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1.  Mērķis: 

Padarīt bibliotēku par aktīvu skolas kopienas sastāvdaļu, informācijas sniedzēju, 

informācijas meklēšanas centru. 

2. Uzdevumi: 

1) Attīstīt skolēnu informācijpratību; 

2) lasīšanas un grāmatu popularizēšana; 

3) Nodrošināt atbilstošus apstākļus skolēnu pašizpausmes attīstībai; 

4) Analizējot pieejamos resursus un centra kopienas informācijas vajadzības, 

sistemātiski komplektējot un papildinot bibliotēkas un lasītavas krājumus ar 

aktuālāko, jaunāko mācību procesā nepieciešamo daiļliteratūru un metodisko 

literatūru. 

5) Moderno tehnoloģiju izmantošana bibliotēkas darbā. 

6) Sadarbība un labās prakses apmaiņa ar Alytus skolu bibliotēku darbiniekiem. 

 

I. KATALOĢIZĀCIJA UN ORGANIZĀCIJA 

1) literatūras pasūtīšana, konsultējoties ar skolu direktoriem, metodiskajām 

komisijām un mācību priekšmetu speciālistiem. 

2) Bibliotēkas krājumu papildināšana ar nepieciešamajiem izdevumiem, 

izmantojot grāmatnīcas, izdevniecības u. c. 

3) Periodisko izdevumu abonēšana un reģistrācija. 

4) Novecojušu un nevajadzīgu mācību grāmatu iznīcināšana. 

5) novecojušu, novecojušu un novecojušu mācību materiālu un citu publikāciju 

iznīcināšana. 

6) Mācību grāmatu komplektēšana un izsniegšana saskaņā ar "Mācību grāmatu 

un mācību līdzekļu pasūtīšanas un izsniegšanas kārtību". 

 

II. INFORMĀCIJAS DARBĪBAS UN PAKALPOJUMI 

1) Bibliotēkas tīmekļa vietnes atjaunināšana APRC tīmekļa vietnē ar aktuālo 

informāciju.  

2) Skolas darbinieku un skolēnu informēšana par jauniegūto metodisko, 

gadījuma un daiļliteratūru. Veikt izmaiņas pastāvīgajā izstādē "Jaunās 

grāmatas" un informēt lasītājus par jaunumiem "Ekspresinformācijā". 

3) Iepazīstināt jaunos lasītājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 

a. Jaunas mācību programmas eksāmeniem, 

b. Raksti par izglītību, zināšanu novērtēšanu un citiem izglītības 

jautājumiem. 

 



III. DARBS AR LASĪTĀJIEM 

1) Informācijpratības attīstīšana: 

a. Spēja atrast informāciju grāmatās, žurnālos un laikrakstos: 

b. internetā, 

c. vārdnīcās, enciklopēdijās (pirmklasniekiem) 

2) Individuāls atbalsts skolēniem literatūras izvēlē pašmācībai. 

3) Sociālo, komunikācijas un kritiskās domāšanas prasmju attīstīšana 

skolēnos. 

4) morālās audzināšanas literatūras ieteikšana skolēniem, pamatojoties uz 

individuālām sarunām. 

5) Individuālas sarunas ar skolēniem par dienas tēmu. 

IV. LĪDZDALĪBA SKOLAS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ. 

1) Jaunu grāmatu bibliogrāfisko sarakstu sagatavošana 

2) Izglītības procesā nepieciešamo metodisko materiālu vākšana un 

uzglabāšana mācību procesa materiāli. 

3) Palīdzība un materiālu vākšana pasākumu skolas sagatavošanai 

V. PROJEKTA DARBĪBAS 

1) Piedalīties Valsts izglītības ministrijas un citu organizāciju publicētajos 

projektos (ja tas attiecas uz bibliotēkas darbu). 

2) Piedalieties skolas projektos. 

 

VI. INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANA, KULTŪRAS UN RAKSTNIEKU 

UN DZEJNIEKU DARBA POPULARIZĒŠANA. 

1) Izglītojošā izstāde "Pieskaries lietuviešu valodai ar rokām". 

