bibliotekų naktis



Netiesa, kad neskaitau, aš skaitau



Didžioji skaitytojų lyga
Nacionalinio skaitymo turnyro organizavimas Gižycko rajone



"Maža knyga - didelis žmogus"



Nepriklausomybės rašybos diktantas 
"Auksinei rajono mero plunksnai"



Miesto žaidimas "Tai Lenkija".



Mamų skaitymo klubas "Mamole"



"Nepriklausomos Lenkijos" vakariniai 
susitikimai



Vakariniai susitikimai su Jonu 
Pauliumi II



Gižycko rajono bibliotekininkų 
bendradarbiavimo tinklas



Nacionalinio bendradarbiavimo tinklo 
bibliotekininkų susitikimo organizavimas

Susitikimo tema. "Žaidimo pedagogikos 
naudojimas bibliotekos animacijoje".



Žodžio scena 2017 
"Mylėk mane..." - Boleslavas Lesmianas (Bolesław Leśmian)



Žodžio scena 2018 
"Oho, pagaliau šiltesnė diena" - Miron Bialoszewski



Žodžio scena 2018
Stanislawo Wyspianskio "Lapkričio naktis"



Žodžio scena 2019
Tadeuszo Różewicziaus kūrinių adaptacija



Žodžio scena 2019
Antono Čechovo "Vyšnių sodas"



Žodžių scena 2020
Jobo knyga



Susitikimai su autoriais



Susitikimai su įdomiais žmonėmis
"Ewa Ostrowska"                                             "Grażyna ant dviračio"



Dalyvavimas visoje šalyje vykstančioje 
kampanijoje "Nacionalinis skaitymas"



Grafoskop



Kamišibai teatrasi



Teatrzyk  kamishibai  film
https://www.youtube.com/watch?v=s53yRB7aYMY&feature=youtu.be

Kamishibai filmo pristatymas - spustelėkite ant žemiau esančio langelio 
arba pradėkite nuo žemiau esančios nuorodos

https://youtu.be/s53yRB7aYMY
https://youtu.be/s53yRB7aYMY
https://youtu.be/s53yRB7aYMY
https://www.youtube.com/watch?v=s53yRB7aYMY&feature=youtu.be


Lapbook



Paveikslėlių kortelės



Jutiminis skaitymas



Žaidimo pedagogika



" Niekas negimsta skaitytoju. 
Skaitytojas turi būti iškeltas ..... 

" Jim Trelease



Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku FilmPowiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku Film

Pabaigoje pristatome filmą apie Gižycko rajono 
pedagoginę biblioteką - spustelėkite žemiau esantį kadrą 
arba pasirinkite nurodytą adresą.

https://www.youtube.com/watch?v=ecf2qLs8Nww&feature=youtu.be

https://youtu.be/ecf2qLs8Nww
https://youtu.be/ecf2qLs8Nww
https://www.youtube.com/watch?v=ecf2qLs8Nww&feature=youtu.be
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