
VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS  

PROGIMNAZIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

B I B L I O T E K O S   V E I K L O S  

P L A N A S 

 

2013 - 2014   M. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė : Irena Karpavičienė  bibliotekos vedėja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vizija:  

 Mokyklos biblioteka – modernus informacijos centras, aprūpintas šiuolaikinėmis 

technologijomis ir naujausia informacija, su nuolat tobulėjančiu personalu. Tai biblioteka, 

kurianti mokymui ir mokymuisi palankią aplinką ir padedanti įgyvendinti  mokyklos misiją ir 

tikslus.  

Bibliotekos misija:  

 Mokyklos biblioteka siekia  aprūpinti informacijos ir dokumentų ištekliais bei prieiga 

prie jų, diegti naujas technologijas, ugdyti skaitytojų informacinį raštingumą, teikti informaciją ir 

idėjas. Mokyklos biblioteka vykdo edukacinę veiklą,  ugdo  įgūdţius, kurie  reikalingi  mokantis 

ar mokant,  skatinant mokinių ţinių siekimą. 

Tikslai:  

 

 Organizuoti  ir vykdyti kvalifikuotą ir operatyvų skaitytojų aptarnavimą abonemente, 

skaitykloje ir uţsienio kalbų informaciniame centre; 

 Organizuoti skaitymą skatinančias veiklas, informacinių gebėjimų ugdymą, 

bendradarbiauti su mokytojais; 

 Tirti skaitytojų poreikius   ir aprūpinti juos reikalingais dokumentais. 

 

Uždaviniai:  

 

 Aptarnauti   skaitytojus, išsiaiškinti jų  poreikius, teikti informaciją, juos konsultuoti 

informacijos paieškos, atrankos ir  kitais klausimais;  

 Bibliotekos veikloje naudoti MOBIS programą;  

 Bendradarbiauti su mokytojais, organizuojant integruotas ir informacinių gebėjimų 

ugdymo  pamokas, rengti bendrus projektus ir kt.;  

 Apvalyti bibliotekos fondą  nuo susidėvėjusių ir neaktualių leidinių juos nurašant. 

  Kitų organizacinių ir einamųjų klausimų sprendimas. Bendradarbiavimas su mokyklų 

bibliotekomis, leidyklomis, knygynais ir kitomis institucijomis. Rėmėjų paieška.  

 Kvalifikacijos kėlimas ir naujų kompetencijų įgijimas bei  mokyklų bibliotekininkų 

konsultavimas. 

 

 

 

 

 

 

 



Įvadas 

 

Mokyklos biblioteka vykdo informacijos kaupimo, sklaidos bei edukacines 

funkcijas. Bibliotekos tikslai ir uţdaviniai yra orientuojami į mokyklos bendruomenės 

poreikius ir ugdymo procesui keliamus reikalavimus.  

Bibliotekos veiklą reglamentuoja pagrindiniai dokumentai: Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Civilinis kodeksas, Bibliotekų įstatymas, kiti teisės aktai, nuostatai, 

instrukcijos, vidaus darbo taisyklės, mokyklos direktoriaus įsakymai.  

Šiuo metu visuomenėje vyksta ţenklūs socialiniai pokyčiai. Tai atsispindi ir 

mokykloje. Vis daţniau į mokyklą atvyksta ar grįţta mokiniai, mokęsi uţsienyje, uţsienio 

piliečių vaikai bei vaikai, augantys dvikalbėse šeimose ir pan. Daugėja  mokinių, laisvai 

skaitančių anglų, prancūzų, rusų, kitomis kalbomis.   

