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Bibliotekos istorija ir struktūra

Alytaus profesinio rengimo centro biblioteka 

įkurta 2004 metais. Ją sudarė Pramonės ir 

prekybos, Statybos technologijų ir verslo bei 

Paslaugų verslo skyrių bibliotekos.

Šiuo metu prie APRC bibliotekos veikia 2 

padaliniai: Statybos technologijų ir verslo  bei 

Simno žemės ūkio skyriuose.



Nuo 2018 m. galime džiaugtis atnaujinta centro 

biblioteka, kurioje yra erdvi  bendroji skaitykla, 

internetinėje skaitykloje yra 14 kompiuterizuotų darbo 

vietų, mokiniams įrengta poilsio ir laisvalaikio erdvė, 

atnaujinta kompiuterinė įranga, įgyta  organizacinė 

technika.

Centro bibliotekos fondai – ugdymo procesui ir 

asmenybės savarankiškam tobulėjimui.



Biblioteka yra neatskiriama ugdymo proceso ir 

viso centro gyvenimo dalis, todėl organizuodama 

savo veiklą ji siekia padėti mokyklai įgyvendinti jos 

tikslus bei uždavinius. Savo veiklą stengiamės 

organizuoti taip, kad biblioteka būtų kuo svarbesnė 

tiek mokinio, tiek suaugusiojo gyvenime, nes joje 

praleidžiama dalis laisvalaikio, joje bendraujama, 

atrandamos naujos ir senosios knygos.



Alytaus profesinio rengimo centro bibliotekoje 

sukauptas apie 41000  vnt. grožinės, informacinės, 

pažintinės, profesinės, pedagoginės, metodinės 

literatūros fondas.

Vadovėlių fondas – daugiau nei 15 000 

egzempliorių.

Gausi kompiuterinių mokymo priemonių kolekcija 

(170 vaizdinių bei 180 garsinių regimųjų 

dokumentų).

Fondai yra nuolat peržiūrimi ir komplektuojami.

Prenumeruojama keletas periodinių leidinių.



APRC centro bibliotekoje įdiegta mokyklų 

bibliotekų informacinė sistema (MOBIS).



MOBIS programa leidžia:

Komplektuoti - atlikti visas komplektavimo 

funkcijas;

Kataloguoti - kurti bibliografinius įrašus, aprašyti 

visus bibliotekoje esančius dokumentus;

Ieškoti - surasti kataloge aprašytus dokumentus 

(autorius, antraštes, egzempliorių gavimo, 

nurašymo aktus);

Aptarnauti skaitytojus- registruoti, fiksuoti 

dokumentų išdavimą, skaičiuoti dokumentų 

išdavimo statistiką.



Nuo 2019 m. APRC bibliotekoje įdiegta 

naujausia MOBIS versija (iMOBIS)



iMOBIS (Internetinė mokyklos bibliotekų 

informacinės sistemos  versija)

Elektroninis katalogas – tai viešasis 

bibliotekos katalogas, kuris suteikia galimybę 

bibliotekos skaitytojams (mokiniams, 

mokytojams) atlikti paiešką bibliotekos 

kataloge, užsakyti dokumentą bibliotekoje 

bei matyti formuliaro duomenis,  užsakyti, 

rezervuoti norimą dokumentą.

Šis katalogas yra šiuolaikiškas, pritaikytas 

mobiliems įrenginiams.



Skaitymo skatinimas bibliotekos veikloje

Pastaruosius dešimtmečius visame 

pasaulyje vykdomi tyrimai rodo, kad tai, ką 

skaitome, kiek skaitome turi įtakos įvairiems 

mūsų gyvenimo aspektams:  vaizduotei, 

atminčiai, mokslo pasiekimams,  žmogaus 

emocinei savijautai bei gebėjimams 

komunikuoti. 



