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. Tikslas: 

Siekti , kad biblioteka taptų aktyviu mokyklos bendruomenės, informavimo, informacijos 

paieškos ugdymo centru. 

. Uždaviniai: 

1 

2 

3 

4 

. Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus; 

. Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą; 

. Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti mokinių saviraišką; 

. Analizuoti turimus išteklius ir centro bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai 

kaupti ir turtinti bibliotekos ir skaityklos fondus aktualiausia, naujausia ugdymo procesui 

reikalinga grožine bei metodine literatūra. 

5 

6 

. Naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos veikloje. 

. Bendradarbiauti bei dalintis gerąja patirtimi su Alytaus mokyklų bibliotekų 

darbuotojais. 

3 . Veiklos turinys 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys 

I. TIKSLINGAS FONDŲ KOMPLEKTAVIMAS, 

KATALOGAVIMAS BEI TVARKYMAS 

1 . Konsultuojantis su mokyklos vadovais , metodinėmis 

komisijomis ir mokomųjų disciplinų specialistais, 

užsakyti literatūrą . 

2 

3 

4 

5 

. 

. 

. 

. 

Papildyti bibliotekos fondą reikalingais leidiniais, 

įsigyjant knygynuose, leidyklose ir t.t. 

Prenumeruoti ir registruoti periodiką. 

Nurašyti pasenusius ir netinkamus vadovėlius, 

mokymo priemones bei kitus leidinius. 

Vadovaujantis ,,Vadovėlių, mokymo priemonių 

užsakymo ir išdavimo tvarka“ komplektuoti ir išduoti 

vadovėlius 

II. INFORMACINĖ VEIKLA BEI PASLAUGOS 

1 . Papildyti APRC svetinėje Bibliotekos puslapį 

naujausia informacija 

Informuoti mokyklos darbuotojus apie naujai gautą 

metodinę, specialią ir grožinę literatūrą 2 

3 

. 

. Keisti nuolat veikiančią parodą ,,Naujos knygos“, 

supažindinti skaitytojus su ,,Ekspresinformacijos“ 

naujienomis. 

4 

5 

. 

. 

Naujai įsirašiusius skaitytojus supažindinti su 

naudojimosi biblioteka taisyklėmis. 

Parengti aplankus: 

a) naujosios brandos egzaminų programos 

b) straipsnių švietimo, žinių vertinimo ir kitais 



  

  

mokymo klausimais 

III. DARBAS SU SKAITYTOJAIS 

1 . Informacinių gebėjimų ugdymas: 

a) gebėjimas rasti informaciją knygose, 

žurnaluose, laikraščiuose: 

b) internete, 

c) žodynuose, enciklopedijose 

(I kurso mokiniams) 

2 

3 

. 

. 

Individuali pagalba moksleiviams, renkantis literatūrą 

savarankiškam mokymuisi 

Ugdyti mokinių socialinius, bendravimo, 

komunikacinius, kritinio mąstymo gebėjimus. 

4 

5 

. 

. 

Individualių pokalbių pagrindu rekomenduoti 

moksleiviams literatūrą dorinio ugdymo klausimais 

Individualūs pokalbiai su moksleiviais aktualia dienos 

tema 

IV. DALYVAVIMAS MOKYKLOS UGDYMO 

PROCESE 

1 . Ruošti naujų knygų bibliografines apžvalgas 

2 . Kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą metodinę 

medžiagą. 

3 .. Teikti pagalbą bei rinkti medžiagą ruošiant mokyklos 

renginius 

V. PROJEKTINĖ VEIKLA 

1 . Dalyvauti Švietimo ministerijos ir kitų organizacijų 

skelbiamuose projektuose (jeigu jie susiję su 

bibliotekos darbu) 

2 . Dalyvauti mokyklos rengiamuose projektuose 

VI. INFORMACIJOS SKLAIDA, SPAUDINIŲ 

POPULIARINIMAS IR KULTŪRA 

1 

2 

. 

. 

Edukacinė paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“ 

Rugsėjo 23-oji – Lietuvos žydų genocido aukų 

atminimo diena. 

(Spaudinių paroda bibliotekoje). 



  

  

3 . Spalis – Mokyklų bibliotekų mėnuo 

 

Tema: „ Skaityk*Patark* Dovanok“(Pokalbiai su 

mokiniais, I kurso mokinių susipažinimas su 

bibliotekos veikla, paslaugomis ir ištekliais) 

Apsilankymas J.Kunčino viešojoje bibliotekoje 

Kvietimas eksponuoti individualiai ir kolektyviai 

bibliotekos erdvėse savo kūrybinius darbus. 

Mokinių kūrybinių darbų paroda. 

Įrengti lentyną, kurioje galima palikti perskaitytas ar 

pasiimti patikusias knygas. 

4 

5 

. 

. 

Literatūrinis kalendorius (V.Krėvė-Mickevičius 

(1882-1954), Simonas Daukantas (1793-1864), 

Simonas Stanevičius (1799-1848),Vincas Pietaris 

(1850-1902).Spaudinių paroda 

Šiaurės šalių literatūros savaitė 

Tema ,,Svajonės ir ilgesys“. 

Sutemų valanda 

(Paroda, garsinis ištraukos skaitymas) 

6 . Paroda skirta Lietuvos Kariuomenės dienai paminėti 

7 . Lietuvių visuomenės veikėjui, pirmajam 

laikraščio „Aušra“ redaktoriui, vienam svarbiausių 

nepriklausomybės siekėjų, mokslininkui, gydytojui 

Jonui Basanavičiui- (1851-1927). 

Spaudinių paroda. 

8 . Lietuvos dramaturgui, prozininkui, vertėjui, eseistui, 

kultūros veikėjui Juozui Grušui— (1901-1986). 

