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Lepriekšējā perioda novērtējums 

 Jelgavos technikos mokyklai persikėlus 

į naujas, modernias patalpas, susidomėjimas 

biblioteka išaugo daug kartų. Patogios darbo 

sąlygos, knygų fondo prieinamumas, darbuotojų 

operatyvumas ir žinios pakeitė požiūrį į kultūrą 

Jelgavos technikos mokykloje. Naudojimasis fondu 

taip pat labai išaugo, ir tai galima paaiškinti ne tik 

padidėjusiu skaitytojų skaičiumi, bet ir gerai įrengta 

skaitykla, kurioje atsirado vietos ne tik laisvalaikio ir 

einamiesiems skaitiniams, bet ir kompiuteriams, 

skirtiems studijoms ir elektroninių knygų skaitymui. 

Bibliotekos darbuotojai atliko vertingą darbą 

apželdindami ir pagyvindami naująją biblioteką, 

sukurdami teigiamą lankytojų patirtį ir norą 

apsilankyti dar kartą. 

Tradiciškai bibliotekoje reguliariai rengiamos meno parodos, kuriose skaitytojai gali 

susipažinti su žymiais menininkais, taip pat su naujais knygų fondo pirkiniais. Biblioteka taip 

pat teikia įvairias paslaugas, pavyzdžiui, žurnalų leidybos, žurnalų archyvavimo, informacijos ir 

konsultacijų, spausdinimo, įrišimo ir elektroninių knygų skaitymo paslaugas. 

Bibliotekos ateities planai 

Naujieji Jelgavos technikos mokyklos bibliotekos ketinimai sutelkti į ankstesnių pasiekimų 

tobulinimą ir naujų strategijų kūrimą, pagrįstą penkiais ramsčiais:  

1) Bibliotekų kolekcijos skaitmeniniame amžiuje;  

2) Biblioteka kaip aplinka, atvira skaitymo įgūdžių ugdymui ir stiprinimui bei intensyvumui;  

3) Bibliotekų kolekcijos kaip unikalus ir nepakeičiamas mokslinių tyrimų šaltinis;  

4) Kultūrinės patirties kūrimas bibliotekoje;  

5) Biblioteka kaip parama Jelgavos technikos mokyklos plėtrai. 

 

 



 

Bibliotekos užduotys veiklai gerinti 

Siekiant gerinti bibliotekos veiklą ir kurti vis naujas idėjas plėtrai, Jelgavos technikos mokyklos 

bibliotekai buvo iškeltos šios užduotys 

1) Įvertinti mokslinio fondo knygų atitikimą naujoms mokslo tendencijoms, moraliniam 

ir fiziniam nusidėvėjimui; 

2) Kūrybiškai siekti, kad knygos taptų dar prieinamesnės ir taip atitiktų skaitytojų poreikius 

ir reikalavimus; 

3) Užmegzti bendradarbiavimą su profesinių dalykų specialistais, siekiant užtikrinti aukštą 

kolekcijų turinio kokybę; 

4) Užmegzti bendradarbiavimą ir derinti fondus su kitomis profesinių mokyklų bibliotekomis; 

5) Pripažįstant svarbų skaitymo vaidmenį ugdant žmonių intelektinius gebėjimus, vaizduotę 

ir kalbą, palaikyti ir skatinti skaitymo įgūdžius ir skaitymo kultūrą, ypač tarp jaunimo; 

6) Toliau žaisti žaidimus, padedančius skatinti mąstymą ir ugdyti skaitymo įgūdžius; 

7) Analizuoti skaitytojų poreikius, kad būtų galima tiksliau dirbti su tikslinėmis auditorijomis, 

kurti kolekcijas, paslaugas ir tyrimų aplinką. 

8) Pasinaudoti galimybe dalyvauti projektuose, skirtuose bibliotekininkų kompetencijai 

tobulinti, ir gauti materialinę paramą knygoms įsigyti; 

9) Kviesti naujų knygų autorius į literatūrines popietes, taip skatinant jaunimą savarankiškai 

skaityti ir pažinti pasaulį. 
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