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Bibliotēkas vēsture un struktūra.

Alytus Vocational Training Centre bibliotēka 

tika izveidota 2004. gadā. To veidoja 

fakultāšu bibliotēkas: Rūpniecība un 

tirdzniecība, Būvniecības tehnoloģijas un 

Uzņēmējdarbība un pakalpojumi. Pašlaik ir 2 

APRC bibliotēkas filiāles...



2018. gadā Centra bibliotēka tika renovēta un ieguva 

plašu publisko lasītavu, 14 datoru stacijas tiešsaistes 

lasītavā, atpūtas un izklaides stūrīti studentiem, 

modernizētu datortehniku un jaunas organizatoriskās 

tehnoloģijas.

Centra bibliotēkas krājumi kalpo skolēnu un skolotāju 

izglītības procesam un personības attīstībai.



Bibliotēka ir neatņemama izglītības procesa un 

iestādes dzīves sastāvdaļa, un tās uzdevums ir 

palīdzēt skolai sasniegt tās mērķus un uzdevumus. 

Mēs cenšamies organizēt savu darbību tā, lai 

bibliotēkai būtu pēc iespējas lielāka loma gan 

skolēnu, gan pieaugušo dzīvē, jo tā ir vieta, kur viņi 

pavada daļu no sava brīvā laika, kur dibina sociālos 

kontaktus un atklāj jaunas un vecas grāmatas.



Alytaus profesionālās izglītības centra bibliotēkā ir 

aptuveni 41 000 sējumu daiļliteratūras, 

informatīvās, izziņas, profesionālās, pedagoģiskās 

un metodiskās literatūras krājums. 

Mācību grāmatu krājumā ir vairāk nekā 15 000 

eksemplāru. 

Ir plaša datorizētu mācību līdzekļu kolekcija (170 

vizuālo un 180 audiovizuālo dokumentu).

Šīs kolekcijas tiek pastāvīgi pārskatītas un 

papildinātas. I

r abonēti vairāki žurnāli.



APRC bibliotēkā (Alytaus Profesinio Rengimo

Centras) ir skolas bibliotēkas informācijas

sistēma (MOBIS).



MOBIS programmatūra ļauj:

1.Kataloģizēšana - visu kataloģizācijas funkciju veikšana 

(kataloģizēšana - bibliogrāfisko ierakstu veidošana, visu 

bibliotēkā esošo dokumentu aprakstīšana);

2.Meklēšana - katalogā aprakstīto dokumentu meklēšana 

(autori, nosaukumi, kopiju saņemšanas akti, norakstīšanas 

akti); 

3.Lasītāju apkalpošana - dokumentu izsniegšanas 

reģistrēšana un uzskaite, dokumentu izsniegšanas 

statistikas aprēķināšana.



Jaunākā MOBIS versija (iMOBIS) ir instalēta

APRC bibliotēkā no 2019. gada.



iMOBIS elektroniskais katalogs (Skolu 

bibliotēku informācijas sistēmas interneta 

versija) ir publiskās bibliotēkas katalogs, kas 

dod iespēju bibliotēkas lasītājiem 

(skolēniem, skolotājiem) veikt meklēšanu 

bibliotēkas katalogā, pasūtīt dokumentu 

bibliotēkā un izlasīt veidlapas datus, pasūtīt, 

rezervēt pieprasīto dokumentu. Katalogs ir 

moderns un draudzīgs mobilajām ierīcēm.



Lasīšanas veicināšana bibliotēkas pasākumos

Pēdējās desmitgadēs pētījumi visā 

pasaulē ir pierādījuši, ka tas, ko un cik 

daudz mēs lasām, ietekmē daudzus mūsu 

dzīves aspektus: iztēli, atmiņu, akadēmiskos 

sasniegumus, emocionālo labsajūtu un 

komunikācijas prasmes. 



