
2021 metų bibliotekos ir skaityklos veiklos planas 

 

Bibliotekos paskirtis - gimnazijos biblioteka - atviras švietimo, kultūros ir informacijos centras. 
 

Bibliotekos tikslai ir uždaviniai: 

 

1. Tęsti gimnazijos bibliotekos - atviro švietimo, kultūros ir informacijos centro, atitinkančio šiuolaikinei mokyklai keliamus reikalavimus, 

kūrimą. 

2. Teikti mokyklos bendruomenei informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu, padėti įgyvendinti ugdymo planus bei siekius. 

3. Aktyviai prisidėti prie mokyklos tikslų įgyvendinimo. 

4. Komplektuoti, tvarkyti, saugoti ir populiarinti fondą visose įmanomose laikmenose, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius. 

5. Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus – ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, sintetinti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius. 

6. Gerinti savarankiško mokymosi kokybę, stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją. 

7. Kelti savo kvalifikaciją. 
 

Bibliotekos veiklos turinys: 
 

 

Veiklos kryptys Įgyvendinimo būdai ir formos Data 

1. Skaitymo ir informacinių 

įgūdžių ugdymas. 

Pirmų klasių gimnazistų ir naujai atvykusių mokinių supažindinimas su 

bibliotekos patalpomis, fondais, reikalavimais bei naudojimosi biblioteka ir 

skaitykla taisyklėmis. 

Sausis - gruodis 

2. Moksleivių kultūrinių interesų 

ugdymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jubiliejinės ir teminės parodos bibliotekoje:   

Rašytojui Baliui Sruogai – 125.  Virtuali paroda 

„Balio ir Vandos Sruogų namai - muziejus“. 

http://maironiomuziejus.lt/lt/ekspozicijos/balio-ir-vandos-sruogu-namu-

muziejaus-ekspozicija-54 

Vasaris 

Virtuali knygų savaitė (vietoj kasmet vykstančios Vilniaus knygų mugės). 

Informacijos pateikimas gimnazijos facebook grupėje. 

Vasario 22 - 28 

Knygnešio dienai – kovo 16 paminėti filmas „Knygnešys“. Informacijos 

pateikimas gimnazijos facebook grupėje. 

https://www.youtube.com/watch?v=G8byTZ60pjQ&feature=emb_title 

Kovas 

Poetui Marcelijui Martinaičiui – 85 „Pareisiu su paukščiais...“  Kovas 

,,Pasaulis nesibaigia ties mūsų horizontu“ - knygų apie įvairias šalis paroda. Balandis 

Rašytojui A.Vaičiulaičiui – 115 „Antano Vaičiulaičio kūrybos šviesa“. Gegužė 

Poetui Vytautui Mačerniui 100-osios gimimo metinės „Po ūkanotu nežinios 

dangum“.   

Birželis 

http://maironiomuziejus.lt/lt/ekspozicijos/balio-ir-vandos-sruogu-namu-muziejaus-ekspozicija-54
http://maironiomuziejus.lt/lt/ekspozicijos/balio-ir-vandos-sruogu-namu-muziejaus-ekspozicija-54
http://filmasknygnesys.lt/


 Poetui Antanui Vienažindžiui – 180 „Oi dainos dainelės, jūs mano patieka!“  Rugsėjis 

Rašytojai Laurai Sintijai Černiauskaitei – 45 Gruodis 

2. Teminiai stendai bibliotekoje ir skaityklose: Sausis - gegužė 

o  Naujos knygos. Sausis - gegužė 

o Vilniaus Knygų mugė „Vaizdas kaip tekstas“ . Gegužė -birželis 

o „Laisvės vardas –Lietuva“ – Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. Kovas 

o „Kaip pasiruošti egzaminams.“ Balandis 

o Mokslo žinių diena. Rugsėjis 

o „Vasaros knygų gidas“ – skaitomiausios knygos mūsų bibliotekoje.  

o Tarptautinė Mokytojo diena. Spalis 

o Jo vardu pavadinta mūsų gimnazija. Lapkritis 

o Higienos normos ir pratimai dirbantiems kompiuterinėje skaitykloje. Rugsėjis - gegužė 

o Paroda „Senieji kalėdiniai ir naujametiniai atvirukai“. 

https://parodos.lnb.lt/exhibits/show/kaledos 

Gruodis 

3. Susidomėjimo skaitymu 

ugdymas: 

Literatūros kaupimas ir sisteminimas tema: „Merkelis Račkauskas - gimnazijos 

įkūrėjas“. 

