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Historia i struktura biblioteki

Biblioteka Alytuskiego Centrum Szkolenia 

Zawodowego została założona w 2004 roku. 

W jej skład wchodziły biblioteki Wydziałów: 

Przemysłu i Handlu, Techniki Budowlanej oraz 

Biznesu i Usług. 

Obecnie istnieją 2 filie Biblioteki APRC..



W 2018 r. biblioteka Centrum została wyremontowana 

i zyskała przestronną ogólnodostępną czytelnię, 14 

stanowisk komputerowych w czytelni internetowej, 

kącik rekreacyjno-wypoczynkowy dla uczniów, 

unowocześniony sprzęt komputerowy oraz nowe 

technologie organizacyjne.

Zbiory biblioteczne Centrum służą procesowi 

edukacyjnemu i rozwojowi osobistemu uczniów i 

nauczycieli.



Jako integralna część procesu edukacyjnego        

i życia placówki, biblioteka ma pomagać szkole       

w osiąganiu jej celów i zadań. Staramy się tak 

organizować nasze działania, aby biblioteka 

odgrywała jak największą rolę w życiu zarówno 

uczniów, jak i dorosłych, ponieważ jest miejscem,  

w którym spędzają oni część swojego wolnego 

czasu, w którym nawiązują kontakty towarzyskie,   

w którym odkrywają nowe i stare książki.



Biblioteka Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Alytusie posiada zbiór około 41 000 woluminów 

literatury pięknej, informacyjnej, poznawczej, 

fachowej, pedagogicznej i metodycznej. 

Zbiór podręczników liczy ponad 15 000 

egzemplarzy. 

Istnieje duży zbiór komputerowych pomocy 

dydaktycznych (170 dokumentów wizualnych i 180 

audiowizualnych).

Zbiory te są stale przeglądane i uzupełniane. 

Prenumerowanych jest kilka czasopism.



Biblioteka  APRC (Alytaus Profesinio Rengimo

Centras) posiada szkolny system informacji 

bibliotecznej (MOBIS)



Oprogramowanie MOBIS umożliwia

1.Katalogowanie - realizację wszystkich funkcji 

katalogowania (Katalogowanie - tworzenie rekordów 

bibliograficznych, opisywanie wszystkich dokumentów 

znajdujących się w bibliotece);

2.Wyszukiwanie - wyszukiwanie dokumentów opisanych w 

katalogu (autorzy, tytuły, akty otrzymania egzemplarzy, 

akty odpisania); 

3.Obsługę czytelników - rejestrowanie i ewidencjonowanie 

wydawania dokumentów, obliczanie statystyk wydawania 

dokumentów.



Najnowsza wersja MOBIS (iMOBIS) jest 

zainstalowana w Bibliotece APRC od 2019 r.



Katalog elektroniczny iMOBIS (Internetowa 

wersja Systemu Informacyjnego Biblioteki 

Szkolnej) to katalog biblioteki publicznej, 

który umożliwia czytelnikom biblioteki 

(uczniom, nauczycielom) przeszukiwanie 

katalogu bibliotecznego, zamawianie 

dokumentu w bibliotece oraz zapoznanie się 

z danymi formularza, zamawianie, 

rezerwowanie żądanego dokumentu.

Katalog jest nowoczesny i przyjazny dla 

urządzeń mobilnych.



Promowanie czytelnictwa w działalności 

biblioteki

W ciągu ostatnich dziesięcioleci badania 

prowadzone na całym świecie wykazały, że 

to, co i ile czytamy, ma wpływ na wiele 

aspektów naszego życia: wyobraźnię, 

pamięć, osiągnięcia naukowe, dobre 

samopoczucie emocjonalne i umiejętności 

komunikacyjne. 



Badanie przeprowadzone w 2012 roku na 

Litwie wykazało, że aż połowa dorosłych        

i ponad jedna trzecia dzieci poniżej 10 roku 

życia w ogóle nie czytała, ale badanie z 2015 

roku wykazało nieco lepsze wyniki w czytaniu 

u starszych dzieci, co można przypisać roli 

szkoły. Biblioteka Narodowa im. Martynasa

Mažvydasa, której misją jest bycie 

przestrzenią wiedzy tworzącą wartość dla 

społeczeństwa, podejmuje nowe inicjatywy 

na rzecz rozwoju i wzmocnienia kultury 

czytelniczej.



Czym jest promocja czytelnictwa?

Raport "Promoting Adult Reading in UK Public Libraries" definiuje 

promocję czytelnictwa jako wszelkie środki, za pomocą których 

bibliotekarze zachęcają ludzi do czytania, udzielają wskazówek lub 

po prostu pomagają czytelnikom w wyborze książek. 

Autorzy pracy z Buros Graduate School of Library and Information 

Science definiują promocję czytelnictwa jako "działania, których 

celem jest stworzenie środowiska sprzyjającego czytaniu, 

promowanie czytania i czerpanie z niego przyjemności, a także 

'działania, zajęcia lub środki prowadzone w celu promowania i 

zachęcania ludzi do czytania i chęci czytania'" (Swedish Council for 

Culture (2015). Reading as a Goal: On Methods and Research to 

Promote Reading).



Misją biblioteki Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Alytus było i jest 

„edukowanie osób” tj:

1. Realizację prawa każdego członka społeczności do dostępu do 

informacji i jej rozpowszechniania z wykorzystaniem najnowszych 

technologii informacyjnych, komunikowania się i współpracy                 

z nauczycielami w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych;

2. Badanie, analizowanie i podsumowywanie potrzeb 

informacyjnych, kulturalnych i czytelniczych społeczności 

Centrum;

3. Zwracanie uwagi na wzmacnianie kompetencji czytelniczych 

uczniów i rozwijanie ich wyobraźni;

4. Zapewnienie atrakcyjnych warunków do rozwoju zajęć 

rekreacyjnych.



