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2018 M. TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI: 

 

Tikslas. Siekti, kad biblioteka-skaitykla taptų aktyviu informaciniu-mokymosi centru. 

 

Uždaviniai Priemonių pavadinimas Vykdymo 

laikas 

Atsakingi 

asmenys 

Laukiamas rezultatas Reikalingi 

ištekliai 

Pastabos 

2. 1. Bendradarbiaujant 

su ikimokyklinio 

ugdymo auklėtoja 

bei mokyklos 

pedagogais 

organizuoti veiklas, 

ugdančias vaikų 

skaitymo kultūrą. 

 

 

 

 

 

 

3. 1.1. „Svečiuose – Kiškutis 

Mikutis“. Žurnalo „Kiškutis 

Mikutis“ pristatymas 

ikimokyklinės grupės 

vaikams. 

Gavus 

žurnalą 

 

 

 

 

 

Bibliotekos 

vedėja, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

auklėtoja 

 

 

Kaskart pristatomas 

žurnalas skatins vaikų 

susidomėjimą skaitymu 

 

 

Intelektualiniai, 

bibliotekos 

materialinė bazė 

 

 

 

 

 

4. 1.2. „Biblioteka – ne tik 

vieta skaityti knygas“. 

Valandėlė bibliotekoje 

priešmokyklinukams. 

01-16 Bibliotekos 

vedėja, 

priešmokyklin

io ugdymo 

mokytoja 

Vaikai susipažins su 

elgesio bibliotekoje 

taisyklėmis 

Intelektualiniai, 

bibliotekos 

materialinė bazė 
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5. 1.3. „Skaitau, mąstau, 

užsirašau“. Skaitymo 

skatinimo konkursas, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-mečiui 

02-01 –  

05-01 

Bibliotekos 

vedėja, 

lietuvių kalbos 

mokytoja  

Ugdoma skaitymo 

kultūra, dvasinės 

vertybės 

Intelektualiniai, 

bibliotekos 

materialinė bazė, 

finansiniai 

 

6. 1.4. „Vaikų bibliotekėlė“. 

Knygų pristatymai 1-4 klasių 

mokiniams. 

Pagal planą Bibliotekos 

vedėja, 

pradinių 

klasių 

mokytojai 

Ugdoma skaitymo 

kultūra, dvasinės 

vertybės 

Intelektualiniai, 

bibliotekos 

materialinė bazė 

 

7. 1.5. „Kur du – nenuobodu, 

o būryje - smagiausia“. 

Įvairi veikla su 

priešmokyklinukais 

Kasdien 

13.00 – 

14.00 val. 

Bibliotekos 

vedėja 

Ugdoma skaitymo 

kultūra, dvasinės 

vertybės 

Intelektualiniai, 

bibliotekos 

materialinė bazė 

 

8. 1.6. Mokinių mokymas 

pasirinkti reikalingą literatūrą 

pagal jų pageidavimus ir 

galimybes, naudotis 

informacinėmis paieškos 

sistemomis, interneto 

galimybėmis. 

Nuolat Bibliotekos 

vedėja 

Tobulės skaitymo 

kultūra, mokymosi 

įgūdžiai 

Intelektualiniai, 

bibliotekos 

materialinė bazė 
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1.7. Bendradarbiavimas su 

pradinių klasių mokytojais 

bei lietuvių k. mokytoja 

pildant aplanką mokinių 

kūryba: eilėraščiais, 

pasakomis ir kt. 

Nuolat 

 

 

Bibliotekos 

vedėja 

 

Padės atsiskleisti 

mokinių kūrybiškumui, 

skatins skaitymą 

 

Intelektualiniai, 

bibliotekos 

materialinė bazė 

 

 

1.8. Literatūros atnaujinimas 

skaitymo erdvėse mokyklos 

bei ikimokyklinės grupės 

patalpose. 

Pagal 

poreikį 

Bibliotekos 

vedėja 

Skatins skaitymą bei 

turiningą laisvalaikio 

praleidimą 

Intelektualiniai, 

materialiniai, 

bibliotekos 

materialinė bazė 

 

1.9. „Knygų pasaulis – 

mano pasaulis“. Valandėlė 

bibliotekoje 1 kl. mokiniams 

 

11-16 Bibliotekos 

vedėja, 1 kl. 

mokytoja 

Susipažins su 

bibliotekos-skaityklos 

taisyklėmis 

Intelektualiniai, 

bibliotekos 

materialinė bazė 

 

1.10. Literatūrinės parodos, 

stendai, skirti supažindinti su 

rašytojais, kurių minimos 

jubiliejinės gyvenimo 

sukaktys, ir jų kūrybai 

pristatyti: 

 Anzelmui Matučiui - 95. 

 Šarliui Pero – 390. 

 Vytautui Tamulaičiui – 

105. 

 Martynui Vainilaičiui - 

85. 

 Sigitui Gedai - 75. 

 Žiuliui Vernui - 190. 

 Bitei Vilimaitei - 75. 

 Juozui Erlickui – 65. 

 Vydūnui - 150. 

 Bruno Ferrero - 75. 

 

 

 

 

 

 

01-05 

01-08 

01-15 

 

01-25 

 

02-02 

02-07 

02-16 

03-02 

03-22 

06-01 

Bibliotekos 

vedėja 

Susipažins su rašytojais, 

jų kūryba  

Intelektualiniai, 

bibliotekos 

materialinė bazė 
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 Otfrydui Proisleriui - 

95. 

 Simonui Daukantui - 

225. 

 Leonardui Gutauskui - 

80. 

 Albertui Kamiu - 105. 

