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BIBLIOTEKOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

1. Ugdyti informacinius įgūdžius. 

2. Skatinti mokinių skaitymą. 

3. Komplektuoti ir tvarkyti fondą. 

4. Padėti ir bendradarbiauti su pedagogais, siekiant įgyvendinti ugdymo programų tikslus. 

5. Dirbti su MOBIS programa. 

6. Bendradarbiauti su Druskininkų savivaldybės bibliotekomis. 

VEIKLOS KRYPTYS: 

 Ugdyti moksleivių socialinius, informacinius, komunikacinius, kritinio mąstymo gebėjimus, 

teikti pagalbą rengiant projektus, įvaldant naujas informacijos ir susisiekimo technologijas.  

 Kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą literatūrą, pildyti bibliotekos fondą naujesne 

literatūra ir įvairių formų informacijos reikmenimis. 

 Aktyviai bendradarbiauti su pradinių klasių mokiniais, mokyti juos mylėti ir puoselėti knygą, 

skatinti kuo dažniau leisti laiką mokyklos bibliotekoje. 

PLANUOJAMI REZULTATAI: 

 Išlaikyti ne mažesnį skaitytojų bei lankytojų skaičių kaip ir praėjusiais mokslo metais. 

 Užsakyti įvairių naujų knygų, periodinių leidinių, naujų vadovėlių, mokymo programų, 

metodinių rekomendacinių priemonių. 

KITI DARBAI: 

 Padėti organizuojant mokyklos renginius. 

 Organizuoti įvairias parodas ir jų pristatymus skaitykloje 

 Įvykusių renginių pagarsinimas miesto žiniasklaidoje. 

 Nuolat pildyti literatūros sąrašus. 

 Pildyti aplanką „Žiniasklaida apie mūsų mokyklą“. 



 Perengti reikiamas ataskaitas ir laiku jas pristatyti suinteresuotiems asmenims. 

I. MOKINIŲ KULTŪRINIŲ INTERESŲ UGDYMAS 

a. Įvairaus darbo su skaitytojais organizavimas (nuolat); 

b. Pagalba mokiniams ieškant informacijos (pagal poreikius); 

c. Dalyvavimas organizuojant mokyklos renginius (pagal poreikius); 

d. Pokalbiai apie knygas ir įdomius straipsnius žiniasklaidoje; 

e. Susidomėjimo skaitymu ugdymas: 

1. Mokyklos informaciniuose stenduose viešinti informaciją apie naujas, 

gautas knygas, vadovėlius, mokymo priemones (gavus naujas knygas); 

2. Supažindinti pirmos klasės mokinius bei priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikus su biblioteka, naudojimosi taisyklėmis (vasario mėn.). 

II. BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYTOJAIS 

a. Informacijos teikimas apie turimą fonduose literatūrą (nuolat); 

b. Pagalba ieškantiems šaltinių tam tikromis temomis (pagal poreikius); 

c. Informavimas apie naują aktualią literatūrą (gavus knygas); 

d. Vadovėlių dalykų mokytojams išdavimas ir surinkimas. 

III. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMAS 

a.  Informacijos teikimas apie turimą fonduose literatūrą (pagal poreikius); 

b. Pagalba ieškantiems šaltinių tam tikromis temomis (pagal poreikius); 

c. Informavimas apie naują aktualią literatūrą (gavus knygas); 

d. 8 kl. mokinių atsiskaitymo su biblioteka organizavimas (2021 m. gegužės – birželio 

mėn.) 