We współpracy z nauczycielami biblioteka organizuje 

innowacyjne lekcje, różne zajęcia w ramach tygodni 

metodycznych, imprezy, wystawy, kampanie, konkursy, 

projekcje filmów, prezentacje książek, przeglądy 

bibliograficzne, popołudnia literackie poświęcone 

znanym postaciom kultury i pisarzom oraz obchody świąt 

narodowych i państwowych. 

Uczniowie mają możliwość czytania w bibliotece, 

prezentowania swoich projektów, odrabiania zadań 

domowych, przygotowywania się do olimpiad, konkursów, 

quizów i innych zajęć.



Współpraca bibliotekarza ze uczniami jest 

ważna także w planowaniu i organizowaniu 

działań bibliotecznych. Co drugi rok Biblioteka 

APRC organizuje ankietę "Zbudujmy razem 

bibliotekę", w której pyta się uczniów o to,         

co i dlaczego im się podoba w bibliotece,           

co należałoby w niej zmienić, jak często 

odwiedzają bibliotekę, ile średnio czytają, jakie 

książki chcieliby mieć w bibliotece, ale ich tam 

nie ma. Preferencje uczniów stają się podstawą 

do tworzenia list książek potrzebnych w 

bibliotece.



Biblioteka Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Alytusie, podobnie jak inne biblioteki szkolne, 

organizuje różne imprezy promujące czytelnictwo 

(głośne czytanie), zajęcia edukacyjne, od 2010 r. 

uczestniczy w Nordyckim Tygodniu Literatury, 

programie promującym czytelnictwo 

organizowanym przez Nordycką Radę Ministrów, 

organizuje czytanie dla społeczności lokalnej, 

prezentacje książek, bierze udział w różnych 

akcjach (Książka Roku, Gwiazdka Książek, Litwa 

Czyta).



W bibliotece APRC odbywają się różne imprezy 

(spotkania z autorami książek, imprezy w ramach 

Tygodnia Języka Litewskiego, obchody rocznic pisarzy, 

wystawy upamiętniające historyczne i narodowe daty 

litewskie, rocznice pisarzy i innych postaci kultury. Od 

kilku lat biblioteka uczestniczy w litewskiej inicjatywie 

edukacji nieformalnej dla uczniów "Otwórz drzwi na 

lato ".  Opracowano program zajęć, na które 

zaproszono dzieci mieszkające w pobliżu szkoły. 

Codziennie odbywały się różne zajęcia edukacyjne, 

czytanie, robienie ulotek, szukanie informacji w 

Internecie itp..



Projekt  Tydzień Literatury Nordyckiej - od 

ambitnego pomysłu do wieloletniej tradycji 

Tydzień Literatury Nordyckiej to projekt 

kulturalny, który trwa już trzecią dekadę i ma na 

celu kultywowanie tradycji głośnego czytania       

i nordyckiego opowiadania historii, promowanie 

literatury nordyckiej oraz przyczynianie się do 

rozwoju czytelnictwa. Ten ambitny pomysł, 

zapoczątkowany w 1995 r., stał się tradycyjnym 

wydarzeniem, w którym co roku bierze udział 

coraz większa liczba osób w różnym wieku.



Nordyckie Stowarzyszenie Bibliotek i Nordyckie Stowarzyszenie 

Norden 1995 powołały wspólną grupę roboczą. Do dziś 

przetrwała główna idea projektu – gromadzenie się przy 

świecach w najciemniejszych porach roku, czytanie i słuchanie 

opowieści z książek nordyckich autorów. Tydzień Literatury 

Nordyckiej w 2016 obchodził 20-lecie istnienia. Tydzień 

Literatury jest dumny z tego, że od wielu lat organizuje 

wspaniałe odczyty i nadal pracuje nad tym, aby projekt był 

przyjemniejszy dla jeszcze większej liczby dzieci i dorosłych. 

Biblioteka Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Alytus dołączyła 

do tego projektu w 2010 roku. W roku 2021 i będziemy 

uczestniczyć w tych odczytach  po raz jedenasty.



Wybrane sytuacje z Tygodnia Literatury 

Nordyckiej w Bibliotece APRC



Literackie popołudnia w bibliotece





Promocje i inne wydarzenia w bibliotece



Akcje obywatelskie w bibliotece



Mobilna wystawa interaktywna Instytutu Języka Litewskiego 

"Dotknij języka litewskiego swoimi rękami"



Wystawa objazdowa Muzeum Literatury Litewskiej im. 

Maironisa "Osobliwości literatury litewskiej od czasów 

starożytnych do współczesności"



BITWY UMYSŁOWE I QUIZY



WYSTAWY PRAC TWÓRCZYCH UCZNIÓW



"PRZYJŚCIE KSIĄŻKI DO CZŁOWIEKA BĘDZIE 

KIEDYŚ PRZYRÓWNANE DO ZDOBYCIA 

BOSKIEGO OGNIA - BO TYMŻE JEST KSIĄŻKA, 

KTÓREJ UŻYWAMY DO OBRONY PRZED 

BESTIAMI CIEMNOŚCI I PRZEMOCY, KTÓRA 

OGRZEWA NASZE ZDRUZGOTANE DUSZE,          

I KTÓREJ ŚWIATŁO PROWADZIŁO I PROWADZI 

NAS PRZEZ LABIRYNTY ŚWIATA I NASZYCH 

WŁASNYCH SERC".

Justinas Marcinkevičius