Sausis - gruodis 

o „Ten kur Venta“ (apie Mažeikių rajoną). Sausis - gruodis 

o „Taisyklingai kalbėkime ir rašykime“. Sausis - gruodis 

o „Į pagalbą gimnazistui“ (Kaip mokytis) Sausis – gruodis 

Stendas „Renkame metų knygą.“ Knygų penketuko suaugusiems pristatymas. Lapkritis - sausis 

Apklausa gimnazijos facebook grupėje „Knygų skaitymas karantino metu“.  Vasaris - kovas 

Išvykos į Vilniaus knygų mugę organizavimas.  Balandis -gegužė 

Pokalbiai apie knygas ir įdomius straipsnius žiniasklaidoje. Sausis - gruodis 

Pagalba ypač daug skaitantiems. Sausis - gruodis 

Mokymas savarankiškai pasirinkti literatūrą tiksliųjų mokslų dalykams. Sausis - gruodis 

Stende „Naujos knygos“ gimnazistų ir mokytojų supažindinimas su naujai gauta 

literatūra. 

Sausis - gruodis 

Pagalba moksleiviams, kurie ruošiasi olimpiadoms, konkursams. Sausis - gruodis 

Informavimas apie elektroninius šaltinius karantino metu. Sausis 

4. Bendradarbiavimas su 

mokytojais ir mokiniais 

1. Pagalba mokytojams ieškantiems: 

o papildomos medžiagos pamokoms, 

o organizuojantiems mokyklos renginius, 

o dalyvaujantiems projektuose, 

o besiruošiantiems posėdžiams, susirinkimams. 

Sausis - gruodis 

2. Literatūros, reikalingos klasių valandėlėms, tėvų susirinkimams, 

rekomendavimas klasių kuratoriams. 

Sausis - gruodis 



3. Vadovėlių užsakymo aptarimas metodinėse grupėse kitiems mokslo metams. Balandis - gegužė 

4. Dalyvavimas tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte. Spalis - gegužė 

5. Skaitytojų aptarnavimas 1. Supažindinti naujus skaitytojus su naudojimosi biblioteka taisyklėmis. Rugsėjis – birželis 

2. Informuoti lankytojus apie knygų fondų sustatymą, naudojimąsi jais. Sausis - gruodis 

3. Informuoti apie pasikeitusi bibliotekos skaitytojų aptarnavimą karantino metu Sausis 

4. Pirmų klasių mokinių asmens duomenų suvedimas į skaitytojų aptarnavimo 

sistemą MOBIS. 

Rugsėjis 

5. Konsultavimas apie prisijungimą ir naudojimąsi „eMOBIS“ 1 klasių 

gimnazistams.  

Rugsėjis –gruodis  

6. Padėti ieškantiems leidinių tam tikromis temomis.  Sausis - gruodis 

7. Elektroninis skaitytojų aptarnavimas. Sausis - gegužė 

8. Vesti individualius pokalbius su skaitytojais apie perskaitytas ir naujas 

knygas. 

Balandis - gruodis 

9. Supažindinti lankytojus su nauja literatūra, organizuojant knygų parodas ir 

informuojant bibliotekos stende bei gimnazijos Facebook paskyroje. 

Sausis - gruodis 

10. Dirbti su skaitytojais skolininkais.  gegužė - birželis 

6. Darbas skaitykloje 1. Individualus bendravimas su skaityklos lankytojais, užtikrinant darbinę rimtį 

skaitykloje. 

 

Rugsėjis-gruodis 

2. Individualūs pokalbiai apie skaityklos struktūrą ir informacinės literatūros 

išdėstymą. 

