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1. Cel: 

Biblioteka aktywnym elementem społeczności szkolnej, dostarczającym informacji, 

Centrum poszukiwania informacji. 

2. Zadania: 

1) Rozwijanie umiejętności informacyjnych uczniów; 

2) Promocja czytelnictwa i promocja książek; 

3) Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju autoekspresji uczniów; 

4) Analizowanie dostępnych zasobów i potrzeb informacyjnych społeczności 

Ośrodka, systematyczne gromadzenie i wzbogacanie zbiorów biblioteki 

i czytelni o najistotniejszą, aktualną literaturę piękną i metodyczną niezbędną 

w procesie dydaktycznym. 

5) Wykorzystanie nowoczesnych technologii w działalności bibliotecznej. 

6) Współpraca i wymiana dobrych praktyk z pracownikami bibliotek szkolnych 

w Alytusie. 

3. Działania 

I. KATALOGOWANIE I ORGANIZACJA 

1) Zamawianie literatury w porozumieniu z dyrektorami szkół, komisjami 

metodycznymi i specjalistami przedmiotowymi. 

2) Uzupełnianie zasobów biblioteki w niezbędne publikacje, poprzez księgarnie, 

wydawnictwa itp. 

3) Prenumerata i rejestracja czasopism. 

4) Pozbycie się nieaktualnych i nieprzydatnych podręczników. 

5) Utylizacja nieaktualnych, zdezaktualizowanych i nieaktualnych materiałów 

dydaktycznych i innych publikacji. 

6) Gromadzenie i wydawanie podręczników zgodnie z "Procedurą zamawiania 

i wydawania podręczników i materiałów dydaktycznych 

II. DZIAŁANIA I USŁUGI INFORMACYJNE 

1) Aktualizacja strony internetowej Biblioteki na stronie APRC o aktualne 

informacje.  

2) Informowanie pracowników i uczniów szkoły o nowo nabytej literaturze 

metodycznej, okolicznościowej i pięknej. Modyfikacji stałej wystawy "Nowe 

książki" oraz do informowania czytelników o nowościach "Ekspresinformacija". 

3) Zapoznanie nowych czytelników z zasadami korzystania z biblioteki. 

a. Nowe programy egzaminów maturalnych, 

b. artykuły dotyczące edukacji, oceny wiedzy i innych zagadnień 

edukacyjnych. 



III. PRACA Z CZYTELNIKAMI 

1) Rozwijanie umiejętności korzystania z informacji: 

a. umiejętność wyszukiwania informacji w książkach, czasopismach 

i gazetach: 

b.  w Internecie, 

c. w słownikach, encyklopediach (dla uczniów klas pierwszych) 

2) Indywidualne wsparcie uczniów w doborze literatury do samodzielnej nauki. 

3) Rozwijanie u uczniów umiejętności społecznych, komunikacyjnych 

i krytycznego myślenia. 

4) Polecanie uczniom literatury z zakresu wychowania moralnego na podstawie 

rozmów indywidualnych . 

5) Rozmowy indywidualne z uczniami na temat dnia. 

IV. UDZIAŁ W PROCESIE WYCHOWAWCZYM SZKOŁY 

1) Przygotowywanie zestawień bibliograficznych nowych książek 

2) Gromadzenie i przechowywanie materiałów metodycznych niezbędnych 

w procesie wychowawczym materiały do procesu edukacyjnego. 

3) Pomoc i gromadzenie materiałów do przygotowania szkoły wydarzenia 

V. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 

1) Uczestniczyć w projektach publikowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i inne organizacje (jeśli są istotne dla pracy biblioteki) 

2) Udział w projektach szkolnych. 

VI. ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI, PROMOCJA DRUKÓW I KULTURY 

1) Wystawa edukacyjna "Dotknij języka litewskiego swoimi rękami" 

2) 23 września - Dzień Ofiar Ludobójstwa Żydów na Litwie. Dzień Pamięci 

o Ludobójstwie na Litwie. (Wystawa druków w bibliotece). 

3) Październik - Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Temat: "Czytaj*Szukaj*Daj" 

(Rozmowy ze uczniami, zapoznanie uczniów I roku z działalnością biblioteki, 

usługami i zasobami) 

4) Wizyta w Bibliotece Publicznej im. J. Kunčinasa w Alytusie. 

5) Zaproszenie do wystawiania swoich prac twórczych indywidualnie i zbiorowo 

w przestrzeniach biblioteki. Wystawa prac twórczych uczniów. 

6) Ustawienie półki, na której można zostawić przeczytane książki lub książki 

do wypisania lub wpisania na listę. 

7) Kalendarium literackie V. Krėvė - Mickevičius (1882-1954), Simonas 

Daukantas (1793-1864), Simonas Stanevičius (1799-1848),Vincas Pietaris 

(1850-1902). Wystawa twórczości. 

8) Tydzień Literatury Nordyckiej.Temat "Marzenia i tęsknota". Godzina zmierzchu 



(Wystawa, czytanie fragmentów na głos) 

9) Wystawa poświęcona Dniu Sił Zbrojnych Litwy. 

10) Jonas Basanavičius - (1851-1927). Litewska osoba publiczna, pierwszy 

redaktor gazety "Aušra", jeden z najważniejszych obrońców niepodległości, 

naukowiec, lekarz. Wystawa materiałów drukowanych. 

11) Juozas Grušas (1901-1986). Litewski dramaturg, prozaik, tłumacz, eseista, 

działacz kulturalny. Wystawa jego prac. 

12) Światowy Dzień AIDS (wystawa rysunków uczniów w bibliotece) 

13) Akcja "Gwiazdka książek". 

14) Przez ból do wolności". Wystawa druków z okazji Dnia Obrońców Wolności. 

15) Jurgis Kunčinas - (1947-2002). Poeta, eseista, tłumacz, jeden z najbardziej 

znanych litewskich prozaików. 

16) Rok Ievy Simonaitytė. (1897-1978). Pisarka, autorka autobiograficznych 

opowiadań i powieści. Najbardziej znana w prozie litewskiej portrecistka życia 

regionu Kłajpedy. Wystawa jej twórczości. 

17) Bernardas Brazdžionis - (1907-2002). Litewski prozaik, poeta, dramaturg, 

krytyk literacki. 

18)  "Litwa świętuje wolność" 16 lutego - Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego 

(wystawa grafik) 

19) Litewski poeta, publicysta Kazis Bradūnas -  (1917-2009) (Wystawa druków. 

20) "Miło jest czynić dobro dla innych" Litewskiej pisarce Mariji Pečkauskaite - 

Šatrija Ragana (1877-1930). Wystawa druków. 

21) 11 marca : droga do odbudowy niepodległego państwa litewskiego (Wystawa 

druków w bibliotece). 

22)  Nosiciele książek podczas  zakazu prasy i książki w języku litewskim 

(Wystawa druków). 

23) Litewski pisarz, prozaik, dramaturg, muzealnik, osoba publiczna Antanas 

Vienuols (Žukauskas) –(1882-1957). Wystawa druków. 

24) Narodowy Tydzień Bibliotek na Litwie (Wydarzenia zgodnie z proponowanymi 

tematami konwerterów).  

25) Konkurs na gazetę codzienną "Piszmy" dla prasy 

26) Litewski pisarz, publicysta Jonas Avyžis - (1922-1999). 

27) 14 CZERWCA - DZIEŃ ŻAŁOBY I NADZIEI (Wystawa materiałów 

drukowanych) 


