
BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA  
 

PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO GIMNAZIJA 

 

 Vizija: mokyklos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine 

baze. 

 2017 m. bibliotekos veiklos tikslai: 

 - visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius; 

 - savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese; 

 - sudaryti sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti; 

 - tobulinti bibliotekos veiklos kokybę; 

 Pagrindiniai  bibliotekos uždaviniai: 

 - informacinių paslaugų teikimas mokyklos bendruomenei; 

 - spaudinių ir kitų informacijos laikmenų, reikalingų mokyklos ugdymo procesui, kaupimas, tvarkymas ir saugojimas; 

 - moksleivių, gebėjimų gyventi informacinėje visuomenėje, ugdymas; 

 - tikslingas bibliotekos fondų komplektavimas: 

 - tvarkyti karjeros ugdymo stendą. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos kryptys  Veiklos turinys  Data Atsakingas asmuo 

Renginiai, teminės parodos 

I. 

 

Informacinių 

paslaugų teikimas 

mokyklos 

bendruomenei: 

- informacijos paieška - 

informacijos kaupimas, 

atranka, sisteminimas; 

- informacijos sklaida 

(informavimas) 

- lankytojų 

konsultavimas, 

mokymas 

Prozininkui, redaktoriui, vaikų literatūros kūrėjui Vytautui 

Račickui - 65 

2017-01-06 Irena Berežanskienė 

Paroda Laisvės gynėjų dienai paminėti 2017-01-13 Irena Berežanskienė 

Klaipėdos krašto rašytojai, autobiografinių apysakų ir 

romanų kūrėjai Ievai Simonaitytei- 120 

2017-01-27 Irena Berežanskienė 

 

Aktoriui Regimantui Adomaičiui - 80 2017-01-31 Irena Berežanskienė 

 

Anglų literatūros klasikui, vaikų literatūros kūrėjui Čarlzui 

Dikensui - 205 

2017-02-10 Irena Berežanskienė 

 

Poetui Bernardui Brazdžioniui - 110 2017-02-13 Irena Berežanskienė, 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas 2017-02-16 Irena Berežanskienė, 

mokiniai 



Išvyka į Knygų mugę „Lietuviški ženklai pasaulyje“. 2017-02-23 Irena Berežanskienė 

Rašytojai, vertėjai, prozininkei, pedagogei Marijai 

Pečkauskaitei (Šatrijos Raganai) -140. 

2017-03-07 Irena Berežanskienė 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas 2017-03-11 Irena Berežanskienė 

Rašytojui, eseistui, dramaturgui Vladui Dautartui - 90 2017-03-14 Irena Berežanskienė, 

Knygnešio dienos paminėjimas 2017-03-16 Irena Berežanskienė, 

mokiniai 

Rašytojui, keliautojui, žurnalistui, vertėjui Juozui Požėrai 

- 90 

2017-04-03 Irena Berežanskienė 

Prozininkui, dramaturgui, dailininkui – Romualdui 

Lankauskui - 85 

2017-04-07 Irena Berežanskienė 

- Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai 2017 m. 

balandžio mėn. 

Irena Berežanskienė 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Aktyviausių 

skaitytojų apdovanojimas 

2017 m. gegužės 

mėn. 

Irena Berežanskienė 

Rašytojui, publicistui, vaikų literatūros kūrėjui Jonui 

Avyžiui - 95 

2017-05-16 Irena Berežanskienė 

Poetui, prozininkui Oskarui Milašiui - 140 2017-05-24 Irena Berežanskienė 

Rašytojui, dramaturgui, prozininkui, Kovo 11-osios Akto 

signatarui, vaikų literatūros kūrėjui Kaziui Sajai-85 

2017-06-02 Irena Berežanskienė 

Pirmoji pažintis su mokyklos biblioteka (priešmokyklinė 

grupė, pirmokai) 

2017 m. rugsėjo 

mėn. 

Irena Berežanskienė 

Prozininkui, dramaturgui, eseistui, vaikų literatūros 

kūrėjui Vytautui Bubniui - 85 

2017-09-21 Irena Berežanskienė 

Paroda Lietuvos žydų genocido dienai 2017-09-22 Irena Berežanskienė 

Rašytojai Sofijai Ivanauskaitei-Pšibiliauskienei - 150 2017-09-26 Irena Berežanskienė 

Lietuvių literatūros klasikui Vincui Krėvei Mickevičiui - 

135 

2017-10-19 Irena Berežanskienė, 

 

Poetui, profesoriui, kunigui Jonui Mačiuliui Maironiui - 

155 

2017-10-21 Irena Berežanskienė 

  Dalyvavimas projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ 2017 m. lapkričio 

mėn. 

