
2018 METŲ BIBLIOTEKOS VEIKLOS 

PLANAS 

2017 metų veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė   

2017  metais bibliotekoje ir skaitykloje iš 549 asmenų susidedančios aptarnaujamos bendruomenės skaitė 344 skaitytojai: 57 suaugę ir 287 jaunuoliai.  

Skaitytojams buvo išduoti 1243 leidiniai, iš jų 701 – išduotis vietoje. Moksleiviams laikinam naudojimui buvo perduoti 735 leidiniai.  Suaugusieji 

dažniausiai ima leidinius ir naudojasi jais mokyklos ribose arba ima juos savo mokinimas pamokų metu, tuo tarpu jaunuoliai dažniausiai  pasiima 

leidinius namo. Bibliotekoje ir skaitykloje apsilankė 5548 lankytojai.  

Per šiuos metus bibliotekos fondas papildytas 60 naujų leidinių. Juos gimnazijos biblioteka gavo iš Kauno rajono švietimo ir sporto skyriaus, žurnalisto 

A. Noruševičiaus, gimnazijos direktoriaus V. Vitkausko, buvusių ir esamų gimnazijos mokinių bei mokytojų. Bendra leidinių kaina –  106 eurai. 

Naujieji leidiniai, papildę bibliotekos fondą, yra įvairūs – tai grožinė, biografinė, psichologinė, su švietimo temomis susijusi literatūra. 

Vadovėlių fondas papildytas 526 vadovėliais, kurie kainavo 4046 eurus. Nuo 2012 metų išlaidos vadovėliams ir jų perkamas kiekis  mažėja. 

Bibliotekos galimybės labai prasiplėtė, kai bibliotekininkė, padedama informatikos mokytojos V. Levanauskaitės, sukūrė gimnazijos bibliotekos 

tinklaraštį. Jį galima vartyti bet kokiame Žemės kampelyje, kur tik yra internetas ir iš statistikos matyti, kad šis tinklaraštis buvo vartomas Prancūzijoje, 

Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, Norvegijoje, JAV, Japonijoje, Ukrainoje ir kitur. Tinklaraščio dėka atsirado galimybė telkti struktūrizuotą 

informaciją apie biblioteką vienoje vietoje ir dar – visam pasauliui - apie reguliariai skaitykloje vykstančius įsimintinų dienų minėjimus, knygų 

naujienas bibliotekoje, svečius, čia vykstančias parodas – tiek saugomų knygų, tiek mokinių darbų ir pan. (žr. priedą) 

Bibliotekos vedėja neapsiriboja gimnazijos bibliotekos erdvėmis – jau ne vieną kartą sėkmingai bendradarbiaujam su Kauno rajono viešąja biblioteka 

ir švietimo tikslais naudojamės jų sukauptu fondu ir ten esančiomis papildomomis mokymo formomis mūsų gimnazistams ugdyti.(žr. priedą). 

Reguliarūs seminarai, konferencijų darbo grupių darbas, integruotos ir neintegruotos gimnazijos mokytojų pamokos, mokinių darbų ir mokyklos svečių 

paruošti pristatymai, mokyklos svečių darbas ir poilsis  – bibliotekos ir skaityklos erdvių kasdiena. Taip pat čia vyksta paskaitos, filmų peržiūros, 

minėjimai, įvairių mokykloje veikiančių komisijų pasitarimai, mokinių tarybos renginiai, čia renkasi mokinių grupės aptarti ruošiamus renginius, juos 

rengia, bendrauja tarpusavyje ir pan.  Taip pat  čia mokytojai turi galimybę vesti  pamokas, naudodami multimediją, DVD grotuvą, televizorių ir 

kompiuterius bei sukauptus vadovėlių, kitos literatūros, CD ir DVD diskus. Mokiniai savo ruožtu gali pristatyti savo darbus visai klasei ar 

savarankiškai mokytis, naudodamiesi kompiuteriais, sukaupta literatūra, žodynais, žinynais bei internetu, kurti projektinius darbus, dirbti grupėse, 

skaityti knygas, vartyti žurnalus, ruoštis pamokoms bei renginiams. 

Skaitykloje dažnai laiką leidžia tie, kurie nori pailsėti nuo triukšmo, turi papildomų užduočių  ar  laukia, kol prasidės kita pamoka. 
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1. Prioritetas: 

 Mokinių ir mokytojų darbo gimnazijos bibliotekoje ir skaitykloje skatinimas 

 1.Tikslas: 

Skatinti mokytojų ir mokinių bei mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, atsižvelgiant į aktualizuotą ugdymo turinį, nevienodus skirtingų 

poreikių grupių gebėjimus bei vieningą mokinių skatinimo sistemą, skleidžiant kultūrinę, istorinę ir metodinę informaciją bibliotekos ir 

skaityklos erdvėse.  