2012 m. atlikti tyrimai Lietuvoje parodė, kad 

iš viso neskaitė net pusė suaugusiųjų ir 

daugiau nei trečdalis vaikų iki 10 m, tačiau 

2015 m. tyrimas parodė kiek geresnius 

vyresniųjų vaikų skaitymo rezultatus, kuriuos 

galima sieti su mokyklos vaidmeniu.

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 

kurios misija – būti žinių erdve, kuriančia 

vertę visuomenei imasi įgyvendinti naujas 

iniciatyvas, kad skaitymo kultūra augtų ir 

stiprėtų.



Kas tai yra skaitymo skatinimas?

Tyrimo ataskaitoje „Suaugusiųjų skaitymo skatinimas Jungtinės 

Karalystės viešosiose bibliotekose“ skaitymo skatinimas 

apibrėžiamas kaip bet kokia priemonė, kuria bibliotekininkai 

ragina žmones skaityti, teikti rekomendacijas arba tiesiog 

padėti skaitytojams renkantis knygas. Bibliotekininkystės ir 

informacijos mokslų rašto darbo autoriai iš Buroso aukštosios 

mokyklos skaitymo skatinimą apibrėžia kaip „veiklą, kuria 

siekiama sukurti palankias sąlygas skaitymui, skaitymo 

propagavimui ir skaitymo džiaugsmui ir „veiklas, užsiėmimus

arba priemones, vykdomas siekiant propaguoti ir skatinti 

žmonių skaitymą ir norą skaityti“.(Švedijos kultūros taryba 

(2015). Skaitymas kaip tikslas: Apie skaitymo skatinimo 

metodus ir tyrimus). 



Alytaus profesinio rengimo centro bibliotekos misija –

buvo ir yra „šviesti žmogų“:

1. Tenkinti kiekvieno bendruomenės nario teisę gauti ir 

skleisti informaciją, panaudojant naujausias informacines 

technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su 

mokytojais, tenkinti individualius mokymosi poreikius;

2. Tirti, analizuoti ir apibendrinti informacinius, 

kultūrinius ir skaitymo  Centro bendruomenės poreikius.

3. Skirti didelį dėmesį mokinių skaitymo įgūdžių 

stiprinimui, vaizduotės lavinimui;

4.Sudaryti patrauklias sąlygas rekreacinės veiklos plėtotei.



Biblioteka, bendradarbiaudama su mokytojais, 

organizuoja netradicines pamokas, įvairias veiklas 

metodinių savaičių metu, organizuoja renginius, parodas, 

akcijas, konkursus, filmų peržiūras, knygų pristatymus, 

bibliografines apžvalgas, literatūrines popietes, skirtas 

žymiems kultūros veikėjams, rašytojams, minėjimus, 

skirtus valstybinėms ir tautinėms šventėms.

Mokiniai turi galimybę bibliotekoje skaityti, pristatyti 

savo projektinius darbus, atlikti namų užduotis, ruoštis 

olimpiadoms, konkursams, viktorinoms ir kitokiai veiklai.



Bibliotekininko bendradarbiavimas su 

moksleiviais taip pat yra svarbus rengiant ir 

organizuojant bibliotekos veiklą.

Kas antri metai APRC bibliotekoje 

organizuojama apklausa „Kurkime biblioteką 

kartu“, kurioje klausiama mokinių nuomonės apie 

tai, kas ir kodėl bibliotekoje patinka, ką reikėtų 

keisti, kaip dažnai lankosi bibliotekoje, kiek 

vidutiniškai perskaito, kokių knygų pageidautų, 

bet nėra bibliotekoje. Mokinių pageidavimai 

tampa pagrindu sudarant bibliotekai reikalingų 

knygų sąrašus.