Mokykla yra besimokanti organizacija. Čia dėmesys sutelktas į procesus: mokymą,  

rezultatų siekimą, įvertinimą. Todėl pagrindinis bibliotekos veiklos principas - suteikti   

informacijos visiems bendruomenės nariams bei padėti ugdyti mokinių ir mokytojų  

kompetencijas, siejant teorines jų ţinias su įgūdţiais. Tai yra iššūkis ir patiems bibliotekos 

darbuotojams, skatinantis nuolat tobulėti ir mokytis, kad būtų suteiktos kokybiškos 

paslaugos. Kokybiškas paslaugas suprantame kaip paslaugas, atitinkančias skaitytojų 

lūkesčius, greitas, tikslus, korektiškas aptarnavimas  ir kt. Bibliotekos paslaugų kokybės 

matavimas yra gana subjektyvus dalykas, tačiau tos kokybės siekiame šiomis kryptimis:  

1) bibliotekos fondo komplektavimas;  

2) skaitytojų aptarnavimas ir mokymas;  

3) informacinių technologijų, programų ir techninės  įrangos įsigijimo, įdiegimo  ir 

panaudojimas;  

 4) mokymuisi ir darbui tinkamos bei estetiškos aplinkos bibliotekoje sukūrimas;  

5) kompetencijų ugdymu,  profesinių ţinių tobulinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliotekos fondo komplektavimas  

 

Bibliotekos fondas komplektuojamas iš tradicinių šaltinių, tai yra iš mokyklai skirto 

lėšų limito, leidinių, priimtų vietoje pamestų ir dovanotų leidinių. Apie pageidaujamus įsigyti 

leidinius renkama informacija ir remiantis ja organizuojamas pirkimas. Mokyklos bibliotekos 

fondai yra papildomi ir įvairių projektų lėšomis. Skirsime dėmesį rėmėjų paieškai.  

Bibliotekos fondą planuojame apvalyti nuo pasenusių, susidėvėjusių ar neaktualių 

leidinių. Rengsime leidinių nurašymo aktus.  

 

Skaitytojų aptarnavimas 

 

Bibliotekos skaitytojai ir lankytojai yra mokyklos bendruomenės nariai: mokytojai, 

mokiniai, kiti darbuotojai. Mokyklos bibliotekoje skaitytojai  aptarnaujami abonemente, 

skaitykloje ir uţsienio kalbų informaciniame centre. Leidiniai į namus skaitytojams 

išduodami  nustatyta tvarka, jei leidiniai  į namus neišduodami, tiek mokiniai, tiek mokytojai 

jais  gali naudotis vietoje: abonemente, skaitykloje ar uţsienio kalbų informaciniame centre. 

Skaitytojai bibliotekoje bus aptarnaujami tiek individualiai, tiek grupėmis, konsultuojami 

informacijos paieškos, atrankos klausimais,  planuojamos informacinių gebėjimų ugdymo 

pamokėlės. Rengiamos  naujų leidinių ir teminės parodėlės, atspindinčios šių dienų 

aktualijas. Tradiciškai  bus vedamos ekskursijos pirmų klasių mokiniams. Bendradarbiaujant 

su mokytojais rengiami integruoti projektai ir pamokos.  

Skaitykloje kaupiama mokytojams skirta informacija. Skatindami mokinių 

skaitomumą, planuojame bibliotekos darbuotojų ir mokytojų bendrus projektus ar veiklą.  

Informacija apie biblioteką talpinama mokyklos internetiniame puslapyje. Rengiame virtualias 

naujų knygų parodas mokyklos internetiniame puslapyje .  

 Planuojama pasidalyti patirtimi pritaikant technologijas pvz.:  google disko galimybių 

panaudojimas bendrai organizuojamiems projektams, apklausoms. 

Skaitytojų aptarnavimas abonemente: 

 

 1- 4 klasių mokiniams organizuojamos edukacinės  ekskursijos po 

mokyklos biblioteką , aiškinama naudojimosi biblioteka tvarka ir jos 

teikiamos paslaugos ir galimybės. 

 5-8  klasių mokiniai savo apsilankymus planuoja savarankiškai, išskyrus 

atvejus, kai vyks informacinių gebėjimų ugdymo pamokos.  Derinama per 

mokslo metus. 



 Skaitytojams  rengiamos naujų leidinių ir teminės parodėlės. Nuolat 

veikiančios ir vis atnaujinamos parodos yra skirtos Dr. Jonui Basanavičiui. 

