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Bibliotekos veiklos planas 

2017 

 

 

 

 

 

Širvintos 

2017 

 

 



Veiklos sritys Įgyvendinimo būdai ir formos Data 

Pedagoginis darbas  Penktų klasių mokinių supažindinimas su 

biblioteka ir skaitykla:   

 vaikams skirtas knygų fondas. Knygų laikymo 

vieta ir išdėstymas. Knygų įvairovė, 

 naudojimosi biblioteka taisyklės. 

 Informacijos paieškos įgūdžių ugdymas 

kompiuterio pagalba: 

 skaitytojų supažindinimas su bibliotekoje 

esančiomis  MKP, 

 individuali pagalba mokiniams   atsirenkant 

tinkamą informaciją. 

2017-09 

 

 

 

 

Nuolat 

Mokinių kultūrinių 

interesų ugdymas 
 Darbas su skaitytojais: 

 padėti skaitytojams renkantis knygas, 

 pokalbiai su mokiniais, kurie vengia skaityti, 

dažniau juos kviesti į biblioteką, sudominti, 

 pagalba mokiniams, beruošiantiems olimpiadoms, 

skaitymo konkursams, 

 skatinti naudotis įvairiais žinynais, 

enciklopedijomis,   informaciniais leidiniais. 

Nuolat 

Prevencinė veikla  Mokinių užimtumas  po pamokų. 

Suteikti sąlygas pasikartoti bet kurio dalyko   

medžiagą (vadovėliai bibliotekoje). 

 Mokslinės literatūros populiarinimas vaizdinėmis 

priemonėmis: 

parodų organizavimas, stendų ruošimas, 

kompaktinių diskų pasiūla. 

 Naujausių leidinių prevencine tema pristatymas. 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

Domėjimosi skaitymu 

ugdymas 
 Pamokos bibliotekoje. Mokytojai dalykininkai 

veda pamokas bibliotekoje ir naudojasi sukaupta 

ir reikalinga medžiaga: 

 mokytoja V. Stakauskaitė „Europos proto 

amžius“, „Kaip pakeisti pasaulį“ (6D, 6B klasės), 

 mokytoja I Gatelienė „Eurekos“  užsiėmimas 

bibliotekoje ieškant konkrečios medžiagos, 

 skaitome Anderseną (5C klasė), 

 mokytojas R. Zibalas. Kalbos pamoka „Žodynai“ 

(6 klasė). 

 informacijos apie naujausias knygas interneto 

svetainėje pateikimas. 

 susitikimas su rašytoju (bus tikslinama). 

 Tradicinės akcijos „Knygų Kalėdos“ 

organizavimas. 

2017-01-12 

 

 

 

 

1 kartą per 

trimestrą 

2017-04 

2017-02 

 

Nuolat 

 

 

2017-11 

2017-12 

Darbas su bibliotekos 

aktyvu 
 Bibliotekos aktyvo  papildymas naujais nariais. 

Darbų aptarimas 2017 metams. 

  Knygų restauravimo darbų organizavimas 

2017-10  

 

 



Veiklos sritys Įgyvendinimo būdai ir formos Data 

kiekvieną penktadienį. 

 Visuomenei naudingo darbo organizavimas 

bibliotekoje (knygų tvarkymas lentynose). 

 

Nuolat 

Bendradarbiavimas su 

mokytojais 
 Metodinių naujienų  sklaida mokytojams 

(archyvo papildymas). 

 Nuolatinė pagalba ruošiantis pamokoms, 

renginiams (pagalbinė literatūra). 

 Pagalba mokiniams ir mokytojams netradicinio 

ugdymo dienų metu.   

 Valstybės atkūrimo dienos minėjimas. 

 Ugdymas karjerai. 

 Tautinio kostiumo metai. 

 „Žaliuko“ diena . 

 Pavasariniai skaitymai. 

Nuolat 

 

Nuolat 

 

Pagal planą 

 

2017-02 

2017-03 

2017-04 

2017-05-19 

2017-05-30  

Savišvieta. Profesinis 

tobulinimasis 
 Dalyvavimas atvirose pamokose (mokytojas R. 

Zibalas). 

 Pranešimų rengimas bibliotekininkų metodinėje 

grupėje. Dalijimasis gerąja patirtimi su rajono 

bibliotekininkais. 

 Bendradarbiavimas  su miesto biblioteka. 

 Pagal galimybes dalyvauti kursuose, susijusiuose 

su bibliotekos naujovėmis, su informacinių 

technologijų taikymu bibliotekininkų darbe.  

2017-01 

 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

Skaitytojų 

aptarnavimas 
 Nuolatinė pagalba mokiniams, ieškantiems 

reikiamos informacijos. 

  Individualūs pokalbiai su skaitytojais. 

Nuolat 

 

Nuolat 

Darbas skaitykloje  Skaitytojų aptarnavimas. 

 Pokalbiai  „Ką perskaitei vasarą?“. 

 Vytautui Račickui – 65 metai.  Paroda „Parsinešk 

mane namo“. 

 „Žvilgsnis į 1991 m. sausio  13-ąją.“ 

 Klaipėdos krašto rašytojai Ievai Simonaitytei  –

120 metų. 

 Spaudinių paroda „100 metų aš gyvensiu“, skirta 

B. Brazdžionio gimimo 110-osioms metinėms. 

 Valanda su jaunaisiais poezijos mylėtojais. 

Skaitymo konkursas. 

 „Raštingiausio atžalyniečio konkurso“, skirto 

Tarptautinei kalbos dienai, darbų paroda. 

 Kovo 11-oji  – Lietuvos Nepriklausomybės  

atkūrimo diena. 

 Knygnešių gadynę prisiminus. Kino filmo 

„Knygnešys“ peržiūra. 

 Populiariosios „Princesės“ autorei Meg Cabot– 

50 metų. 

Nuolat 

 

2017-01 

 

2017-01-10,15  

2017-01-23 

 

2017-02-14 

 

 

2017-02 

 

2017-03-01,15 

2017-03-09,13 

2017-03-15 

 

2017-04 

Fondo  Fondų pildymas nauja literatūra. Nuolat 



Veiklos sritys Įgyvendinimo būdai ir formos Data 

komplektavimas ir 

tvarkymas 
 Apskaitos žurnalo, kataloginių kortelių, skaitytojų 

formuliarų tvarkymas. 

 Naujų vadovėlių ir grožinės literatūros užsakymas 

2017-2018 m. m. (bendradarbiaujant su 

mokytojais). 

 Garsinių,  vaizdo ir kitų skaitmeninių dokumentų 

kaupimas. 

 

 

 

 

 

Nuolat 

Statistika  Skaitytojų formuliarų analizė. Skolininkų 

apskaita. 

 Apsilankymo bibliotekoje apskaitos vedimas. 

 

 

Administracinis 

darbas 
  Bibliotekos ataskaitos už 2017 m. rengimas 

 Bibliotekos darbo plano sudarymas 2018 m. 

2018-01 

2018-01 

 

 