Kūrybos paroda. 

9 . Pasaulinė kovos su AIDS diena 

(Mokinių piešinių paroda bibliotekoje) 

1 

1 

0. Akcija „Knygų kalėdos“ 

1. 
Literatūrinis kalendorius (Lietuvos prozininkas 

Bronius Radzevičius (1940-12-24), Lietuvos 

gydytojas, prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, 

vertėjas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, vienas 

iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų. Lietuvos 

himno autorius Vincas Kudirka (1858-12-31), 

Lietuvos prozininkas, dramaturgas, publicistas, 

redaktorius, signataras .Saulius Šaltenis (1945-12-24). 

Kūrybos paroda. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Au%C5%A1ra_(laikra%C5%A1tis)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Au%C5%A1ra_(laikra%C5%A1tis)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Varpas_(laikra%C5%A1tis)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Varpas_(laikra%C5%A1tis)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_tautinis_s%C4%85j%C5%ABdis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_tautinis_s%C4%85j%C5%ABdis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_tautinis_s%C4%85j%C5%ABdis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_tautinis_s%C4%85j%C5%ABdis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_tautinis_s%C4%85j%C5%ABdis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_tautinis_s%C4%85j%C5%ABdis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_himnas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_himnas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_himnas
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2. „Per skausmą į Laisvę“. 

(Spaudinių paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai 

paminėti) 

3. Poetui, eseistui, vertėjui, vienam žymiausių lietuvių 

prozininkų , alytiškiui Jurgiui Kunčinui  

(1947-2002).Kūrybos paroda 

1 4. 2022-ieji Ievos Simonaitytės metai 

Rašytojai, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjai. 

žymiausiai Klaipėdos krašto gyvenimo vaizduotojai 

lietuvių prozoje Ievai Simonaitytei - (1897-1978). 

Kūrybos paroda. 

1 

1 

5. Lietuvių prozininkui, poetui, dramaturgui, 

literatūros kritikui Bernardui Brazdžioniui – 

(1907-2002).Kūrybos paroda. 

6. „Lietuva švenčia laisvę“ 

Vasario 16-oji - Lietuvos Valstybės atkūrimo diena 

(Spaudinių paroda) 

1 

1 

7. Lietuvių poetui, publicistui Kaziui Bradūnui – 

(1917-2009).(Spaudinių paroda. 

8. „Malonu kitiems daryti gera“ 

Lietuvių rašytojui Marijai Pečkauskaitei – Šatrijos 

Raganai – (1877-1930).Spaudinių paroda. 

9. Kovo 11-oji : kelias į nepriklausomos Lietuvos 

valstybės atkūrimą. (Spaudinių paroda bibliotekoje) 
1 

2 

2 

0. Knygnešiai lietuvių spaudos draudimo metais 
(Spaudinių paroda) 

1. Lietuvos rašytojui, prozininkui, dramaturgui, 

muziejininkui, visuomenininkui Antanui Vienuoliui 

(Žukauskui) – (1882-1957).Spaudinių paroda 

2. Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė (Renginiai 

pagal siūlomas LNB temas) 

3. Dailyraščio konkursas „Rašom“, skirtas Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai 

4. Lietuvių rašytojui, publicistui Jonui Avyžiui  

(1922-1999). 

2 

2 

2 

2 5. BIRŽELIO 14-OJI - GEDULO IR VILTIES 

DIENA 

(Spaudinių paroda) 

Bibliotekos vedėja 

Bibliotekininkė 

Vijoleta Vaitulevičienė 

Raselė Rasimienė 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYipigu93dAhWJFCwKHf_bD74QFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fpirmojiknyga.mch.mii.lt%2FLeidiniai%2Fgarsviai.lt.htm&usg=AOvVaw37mXnwjf0QQnJhh9xTDY_t
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYipigu93dAhWJFCwKHf_bD74QFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fpirmojiknyga.mch.mii.lt%2FLeidiniai%2Fgarsviai.lt.htm&usg=AOvVaw37mXnwjf0QQnJhh9xTDY_t
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYipigu93dAhWJFCwKHf_bD74QFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fpirmojiknyga.mch.mii.lt%2FLeidiniai%2Fgarsviai.lt.htm&usg=AOvVaw37mXnwjf0QQnJhh9xTDY_t
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYipigu93dAhWJFCwKHf_bD74QFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fpirmojiknyga.mch.mii.lt%2FLeidiniai%2Fgarsviai.lt.htm&usg=AOvVaw37mXnwjf0QQnJhh9xTDY_t
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYipigu93dAhWJFCwKHf_bD74QFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fpirmojiknyga.mch.mii.lt%2FLeidiniai%2Fgarsviai.lt.htm&usg=AOvVaw37mXnwjf0QQnJhh9xTDY_t
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYipigu93dAhWJFCwKHf_bD74QFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fpirmojiknyga.mch.mii.lt%2FLeidiniai%2Fgarsviai.lt.htm&usg=AOvVaw37mXnwjf0QQnJhh9xTDY_t
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYipigu93dAhWJFCwKHf_bD74QFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fpirmojiknyga.mch.mii.lt%2FLeidiniai%2Fgarsviai.lt.htm&usg=AOvVaw37mXnwjf0QQnJhh9xTDY_t
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYipigu93dAhWJFCwKHf_bD74QFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fpirmojiknyga.mch.mii.lt%2FLeidiniai%2Fgarsviai.lt.htm&usg=AOvVaw37mXnwjf0QQnJhh9xTDY_t
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYipigu93dAhWJFCwKHf_bD74QFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fpirmojiknyga.mch.mii.lt%2FLeidiniai%2Fgarsviai.lt.htm&usg=AOvVaw37mXnwjf0QQnJhh9xTDY_t