IV. BIBLIOTEKOS  IR VADOVĖLIŲ FONDO KOMPLEKTAVIMAS IR TVARKYMAS 

a. Grožinės ir metodinės literatūros, mokymo priemonių fondo tvarkymas, analizavimas; 

b. Naujų vadovėlių priėmimas, tvarkymas; 

c. Vadovėlių ir grožinės bei metodinės literatūros, mokymo priemonių fondo 

katalogavimas elektronine bibliotekų programa MOBIS. 

d. Vadovėlių komplektavimas pagal mokyklos poreikius atitinkantį vadovėlių fondą: 

vadovėlių užsakymų derinimas su mokyklos metodiniais būreliais, mokyklos taryba.  

e. Pasenusių vadovėlių nurašymas, apskaitos tvarkymas; 

ė. Vadovėlių išdavimas mokytojams mokslo metų pradžioje; 

f. Vadovėlių surinkimas mokslo metų pabaigoje pagal mokyklos direktorės patvirtintą  

mokyklos aprūpinimo vadovėliais bei turimų vadovėlių tvarkos aprašą. 



Papildomas darbas 

     Paruošti technines, bei metodines priemones mokytojams, norintiems pamokas vesti 

skaitykloje. 

PARODOS ATMINTINOMS IR MINĖTINOMS DATOMS 

Informacinės knygų parodos. 

Mokslo ir žinių diena (rugsėjis); 

Druskininkų poetinis ruduo. Pamoka. (spalis) 

Tarptautinė mokytojo diena (spalis); 

Vėlinės (lapkritis); 

Kalėdos (gruodis); 

Velykos (kovas). 

Parodos žymioms datoms paminėti: 

Pasaulinė kovos su AIDS diena (skirta gruodžio 1 datai paminėti); 

Krauju aplastytas sausis (skirta sausio 13 datai paminėti); 

Kokia Lietuvą regiu? (skirta vasario 16 datai paminėti). 

Balandžio 2 d. (H. K. Anderseno gimimo diena) Tarptautinė Vaikų knygos diena 

Balandžio 23 d. Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena 

Balandžio 22 - 28 d. – nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė  

Gegužės 6 d. Motinos diena  

Gegužės 7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena  

Gegužės 18 d. Tarptautinė muziejų diena  

Birželio 1 d. Tarptautinė vaikų gynimo diena  

pirmąjį birželio sekmadienį Tėvo diena  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Gegu%C5%BE%C4%97s_1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Motinos_diena
http://lt.wikipedia.org/wiki/Motinos_diena
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gegu%C5%BE%C4%97s_7
http://lt.wikipedia.org/wiki/Spaudos_atgavimo,_kalbos_ir_knygos_diena
http://lt.wikipedia.org/wiki/Spaudos_atgavimo,_kalbos_ir_knygos_diena
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gegu%C5%BE%C4%97s_15
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarptautin%C4%97_%C5%A1eimos_diena&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarptautin%C4%97_vaik%C5%B3_gynimo_diena&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/T%C4%97vo_diena


Birželio 14 d. Gedulo ir vilties diena  

Birželio 15 d. Okupacijos ir genocido diena  

Birželio 24 d. Rasos (Joninės) 

Liepos 6 d. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena  

Liepos 15 d. Žalgirio mūšio diena  

Rugpjūčio 23 d. Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena  

Rugpjūčio 31 d. Laisvės diena 

Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių diena  

Spalio 5 d. Tarptautinė mokytojų diena  

Spalio 25 d. LR Konstitucijos diena  

Lapkritis  – Šiaurės šalių bibliotekų savaitė  

Parodos skirtos rašytojų jubiliejams– 2020- 2021 m.m. 

 

Mokslo metų eigoje planas gali būti koreguojamas 
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http://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_15
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Okupacijos_ir_genocido_diena&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rasos
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonin%C4%97s
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Valstyb%C4%97s_diena&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgirio_m%C5%AB%C5%A1is
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%AB%C4%8Dio_23
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%AB%C4%8Dio_23
http://lt.wikipedia.org/wiki/Juodojo_kaspino_diena
http://lt.wikipedia.org/wiki/Baltijos_kelias
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%AB%C4%8Dio_31
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%AB%C4%8Dio_31
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rugs%C4%97jo_1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mokslo_ir_%C5%BEini%C5%B3_diena&action=edit&redlink=1
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