Irena Berežanskienė, dalykų 

mokytojai 

Prozininkui, dramaturgui, lietuvių psichologinio romano 

pradininkui Julijonui Lindei-Dobilui 145 

2017-11-15 Irena Berežanskienė 



Prozininkui Algimantui Radzevičiui - 85 2017-11-29 Irena Berežanskienė 

Akcija „Knygų Kalėdos“ Gruodžio mėn. Irena Berežanskienė 

Poetui, vertėjui Eugenijui Matuzevičiui - 100 2017-12-08 Irena Berežanskienė 

Lietuviškų filmų kūrėjui, redaktoriui, poetui eseistui Jonui 

Mekui - 95 

2017-12-14 Irena Berežanskienė 

Profesorei, lietuvių literatūros tyrinėtojai, kritikei, eseistei 

Vandai Zaborskaitei - 95 

2017-12-20 Irena Berežanskienė 

Skaitytojų aptarnavimas 

II. Dalyvavimas ugdymo 

procese: 

-bendradarbiavimas 

su mokytojais 

Gautos informacijos sisteminimas bei skelbimas 

mokytojams ir moksleiviams skirtuose stenduose 

(mokytojų kambaryje, bibliotekoje); 

- supažindinimas su naujais vadovėliais. 

Nuolat 

 

Irena Berežanskienė 

Mokyklos bendruomenės informavimas apie naujai gautus 

pedagoginius, metodinius spaudinius. 

Atmintinų datų kalendorius (Lietuvos istorinės datos, 

kalendorinės šventės) 

Nuolat Irena Berežanskienė 

 

Teminis stendas „Renkuosi profesiją“. Visus mokslo 

metus 

Irena Berežanskienė 

- Pagalba mokyklos bendruomenei, 

rengiant projektus, panaudojant bibliotekoje esančią 

techninę įrangą, parenkant informacijos šaltinius 

Pagal poreikius Irena Berežanskienė 

- literatūros, reikalingos  

klasių valandėlėms, tėvų susirinkimams, rekomendavimas 

klasių auklėtojams 

Pagal poreikius Irena Berežanskienė 

- bendrų renginių, skirtų Tarptautinei vaikų knygos dienai, 

 organizavimas. 

Pagal atskirą 

planą 

Irena Berežanskienė 

III. 

 

Bibliotekos fondų 

komplektavimas ir 

tvarkymas. 

- ugdymo procesui  

reikalingos literatūros 

įsigijimas iš leidyklų,  

Pagal atskirą 

planą 

Irena Berežanskienė 



- ataskaita apie lėšų panaudojimą vadovėliams 

reikalingiems ugdymo procesui įsigyti  

- ataskaita apie lėšų panaudojimą mokymo priemonėms, 

reikalingoms ugdymo procesui įsigyti 

2017 m. gruodžio 

mėn. 

2017 m. gruodžio 

mėn. 

Irena Berežanskienė 

 

Vidmantas Agurkis 

Bendradarbiavimas su knygų leidėjais: 

- knygų mugėje; 

- naujų leidinių pristatymuose 

Pagal atskirą 

planą 

Irena Berežanskienė 

- susidėvėjusių ir neatitinkančių ugdymo turinio knygų 

atrinkimas ir jų nurašymas 

- skaitytojų pamestų knygų nurašymas; 

Esant poreikiui Irena Berežanskienė 

- visuminės apskaitos knygos pildymas, knygų 

antspaudavimas, sisteminimas, sustatymas į fondus 

Nuolat Irena Berežanskienė 

IV. Savišvieta, profesinis 

tobulinimasis 

- dalyvavimas Panevėžio r. mokyklų bibliotekininkų 

metodinio būrelio pasitarimuose, seminaruose, dalijimasis 

darbo patirtimi. 

Pagal atskirą 

planą 

Irena Berežanskienė 

Sigita Jasiūnienė 

Loreta Šalčiūnienė 

Dalyvavimas bibliotekoms skirtuose projektuose bei 

programose 

Pagal atskirą 

planą 

Irena Berežanskienė 

V. Techninių paslaugų 

teikimas 

Darbas su vadovėliais: 

- išdavimas pagal atitinkamą grafiką; 

rugsėjo mėn. Irena Berežanskienė, 

dalykų mokytojai 

Bendradarbiavimas su Skaistgirių skyriaus biblioteka, 

viešosiomis bei kitų mokyklų bibliotekomis; 

Esant  

poreikiui 

Irena Berežanskienė, Vilija 

Černiuvienė, 

kt. bibliotekų darbuotojai 

Dokumentų kopijavimas bei spausdinimas Nuolat Irena Berežanskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO GIMNAZIJOS SKAISTGIRIŲ SKYRIUS  

 

Vizija: mokyklos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine baze. 