 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS ATSAKINGI 

VYKDYTOJAI 

VYKDYMO 

TERMINAI 

PRIEŽIŪRA IŠTEKLIAI ANALIZĖ, 

VERTINIMAS, 

KOREKCIJA 

1.  Rengti parodas, 

skirtas paminėti 

įvairias minėtinas 

datas: rašytojų 

jubiliejus, istorines 

datas ir pan. 

Paminėti: 1991 sausio 

11-oji Laisvės gynėjų 

diena 

bibliotekininkė sausis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

 

 Paminėti: Vasario 16-

oji 

bibliotekininkė vasaris Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

 

 Paminėti: Konstantinui 

Kalinauskui - 180 

bibliotekininkė vasaris Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

 

 Paminėti: 1990 kovo 

11-oji 

bibliotekininkė kovas Administracija Bibliotekos  

 Paminėti: Kovo 16-oji – 

knygnešio diena 

bibliotekininkė kovas Administracija Bibliotekos  

 Paminėti : Vydūnui – 

150 

 

 

 

bibliotekininkė balandis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 
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 Tarptautinė kalinių 

išlaisvinimo iš 

koncentracijos stovyklų 

diena 

bibliotekininkė  balandis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

 

 Spaudos atgavimo 

diena 

bibliotekininkė gegužė Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

 

 Paminėti: Okupacijos ir 

genocido diena  

bibliotekininkė birželis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

 

 Paminėti: motinos diena bibliotekininkė birželis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

 

 Paminėti: Birželio 

sukilimo diena 

bibliotekininkė birželis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

 

 Paminėti: pirmą kartą 

rašytiniuose šaltiniuose 

–Gedimino laiške 

paminėtas Vilnius 

1323-09-23. 695 

bibliotekininkė rugsėjis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

 

 Paminėti: Simonui 

Daukantui -225 

bibliotekininkė spalis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

 

 Paminėti: Selmai 

Lagerliof - 160 

bibliotekininkė lapkritis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

 

 Paminėti:  Vincui 

Kudirkai - 160 

bibliotekininkė gruodis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 
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2. Naudoti visas 

turimas 

technologines 

priemones bei 

literatūrą, siekiant 

optimizuoti ir 

aktualizuoti ugdymą  

Prižiūrėti ir saugoti 

skaityklos kompiuterius 

bibliotekininkė Kiekvieną dieną  Administracija   

Nurodyti ar pateikti 

aktualius vadovėlių ar 

kitokių leidinių 

analogus 

bibliotekininkė gavus Administracija   

Pristatyti gautus 

leidinius 

bibliotekininkė leidinius gavus    

 Laiku išdalinti ir 

perdalinti vadovėlius 

bibliotekininkė  mokytojai   

Kviesti bendradarbiauti 

įvairių dalykų 

mokytojus, minint 

vertas paminėjimo 

sukaktis 

     

Paruošti sąrašą tėvams 

rekomenduojamos 

perskaityti literatūros, 

aktualios auklėjant bei 

motyvuojant jų vaikus 

bibliotekininkė kovas mokytojai   

Rekomenduoti 

bibliotekos 

skaitytojams ir 

lankytojams skaityti 

straipsnius aktualiomis 

visuomenės gyvenimo 

temomis 

bibliotekininkė balandis, gegužė mokytojai, 

mokiniai 

  

3. Reguliariai ir 

laiku pildyti 

bibliotekos 

tinklaraštį 

 

 

 

 bibliotekininkė visus metus    
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5. Laukiami rezultatai: 

       Visi skirtingų gebėjimų  gimnazijos bendruomenės nariai -  nuolatiniai kultūrinės, istorinės ir metodinės informacijos sklaidos vartotojai 

gimnazijos bibliotekos ir skaityklos erdvėse.  

Bibliotekos vedėja  E. Raudaitienė 

 

 

 

4. Atsižvelgiant į 

vieningą mokinių 

skatinimo sistemą, 

skatinti skirtingų 

gebėjimų mokinių ir 

mokytojų 

žingeidumą, 

tikslingai kviesti 

juos individualiems 

pokalbiams 

Domėtis, ką mokinys 

mėgsta skaityti, ar 

mėgsta iš viso – ir, 

atsižvelgiant į surinktą 

informaciją, siūlyti 

bibliotekos fondo turinį 

 

 

bibliotekininkė 

rugsėjis 

 

 

administracija   

Supažindinti naujus 

mokinius su bibliotekos 

ir skaityklos veikla, 

taisyklėmis ir 

teikiamomis 

paslaugomis 

bibliotekininkė Spalis – 

organizuotai.  

Individualiai – visus 

mokslo metus 

klasių auklėtojai, 

administracija 

  

Suteikti mokiniams 

informaciją, kur ieškoti 

literatūros, kurios jiems 

reikia, bet kurios negali 

pasiūlyti gimnazijos 

biblioteka 

bibliotekininkė balandis, gegužė Administracija   

 


