
 

2021 m. mokyklos veikos 

                                                                                                                             programos priedas Nr. 

 

 

 

LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJOS 

BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS 2021 M.  

VEIKLOS PLANAS 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

1. Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus. 

2. Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą. 

3. Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti mokinių saviraišką. 

4. Analizuoti turimus išteklius ir mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos bei skaityklos fondus 

aktualiausia, naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine bei metodine literatūra . 

5. Naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos, skaityklos veikloje. 

6. Bendradarbiauti bei dalintis gerąja patirtimi su Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekų darbuotojais.  

7. Kelti bibliotekos darbuotojų profesinę kompetenciją. 

8. Plėsti bibliotekininkų ir mokytojų bendradarbiavimą. 

9. Mokyklos bendruomenei sudaryti lygias galimybes bibliotekoje naudotis informacinėmis technologijomis 
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   2020-2021 MOKSLO METŲ TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI 

 

 Priemonės Vykdymo data Uždavinio sėkmės 

kriterijai 

Pastabos 

1. Skatinti skaitymą 

ir 

populiarinti knygą. 

Parodos rašytojų jubiliejams 

paminėti: 

Liudviko Gedimino Rėzos 245 gimimo 

metinės 

Baliui Sruogai 125 

Motiejui Valančiui 220 

Sofijai Kymantaitei - Čiurlionienei 135 

Gabrielei Petkevičaitei - Bitei 160 

Marcelijui Martinaičiui 85 

Vytautui Mačerniui 100 

Antanui Vienažindžiui 180 

Jurgai Ivanauskaitei 60 

Jonui Basanavičiui 170 

Juozas Grušas 120 

 

 

Parodos istoriniams įvykiams ir  

datoms paminėti: 

 

Tarptautinė taikos diena. 

Kalbų diena                                                                                                

Pasaulinė gyvūnų globos diena 

Tarptautinė mokytojų diena 

 

 

2021-01-09 

 

2021-02-02 

  2021-02-16 

2021-03-13 

2021-03-30 

2021-04-01 

2021-06-05 

2021-09-26 
 

2021-11-14 

2021-11-23  

2021-11-29  

 

 

 

 

2021-09 mėn. 

2021 spalio mėn. 

2021-10-05 

2021-10-05 

 

 

 

Mokiniai susipažins su 

Lietuvos rašytojų 

kūryba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai susipažins su 

svarbiausiomis 

valstybinėmis bei Lietuvai 

svarbiomis datomis 
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Renginys pirmokams „Pirmoji diena 

bibliotekoje“. 

Skaitovų konkursas 

Laisvės gynėjų diena. 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 

„Mūsų namai-Lietuva“ 

 

Konkursas „Metų knygos rinkimai 

2019". 

Akcija „Padovanok knygą savo 

bibliotekai“ 

  Advento pradžia 

2021 spalio mėn. 

 

2021-01/02 

2021-01-13 

  2021-02-14  

 

 

 

2021-03-10 

  
  

  2021-11/12 

 

  2021-11-30 

Populiarins knygų skaitymą. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Skatins mokymosi motyvaciją 

ir skaitymą, populiarins 

biblioteką 

2. Sudaryti 

tinkamas sąlygas 

plėtoti mokinių 

saviraišką. 

 

Kūrybinių darbų 

(fotografijos, 

technologijų, dailės) 

parodos – pristatymai. 

 

Per visus metus Ugdys mokinių saviraišką, 

  populiarins biblioteką. 

 

  3.Bendradarbiavimas   su 

mokytojais 

Pastoviai informuoti mokytojus 

apie  naujai gaunamą pedagoginę 

literatūrą, vadovėlius 

Vadovėlių: Išdavimas, surinkimas. 

Sudaryti sąlygas organizuoti  bei 

vykdyti projektinę veiklą, įvairius 

mokyklos renginius. 

 Per visus metus 
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4.Analizuoti gimnazijos 

išteklius ir gimnazijos 

bendruomenės informacijos 

poreikius, sistemingai kaupti 

ir turtinti bibliotekos bei 

skaityklos fondus 

aktualiausia, naujausia 

ugdymo procesui reikalinga 

grožine bei metodine 

literatūra. 

Kryptingas grožinės 

literatūros įsigijimas. 

 

Per visus metus 

  

4. Naudoti šiuolaikines 

technologijas bibliotekos, 

skaityklos veikloje 

Darbas su atnaujinta programa 

MOBIS 

  Multimedijos, gimnazijos internetinio 

tinklapio panaudojimas knygų ir 

bibliotekos paslaugų reklamai 

Per visus metus 

 

 

  Per visus metus 

Palengvins bibliotekos darbą, 

greičiau bus aptarnaujami 

skaityklos lankytojai. 

  Reklamuos  biblioteką,  

skatins skaitymą 

 

5. Bendradarbiauti bei 

dalintis gerąja patirtimi su 

kitų mokyklų bibliotekų 

darbuotojais. Kelti 

bibliotekos darbuotojų 

profesinę  kompetenciją. 

Dalyvauti savivaldybės mokyklų 

bibliotekininkų metodinėje veikloje, 

plėsti tarpusavio bendravimo ir 

bendradarbiavimo ryšius, dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose. 

 

Per visus metus 

 

Skatins dalykinį 

bendradarbiavimą 

 

6. Statistika                                                                        Metų ataskaita                           2021-02 mėn.   



5 
 

7. Administracinis darbas Bibliotekos darbo planavimas.                                                                        

Kaupti mokyklos mokinių bei mokytojų 

publikacijas apie mokyklos veiklą, 

išspausdintas                                                            

Rugpjūčio mėn. 

 

Per visus metus 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Parengė: bibliotekininkė Birutė Šukevičienė 
 