 

2017 m. bibliotekos veiklos tikslas -  aktyviai dalyvauti modernėjančiame ugdymo procese.  

Uždaviniai:  

1. Analizuoti turimus išteklius ir mokyklos bendruomenės informacijos poreikius.  

2. Dalyvauti planuojant veiklą, susijusią su mokyklos programos įgyvendinimu.  

3. Kataloguoti ir klasifikuoti bibliotekos fondą. 

4. Padėti mokiniams ir mokytojams naudotis bibliotekos ištekliais ir informacinėmis technologijomis. 

5. Kartu su mokytojais skatinti, konsultuoti ir įvertinti mokinių mokymąsi atsižvelgiant į programą.  

6. Teikti mokytojams informaciją apie naujausią literatūrą, vadovėlius.  

7. Dalyvauti bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kursuose ir seminaruose. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos kryptys  Veiklos turinys  Data Atsakingas asmuo 

  Renginiai, projektai, parodos   

I Informacinių paslaugų teikimas 

mokyklos bendruomenei: 

informacijos paieška; 

informacijos kaupimas, 

sisteminimas; 

informacijos sklaida; 

lankytojų konsultavimas. 

Vasario 16 – Valstybės atkūrimo diena 2017-02-15 Vilija Černiuvienė, 

klasių vadovai 

Į svečius pas Kaziuką. 2017-03-03 Vilija Černiuvienė, 

pradinių klasių mokyt. 

Kovo 16 – Knygnešių diena 2017-03-16 Vilija Černiuvienė 

Žemės diena 2017-03-20 Vilija Černiuvienė, 

gamtos mokytojas 

Šeimos šventė 2017-05-12 Vilija Černiuvienė, 

klasių vadovai 

Mokslo ir žinių diena 2017-09-01 Vilija Černiuvienė, 

klasių vadovai 

Kalėdos – kelionė į pasakų šalį 2017-12-22 Vilija Černiuvienė, 

pradinių klasių mokyt. 

 Projektai:   

,,Piliakalnių paslaptį atskleidus“ 2017-04 mėn. Vilija Černiuvienė 

,,Imkit mane ir skaitykit...“ 2017-11 mėn. Vilija Černiuvienė 

 Rašytojų ir poetų jubiliejinių metų minėjimas:   



 V. Račickui–65 2017-01-01 Vilija Černiuvienė 

B. Brazdžioniui–110 2017-02-14 Vilija Černiuvienė 

V. Landsbergiui–55 2017-05-06 Vilija Černiuvienė 

K. Sajai–85 2017-06-27 Vilija Černiuvienė 

II. Dalyvavimas ugdymo procese: 

Bendradarbiavimas su mokytojais, 

socialiniais partneriais. 

Gautų spaudinių sisteminimas, pristatymas mokytojams, 

mokiniams. 

nuolat Vilija Černiuvienė 

Pagalba mokyklos bendruomenei rengiant projektus. nuolat Vilija Černiuvienė 

Informacijos paieška rašantiems referatus. nuolat Vilija Černiuvienė 

III. Bibliotekos fondo komplektavimas, 

tvarkymas. 

Ugdymo procesui reikalingų spaudinių įsigijimas. pagal planą. Vilija Černiuvienė 

Ataskaitų apie įsigytus spaudinius rengimas. gruodžio mėn. Vilija Černiuvienė 

Spaudinių nurašymas. liepos mėn. Vilija Černiuvienė 

Visuminės apskaitos knygos pildymas. nuolat Vilija Černiuvienė 

Naujai gautų spaudinių inventorinimas. pagal planą. Vilija Černiuvienė 

IV. Savišvieta, profesinis tobulinimasis. Dalyvavimas Panevėžio r. mokyklų bibliotekininkų 

metodinio būrelio pasitarimuose, seminaruose, 

dalijimasis darbo patirtimi. 

pagal planą Vilija Černiuvienė, 

Sigita Jasiūnienė, 

Loreta Šalčiūnienė 

V. Techninių paslaugų teikimas. Vadovėlių išdavimas. rugsėjo mėn. Vilija Černiuvienė, 

dalykų mokytojai 

  Vadovėlių surinkimas. birželio mėn. Vilija Černiuvienė, 

dalykų mokytojai 

Bendradarbiavimas su kitų mokyklų, viešosiomis 

bibliotekomis. 

nuolat Vilija Černiuvienė 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 