Lietuvā 2012. gadā veiktā aptauja liecināja, 

ka puse pieaugušo un vairāk nekā trešdaļa 

bērnu vecumā līdz 10 gadiem vispār nelasa, 

bet 2015. gada aptauja liecināja, ka vecāko 

bērnu lasītprasme ir nedaudz labāka, un to 

var skaidrot ar skolu lomu. Nacionālā Martyna 

Mažvīda bibliotēka, kuras misija ir būt par 

zināšanu telpu, kas rada vērtību sabiedrībai, 

īsteno jaunas iniciatīvas, lai attīstītu un 

stiprinātu lasīšanas kultūru.



Kas ir lasīšanas veicināšana?

Ziņojumā "Pieaugušo lasīšanas veicināšana Apvienotās Karalistes 

publiskajās bibliotēkās" lasīšanas veicināšana ir definēta kā jebkurš 

veids, ar kuru bibliotekāri mudina cilvēkus lasīt, sniedz norādījumus 

vai vienkārši palīdz lasītājiem izvēlēties grāmatas. 

Burosa Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes augstskolas 

(Buros Graduate School of Library and Information Science) darba 

autori lasīšanas veicināšanu definē kā "darbības, kuru mērķis ir radīt 

lasīšanai labvēlīgu vidi, veicināt lasīšanu un lasīšanas prieku, kā arī 

"darbības, nodarbības vai pasākumi, kas tiek veikti, lai veicinātu un 

mudinātu cilvēkus lasīt un vēlmi lasīt"". (Zviedrijas Kultūras padome 

(2015). Lasīšana kā mērķis: par metodēm un pētījumiem lasīšanas 

veicināšanai).



Alytaus Profesionālās izglītības centra bibliotēkas misija bija un

ir "izglītot cilvēkus", t.i. :

1. Īstenot katra sabiedrības locekļa tiesības piekļūt informācijai un 

izplatīt to, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas, 

sazināties un sadarboties ar skolotājiem, lai apmierinātu 

individuālās mācību vajadzības;

2. Izpētīt, analizēt un apkopot centra kopienas informācijas, kultūras 

un lasīšanas vajadzības;

3. Pievērst uzmanību skolēnu lasītprasmes nostiprināšanai un iztēles 

attīstīšanai;

4. Nodrošināt pievilcīgus apstākļus rekreācijas aktivitāšu attīstībai.



Sadarbībā ar skolotājiem bibliotēka organizē inovatīvas 

stundas, dažādus pasākumus metodiskajās nedēļās, 

pasākumus, izstādes, akcijas, konkursus, filmu seansus, 

grāmatu prezentācijas, bibliogrāfiskos apskatus, literārās 

pēcpusdienas, kas veltītas pazīstamiem kultūras 

darbiniekiem un rakstniekiem, valsts un valsts svētku 

svinības. Skolēniem ir iespēja lasīt bibliotēkā, prezentēt 

savus projektus, pildīt mājasdarbus, gatavoties 

olimpiādēm, konkursiem, viktorīnām un citiem 

pasākumiem.



Bibliotekāra un studentu sadarbība ir svarīga 

arī bibliotēkas pasākumu plānošanā un 

organizēšanā. Katru otro gadu APRC bibliotēka 

organizē aptauju "Veidosim bibliotēku kopā", kurā 

skolēniem tiek jautāts, kas viņiem patīk 

bibliotēkā un kāpēc, kas bibliotēkā būtu jāmaina, 

cik bieži viņi apmeklē bibliotēku, cik daudz viņi 

vidēji izlasa, kādas grāmatas viņi vēlētos, lai 

bibliotēkā būtu, bet tur nav. Skolēnu vēlmes kļūst 

par pamatu bibliotēkā nepieciešamo grāmatu 

sarakstu izveidei.



Alytaus Profesionālās izglītības centra bibliotēka, 

tāpat kā citas skolu bibliotēkas, organizē dažādus 

lasīšanas veicināšanas pasākumus (skaļās 

lasīšanas), izglītojošus pasākumus, kopš 2010. 

gada piedalās Ziemeļvalstu Literatūras nedēļā, 

Ziemeļvalstu Ministru padomes organizētajā 

lasīšanas veicināšanas programmā, organizē 

lasīšanu vietējai sabiedrībai, grāmatu 

prezentācijas, piedalās dažādās akcijās (Gada 

grāmata, Grāmatu zvaigzne, Lietuva lasa).