 Rengiami integruoti projektai  kartu su mokytojais. ( ţiūrėti  priedą 

 ,,Renginių planas“) 

 Skaitytojams   atsakoma  į bibliografines uţklausas, konsultuojama 

informacijos paieškos, atrankos ir kt. klausimais.  

  Vadovėliai išduodami kiekvienam mokiniui, duomenys uţrašomi kortelėje. 

Tokia pačia tvarka pavasarį mokiniai grąţina  paimtus vadovėlius į 

biblioteką. Tam tikslui yra parengiamas Vadovėlių išdavimo tvarkaraštis, 

kuris nustato kiekvienai klasei skirtą laiką.  

 Stebimi  skaitytojų skaitymo ypatumai ir pokyčiai.  

 Informacija apie bibliotekos naujienas talpinama mokyklos internetiniame 

puslapyje.  

 

Skaitytojų aptarnavimas skaitykloje: 

 

 Skaitykloje  mokytojams yra skirtas pedagoginės - metodinės literatūros,  

periodinių,  informacinių, elektroninių leidinių fondas, kuriuo  naudojamasi  

vietoje ar išduodama į namus.   

 Skaitykloje esantys kompiuteriai ir internetas atveria elektroninės 

komunikacijos galimybes bei priėjimą prie informacijos. Kompiuteriai skirti  

naudotis tiek mokytojams, tiek mokiniams. Informacinėmis technologijomis  

naudojamasi individualioje veikloje bei vedant pamokas (ieškant 

informacijos, mokantis, vykdant projektus,  rengiantis pamokoms, ruošiant 

ataskaitas ir kt.) . 

 Skaitykloje sudarytos sąlygos mokiniams rengti namų darbus, tam  skirtas 

vadovėlių fondas. Šiuo fondu siūloma naudotis ir  esant vadovėlių trūkumui. 

 Vedamos integruotos, video, ir kitos  pamokos, kurių metu naudojamasi 

bibliotekos informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis ir 

techninėmis  priemonėmis. 

 Skaitykla panaudojama ir rengiant įvairius renginius: pasitarimus, 

susitikimus, ir pan. 

 

 



Užsienio kalbų informacinis centras: 

 Šio centro skaitytojai ir lankytojai  uţsienio kalbų besimokantys mokiniai ir jų  

mokytojai. Jiems išduodami leidiniai į namus ar pasiūloma pasinaudoti 

vietoje. 

 Centre kaupiamas pedagoginės metodinės literatūros, informacinių,  

kompiuterinių dokumentų, vaizdo ir garso įrašų ir kitų priemonių fondas, 

anglų, rusų ir prancūzų kalbomis,  skirtas kalbų mokymui. 

 Skaitytojams  ir lankytojams bus teikiama informacija, konsultuojama. 

 Organizuojamos pamokas, panaudojant kompiuterius, internetą, 

multimediją, vaizdajuostes ir kt. priemones.  

Skaitytojų aptarnavimo ribojimas dėl šių priežasčių:  

 Vadovėlių išdavimo ir jų surinkimo laikotarpiais ( mokslo metų pradţioje ir pabaigoje); 

  Naujų leidinių ( vadovėlių) priėmimo ir tvarkymo metu; 

 Vykdant leidinių ( vadovėlių) uţsakymą, pirkimą. 

 Bibliotekoje esant vienam darbuotojui; 

 Vykdant  bibliotekos fondo patikrinimą. 

 Paskutinė mėnesio darbo diena skelbiama - Švaros diena. Šią dieną skaitytojams ir 

lankytojams paslaugos neteikiamos. 

 

 

 

 

MOBIS informacinės sistemos  naudojimas bibliotekoje 

 

Mokyklų  bibliotekų informacinė sistema MOBIS – tai programa, kuri leidţia 

automatizuoti praktiškai visus bibliotekinius procesus nuo dokumento gavimo, jo aprašymo 

iki skaitytojų aptarnavimo.  Planuojamas lipdţių klijavimas ant leidinių, informaciją  įvedant 

į programą. 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

 

Profesinė kvalifikacija  keliama dalyvaujant projekto  „Mokyklų bibliotekų darbuotojų 

kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“  rengiamuose  mokymuose. 