2) 23. septembris - Lietuvas ebreju genocīda upuru diena. Lietuvas genocīda 

upuru piemiņas diena. (Drukas izstāde bibliotēkā). 

3) oktobris - skolu bibliotēku mēnesis. Tēma: "Read*Search*Give" (sarunas ar 

studentiem, iepazīstinot pirmā kursa studentus ar bibliotēkas aktivitātēm, 

pakalpojumiem un resursiem). 

4) J. Kunčinas publiskās bibliotēkas apmeklējums Alytusā. 

5) Aicinājums izstādīt savus radošos darbus individuāli un kolektīvi bibliotēkas 

telpās. Skolēnu radošo darbu izstāde. 

6) Izveidot plauktu, kur cilvēki var atstāt izlasītās grāmatas vai grāmatas, kas 

jāizlasa, vai grāmatas, kas jāizlasa. 

7) V. Krėve - Mickevičius (1882-1954), Simonas Daukantas (1793-1864), 

Simonas Stanevičius (1799-1848), Vincas Pietaris (1850-1902). Darbu 



izstāde. 

8) Ziemeļvalstu literatūras nedēļa.Tēma "Sapņi un ilgas". Krēslas stunda 

(izstāde, fragmentu skaļa lasīšana). 

9) Lietuvas Bruņoto spēku dienai veltīta izstāde. 

10) Jonas Basanavičius - (1851-1927). Lietuvas sabiedriskais darbinieks, 

laikraksta "Aušra" pirmais redaktors, viens no nozīmīgākajiem neatkarības 

aizstāvjiem, zinātnieks, ārsts. Iespieddarbu izstāde. 

11) Juozs Grušas (1901-1986). Lietuviešu dramaturgs, prozaiķis, tulkotājs, 

esejists, kultūras aktīvists. Viņa darbu izstāde. 

12) Pasaules AIDS diena (skolēnu zīmējumu izstāde bibliotēkā). 

13) Kampaņa "Grāmatu zvaigzne". 

14) Caur sāpēm uz brīvību". Preses darbu izstāde par godu Brīvības aizstāvju 

dienai. 

15) Jurgis Kunčinas - (1947-2002). Dzejnieks, esejists, tulkotājs, viens no 

pazīstamākajiem Lietuvas prozaiķiem. 

16) Ievas Simonaitytes gads. (1897-1978). Rakstniece, autobiogrāfisku stāstu un 

romānu autore. Slavenākais Klaipēdas reģiona dzīves atainotājs lietuviešu 

prozā. Viņas darbu izstāde. 

17) Bernardas Brazdžionis - (1907-2002). Lietuviešu prozaiķis, dzejnieks, 

dramaturgs un literatūras kritiķis. 

18) "Lietuva svin brīvību" 16. februārī - Lietuvas valsts atjaunošanas dienā 

(grafikas darbu izstāde) 

19) Lietuviešu dzejnieks, publicists Kazis Bradūnas - (1917-2009) (grafikas 

izstāde. 

20) 20) lietuviešu rakstnieces Marijas Pečkauskaites - Šatrijas Raganas (1877-

1930) "Ir jauki darīt labu citiem". Grafikas darbu izstāde. 

21) 11. marts : ceļš uz neatkarīgas Lietuvas valsts atjaunošanu (iespieddarbu 

izstāde bibliotēkā). 

22) Grāmatu nesēji preses un grāmatu lietuviešu valodā aizlieguma laikā 

(iespieddarbu izstāde). 

23)  lietuviešu rakstnieks, prozaiķis, dramaturgs, muzeologs, sabiedriskais 

darbinieks Antans Vienuols (Žukauskas) -(1882-1957). Grafikas darbu izstāde. 

24)  Nacionālā bibliotēku nedēļa Lietuvā (Pasākumi saskaņā ar piedāvātajām 

pārveidotāju tēmām).  

25)  Laikraksta konkurss "Rakstīsim" presei. 

26)  lietuviešu rakstnieks, publicists Jons Avyžis - (1922-1999). 

27)  14. JŪNIJS - MENTU UN VĒRSTĪBAS DIENA (iespieddarbu izstāde) 