 Kaziui Binkiui – 125. 

 Violetai Palčinskaitei – 

75. 

 Antanui A. Jonynui – 

65. 

 Antanui Jonynui – 95. 

 Pranui Mašiotui – 155. 

 Vincui Kudirkai – 160. 

10-19 

 

10-26 

 

11-06 

 

11-07 

11-16 

11-20 

 

11-26 

 

12-14 

12-19 

12-31 

1.11. Teminių parodų, stendų 

rengimas: 

 Laisvės gynėjų dienai; 

 Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio metams; 

 Vydūno metams; 

 Knygnešio dienai; 

 Tarptautinei vaikiškos 

knygos dienai; 

 Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai; 

 Mokslo ir žinių dienai; 

 Mokytojų dienai; 

 Adventui 

 

 

 

01-12 

02 

 

03 

03 

04-02 

 

05-07 

 

09-01 

10-05 

12-03 

Bibliotekos 

vedėja 

Primins istorinius 

įvykius, ugdys pagarbos 

jausmą nusipelniusioms 

atminimo asmenybėms, 

tautos papročiams. 

Intelektualiniai, 

bibliotekos 

materialinė bazė 

 



 5 

2. Analizuoti 

turimus išteklius ir 

mokyklos 

bendruomenės 

informacijos 

poreikius, 

sistemingai kaupti ir 

turtinti bibliotekos-

skaityklos fondus 

aktualiausia, 

naujausia grožine 

bei metodine 

literatūra. 

 

 

 

2.1. Bibliotekos-skaityklos 

fondo papildymas 

aktualiausiais leidiniais, 

naujais vadovėliais bei 

mokymo priemonėmis. 

Gavus lėšų 

 

Bibliotekos 

vedėja 

 

Skatins motyvaciją 

skaitymui, gerės 

mokymo(si) kokybė 

 

Finansiniai 

 

 

2.2. Nebeaktualios literatūros 

nurašymas. 

Ne rečiau, 

kaip kartą 

metuose 

Bibliotekos 

vedėja 

Nebeaktuali  literatūra 

neužims vietos lentynose 

Intelektualiniai, 

bibliotekos 

materialinė bazė 

 

2.3. Informacijos apie gautus 

naujus leidinius sklaida: 

bibliotekos stende, mokytojų 

kambaryje ir individualiai 

Gavus 

naujus 

leidinius 

Bibliotekos 

vedėja 

Laiku skelbiama 

informacija įtakos 

ugdymo(si) rezultatus 

Intelektualiniai, 

bibliotekos 

materialinė bazė 

 

2.4. Informacijos apie 

ugdymui reikalingus 

vadovėlius ir mokymo 

priemones kaupimas, 

užsakymas ir apskaita. 

Balandžio-

gegužės 

mėn. 

Bibliotekos 

vedėja 

Informacija leis 

kontroliuoti ugdymui 

reikalingų priemonių 

poreikius 

Intelektualiniai, 

finansiniai 

 

3. Naudoti 

šiuolaikines 

technologijas 

bibliotekos-

skaityklos veikloje. 

3.1. IKT naudojimas rengiant 

pranešimus, parodas, stendus  

Nuolat Bibliotekos 

vedėja 

IKT naudojimas leis 

neatsilikti nuo naujovių 

Intelektualiniai  

3.2. Bibliotekos-skaityklos 

veiklos sklaida mokyklos 

svetainėje, TAMO, spaudoje. 

Nuolat Bibliotekos 

vedėja 

Šiuolaikinių technologijų 

panaudojimas pasitarnaus 

skleidžiant gerąją patirtį 

bei gerins paslaugų 

kokybę 

Intelektualiniai  

4. Kelti profesinę 

kompetenciją: 

dalyvauti 

rajoniniuose bei 

3.1. Aktyvus dalyvavimas 

rajono bibliotekininkų 

metodinio būrelio veikloje. 

Pagal planą 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Dalinsis gerąja patirtimi, 

naujausia informacija, 

įgis žinių, patirties darbui 

bibliotekoje 

Intelektualiniai, 

finansiniai 
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respublikiniuose 

renginiuose, 

skirtuose bibliotekos 

pažangai, plėtoti 

bendradarbiavimą su 

rajono ir šalies 

mokyklų 

bibliotekininkėmis. 

3.2. Bendradarbiavimas su 

rajono mokyklų 

bibliotekininkėmis dalinantis 

trūkstamais vadovėliais. 

Pagal 

galimybes  

 

Bibliotekos 

vedėja 

 

Bus taupomos lėšos 

 

Bibliotekos 

materialinė bazė 

 

 

3.3. Tarpasmeninių ryšių 

plėtra su rajono ir šalies 

mokyklų bibliotekininkėmis 

organizuojant mokinių 

skaitymo skatinimo veiklas. 

Pagal planą Bibliotekos 

vedėja 

Glaudūs ryšiai ir 

bendradarbiavimas 

siekiant knygos 

populiarinimo bei 

skaitymo skatinimo 

įvairovės 

Intelektualiniai  

3.4. Dalyvavimas 

rajoniniuose bei 

respublikiniuose asmenybės 

tobulinimui bei bibliotekos 

pažangai skirtuose 

renginiuose. 

Pagal 

galimybes 

Bibliotekos 

vedėja 

Įgyta patirtis pasitarnaus 

kompetencijų plėtrai, 

kurių svarba neatsiejama 

nuo bibliotekininko 

pareigų 

Intelektualiniai, 

finansiniai 

 

 

Bibliotekos vedėja                                                                                                                                                                Aušra Jonkuvienė 