Sausis – birželis 

Rugsėjis-gruodis 

3. Skaityklos fondo komplektavimas ir apipavidalinimas. Sausis - gruodis 

4. Paklausių vadovėlių kaupimas po 1 egz. skaitykloje. Sausis - gruodis 

5. Spausdinimo paslaugos ir pagalba spausdinant dokumentus. Sausis – birželis 

Rugsėjis-gruodis 

6. Kompiuterizuotos bibliotekos įrangos priežiūra. Sausis - gruodis 

7. Fondo komplektavimas ir 

tvarkymas 

 

 

1. Informacijos apie naujas knygas, kurių trūksta bibliotekai, rinkimas. Sausis - gruodis 

2. Fondo papildymas naujomis knygomis, užsakant jas tiesiogiai iš leidyklų, 

perkant knygynuose. 

Sausis - gruodis 

3. Naujų knygų ir kitų dokumentų antspaudavimas, klasifikavimas ir įtraukimas 

į MOBIS. 

Sausis - gruodis 

4. Naujų knygų sustatymas į fondą. Sausis - gruodis 

5. Fondo apskaitos dokumentų pildymas. Sausis - gruodis 

6. Susidėvėjusių knygų restauravimas. Sausis - gruodis 

7. Dovanotų žurnalų atrinkimas ir tvarkymas. Sausis - gruodis 

8. Fondo nurašymas.   Sausis - birželis 

8.Vadovėlių fondo 1. Vadovėlių išdavimas dalykų mokytojams. Sausis - gruodis 



komplektavimas ir tvarkymas. 

 

 

2. Duomenų apie mokytojų pageidaujamus įsigyti vadovėlius rinkimas ir 

aptarimas metodinėse grupėse. 

Balandis, rugsėjis 

 

3. Vadovėlių užsakymas 2021/2022 m. m. Gegužė 

4. Naujai gautų vadovėlių priėmimas, antspaudavimas, paskirstymas ir 

saugojimas. 

Birželis- lapkritis 

 

5. Vadovėlių fondo visuminės ir individualios apskaitos vedimas įtraukiant 

aprašus į MOBIS. 

Sausis - gruodis 

6. Vadovėlių fondo tvarkymas, patikrinimas. Birželis, rugpjūtis 

7. Netinkamų naudoti vadovėlių nurašymas. Birželis 

9. Darbas su MOBIS 1. MOBIS programos atnaujinimų įdiegimas. Sausis -gruodis 

2. Naujų knygų įtraukimas į programą. Sausis - gruodis 

3. Rekatalogavimas. Sausis - gruodis 

4. Mokinių duomenų bazės perkėlimas į MOBIS programą, pasiruošimas 

skaitytojų aptarnavimui. 

Rugsėjis 

 

5.  Skaitytojų apmokymas kaip prisijungti prie gimnazijos elektroninio 

bibliotekos katalogo. 

Sausis - gruodis 

10. Fondo atskleidimas, 

statistika 

1.  Aktyviausių skaitytojų nustatymas, naudojant MOBIS.  Sausis - gruodis 

2.  Metinės statistinės ataskaitos formavimas ir pateikimas Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriui ir Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. 

Sausis 

11. Savišvieta, profesinis 

tobulėjimas 

1. Kelti kvalifikaciją seminaruose ir kursuose. Nuolat 

2. Dalyvauti išvykose į kitų rajonų mokyklų bibliotekas. 

3. Susipažinti su naujausia profesine literatūra, profesinėmis naujovėmis. 

4. Lankytis Vilniaus Knygų mugės organizuojamuose renginiuose. Gegužė 

12. Administracinis darbas 1. Bibliotekos darbo planavimas. Sausis 

2. Reikalaujamų ataskaitų teikimas. Sausis - gruodis 

3. Abonemento ir skaityklos interjero tvarkymas. Rugsėjis - gruodis 

4. Bibliotekinio inventoriaus įsigijimas. Birželis 

5. Informacijos apie biblioteką atnaujinimas gimnazijos svetainėje. Sausis - gruodis 

6.  Susidėvėjusių knygų bei vadovėlių nurašymas, išvežimas ar perdavimas  

kitoms bibliotekoms. 

Gegužė -birželis 

 

Sudarė: bibliotekininkės V.Statkutė 

  G.Opulskienė 

 


