
 

 

 

 

 

RYGOS 93. VIDURINĖ MOKYKLA 

Registracijos numeris. LV90002201938, Sesku iela 72, Ryga, LV-1082, telefonas, 

faksas 67575557, 

paštas: r93vs@riga.lv 

Bibliotekos strategija 

Bibliotekos misija - praturtinti mokyklos gyvenimą, kurti ir tobulinti aplinką, kuri 

skatina smalsumą, suteikia prieigą prie informacijos, žinių, pasaulio kultūros paveldo ir 

skatina tvarią latvių kalbos plėtrą. 

Bibliotekos strategijos tikslai 

Biblioteka - tai vieta skaityti, kurti, atsipalaiduoti ir bendrauti. 

Biblioteka - tai vieta mokykloje, kur mokiniai jaučiasi saugūs ir laukiami! 

Bibliotekoje yra atvira erdvė, skatinanti įvairaus amžiaus mokinių ir visos mokyklos 

bendruomenės kūrybiškumą. 

Mokyklų bibliotekininkai 

Mokyklų bibliotekininkai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant, kad vaikai ir jaunimas 

įgytų įgūdžių, reikalingų informacijai peržiūrėti ir įvertinti, kad būtų skatinamas 

skaitmeninis raštingumas. 



 

 

 

Mokyklos bibliotekos užduotys:  

➢ Skatinti intelektinį ir kultūrinį vystymąsi, informacinį raštingumą ir savarankišką 

mokymąsi. 

➢ Padėti siekti mokyklos ugdymo tikslų pagal išsilavinimo standartus ir mokymo 

programas; 

➢ išugdyti ir įtvirtinti vaiko įprotį ir pomėgį skaityti ir mokytis bei naudotis biblioteka 

visą gyvenimą; 

➢ suteikti galimybių įgyti kūrybinės patirties ir žinių, supratimo, vaizduotės ir 

malonumo per informaciją; 

➢ suteikti mokiniams galimybę įgyti gebėjimą kritiškai vertinti informaciją, 

nepriklausomai nuo to, kaip, kokia forma ir iš kokio šaltinio ji gauta; 

➢ suprasti, kokiais būdais dalijamasi informacija jų vietovėje; 

➢ organizuoti veiklą, kuri skatina priklausymo savo kultūrinei ir socialinei aplinkai 

jausmą; 

➢ bendradarbiauti su mokiniais, mokytojais, administracijos darbuotojais ir tėvais, 

kad būtų pasiekti mokyklos didaktiniai ir ugdymo tikslai; 

➢ stiprinti supratimą, kad intelektinė laisvė ir galimybė gauti informaciją yra labai 

svarbios ugdant atsakingus piliečius ir dalyvaujant demokratijos plėtroje; 

➢ Skatinti skaitymą teikiant plačiajai visuomenei bibliotekos medžiagą ir 

paslaugas. 

➢ Dalyvauti literatūros ir žinių sklaidoje bei pilietinės visuomenės plėtroje; 

➢ organizuoti literatūros, skaitymo ir žinių populiarinimo renginius; 

➢ Organizuoti informacinius renginius mokytojams apie naujausią ir planuojamą 

edukacinę literatūrą bei skaitymo veiklą regione ir šalyje, pavyzdžiui, 

supažindinti su Skaitymo žiuri naujovėmis ir pan; 

➢ stiprinti latvių kalbos svarbą ir vertę, ugdyti vaikų ir jaunimo informacinį 

raštingumą, medijų raštingumą, skaitymo įgūdžius ir skaitymo malonumą, 

skatinti kūrybinę raišką.  



 

 

 

Bibliotekos strategijos rezultatas 

1. Biblioteka yra puiki vieta mokytis pagal pomėgius. Bibliotekos klubas, kuriame 

sužinosite viską apie knygas: Kaip juos kurti, skaityti, prižiūrėti, kaip rasti, 

sisteminti, apibendrinti, lyginti informaciją; užsiėmimai papildys žinias, kaip 

prasmingai, įdomiai ir edukaciškai praleisti laiką. Šią grupę lanko įvairaus 

amžiaus mokiniai. Dalyviai bus apmokyti dirbti mokinių mentoriais, kad ateityje 

pritrauktų ir padėtų jaunesniems moksleiviams lankytis bibliotekoje, dalyvauti 

bendrose skaitymo veiklose ir edukaciniuose žaidimuose. 

2. Biblioteka yra puiki vieta konkursams, viktorinoms ir akcijoms - bibliotekininkai 

stengiasi, kad biblioteka būtų girdima ir matoma, nes biblioteka turėtų būti 

mokyklos širdis.  

3. Biblioteka yra atvira visiems studentams, o bibliotekininkai ir studentų mentoriai 

mielai priima skaitytojus ir padeda jiems nuo pirmosios knygos pasirinkimo iki 

skaitymo įgūdžių tobulinimo. 

4. Biblioteka padalinta į dvi dalis: aktyviąją ir ramiąją. Aktyvioji dalis skirta 

bendravimui - žaidimams, skaitymui garsiai, juokui ir linksmybėms, o tylioji - 

ataskaitų rengimui, tyliam skaitymui, apibendrinimui ar tiesiog tylai. 