Alytaus profesinio rengimo centro biblioteka, 

kaip ir kitos mokyklų bibliotekos, organizuoja  

įvairius skaitymo skatinimo renginius (garsinius 

teksto skaitymus) edukacinius užsiėmimus,  

nuo 2010 m. dalyvauja Šiaurės ministrų tarybos 

organizuojamoje skaitymo skatinimo 

programoje „Šiaurės šalių literatūros savaitė“, 

rengia skaitymus bendruomenei, knygų 

pristatymus, dalyvauja įvairiose akcijose  

(„ Metų knygos rinkimai“, „Knygų Kalėdos“, 

„Lietuva skaito“)



APRC bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai (susitikimai 

su knygų autoriais, renginiai, skirti lietuvių kalbos 

savaitei, minimi rašytojų jubiliejai, organizuojamos 

parodos, skirtos istorinėms ir tautinėms lietuvių datoms 

paminėti, rašytojų ir kitų kultūros veikėjų jubiliejinėms 

datoms. Keletą metų biblioteka prisidėjo prie Lietuvos 

mokinių neformaliojo ugdymo iniciatyvos „Atverk duris 

vasarai“.  Buvo sukurta veiklos programa ir pakviesti 

aplink mokyklą gyvenantys vaikai. Kiekvieną dieną vyko 

įvairūs edukaciniai užsiėmimai, skaitymai, lankstinukų 

gamyba, informacijos paieška internete it t.t.



Projektas

Šiaurės šalių literatūros savaitė - nuo 

ambicingos idėjos iki gajos tradicijos

Šiaurės šalių literatūros savaitė - jau trečią 

dešimtmetį vykdomas kultūros projektas, kurio 

tikslas yra puoselėti garsinio skaitymo ir 

šiaurietišką pasakojimo tradiciją, propaguoti 

Šiaurės šalių literatūrą ir prisidėti prie skaitymo 

skatinimo. 1995 m. kilusi ambicinga idėja tapo 

tradiciniu renginiu, kuriame kasmet dalyvauja vis 

daugiau įvairaus amžiaus žmonių.



Šiaurės šalių bibliotekų asociacija ir Šiaurės šalių asociacijos 

"Norden" 1995 m. įsteigė bendrą darbo grupę. Pagrindinė 

projekto idėja išliko iki šių dienų - tamsiausiu laiku metuose 

susiburti prie žvakių šviesos, skaityti ir klausytis istorijų iš 

Šiaurės šalių autorių knygų.

Šiaurės šalių literatūros savaitė 2016 m. šventė savo 20-tą 

jubiliejų. Literatūros savaitė didžiuojasi, jog daug metų 

organizavo puikius skaitymus, ir dirba toliau, kad projektas 

galėtų pradžiuginti dar daugiau vaikų ir suaugusiųjų.

Alytaus profesinio rengimo centro biblioteka prie šio 

projekto prisijungė 2010 m. ir šiais metais jau vienuoliką

kartą dalyvausime šiuose garsiniuose skaitymuose.



Akimirkos iš  projekto „Šiaurės šalių literatūros 

savaitės vykusių  APRC bibliotekoje



Literatūrinės popietės bibliotekoje





Akcijos ir kiti renginiai bibliotekoje



Pilietiškumo akcijos bibliotekoje



Kilnojamoji Lietuvių kalbos instituto interaktyvi 

paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“



Maironio lietuvių literatūros  muziejaus 

kilnojamoji paroda „Lietuvių literatūros 

įdomybės nuo seniausių laikų iki 

šiandien“



PROTO MŪŠIAI IR VIKTORINOS



MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS



„KADA NORS KNYGOS ATĖJIMAS PAS ŽMOGŲ 

BUS PRILYGINTAS DIEVIŠKOSIOS UGNIES 

PAGROBIMUI – NES KUO GI MES GINAMĖS NUO 

TAMSOS IR SMURTO ŽVĖRIŲ, JEI  NE KNYGA, 

KUO ŠILDOM SUGRUBUSIĄ SIELĄ, KIENO, JEI 

NE KNYGOS ŠVIESA MU VEDĖ IR VEDA  

PASAULIO IR PAČIŲ ŠIRDIES LABIRINTAIS“ 

Justinas Marcinkevičius