(Projekto tikslas - gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą, tobulinant mokyklų 

bibliotekų darbuotojų kompetenciją. Mokyklų bibliotekininkų kompetencijos tobulinimas 

tiesiogiai susijęs su informacinės visuomenės prioritetu - efektyviai panaudoti informacinių 



technologijų galimybes modernizuojant visą švietimo sistemą, sudarant sąlygas ir galimybes 

bibliotekų darbuotojams įgyti ir plėtoti savo kompetencijas, siekiant uţtikrinti aukšto lygmens 

bibliotekų paslaugų kokybę, specialistų ugdymą, perkvalifikavimą, naujų kompetencijų įgijimą. 

Įgytos mokyklų bibliotekų darbuotojų ţinios informacinių technologijų srityje pagerins mokymo 

procesą, skatins jo paţangą, prisidės prie Lietuvos mokslo sistemos plėtros. Projektas vykdomas 

2 etapais: pirmasis – 2008-2010 m., antrasis - 2011-2013 m.)  

Šių metų spalį  planuojami 2-ojo etapo paskutiniai  mokymai.  Šiuo metu baigiami  14 savaičių 

trukmės nuotoliniai kursai,,Ţiniatinklis.2.0“. 

Profesinę kvalifikaciją planuojama  tobulinti savarankiškai  ir kituose mokymuose, 

seminaruose, konferencijose. Platesnį poţiūrį į bibliotekos veiklą suteikia pasidalijimas 

patirtimi su kolegomis. 

Kita organizacinė veikla: 

 

  Leidinių priėmimas ir apskaita ( bibliotekos fondo bendrosios apskaitos 

knyga, vadovėlių fondo visuminės apskaitos knyga , inventorinė knyga, 

leidinių nurašymas, knygų priėmimas  vietoje pamestų);  

 Leidinių įvedimas į MOBI programą; 

 Knygų klasifikavimas ir autorinimas; 

 Bibliotekinis knygų apipavidalinimas; 

 Fondų tvarkymas (kasdieninis, kartą per mėnesį, metus); 

 Skaitytojų registracija; 

 Darbas su bibliotekos skaitytojais – skolininkais; 

 Bibliotekos dienoraščio pildymas; 

 Bibliotekos darbo planų, ataskaitų, sutarčių rengimas ir kita organizacinė 

veikla;  

 Ryšiai su bibliotekomis, leidyklomis, kitomis valstybinėmis institucijomis; 

 Kita einamoji bibliotekos organizacinė veikla. 

 Konsultacijų mokyklų bibliotekininkams teikimas. 

 

 

 

 

 

 



 

  Skaitytojų aptarnavimo bibliotekoje laikas: 

  Abonementas: 

   Pirmadienis - ketvirtadienis nuo 7.30 val. -16.00  val. 

   Penktadienis 7.30 val. -15.00 val. 

   Pietų pertrauka: 11.00-11.30 val. 

 

               Skaitykla:  

               Pirmadienis    8.45 val.- 13.50 val.   pertraukų ir 6-os pamokos metu 

               Antradienis   8.45 val.- 13.50 val.  pertraukų ir 6-os pamokos metu 

              Trečiadienis  8.45 val.- 13.50 val.  pertraukų ir 6-os pamokos metu 

    Ketvirtadienis   8.45 val.- 12.55 val. (pertraukų metu)ir nuo 14.10 val. -15.00 val.  

    Penktadienis 8.45 val.- 12.55 val. (pertraukų metu)      ir nuo 14.10 val.-15.00 val. 

 

             Užsienio kalbų informacinis centras – pagal išankstinę registraciją. 

 

 Paskutinė mėnesio darbo diena – Švaros diena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Renginių planas 

Data Renginio pavadinimas 
Numatoma 

renginio forma 

Numatoma 

Vieta 
Organizatoriai 

2013-09-02 Naujienos 
Naujų leidinių 

paroda 
abonementas Karpavičienė I. 