APRC bibliotēkā notiek dažādi pasākumi (tikšanās ar 

grāmatu autoriem, pasākumi Lietuviešu valodas nedēļas 

ietvaros, rakstnieku jubileju svinības, izstādes par godu 

Lietuvas vēstures un valsts datumiem, rakstnieku un 

citu kultūras darbinieku jubilejām. Jau vairākus gadus 

bibliotēka piedalās Lietuvas neformālās izglītības 

iniciatīvā skolēniem "Atver durvis vasarai".  Tika 

izstrādāta pasākumu programma, uz kuru tika aicināti 

skolas tuvumā dzīvojošie bērni. Katru dienu notika 

dažādas izglītojošas aktivitātes, lasīšana, bukletu 

gatavošana, informācijas meklēšana internetā utt.



Ziemeļvalstu literatūras nedēļas projekts - no 

vērienīgas idejas līdz ilggadējai tradīcijai. 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa ir kultūras 

projekts, kas tiek īstenots jau trešo desmitgadi un 

kura mērķis ir kopt skaļās lasīšanas un 

Ziemeļvalstu stāstu stāstīšanas tradīcijas, 

popularizēt Ziemeļvalstu literatūru un veicināt 

lasīšanas attīstību. Šī vērienīgā ideja, kas aizsākās 

1995. gadā, ir kļuvusi par tradicionālu pasākumu, 

kurā katru gadu piedalās arvien vairāk dažāda 

vecuma cilvēku.



Ziemeļvalstu bibliotēku asociācija un Ziemeļvalstu Ziemeļvalstu 

Ziemeļvalstu bibliotēku asociācija 1995. gadā izveidoja kopīgu 

darba grupu. Projekta galvenā ideja - pulcēties sveču gaismā 

gada tumšākajā laikā, lasot un klausoties Ziemeļvalstu autoru 

grāmatu stāstus - ir saglabājusies līdz mūsdienām. Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļa 2016. gadā svinēja 20. gadadienu. Literatūras 

nedēļa lepojas ar to, ka jau daudzus gadus organizē lieliskus 

lasījumus, un turpina strādāt pie tā, lai padarītu šo projektu vēl 

patīkamāku vēl lielākam skaitītāju skaitīšanu skaitāmpantiņu 

skaitīšanu bērniem un pieaugušajiem. 2010. gadā šim projektam 

pievienojās arī Alytu Profesionālās izglītības centra bibliotēka. 

2021. gadā mēs piedalīsimies šajos lasījumos jau vienpadsmito 

reizi.



Atsevišķas situācijas no Ziemeļvalstu literatūras 

nedēļas APRC bibliotēkā



Literārās pēcpusdienas bibliotēkā





Akcijas un citi pasākumi bibliotēkā



Pilsoniskas akcijas bibliotēkā



Lietuviešu valodas institūta mobilā interaktīvā izstāde

"Pieskaries lietuviešu valodai ar rokām" "



Mairoņa lietuviešu literatūras muzeja ceļojošā izstāde 

"Lietuviešu literatūras īpatnības no senatnes līdz 

mūsdienām"



Mentālās cīņas un viktorīnas



SKOLĒNU RADOŠO DARBU IZSTĀDES



"GRĀMATAS NONĀKŠANA PIE CILVĒKA KĀDU 

DIENU TIKS PIELĪDZINĀTA DIEVIŠĶĀS UGUNS 

IEKAROŠANAI - JO TĀ IR GRĀMATA, AR KURAS 

PALĪDZĪBU MĒS AIZSTĀVAMIES PRET TUMSAS 

UN VARDARBĪBAS ZVĒRIEM, KURA SASILDA 

MŪSU SATRIEKTĀS DVĒSELES UN KURAS 

GAISMA MŪS IR VADĪJUSI UN VADA CAURI 

PASAULES UN MŪSU PAŠU SIRDS 

LABIRINTIEM."

Justinas Marcinkevičius