2013-10-20 Mykolui Sluckiui - 85 Leidinių parodėlė abonementas Karpavičienė I. 

2013-10-28 Simonui Daukantui -220 stendas 
Vieta bus 

patikslinta 

Karpavičienė I. 

 

2013-11-16 Kaziui Binkiui-120 
Piešinių paroda, 

leidinių paroda 
abonementas Karpavičienė I. 

(pradedamas) 

2013-10-02 -

2014.05.12 

(baigiamas) 

 

Projektas ,,Savaitės 

klausimėlis“ 

 

Informacinių 

gebėjimų ugdymas 

bibliotekoje. Gamtos 

ir istorijos pamokų 

integravimas 

Biblioteka 

B. Stonkutė S. 

Poškienė B. 

Karpavičienė 

2013-11-23 J. Basanavičiui – 162-ieji 
Teminė leidinių  

paroda 
abonementas Karpavičienė I. 

 

Ekskursijos po biblioteką 

1-ųjų klasių mokiniams: 
ekskursija biblioteka Karpavičienė I. 

2013-10-15 1a ekskursija biblioteka Karpavičienė I. 

 
1b ekskursija biblioteka Karpavičienė I. 

 
1c ekskursija biblioteka Karpavičienė I. 

2013-10-11 1d ekskursija biblioteka Karpavičienė I. 

2013- 12- Kalėdų skaitymai 

Leidinių paroda, 

skaitymai 1-4 klasių 

mokiniams, piešinių 

paroda 

abonementas Karpavičienė I. 

2013-12-19 Pranui Mašiotui -150 
Leidinių paroda 

skaitymas 1-4 kl. 
abonementas Karpavičienė I. 

Suderintu laiku 

(2014 Geguţės 

26-30 

dienomis) 

Bibliografinės pamokos 

mokiniams 
Pamoka skaitykloje biblioteka 

lietuvių k. 

mokytoja G. 

Rukšėnienė ir 

Karpavičienė I. 

2014 sausio- 

vasario mėn. 

Susitikimas su rašytoju 

Antanu Drilinga 

Integruotas renginys 

Leidinių paroda 

Vieta bus 

patikslinta 

Lietuvių ,rusų k. 

mokytojai , 

biblioteka 

2014-.01-12 
Sausio 13-oji -  Laisvės 

gynėjų diena 

Teminė leidinių 

paroda, ar stendas 
abonementas Karpavičienė I. 

2014.01- Donelaičiui -300 
Integruotas renginys 

Leidinių paroda 

Vieta bus 

patikslinta 

Lietuvių ,rusų k. 

mokytojai , Irena 

Karpavičienė 

2014-02-16 

Lietuvos 

Nepriklausomybės diena  

 

Leidinių paroda abonementas Karpavičienė I. 



 

2014-03-11 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

Teminis stendas abonementas Karpavičienė I. 

2014-03-16 Knygnešių diena 
Teminė leidinių 

paroda 
abonementas Karpavičienė I. 

2014-03-20 Pasaulinė Ţemės diena. 
Teminė  leidinių 

paroda 

Vieta bus 

patikslinta 
Karpavičienė I. 

2014-04-02 
Tarptautinė vaikų knygos 

diena  

Integruotas projektas  

1-4 klasės 

Vieta bus 

patikslinta 

Karpavičienė I. 

Mokytoja 

Palikevičienė E. 

2014.04 Ką mes skaitome? 
Rusų kalbos pamoka 

bibliotekoje. 
abonementas 

Karpavičienė I. 

Mokytoja 

Barauskienė L., 

2013-05-07 

Geguţės 7oji- Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos 

diena 

Stendas 
Vieta bus 

patikslinta 
Karpavičienė I. 

 

Skaitymo valandos 

bibliotekoje 

Individualiai ir 

grupėmis 

Visus metus 

bibliotekoje. 

Karpavičienė I. 

Ir kt. 

 

Planas gali būti papildytas 

ar pakeistas   
 

 


